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உ சித்தாந்தஞான போதம். 

சமது ஸாமர்ததியங் காட்டினர், எங்கனமெனின், “ஸ்ரீ. ஐஞ் 

சகசேோயாவதார தீபிசையும், ஸ்ரீராமவைபவ சிஈதாமணியும ௮ 

வதாரத்தையும, வைபவத் தையுமாத்திரக கூறுெற நாலர 

கக்கொள்ளற்க. மரஜொனறுவீரித்தன் முதலிய குறறககளுக் 

குளளாகாமல அதியவேணடிய பலவிஷியஙகளையு கொண் 

டிருக்ெறன ”” எனறு புன சாக்கிரதையாக௪ சில வரிக 
ளைக Doug son, தமது தோழா இலக்குமணபபிள்ளை 

எடுத்த வஷூயததைச் சவரிஈதையாலேயே நிரபபியிருக் 

இன்றா ராகையால, அச்சிவரிகையை மற்றொன்று விரிதத 

லாகக் கொளளக்கூடாதெனதறு இவா கூறியது பெருவஞ்ச 

மென்க, சிவ பரஞ்சுடனா வரதிககுஞு சாம்பவாகளுக்கு 

மனம் புண்ணாகததக்க ௮ஸஙகதங்களை நிறைத.துவிட்டு, 

இவை மறறொனறு விரித்தலாகாது எனறு மகிழ்ந்தது ஏ 

ழைமதியாகாது கொலலோ? “ இருமால கண்டபேோரண்ட 

மாச வவதரித்துச் சரபத்தைக இழிச்தெறிந்தனன் ” என்று நாலா 

திரியா தமதுசுவடியி லெழுதிவைததிருப்பது எவ்வாறு 

கொள்ளத்தக்கதோ 2 ஒரு இராம பாதுகாவலனைப பூஷிக்க 

த்தொடங்கெவன், அவனைப்பூஷித் தத் தன்மட்டினில்லாது 

ஏசு சக்ராஇபதியாய் விளககுமொரு HIF QM GN IE Fr ig. 

யிகழ்தலடுக்குமோ? அனை? ௮சசவள்ளலொருவனைப் 

புகழத்தொடங்குங்கால, எவன் பாதசேவைசெயயும் இரர 

ம் பாதுகாவலனை ௮வ்வசசனுஈ்கு ௮டிமையெனற.து சாலா 

தோ வெனின், ஈன்றுகூறிவஞய், ஆஞ்சரேயன குரக்கு, 

இசாமன் மனுஷ்பன், சிவன் தெய்வம். சிவன் புகழைக் 

கூறுகையில் இராமனையும், இராமன் புகழைச் கூறகசை 

யில் அஞ்சசேயனையும அடிமைகளென்றல் பொருக்தம், 

ஆஞ்சசேயனுககுக இழிட்டவன் இராம னானால், இவ்வி 

ருவருக்குக் சழிட்ட வன் சவெனாகலாம், இவர.தவில்ணு 

வைப் புசமுகையில், இலக்குமி - ௮5தன் கருடன் - ௮௮ 

மாள்-விஷ்லக்[ஸர்- ஆழ்வார்கள் - ஏனைய விஷ்ணுபரிஜால் 

கள் முதலிபலர்களைச்சுட்டி, இவர்களால் விஷ்ஹுமுர்த்தி



[247 
வந்இக்கப்படுகின்றனர் என்று இவர் துதிப்பாராயின், அது 

மதறொன்று வீரிகதல என்னு குறறத்தின்£ ழடக்காது, 

விஷ்ணுவின து கறுபபுமயிர் இருஷ்ணன, வெள்ளைமயி£ பல 

சாமன், பரசுராமன் உசைபட்டான். இரகுரசாமன உத் 

தான என்று கூறுவனவும் மற்றொனறு வீரிதகலாகாது இரு 

ஷ்ணன் குக்இகாலில் வீழ்க்தான், இராமன முனிவர்கர வில வீ 

ஆஞ்சநேயராமவைபவபங்கம்:. 

ழ்ச்சான, கைகேரிகாலில: கீழ்ககான, கண்டவர்காலில வி 

ழ்கதான, கண்ணன வேடனமபாலிறஈதான், இராமன் சரயுஈதி 
யில்விழ்நதிறகதான் எனபனவும வைஷ்ணகாகள சொணடா 

டும விவஷ்ணும௫ மையாக நிலைத்தலா ல் இவையும மரரொனது 

விரித்தலாகாது,இவ்வா ஐகூறிக்கொள்வதொழிஈது௮த.துகட 

நீது விவகரித்தது ௮ஸாமஞ்சஸமாயின தறிக. 4 கொள்ளேன் 

புரக்தரன் மாலயன்வாழ்வு குடிகெடினும் ” என்றும, “: மாலயனா 
யிர் திரனாப் வாமுவசாய் மாளுவசாஞ் சாலமயல்பா£த்துத சலைய 

சைப்பர் ” என்றுஞ் சவஞானி5 ளொது*கிவாமுமறபவாழ்வி 
னையபுடைய பசுபபிராணிகளிழற்சேர்ந்த விஷ்ணுவையும், ௮வ 

ரது ௮அவதாரஙகளையும புகழுகையில ஸர்வசேத.. பசுபதி 
யாசிப சிவ பாஞ்சுடரைக் குறைமதிகொணடிகழ்வது பாவ 

Siler பயனேயாமெனக, 

இ னி பிம்முகவுரசைக்காரா நாலாிரியர் நூல்செயததழ் 

குச் சில காரணங்கூறினா, அதனையுமீண்டநுவதஇத்து மறு 

தீதொழிபபாம. கமபரையாவது அவர் நூலையாவது யாசே 

னு மிகழ்ந்தால் நூலாசரிபர் பொருராம், சைவருட் சிலர் 

அவரது அபிமகத்தெறகு விரோதமாக இகழ்ந்தமையே 

அவரை நூலைழுததீதூண்டியதாம பரமசர்?தாஷம், “அவ 

செழுகியநூலை இமமூகவுரைக்காரா மெச்சினாரேயன்தி யாம் 

துச்சமாகவே கழித்தோம், சைவாகளிகழ்ச்தார்களென்று 

கோபித்தெழுர்சவா அவ்விகழ்ச்சியை முன்னசெடுத்துக கா 

ட்டாமல 4 ரம்பராட்டாழ்வாரைப் பாரசைவரென்றும, அவர் செ 
wera இராமாயணத்தைத் இருத்தொண்டர் புராணமென்னும்



௪ சித்தாந்தஞானபோதம். 

பெரியபுராணம்போன்ற சைவநூலென்றும் சைவராஏயெ தொழுவூர் 
வேலாயுத முதலியார் நன்குபுகழாகிற்க * என்று சைவர் புகழ்ச் 

திமையை யெடுத்துக்சாட்டிய சென்னையோ } கம்பன் 

ஜாதியில் ஓச்சன். ஒச்சர்கள் வெசம்பந்தமான காளி 
பூஜைசெய்பவர்கள். சிவ ஸம்பந்தத் கால பிராமணர்கள் 

மஹாசைவரசென்று பெயாபெற்றதுபோ௨ச் தவஸமபந்த 

தீதால் ல் ஓச்சர்கள். ் பரரசைவரெனறு பெயர்பெழறனர், 

இதனால், - கம்பனைப் பாரசைவனென்று எம்பவா கூஜி 

யது சால்ஐற்டசசக, கம்பனைக் கம்பகாட்டாழ்வாரென்று 
கொண்டா? பெதிரிக்கு அவனைப் பாரசைவனென்றுகூதி 

யது புசகழாவகதெங்கனம்? இவரது பதின்மராழ்வாகளை 

யாம் சைவரென்று கூறினல, ௮தீனை யிவரிகழ்வாகவேயன் 
ஜோ கொண்டவெருகதவர் ? இதனையுய்ததுண ராமல், முதலி 

யாரைப் புகழ்ந்து கம்பன் காளிசோயிறபூசகன் என்று 

நிஜம்பேசிய தாமோதரமபிள்ளையவர்களை இவர் குறைகூறி 
யது பெருங்கொடுமை?யயாம. கம்பன் தன் னோடி.ஈலிய 

Oat Garg குதிரையைச் சுட்டி. £ மாசாளியம்மேகேள்- 
குதிரைமாளச் கொஸ்டுபோ” என்றும், அவ்வெதிரி தன் 

னைப் பணிஈதடோது  குதிரைமீளச்கொண்டுவா ”' என்று 

ம் பாடித் தனது குலதெய்வத்தைக் கொண்டாயய வாய் 

மையை யிவாதியார்போலும ௮னறியு மிவர் சகாளியைக் 

குறைவாகக்கொண்டார், சவசசஇகளில இவனார.து குரோத 
சக்தி காளி, ௮வரத புருவரூபசகஇ விஷ்னு, சாளியும், 

விஷ்னூவும் சவ சக்தகளேயாச, இவர் காளியை மிகழ்ந்தது 
விஷ் வையே யிகழ்ந்தபடியாம். கம்பன் காளியாகிய சவ 

சக் பையும், இவர் வீஷ்ணுவாயயே வவெ சக்தியையும் வக்இப் 

பவர்கள்(யின வைபவத்தை இனியாயிலுர் தெரிர் தகொண்டு, 
-தரகியையும், காளிபூசையையும், காளிபூசகரையும், காஜி 

்்சீசீனாப் பிரஸ் சாபிப்பவரையுங் குறை ந்தமதியாலிகழ்ரது 

பமிபவ மெய்தாது சுகிப்பாராக, 4419ம் ஒல்கி உல.



ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம், டூ 

6” Bod 820291 7 என்ற பிரமாண வசனத்தையும், 
i DAS? Does 322 '" எனவும், 4 மொதோ 8 ” 

எனவும் போந்த சுருதிதிகளையுங் கவனித்த இன்புறுவா 

arg. நிற்க. 

இவர் மெச்சிய தொழுவூர் முதலியார் இராமாயணத் 

தைப் பெரியபுராணம்போன்றது எனறு a Suge Beg 

BEBot, பெரியபுராணம் சிவனடியார்கள் பெருமையைக் 
கூறுவது, இராமாயணம் செவனடியானாகய : ரரமன்புச 

மழைக் கூறுவது, பெரிய புராணத்தைப்போல இராமாயண 

மும் சவபருதயரது புகழைக்கூறவச்த பெருமிதமுடையத 

எனறு கொண்டு, ௮தனைத தமிழிலவீரித்த தமிழ்க்கவியைக் 

கொண்டாடிய தஇிவரறிக்திருந்தால், யாவரினுங்கொடி யவர் 

தொழுஷூர் முதலிபாரென்று தூற்றிவருந்துவர். இராமனைப். 

பிரஸ்தாபிதகமையால அவன்£மபிமார் (இலக்குமணன் முத 
லினோ) சீசை-௮நுமான் முதலிய வா னரவீரரையு௪ கொச 

ண்டிடுக. இசாமேசுவரகதில இராமலிஙகம்-இலக்குமணலின் 
சும - சீதாலிக்கம - அநுமலிக்கம் இதயாஇகளைக்கண்டு 

தெளிக. இராமே2சுவர யாத்திரையுடையரா ஊருககுட் பிர 

வேசிக்றெபோதே இலககுமணன் இக்ஷைவகத இருக்த தலை 

மயிரைச் சிரைததுககொணட (செளளஞ்செய்துகொண்ட) 

இடத்தில தாங்களுஞ்சங்கறபசகூறி செளளஞ்செயதுகொ 

ணடு, அங்குள்ள இலக்குணண தரத்தத்தில ஸ்சானஞ்செய்து 
ஸந்தி முடித்துக்கொண்டு, அவனங்குப் பிரதிடடி த்திருக் 

கும் இலக்குமணலிகஈதசைத தரிசதது இல்டகாமியார்த்த 

க்களையடைந்து போவது பிரதயகஷம். wy gore காசிக்குச் 
சென்று இலிங்கங்கொண்டுவருவதற்கு முன்னர் இலச்செம் 

திப்பிப்போகாவண்ணம் சிதையினாஈசெய்து கொடுக்கப்பட்ட 

ஸைகதலிங்கக்தை (மணலிலிங்கக்தை) அவ்வதுமான் பிட 

க்ெ ௮ப்பாலெறியத்துணிட்து, சன.துவாலை அதிகமாகரீட்டி..



௬ சித்தாந்தஞானபோசம்: 

அவவிலிக்கச்தைப் பல சுற்றுகளா னெழுக்கிபபிடித்து இ 

மூத்து அ௮சைக்கிப்பாதது அ௮சைக்கமுடியாமல் மேலே 
செம்பி கெடுக் தூரம்பாயந்து ஒரிடத்தில வாலறுந்து இரத் 
தீங்ககஇ வீழ்ந்து பரிபவப்பட்டுக தெளிர்து, அவ்விடத்தில் 

தனபேரால இவலியகப் பிரதிஷடைசெயது உய்யும் வகை 

தேடியதும.பிரத்யகூஷம, இவைகளையெஉலாம விசாரிககற 

ஸாதுக்களுக்கு இவர்களது வைபவகசளைப பிரகாசபபடுத்த 

வெழுஈத இராமாயணம சிவனடியாதிவய்யசரிதஇரம என்று 
கொளவதிலோ.ராசக்சையும ஜநிகக ஹேதுவி௨லாமையால, 
தொழுஷா முதவியாரது ஹ்ருதயசதை ஈமதனபாதெளிஈது 

மகிழவாராக, இவரினி யி௩,ப பிரசடகூககளைப பொய் 

யென்று சாஇிககமுந்துவா. அப்போது யாம இச/மாயண 

மே பொய்யென்று கூறுகிரரோம, இராமாயணதால சொற 

கட்டடம, யாம காட்டிய இருககோயிலகள-பிரதஷடை 

கள் கறசடடடம இசண்டும மெயயென்பதே பிராமாணி 

சர்களது சமமதம், இவா மெச்சிய சமடனுககுப் பிராணா 

தாசமாய் விளஙகும் வானமீகததில் இசாமனாதியர் சிவஸே 

வகர என்பது பஹுளமரய வீஸ்தரிக்கபபட்டிரசகின்றது. 

அல்வைகளுக்குக்  பபாசதங்கூறிக்கொணடு cog yTaut & 

யினது இனத்தவா மனபபாலகுடிதது மாழ்குவர். அதைக் 

காட்டிலு மிவாநுழைந்து ஜீவிபபரற்கு வேறு சந்துவழி 

இடையாது, அ௮வ்வாபாசஙகளெல்லாமயாம முனனரே வெ 
ளிபபடுதஇயிருக்கும பிரபல, நாலகளால மூலதோஹானி 
யாயின, அவைகளை யீண்டுவிரிககிறபெருகும. கிறக, 

இரிஞூர்த்திகளில், பிரமனுக்கு உலகில கோயில-குளங் 
கள்-பூசை-தேர் - - இருவிழாக்களில்லை. மாரி - மதுரைவீரன 

முதலினோர்ச்குள்ள மரியாதையும பிசமனுக்கலலாத கார 
ணம் யாது ?.அவனைநோககி அவனது சிவாபராதததுககாக 

ஸ்ரீ சிவபெருமான் (உனக்கு) “* பூசையும் சோயிலும் போக 

கென்றனன் " என்றதனாலறீயலாம். இத்தப் பிரமாண அதீ 

தைக் சடக்க முடியாமலேயன்றரோ அவளுக்கு ஒரு



ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம். or 

பிரதிஷ்டையு முலகிலிலலாதொழிக்கது? உண்மை நூற்று 
ணிவினபடி ப் பிரமனுக்குக் கோயிற்பிரஇஷ்டைகளொழிர்த 
வாறநுபோல உண்மை நாறறுணிவின்படிச் சேதுவில இராம 

© Surg ௨ பிரதிஷ்டைகள் நிலைபேறாயின, இராமேசுவ 
ராலயதகைச் சைவர்கள கறபிகதுக் கொண்டராகளென்று 
இவா கூ.நுகிறபடி.ப பிரமனது கோயிலசளை மிவரினததவ 

ருலகற பாபபிச் சைவாகளது கொட்டபடககப் பிரமலுக் 

குக் கேர பிலில்லையென் £..௮பவ*ததைமாறறி ஏனோ சிறக் 

இடககூடாது? இாபேசுவராலபம சறபனையன்று, பிரம 

னுக்குக கோயிலிலலாமற்போன துங் 1றபனையன்று, யாவும் 

பிரமாணசிம்தமென் திச இவ்வுணமை தெளிஈதார் தொ 

PA முதலியாரந வாட்மைசணடு இனபுறுவசென்க. நிற்க, 

(இவா இலக்கணககொத் கதுடையாரைப பிரஸ்தாபிகது 

அ௮வரைச சைவ வேளாளாக்காசரியா ” எனறும், 4 சைவசம 
3 யாசாரியரி மொருவா ” எனறும் விசேடஙகூறி, அவருக்கு ow 

ராயணாய எனனு மக்இரத்தில ராவும, ஈமசிவாய என்னு மக் 

இச இல ஈவ்வுஞஷசோந்து, ராம மஈஇரமாயிளது தெரியா 

பையால் ஸ்ரீமத் கமபராமாயணசசை களனகசை-அரிச்சகதிரன் 

சதை எஏன்பனவநஜோடு சேர் சதிகழ்ச் த பட்டணத தபபிள்ளை முதலி 

ஜஞோபாடலை ஈனசுதுதிபபா”' என வொன்று கூறியோய்கதா. 

இவா சரியாத விஷ பகளிலெலலாந் தலைதுறுத்துக்கொ 

ணடவஇப்படுக ரா இலக்கணக கொத்துடையார் (சுவாமி 

நாததேசிகா) சைவவேளாளாக காரிரியசெனபதும், சைவ௪ 

ம.பாசாரிய ரபைதும கேவலம ௮ஸயகதம. ௮வரொரு சாம் 

பவாகசேசா. சைவமஙகலகதழைதக அவரை யாம வந்இப் 

போம் 4 யனடியாரைச் சவனென உணங்க ' என்பது பிர 

மாணம், இவனைச சைவசபயாசாரியா என்று கூறியது 

சைவலஸம்பிரதாயந் தெரியாமையேயாம். இவா சைவசம 

யாசாரியராயிருக்தால், பட்டினத்தடிகளைத்துதியா. பட்டி 
னத்தடிகள் இவரின் மிக்கவர். அந்தப் பட்டின த்தடி.கஞுஞ்



௮ சித்சாந்தஞஜானபோதம். 

சைவசமயசாரியரி லொருவராகார். பசு.நூல்களிற்பயின்.று 

காலங்கடத்த மெதிரிக்குப் பதிநால்கள் வந்இக்குஞ் சைவ 

மசபியலுணரப் பெறாமை அ௮திசயமன்று, நிற்க, 

(BT 77) ew வென்பது அஷ்டாக்ஷரமன்று. ஓம் நமோ 

காராயணாய வென்பது அஷ்டாக்ஷரம், ஈமசிவாயவெனபது 

பஞ்சாக்ஷரம். இதுபோல அவர் அஷ்டாக்ஷரத்தை யெழு 

இக்காடடு தெளிவிழக்தனர். ஓம் ஈமோ நாராயணாய என் 

பதில் ராவும், *ஈமசிவாய' எனபதஇல மவ்வும * சாம ” 
என்று அமைந்தது என்று விளககாால, காராயணாய என்ப 

பதில் ‘am’ ஒழிக்கால் *சாயாஷைய'' என்றும, நமூவாய 

என்பதில *ம” ஒழிந்தால் *ஈசவாய' என்றுப சொரூபல் 

கெட்டுப் பயன்செய்யாமை போ,தருமென்றும் இவா தெரிவி 

தீத விசாரத்துக்கு காம யாது பரிசளிக்கலாமென்று பெரி 

யோர் யோ௫ிகெடுன்றனர், அஷ்டாக்ரசதி லிரணடாவ 

தெழுத்தும், பஞ்சாகூரத்தி லீரண்டாவகெழுத்தும ராம” 

என் ஐ வெளியாயெத என்று இவரினத்தவாகூ றி மதுழவா, 

இவ்வாபாசஙகளை இலக்கணக கொத துசகாரர் ௮றியவிலலை 

யென்று இவர் பரிதாபபபடடது ஈண்டெனனாயத ? ௮தவா 
இவர் கூறியதை யொப்புவோம் அதனால யாது விசேடம? 

பூசாணம என்பதில் ராவு, oon எனபஇல மவ்வு 

ஞ்சேந்து சாமமக்தர முண்டானதாக யாம era qe 

மோம், இதைக்சாட்டி.லும் ஈமதனபாகூறியதி gQAasQuer 

னை? கரசாயணவாசகம் விவ்.ணுசொரூபமும, ஈமசிவாய 

வசசசம் சிவசொருபமுமரசையால விஷ்ணுவம்சமும, ௪ 
வும்சமுஞ்சேர்ந்து இராமனாக அவதரித்த வதிசயம் சால் 

புடைச்சாடெனின், அப்போது இராமனைக் சேவலம் விஷ் 

ணுவென்றும, இசாமமக்திசம் கேவலம் விஷ்ணு wis 

மென்றும் பூர்வபட்சுகள் கூறுவது கூடாது. அன்றியும், 

சிவனே குசக்காகப் பிறந்து இராமனைச் சுமர்தானென்று 

காலாசிரியர் (இலக்குமணப்பிளளை) சாஇப்பதுக்கூடாத..



ஆஞ்ச தேயராமவைபவபங்கம். ௯ 

சிவன் காசியில் இராபமந்த7ச௮-த ஜபிக்கின்றாரென்பதுங் 
கூடாது, இமமதத்தினர் கூறுவனவெல்லாம் பெ.ய்யென் 

பதையேயன்றோ மேலாபசக்சள் தெரிவிக்னெறன $ இல்வு 
ண்மை தெளி தவாகள் இவர் தேடிய ராமகாமவைபவத்தை 

யெம்கனோ மஇபபாரகள்? இவரது ௮பாசஞானம் ஏனோ 
எம்மவர்க்குணடாகவிலலை பென்று இவர் பரிதாபப்படுக 

ரூர்? எமசகு ௮து வேண்டாம ! வேண்டாம! ! 

(இனி இலக்கணக்கொச துக்சாரர் கமபசாமாயணத்தை 

ஈளன்கதை - ௮ரிச்ச தரன கதையோடு சோத்து இசழ்ந்தா 

ரெனறு இவா வருந்தினான்றோ ? இலக்கணககொத்துக 

காராகல்விக்குழுன கமபன்கலவி எமமாத்திரம? இலக் 
கணககொத்தே அதனை யாக்கயோபெருமையை கிறுத்து 

மே! பிரபுலி௫கலீலை - காஞ்சிப்புராணம்: விநாயகபுசாணம் 
என்பவை கமபன பாடலகளைப பழித்துக்கொண் டி.ருக்கின்ற 

னவே ! கல்வியறிவு மிகுதியுடையார்க்கே யன்மோ இவ்வுண் 

மை விளங்கும்? இதனால, கமபன து. நாலை இலக்கணக்கொ 
தீதுக்காரர் மதிககவிலலை யெனறு இவா வருந்தியது இ௮ச 

த சல்வியின்குறைவையே காடடியது. பட்டினத்தடிகள் 

திவாநுபூதிப பெருஞ்செலவராகையால, ௮வரது பாடல் 

களைத் தாமும்யுமபொருடட்த துதித்து மழெந்தனர். கம் 

ve wey Bote? அவனது நாலை யோரிலக்யெமாகச் 

சிட்சாமணியைபபோலச் சைவரும், வைஷ்ணவருங் கொண் 

ஒ.ருகஇன்றார்கள். சைவர்கிறக, வைஷ்ணவர்களாவது 

அதனைத் தமது பாராயணநூலா கக்கொண்டு ௮ுுஸக்திக் 

இன்றார்களா ? கமபகாடடாழவார எபைதேயன்றி உண் 

மையாழ்வார் நூல்களை வரதிபபதுபோல வைவ்ணவஜனக் 

கள் வர்இப்பதைக்சாட்டிக சமடனையும், அவனது நூலையும் 

இவர் பெருமைபடுத்திவாழட்டும். இராமன்புகழ் விரிர்து 
இடந்தும், ஆச்சியோனது குறைவைசோக்கியே யன்₹ோே



௧௦ சித்காந்தஞானபோசம். 

சிஷ்டஜனக்கள் கமபராமாயணகததைப பூஜையிலவைத்துப் 

போற்ரூராயினர் ? வான்மீகி பகவான்செயத இராமாயண 
மேயன்றோேே வைஷ்ணவர்களுககு மாத்திரமனறி ஸ்மார்த்தர் 

மாதவர்களுச்கும் நித்திய பாராயணமாகி அதக பூஜ்யமாய 

உலூல் பிரசித்தியடைஈ ருக்க றன * அரகேகம் விஷ்ணு 

ஸ்தோத்திர கள் சமிழிலிருசசபோதினும அவற்றைத் இரு 

வாயமொழிரு சலிபவற?முடு இவர் ஸாமயககூறுவாரா ? 
கம்பன் பாட்டையாவ.து அழ்வார்கள் பிரப௩தததோடு இவ 

சொப்புரைத்த மகிழ்வாரா ? இஙஙனம.*, படடினத்தகடி. 

கள் பாடலை*த.திதத இலக் கணசகொத்துக்காரரை யேசிய 

கமதன்பாமதுகைக்கு யாம ௮௧ வியசனப்படுகிறோம, 

இனி இவர் ஈளன்கதை - அரிச்சஈதிரன்கசைகளோடு 
இசராமன் கதையென்று சாமரனியமாயக் கூறி யொதுககி 
னா என்று மனஸ்தாபப்பட்டதும ௮ஸங்கதமாம், ஈ௭ன்- 

அரிச்சந்திரன் - இராமன் என்பவர்கள் அரசர்கள், இராமன் 

தெய்வதஇ னவதாரமாயினும, ௮வதரிததபோது ஈளன் - 

அரிச்சந்திரன் என்பவாகளைப்போலப் Quer co wipe gi 

காட்டி லுழன்று சோரக்தும், அழுதும், பல துன்பஙகள 

டைந்து வருகஇபசதையை இவர் மறுககமுடியுமோ? களன் 

கை நைஷதம், அரிசசந்இரனகதை அுரிச்சந்திரபுசாணம், 
இசாமனததை கமபராமாயணம இலககணககொத துக்காரர் 

கூறியது சிமிழ் நரல்களையே யபாகையால, டயாமாணடு வான் 

Bb & 60, Ber Gilg. ow 7S Revol inGer +. இலககணசகொத்துக 

காரா HES நாலகளை யொன்றுசேர்சதசகற்கு வியசனப்படு 

இன்ற இவர் பாரதம் சபாபாவ,5இ௨, யயா.இி-நகுஷன-புரூ ர 
வன் - மாந்தாதா - சோமன - இராமன்-இலசகுமணன் - பிர 

தர்த்தன் என்பவர்கள் இபம?லாகதீதில் இயானை யுபா8£த் 

அக் கொண்டிருந்சார்களென்று கூறியபற்கு எனனகஇதே 
டினார்? ௮ளவுக்கத1மாக இராமனையும, கம்பனையும் மதி 

தீதமையினலேயே இவருக்கு இவ்வளவு கஷ்டம்வது ஸம்



அஞ்சநதேயராமவைபவபங்கம். க்க 

பவித்த.து. இனிக கமபனெரு குறம்பாடிக்கவிராயனேயன் 

றி வேறிலலை. அவன் நூறுபொன் வாங்கிக்கொண்டு கண்ட 

வர்களபேரிற சீவிபாடிச் சீவிததுவஈதான். இராமாயணம் 

டாடியதம சடையபப முதலியாரீடம சைக்கூலிவாங்கெகொ 
ணடேயனறி வேறிலலை, இவனை யொருகாலததி லிவனது 
அகந்தையொ ழியுமாறு உலகமாதாவாகய ஒளவையார் 

“* எட்டேகாலட்சண3ம யேமனே நுமபரியே, மட்டிறபெரியம்மை 

வாகனமே - முட்டமுட்டக், கூரையிலலாவீடே குலராமன தூது 

வனே, யாரைடா சொனழமைது” எனறு வைது ஒதுக்கிய இவ் 

யசரிததிரம உலகில அறியா தாரிலலை. geo saver 
ணமே! Mi எருமைசகடா?வ ! அ௮டாகழுதையே ! ௮ 

ட. குட்டிச்சுவரே ! ௮டா குருகே! என்று பட்டமபெற் 

Om gi@u ஸாமானீயகவீயைப பாவபட்சி பரி௩துவெளி 

வாதது அவருக்குப் பரி .வகதையே யுண்டுபண்ணியத 

றிக. விரிக்க பெருகும 

இனிிவா சைவாசள் கமபனைப Ger gy Da piso gs 

தை யெடிததுக்கூதினா எர௫ுஙனமெனின், -முத்திய- காவி 
னாருரையின்படி நான்றமிழ்ப் - பாவினாலிதுணர்த்திய பண்பரோ *” 

என்று வா பாடியதுமாததிரமே யன்றித் தமது வா 

யில வந்தவாறே பாடினா. நந திதேவரவதாரமாகிய அனு 

மானைச் சிலாவதாரமெனறு பாடினா. வானமீததகதள்ளே 

அனுமானைச் சிவாவதாரமெனறு யாண்டெகூறவிலலை. Gee 

தொனறோ, சமபராமாயணததில இதுபோன்ற வேறுபாடு 

கள் எததனையோ வுள்ளன " எனறு இகழக்தார்களாம். சை 

வாகளெடுத்துக் காடடியது நிஜமாயிருக்குமாயின், ௮2 இ 

கழ்ந்த்தாகாது. கம்பன : முந்தியகாலினாருரை ' Ten pg வா 

ன்மீகத்ைக. அதன்படி : நானறமிழ்படாலீஞலவி தணர்ததிய டண 

பரோ' என்று சம்பன் கூறினன், இதனால், கமபன் வான்மீ 

சகதஇன்படியே தமிழ் இராமாயணத்தை (கம்பசாமாயணத 

தை) இயற்றியதாக வெளிபபடுகன்றது, கமபராமாயணம்



௧௨ சித்தாந்ததானபோதம், 

வரன் மீகத்இன்படி யிராமல முூரணிச்தோன்றுமாயின, கம் 

புன் தான்செய்துகொண்டபிரதிஜ்ஞையைக் கடத்தவனாக 

விவேகெளிகழத தட்டில்லை, சம்பராமாயணம வான்மீசுத் 

சோடு பலவிடஙகளில முரணியிருக்கககண்டே கமபன் தீன 

அ வாயிலவக்தபடியே பாடினான் எனறு சைவாகளிகழ்நதி 

ருககலாம, கமபனது குற்றத்தை யெடுத் arity, Og 

குற்றமென்று தெரிவிப்பது அவனை யிகழ்ந்தகாவது யாக்க 

னம் 1: வாளமிசத் துள்ளே அனுமானைச ரிவாவதாரென்று யாண் 

டங் கூறவில்லை ' என்று சைவாகூறியது சததி। ம, வானமீகத் 

துள் அதுமான் வாவதகாரமென்று கூறியிருந்தால், சை 

வர்கூற்று வெறுங்கூற்றாம் வான்மீககதுளே of 

மான் சிவாவதாரமென்று காடடாதவரையில எதிரிகள போ 

டுக் கரணங்கள் பபனபடமாடடா. பாரதம ௮றுமானை ஈ6தஇ 

தேவ ரவதாரமென்.ற கூறிபது சகதிபம். இதனோடு உண் 

மைதூல்கள் முரணா சாதி? 802 3. என்று சாஸ௩ 

ம்பண்ணபபட்ட. வேற்றத்தையுடையது பாரதம். இகப்பா 

சதம் வியாஸபாரதம், வேறு அனேக! ரச தங்சளுண்டாஈயிரு 

ப்பிலும் அவவை பூஜயப ர்கா, இந்தப் பாரதத்தோடு இசாமா 

வணத்ழைச்சேர்த்தப பாரதராமாயணஙசள் என்று ௨௨௪, 

த்.துதிக்கும், இந்த சாமாயணம் வான்மீக ராமாயமண?ம 

யாம், வியாசமுனிவா-வான் மீகமுனிவாகளாகய முளிரேே 

ஸ்டர்களது வாக்குகள் யாண்டும் நானமபெரூ பாரதத்தில 

அதுமானை மந்திதேவரென்றும, இராமாயணத்தில வனெ 

ன்றுங் கூறுமாயின், ஒன்மையொன்று விோஇத்சழியும். 
அப்படிக்கில்லை, இராமாயணத்தில ௮னுமானை க௩தி ௮ல் 

ல சிலனென்றுகூ.முமல், சேவர்களில ஒருவரது அவதார 

மென்றுகூறி,. மாருதியென்று யாண்டும் பிரஸ்தாபித்தி 

ருச்ெ.ற த. இந்த மாருஇப்பிரயோகம் டாரதத்திலுஞ் 

செய்யப்பட்டு சர்தியவசாரம், வாயுவினது அவதாரம்"என்று 
சொள்வகற்கான வாய்மைகளை விளக்க யிருக்ன்றத, இ



ஆஞ்சநேயராமவைபவ்பங்கம்: i 

வைகளுக்கு விரோதமாக அநுமானைச் சிவாவதாரம் ஏன! 
கமபன் கூறுவசறகவகாசமீலலை, இல்லாதசொன்றைக் கற் 
பித்துச் சொன்னமையால, பொய்பேசஞன் கம்பனென்று 
இப்போது யாமு மிகழ்டின்றோம்., இதற்கு நாலாஇிரியர்தா 
னென்ன செய்யலாம? முசவுரைச்காரா மூக்ஞ்சோரந்து 
தான் என்னலாபம்? ஈல்லது பாரதம் கூறியபடியே லான்மீ 
கத்துள் நந்தியையும், மருத்சையும ஏன் படிக்கவில்லையெ 
னின், ஒன்ரோடொனறு விரோதக்குமானு விஷயங்களைக் 
கூறுவது மாத்திரமே குற மன்றி ஒன்றிற் சொலலாத விவ. 
Wim Bor in Dag; நூல விரிததுரைபபது குற்றமாகாது. 
ஒரு நாலிலேயே ,சோவாதத்திற் சொல்லாததை ௮௨ 
தததிற செல்வது “ap BELO, சீதையைபபற்றிய புசோவர 
சப பிரசங்கத் தல ௮வர் கணையாழி கொணடி.ரு௩காரென்று 
பிர ஸ்தாபமில்லை. அநுவாதமாகத் தமது கணையா ழியை 
இலங்கையில் ௮துமானிடங் கொழிததாரெனறு பிரஸ்தா 
பித்தது குற்றமாகாது, இதனைத தெளிநத ம௫ழ்க்இடுக, 
இகத நியாயப்படி வான்மீகர் சொலலாத சிவாவதாரத்தை 
க்கமபா விரிதததாகடடுமே எனின், வரன்மீகரினுஙி கமபன் 
இறந்தவனாகவேண்டும. அல்லத ஒசதவனாகவாவது இற 
க்க? வண்டும, வான்மீகருககுமுன்னே கம்பன் ஒரு மசகப் 
பிசாணியாம். அன்றியுமவனத பிரவசாம் வேறு உத்தம 
நூலோடு விரோதிததல ௯ டாது. பாரதத்கோடு பகை 
கொண்டொ துக்கபெவதனை வான்மீகத்தினது ஹ்ருதயத்தை 
விரிக௪ து என்று வ திப்பது பாரத ராமாயணங்களை இகழ் 
நீது பிழைப்பவனுக்கே சிறக்கும், இவ்வாறு வியவஸ்தையு 
ண்டாக விசாரிக்கும் சாதுர்கள் சக்நிதியில் ஈமதீன்பரது 
முகவுரை முகங்கவிழ்க்தவுராயா யொதுக்வயெதறிக, இவர் 
நிற்க, 

இகருக்குத் தணையாச வேொருஈண்ப (னவ = ap - 
சடகோபராமாதுஜாசாரி என்பவர்) மற்றொரு முசவுரை 
யெழுதியதில் * இபபுச்சகங்களை ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதா 

உ



௧௪ சித்தாந்தஞான பாதம், 

யத்த அரக்கமுடையவாகளும பிற சமயிசளும ஒவ்வொருவ 

ரும் வாஙகிப்படிதது இவறறிலுள்ள அருமை பெருமைகளை 

யும், விய வைலக்ஷணயத்தையும நனகு ௮றி௩து Mos 

தீ௮ உயவாராயின் மிக கனருமெனபகே எனது அபிபபிசா 

யம் '” எனறு சகதோஷித்தார் இதலிவா *பிறசமயி, ளம” 

எனறது முக்கியமாயச் சைவமையேயாம், இவா தெரிவி 

தீதவாறு சைவராகிய யாம ௮5௪ சுவடிகளைப பா£ததுத் 

தெளிந்த உணமையை ஈண்பே பிரகாசபபடுச தனோ மாகை 

யால, இதனைக சிதத ஸமாதானததுடன் ஈமது சுவாமிகள 

நடுகில்கோணாமல பாரத்து இனபுறுமாறு பிரா£ததிதது 

இமமுகவுரைகசாரரிருவரும Lapse grew ரலாசிரியா 

வணமையை இனிச் சிறிதாராய்கதுஎமதுணமையை நிறுத்து 

வாம, 

முகவரையின்பங்சம் முடிந்தது. 

இனி நூலாசிரி.பா வண்மையைச் சிறிது யோசிப 

பாம், இவரது சுவடிகவில், முதறசுவடியினாகியில சம்பரா 

மாயணத்திலிருககும் ஆஞ்சநேய ஸ்தோததிர மெழுதி, 
அ௮தற்கோ ர௬ுரையெழுதி மகிழஈதா£, பஞ்சபூதங்களிலே 

யொனருகிய வாயுவினால (புத்தானாகட) பெறபபட்டவன 

எனவும, பஞசபூதங்களிலே யொனருசய ௮பபுவெனலுஞ் 

சமுத்தித்தைக் தாணடினவன எனவம, பஞசபூதஙசளி 

லே யொனருாகிய ஆகாயமாாகசமாக இலங்கைக்குச சென 

றவன் எனவும, பஞ்ச பூதங்களிலே யொன்முகிய Go திவி 

யென்லும் பூதேவிபெறற ௪தையைக் கணடவன எனவும், 

பஞ்ச பூதீங்களிலே யொன்றாகிய ௮கனியென்னும கெருப் 

பிட்டுப் பசைவரூரை யெரித்தவன எனவும, அதுமானைப் 

புகழ்ர்து கமதன்பரெழுதிய வுரை சாலபுடைத்தே, இகத 
வுரையைச் சாமான்யரு முணர்வா£கள், இவ்வாறுஜா யெ 

முதிய பூர்வபட்சியார் ௮வ்வுராயின் முடிவில், 1 எனவே 

வாயுபசவானுக்கு ௮றுமானாகவந்தோன் யாவனெனில் உருத்இிரமூர்



ஆஞ்சநேயராமவைபவபங் ஈம. கடு 

தீதி யென்க '” என்று விசேடஙகூறினா். எடுத்துக்கொண்ட 

பாடலில சிவனுககு இவரிடங் கண்டவிதம் யாங்கனம? பா 

VETO DF. MEDI Srp. அ௮பபடியானால, அந்த ஸந் 

சாபபததில இவா சிவனைக் கண்டுபிடிதது இவரது குரங்கு 
க்கு மாஹாதமிய முண்சிபணணடடும எடுத்துக்சொணட 
பாடலில, தமது கருததுச் சிவிககும TB) Ov னவே" என்று 

நியாயஙகற்பிகக முநதலாம். இவருகதளள இவெதவேஷமே 

யன்றோ இவரை யிவ்வசங்காசம வாதததிலிழிர்து கேடு 

சூழ்; இடச்செயதது ? Bps. 

இவர் “* வானுளோரனைவரும ” எனனும் பாடலில, விஷ் 

ணுவானவா தேவாகளைச சுட்டி, நீவி (வானரலகளாக் சானி 

னும்வரையினுங் கடிதடத்தினுஞ் சேனையோடவசரித்திடுமின்" 

என்று கூறிய ஸகதாபபத்தில, 4 ஈண்டுச் சேனையென்றது பிர 

மசசண வெசணஙகளை " என்று விசடங் கற்பிததார், இந்தக் 

கற்பனை கமபனகனறு அவனது வராததை “சேனை” என 

ற்தே. இகதப பூர்வபடசியா£ வீணே பிரமசகண சிவகணங் 

களை வருவிததுக்கொண்டு அதனைக் கமபன் றலையிலற்றி, 
அவனுக்குப பரிபவமூட்டியது பரிதாபமென்க. 

கமபன் பாரகவாஜ ராமாயணச்கைத் தழுவி அவ் 

வாறு தொகுத்துரைத்சானெனமுாா, அவன தொகுதததுமி 

ன்று, விரிதததுமின்று, இவரே விரித்துக்காடடினா இவா 

விரிவு யாவருக்கோ ஓ பு? இவரினத்கவரிடையில விரித 

துக்கொள்ளட்டும, சமபன் வான்மீகரது தாட்டாமராயைத 

கடவியுயபவனாகவும, ௮வனது அ௮பிமதமலலாத பாரதீவா 

ஜரது ஸமபஈசச்தசை இவசொடடவைபப தெங்கனோ ? 

அசவா பாரசவாஜரை எடுத்துக்காட டவந்த பூர்வபடசியார் 
இறையன் அ௮ரனையும், அயனையும் நீவிர் உமது சணங்களோடு வான 

ரங்களாய் அவதரியுக்சோள் ” என்று கூறியதாக அம்முனிவர் 

பிரசஙதெசாரென்று சொல்லியதை அர்தப்படியே நிறுத் 

தாமல் *ஈண்டுச்சேனையென்ற பிரமதசண ரிவகணம்ஈளை " என்



௧௬ சித்தாந்தஞானபோதம் 

og என்னையோ ? வெனாது சேனைகளைப் பிரஸ்தாபித்த 
வர் ௮யன்சேனைகளைப் பிரஸ்தாபிபாதவாறென்னை ? பாரதி 

வாஜர்தாமென்னை பிரமதஃணம சிவகணம என்று பிரஸ்தார 

பித்தா.ரா 1 பிரமதகணம சவகணம என்முல சவனைப்போய் 

கேே பிடிக்குமென்று இவாதலை கவிழ்க்து போகின்றாரெ 

ன்ச, பிரம,தகண வெ5ணஙகளிலொரு பூதத தின ற லுக்கு 
முன்னிற்கமாடடாம லோடமியலபினா இவரது காசாயண 

ரென்று இவரறிர்திவா 2பாலும. ஒரு சிவபூதம விஷ்னுவி 
னது சக்கரத், விழுஙயயபோது ௮தன் முனனினறு 

கோணகஙகிக் கூததாடி மழெவிதது ௮ஈதச் சககரத்தைப 

பெற்றுக்கொண்டதும், ஒரு பூதத்தால் சண்டையில் சிகை 

யதுப்புண்டு மானமழிகத தம் விஷ்ணுவினது மகிமையெ 

ன்று இனியேனு மிவரறிர்து ௮அடங்குவாராக, 

அன்றியும், 

(6 மரயுமாயர்தந்தசங்குசோடிகோடி.மருவவே 

தியின்காயினூர்திசந்தசிங்கசாதமூ.சவே 
சாயுமென்னில்காலாமேதிதஈதகொம்பிசைக்கவே 

யாயிரங்களிற்றெரு தீ தணைநததேரிலேதினான், ” 

என்னும பாடலால பிரமதகணங்கலெவவியல்பின வெ 

ன்று விவேதகளறிவாகள, இறந்திறந்து பிமக்கின்ற அகேக 

கோடி விஷ்னுக்களுடைய கையிலிருக்கற சங்குகளை ௮ே 
கபூதங்கள் வாயிலவைத்து ஊதிவரவும, இறந்துபோன ௮௧ 

னிபும் - வாயுவும எண்ணிறந்தவாக ளேநுகன்ற ஆட்டுக் 

சடா - கலைமான் இவைகை_ய கொம்புகளை வாயிலவை 

த்து அசேகபூதம் ஈளூதிவரவும், இறந்துபோன எமதீர்மரா 

ஐர்களேறிவரும் எ நமைச்கடாக்கஞுடைய கொம்புகளை வா 
யில்வைத்து ௮சேகபூ தங்கள திவரவும ஆயிரமயானைகள்கட் 

டிய தேரின்மேலேறினா் வீரபத்திர என்று பெறப்பட்டவா 

ய்மை யுணர்ந்தவர்கள் பிரமதகணக்கள் குரச்குகளாகத் 

தோன்றி இராமனுக்கு ஊழியஞ்செய்தனவென்று கூறிய



ஆஞ்சதேயராமவைபகபங் sid. ௧௭ 

பூர்வபட்சிழினது மதுகைக்கு வியசனப்படாமலிராரென்க, 

எத்தனையோ விஷ்னுக்கள்-எத்தனையோ பிரமர்கள் - எத்த 

னையோ அனி - ஏத்தனையோ வாயு - எத்தனையோ எமதர் 
மராஜர்கள்காலங்களையுண்டு ஏப்பமிட்டு என்று மழியாகில 

மையெயதிச் சவபரஞ்சுடரை வந்தித துக்சொண்டு ஊழியஞ் 
செய்தொழுகும் பிரமதகண சிவசணங்களிலொன் றின் மூன் 

னிலைபெருதடம்கும அற்பவறிவும், அ௮ற்பவாற்றலும், அற்ப 

வாயுளுமுடைய ௮ேேச விஷ்ணுச்சளில ஒருவிஷ்ணுவின 

அ அ௮வதாரமென்று கூறும் மலுஷ்யனாடப இராமலுக்கு 

அ௮ளவுசடக்தமகிமை இவர் கத்பிததுரைத்தது கள்ளிக்கொம் 
புககு வெளளிப்பூண கட்டியதுபோலாம். நிற்க, 

இவா * பலவுமிதின்ராலொரு அவிழ்தட்டாதா” என்பதற் 

இணஙக இரணடொரு பாடல்களை எழுதிக்கொண்டு ஈ வானு 

சோர் - வானுளீர் ” என்று வருவித்துப் பரிசோதனையிலிறங் 

ஜொ, இவனை நேரே காடட வகையிலலாமல ௮௮சவன் 

இதோ வானுளோரில் புகுகதிருக்கின்றான். அ௮தோவானு 

ளீரில் புகுந்த ருக்கன்றான் என்று சொற்சம பிரமங்காட் 

டயலுச்தாரிதென்கொலேர ? ௮ஸத்தாகியவதனையுபேக்ஷை 

செய்தாமென்க, நிற்ச, 

“! வாயும் ற்றெனதுகூறுமாரு தியென்னுமறரோர் 
காயுமாககடககளா$க்காசனியதனின மீது 

போயிடத்துணிர்தோமென் முாபுராரிமற்நியானேகாக 

சேயெனப்புகன் ருனமற்றைத்திசையுளோர்க்கவதியுண்டோ,” 

என்ற பாடலை எடததுரைக்து, இதில வாயுபகவான் எனது 

அமிசம் மாருதி என்று கூறினானெனவும், புராரியாகிய சிவ 
ன் பானேவாதசேயெனக் கூறினானெனவும் போந்த பகுத 
களை யெமக்குக்காட்டி ஈமதன்பர் சம்தோஷித்தார். இவசது 
சர்தோஷம் அளவுக்கதிகமாக (அதட்டிக் கேட்பாரில்லாத 

வரையில்) ஓடுகின்றது. எங்கனமெனின், ““உருத்திரமார்த் 
இயே தனது பூரணாமிசத்சோடு வாயுவை யஇட்டித்.து நின்று



ED சித்தாந்தஞானபோ தம்: 

அவற்குப்புத்தரனாக தோன்றலின் இன்னதேவா கூறென்று கூருமல் வாளாவாபுகுமாரன் cram capt” என்று பொங்கிவழி ses இவாது *ஈதோஷம், இதனைச சமிதுவிசாரிபபோம். வாயுவின் கூறு மாருதி யெ௱றபோது மாருதியென்பவன் யாவன் ? புரராரியாயெ வன வாதசேய என்றபோது வாத 
சேய் என்பவன் யரவன் ? மாருத-மருகதவின்மகன். வாத 
சேய் -வாயவின்மகன். வாய-மாருகம்-மருசது-வாசம என் 
பன பரியாயப்பெயாகள். இசனால, மாருதியெனறதுஈூ,வாத சேய் என்றதும் ஒர விஷயத்தையே கெரிவிககதாசன்றது. இதனைக் கூறியது கூறலென்னுங குறறமாசவன் ரோவொது 
க்குவர் அமிஞார் ? சககரனை வாயுவோடுசோததது விசேட 
மெனின், அப்போ 5; சஙகரனமிசமும, வாயுவி னமிச முஞ் 
Gert g பிறந்தவனாகவேண3ம அமான் Overy uh 
STIOC SL 5555 ஈமதன்பா « உறாததிரமூததியே தனது 
பூரஞமிசத்சோடு தோனறலின ” எனறது எனசகே? உ௫ 
த்திரமூர்த்தியின த பூரணாமிசம வாயுவினது அலபாமிசம் 
கூடிபபிறக்த அன்மானது அ௮வதாரரஹஸ்.பத்தை இன்று 
இவா வெளியிட்டது இவருமொரு அவகாரபுருவரொன்ப 
தையே வெளிபபூத்தியத, இவரது அ௮வதாராமிசம அவ் 
வறமானதாயிருக்-லாமென்று புகழ்வது உச௫ிகமாம, இவ வவதாரசிரோமணியா “பூரனாகிசம ' என்று கூ 3யதற தப 
பொருளென்னை 9 தரணஃ்டல பல ௮மிசங்ச ளடங்கும, 
அவற்றுள் ஒ*கூரை யெடுத துலாபபின, அது அமிசாவதார 
மாசலாம், பூரணசதை ௮மிசமெ ஈமிடலயாஙஙனம ? eto 
தன்பர் 4 பூரளாமிசம் " ஏன்றமையால அசங்கைகிகழகததெ 
ors. இனி இவர் கூறவேண்டியது பூரணாவதாரம என்ப 
தாம், இவ்வளவு யூகத்செழுத வறியாசவா Bou gn ay Goong 
லிறங்யெது சால வியப்புடைத்தே. 

இனிச் Ravens gi ரணாவதாரத்தோடு வாயுவின 

மிச மெவ்வளவுக டியது ? முந்திரையா £ அரைக்சாணியா $



ஆஞ்சே நேயராமவைபவபங்கம். க் 

விசமா ? காலா ? ௮சையா ? முக்காலா $ அது தெரிக௰் 

தால் ௮துமானை ஒன்றுக்குமேல ஒன்றேகாலமிசம்-ஒன்றே 

மூககாலமிசம் என்பனவாதி யெண்களிலொன்திற் சேர்த் 
அப் பூர்வபடசியாரது இனத்தவர் வர்இக்கலாம், இவ்வ 

ஸமபாவிதங்களுக்குக கதி கூறவேண்டிய பொறுப்பு ஈமத 

ன்பர் தலையில விடிநதமையால, சிவனைப் பூரணாமிசமென்று 

கூதுவசொழிகது வாயுவின மிசமும், சங்கரனது Seo a 

கூடி அறுமான் பிறக்தானென்று கூறுவதடுக்கும. இவர் 

கருத்து அ௮ப்படிக்குமிலலை, மாருஇ-மருச துவின் சேய், இந்த 

மருகதுவினசேய் மாருதியென்று பேர்கொணடது மருத்து 
வின் மகனென்றது பற்றியேபன்றி மநத்துவினமிசமென் 

றத பற்றியன்று என்னுஈ சமது சுருத்கை வீளக்கவறியாது 

குழப்பினார், இதனை இன்லும் யாம் விளகஇிக்சாட டுஇிறரம். 

தாசரதி தசரதன் சேய் இர்சுத தசரதன சேய் தாசாதியெ 

ன்று போகொண்டது தசரகன மகனென்டத பற்்.நியேயன் 

மித் தசரதனது ௮மிச?மன்றது பதறியன்ற, இவவுப 

மானத்தை யின்லுஞ் சாதூக் வாம் தாசரதி தசரத 

னது ௮மிசமாகாமல காராயணனது ௮மிசமாயினது எப் 
படியோ ௮பபடியே மாருதி மரததுவினத ௮மிசமாகாமல் 

உருதஇரனது அமிசமாபின.து இத்த மெனறு தெரிவிப்பது 

ஆவசியகமாம, இப்படி. அவா தெரிவிப்பாராயின, உ௫ுத்திச 

ன் ௮ரமானாகபபிறகதானெனறு சாஇதத கொருவாற பொ 

ருந்தும். மு.ழ்றும பொரந்சாஅ ஏனெனில, 9 ராம௫ர வ்ணா 

இயவசாரஙளில் இராமன் விஷ்ணுவினது ௮மிசாவதார 

மெனறும - கிருஷ்ணன் பூணாவதாமெனறும, இசாமன 

இஞ்சிஜ்ஞ ு - இருஷ்ணன சர்வஜ்ஞனென்ற௮ும வைஷ்ணவ 

பூககவாசள் கூறுவாராள், ஈமசனபரோ இரரமன் Baroy 

வினது அமிசாவதாரமானபடி அநுமானும உருக்தூனது 

அமிசாவதாரமென்று கூறு ல அவனைப பூரணாமிசமென்று 
புனைந்துரைததனா. வான்மீகியோ இராமனைத் தசரதன் 
சேய், விஷ்றணுவினது அவதாரம் என்றுகூறினா. இது



௨௦ சித்தாந்தஞானபோதம். 

ஸர்வலம்பிரஇபர்ஈமாய் வழங்குகின்றது. இர்சப்பிரகாரம் 
(அழுமான் மருத்துவின் சய, உருதீிதிரனது அவதாரம் 
என்று)வான் மீசபகவான் கூ.நியஇலலை. இராமனவதாரத்தை 
விளகங்கக்கூறிய முனிச்சிேஷ்டர் ௮வ்விராமன துயிர்க்காவ 
லக் குறைவிடமாய் விளக்க அறுமானது அவதாரத்தை 
விளங்கக் கூருதுவிடுவாரா, உருத்திரன.து ௮ வதாரம் <9} 

மானென்பது அவ்வதுமானுக் தப்பெரியதொருமஏமையாம். 
அதனை அ௮ம்முனிவா கூறுதொழிவாரா 1 ௮.து உண்மையா 
யிருந்தால அவயம் கூதியேயிருப்பர், ௮சனை யவர் கூறு 

மையால், பூர்வபட்சிகள் கறநபனையென் பொறுக்குவதே 
உகமென்றறிக, 

இவ்வர.று முடிவதறியாது இவர் “உருத்திரமூர்த்தி 

யே தனது பூரணாமிசத்தோடு வாயுவை அஇடடி தது நின்று 

அவற்குப் புத்இரனாகக்தோனறலின இன்ன கேவா கூறெ 

ன்று கூருது வாளாவாயுகுமாரன் என்றார்” என்று வாக் 

தத என்னமதியோ ? ஈண்டிவர் உருத்திரமாததியினது 

பூர்ணாமிசத்தைக் கண்டுபிடித்துப் பிரசங௫த்ததற்கு மாறுக 
இன்ன தேவர் கூறென்று கூறாது வாளாவாயுகுமாரன் என்றார்” 

என்றது என்னை ? சிவனது பூணாமிசம் என்று தெரிந்து 

கொண்டதை அவ்வாறே தெரிவிக்க யாது தடை 1 தரன் 

தெரி துகொண்டதைத் கெரிவியாமல !!வாளாவாயுகுமாரன்” 
என்றுமென்றது தெளியின்மை யாகாது கொலலோ 7 

ஆண்டு “'வாயுகுமாரன்” என்றதேயன்றிச் சிவனாரது பெயர் 

பிரஸ் சாபிக்கப்படாமையால, சிவஞர் குரங்காக வந்தார் 

என்றது வெறுங்கூற்றாயினதறிக, இவர் மெச்சிய கவிச்சக்ர 
வர்த்தியாரும் இவரது வியாகபொனத்தைத்தொடர்ந்து பிர 

சங்கித்தவரல்லர் என்பதும் துணியபபட்டவாறறிக, இனி 
இவர் காட்டிய கம்பன் பாடலில் (புராரி மற்நியானே வாத 

சேயெனப்புகள்றான்” எனக் காணப்படுவது wees Be 

கள.து கற்பனையேயாம், கம்பன் தனக்கு முதனூலா eGo ft 
ஞ்சை செய்.துகொண்ட வான்மீகத்திலில்லாத புராரியைத்



இண 
ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம்

: ௨௧ 

Bro Key என்பது ௮ஸங்கதமாகாது கொல்லோ? 

கம்பன்பாடடிலுள்ள புசாரியைப் பாஞசராத்திரிகளது கற் 

பனையென்ரொ.துககுவோமானால ௮வனது பிரஇஜ்ஞையும் 
புகமும நிலைக்கும் ! கிலைக்கும!! கமபனைப் புகழ்வதுபோ 

லப் பூர்வபடசியும், ௮வரினததவரும் (ஒரு அபவாதத்தை 
அவன் தலைமேற் சுமத்தி) விண இகழேற்கச், செய்தது 

பரிதாப vere, 

இனி அக்தபபாடலிவ, மூன்றாவது நான்காவது அடி 

கள் ““போயிடத் தணிஈதோ மென்று புகன்றுமற்றி யாருமெ 

war, மேயபேருவகை கொணடார் வேறினிகிளம்ப ஓுண்டோ ?' 

என் நிருபபதே ௮மைவுடைத்தாம. இதனை எமது கத் 

பனை யென்று பூவபடச கூறலாம, எஈதக கற்பனை கம்பன் 

sui oF செயயுமோ, அதுவே தள்ளத்தக்கது. கம்பன் 

கூறிய உண்மையான பாடம் சகெகொளைக்கு முன்னர் மாண் 

டுவீட்டமையால, அதனோடு மாறுபடாது யாம் ஈண்டுக் 
கூறியது குறை கூறபபடமாட்டாதெனக, கம்பன் புகழை 

விரிகதயரம் ௮வனதுஇகழைச்தெரிகத இவரை யொருபொ 
ருளாக மதியேம் ! மதியேம !! 

இனி ஈமதன்பர் :: அருடரு சமலச்கண்ண எருண்டுறை 
யலருளோனும, இருடருமிடற்நினோனு மமரருமினைய ராக, மருடரு 

வனத்தின மணணின்வானர ராவவெந்தா ” என்றொரு பாடலை 

எழுதி, அதில ''இருடருமிடற்நினோன்” என்றுள்ள பாடத் 

தால் சிவனைக் குரங்காக்கப பாரக்கிரூர், இதுவும் வான் மீகத் 
தோடு முரணுதவால், கமபனது பிரதிஜ்ஞையையுகைக்துத் 

தள்ளுகிறதென்க. அதனால, “ ுருடரு கமலச்சண்ண னருண் 

மூறை யலருளோனும, இருடருமுளத் இனீங்கு won Geran, 

மருடரு வனதநின மண்ணின் வானரராஇ வந்தார்” எனது பாட 

பேதங்கொண்டு கம்பன் புகழை 2 08 gue g உசதமென் 

திச. விரிக்கெபெருரும, 
இனி இவர் சற்ோேத்தரம்” என்று இலவசைந்தார். 

அதனையுஞ் Ba gp யபோூப்பாம்,



௨௨ சித்தாசதஞானபோதம். 

பூர்வபட்சம் 
வான்மீகச் தகு வியாக்கியான ஞ செய்தீவாகளில் 

ஒருவா (சங்கரன் அரக்சர்ககு மூனவரஙு கொடுத்தமைபால் 
பின்பு அவர்க்கு விரோதமாகத் தனது அமிசத்தால ஒருவ 
சையு£ த௩இலா் எனறு) கூமினா இக வானமீகத்துககுக் 
Cara con Suid, வீரராகவியம, வானம்கராரியம, இவ 
Sr sF uw, அபபைய திசூரிதீயம முதலிய பல வியாக்யானகக 
லிருக்னெறன. இவவியரக்யான EVE HTS 5 Oy on ஒருவரது 
சொர்த அபிபபிராயகையேகொண்டு அஅமான உருததி 
சரமசமலல ளென்று கொளவது வலியுடைத்தன்று. வீரரா 
கவியமு.தலியவறறுள் சிவனது பூரணாமிசமே அருமான் 
எனறு கூ௰ப்பட்டுள்ளத 

சித்தாந்தம். 
இவா அனேக வியாக்யானஙகள்பேரைப் பிரஸ்சாபித் 

௮, அவற்றுளொன்று S08 § 9 HVE, செயயாமையைத் 
தெரிவித்தொதுக்கனொர். ௮௩ வியாக்யாசாவின் பெயனாப் 
யபிரஸ்சா)யொ தொழிஈதரா. DES வியாக்யாதா சிவன்குரங 
காய், ௮ல்லது வேறுவடி வாபப பிறவாமைக்கு ஒருகஇிகூறி 
காக ஏற்படடது. இவா மெச்சிய ஏனை வியாக்யாதாககள் 

சிவனைக்குரஙகு என்று என்னநியாயங் & Oe El GS ann zon? 
வெ.றுமனே சிவன்கு ரஙகு என்று க நிவிட்ட கனால,ஈமதன் 
ப்ருக்கு அவர்கள் சகோதர ராயினாகள, எத்தனை Mane 
யாதாக்கள் கும்புகூடியமுதாலும வான்மீக;தில வசனஙகார 
ட்ட வகையில்லாதவரேயாழினா. இவர்களைத தமக்சனுகூல 
மாகச்தேடிய ஈண்பா ஒவ்வொரு வியாக்யானததையு மதக 
நித்த அவர்களது வாய்மையை வெளிபபடுச௧ வேண்டும. 
வெறுமனே அவாகள் பேரையிழுதது விடடதினா£லயே ௮ 

வாகள் சல. ஏ ஷணஞ் செய்தார்களென் ற 5 பசித்தாந்தம் 
தீலைதூக்காது, ஒன்று காட்டுகிறோம், அபபையதிகூழிதீயம் 

ஸ்ரீமச் அ௮ப்பையதீகிஃஸ்வாமிகள் செய்ததாயிருக்கலாம, 
அவர் சதுரஇக சசப்பிரபந்தகர்த்தா வென் நு விருதுபெத்று



ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம். ௨௩ 

வேதா நததேசிகனது நூல்சளை வெட்டி ச்சாய்த்துத் தாசரதி 

யை யொருமனுலிய னெனறு ஸ்தாபித்துச் சைவமங்கலக் 

கழைக்கசசெயதவா இவர சிவனைககு1ஙகு எனது சாதிப் 

பாரா? 2ீரராகவன - கோவிஈகராஜன மூதலிய ல பேய 

மதியினா கூறியது வாஸ்தவம வானமீகததை மூலமாகக் 

கொள்ளாக் gona எமக்கு வெகு துசசமாம, 

இனி ஈமசனபா தமசகு வேண்டாதவராகவொதுக்கயெ 

வியாக்யாதா கூறியதும சரியன்று தாமசொடுத்தவரம் பங் 

கமடைத௰ கேதுவான அவதாரமெடுகதிலா * சிவனென்பது 

உரிதமாயினும, தாம சொடுத்த வரத்தை யழிககவவதரிக்கு 
மேனையோரைத தடுக்காசது அவாபாற பெருஙகுறைவாம். 

எலலாகதேவாகளுமசமககுக குறை5தவாகளே யாகையா 

ல ௮வாகளைக சடுபபது கஷ்டமளரும. சிவன பிறகக விசை 

5இல ரெனறதனால, சிவனையுப. பூமியி॥ பிறகக வீஷ்ணு வி 

திதசாரெனனும படச ததை மர்சு வியாகடாசா வொபபில 

செனறு ஏறபடுசன்ற.து, RUG ens னின, அநத ௮ அஜ்ஞை 

யைப பொருள்ப?த்த விலலையெனறு கொணடதாகத துணி 

யபபடூகின்றது ௮௩த வியாக்யாதா சிவாபிமானி யென்பது 

மட்டிலெமக் கஙகிகாரம் ௮தனல், அவருககு ஈமஸ்சாரம 

பணனுகிமோம bog பூர்வபடசியா தேடிய விரராகவி 

பயத்தில எவனது பூணாமிசம ௮நுமானெனறு கூறியதாக 

CFO காடடிறைன மோ 1 பூரணாவதாரம எனபதேயன் 

மிப பூரணாம்சமெனல அஸலங்கமெனறு மேலே ஈமதன்ப 

ருக்குப புஈட்டியபுததியே வீரராகவனுககும் சிறககும். 

பூர்லபட்சம், 

வரன்மீகம் உசதர காண்டததஇில, இராவணனை ஈந்தி 

தேவர் பாரத்து என்னை நீகுரஙுகு எனறு இகீழ்க்தமையால் 

எனது ௮மிசத்தா கொரு குரஙகும எனக்குச் சமானமான 
பல குரங்குகளு£ தோனறி உன்னையழிக்கும என்று சபித்த 

தீர்கச் செொலலபபட்டி ருக்கிறது. இந்த சந்திக்கு ௮பச



௨௪ ஏித்தாந்தஞான போதம்; 

சம்பு என்று பெயா, இதனால, ஈர்தியை சிவள் என்று உப 
சார வழக்காற் கூறலாம் இவ்வாறு தெளிக்தயாம “புராரி 

மற்றியானே வாதசேய் ' என்று கமப்ன் கூறியதை ஈநதி பர 

மாகச் சாஇப்போம். புராரி ௮ல்லது ௮பாசமபு என்று 
கொள்வதிழுக் கன்மையால, புராரி என்றது உமாசாகதனைச் 

சென்று சேராது எனறு சைவர் சமாதானஙக கூறுவர். அது 
கூடாது, கபபர்கூறிய “புராரி” என்னுஞ் சொலலுக்கு ௮வ 

சாவது, பிறராவது அ௮ச்தச் 2சாலலை யடத்ச முன்பின சந்தா 

ப்பங்களில் ஒரு, இடத்திலேனும ஈந்தியென்று கொள்ள இ 

ட தராமையால எதிரிகள் தொடுக்கு முப்சாரவழக்கு யா 

ண்டூம் பயனசெய்யாது, 

சித்தாந்தம், 

வான்மீபெகவான் வன: பூரணாவ,தாரம ௮றுமான் 

என்று குப்தமாகத் க றிபதையே கம்பன் வெளிபபடையா 

கக் கூறினான் எனறு வாசாரமபச்தில் ஈசைமுகங் காட் 

ஒய ஈண்பா உத்தரகாணடத்தில நந்இயமிசம் அ௮துமான் 

என்று இப்போது SOLS DG யாது சமாதானங கூறு 

வர் ? உத்தரகாண்டகஇற கணட வியத்தவாதததின முன் 

னாப பூர்வபட்சியின து குபதவாதம் ௮ஸத்சா wifes 

fis. Oot நந்திதேவர் எனது அமிசத்தா லொரு. 

குரஙகும, எனக்குச் சமானமான டல குரங்குகளுந்தோன்தி 

உன்னை யழிக்கும் என்று, இராவணனைப்பார்ததுச் சொன் 

STS வெளிப்படிதஇன வர் வான்மீது பகவான், இரத் 

சந்தியவகாரத்தை ஏனைய தேவாகளது குரங்கவதாரங்க 

ளோடு சேர்த்து ஏனோ அமமழுனிபுங்கவா படி.க்சவில்லை ? 
இந்தச் கூட்டத்தில் ௮வரைச் சோத்சால, முவரும். 

விஷ்ணுவினது அஜ்ஞையால் பூமியில் குரங்காக வந்தா 
சென்று கொள்ளவரும. விஷ்ணுவினது ஆஜ்ஞையால் 

689 குரங்கரசவரவில்லை, வெனுங் குரங்காக வாவில்லை 

கச்தியையே ௮மிசாவதா.ரம்என்று கூறியமுனிவா சவபரஞ



ஆஞ்சநேய ராமவைபவபங்கம். உடு 

சுடர் பூணாவதாரமாய் ௮அநுமகோலங் கொணடாரென்று 
சொலலத்துணிவாசா? விஷவ்ணுவானவர் சேவர்களைகோக்கஇ 

Base பூமியிற குரங்குகளாய்ப் பவிக்கக் கடவீர்க 

ளென்று விதித்தது வாஸ். தவம, கந்தியெமபெருமானை 

இசாவணன் குரங்கென்று தாஷித்தசை யநுளரிதது குரங் 

இனாலே நீயழியககடவாய், எமது ௮மிசததாகொருகுரக 

கும, எனககுச௪ சமானமான பல குரங்குகளும வரபபோ 

வதைக் கண்டுகொளளென்று சபிததது சததியம, இக்தச 

சாப வாத்தியததையே விஷ்ணுவினது ௮நுகரஹ வாக் 

இயம (சேவர்களை யேவிய வி.திவாக்கியம்) பின்றொடாந்து 

ஜீவிககன்றது. சனதமிசததா கொருகுரஙகும, தனச்குச 

சமானமான பல குருகுகளு மினிபிமக்கப போவதைக் 

தெரிந்துரைத்தமையால ௮வை யிவை யிவை யென்று 

ஒருககுண/ா₹5த சொன்னாரென்றே இனிது விளசகுஇன்ற 

த, இன்னு மிதைவிரிபபின், தாம ௮துமானாக gles 

தால் வரவிரைந்ததுபோலப் இனனின்ன தேவாகள் 

இன்னின்ன குரமகுகளாக வரச்கடவாகளென்று சது 

கற்டுத்து, ௮௧௧5௪ சககறபத்தையே இ.ரரவணனிடனு 

சொன்னா ரென்று துணிந்திடுவர் மேலோர். தாம வர 

விசைந்ததமகுத் தமதிசசையே ாரணம, அவரை யே 

வினவ ரொருவரு மிலா, தாம வருசற்குத் தமதிசசை 

காரணமாய் நின்றதபோலப பிற தேவர்கள் பிறததறகும 

அந்த இசசையே காரணமாய் கினறசெனல அமைவு 

டைத்து. இந்த இசசை அலலது ஈங்கற்பமே வில்ணு 

வையஇட்டித்துத தேவாகளைப் போவாரியாக விளித்துக் 

குரங்குகளாகப பிழககச செய்ததென்றறி4. வீஷ்ணு 

வுக்கே ஸ்வாதக்திரியங்கூற வேண்டுமாயின், உத்தரகாண் 

டத்தி லெழுர்த பிரசங்கல் கூடாது. எல்லாத் தேவர்க 

ளையு மேவியகதை கூறவர்தபாலகாண்டம் விஷ்ணுமூர் ததி 

கத்தியையும் ஏவினார் சிவனையும் ஏவினார் என்று பிரசக் 

இத்திடின், அவரது கெளரவம ஏிறக்திடும், ௮ங்கனமின் 
a



௨௭௬ சித்தாந்தஞானபோதம்: 

மையாலும் பாலசாண்டத்தின் மூ௨மாஃ உத்தாசாண்டம் 
நிலைத்தலாலும் ஈ௩தி யாஜ்ஞஜையின்படி விஷ்ணுவொழு 
இனா ரென்பதே சித்தமாயிம்ம, விவ்ணுவுக்கு மேலான 

வரா நர்தியென்று ஆசங்கையெழுப்பலாம். கந்திபகவான் 
சிவனாரதுவாகனம், விஷ்ணுவும் ௮வரதுவாகனம கந்தி 

மாடாய்ச்சுமப்பதுபோல விஷ்ணுவும மாடாய்சசுமஈதனர் 

சிவனை, இரண் மாடுகளில் கந்தி பெரியமாடு; விஷ்ணு 

சின்னமாடு அல்லத சிறியமாடு, சிறியமாடடினும பெரிய 

மாடு கெளரவமுடையதென்பதைச சொல்உவுமவேண்டு 

மோ? மாட்டுக்குக் கீழேடடெர்று புரணடு சுஇித்தலி.பழ் 

கை. இத விவ்ணுமூர்ததிக்குச் சொதமென லறியாதா 

சில்லை, இன்னும விரிக்கிற் பெருகும. 

இிகதிக்கே ஸர்வஸ்வாதந்தரியத்வங் கூறுவசாயின 

விஷ்ணுஞாத்தி இராமனாய்ப் பிறர்து இரடவணனை யழித்த 

தறகு யாதுகதியெனின், ஈன்று கடாயினாய, இராவணனை 

இராமன் ௮ழித்ததேயிலலை. ஸ்ரீராமர் இராவணனை ஸம 

ஹரிக்குஞ் சமயததில் உருத்திராமிசமாயுள்ள ரூபதசைத தரித 

சார்”? gag இராமாயணங கூறுதினறது. இதனால் 

இராவணவதத்திமகு விஷ்ணுவினது பிரவாதசகம, இரா 

மனஅ ளேவகத்வ முதலியன வியாஜஙகளாயின. இகத 

வியாஜகராததாக்களை ஈந்திபகவான இராவணனிடம பி 

ரஸ்தாபியாதது குற்றமாயினதின்று, நந்திப/வான் பிரஸ் 

காபியாத கரடிமோத்தி யொருவர் வ;ததுபோல மனுஷ் 

யமூர்தச்தி யொருவரும் (இராமரும்) வ5தீருகசட்டுமே. 

இராமா விஷ்ணு வென்பது நிராடஙகம. இநத விஷ்ணு 
வினது ௮அவதாரத்தையும் ஈந்திபகவான பிரஸ்தாபிததா 

ரென்று கூறினும் ஒருவாறு பொருந்தம, எநஙன மெனி 

ன, எனக்குச் சமானமானவர்கள் ” என்று ஈட்டி யவருள், 

வில்ணுவும அடமகுவர். சமானரஇதராயெ ஈந்திபகவான் 

சமானர்களை யொப்பியது யாங்நகனமெனின், செவபரஞ் 
சுடர் ஸர்நிதியின்மாக்திரமே அவர்ளேவகா. மற்றவர்க்கு



ஆஞ்சதநேயராமவைபவபமங்சம்: உ௭ 

ஸேவயா. ஆயினு:௦ விஷ்ணுவுக்கு தமக்கு மாத்திரம் 

ஸ்மீன தவம எப2பாது முண்டு. அதற்கு இருவருஞ 

சிவபரஞ்சுடரை5 தாஙகுதலும், விருஷபாக்ருதியாய் இ 

டத்தலுமே சானழு. விஷ்ணுனவ ஸஎமானசென்ற துஒருவா 

௮ பொருகதியது. ஏனைய தேவர்களையும , எனக்குச் 

சமானமானகாசள் '”? என்றது பாதிக்கிற தெனின், அது 

வுமபாஇகநாது, எனனைபபோலவே பிரமன் இந்தரன்முக 

லிய பிறதேவாகளும் சிவபுருச்யர்களாய் கட் தூழியஞ் 

செய்தல் சத்தியமாகைபால் என்ற கருத்துக்கொண்டு கூ 

திஷெொன்றல் பொருகதும, இவ்வாறு பாகுபாடு செய் 
துணரும வி2வகெளல்கஸில் பூர்வபட்சியாரது வாசம் 

THEO பயன்படும! ஸ்ர்ீசைலாஸஇரியை யசைத்துக் 

மேடெயதிய சிவாபராதங காரணமாக கந்திபகவாளுற் 

கோபிககப்படடுச சாபமேற்று இராவணனழிக்கமையே 

முடிவாகச் தாகலுணர்கலின்றிக் குரங்குகள்காலைக் கட் 

டிக்சொண்டு கூக்குரலிடட.முதுய்ந்த இராமனது wow 

யைப பிரஸங்கெதெதுக கமபீரமபேசிய பூவபட்சிக்கு இன் 

னுஞ சிறிதுரைபபாம, 

நடஇிபசவான எனது அமிசத்தா லொருகுரங்கு 

பிமகதுமெனறு சொன்னதை கான் எனது அ௮மிசத்தா 

லொருகுரங்காய் ௮வ5ரிபபேன் என்று சொல்லலாகாதா? 
எனது அ௮மிசம என்று சமது சம்பந்தங்காட்டினும், அவ் 

வமிசாவகாரக குரஙவகைப படர்க்கையிடத்ததாகப் பிரல் 

தாபிகதமையால், தனது முழுஸமபந்தம நிலைபெயவிலலை. 

இசனுலை, க௩தியமிசம அ௮துமான் என்று பிரசஙஇத்துமய 

யகுவதுர் தவறுடைகசாம, இனி அதற்குப் பொருளெ 

னனையெனின, இருடியமிசமிலலாதவலுக்குக் காவியஞ 
செய்புஈதன்மையும், விவணுவமிசமிலலாதவனுககு உல 
காளுஈதன்மையும் (பிருதிவி பதித்வமும்), தேவாமிசம் 

(தேவராஜா கய இந்திராமிசம) இலலாதவனுககு அன் 
ன.த்ைப் பெருக்குந்தன்மையும் (அன்னதானளஞ்செய்யும்



வி] இத்தாந்தஞான போதம்: 

அருளுடைமையும்,உருத்திராமிசமில்லாகவனுக்குவேசா 

தீயயகப்பிராப்தியும செத்திககமாடடாவென்று நூலகள் 

கூறுனெறன, இதற்கு ளு? 913௦ ஐது ஷக் 

280) pe Barc HST Boxy 0 ஜு"! எனலும வச 

னம் சான்றாம. வேதம் படித்த பார்பப।ரெல்லாம சிவ 

னும, பூமியாளும ௮ரசனெல்லாம விஷ்ணுவு2 என்று து 

ணியவேண்டியது மரபோ? சிவாநுகரக மிலலாதபோது 

ஒருவனுக்கு வேதாதியயகப்பிராப்தியும், விஷ்ணுவ.நுக் 

ரக மிடிலாதபோது ராஜ்யா நிகா[பபிராப்தியும ஸித்திக்க 

மாடடாவென்று பொருள் கொள்வதே லர்வஸமமபிரஇ 

பந்கமான உசார் 2தமாம, இவ்வாறு கொளளுங்கால், 

5௩தி எனதமிசகதா .:லொருகுசங்கு பிமககு மென்றது 

எனது ௮நுச்ரசுத கர லொருகுரசுகு பிறககும் என்று 

பிரள் தாபித் தபடியாம, எனக்குச் சமானமானவர்களெ 

ன்று பிரஸ்சாபிசகப்படடவரிலும், எனது அறுக்ரகம்பெ 

த்து வருபவன வி?சட முடையவன் என்றமுஞ் சூசித்தபடி 

யாம். ஏனைய குரங்குசளும் நந்தி யநுக்ா£கசம பெறிலும், 

அ.நுமான் பெற்ற வறுச்ரகம மிகு விசேடமாம். ஒரு ௮ர 
சனது தயைஃய அவனது ஏவலாளர்கள பெற்றிருப்ப.து 

சத்தியமேனும், ௮வருள, ம௩திரியடைந்த அ௮துக்ரகம் ௨ 

சிசத்தினு முசிதமாமன மு? இவ்வாலு செளிஈது ஏனைய 

குரங்குகளையும், அறுமானையுய கொண்டாடுவா விவேக 

ளென்தறிக, உருத்திராகளில, ஸ்தானுருத்ரர் விசாலாட் 

சருத்ரர் ஸ்ரீகணடருத்சர் முதலிய அனேகருளர், சதருகி 

ரர் சஹ்ஸ்ரருத்ரர் என்று சேட்கப்படும் ௨௬௮தர பேங் 

களையு மறி திரிவர் மேலோ, இவருளொருவசே ௮2மா 
னாய் வஈதவரென்றறிக. சிவபுண்ணிய மேலீடடினாலே 

ரு.த்சஸாம்ய மெய்தியவர்களெலலாம உருத்திரர்சளென்று 

படிச்சப்படுதலும், தரிணேத்தாம, நீலகண்ட முதலிய 

கோலக்களைத் காஙகுதலும், ஒரு காரியார்த்தமாகச் சிவா 

துஜ்ஜஞை சொண்டு பூமியில் வர்.சால மீண்டுஞ் சரகாஇிரு
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ஆனல்சநேயராமனவபனபக்கம். ௨௯ 

ச்கலும பெற்று வாழ்க் இடுவர். இவ்வுண்மையால், ௬த 
சாவகாரம் அநுமான் என்றாலும், நந அவதாரம் ௮.நு 

மான் என்முலும, சிவாமிசம் கஈஇயென்றாலும, ஈந்தியமி 

சம அ௮துமான் எனமுலும், பிணங்கமாட்டார் பெரி 

யோரென்க, இஈக நுடபங்களை எங்கே பட்டை காமம் 

போட்ட பாஞ்சசாத்திரிகளறியப் போடஒழுர்கள். 

எமது சையிலேக்திய இறகு சலியாதோடுந்திறத்தை 

கமதன்ப ரின்னுக கொஞ்சஙகண்டு மகிழுமாறு செய்கி 

றோம். க௩இபசுவான இராவணனிடம பிரஸ்தா(9த்தது 

முசயபுருஷனக ௮.நுமானையே, பினனர ஏனைய குச௫குச 

ளைப் பிரஸ்தாபித்தனா. இராமனாதியரை விபக்தமாசசகூற 

விலலை, இவவுணமை தோன்றவேயன்ோ வான்மீகமுமு 

தும் ௮அநுமானது பிரதாபமும, வெற்றியும் கோஷிககப 

படுஏன்றன. இராமன்குழு மோகனாஷ்இர ச்தாற்கட்டுண்டு 
சாவைத் தலைமேற சுமகதபோது சஞ€வி பரவதகொ 

ணூவக்து ௮5 பபளுவை யிறகக யுய்விததவன ௮.நுமா 

னேயனழோ? அதுமானிலலாவிடின் இராமராவணபயுத்தம 
பூரத்திகடம்மோ? இராமனாதியா இளைத்தும் களைத்தும 

சோகிததும மோகுததம அ௮முதும சொழுதும மருண்டும 

புசண்மெ வீழக்து,முடி வில சரயுகதியிலுயிரவிடட பாக்ய 

மெலலாம அதுமானுககுணடா? இராவணனை யழிககவஈத 

இராகவன வத வேலையைச செய்யாமல், ”தையைக்காட 

பிகிழகதுவகது மானமழியப பொனமானைத் துரத்தப 

பெண்டைப பறிகொடுததுக காடுமேடெலலாக் இரிகஈது 

சுவலைவாய்ப்பட்டுக் ஈலங்கு நின்மவாறென்னை? சமைய 

லுக் இிறமகியவொருவன் நீர் கெருபபுகள தேடியதுயோல 

இராவண ஸமஹாரத்துககே சீதையைப் பறிொடுத்தன் 
முதலிய ஹேதுக்களைச் தேடினா னெமமிறை யென்று பூர் 

வபடசிகள் புலமபுவர். இந்த ளமாதானம் ஈுத்சமூடனுக் 
கும ஒர்சாளத்தையுண்டு பண்ணுசு கிடீர், சத்துருவைத் 

அன்பப்படுததககொலல வெழுந்தவன் கான துக்சரூபியா



௩௦ சித்தாந்ததானபோதம் 

யொழுகித தீமொதினானென்றது இயாஜ்ய ஸமாதானமாம். 

இசாமனமுதது போதாமல ஜாகன் செக்கானென்று மரு 
ண்டு தையும் அழவேண்டுமா ? இராமனழுத பிரபாவத் 
தை ஸ்ரீகாளமேகப்புலவர் “சத்தாதியைந்தையுர் தால்காததெய் 
வர் தீனிமறையுல்-௨ரத்தாவெலுஈதெ.ய்வ மம்பலத்தேரித்கச் கணச 

விரு-பத்தானவன்மகன் பொய்ச் €சையைவெட்டப் பார்த்தமுத- 

பிததானவனறன்னை யோதெயவமாகப் பிதறறுவதே” என்ரு 

பிரசங்கித்த இந்த ஈண்பரறியார்போலும, பார்த்து மக 

ஐடடும், அதமான இராமனைப் பிழைககசசெயதான்-£ 

தைக்குயிர் கொடுத்தான்-பரதலுசகுப பிராணபிச்சை த௩ 

தான்-பிறர துனபஙகளும பெயாகதிடச செய்தகான, இத் 

தனையுக கவனியாமல பூர்வபடசியாரொருகால் அவ்வ; 

மான் இராமனைச் சுமநதும், ௮வனது பாதபக்தி செய 

அம பிரவாததிதத வாறென்னையென்ன கடாவுவா, அத 

ற்கும-ஈண்டிறை தந்து ம௫ழசசெயவாம், 

அ/துமான் தானகொண்ட குரஙகுககோவத்துக் கே 

தப மனுஷியனாகிய ராமனைவகதித்தது குற்றமாகாது, இ 

சாமன் தானகொண்ட ராஜகோலத்துக் கேறபப் பிராஹ்ம 

ணாகளாூய விசுவாமித்திரா-வஸிஷ்டா-௮அகளதியா மூத 

லியவர்களை வகஇத்தும, அவர்சளுககூழியஞ்செயது Gs 

வாத்தித்ததுமகுற்றமோ?௮ரசரிஷிகள இராமனை ஸகர௬ுத 

தாகவாவது காலிலவீழக்து வக்ததிதததுணடா! ௮மமுனி 

சிரேஷ்டர்கள் காலில வீழந்து வழிபட்டதினால இராமன் 

அவர்களிற் ருழ்க்கவனோ?இன்னுமிசறகுப பாணனுக்குச 

சிவபரஞசடராட்பட்டு ௩டித்ததையுமெமிததுரைசகலாம, 

ஈண்டைக்கு ௮து பொருத்தமிலலாத வுதாரணம், அறு 

மான் இராமனைத் தனக்கஇபனாகக்காடடி, ௮வனுசகுத்தா 

னடங்க ஈடகடிறவனாக ஈடிககவேணடியது ஆலசியகமோ 

வெனின், குரங்கு(மிருகம்) தாழ் தத. மலுஞ்யன் உய 

வன். தெய்வம் மிகவுயர்க்தது, ஈண0 மிருகத்சை யாள 

வேண்டியது மனுஷ்பன், ஈர்திபகவன் குசஙகு எனறு



அஞ்சதேயராமவைபவபங்கம். me 

இசாவணண் தம்.மைத் தூவித்தசை யநுஸரித்து அவனுக் 
குக் குரங்கினுலேயே அழிவு கூறினர். ௮க்குரநகுவெள் 
எங்களை யாள்வதறகு ஒரு மனுஷ்டன் வேண்டும், ௮௪ 
மனுஷ்யன் தனக்கு மேலான கெய்வத்து னவதாரமாயிடு 
சல வேண்டு. ௮ம்சத்தெய்வம் சவபாஞ்சுடரே. அதப் 
பெரிப தெயவத்தை.மனுஷ்யனாய வருமபடி த் stor au 
பது அலலது சஙகறபிப்பத அ௮ளஸங்கதம (அபராதமான 
காரியம), இனித தமககுககழபடடவர்களில விஷ்ணுபெரி 
யவர், இவரை அக்தமனுஷ்ய ஸ்சானத்தி னிறுதஇத் காம் 
ஈடித்தது ஸாமஷஜஸமேயாம. பீராமணன் கனத குலக் 
திலே ஆூரிபன கேரா விடின, சீழிடட குலசதிலே தேட 
லாம எனம விதியும இதனை கிறுகதியவாறறிக, இவ்வாறு 
விசாரித்துணர்கத சைவப்பெரியோகளை இவரென்றுஞ, 
சஈதித்திலா, சந்தியாமலே OF UTE. Ch சமாதானம 
இதுவென்று Dar agngg gens ss அல்பவாக்கியஙக 
பத கசவாககிபஙகளா யொதுஙெமையால, இவருக 
குச சித்தாகதமாய நினற :6பாரசி மற்றியானே வாதசேய் 
எனற துண்டுவாசசயததின கதியையம இனி சற விசா 
ரிபபாம, 

இ %கததுணடுவசனம கமபனதனஅ என முன்னரே 
பரிஷ்கரிதகோம, அதனால், அதனையடுதது முனனுமபின் 
னுமாக ஏகதேச வசனங்களிருப்பின, அவையும முதல் 
வசனததி கதியையே யடையும. பிரக்ஷிபதஙுகளாயெ 
இலை &ஈதியை விளக்க வேண்டிய ஆவசியகமுமிலலை, 
அதிவா கமபன சொக்தசசரககாயிருகதாலுங்கூட வான் 
மீகததைப பகைத்த வவவசனங்கள சடடைபணணத்த 
க்கனவலல, கமபன வாக்கெனக்கொணெடவையே காலைச் 
கெளபபிக்கொளளூமானால, பினன ரவற்றிமகு வியாக்யா 
தாககளாய வர௪,௧௧௧ கமபளிககவிராயர்கள் வராக்தை 
யெஙகஜனே மதிபபடை (பம? சமபன தான் கோேஷமமாய் 

ஜிவிசஇருககுமபோது ஒருகாளிசவு சில இஷ்டாக?ளாடூ



௩௨ இத்தாந்தஞானபோதம் 

விதிவழியாய்ப் போய்க்கொண்டிருக்தான். அப்போது 

ஒருவீடடின் திண்ணையின்பேரில் ஒரு கவிராயன் கம்ப: 

சாமாயணப்பிரசங்கஞ செய்வதைக்கண்டு சிறிது கேரம் 

அங்கு நின்றன கேட்டான். கேட்டவன் சிரித்து, உடனி 

ருந்த இஷ்டாகளை கோகி, இவன் பிரசங்கிக்குங் கம் 

பசாமாயணத்தில், கம்பன்பாடலும (என்பாடலும்) சில 

விருக்கன்றன எனறு சொலலி வெறுத்துக்கொண்டான் 

என்னு விதக்வானகள் சொல்லிக்கொள்வதுண்டு, இதனால, 

கம்பன்காலத்திலேயே கமபராமாயணம சரகுலைஈதுவிட 

டது என்று ஏறபடிகின்றது. கொஞ்சம சமீபகாலததில் 

கரமமபோடட கவீராயர்களாயிருக்த வேஙகடாசலமுதலி 

கோவிந்தமபிள்ளை - இராஜகோபால பிளளை முதலியவர் 

களால் கம்பராமாபணம் படாதபாடெலலாம் பட்டு நிலை. 

கெட்டுத் தட்டுத்தடுமாமிப போனது யாரும.றிவாரகள. 

அவர்களைப பின்பறறியெழுந்த ஈமது பூர்வபடசியார் ௮ 
வாகளையே பின்வியாகயாதாக்.ளெனறு பிரஸ்காபிக்கா£, 

இக்தப் பூர்வபட்டிகக அதிகராக யாம ௮வாகளை மதிக்கவி 

ல்லையாகையால், அவாகள் வியாகயானம் எமக்கு வெகு, 

துசசமென்றறிக, இத ஈண்பரும், இவர் மெசசய வியாக 

யாதாச்சளும், இவர்கள கொண்டாடுக சபபனும விஷ்ஹூ. 

மூர்ததி அமசர்களைக் குரஙகாயப பிறககுமபடி, யேவியத 

திகு யாதேலு மோரேதுகண்டு கூறினரா? கருடனுக்கு 

வலியன்குருவி வைரியானநுபோல அரச்காகளுக்குச குச 
ங்குகள் வைரிகளா ? கரடி-புலி எங்கமுதலிய வலிஈத மிரு 

கங்களை௪ சொன்னாலுமொருவாறு பொருகதும, ஈக5திபக 

வானது சங்கற்பமேயன்ரோே காராயணனது அஞ்ஞுக்கு 

மூலமாய் நின்றது? இதனை யுணாக்தவர்கள இராமாடண 

முழுதம் சு,ததசைவமாயிருப்பதறிகது வான்மீகத்தை௪ 

சைராமாயணம் என்று வகஇப்பராரகையால், அதற்கு 

விசோசமாகப்புலம்பும் எக்தராமாயண காத்தர்தள் வாக 
ரும் சத்தியத்தின் முன்னினறு ஜீவியாதென்க, அரத



ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம், ௩௩ 

வாதம பேசவெழுக்த ஈணபர் இனியேனும் 4 புராரிமத்தி 

யானே வாதசேட” என்ற துண்டு வாசகியத்தைக் இலதர்ப்ப 

ணம் பணணி விவொராக, 

பூர்வபட்சம், 

 உத்தாகாண்டததிற் கூரியயணணம அவ்வரலூர் 

தியும ஒரு குசஙகாய்.௮வதரித்ததென்ச, கஈதிதேவரமி 
சமே ரிஷஆபனெனனும வானரவிரன் எனறு காரதிய புரா 

ணக கூறுகின்றது,” 

சித்தாந்தம். 
இபபோதுவிலகாரமெலலாம வானமீகமஃகமபசாமா 

யணம் என்பனளைகளைக்குறித்து,வான் மீச த்தைக்கமபன் மெ 

டசவேண்டியது கியதம. கமதன்பா வான்மீகத்திலும், கம்ப 

ராமாயணத்திலும ரிஷபனைககாடடி கந்தியை நிலைப்பிக்க 

வேண்டியது, இவைகளைக் சைகழுவிவிடடு காசதியத்தி 

னன்றுகொண்டு நியாயமிழந்தது பெருக்துக்க மென்கக 

Hts கார யம “புராரிமற்தியானே வாதசேய''என்றதைஇவ 

ருக்குச௪ சாதித்தக் கொடுததிலதுபோலும, உத்தரகாண் 

டத்தில் என தமிசத்தகாலொரு குரங்கு பிழககுமென்ததே 

ரிஷபனென்று இவர் சாதிககலாம, இவவகாமதேயக குச 

ங்கை ககஇிபகவான் இராவணவதத்திற்கு ௮க்ரகண்ய ஸ்தா 
னததிலுரைத்தாரெனபது கேவல அ௮வி?2வகம)ம, கார. 
யங்கூறுமானால் பிரக்ஷிபத மென்9ருதுக்குவதே சால்பு 

டைத்தாம், 

பூர்வபட்சம், 
அசமான் இலஙகைக்குபபோனபோது இவன் என் 

னைசசப்தத ஈகதியோ, பாணாசுரனோ என௮ இராவணன் 

SUBSET. அசுனால,௮நுமானஈக்தியெனபது புலப்படு 

தின்றது இவ்வுண்மையால அதுமானைசசவனென்று கூறு 

வத கூடாது என்று சைவர்கூறுவா, இது அஸங்ககம, 

இசாவணன் இருவரைப் பிரல்.தாபித்தபோது கதி 

யையெடுததுக் கொண்டது என்னை! பாணாசானைக் கொளன்



க.௪ சித்தாந்தஞானபோதம் 

ளலாகா2சா1[ பாணாசுரனைத் தள்ளியபடி கநதியையுந்த 
ள்ளவேணடியசே, சிவன ௮.நுமான் எனபதே சால்பு 
OL FB, 

சித்தாந்தம், 
நாதீபகவான சிவளேவகர் (சன்னைசசபிததவா), பா 

ணாசுரனும சிவலேவசன, ஆபயினும அவலுச்குச சிவன் 

ேசவகராயிருந்து அறுக்ரகிசதனர், இவ்விருவருமே இசா 

வணனுல் மதிக்கபபடடனா, அவலுக்கு விஷ்ணுவினி 

டம மதிபபிருந்சால் இவன் விஷ்ணுவோ எனறும gaa 

ர௬ுவரோடு சோத்துப படி. ததருபபானனோ£ அவன் விஷ 

ணுவை மதியாமைககு கமதன்பர் கதி தேடுவசை விட்டு 

கந்தி ௮.நுமானானதில்லை யென்று வாஇடுவது மானமின் 

மையேயாம, அ௮துமானைபபா£தது இராவணல இருவரைப் 

பிரஸ்தாபித்தானேனும ஈக்தியையே முதலிற் கூறினான். 

நகதிபகவான் தமதமிசதசாலொரு குரககும், தமககுச ௪ 

மானமான பல குரகுகுகளுக தோன்றுடுமன௮ு கூறியிரு 

ருக்கன்றமையால, அதநுமானைப் பாரத்தபோது இநதக்கு 

சங்கு நகதியமிசததால் வக்க குரக்கோ, அவருசகுச சமா 

னமானவரா யெண்ணச்தகும பாணாசுரனது அவதார ரூப 

மான குரஙகோ என்னு இராவணன் சக செதானென்று 

கொள்வதி லுண்டான பாதக மொனறையுக் சாணோம. 

இருவரையுங கொளளலாமேனும வாத்து ஒரு குரங் 

சேயாகசையால் அவரை கஈந்தியமிசமானவரென்று கோட 

லிமுக்காதென்க, இதனை யுணராது பூவபடசியா சைவ 

ரைத்தாஷிசகது ஜுமதோஷத்தனபயனாம. இவரொருக் 

கால கணணன் பாணனைச செயிதது ௮அவனுசகுக துணை 

ேபோக்தசிவன் அவரது மக்கண முதலினோசைத் தாூததியும 

வீரங்காடடி னர் என்று பெருமை பேசுவர், எமது வெபா 
ரம்யபபிரதரிரிரி-பாணாசுர விருத்தாக்தத்தில இவாரதுபெ 
ருமை குலைத்து இவர் மெச்சிய மயிரவதாரஞாரததியின் மக 
மை சிதைந்து அலைகலால் விவேககளுண்மை யதியாமற் 
போகார். விரிக்கும் பெருகும,



ஆஞ்சநதேயராமவைபவபக்கம் ௬டு 

பூர்வபட்சம், 

கமபலுககு உருச்திரனே அதுமானென்பத கருத்தா 

னால், 'ஊழியினிறுதி காலததுருத்தாமூ/சதி யொசதான'' என 

வும, “ஒறுதது ர௬ுததிரனெனத் தனித்தனி புரை ததான்? எனவும 

(உருததரளையொத்தவன் அனுமானென்பது போதரக்) கூ 

மூன என்றுசைவர் கூறுவர், அதுகூடாது. br or BR இ 

ராமபிரானை ஸாக்ஷாத் விஷ்ணுவெனறு ஒரு இடததிலும, 

பரசுராமனை யொததவென்ன மதமோரிடத்திலும் கூறி 

னா, இதனால விஷ்ணுவும் இராமருமவேறு என்௮ கொள் 

வது மரபோ? இவ்வுண்மை கெளிஈதாரா அதநுமான் வெ 
னென்பதிலொரு சகதேகமுவ கொள்ளா, 

சீத்தாந்தம். 
கமபன் வனை அ௮துமானெனறு ஸ்தாபிககவில்லை 

யெனறதை மேலே ஈன்கு பரிஷ்கரித்திருக்கீமேம, அவ 

னவவாறு செய்தானெனறு ஈமதன்பர்போன்ற குமமஃபா 

டி.க்கவிராயாகள கூறித்திரிகின்றார்கள. ADF DW, SOU 

5G ID aT oo S555 0 பிரமாண மெககேயென்று கேட் 

டால தூரமபோயத் இருமபிப பராக்கெறனா, இதனால் 

அதுமானைச சிவனென்று கூறாமலே சிவனையொத்தவன் 

என்.று கமபன கூறியது சாலபுடைதகே, ஓஒருஇடத்இில 
வெனெனறும, மற்றோரிடத்தில் எவனையொத்தவனென் 

அம வன கருத்தைக் கூறியதாகக் சொணடு இவா தா 

லவிளமபஞ செயவது வஞசனையேயாம, சிவனையொத்த 

வன என்று பிரசங்கித்த விட தல் ௮சடுவனை “ஊழியினிறு 

இிகாலத துருததிரமூத்தி” எனமான். ஊழியினி௮திசாலம 

சர்வஸம்ஹாரகாலம, ௮ந்தக்காலததில 42௭9௦ 66௪) 

ACT ESAS ah | wt hrwemaohiberPamrswo” என் 

னுஞ சுருதி பிரமன், விஷ்ணு, உருத்தரனாதியர் கெருப் 
பில நீரததுளிகளாஏன்றனா என்று கோவிக்கின்ற து, 
திரிமாத்திகளைச சுட்டெரித்துச சாம்பராகடுத் தனிமுதற் 

ருண்டவஞூர்த்தியா யெழுந்தருளிய பெருமானது அழி



௩௭ சித்தாந்தஞானபோதம். 

யா நிலைமையே கம்பன் வாச்கிற் பெறப்படுகின்றத, இவ் 

வாறுசிவபரஞ்சுடரை வர்இத்த வித்வமணி அவ் வமலமூ 
ரீத்தியை அநுமானாகப பிறந்தானென்று நகிரந்இபபாரா£ீ 

யாண்டுப் பிறப்பில்லை, ஆண்டுஇறப்பிலலை, யாண்டுப் பிற 

பபுளத, அண்டு இறபபுளது என்பது அர்ம்கநியதி, ஊழி 

காலத்து ருத்தரமாகதிககு இறப்பு ௮லலது அழிவில் 

ஸ், அதனாலவருக்குப பிறப்பு மிலலை, பிறவாத அவரை 

அதுமானாகப் பிறந்காரெனறது தாக்கவிரோகம், அன்றியு 
ம்,சு௬ தியில், tin DS DOS were BN 6500௧8 5 650௪18 

DET 62 22208௦6132 ௪79 என் ௮ கூறப்பட 

டஇல்,சிவனாத கெறமிககண்ணினின்றும உளுக்துபரிமா 

ணத்தளவு கெருபபுப்பொறியொன்று தோன்றி ஸர்வஜகத் 

தையும் பஸ்மமாக்கவிடுமென்றும, பின்னா்சசிவனே உல 

கத்தை யுண்பெண்ணிக காத்திவவேரென்றும், இப்படியே 

இரும்ப அழித்தும் ஆக்கிபும அளித்தும திருவிளையாடல் 

புரிவாரென்ற௮ம் பொருளுண்டாதலை, வேதவித்துக்களறி 

ந்து மகிழ்வர், இசசிவபரஞ்சுடரின் சந்நிதியில் ஒரு புழு 

வாகவும் எண்ணவேலாக வொரு குரங்கை (அநுமானை) 

அச்சிவனாரது பூணாவதாரம்,௮மிசாவதாரம என்றுவாயில் 

வந்தபடி. யெலலாம் பேசி வமபளக்கு ஈண்பராதியோர்கத 

இனி யென்னாமோ வறியேம், இனிக்கமபன் அதுமாலுக் 

குச் சிவவுவமை கூறினானென்பதேசக், சம, உலகமுண்டு 

கடலிற்மூங்கும் விஷ்னுவின துநில்மையே ஊழிகசாலத்தி 
னியக்கமாக வாஇக்கும் வைஷ்ணவடத்தாகதத்தின் வாயில் 

மண்போட்டான் கம்பனென்றறிக, 

இனி விஷ்ணுவை யொகத்தவன்-பரசுராமனை யொத் 

தவன் இராமனென்றது என்னை யெனின், இராமன் விஷ்னு 
வேயாயிலும், விஷ்ணுவானவர் ௮அவதாரங்கடோறும் ஒன் 

மேடொன்று மாறுபட்ட விசாரமெய்தலால், அவ்விகார 

மூர்த்திகளோடும் ௮திஷ்டான மார்த்தியோடும் எர்சர்ப் 
பதீ.துக்சேற்ப இராமனையுவமிகத விவசரிக்கின்றனர் பெ



ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம். ௩௭ 
ரியோர். பரசுராமனும், இசகுராமலும் விஷ்ணுவின த அவதாரமகளேயாயினுமபரசுராம னுகதைபடடான், இரகு 
சாமனவனை யுதைததான். உசைபட்டராமன் கார்த்தவிரி யாஜுனனை யெரிர்த்து வெறறி புனைகது நின்றபோது 
இரகுராமனை யொததுத் கோன்மினான எனறலிழுக்காது. 
இராமன்தசரதனேவுதலால காடகெகுப்போக' விசைநத 
போழு ஜமதக்னி Gwe sere தாயைககொன்ற பரசுரா மனை யொதழத் கோனறினானெனற லிழமுககாத, இவ்வா முனவிவகாரஙகளை யோசியாது நமதனபா,மனபபால் குடி. 
தீது அதுமானுககுச௪ சாதிதத பர,ச்வம காலை-ளேபபிக 
சொண்டதெனக, 

இனி “மழூவலானியாணடும வைகு£ - தடவலாயசனை Garg 
கச தாமரைச செங்கை கூபபிப்-படர்குவான றனனையன்ன பரம 
ஓம பரிவிற் பார்த் தத-சடமுலை ப/மைககுக சாட்டி வாயுவின் ரனய 
னெனறான?” எனறு கமபன் கூறியதில், ௮றுமான் சஞடவி 
பாவசங கொணடுவருமபோது ஸ்ரீகைலாசதசைக்கணடு 
இசணடு கைசளையுகூபபி வணங்கினான் எமபெருமான் 
அவனைப பரிவோடு பராத து அமமையாரை யழைதது, ஏ 
பாவதி! இவன வாயுபுச்தரன எனறு கூறினா. இந்த 
ஸாதாப்பம சிவனே அதுமான் எனறு கூசகுரலிமில தற்கு 
ஓரணுத்துணையு மிடந்தராதுவிளங்கவும, “லாதசேய? என 
கசனாலேயே தன்னைச சொலலிககொண்டாரென்று இவ 
வாதியா வாய் திறக்கது மலவலியின wen Over wants. 
இராமனையும் விஷணுவையும் எககாலத்திலிருகசதாகக 
கூற இடமிலலை, பரசுராமனையும விஷன்னுவையும அப 
படியே பிரஸல்தாபிகக இடமிலலை. சிவபரஞசுடரும், அது 
மாலும கேரில ஸந்தித்தார்கள், அப்போது வன் பரி 
வோ? அதுமானைப் பார்த்தார் என்று சிவகருணை த்தும் 
பியவிசேடங கூறப்பட்டது, இவைகளை கோக்கும் விவே 
Geer எத்தனை வாசசேயையிழுத் துவந்த கு௮ச்கே போ 
ட்ெ இவர் ஜாலம் காட்டிலும் இவரைச் தர்வாதி யென்றே



௩௮ சித்தாந்தஞானபோதம். 

மதித்தொதுக்குவர், இனி வாதசேய்!! என்று நிகண்டு 

தஇிவாகரற்களில் சிவன் பெயராக நழைத்துத் தமது மதத் 

த காட்டிக்கொள்வாராக, இவரது கம்பராமாயணப் பா 
டல்களில், ஒரு சொல்-௮அரைச்சொறகளை யெல்லாம் பிடி. 
ச்துக்கொண்டு காலம் போக்குவத ௮திக வெறுபபையே 

தருகன்றது., யாதேனும் வி,யபோத மிருந்தால மனசு 

க்கு ஸுகமுண்டாகும். வெறுஞ சொல்லை யிழுத்து மல 
ory. வெல்லுக்இிறனன்றிப் பல்லைக்காடடிப பசபச வெ 

ன்௮ இலர் விழிப்பது எமக்குப்பரிதாபமென்க, இவரிவ் 
வளவிலமையாமல் “விடைபிணிப் புண டதுபோலும்” என்று 

அதுமானைக் சும்பன் கூறிய சக்தர்ப்பத்தில ௮லுமான் 

கக்தியென்னுக குறிப்புத் தோன்றுகின்றது எளப பிறர் 

கூறுவதாக வருவித்து, ௮அதனைத்தமது சன்னமதகொண்டு 

பரிகரிக்கிரார். பிணிப்புண்டவிடை யெனறது கந்திபக 

வாலுக்கு அகெளரவமாம். இதைப பிடித்துக்கொண்டு 

கணரயேறத துணியார் சைவர்கள், ஈ௩தியநுக்ரகம பெற 

ஐவர் ௮அதமானென்று மேலேயாம கிளத்தினேம. 

பூர் வபட்சம். 

கம்பர் வான்மீகத்தின்படி கூறுசன்றேனெ௮று செ 

ய்துகொண்ட பிரதிஜ்ஞைச்கு விரோகமாக வானமீகத்தி 

லில்லாத சிவனார.து குரங்கவதாரத்தைச் சொன்னது பிச 

சென்று சைவர் கூறுகின்றனர், ௮வ்வான் மீகுபகவான் தன 
தமிசத்தா லொருகுரங்கு வருமென்று ஈந்தி கூறியதா 
ய்ப் பணித்சாசேயன்றி சான் ௮துமானாய் வருவேனென்௮ 

சொன்னதாகப் பணித்தாரில்லை, இங்நனமாகவும், வான் 

இச த்திலில்லாத் விஷயத்தைச் ஸச்வரகள் சொண்டாடு 

வ.து யாக்கனம்? ஈர்தியானவர் விருஷ்பனென்னும் வான. 
ஜீரனாகப்பிறக்தது சத்தியம். கம்பர் வான்மீச மொன்றனை 
போ முதலூளாசச் சொள்ளாமள் (முதிலூலின்படிக் கூறு 

இன்தேெள்௮ பிரதிஜ்ஜை செய்துகொண்டு போஜன் மு 
தலிஜேர் தம௮ இசர்மாயணர்களைப் பலபேசங்கள மையப்



ஆஞ்சதேயராமவைபவபக்கம். ௩௯ 

பாடினது போல) “முன்னோர் அகின் முடிபொருக் சொச்து, 

பின் ஜேன் வேண்மே விகற்பம் கூதி-அழியாமரபின.த வழிமா எர 

கும்” என்ற விதியை யதுலரித்து வான்மீகத்தோடு வேறு 

தூல்களையுக்தழுவி வானமீகத்தித் கூறியுள்ளனவற்றைச் 

ச௮பான்மை விடுத்தும, கூறுதனவற்றை விரித்தும் cr 

ளொன்றுக்கு எழு. தான செய்யுள் விதம் யுத்தகாணடம் 

வரையில பாடிமுடிததகனர், அவரது நாலில் பலபாடல்க 
ளொன்றறகொன்று முரணித்தோன்மும்,. ௮வைகளு 

க்கு வேறு நூல்களைத் தழுவியே பொருள்கூறவேண்டும்- 
வானமீகததைத கழுவி புரைக்கமுடியாது, “புசாரிமத்தி 

யானே வாசசேய்!' எனறது பிற தூலாராய்சசிகொண்்ெ கூதி 

யதாகலின், முதனூலை கோக்க வேண்டுவதில்லை, 

சித்தாந்தம், 

வான் மீகசதின்படிக் கூறுறேனென்று பிரதிஜ்ை 

செயதுகொணடவன கமபன், அவன் ஏனவ்வா௮ செய்ய 

வில்லையென்று சைவர் கடாவியது லஹஜம். சைவரொருவ 

ரும ௩ாஙகள் வான்மீகத்தின்படியே பிரவர்த்திக்கறோமெ 
னு பிரதிஜ்ஞை செய்துகொண்டதில்லை. அவ்வாறு செ 

ய்துகொள்ளாக சைவரை கோக்க கமதன்பர் கேட்ட கே 

ள்வி தபபறற தேயாம, இவர் கம்பருக்காகப் பரிந்து 

கண்ணீர் விட்டு அவன் மானத்தைக் காப்பாற்ற வெளிப் 

பட்டு இபபோது பதுங்குகிரார். இது ஒரு ஆண்மையா?$ 

வான்மீகர் சொனனது சரியோ 7 தப்போ! எமக்கு ஆவடி 

யகமில்லை, ௮வா கூதியபடிக் கம்பன் கூறவேண்டிய௰யத, இ 
தீற்குக கதி கூருமல் ஈமதன்பர் முதனூலை கோச்ச வேண்ட 

தில்லை? என்று முடிவுரைத்து முகங்கவிழ்ச்சா ரிசென் 

கொலோ! ஆரம்பத்தில் “புசாரிமற் தியானே வாதசேய்”' என் ge 

சும்பன் கூறியது வான்மீகத்தில் ரூப்தமாயிருக்குல் கருத் ஆ 
என்று வாதித்து, இப்போது, அவ்வா௮ கூறிய *பிததாலர் 
சாய்ச்சி கொண்டு? என்று நூரப்போய் சின்று ஒருகல்லெ 

திர்சோடிய சிறுவனை யொத்து இவர் வாய்திதா்ச௮



௪௦ சித்தாந்தஞான போதம்: 

இவருக்குப் பெருங்குறைவேயாம $? Bol are ib Gus 

வான் ஈந்தியமிசத்தா லொரு குரககு வருமெனறதை ௮ 

தமான என்று சைவர்கள கொணட துணிபு யாங்கனமெ 

னது இவாகடாயினாரனறோ? யாம் ௮துமானை கஈதியென்று 
கொணடிலம. அ௮வரதநுக்ரகம் பெறற வொரு உருததானெ 

ன்௮ு மேலே விளகதினோம. சிவனடியாரைச சவனென்று 

வக்திபபதுபோல ஈஈதியநுகராகம பெறறவரை ககதியெ 

னது பண்டிதா Ga. MI OV FB! குதறமாசாது, erg Sus நதி 

யைரிஷபனென்னும வானரனாகக கூ.றியதேயெனின, எஈத 

காரதீயம் ? மூலபுராணமா, உபபுராணமா ? எதுவாயிரு 

ந்தாலும, ஈதி அநுமான என்ற பாரதததோடு முரணியி 

ழிக்திடும. காரயத துக்குத தெரிந்தது வான மீகததுக்குத் 

தெரியாதோ ? முகயமாகசிய அதிலிலலாத ரிஷூ.பனைச Hap 

டரசொபபாரென்க, வான்மீகா கிழக, கமபனாவது இர்தரிஷ் 

பனைக் கையாண்டானா? அ௮வனுங் காற்றிலேவிட்ட வொரு 

அமைசேயக்குரங்கை ஈமதன்பர் பதே பசே பிரஸ்தாபிப் 

பது ஆசை வெட்கமறியாது என்பதற்கே இனமாயதென்க, 

இனிப போஜன்முதலினோர் வான்மீகததின் படிக் 

கூறுசிமுமெனறு தொடஙக எப்படி பேதித்து௪ சொன் 

னர்களோ, அபபடியே கமபரும பேதித்து௪ சொன்னாரெ 

ன்றும, முதலூலுககு வழிநால பேதிக்கலாமாகையால் 

தமது வழிதாலில தாமும பேதிததனா கம்பரெனறும் இ 

கதபபண்டிதர் கடடுக் கடடினா, போஜன் முதலினோ செ 

யத இராமாயணஙகள உலகத்தில வெகுபூஜ்யமோ 1? வச 

ன் மீகததோடு பேதிதது என்னவிசேஷம பெறறனா? வா 

ன்.மீகத்தில் விடுபட்டவைகளை இசசராமாயணககொண்டு 
உலகம அ௮துஸக்திககவேண்டுமே ? எங்சாவது ௮வை அது 

ஷ்டானததில் வந்இருசின்றனவா ? சொன்மாததிரமாய்ச் 

சீவிக்கு மவற்றோடு கம்பராமாயணமும் கதழீயிழக்தடகஇ 
யது எமச்குப்பரமசந்தோஷம், இனி யிவர் கமபராமாயணம் 

எசற்கு வழிதாலாயிருக்கக்கண்டார்? வான்மீகத்துக்கெ



அனள்சநேயராமவைபவபங்கம். ௪௧ 

னில், பிற நாலகளையு மிவர் பிரஸதாபிததமையால் முதற் 
பிரஸ்தாபம முதலறுக்கத, அன்றியும, வான்மீகம் சர்வா 

ணம், அதற்குச் தமிழிராமாயணம் வழி.நாலாகாது, மொ 

ழிபெயாப்பாகும், இக்கமொழிபெயர்ப்பினைச் தமிழ் மு 

தீனூலாகக்கொண்டு, இதறகு வழிநால்-சார்பு.நால்கள் 

பிறபபிதகல நியதம, மூதனூலின்படி வழி.நால சார்புதால் 

களும பூஜ்பமாகவே விளங்கும். இதற்கொரு நிதரிசனங் 

கூறுகனெரோம, 

கீர்வாணததில் சிவஞானபோதமுளது. அதன் மொ 

ழிபெயாபபு ஸ்ரீ மெய்கணடசிவம செய்தருளிய தமிழ்ச 

சிவஞானபோத சூத்திரம. இகத முசனூலுககு வழிநூல் 

ஸ்ரீம் ௮ருணஈிரவம செயதருளிய சமிழ்சசிவஞானூத் 

தயரா, இதறகுச எராபுநூல் ஸ்ரீமத உமாபதிசிவம செ 

ய்சருளிய தமிழசவெபபிரகாசம, இவைமூனறும லோ 

கபூஜ்யமாய் வகஇிககபபடடு வருனெறன, இகத முறை 
மைகெரியாது குழறுபாடுசெயக இவரது பண்டி தத்தற 

மை சாலவழகுடைகது, இவர்கமபனுகமுக பெளரவங ௯. 

றவது ௮வன :வானமீகததோடு வேற மூல்களையுர் தழுவி 

வானமீகததற கூறியவறறைச சிறுபான்மைவிடுக தும, கூறாகனவ 

த்மை விரிசதம்” பாடினணானெனறு ௮னியாயமாய் வானமீகத் 

சை யிழித்துககூமினா கணமா,. வான்மீகர் சிவனை ௮. 

மானென்று சொலலாததுகக௩ துறுத்துசகொண்டு வசம் 

புகட£த காரியஞ்செயதாா. இவரது ௮மஙகலபபா டினை 

தென எவருமி.போதெளிதினுணாகதமையால இவரது 

வாாத்சைக்கு இனிக கெளரவமுண்டாவது கஷடதரமெ 

os, இவரத பிரசககத்தால் வானமீகசதிலுள்ள மெய் 

யைத்தவிர்த தும, இலலாத பொய்யைசசேர்த்துமகாளொ 

ன்றுக்கு எழுதாறுபாடல்பாடினான் கமபனென்று ஏற்பட் 

டத, 4முததுவிரியம'' என்னுமிலக்கணநூலசெய்த கவி 

சிரோஷ்டரொருவர் ஒரேகாளில் மதுரைவீரன் புராணம் 

RO py பாடலிற் செய்துமுடி சதார், கம்பராமாயணம



௪௨ 'இத்தாத்தஞானபோதம். 

தாம் பிரசங்கத்தற் கருகமன்றெனக்கழித்து ஐயாயிரம் 
பாடலில் ஒரு இராமாயணம் பாடி. முடித்துப் பிரசங்கித் 

தார். இவ்வாறு பாடிமுடிக்கத்தக்கவாக லிபபோதும் 

அசேகரிருக்கள்றனர்.இவ்வாறுவிடை கள்பிறக்குமென்று 

பூர்வபட்டுபறியார். அறிந்தால் கமபராமாயணத்தில் 
பலபாடல்க ளொன்மோடொன்று முரணித்தோன்றுமெ 

ன்றும், அவைகளுக்கு வேறு. நாலகளைச் தழுவியே பொரு 

ள்கூறவேண்டுமென்றும், வான்மீகரைத் தழுவியரைக்க 
முடியாதென்றும் நாவசைத்து மானமழியார்.வான் மீகத்திற் 
சிலவற்றை கிஷே.இத்தும், வான்மீகம் நிஷித்தமென்று வி 

டுத், சிலவாபாசங்களைப் பூஜ்யமாகத தழுவி யுசைதது 

மொரு.நால் ஜிவிக்குமானால் ஆட்டுத்தலையோச்சன்பாடிய 

அரச்தக் கஞ்சாமாலைப்பாட்டை ஈமதன்பரே யறுபவிதது 

வாழட்டும், விரிக்கற் பெருகும். 

பூர்வபட்சம், 

வான்மீகத்து லிராமையால், ௮.நுமான் சிவனென்ற 
சை இதரநால்களாலொப்பாத சைவர்கள் வானமீகத்திலி 
ராத இராமரது சவபூசையைமாத்தூாம இதர நூல்களைக் 

கொண்டே சாஇக்கிருர்கள், இதர நாறபிரமாணத்தை 
விரும்புமி்னோர் விஷ்ணுவானவர் சிவனுககுக் கொடுத்த 

ருர்ச வரத்தின்படியேதான் இராமகிருஷ்ணாதி யவசாரக்க 

ளில் சிவனைப்பூஜித்து அவளுக்குக் செளரவமுண்டுபண் 

ணினரென்று வராகபுரானங் கூறுவதை மாத்திரம் ஏன் 

அங்கேரிப்பஇில்லை ? 

சித்தாந்தம். 
இராமனது சிவபூஜை வான் மீகத்திலிலலையென்௮ 

வம்.பளச்தார், 1 ம(£ஜு5 கரஸ் முனக”) ஜட 
என்ற வாக்கியம் வான்மீசத்திலுள்ளது, இதில், 
பிரபுவாகிய மஹாதேவர் எனக்ரெங் பப்பிரலாஇித் 
சார் என்று இராமன் கூபியவாய்மை வெளிப்பட்டு



ஆஞ்சதேயராமவைபவபர்கம்: 
௪௩ 

செெபாஞ்சுடசை மஹாதேவர் என்று பிரஸ்தாயித்துத் 

தமக்கு அவர் பிரபுவென்றும், தமக்குப் பிரலாதித்தா 
சென்றும் தாசரதி மகிழ்ச்துரைத்த வசன பங்தியை 

யோரரமல் இவர்போடுக் கூசசலை யொருவரும் மதியார். 
யிரபுவாகிய சிவசக்கிதியில் அவரது பாதசேவை செய்யு 
ம் (அவருக்கு ஊழியஞசெய்யும) இராமன் சிவபூசைசெ 

யதானென்றகையிழுக்காகக கொண்டதென்னமதியோ?இ 

சாமாயணத்தி னுபப்ரஹ்மணமாக Q sr pr valor wow sap 

வுவோம. இராமாயணதஇற் சிவபூசை. பிஉலையென்று 

விண்வமபளப்பவர் வைஷ்ணவர்கள், இராமாயண 

தீஇலில்லாத சவன௫ குரககவகாரததைச சாதிக தமுக்து 

வதுபோல இரரமாயணகததிலிருககும இராமனது சிவபூ 

சையைப பெதிக்க முந்துவா ஈமதனபரும அவரினததவ 

ரம. மஹாதேவசப்தத்தைச் சிதைத்து வருணபரமாக்கி ௮ 

வன காலில் வீழ்ர்கா னிசாமனெனறு கூறுவது அவருக்கு 

ஆசை, மஹாதேவசப்தம வேறு ஸநதர்ப்பத்திலும படிக்க 

ப்படடி. ருககினற்து. “Berg Fopsirod S 0. என்௮ சொ 

டங்கு % ௬3136 மளா 5 அஷ்ல்டஸ் ரஸ் 6 8” என்று அது 

மானிடம இராமபத்திரர் பரதலுக்குத் தெரிவிக்குமபடி. 

சொலலியனுப்புஇரர், Des மஹாதேவசப்தத்தால சிவ 

பரஞ்சுடரையே, இனிது விளக ௮மமஹாதேவபபிர 

ஸாததகால தரம் சரமமாயடைந்த ஈனமைகளை இராமன் 

பிரகாசப்ப?ிததியசாக ஏறபட்டது, மஹாசேவ சப்தம் 

இராமாயணத்தி லெங்கெங்கு வருகிறதோ அங்கெல்லாம் 

சிவபரஞ்சுடரையே விளக்குகின்றனர் வான்மீகெபகவான், 

இராமன் ையினிடத்திலும, ௮துமானிடததிலும மஹா 

தேவப்பிரஸலாகத்தையே தானடைந்தபேறாகக்கூ.றிமூழ்ச் 

தானசையால், இராமாயணத்தித் சிவபூசையில்லையென்௮: 

பூர்வபட்டு புரைச்த பொயவாதம் தச்சமா யொ.தங்கெ. 

சென்க, நிற்ச,



௪௪ சித்தாந்ததானபோதம். 

வேறுதால்சொண்டு இராமனது சவபூசையைசசா 

இக்குஞ்சைவர்கள்,௮நதப்பூசைக்கு ஹேதுக்கூறிய வராக 
புசாணத்தையுக் தழுவி, ௮திற்பெறப்பட்ட வரதான பா 
லஈத்தையும் ஏனங்கேரித்திலசென்று ஈமதன்பா கடாவெ 

மூபபினாரன்ரோ? இவருககுப் புசதிமாலினியம அதிகம் 

போலும். ஒருவர் தனக்கறுகூலமானகாரியக் தேடுவார்க 

ளேயன்றிப் பிரதிகூலததிற பிரவேசியார், வானமீகத்திற் 

போகச்த இராமனது சிவபூசையை இதரநூலகளகொணடு 

கன்குவிளச்குவத ஆவசியகம, “gy veut & io Lieil eer 

செய்து மகிழ்கன்றனா, வராகடராணம Huang ow 

தீதை யழிககுமானால், அதன் முகத்திலேஜனோ விழிபபார் 

கள் ௮ப்பெரியோ! இராமன செவபூசைசெயததுபோலச் 

சிவன் விஷ்ணு பூசைசெய்சாரென்று இவர்பிரமாணங்காட் 

ஓ.னு மிவரதுமனோரக மொருவாறு ஈடேறும, அப்படி 

கன்றி (அவதாரகுகடோறு முனனைபபூசித்து உனசகுப் 

பெருமையுண்டுபணணுூறேனென்று) வனுக்கு விஷ் 

ஹு கொடுத்த வரத்தைப் Go Bur Beep gi ௮ஈத இழவுப் 

பு. ரணமென்று சாடசிபகாக்கது இவருககு லங்கடத்தை 

யே தந் ததென்க, ஒரு ௮மபடடன வேதியனொருவனைப் 

பார்த்து எனக்கு நீர கூவரஞ்செய்து என்னைப பெருமைப் 

படுத்தககடவீ£ என்று பிராரத்திசதான், அபபடியே மறு 

காள் வேதியன் ௮மபட்டனுககு க்ஷவரமசெய்து பெரு 

மையுண்டுபண்ணினன் என்பதே நஈமதனபரது சித் 

தாக்தத்திற்கு நிதரிசனமாம, வேதத்தில் “ wran 

Soe” என்றும, 4 922979 எனறு ககூறபபட் 

ட. ரக்கனெ்றன. இதனால, சிவபாஞ்சுடர் பிறரால தியானி 

க்கப்பபெவர் ௮ல்லது பூசிககப்பபெவா என்றும விஷ்ணு 
வானவர் அச்சிவபசமாத்மாவைச் தியானிககினறவர் ௮ல் 
ல.து பூசிக்கெறவர் என்றும ஏற்படடது. விஷ்ணுமூர் 

தீதி 9வெத்தியானஞசெய்கன்றவர் என்று கோஹிச்கும் வே 

தமுணர்க்தார்க்கு அவ்விஷ்ணுவினது அவதாரங்களாகிய



ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம், Fe 

இராம$ருவ்ணாஇகள் சிவபூசை செய்கின்றவர்களென்பத 

லேனோ ஆசஙகையுண்டாகும? ௮மபட்டனுக்குப் பார்ப் 

பான ௬௯ூூஃவாஞ்செய்து யாண தன்மானமழிய்ன். 

௮மபட்டனே பாரபபானுககு கூவரஞ செய்து கருத க 

ருதயனாவான. விஷ்ணுவானவா சவனைப பூஇத்து யாண் 

Gs sag wren funn, விஷ்ணுவே சிவபூஜை செய்து 

இருத்கிருகயராவரென்ச, ஈமதன்பராவது ௮வரினத்துப் 

பணடிதராவது விஷ்ணுவைக் தியேயரெனறு வேசப்பிர 

மாணஙகாட டி இர மனது சிவபூசையை ரச்துசெய்யடடும். 

௬ருதி * S08" Fos ” எனறதுமாததிர மன்றி “sgt 

(க 2” எனவும, “ ௫:5௦௦% 3௯4) ௦ ்” எனவும், 

0 9950” எனவும பலவாறெழுஈது சிவனாரது இ 

யேயதவததைச சாதிததது, இவமறை யுணாந்தால் இரா 
மாயணத்தில் சிவபூசை பெறப்படுவது ௮ஸஙகதமென்ன௮ 

கொண்ட இவரது வலது ௮ணிகச்கப்படடொழியு மென்க, 

அநந்த சயனத்தில் விஷ்ணுவினது தகஷஷூவ்தத்தில் 
சவலிககம. இராமேசுவரத்தில் இராமனுக்கு எதிரில சிவ 

லிககம, பத்திராசலத்தில் இராமனது தலையில் சிவலிங்கம், 

இவ்வாறு சிவலிககண மயமாய விளஙகும இராமனது 

சைவக்காடசியை நமதனபா் பேதித்து விடுவாரோ ? “உல 
கததோ டொட்ட வொழுகல் பலகறறுக-௧லலா ரதிவிலாதாச் ?? 

என்டதறகூலெக்கா பெ பரிபவ மெயதாது சுகிப்பாராக, 

பூர்வபட் சம். 

தேவாகள் அரக்கர் செய்யுந் துனபத்தை உருத்திர 

மூததியினிடம விண்ணப்பிததுககொண்ட காலையில, ௮ 

வ்வரககர்களை யாம கொலலமாடடோமென்று வன் கூ 

தினர். அகனால அ௮சசிவன் அதுமானாயப பிறச்து அரக்க 

ர்களை யழிகசானெனல யாங்கனம என்௮ சைவர் கடாவு 

வர், ஜயவிஜயாகளை அவரெககெகும பிறவிதோறும் விஷ்ணு 

வேதோனறி யழிபபதாக வரககொடுததிருப்ப துணர்க்த 

சிவன் விஷ்ணு செய்யப்போடற காரியத்தைத் தாம் செய்



௪௬ ஏத்தாந்தஞானபோதம். 

வதில்லை யென்று கூறியது ஸஹஜம், சிவன் ௮ரக்கரைச் 

கொல்லோமென்றது ஜயவிஜயர்கள் பிறப்பாகிய இராவ 

ண குூமபகர்ணாகளையேயன்றி யேனை யரக்கர் குழுவைய 

ல்ல. ஏனையரக்கர்களை பு கொல்லேமென்று ௪வன் சொன் 

னாராலோவெனின், 'மல்லா புயத்தச் சுசேசனறன் வழியிது 

இத்த வல்லரககா, எலலாப் பிழையஞ் செய்தாலு மெளனை யடைக் 

தோ ராதலினால், கொல்லே மவரை யென றமையாற கொல்றுமுபா 

யக் சளுமெலலாம், வவலோன றிருமா லெனறவர்சகு மககை பா 

சன விடைகொடுத்சான் ” என்று கமபா கூறியது ச.ததியம. 

ஆயினும, இயற்கை யுருவத்தோடேடக் சோருமல் வேற் 

௮ வெடுத்து (௮. நுமானாயபபிறந்து) ௮ரசகாகளைச கொ 

ன்றனன் சிவனென்றுணாக,. தாங்கள் கொடுத்தவரங்களு 
க்கு மாறாக விஷ்ணு-சிவன் முதலாயினோர் வேற்றுருக் 

கொண்டு அ௮ரககர்களை யழித்தலியற்கை யென்க. இரணிய 

னை ஈரசிங்கமாகத் தோன்றி விஷ்ணு வழித்ததும, சூரபதும 

னை முருகவேளாகச் தோன்றி சிவனழிச்சதம உண்மை 

நூல்களிற் சண்ணொச, 

சித்தாந்தம், 

இவன் அதுமானாய்ப பிறக்கவில்லையென்று பிரபல யுக் 

இப் பிரமாணங்களால் மேல் யாம ஸ்தாபிததோ மாகையா 

ல், ௮வ்வனுமான் அரக்சர்களை மழித்தது முதலிய காரிய 

ங்கள் சவபரஞ் சுடரைச௪ சென்றடையமாட்டா. சிவன் 
அதுமானென்று யாமொப்பாமையால, இவாது நீண்ட 

(பயனில்) பிரசககததுக்கு விடையிறுக்கு மாவசியகக் 

அண்டில மென்க, ககதிபகவான தமதமிசத்தா லொரு ௨ 
ருத்தரரை விடுத ௮.நுமானாகப் பிறக்கச்செய்தது சுவே 

ச்சை, விஷ்ணுவை இராமனாக விடுத்து ௮வ்விராமனை யத 

ட்டிச்து இராவணனை யழித்ததஞ சுவேச்சை, காஹுங்க 

ண்னுககுக காட்டுங் கதிரொளிபோலிருக்தியக்கும் பரம 
புருஷனை விஷ்ணுவின துள்ள முணர்ச்தியங்குன்றவரெ



ஆஞ்சநேயராமவைபவபகங்கம் ௪௭ 

ன்று தாஷித்த பூர்வப.ட ஈதுகைக்கு யாம் ௮இகமாக வி 
ய௪னப்படு இரும். 

பூர்வபட் சம், 

அ.நமான் வாயுவின் கூருல வேகத்தையும, உருத்தி 

ரமுர்த் தியின் பூணாமிசத்தால வீரம-விசுவரூபம-விசுவரூ 

பத்தில் ஐந் துமுகம-ஞூன்று "கணகளையுக்காங்க விவக) 

னன. 

சித்தாந்தம், 
தமதனபர் அநுமானைப பூரணாமிசம பூரணாமிசம் என்று 

பிரஸ்தா।ரபபது கல்வியறிவு போதாமையெனறு யாட ப 

லவிடங்களிற் கூறியுள்ளேம், ஈணடு மதனையே கொண்டி. 
Qs, இவா பூரணாமிச மென்றதைச சிலவிடத்தில் மறகது 
அமிசாவசார மென்றுந குழமறினர், இரண்டு of sap 

அலததேயாகையால, அவரெபபடிக கூறுவதிய மெமக 

குப் பாத1மிஉ௨லை. அதுமாலுககு வத விசுவரூபம-மூன் 
ஹு கண்கள முதலியன சிவாவசாரததஇின விசேடமானால, 

கண்ணன கொண்ட விசுவரூபம்-வீரம, இராமன்கொண்ட 

6 Pro (82௫௦ டண் தஜு500 9930 850 என்ற உபநிஷத் 

போதகமான சைவகோல மித்யசதிகளை இவர் எவ்வா௮ 

கொணடு கூறுவா! ஈசுவரப் பிரஸலாத மெயதிஜேர்க்கு 

ஐசுவரியயோக மென்னுரஞ சைவ நலங்கள் நிகழ்வது 

mango, ஈசுவரப பிரஸலாத மெயதிய இராமகிருஷ்ணாதி 

soi sgn rear பிரஸாத மெய்திய cb Russet gs 

தும், ஈசுவரப் பிரஸாதமெய்தய வாமதேவர், மங்கணிகர், 

செளபரி மு,சலிய சாம்பவமணிகளிடத்தும். விசுவரூபாஇ 
ary லம்பலங்கள் நிகழ்ச்சன வெனல் சத்தியம், 

இவற்றை யோராது அறுமானுக்கே௮து செசந்தம் பேசல 

வெண்ணி அவனைச் சிவாவசாரமென்௮: கூறத்துணிர்தது 

ஸரிவாஸங்கத மென்றதிக, விரிக்கத் பெருரும்,



௪௮ சித்தாந்தஞானபோதம், 

பூர்வபட்சம், 

விஷ்ணுவானவர் ஈரசிஙசமாக ௮வசரித்து இரணிய 

னைக கொனருர், சிவன் சரபமாசவந்து 5ரசிறகத்தை ய 

ழித்தனன். இருமால கணடபேரணடமாக அவதரித்துச் 

சரபத்தைக இழிததெறிக்கனன், வன் சர்வதோ முகமெ 
ன்னு மவதார மெடுத்துக கணடபேோரண்டத்தை யழித்த 

னன். இருமால் சாவதோபததிர மெனனு மவதார மெடு 
த்.துச் சர்வதோ முகத்தை யழித்தனன் என்று முறையே 
Maram Yoram bis Civ, சிவபுராணஙகளுங கூறு ெ.றன. 

இவ்வவதாரக்களைக குறிதது மகதி சாஸ்திரககளூம விரி 

வாய்க் கூறுகின்றன. இதனால, விவ்ணுவுககுப பிறப்பு 

ண்டானது போலா இவனுககும பலபிறபபுக ஞண்டா 

யிருக்கின்றன. இவ்வாறு பிறககதககக சிவனைப பிறபபில 

லாதவனென்றும, ௮வன எப்படி. அதுமானாயப பிறத்தல் 

கூடுமென்௮ஞ சைவராசநுஇபப.து நியாயமா ? நர௫ிஙகத் 
தை விஷ்ணுவினது ௮வதாரமென்றபோது சரபததைச 

சிவாவதார மென்றல ஏன கூடாது? 

சீத்தாந்தம், 
இரணியன் தேவகணடகனான அசன், அவனைத்தே 

வர்களிற Apts Magen amor out ஈரமடஙகலாய்த தோ 

ன்றியழிததனர், ௮பபடியழிததபோது அவனத மராபைக 

எண்டு, இரத்தததைக் குடிததனா. அ௮சனால வெறி 
கொண்டு தன்னறிவுதபபித தேவர்கள்மேற பாய்ஈது இ 

மிரிக்சத் தொடங்கினர், ௮பபோது தேவர்கள விஷ்ணுகர்வ 

பஞ்சனனாய் விளங்க சஙகரனைச சரணடைகதார்கள, 

அந்தப் பரமதயாளு சரபமாய்வாறு, வெறிகொண்ட அங் 

குமிங்கு மலையும் விஷ்ணுமேற் பாய்ந்து ஊாககுருவியைக் 

கருட னடி.த்.துககொண்டுபோவதுபோல, EC பறந்து 

வந்து காலினாற் கெளவிக்கொணடு மேலே போய் உதறி 

னர். ஈகங்களாற் பீறியத னாலுடல் பிளந்து தோலுரிபட்



ஆஞ்சநேயராமவைபவபங்கம்: ௪௯ 

டது. அதனைச் தேவாகள்வேண்டலால word gos sms 

ச௫த்தனர் ௮மபிகாபதி, ஈரசிங்கன் இரணியனைககொன்ற 

வெற்றி ஈரசிங்கதாபனியுபகிஷத்திலும், சரபமூமாத்தி ஈரசிங் 

கனைக் கொன்றவெற்றி சர பாபரில.ததிலும முூழககப்படு 

இன்றன. பிரமாணங்களில சிறகதபிரமாணம் வேதாந்தம் 

அல்லது உபநிஷத்து, இதனின்மிக்க பிரமாணமொன்ற 

மிலலை, கமதனபா மேலே காட்டிய புராணங்களும், மந்தர 

சாஸ் திர ங்களும உபநிஷத்தின் காலின்கழடஙகின, நருஸிம் 

ஹதாபனியைப பூர்வபட்சமாககி யெழுஈச -சரபோபதிஷதீ 

தின மேல ஈமதன்பா பிரஸதாபிதத கண்டபேரண்டத்துக்கு 

Qh LUM Ls துண்டானாலன்மே சரபோபகிவூத்துப பூர்வ 

பட் சமாகும ! சித்தாரஈதமாய்சின்ற சரபோபகிஓத்தை யசை 

க்க விவ்ணுவாலும முடியாதாசயால, பொய்யையெலலா 

முடைந்து கண்டபேரண்டம்-சாவதோமுகம்-சாவதோபத் 

இர மூதலிப கலபனைகளைக சடைவிதியிற கொண்டுவந்து 

வீலைகூறியது விவே௫ுகள் காலின்கீழொதுங்கயது, ஈநதிர 

சாலதிரஙகளில ஈண்டபேசணடாதி விவணுஸ்வரூப விஷ 

யம் மருகஅக்குங் இடையாது, ஈரசிஙகம்-சரபம இவைகளு 

௧௯ மாதிஇரமே மகதிரோபாளனையுணடு, கிறக. 

நமது பூரவபட்சிபார் ஈரசிஙகத்தை விஷ்ணுவினது 

அவதாரமென்றபோது ‘sausage ஏவொவதார மென்றல் 

ஏனகூடாது என்று கடாயினாரன்மோ ? விஷ்ணுவுக்கு நர 

சிங்கப பிறபபுகோக்கது பிருகு சாபததால, சிவலுச்குச 

சரபகோல முண்டானதற்கு ஏது வென்னை 1 வோறுக்ர£உ£த் 

தால ஈரசிங்கம் இரணியனைவென்றதைக தனதுவெழம்ழறி 

யென்று கொண்டவகந்தையை யிரிக்கவே சரபகோலம வெ 

ளியாகியது. இதனால, ஈரசிங்ககதைப்போலச சரபகோலத் 

தைஸாமானியமாகக் கருதிய வைஷ்ணவ.ரறியாமைககு விய 
சனப்படுகன்றனர் பெரியோர். வனா ரது சரபகோலத்தை 
ஈரசிஙககோலதக்தோடு சோக்க வாசைப்பட்டாஈண்பர் கண்ட 

டு



@o சித்தாந்தஞானபோதம். 

போண்டம்-சாவதோபத்தரம் என்பவைகளையும் விஷ்ணுவ 

வதாரங்களிற் சேர்ச்கவேண்டி௰து ஆவசியகமன்றோ? அப 
படிச்சேர்ச்தால, விஷ்ணுவினது அவதாரம் பத்தெனபது 

போய்ப் பன்னிரண்டுஎன௮ பிரஸித்தியண்டாமன்றோ?பத்து 

க்குத்தான் பிருகுசாபங் காரணம, எஞ்சியவிரண்டுககுமயா 

ருடைய சாபங்காரணம? இவ்வாறு அலக்கண்படுக சண்ட 

பேரண்டாதி ௮வ.தாரக்கதைகள் ஸாதுக்களுக்குத் இயாஜய 

மென்ச. சரபகோலததைத் சேவாரமெலலாக் துதிக்கின்ற 

ன. கண்டபேரணடாதிகளைத் துதிததவோர்பாடல் நாலாயிர 
தீதிற் இடைக்குமா 1 இரணியனைக் கொள்றசதைககு நாலா 

யிரத்தில் ஏராளமான பிரமாணமுண்டு, இவ்வாறு கதியிழஈ 

தலறும் பூர்பபடசியா£ ஏனிவவபத்தபஞ்சாங்கம்படிக்க முக் 

தவேண்டும் ? அஞ்சகேயாவதாரவைபவம கூறுகிறேனெ 

ன்று பீடிகைபோட்டு எத்தனையாபாசங்களை இடையிறகொ 
ண்டுவந்து கொட்டியளக்கிறுர் ? “அரகோசண்டகண்டசன்" 

என்னு சந்தடியோடு சந்தடியாக ஒன்று அழைததார், இவ் 

வஸலங்ககத்சை யெழுகி என்னவாரிக்கொண்டாா $ இவனு 

டைய வில்லை இராமனொடி த்.துவிட்டானாம, இவர் இவ்வாறு 

எழுதினமையால, யாம “விஷ்ணுபுஜகர்வபஞ்சனன்" எனவொ 

ன்று எழுதிவைசதோம, இன்னு மெழுதுவசென்றால்' எண 

ணிறந்தனவுள, நிறக, 

இவச.து கண்டபோண்டாதிகள் வெறும்பொய்யென் 

பதற்கு வேறு நி.பாயமுஙகூறுகேோம். விஷ்ணுபகவான் ௪இ 

ரிசகுத் தெய்வம். சிவபெருமான் எமக்குத தெயவம். இருவ 

ரும் இரண்டு தெய்வங்களை யொப்பிலும் உண்மையி லிரண்டு 

தெய்வங்களிருக்கமாடடா, இவருள், விஷ்னுவாவத, திவ 

ஞவ் த, இரண்டுமொழிரஈ்த வேறு ஒரு பொருளரவது தெய்வ 

மாகநிலைத்சல்வேண்டும, இப்போது யரம் (காரியம் முடிய 

வேண்டியதற்கு) விஷ்ணுவையே தெய்வமென்று ஒப்பு 

போரம். விஷ்ணுகெய்வமானால், தான் ஈரசிங்கவுருவெடுதத



ஆஞ்சதநேயராமவைபவபங்கம. ௫௧ 

பின்னாச சரபந 2தான்றித் தன்னைஜாடும் எனறு தெரிந்து 

கொண்டிருக்கும சாபத்தால் ஜாடப்படுவது தெயவமுமாகா 
அ, அதச் சராபத்தைத தான் கண்டபேசண்டவுருவெடுத்து 

அதன்பின்ன ரழிப்பதாசவுந் தெரி துகொண்டிருக்கும ௮௧ 

தக கண்டபேரண்ட வுருவத்தைச் சாவதோமுகந்தோன்றி 
அதன்பின்னா நிரமூலமாக்குமென்றும, அதன் பினனர்த் 

தான் சாவதோபதஇரமாகத்தோன் றி௮ந்தச் சாவதோமுக்தி 

தையும ௮ழிதசல நிஜமென்று5 தெரிஈதுகொணடி.ருககும். 

உள்ளபடியே இஈதஸம்பவங்களை யெல்லா மறிந்துகொளளத் 

தகக வொருதெயவத்துக்குப பினகேகெளவரஹேதுவிலலை, 

இவர்கூறிய அவதாரமூறைமையும், சண்டையழிவுகளும் 

ஸாமானிய ஜீவதாமம் இவ்வஸஈ்காத்மவாதத்தை யாமொ 

ப்பவிலலையாகையால், விஷ்ணுவின் கதியைச் சிவனிடமு 

மேறறிய வீவரதுபிரசஙகம எமது காழ்கடையின்£ ழொது 

Hava ois ஜீவன்கள், தேவாசுரமனுஷ்யமிருகாதி பல 

ஜுமஙகளிலுழலும், விஷ்ணுவாக ஜீவன் தேவன், ரணி.ப 

கிய ஜீவன்அசுரன்,இராமனாகிய ஜீவன் மனுஷ்யன்,வராக 
மாதிய ஜீவன் மிருகம, இந்த ஜீவபேதஙகளை யியககிடடத்து 

பவர் பதி இவரே பசுபதியென்று வ5இிககபபடுவா. ௮வவாறி 

யக்குங்கால் ௮வ்வச்€ீவர்களது கன்மாநுகுணமாகச் சுகது 

க்கங்களையூட்டி யுபகரிபபர், சுகம் ௮வரதுதுநுக ர கததாலும் 

துக்கம அவரது நிதரகத்தாலும் ஜீவாகளுககு ஸமபவிக் 

கும் இனி விஷ்ணுஞாத்தி ஒரூகெளாவமான ஜீவன் இரத 

ஜிவனுகருப் பம் தூபபிறவிகள் காமததால வாய்கதன. அப் 

படி வாயத்தபோது, பததில் ஆறுபிறவிகள நிக்ரஹத்தை 

பும், கானகுபிறவிகள் அறுக. ரஹத்தையுஞ் சிவபெருமான 

லடைஈதன. நிசரகமெய்திய ஆ௮ஜுமஙகளில நரசிக்கமொ 

ன்று, இந்தஈரசிங்கத்தையே தூக்கியுய வைககப்பாரக்இஞர் 

மதன்பர், இகனமானத்தைக் காககத தலைபபட்டதுபோல 

மீன், ஆமை, பன்றி மூதிலிய உருவஙகளைச௪ சிவன் ௮ழித்த 
2பாதும மேலுக்குமே லினனுமவைகஞககுப் பிறவிகளைக்



௫௨. சித்தாந்தஞானபோசம். 

கூட்டி வெழ்றிப்பாட்டைத்தாபியாது இவரும, இவரினத 

தவரு முறக$க்கிடப்பசென்னையோ $ இவ்வுண்மையுண 

ர்ந்தபேர் சிவசரபதசை வந்தித்து உயயுநெறி தே$வரென்க 

இவரது நரசிஙகககை யாம பசுவென்று கூறினோம 

பசுவானால் பூணக்வமதற்குணடாகுமா ? இசணியன பொ 

ருட்டுக தூணிலிருகது தோனறியதால, பதியெனபதே சற 

க்குமெனின், அதுகூடாது, ஏககாலத்தி லெலலாவிடகத்தும 

ஆவிப்பவிதத காட்சியை இவரது பிரசங்கம் தாபியாமை 

யால, ஈரசிஙகக்காடசி பூரணச்வத்தைச் சாஇத்துககொடு 
க்கமாடடாதென்க, வில்லி. - பிரம்படிகளைத் தாக்கயும, 

யோூருந்தும், திருக்கண்கள் மூடப்பெறறும உலசமுழுதுக் 

தமதியக்கத்தை விளககய சிவபரஞசுடரினது பூணதவத 

தை யோசிததடஙகுக, ஈரசிஙகம் தம்பத்தின் முளைத்ததும், 

கண்ணன் கோபிகைகளில்லக்தோறுமிருஈ்து காரதருக்குக 

காட்டிகொடுத்ததும செளபரிமுனிவர் தமது மனைவிய 

ரிலலக்தோறுமிருந்து ௮வ்விடங்களிலவந்த மாமன் மாமிக 

ளுக்குக் காடசிகொடுத்த பண்பினையே கிகர்க்கும், இவ்வ 
ரியபேறு சிவாதுக்ரகத்தால் ஜிவாகளூக்குப் பிராப்தமாகத் 

தகக ஐசுவரியயோசமாம. சிவாறுக்ரகத்தைப பெற்ற say 

வர்கள சிவனைபபோலவே தோறறம - செய்கைகளைசக்காட 

டிப் பிரவாத்இக்கினும விசேட அறிவுடையாககு உண 

மை வெளியாமெனச, 4 மாலயனாஇபசுககள் கடவுளா, போலி 

ருப்பாரவருச்8பற, போற்றும்பதியாசாருர்பற ” எனபதனாலு 

தெளிர்திடுக, இனி “180050 லல | "038 8௮80௨] fry 

HIST) BY 35 | SHH? BTSEs 9) ௧௯% வனாக | ௨84 

ஏரும் BT 0.” என்னுஞ் சைவபுசாண வசனமும UTES 

ளைப் போகுறித்து விளக்கின, இவ்வுண்மைதெளியாமல 

இவா பரம்பொருளாகக்கொண்ட ஈரசிங்சனைப் Gs Bur Be 

கும் ச்ருசிம்ஹதாபனியில், * 8 லு சால என்றா 

ரம்பித்து, 44 (8820 ஊராம் ? என்று முடித்து, ௮௩
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கரம் சூரியனை இரண்டாம் பாதமும், சந்தரனை மூன்றாம் 
பாதமுமாசச்சொலலி 8௫490 லஜ்ன்9ல் 08௧6 88% 

BOs 2 ஏன்றமரொடக்கத்து வசனத்தால திரிமூர்௧இ 

யுத்தீரீணரான துரீயவஸ்துவையே கான்காவதுபாதத்தின் 

அதஇிஷடானமாக கிலைபெறுவித்து, பினனும இந்த ஸாமதீ 
இனது கானகுபாதத்தையுஞ் சொன்ன பிரஜாபதியானவர் 

4048௦ 6860 WO wate அஷ்டக Fel ais sBdodIr dr Ho 

¥ oF wNoerser Goll ee HSI awd ட்ப Says 

poo sre | அக்டோ னை என் Deut Gwe Bor gs 

தையஞ சொல்லி, ௮£தபபிரகரணத்தை புபமைஹாரஞசெ 

யூ இிருகஇன்றனா, இதனால் நருஸிமஹத-। பம சிவபரதவ 

போதகமே எனபது சொலலாமேயமையும் இதின மாத்தி 
ரமேயனி நாராயணேபகிஷத்து-இராமதாபகி-இராம. ரஹ 

ஸ்யம் இத்யாதியுபகிஷூத் துக்களினும வெபரதவமே கோஷ்ிக் 

கபபடுகனற.து. சிவபரஞசுடரை வேதமானது. ௦45897 

2. S082” rit grid “PLTGHS ¥ Lowy Afs | PT Nssoars? ss” 
எனதும வ5திடபதிவருணரார் ரிக பெருகும, 

இவ்வபணடி.தர.த்ன மிவ்வளவிலமையாமல சிவலுக்குப் 

பிறப்புண்டென்பதைச் சாஇக்கிறேனெனறுகாசிகாண்ட ததி 

லிரணடுபாடலகளெழுதிக் கண்சாமபினா, ௮வைவருமாறு: 

. எரித வழ்ந்தெறி முதத$£லச் சூலவே லேந்து 
கருணை யஈகடல் குறுககை கோட்டிமென் கமலத் 

தர ௬ககுஈற் பணணவன் றியானமாற் ௮ழியித் 

புருவ சாப்பணிற் மேன்றினன் பூவையோ பககாய் 

 கொழுதி வண்டிமிர் கொன்றையான் ஜோன்திய பின்னர் 

அமுத லாலவற் குருத்திர னெலும்பெய ரமைந்த 
அழுது சேனின முண்டி0ச் தாமரைச் இழவன 

மெழுது மங்கையோர் பாசனை நோக்ென் நுணிலான், 

7 

இச்தப் பாடல்களில செவனழுதாரென்றும், அவருக் 

குப் பிதப்புத்துணியப்பட்டதென்றும் ஈமதன்பர் கொஞ்சி



Ge சித்தாந்தஞானபோதம். 

யுரைத்தார் மாயா சீதை வெட்டுணடு மாய்தபோதகமுதவ 

னும, ஜலகதரனபெண்டைக களவிற் புணர்ந்ததனால் கனது 
கம்பழிந்ததென்ன௮ு மானமபொறு துயிர்துறத அவளது 

பிணச்சாமபரின்மே லிகொட்டிதசெனறு புரணடழுதவனு 
மாகிய இவரது விவணுவின் கதியை யோராமல் எமதப்பன 

மூகையை யிழிபொருளிற கூறலாக தென்னமதியோ ? அந் 
கீபபாடலகளில, கருணேயங்கடல-குறுககைசோடடி -(பிரம ன்) 
தியானமாற்றுழி (அவன்) புருவகாபபணிர் ரோன்றினன் பூவை 
யோர் பக்காய் - தாமரைக் இழஉன்தொழுது மங்கையோர் பாசனை 

கோகச்சென்' என்றமைந்தவமைதிகளை இவ்வன்பா சதக் 

குவாராச இவரது அ௮பிமதம் சிறக்கவேண்டின, :சருணையம் 

சடலமு,சனன் - குறுககைகோட்டியமுசனன் - பிரமனது தியான 

தில் அவன் புருவமச தியிறரோன்றியமுசனன்-இடப்பாசத இலெழுர் 
தருளிய பூவைசகாணவழுசனன் - தாமராகடிழவன் ரொழுது வாழ் 

ததவமுதனன்' என்று விரிகதியுரையெழுஇ விவேகசூடாமணி 

யாய் வெளிப்படுதலவேண்டும.மேறபிரயோகஙசளமுகையை 

தீ௮ரதது மியலபினவாயமைகதுடெதத லறிஞாக்கு விளசக 

ம.பிறரமுகையைக் தவிர்க்கவேயனறோ கருணை த.துமபுவது * 

குறுககையுடையான அழுதிடல் யாங்உனம 7 பிரமனது இ 

யானத்தில, இயாதாவாகய அவனுககுத் தீயேயவலஸ் வாய் 

அவனது (தியானஸ்தானமாகிய) புருவமததியில .இவிர்ப்பவி 
த்த வமலமூத்தியி னமுகை இழிவேற்பது யாஙஙனம ? 

தியானிககிறவன் குறைவுடையவனாவன, ௮55௧ குறைவை 

யகறறுதலே தியேயமூததியின துசன்மை.௮த்தன்மை யமு 

கையாயெழுமானால, ௮.௮ பரப்பிரயோஜனதத காம, எம 

தப்பன் ஞானசமபகதனமுதருளியதை 0 தநெறி தழைத்தோ 
கச மிகுசைவச் துறைவிளஙகப்-பூதபசம் பரைபொலியப் புனிசவாய் 

மலாந்சமுத என்று விளக்கினா பெரியோ, இதுபோற 

கொள்ளாக்காற் ருமரைககுழவன் மஙகையோ பஙகனைத 

தோமுதிடல ஸம்பாவிதமோ 1 மஙகைபாக னழுதீபோது 

மங்கையேனோ ௮ ழாளாயினள் 9 இயானமாாக்கத்தி லுபாசிக்



ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம். இடு 

கின்றவர்களுக்கு வெளிபபடுர் இயேயவஸ் துவை 4 கனம 
Toxo BORA 00 (SHS 0~ BHF an POX OSULST* oFo | Boy 
PES Bis SAn pe - Bx SPST HS” எனறு கைவ 
Ou FH ௮டையாள,ிடடுக கூறியது, ஈகுவளைச்சண்ணி கூற 
ன்காண்ச - அவளுச்தசானுமூடனே சாண்ச - பசமரநந்தப பழங்கட 
லதவே” எனறு ஸ்ரீவாசகத திருமுறையு மினிது பிரகாச 

படுஇயது. இவ்வஇசயபபாரடு போதர வெளில ௩த காசி 
STOW BO FE கையிற் பிடி.ததுசகொணடு கபோதியுரை 
ப்காந்தகணப ரினியேனுககண்டிரஈது STS EEA Ip’ SOT 
மை யொழிநஈது சுபெபாராக இனனுமிவரது ௮அழமுகைபபொ 
ருளைக்கேடடால், பின வெணபாவாலதனைத விரசகலாம் 

“அமுதா னுருசதிர சென்றாயமா வினறுன்பப 
பழுதா விரங்குதலும் பண்பாம - அழுசானோ 
வேஜொருச்சன பெடை விருமபி யிகொட்டில 
மாறுரைசதாய நீயே மதி” 

என்னு மிகனை யாம செயத “சிவததவூட்தாமணியிற் 
காணா, இந்த நூல் பிளளைபபெருமாளை பஙகா£ செய்த 

“பரபபிரம விவேசகதை'' யழித்க பாசுபகாஸ்திரமெனற 
இக, 

இன்னுங் கொஞ்சமுரைக்கின் ரோம, சிவனமு,சது தன 
பொருடடமுகையானால, ௮து அவருக்குக் குறைவு திய 
யராகத் தியானத்தி லுதிததவாக்குத தன் பொருட்டமுகை 
செல்லாது பிறாபொருட்டான அழுகை ௮துவெனலே 

சிறக்கும, அழுகை பிள்ளயழுதபோ.து தாய கணடி ரங்குகி 
லும, தாயே தனது அனபத்தாலமு தலுமென இருவகைத்து 
ஈண்டெம பெரு மானழுதது பிளளைகோய் கணடு தாயழுதது 
போலாம். பிரமன சிருட்டி கதொழில தினக்குக் கற்பிக்கவே 
சிவனைத் தியானித்சனன். இன்னுஞ் சிருட் டி. தொலையவில 
லையே, உயிர்கள் மலவலிமேலீடடாற படுஈதுன்ப மினனு



Gana சித்தாந்தஞானபோதம்: 

மொழிக்த பா டிலலையே யென் திரங்கன்மையே ௮வரதமுகை 

யாம், பிள்ளையினது கோயகண்டு தாயழுதது ௮ஞஞானத் 
தால், உயிகளது மலவலிகோக்கிச் சவனமுதது மெய்ஞ் 

ஞானத்தால், நித்தசை - அஞ்ஞான நித்திரை ஆகந்தறித்தி 

மை யென்று விளவ்குமாநுபோல இசகனைக்கொள்ளத்தக்கது 

சவபசஞ்சுடா தனது இருககண்களினினறுஞ் ௫௩இய 

நீத்துளிகளே ர௬ுதராக்ஷமாக முளைத்தனவென்று ஜாபாலா 

இசுருஇிகள் கூ.றுமுணமையும் இதனை நிறுத்தும. விரிககறெ 

பெருகும். 
இனி யெமது உமாகாதன பிரமனது ெற்தியிலாவிர்ப் 

பவித்ததைச சீவாகள் ஜுநமபோலக்கொண் டிங்கிதமபேச 

வந்த இழிவுரைக்குஞ சிறிதிறை தகசொழிப்பாம், இவா கா 

டடிய பாடலகளில, பிரமனது புரூமத்யஸ் தானததில, (௮ 

வன தியானித்தபோது) கருணையங்கடல குறுஈகை கோ 

டடி மங்கைபங்களுயத் கோன்றினன் என்று வெளிபபடை 

யாசத் தியேயவஸ் துவினிலக்கணத்தை இனிது போதிததிரு 

க்கவும், இவர் ௮ஈயதாகர௫த்தது அவற்றின் பொருள்விளங் 

காத காரணமேயாம. இவரது மதத்தில் தியேயவஸ் துவினி 
லக்கணம் பெநபபட்டவாறில்லை காராயணோபறிஷத்பு 

இவரது விஷ்ணுவை எஜுஙுல்லல9 ராவி என்று சாபபடு 

த்திவிட்டது. சிவனைத் தியானிசடன்றவன் என்பதே அதன் 

பொருளாம, காசிகாண்டம பிரமனைக்கூநியவாறு நாராய 

Cenudasg விஷ்ணுவைக் கூறிவிட்டது. இயாதாக்க 

ளது ஜாகமரணதுஸ்தரங்களைப போக்க வெழுக இயேய 

வஸ் துவினது ஆவிரப்பவ தை.பு மோ! ஜகாமமென்று துணி 

நத பண்டிதர.து மதுகைக்கு நாராயணனே கூலிசொடுக்கக் 

தக்கவன், மலவலிகொண்டு பிறக்குமோர் ஜீவன் கருணையங் 
கடலாய்ப் பிறக்குமோ ? குறுஈகைகோட்டிப் பிறக்குமோ ? 
மங்கைபங்களுய்ப் பிறக்குமோ ? பிரமனது தயானஸ்தா 
னத்தில் இ3யயமூர்த்தியாய்ப் பிறக்குமோ ? தாமரைக்



ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம்: Bar 

ac Oslapgarps seu GpégGCur? Qoarg விய 

வஸ்தையுண்டாக விசாரியாககோஷமே ஈமதன்பரை ௮ஸக 

காத்மவாதத்திலிழிர் து அலலலுற௪ செயசது இனியே 
DE சாதேடிக் கொள்வாராக 

இவரெப்படியாவ.து இராமனைக் கரை மேரறப பாக்கி 

(GT. ௮து முடியாதகாரியம ஏனெனின், மாதாவுதரததிற் றங் 

Buy O58 இராமகிருஷ்ணாதி ௮வதரரங்கள்போன்ற சன்று பிரம 

னது நெற்றியிலெழுந்த உருச் திரமாத்சம் எனில, விஷ்ணுவினது 

இருவவ தாரங்சள்யாவமே அயோநிறம் - அட்ராசருசம்-சுக்லசுரோ 
ணித சமபகதமன்று, இசசாமாத்திரையானீசழந்த ஜோ இசொருபம்”' 

என்று பிரசங்கி துச ல பிரமாணஈதேடியொப்படைத்தரா 

eeu பிரமாணங்களைப் பின விசாரிபபோம். இபயபோது 

இவரது நியாயாபாசவன்மையைச் சிறிதெடுத்துக் காட்டுவா 

ம். வன் பிரமனது கெறறியிற ரோன்றியது இராமகஇருஷ். 

ணாதிகள் காபபயோநிசம்பந்தம பெற்றதுபோலாமோவெ 

ன்று இவரோயாசங்கை யெழுபபிக்சொண்டூ இராமகிருஷ்ணர் 

கள் அயோரிஜர்கள், ௮வாகள் ௮பபிராகிருததே௫ிகள் என்று 
கூதி மகிழ்கதரா, முதலிலே தோஷஙகூ நிய சிவனாரது ௮வ 

தாரகதை இபபோது கெளரவமாக வொப்பியவாறெனனை? 

“ஸ்ரீராமபிரான கோசலாதேவியின நெற்றியில் அவதரிததனன்” 

என்று இவர் பிரசஙடுழ்தருக்கிரா கோசலையின முகததிற 

பிறகுதான் இராமனெனழ தேடிய ஈவீனதெதாநதம் நிலைக் 

கலேயன்றோ பிரமன முகததிற் பிறந்த சிவனை இடபோது 

லேசாக விடடூவிட்டார் ? இவரது பாரபடசமான சமாதான 

த்தால் எமது சிவபரஞசுடாமே லிவரேநறிய தோலமிறங் 

இயசே யன்றி இவரது தெயவததுக கவெரேறறிய கெளரவம் 

நிலைபெறவிலலை. இராமனைபபற்றிய நால இராமாயணம். 

இதில, இசாமனுக்குக கர்பபயோகிமைபஈத௩கள் சண்டா 

கோஷமாய முழங்கப்படுளெறன, பிரதானமாகிய வானமீக 

த்தின மாததிரமேயள்றி வேறு ராமாயணங்க ளிலும், ௩ம 

தன்பருக்குப் பிராணபதமாகிய தமிழிராமாயணத்தினும்



oy தித்தாந்தஞானபோதம். 

(கமபராமாயணததினும) தஇிராமன பிறநதவிடம கோசலை 

யின் நெற்றியென்று காணபபடவிலலை. இத்தனை நாலகளின் 

கண்ணையும மறைத்துவிட்டு ஈமதன்பா கண்கட்டிவித்தை 

காடடியது எஙயனோ கிலைக்கும? சிவன பிரமனது நெற்றி 

யிற்றோனறினன. இராமன் தசரதன து கெறறிபி லேன் பிற 

க்கவில்லை ? பெட்டைமுகததைத தேடிககொண்டத பெரு 

மையோ ? பிரமன முகத்திற் பிறறத வன அவனுக்கு 

அநுக்ரகம பணணிவிடடு உடனே மறைஈதனன, இராமன் 

உடனே மறையாமல் ஆகாரம- நிததிரை - மைதுனங்களைத 

தாங்கி யநபவிதது, சதருபயததாற் குரங்குகள காலையெல 

லாங்கடடிக்கொண்டழுது காடுமேடெல்லாக் இரிஈது சரயு 

ஈதியில வீழஈஇிறஈது முடிவுபெறறவாறென்னை “ இதற்கு 

மத்தியில், பூசங்கொண்டுவட்து கொடுதத பாயசக்கதை போ 

குங கதியென்னை ? ஈமதனபரது பிரசங்கத்தால் இராமன் 
முக்யமாயக் கோசலை மகனாகமுன; அவள் கணவனை யறு 

சரித்து தாசரஇயுமாகிறான், இவ்விருவா மகனாவதோடு பூதத் 

இன்றிருமகனுமாஇன்றான், இவனிடத்தில், செரிக்காதவிஷய 

ங்களையெல்லா மேற்றிச சிர் துபாடினால் யாவ ரஙககரிபபவா்? 

இதனால செவனாரது தோறறம போன்றது இசாமனது தோற் 

றம் என்ற வழுவாசசம ஜீவிகக இடம பெருதழிர்தத. இசா 

மனுக்குப பெடடைமுகத்தைக காட்டியதுபோலக் கருஷண 

னுக்கு மொனறு காட்டாமல வாயபொத்திக்கொணடாரி 

தெனகொலோ? கிருஷ்ணன காப்பயோநிகளைப் பெறறுப பிற 

Bia தே1ஷ்கரஸ்தமாகா துபோலும, சிவன் பிரமன முகத் 

திற் றேவியோடாவீாபபவித்ததபோல இராமனு௩ தேவி 

போடு கோசலை முகத்தில ஏன அவி பபவிக்கவிலலை? இரா 

மனத தேவியா முகதஇலாவிாப்பவிததனள?* HU CHE GS 

கரப்பயோகிசமபந்தங்கள் தோஷக் ரஸ்தமாகாதுபோலும், 

இப்படியே விஷ்ணுவினது ஏனையவதாரங்களின காபபயோ 
நிஸம்பந்தஙகளுக்கும் ஈரமதனபா கடு காடவொரசாக,
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இனி இவர் தேடியபிரமாணங்களைச் சிறிது ஆராய் 

வாம், இராமனது ௮வதாரம் அயோகிஜம்-௮ப்ராடருசம- 
சுக்லசுரோணிதசம்பந்தமன்று - சோதிசொரூபம என்று கூ 
திய பிரமாணங்கள் இசனடியிற போர்தனவாம 

(இராமபரத்வ நிர்ணயோபகிஷதது 

இராம ப்ரஹ்மோபநிஷச்.து 

ப். சஹ்ம கிர்ணயோபகிஷதது 

இராமதாசச ட்ரஹ்மோபரிஷத்து 

gga நிர்ணயோப்நிஷூத்தி 

பாசமார்த்தோபநிஷதது 

மர்திரஸாரப் பிரக ரணம் 

ச.துர்வேதஏகை 

இராமதாரகோபநிஷத.த." 

எனறு கோவையாக அசதீவாக்கெயங்களைத் இரட்டி இவ 

ருக்கு எழுதிக்கொடுத்தவனயாவனோ அ௮றியேம, அவன் வார் 

sage கமபி இவர் மதிமோசம போயினார். உபடிஷத ஐக் 
கள் நாறறெட்டென்று வைதிகாகள யாவருமொபபியிருச்இ 

pram, ௮ந்த நூறறெடடூபரிஷத்தம கெலுமகு-இரந்தம்- 

நாகரமென்னுமஎழுததுககளில ௮ச்சிடபபட டிருக௫ன் ௦. 

இந்ச வுபரிஷூத்துக்கோவையில் பூவபட்டு யெழஇக்கொண் 

ட வுபநிஒ.த்திலொனறுங்காணோம, இவரொருகால அயிர 

செட்டுபகிஷத தக்கோவையில் அவை யிருக்கெறனவென்று 

வாதிக்கலாம, மத்வர்கள் சத்தம சாட்டராயணே - ததச்தம் 

மாட்டராயணே" என்று தஙகள் நால்களில எழுதககொண்டி. 
ருக்கிராகள், ௮வைபோலவனவாகவே இவையு மொதுல் 

கும்.ஆயிர தீதெட்டுபகிஷூத் துக்கள டங்கெஒருபரிஷதது ஏட் 

டுப்பிரதி இப்போது இடைக்குமா? ஒரு பிரதி மாத்வன் காட் 

மூ.யதாகக் கொள்வோம், ௮.இல், சைவ ஸ்மார்த்த வைஷ்ண 
வார்கள் கொண்டாடும பெயாகளில்லாவிட்டால மாக்வன2 

பிரதி பொயசயன்று தள்ளுவார்கள், இபபடியே தத்,சமக்



௬௦ சித்தாந்தஞானபோதம். 

குரிய உபகிஷத்தின் பெயர்கள் காணாவிடின், சைவன் காட் 

டிய பிரதியை மற்றையரும, ஸமார்ததன் காட்டிய பிரதி 

யை ஏனையோரும, வைஷ்ணவன் காட்டிய பிரதியைப் பிறரு 

ம் பிரக்ஷிபதமென்றொதுககுவராகள், இவ்வெலலாமதஸ்த 

ருமொப்பக்கூடிய வொரேவிகமான (ஆபிரத்தெடடுப நிஷத் 

துக்களட௩யெ) பிரதிகளைத் சனிகதனி யொவ்வொருவருவ 

காடடி௪ சபையேறமுடியாது. ஸாவளஸம பிரதிபக்ஈமான 
உபரிஷசதுக் கோவையிற காடடமுடியாத பொய்யுபசிஷ 

த்து... பெயாகளை இரஈதப பூர்வபடசியா£ பிரஸ் தாபிதது 

விட்டதனா2?லயே எம்மனோ பிரமியார்கள, இராமனுக்கு 

ஏற்றமுழுண்டாகாது, பூவபட்சியினது தலைவளைவும நி 

மிரபபோதிறதிலலை. நூறறெட்பெறிவ.த.துககோவையோ 

ஸாவஸமபிர தபகஈமாய வைதிகாயாவரிடததுக காணப 

பட்டு. பூஜ்யமாய் வழஙகப்பட்டு வருகறது இதில, 
 இராமதாபகியுபகிஷத்து - இராமரஹஸ_யோபறிஷத்து '' எனறு 

இராமகாமாஙகசததோடு இரணடுபதநிஷத் துககள் பிரகா 

சிகஇன்றன, இனனும் வைஷ்ணவோபுகிஷத் துககள் பல 

இருககினறன, G) 0 ay Sawa oat BES spin இசாமன்் கோசலை 

யின் கெறறியிற பிறாதானென்று பொயயுப?£தசம் செயத 

இலலை. அ௮ன்றியும உபநிஷததுக்களுககுப் பொருளுரை 

ககவேண்டியது உபபரஹ்மணங்களைககொண்டு, இவருத 

கரிதத உபநிஷ ததுக்சளுக்கு உபபரஹ்மணமான பு. ராணே 

இகாசங்கள் யாவை? ஒரு புசாணததினும, இதிகாசமாகய 
பாரத ராமாயணங்களினும பெறபபடாத கோசலை நெற்றி 

யை இராமனுக்குப் பிறபபிடமாகப் பொய்யுரைபுனைஈது 
பொங்வெழிந்த பூரவபட வித்வசபைகளி லினி யெப்படி த 

தலைசாட்டுவாசோ தெரியாத. இராமனுக்கு .௨இஷ்டானமா 

ஓயெவிஷ்ணுவை வேதமானது 6382 8071 6562” என் 
தும், புராணமானது 4 (38986 89 OE” என்றும் பண் 
ட கபாமரரஞ்ஜிதமாயக் கூறியிருக்கும்பகுதகளை மப்பா
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ரிலலை. பிரத்யக்ஷசு ர௬ுதியாதிகள் விஷ்ணுவைப் பிரகிருதி 

யென்றும், ட்பம்ப மடக் என்றும் பிரகாசப்படுத்தியதுண 

ர்ம் தவர்கள் இராமகிருவ்ணாஇகளை அப்பிராகிருதவிக்ரகககள், 

சுக்கிலசரோணித பரிணாமதேகமெய்தாத தோதிசொரூபர்க 

ள் என்று எங்ஙனோ லஸ்தாபிக்கத் துணிவா£கள்? 

இனிச் சிவபரஞ்சுடரை வேதாதஇிகள் டப்பு என் 

தும, “முரல 8050 என்றும பிரகாசப்படுத் தின. சுவேதா 

சுவதரம பகிர ச 6, 85 5௪43” என்று தொடங்கிச் வனா 

ர்து பிறப்பினமை முதலிய பதிகாமததை ஈனகுபரிஷ்கரி 

த்தன. ஆன ோராட்சகளெண்ணிலவேனும ஸ்ரீ காளமேகப் 

புலவா 4 பிறபபிறப்பீலே ” எனறு இவனாருக்குஞ் சிட்டுக்குரு 

விக்சு௦ ஸாமயா தசயக கூறிக் களிபபித்தனா. இவனாருக்குப் 

பிறபபு-இறபபு இலலையென்றும, சிட்டுக்குருவீக்குப பிற 

பபு இறவாணதடிலெனறும பொருள்விளங்கவமைத்த ௮௫ 

மையை அவா விஷ்ணுவினிடம் ஸமாததிததிருகதால ஈம 

தன்பரைக் கையிற பிடிக்கலாமா? இனி விஷ்ணுவின் கத 

டைபப பரரஙகுசமலலை.பதேவரென்னும பணடி.தா பின்வரு 

மாறு கூறுஇனரூர். 

* பிரப்புணடென்பதற்கு ஸ்ரீஜயகதிசாட்சி, பெருஞ்சமுசா.ர 

முணடெனபீசற்கு மறப்பில ரதைசாட்ரி மரணமுணடெனபத்தி 

கு வனவேடன சாட்சியுண மி.துவாய்மையே” எனனுமிதனை 

மறுக்க யார்தரம்? வனா பிரமனமுகததி லாவி£பப.௮ித் 

ததைக் காமாதினமான வொருபிறபபு எனறு கொண்டால், 

அக்தப பிறபபுக்கு இறப்புக்கூறவேண்டும. ௮வா செத்த 

கழை கேடடிருந்தால வாய்திறக்கட்டும, இராமகிருஷ்ணா 

இகள் செத,தகதைகள் ஜகத்பிரஸிக்தம. ரங்கம் சாபத் 

தாலழிர்ததுபோல மீன-ஆமை-பனறியாதி ௮வதாரங்களும் 

கணபத-சுப்பிரமணியர்-பைரவர் முதலிய சவல-இ நுக்களா 

லழிஈ ன. (சசபத்தையழிச்க நமதன்பர் கண்டபேரண் 

டத்கைத் தேடியதுபோல மத்ஸ்யாதிகளையழித்த சிவமூர்த்



௬௨ சித்தாந்தஞானபோகம். 

தங்களுக்கும் இடர்விளைச்சத்கக்க விஷ்ணு௮வதார ங்களை 

ஏனேதேடி யொப்படைக்காராயினர்? ஈரசிஙகததின 

மோலை யுரித்துத் தரித்ததுபோல மீனினது கண்ணைப் 

பிடுஙகியும, ஆமைபீன.த ஒட்டைப்பறித தும், பன்தியினது 

கொம்பையுடைத்தும், திரிவிககரமனது முதுகெலுமபை 

மூறித்தும் சிவனார்தரித்திருக்கும அடையாளங்களைக் கண் 

டேயன்றோ ௨௨௦2 02௦0572௦ ”? எனறு மேலோது 

இத்தனா. 

இ.கனையே இரட்டையர்கள தமதுதெயவிகவுலாவில 

**தணணெனவேயாழிபு சஞ் சோமுகனைச செறறிடுமீன-கணணையு 

இரொற்களைக்தவரரா, சண்ணனார்- ஆமைவடி வநதனிலு மாதிவராகநத 

னினு-மாமு துகோட்டைக்கரதசால வாங்கனரா, தாமறையும் 

பேசரிய சிமபுளாயப் பேராடகனையடிங்-கேசரியை வ௨ளளுஇிரா 
92 

ஐ ண்டவராா'' எனவும, “படிவிண முழுகளஈத மாயன முது 

கெதுமபைச்செ.1ர-ரெழுகவே வாககனா வேறுணடோ”' என 

வுஙகூறிச சாஸகுமபண்ணினாகள, இலைகரககுச கதி 

கூறவகையறியாத பூர்வபடசியாருசகு இனலுமொன்று 

சொலலுகிரறோம், 

எனனெனின, பிறந்து சாகிற வாழ்வினையுடைய விஷ் 

னுவின்கதியை எமது பராங்குசமல&ையதேவா பினலு மு 

ரைத்தருக்கனறனா, விஷணுவை யாரோ எமலாரமூாத்தி 

யென்ஞுரகளாம, அது சகியாமல « குறறததால் முனபெற்ற 

பத்துப் பிறவியிலுங் கூற்றன் ௨ந,த-வநது தன்லுயிரை, மிகப்-பற.றிச 

சொண்டேபோகும் அரியே கொலவானென்முல பதியிலயாரிசழார் 

குண லேனே” என்று கூறிய அருமையே ௮.துவாம, இவைகளை 

யோடக்கும ஸாதுக்கள் பிரமனது நெற்றியிற் றோனதியது 

சிவனுக்குப் பிறபபபாகாதோ என்று தொதெத வாததஇன் 

மூகத்தை இனிச் சுட்டெரிப்பது அருமையோ? ரவனார் 

பிரமன துகெற்தியி லாவிர்ப்பவித்தா ரென்பதலுண்பையை 
இனிச் சிறி அவிளக்குவாம்,
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ஆஞ்சதேயரரமவைபவபங்கம். ௬௩. 

ஆ இக்யபுராணம “ரல் இலல, 50௦828) 

7௦080. 50 ல்ல 55) ௦9- 836 ஏ$௦6௦4ஸ௨் என்னும் 

வசன,5கால, வேபரமூவா ! தேவாீ£ எனக்குப் புத்திரராக 

வரக்கட.வீர எனறு பிரா£தஇத்து, உமமுடைய மாயையால் 
மோகிதனாகிபபான உமமைப பரமசவனெனது தெரிஈதுகொ 
ள்ளாமலிருகசிறேன் எனது பிரமன் விணணப்பஞ் செய்து 
கொணடானென்று பெறபபட்ட து அதற்கு 93௦ 8284 

T- GF SST Hosen” என்னும வசனததால உனக்கு கான் 

எனதுஅ௮மிசசகால புததிரனாப்வருகிறேன் என்று பரமசிவ 

ன் சொனன தாகவெளிபபடடது, அன்தியும,”* 69 597225 

80-$8௦6 880316, 329 87 ௭718-.103௦ 20 சரண்டு 

ட் குக கக்கி சிமா Go wT otha”? என்னும் ஸ்காந்த 

வசனத்.தால பிரமன் அகேககாலக் சவஞ்செய்தும் அவனு 

டையதவம பலியாமையால் சோபததால மூச்சிக்தான், 

அபபோது பிராணாதமகராகிய ரன எனனும உருச் சரமூர் 

தீதி அவனுடையலலாடததில் ஆவிரப்பவிததனா எனறும், 
6 Her BDoGab Si Hwy Raga dase, Sox காக ௦௨ 

ல் 850 Sy Sora Bo”? THU BD UFT ESI) NSS SION SUS 

தையுடையவாகள முகதஇற்கு மேலாயிருக்கிநற லலாடஸ்தா 

னததில பிரமதகைத் தியானிபபராகள். அப்படிப்பட்ட 
தனமையிற்சிறகக பிரமனது கெற்றியினின்௮ும ஸ்ருஷ்டி. 

யின பொருட்டு உருத்திரமாத்தி அவிரப்பவிததனர் என் 

ம வெளிபபடடத. இஈதப்பிரமாணங்களைப் பரியாலோ 
இகெகையில பிர மனிடமபிறக்த உருத்திரா குணருத்ரரே 

எனவும, அவரும் பிரமனுக்கு அநுகரஹார்த்தமே யாவிர்ப் 
பவித்தனொனவும, அவருக்கும் துரீய சிவலுககும் 

சாமரூபலொத்அமைகளாற பேதங்காணாமையால் அவ 
ரையே சிவனகைக்கொண்டு சிலவிடங்களில வேதாதிகள் 
கூறுமெனவும், பிரம விஷ்ணுவாஇகளும் ௮வரையாச்டி 

சயிப்பதுகொண்டு ௮வரையஇஷ்டி த்துவிளக்கும் ஸ்ரீபச



௬௪ சித்தாந்தஞானபோதம். 

மேசுவரப் பிரலாதத்தை யடைவதுண்டாகையால், அக் 
கக் குணருக்ரோபாஸ்இக்கு ௮திகமாகப பிரம கரராணய 

சசளுபாஸ்தியை வைதிகோததமர்கள் கொள்ளமாடடா 

ர்களெனவும் அறியத்தக்கது. இவவுண்மைசஈளாலும், 

“பிறப்பில் பெருமானைப்-பின்ருழ்சடையானை” எனவும, 'பித 
ந்ரொழியேன் பிறவாவுருவானை? எனவும போந்த சைவத் 

இருவாளர்க ளமு,தவாக்காலும வனா பிரஈதாெனனும் 

வாசகம் இறந்துவிடடதாகையால செத்துப் பிறகெற 

தெயவம்கண்மணவாளசெங்சேயாமயருளே'” என்பசைச EE 

இத்து இனியேனலுங் குணபபட்டு வாழவாராக, விரிகஇழ் 

பெருகும். 

நீமதன்பர் இம்மட்டிலமையாமல் பகவத்தையி 

லிறங்கனொர். ஷே. சேத ௭-வது அத்தியாயம ௨௪ வது சு 
லோகத்தில் பிரபஞ்சாதிசனாயும் ஐஜாச்ரக்ஷணார்ச்தம லீலை 

மினலே பிரகாசிக்ள் ஐ டலவித ரூபமுடையவனாயும சுத்த ௪த.துவ 

சொருபனாயும இருசடன்ற எனனைச் கருமத்தினுணடான் பாஞ்ச 

பெளஇக தேகத்தையுடையவனாயும சேவதைகளுகரு௪ சமானனா 

யும் நினைக்ளெருர்கள்!? என்று கண்ணன் சொனனதரகப பெ 

நப்பட்டி ௬க்ற தாம.இதனை ஸ்ரீகரஈ வாமிகள வியாககியா 
ன த்திற்பார்க்கும்படியும நமது பூரவபட்சியார் இதரிவிக 

கருர், அன்றியும, ௯-வது ௮.க்தியாயம சக-வத சுலோ 

கத்தில் 4 என்னுடைய சிரேஷ்டமான ரூபததை அறியாத மூடா 
சுள் ஆத்மகோடிகளுக்கு ஏகமாயகனாவிருகற எனனை மனுஷ்யதே 

சத்தை பெடுத்திருப்பவனாக மதிக௫ன்றார்கள!? எனறு கண்ணன் 

கூறியதாகப் பெறப்பட்டி ௬௪ றதாம், இகனையும் ஈமதன 

பரெழுதிக்காட்டிக் கணணன் பரமாத்மா வென்று ஸ்தா 

பிககிருர். எடுத் துகசொண்ட சுலோகங்களுக்கு இவரெ 

மூதியவுரை துரைசாமிமூப்பனூ வெளியிட்ட (பசுவதை 
வசனம்” என்னுஞ சுவடி யிலிருஈது எடித.துக்சொண்டசெ 

னவறிக. இர்தமூப்பனார் தமது சிவச்ேோகத்தை மே. 
சுவடியில் விஸ்தாரமாய்ப் பரப்பியிருககிழுர், அகனையுஞ 
சமயம்வாய்த்தபோது விசாரியாமல்விடோம். ௮து நிறக,



ச ட 1 பீட்டா 

உ. வே, சாமிநாதையர் ஆரல் மிய 
அடையாறு, சேன்னை_20. 

நமதன்பரது இரண்டுவசனங்களுக்குங் கதிகூறுகி 

ன்றோம். பாரதச்திலொருகூறு தை, இக்தக்கையும் பா 

சதக தான். இனிபபாரதம, 66 2 SES SIA Ww. 6 Ber Ose 

வட ராம 8979020௭76 68) ஜட கர, aero FH” என் 

று கூறுனெறது, இதில வியாசரானவர் அ௮சுவத்தாமா 

வைகோககி, சேர ம அ௮சுவத்தாமரே! கிருஷ்ணார்ஜுனா 

கருக்கு எவ்வாறு .உறபதஇி-காமம-தபசு-யோகககள் 
கிடைகதிருககனறனவோ, அவவாழேே ,உமக்குங்கிடைத் 

திருக்கினன. ௮௩தக் கிருஷ்ணாஜுஈனர்கள் சவலிங்கத்தி 

னிடமாகப பரமசிவாராதனஞ் செய்கின்னாகள். நீர் விக்கி 
ரகவடிவததில ஆராகனஞ்செய்கிெனறீ£ என்று கூதியதாகச் 

சொலலபபட.டிருககினற.து. இதனைப பரிஷ்கரிக்கையில் 

கிருஷ்ணருக்கு ஜ௩மம காமம தபசுகள்-கேட்கப்பட்டன. 

இபபடியே அசுவகதாமாஜுனாகளுக்குங் கேட்கபபட் 

டன. இவைஜீவதருமம, இவைகளையுடையவாக Sad 
கள். மூன்று ஜீவாகளை யோரினப பதெதிக் கூ.றினமையா 

ல ஒருவரிமிலாருவா உயாககவரும தாழ்கதவருமாகரா, ஜம 

கர்ம தபசுகளிலிவரொத்தவராயினும செவாராதனையில் வி 

க்ரக்பூஜைசெய்யும் அசுவக்சாமரைகோக்க இலிங்க பூஜை 

செப்யும கருஷ்ணாஜஈனாகள் உயாச்் தவாகளாயினது சத்தி 

யம, ஜுாமகர்மங்களை யொபபிய இக்தவசனத்துக்கு ஒருகதி 
தேடாமல், இசனோடுமாண்பட வெநுமனே எகதேசவசனங் 

களை யுதகரிப்பதி லென்னபயன்? பாரதமொன்றிலேசானே 

இருஷ்ணனை மனுஷ்யனல்லவென்தும், காமாதீனமான மனு 
வுூபனென்றுக கூறியிருத்த லுக்கு இபபோதகதிதேடவேண் 
டியதே முக்யம, இன்னம, பாரதம ௮ 372094௪84௦. 

arin THs agai, SSOP ys Fiserv - was srys 

GrMse”? cary xyGarng. DHe, SHparaprsB 

அப்படிப்பட்ட தெய்வத்தை எனதுமாயையால் மோகித் 

இருக்கற பாஷண்டிகள் பார்க்கவதியாாகள். ஆகையால்,



௬௭௬ சித்தாந்தஞானபோதம், 

 ஏன்னாச்மாவுச்கு மூலகாரணரென்று சகலருக்கும் தெரியப் 
படுததுகறவனாக அந்தசசிவனை நான் பூதிகனைமேன் 

என்னு சொன்னதா வெளிப்படுகின்ற து, சகலருக் செ 

ரியாமையால் எனக்கு அந்தராத்மா இடையாதெனறும், 

கானே அக்தராகமாவெனறும பிராந்தயடைஈதிருபபதா 

Vy HS நிவர்த்திசகுமபொருட்டே நான் சிவனை எனை 

தமாவெனறு பிரரித்தபபடுத்துசமேன என ஸ்ரீரிருஷ், 

ண்பகவான் பரிஷ்காரபபடு ததிய இகத வசனத்துககுமுன் 

னே நமதுபூர்வபடசி தேடியவசனகள நில்பெறுமாறு 

யாங்கனம? ஆயின், கீதாவசனமயகளுச்குப போககெனனை 

யெனின, ததை பீஷ்மபாவததிலுளளது. இகதககரையை 

காம சததஇியமாய்க கொணடால, பிஷமதது?ராணாஇகளும 

Fo Guid. துரோணத்தில கருஷ்ணனும, ௮ாஜூனனுமகை 

 லாசயாததிரைசெய்தகதை வியக்தம. யாத்திரைழில, பரி 

யால வருகதிய அாதனனுககுக கிருஷ்ணர் லகிழஙகுக 

'சோயுக சனிகளையுக கொணவெந்து கொடுததாா. ௮.தற்கு 

அாஜு௩னன் கான பூறையைக் கொண்டிவரவில்லையே | பூ 

ஜையின் மி கான் எப்படி ஆசாரங கொள்வது என்று மறுத 

தான், தனை மறுக்கவஞ்சிய கிருஷ்ணா சிவபூஜை பாவ 

னையேயாகையால், எனனிடதஇிற சிவபாவனை செய்து 

ஜிக்கக்கடவாயென்று கூறினா, ௮ரசப்படியே இருஷ்ண 

சிடத்திற் சிவபூஜை செயதான ௮ரத௩னன. இப்படி. 

யே சாங்காறுஞ் ெபூஜை செய்திருந்தான. இவை 
களுக்குக 'கதியெனனை ? ௮னறியும, கணணன 448866) 

என Sy B Vee $988, [PROM ATL GTP aso Tor 

PPrah oir, SBS Sox Hy GHW Ss 155, by jira yoo 

௭7௦9௦ த(ம) $5*408௦ 11 என்று சதையிலேயே பிரகா 

௪ப் படுத்தியிருக்னெறனர், இதில், தனககு 'வேருபுள்ள 

ஈசுவரனைப பிரஸ்தாபித்து, அர்ஜுுகா! நீ அந்தப் பரம 
புருஷனை ே சரணடையக்கடவாய, அவருடைய ப்ரஸாத 

த்தால் சாசுவகமான (அவருடைய இருவடிப Cug@ Gu)



ஆஞ்சநேயராமவைபவபங்கம். ௬௭ 

மோக்ஸ்தானக கைகூடும் எனறு உபதேசித்தசைப பூ 

வபடசிகள திலுஷ்டசலபஈம பணணிக கே$சூழபபெ 

Bere ras, தீச்சபதததினாலே படாககையிடததனாக 

ஈசுவரனை விளககியதுமாத்திர மேயனறி © & smeyod 

8 688” என்றதில, உத தமனும புருஷனுமாயெ அதப் 

பாமேருவரரை 4 அய $'' என்றுகூறி தனககுவேறானவ 
செனறு பரிஷகரிததனா, இவைகளை யெலலாம் யோசிக 

திமபாறு பூவபடசிழ்தடிய வசனங்கள் ॥-ணணஅ லோ 

ஹம்பாவனையாற கூறியவையெனலே அமைவுடைதது, 
aris Suhel “யானே எலலாகஈரயி?னன ” ST at DID, இதி 

ரன “மான பிராணனாயிடிசகிறேன-. ரன அறிவுமமமான தமா 

ainsi pam” எனறு ௪ கூறியிருகசிராகள. ஏனைய 

€தாசாரிபாகளும, பிரமன ரிபு அநுமான முதலியொரும் 
கணணணைபபோலவே  ஸோகமபாவனை மமேறகொணடு 
தாமே பரமாதமாவெனறு கூறுகினரமாகள, அறநுமானது 

கதையைத தெலுங்கா “கோதிகீத (3*9க௧) er ot & cap 

கள். சைவவைஷ்ணவ மரிபாதசைபை நாம பரியாலோூப் 
போம, இவாகள் பெரியோகளைக் கணடால “ஸ்வாமி” என் 

து 'அழைபபா£கள், ஐ.பஙகராசுவாமிகள் ஒருவருக்கொரு 
வா “பெருமாளே” என்து அமைதது வகஇக்கின் மகள். 

சாமபவாகள் சிெவனடியா1ககசாச் செவனெனறே வழிபட்டு 

உப்.புமவ!தி தேடுகிராகள்-கணணன், காசாரியனாயிருஈது 

செய்யு முபதேசலஈதாபபததில தன்னைச் செவபாவனையாற் 
இரெ௫ச் துச் தானே ரசுவரனெனறுகூறியது சைவக் 

தாகத முடிவாயினகறிக. இச லோமமபாவனைலட்சணம 
வைஷ்ணவாகளுக்கும், மாயாவாதிகளுக்குந் தெரியாது, 

தெரிர்திருஈசால இராமா நுஜாசாரியரும, சரு்கராசாரியரும் 
லாகி: வல் ஹ்ராரி05௦ ' என் றபருதியை ஒருவாக்கொருவர் 

மாறுபட்ட கிலைமையுடையவாகளாய்க் கெடுத்திருக்கமாட் 

டார்கள், இனி லோஹம்பாவனை இனைதசென்று பின்வாக்.



௬௮ சித்தாந்தஞானபோதம். 

கியத்தா gomrsg eC yn. “சண்டவிவையல்லேன னெனற 

சன் காணாக்-கழிபரமு கானல்லே னெனக்கருதிக் ௧௪௭2, தொ 

ண்டினொடுமுளத்தவன்ரா னின்றசலப்பாலே - சோகமெனப் 

பாவிச்சத தோன்றுவன் வேறின்றி, விணடசலு மலகசளெலாங் 

சருடதியானத்தெ-விடமொழியுமதுபோல விமலதையு மடையும் 

பண்டை மறைகளு மதுமானானேனென்று பாவிக்கசசொலது 

வ.திப் பாவசததைககாணே” என்னும இக்தவாய்மைதோன்ற 

வே கண்ணனுக ததையில + Sie By Dire BF 350 ்* எனறு 

கூறினர். ஈச்வரமஃ ஈசுவர ஸம்பகதமான, மே எனனுடை 

ப, போகம- ஐசு வரியயோகததை, பச்யா நீபாக்கக்கட 
வாய் என்று வெளிபபடுத்திப துணாக் தவர்கள் ஈசுவர சடபக் 

தீமென்நதை ஈரசுவரபபிரலாதத்தால அவ்வீசுவானாகபபா 
விக்கபபடுந்கன்மை யென்று தெளிவார்கள். இதுபற்றியே 

கண்ணனை ஈசுவரனென்தும, சிருஷ்டி மூதலிய சாவகர்த் 

ருத்வமுடைபவனெனதநும் சதைமுழுதுகி கோஹிக்கு ரில 

மையையுணா௩திடுவா பெரியோரென்௯. சுருதிலக்தி 

மாஷையில, ஸ்ரீ ஹரதத்சசுவாமிகள் இதனை ஈனகுபரிஷ் 

கரித்கனரெனச. 

இனி ஈமதனபா வாமனபுராணம-பிரமாண்டபுராணம- 

கெளதம சகசதை-ஸலஹஸ்ர காமம-தமிழ்க்காரமபுசாண முத 

லியவைகளைப் பிரஸ்தாபித்து, அவை விஷ்ணுவினது பிற 

ப்பை ௮ப்பிராகருதம-௮யோ கிஜம-சுக்ல சுரோணிதமானத 
ன்று என்று கொஷிப்பதாகச் சாஇததா£. இதுகாறும் யாம 

செய்திருக்கும் பிரசசம் கேட்டவர்களுக்கு ஈண்டிவர் காட் 

டய அரமாணங்களில் ஸ)த்யபுத்தியண்டாகாதென்க, இவரது 

பிரமாணககளில், முதலெடுத்துக்கொண்ட வாமனபுராணம் 

விஷ்னுவுக்குத் தசசவிதஅவதாரங்களைப் பிரதிபா இக்கிறதாம். 
அவ்வவசாரம் அமிசாவதாரம்- அமிசாமிசாவதாரம்-அவேசா 
வசாரம்-பூரணாவதாரம்-பூரணதமா அ௮வதாரம்-வியூகாவதா 
சம்-விபவாவதாரம்- அர்ச்சாவதாரம்-விர்த்தியவகாபம்-பூரண



ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம்: ௬௯ 

தீராவசாரம என்பவைகளாம், இவ்வெலலா அவதாரங்களும் 

அயோ௫ஜம்-அப்பிராக்ருகம் என்று பிரஸிததியெய்தினவாம். 

இனி யிவ்வவசாரங்கள் அப்பிராக்ருதங்களாகுமானால், யா 

வும லமமமரியாசை யுடையனவாதல வேண்டும. இவா பூரண 

தீமாவகாரமெனக் கொண்டராமனும, ஆவேசாவதகாரமெனக் 

கொண்ட பரசுராமனும ஒருவருக்கொருவர் சண்டை பிடித் 

அ); பரசராமனை இராமனுசைக்கவேணடியவாவூயகமிலலை, 

இவ்வுதைததராமனையும, சாலுவயுசசததிலுசைபட்ட Ba 

ஷ்ணனையும பூரணதமாவதார மெனக்கொண்ட இவா மீன்- 

ஆமை-பன்றிமுதலியவைகளைப பூரணாவதாரமெனறு 

கொஞ்ூமகிழ்கின்மா. இரத மிருகாவதாரகக்ளிற் றணிஈதன 
வாகப பரசுராமாதி மனுஷ்யாவதாரஙகளைக் கொணடாடி.க் 

கொடியபோடுகிறார். got Dyin, பூரணசதுககுமேல தரதமங் 

களை யொபபி, பூரணதமாவசாரம-பூரணதராவதாரம எனறு 

ஆபாசமமை பொழிகின்ற. தரதம பாவககள குணததின் 

மேலேநத்தீக்கன. வஸ்துவின்மே லேறமாடடா. மகம. 

மக்கதரம், தீவ்ரம-திவ்[தரம எனபனபோற்கொண்டு தெ 

ஸிக, சூரியனை காம கிரசணகாலததிற்பாகதது, இத பூரண 

இரகணம-முக்காலரகணம- அரைககிரகணம - காலதிரக 

ணம்-விசங்கிரஈணம் என்று பிரலசாபிக்கிறபோது அச்சப் 

பேதங்கள் ஸ்வரூபசஇின்பேரி லேறிவிளஙகும, சூரியனைக் 

இரகணம் ஸமபகஈஇககறெபோதுமாத்திமே அ௮துசிறககும், 
௮௩,5 ஸரரியன் பூமியில்வாது பிமககானெனகையில,முமு 

எரியனபிறக்தான்என்பது மாத்து மேபொருநதும, முக் 

கால்ஸுரியன் பிழக்கான எனறுகூறி ௮வமானபபடுவரோ 

அறிவிற் ிறந்தோர்1அதற்குமேல ஒன்றரைச் சூரியன் பிற 

நகான-ஒனறேமுககாற் ஞரியன பிறந்தான் எனறு ௯. 

மிச தமொறிபபோவரோ தக்கோ! தரதமஙகள் பூரணாவ 

தாரததிழகு மேலிடடனவாகப் பிரசங்கித்தது பகுத்,மி 

யும் பணபிழந்தமையினா லென்றறிக. பூரணத்துக்கு மே 

ல், தமாவதாரங்களாய்க் கொணடவர்களில், கிருஷ்ணன்



௭௦ சித்தாந்தஞான போதம்: 

விஷ்ணுவினது கறுப்புமபிரொன்றின் ௮வதாரம என்று 

கூறிய வே.தம-பாரதம என்பவைகளை ௮ஸத்சென்று தள் 

ள இவரது வாமனபுரரணவாககியம போதித்சலால், 

அவ்வாமனபுராணவாககியததை வைஷ்ணவாகள மூடை 

ந்துசொணட அலைைவாககிபமென்டொதுககுதலே ஷ் 

டர்களபிமதமென்றுணாச, நிறக, 

இலாது பீரமாணடபுசாணமு மிவரைத்தெருவிலே 
யே தியஙககவிடடது. எங்குனமெனின், ௮ஈத வாக$ூயத்து 

க்கு அரசனே விஷ்ணுவினத எல்லாவ வதாரங்களும் ௮யோகிஜ 

ம் என்று எவவணணம் முனிவாகள் சொல்லுன்ருார்சளோ, ௮வ் 

வண்ணமே உனது பாரியாளான சகஇரமதியம் தாமரைப்பூவில் உதி 

த்தவள் என்று கூறுனெறத” எனறு அரிச்சந்திரனைப பார 

த்துப் பிரமதேவா சொன்னதாக இவரே பொருள்விரித் 

தார், இதில, விஷ்ணுவினது அயோநிஜத்வச்தோடு ஓ 

த்த அயோகிஜையென்று சநதிரமதி கேட்கப்படடனள். 

விஷ்ணுவும, ச௩திரமதியும ஏயோகிஜாகள், அப்பி 

சாகிருதச்கள-சுக்ல ருரோணித சமபக்த மெய்சாதவாகள், 

இவ்விருவருஞு சமதிலைபெறுவாரகளானால, ச௩திரமதி 

யைக் காட்டிலும விஷ்ணுவுககுண்டான .ஆதிக்யம் 

யாது? இவரதுவாககியம விஷ்ணுவுக்கு ஜீவலாம்யங் 

கூறினமையால், விஷ்ணுவைப் பரமாதமாவென்று மாரடி 

த்துக் கொள்ளு மிவரதுவாதம நிஷ்பலமாயினத.நீக. இவ 

ரது விஷ்ணு வோடு பாஞசாலியுஞ் சேர்ந்து கனம் பெறத் 
தீக்கவளா மென்றுணர்க, இவர் காட்டிய கெளதம சங்கி 

தையு மிவருக்கு உபசாரஞ் செய்தல து. எஙஙன மெனின், 

இதில் கோசலையைப் பகவான் தனது யோகமாயையால் 

கர்ப்பவதியாகச் செய்தார், சாராயணனுக்குக் கர்பபவாசங் 

கிடையாத என்று பொருள்விளங்குவதாகப் பூர்வபடசி 
யார் பிரசற்கித்தனர். உலகில மகான்கள் பலா கர்பப 

மெய்தாதவர்களுக்கு விபூதிபபிரலாதங் கொடுத்தலும்,



ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம், OF & 

மஞ்சள் மந்இரித்துக்கொடுதத லும, மக்திரசித்தியால் வீக்ஷி 

தீது அதுக்கிரகிக்கலு மாகிய யோசமாயைகளால் புத்திர 

ஸஈதான முணடாகச௪ செய்திடலநுபவஸித்தம, குநதிசே 

வி-மத்திராதேவிகளுக்குத் தூவாசமுனிவா மஞசளகொடு 

த்தருளிய யோகமாயையே யன்றோ புத்சோறபத்திக்குக் 
காரணமாய நின்றது ? இதனல், ௮ஈத ஸதிரீகளுக்குப் 

புருஷஸமபர்க்க மிலலையெனவாவத, பிறக்குஞ் Hass 

ளுக்குக காபபயோகிலமபஈதமும-சசல சுரோணித பரி 

ணாமதேகமு மிலலையெனவாவது வாதிடல ஸமபாவிதமோ? 

assur அவையிலலாவிடினும, சஈ௩தாமதியோடு ஸாமயம் 

பெறற விஷ்ணுவவகாரஙகள் காமாகீன மூடையனவாகவே 

யொதுங்கு மியலபினவா யினவெனக ச௩டரமதஇ பராபபானுக் 

கும, அவள் கொழுஈன (அரிசசக்திரன) பறையலுக்கும அடி. 

மைபபடடாகள. அ௮வரினததிற படிககபபட்ட இராமன் 

(சனமனைவியை மீடடுக்கொடுக்கவேணடிக)ஞுரங்குகளவயப் 

படடும, சை இராவணனவயபபடமெ வருகதினாகள். இன் 

ஸணனோ படடபாடுகள் செயவததுககே வெளிசசம. இவ்விரா 

மன பாயசததாநபிறகசவனெனறு எலலா இராமயணகஙகளுங் 

கூறுகினறன. இகதபபாயசத்தை யொரு பூதஙகொணடு வ 

ஈது கோசலைக்குக் கொடுததது. இசனுல, அவளுடைய கர் 

பபம ஒரு பூதததின யோகமாயையா லுணடாகியது எனறும் 

அ௮ஈதப பூதத்தையே ஈமதனபாகாடடிய கெளதமசகக& சை 

பகவானெனறு ஒருகால சொலலியிருஈதா லு மீருக்கலாமெ 

ன்து£ம விவேகிகள தாமானிககின்றனா. இவைகளுக்குக கதி 

தேடுவதோடு இவரது விஷணுளஹஸரகாமம விஷ்ணுவைக் 

கெளரவித்தது உபசாரவழககெனறுமறிகது மயக்கொழி 

வாராக. 

இச ற்குமே லிவர் கமபராமாயணம-பாகவதமுதலியன 

இராமனுக்குக் காப்பவாஸாஇிகளை வுர்ணிததது யாசென்றா 

சங்க து, உலயெலை நோக்கி அவ்வாறு கூறியபடியாமென் று



௭௨ சித்தாந்தஞானபோதம். 

ம், கண்டி'யாரிரியர் கலலாடா்மு தலியோர் மாச்ருகர்ப்பவாஸ 

ஞ் செய்யாத விகாயகர்-சுப்பிரமணி.பரிருவரையும் பார்வதீ 
சேவியார் இருவயிற்திற் பிறஈ்ததாகக் கூறியிருப்பதே தமது 
பட்சத்தை நிறுத்து மென்றும் பிரசங்கி துத் இருப் படை 

க்தார். இதுவு மஸங்கதமாம். கம்பராமாமணணம இராமனையே 
பிரதிபாதிக்க வெழுர்,௧3. இதில, இராமன் புகழைக் ௬ ரூம 

ல் அவனது இகழைக் கூறினை கமபனென்றது ஏற்ற ஸமா 

தானமாகாது. இராமன் கோசலைமுகத்திற் பிறஈ்ததை முடி. 

வாக ௮வன சொலலியிருப்பானாயின், ௮2 துடன் காப்பவர் 

ணனை கூறினானெனறசமாசானத்தையு மொருவாறு ௮௩௫ 

கரிக்கலாம. ஈமதன்ப ரபிமதப்படி க்கோள லைமுகக்திற் பிறா 

சீதுமெய்யும், அவளது காப்பயோ கிஸம்பஈத்குகளைப பெற 

Pa பொய்யுமாம. முக்கியமாய்ச் சொல்வவேணடியது 

மெய், ௮௩௪ மெயயை வாமில போடடுக்கொண்டு (சொல் 

லாமல் விசித்து) பொட்யை ஒன்று பத்து நாறாகப் பெருக் 

இப் பிரகாசபபடுத்தினுன் கமபனென்றது பதியாமா? இக 

னைத் தெளியாமல கடவுளியலுக்கு விரோதமாக உலக 

விடலை கோக்கி இராமனபுகழைக் கமபன் கெ$த்சானேன் 

றத இவர் கமபனை மூடனெனறு தூழறியபடியாம. தணடி - 

கல்லாடா மூதலினோர் சிவஸ-௫ுதுக்கள சரித்திமி கூற 

வததிலலை, ௮வாகளது பிரபகதக?/ளிற் கூறிளவெலலாம் 

ஸ்காந்தாதி மூக்யபபிரமாணங்களோடு முரணியவழி 

யெமக்குப பிரமாணமாகா, அன்றியும பார்வதியாருக்கு 

விசாயகர் முதலியோ மக்களெனறது எர்வஸித்தம, எத் 

தனையவதாரங்கள அவர்க்குக் கூறினும, எங்குப்பிறக்க 

தாகக் கூறினும் “ சத்திதன் வடிவே! தன் னீர்-றடை யிலாஞான 

மாகும்” என்ற இந்தாந்தப்படி ஞானகனமாூய திருமேனி 

கொண்டெழுக்தருளிய ௮வ்வம்மையினது மக்களாய் அவர் 

வருவரேயன்தி (இராமன்கோசலைக்கும், இருஷ்ணன் தேவ 
இக்கும், பரசுராமன் ரேணுகைக்கும பிறக்தபடிக்) கண்ட 
சுண்டல் இரீகளுக்கு மக்களாய்பபிறந்து தெயவவியல்



அஞ்சதேயராமவைபவபங்கம்: ௭௩ 

கெட நில்லா ரென்க, அன்தியும், அம்மையினத அங்கப் 
பிரத்யங்கங்களில், நானாஇகயப் பிரசக்கஞ்செய்தது Na 
ருக்குச் வொபராதத்தை விளைத்ச தணர்சு, 

இனியிவர் கூர்மபுராணத்திற் ல பாடல்களை யெழு 
இக்காட்டி “ஸ்ரீராமபிரானால் சரபங்ச முனிவரும், அயோத் இராம் 

ள்ள ,சராசரங்களும், கண்ணபிரானால் வேதியரும, அவர் பன்னிய 
ரும், மாலாகாரனும் கஞ்சலும் மு.த்திரல மெய்தினமை Raney BE 

செல்வராயெ அதிவீரராமபரண்டியன் இருவாச்கானு மூணர்க? 
என்றுசெருக்கித்தருக்னொ, அதிவிரராமப்ஈண்டியனஞர் பர 

டியது கூர்மபுராணத்தின் மொழிபெயர்ப்பு. மூலத்திலிருக் ௪ 

தைத் தமிழிற பாடியதேயன்றி garg சொர்சக்கரு5.த 

ஒன்றுமிலலை. இவ்வாறு விளக்கவறியாது ௮வரது சொரதக் 
கருத்துப்போல இராமகிருஷ்ணாகளது மோக்ஷகாத்ருத்வ 

த்தை ஈமதன்பர் பிரஞ்தாபித்தார், பாண்டியர் பெருமான் 

இராமகிருஷ்ணர்களை மோக்ஷபபிரதாதாக்களாகச் ௪ணிக் 

திருக்கும் பட்சத்தில் விஷ்ணுவையே ௮வராசிரயிதது இன் 

பங் சைகூடப்பெற்திருப்பர், அப்படி. யடைஈஇிருகத பட்சத் 
இல், அவரை மது rau Aunt “Bango Ge செல்வா”? 

என்று புகழ்க்தது மிகையாம் ! சிவாறுபூதிமானாயெ அவரு 

க்கு முத்திலங் கைகூடியது அச்சிவபரஞ்சுடராலென்பது 

திண்ணம: பாண்டியா பெருமானைச் “$ிவாதபூ திமான்"" எனறு 
ஈமதன்டா் பூஷிததாரன்றோ i அவ்வநுபூதியுடையார்ககுச் 

சிவப்பேறேயன்6ர இவரொப்பத்தககது ? அப்படி யொப்பு 
வாராயின், ௮,தனை முதீதியென்று இவர் துணிவாரா ” அல் 

லது ஸாமானியமான வொருபதவி யென்று துணிவாரா ? 

உண்மை முததியென்று துணிவாராயின், இகர்கும இராம 

கிருஷ்ணர்கள் கொடுகததாக இவரொப்பிய உண்மை முத்இ 
க்கும் பேதமென்னை ? சிவலும் முத்தகொடுபபவர் - விஷ் 

னுவும் முதீதிசொடுப்பவர் என்று இவர் துணிந்து கூறுவாரா 

சாயின், வன் குரஙகாகு மனு ஷ£யனாயெ இராமனைச் சுமந 
எ



௭௪ சித்தாந்ததானபோதம்: 

தானென்ற2ன் பயன் யாது ? விஷ்ணுவே முததிகொடுப்ப 
வா், சிவன் பதமுத்தி கொடுபபவர், அந்தப் பதமுத்தியை 
யே அதிவிரராமபாண்டியன் அ௮டைக்தகானென்று naps 

கால் வேறுகதியிலலை, ௮தனை யாமொப்புவோமா ! ஒருக் 

காலு மொப்போம். இனிச் உாமபுராணத்தில இராமகிருஷ் 
ணர்க்ளால்: முத்தி பெற்றவர்களாகப பிரஸ்.தாபிககப்பட்ட 

வர்கள் பதமுத்தி பெற்றுவர்களென்று துணிஈது கூறினமை 

யே பாண்டியா பிரானது உண்மைக்கருகசென்று துணிந்து 

௮டங்குக, விஷ்ணுவுக்குப் பதழமுத்தியேயன்றி உண்மை 
முத்திகொடுக்கும் யோக்யதையின்றெனனுஞ் சைவபட்சத் 
தை யொருவாறு ஈண்டு விளக்கெ காடடுவாம. 

டுநச்மய விளக்கத் தேளிவு, 

 ஓசாயர்சனைத்தோல்போற்சுருட்பெவனேசியனை 

யடையாசென்று.ஃ 

போகாவெந்துயாநீங்சப்பொரு / வளின்பா திலெனப் 

புகலுமேபொய் 

யாகாச்சுமே.தாச்சு வ சரமிசறசென்பகர்வா 

யணஙகேநீதான் 

கூ.சாவெனறழுமொழிரிற்சிலகூறிமமுப்பினைநின் 

கொூமையென்னே” 

“மகுரச? எனல்வீண்கண்டாய்முச இத ரமாட்டானை 

முதனூல்காட்டா 

தகர்தைமொழிகூறியதா லாவசெவனெங்களறு 

பததுமூவ 
ரிகபரகசள்கடந்்தபரமுச்தியையேயெய் இனரிவ் 

வியல்புதேரா 

துசந்துரைத்சாய்மாலடி.யாஈமுதஇபெற்றாரெனல்பொய்யா 
யொழிர்தனறே" 

முத் தியெனல்பிறக்திறக்குக் தயாகடச்தலெனவேத 

மூழங்குநின்மால 

செத்துதி4 சலியல்பாமச்சிறுெய்லம்பி௰ர்திறவாச் 

செல்வந்ழனனைப்



அஞ்சநேயராமவைபவபங்கம். எட 

பத்தர்தமக்யுமெனல்பொய்யாமகின்னாழ்வா Teer 
பாசிலேற்ற 

முத்திபதமுச்தியெனவோராய்மெய்ம்முத் இபெற 

மூடியாசன்றே” 

“அரியருஞும்பதமு.த்திதானுமவன் றனைய தட்டித் 
நீாரலின்மேய 

பாலு, சவுமன்றியுமால்பங்கயணிர் திரன் வாழ்வும் 
பரித்துபோற்றிச் 

கரமழுமாதுடையானை யருச்சித்தேயெய்தினாக் 

கடவுளேமெய்ப் 

ப ரமெனவேசங்கள்பகர்ஈதிடுமூத இச ருமவனைப் 
பணிவாமன் தே” 

என்து கூறிய வாக்கியங்கள் ஈமதன்பருக்குச் கண்ணை 

தீதிறக்து வழிகாட்டுமென்க, இதுகாறு மிவர் **இருசமய 
விளக்கத்தை” நம்பி மோசம்போனவர், இப்போது ல்ல 

காலம் பிறந்த ததாகையா லின்னுங் கொஞ்ச மிவருக் கெடுக் 

இசைப்பாம், 

இவருத்கரித்த கூர்மபுசணத்தி லொரு விசேடசரித் 
இரமிருக்கன்ற து, என்னெனில் பிரகலாதன் அரசு புரிக 

இருக்கும் காலததஇல் துருவாசர் ௮வனிடம வந்தனர், அவ 
மைக்கண்டெழுந்து வழிபடாமல் வாளாவிருந்தனன் இர 

ணியகுமாரன், அப்போது அவனைப்பார்த்து உனக்கு விஷ் 

ணுவினது தயையிருக்கிற சென்ற மமதையால் சிவ பக் 
தாகளை நீமதித்திலை போலும், ௮ந்தவிஷ்னுவைச் சிவபக்த 
சென்று நீ யறிந்திலை. சிவபக்தராகய அ௮வரிடத்தும் உனக் 

சதி துவேஷ;ழுண்டாகக்கடவது என்று சபித்து அப்புறம் 

€ேபாயினர் முனிவர் பெருமான், இந்தப் பைத்தியக்கார 

னென்னவோ உளறுகிறா னென்ன அப்போது முதா? 

ளமா யிருந்துவிட்டான் பிரக்லாதன். பின்பு சிலாள்கழித்.து 

மூனிவர்சாபமுஇர்தலும் அவ்விராக்ககனுக்கு ஒரு யே



௪௬ சித்தாந்தஞானபோதம்:. 

சனை பிறஈதது. என்கனமெனின், என்னுடையபிதாவை ௮ 
கியாயமாய் விவ்ணு சொன்றுவிட்டான். பிதாவைக்சொன்ற 
வனை சாம் விரும்பிவாழ்வது நீதியா? பிதாத்ரோ௫ியென்று 
பேசெடுத்து வாழ்வகைக்காட்டிலும் உயிர்துரத்தல் தகுஇ 
யாம். இப்போதேபோய் எனது பிதாவைக்கொனறவனைக் 
கொன்று பழிக்குப் பழிவாங்குவேனென்து ஆவேசத்துடனெ 
முந்துபோய்த் திருப்பாற்கடலையடைந்து விஷ்னுவைச்சண் 

டைக்கழைத்தனன். விஷ்ணு மூர்த்தி அதிசயித்து இது லெ 
னடியாருச்கிழைத்ச தீங்னெபயனாமென்றுணர்ச்து அவனுக் 
குப் புத்திபுகட்டி, ௮ம்முனிவரைச் சரணடைய வுபதே$த் 
தனர், என்னோ போர்புரியவஞ்சியோ மீ போக்குக்காட்டு 

கிறாய் என்று பரிகசித் துச்சண்டைக்கே அழைத்தனன் அவ் 

வீராக்ககன். அதற்குமேல், முனிவாசாபத்தைத் தெளிர்த 

விஷ்னுபகவானெழுக்அவக்து சதுரங்க சேனைகளோடு சண் 

டைக் கெதிர்பார்த்துக்கொண்டி ருக் தவனை யெதிர்த்துப்போ 
சரடினர். அவன்௮அவசோ0 போரசாடுமாற்றலிழட்து உதைபட் 

டுத்திசைதடுமாதி யோடி யொளித்துப் பின்வருமாறுயோசித் 

,தனன். ஈரம் விஷ்னுவை சம்பியபலன் ௮வலமாகியது. முனி 

வர்பெருமானிட்ட சாபத்தைக்கடக்கமுடியாமல் இந்தக் கதி 

யரயினோம். வவெபத்தராற்றலின் முன்னர் விஷ்ணுபத்தராற் 

றல் தலைதூக்காதென்ப இன்றுகண்டோம். இனிச்சிவபெரு 

மானுக்கே காமாட்பட்டுப் பிழைக்கவேண்டுமென்று அணி 
த்து முனிவர்பெருமானைத் தேடிச்சென்று பணிர்து ௮வ௫ 
பதேசத்தாற் காசியையடைக்து சிவலிங்கபிரஇட்டை செய் 

அ பூரித்துய்ந்தான் என்று பிசகாசப்படுத்திய கூர்மபுரா 
ணத்தை மொழிபெயர்த்தருளிய பாண்டியர்பெருமான் விஷ் 
ணுவை முத்திகாதனெனத் துணிர்தாசரென்று இவ்வசக் 

காத்மவாஇயார் (பூர்வபட்சியார்) பிரசங்கத்த,து நிஷ்பலமா 
Asia, இதற்குமுன்னர்க் காட்டிய வாமனபுரணம் 
EPO GTAP DF MED TOS | WHO OTP ஆல் 
த ப்பத் என்று கூறி சரசராயணாதிகொமங்களை Cut gp see



ஆஞ்சேசேயசாமவைபவபங்கம். 
௪௭ 

சிவொஇகாமங்களை யுச்சரித்து ஸாதுக்களுய்யடக்கடவர் 
என்று பிரகாசப்படுத்தியத, இவற்றையெல்லாம் ஈமதன்பர் 
சன்குபரியாலோடத்து விபரீ.தம்விலகச்சுடுப்பாராக. நிற்க, 

இவர் சிவபெருமானுக்குப் பலபிறவீகளுண் டென் 6 

சாதிக்கத் தொடங்கினார், எங்நனமெனின்,சுகர்- அத்திரி-௮௪ 

வச் தாமர்-ஓளசவர் என்பவர்கள் ௬ுத்ராவதாரங்களென்று ௧௬ 

ட்புசாணங் கூறுறெதென்றும், அதிற்ருனே ஏகாதச ருதீர 

௫ள் விஷ்கம்பன் என்பவர் இருபாசாரியாராகவும் பத்திர 

தாமன் என்பவர் சோமதத்தராஜனாகவும் பிறந்ததாக கூறப் 

பட்டி ருக்கிற தென்றும் பிரசங்கித்தனர். அன்றியும், பாசத 

வெண்பாவில் சிவனாது ௮வதாரம அசுவததாமர் என்று 
சொல்லப்பட்டிருக்கற சென்றும, பாகவதத்தில் அத்திரி மு 

னிவருககுச் வன துர்வாசராகத் தோன்நினாரன்று கூற 
ப்பட்டிருக்கமதெனறும, சதபதப்பிரமாணத்தில சிவளுக் 

குப் பிறப்புண்டென்று சாககெகப்படடி ருகறெதெனமும் நம 

க்ன்பராசை தீரப் பேரியொழித்தார். இகத ஸந்தாப்பத்தில் 

௮மான செவரவதாரமென்று சாதிபபதிவருக்குப் பெருமை 

யாகவும், இவா தேடிய நால்களிவரை யேமாறறிவிட்டன., 

வடமொழிப்பாரதத்தில ஜமதக்னியுஞ் வொவதாரமென்று 

கூறுவதாக வொன்நு பிரஸ்தாபித்தா£. இந்த ஜமதக்னி 

மகன் பரசுராமன், இதனால, ஏவலுக்கு மசன் விஷ்ணுவெ 

ன்பதே சித்இத்தது. இனி யிவர்காட்டிய பிரமாணங்களில் 

அத்திரி இவனென்றாா, மீண்டும் ௮த்திரிமகன் (துர்வாசர்) 

சிவனென்றார், இவை புத்தி சுவாதீனமில்லாதவ ளெழுத் 
தேயன்றிச் சுவா$ீன புத்தியுடையவனெழுத்தாகா.து, இவ 

செவ்வளவெழுதிலும்விஷ்னுவுக்குப் பிறப்பில்லை பென்பதற் 

சாதாரமாயினஇல்லை, சவலுக்குப் பிறப்புண்டாயிருப்பஅ 

பேர்ல விஷ்ணுவுக்கும் பிறப்புண்டாயிடுதல் குதிதமாகாதென் 

௮ சாதித்ததே இவர் துணிவாயிற்று, சிவலுக்குப் பிறப்புக 
சூண்டென்றும், அவை நிர்த்தோஷமாவனவென்றும் யாம்



௪௮ சித்தாந்ததானபோதம்- 

கெளரவிப்பதாயின, அதனையிவா தழுவித் தலையெடுக்கலாம், 

சிவனாருக்குப் பிறப்புகளிலலையென்றும், பிறபபுண்டாயிரு 

£50 ஸாமான்ய ஜிவ.தருமமென்றுககொணடு பிரவாத 

இக்கு மெமது மதகதோடொட்டிப் பின்றொடர்த லிவருக் 

குத் தலையிடியாமென்றுணாக. இவரே இவரது பிரசங்கத 

தில் ஏகாசசருதரருள், விஷ்கம்பன் - பத்திரதாமன் என்ப 
வர்கள் பிறப்பையெடுதகெழுதினர், இவ்வேகாதசருததி 
ர்கள் சிவஸாருப்யம் பெற்றுச சிவபாவனை யெயதினவா 

கள். இவர்களைப்போல் சதருதார் - ஸஹஸ்்ரருத்ரா - கோ 

டிருத்ரர் மூதலினோது பிரஸ்தரீப்ங்கள் நூல்களிற் கேட். 
கப்ப்டூன்றன, இருக்கழுக்குன்றத்தில், ௬ுத்ரகோடியென் 

ஜொரு திவ்யாலயமிருக்கின்றது அ௮துசோடிருத்ரர்கள் சிலா 
சாகதனஞ்செய்துயச்த பெருமிதமுடையது. ஸகானுருத்ரா - 

விசாலாட்சருத்ரர் மு£லிப உருத்திரா பிரஸ்காபங்கள் பார 

ததீதிற் கேட்கப்படினெறன, இவ்வாறு எண்ணிறந்த வுருத் 
இரர்கள் கேட்கப்பட்டவிடத் தும், இவர்களையெலலாம் சிவ 
னென்றே சாஸ் இரங்களுபசரிக்கும் இதற்கு வேறுலஸாட்சி 
வேண்டியதில்லை. இருக்கோயில்களி லெழுந்தருளியிருக 

குஞ் சிலாமூர்த்தஙகளைச் வேளாரூப்யமெய்தியிருத்தல 

கண்டு ஸாக்ஷாத் சிவமென்று யாம் வழிபட்டு இஷ்டஸித்தி 

களையும்பெற்று வாழ்கிறோம். இவைகள் திவமா௫ியும், அல்ல 

வாகியும் [விளங்குந்தன்மையே மேற்குறித்த உருத்திரபே 

தங்களிடத்துங் கொள்ளத்தக்கது, இதனால், ஈமதன்பர்காட் 

டியஅவதாரங்கள் சவெளஸாருப்யமெய்திய குணருதீரர்கள் பர 

மாயொ துங்கெவென்ச. இரிஞார்த்திகளி லொருவராபெெ உரு 

தீதிரேே பசமசிவமாகாத பெற்றியை மேலே யாம் பிரசாசப 

படுத்தினோே மாகையால், ஈமதன்பர்சாட்டிய அவதாரங்களு 
க்கு அஇஞ்டானமான உருத்திரபேதங்களைப்பற்றிய கவலை 
சமக்ன்றென்ச, இவர்காட்டிய அவதாரங்களில், தர்வா 
சர் இரிமூர்த்இகளித்சேக்த் உருத்திராவதாரரம், இந்தவுருத் 
ரர் எல்லாவுருத் இரர்களிலும் மிகச்ிர்தவர்,



ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம், எக 

இவருசகுக் காப்பயோநிஸம்பர்தச்கள் படையா; 
இவரது ௮வதாரத்தை 608 ௦ 682௦7 என்னும் வாத்தி 
யத்தால் ஸ்ரீவரகதத யோகெள் தமது சுருதஸ-டுகதிமாலை 
யில வியந்து அதிததிருக்னெறனர், ௮,5இரி பதனியாயே 
HEw இயாமேவிழின து தவத்துக் கிரங்கித் இரிமூததி களர் sheers sé son. நீவிர்வரும எனக்குப புத 
இரர்களாக வரக்கடவீரகளென்றுவரங்கேட்ட அ௮வ்வம்மை 
யாருக்கு அப்படி.யே வருவோமெனறு வாக்களித்தனர் 
வரும இவவாறு அறுக்சிரடித்துமறைந்த மூவருள், ஈடு 
நினற சிவன் அஞசலியோடு நினமஅவளுடைய கூபபிய 
சையினின்றுஞ Goat x உடனேகீழே குதித்தாா, அப் 
Ups RED DEL)? “தர்வால?” என்று சொலலிககொண் 
டே வகதனா, உன் ஓடை 7ரீபபழ்திலவசிககலும, யோகி 
வாயபபாடடு வருக லும எம்மாலியலா அவை துர்வாஸம் 
எனறு சொல்லிசகொண்டே 5தமையால் “தர்வாஸர்” என் 
னுர் இல்யநாமம அவருச்குண்டாயிற் ற என்று மெவெளிப 
பட்ட? சக Mut gg hon, a சஈறகுமார ஸம்ஹிகையில 
“இரக 64 என்று பிரசாசபபடுத் தி யிருக்கின்ற த. Hats vt cat குணருக்ரராை யால், இவா துரீயருத்ர ரல 
லூரன்பது போதரவே இவரை Boers) 0%” என்று விள 
&@ அமிசாவதாரமென்று போதித்தது ஸ்வல்பாம்சத்துக் 
குங் கராபபயோறிஸமபந் தீங்களூம, ஐஈஈமரணங்கஞூங் டை 
யாவெனபது இசனாலேறபட்ட துணராது வில்னுவைப் 
போலச் வனும் பிறக்தாரென்று துூாவாசரை யெடுத்தக் 
காட்டிய வஸஙகாத்மவாசம் இச்சோடே தொலைர்ச தென்ச, 
பசாசரபுராணததிவ,  OSE GS Bis, JET YCBS PEE” 
என்னும் வாக்கியம் புராணங்களில சிவனுக்குக் உறிய அப 
கரஷஙகள் குணருதரர் பரமெனவும், அவருக்குக் உறிய 
உத்கரீஷங்கள் ஸாக்ஷாத் அவருக்கே யெனவும், விஷ்ணுவுக் 
குச் கூறிய அபசர்வுங்கள் அடத வின்னுவுக்கே யெனவும்,



௮/0 சித்சாந்தஞானபோதம்: 

அவருக்குக் கூதிய உக்கர்வூங்கள் ததந்தரியாமியாயெ சிவ 
பரஞ்சுடருக்கெனவும் வியவஸ்தையுண்டாகத் தெரிகிச்சின் 

ற௮. இதனால், சிவனார் பிறந்தார் என்னும் அபகர்ஷமும், 

விஷ்ணு பிறக்கவில்லை என்னு முச்கர்ஷுமும் ஜீவிப்பது கஷ் 
டதரமென்றடங்கி யொடுங்குவாராக, இனி யெமது சவபர 
மாத்மாவை 839 பட்டி பற ள் பர 3856 | 37080 

Hy HT off ” ஏன்று வேதமறுதியிட்டுரைத்தத, பிரம 

விஷ்ணு ருத்ரர்களை ஈகாரணம்!? என்று தள்ளி, அவாகள் 
பிறப்பிக்கப்பட்டவர்களென்றும், அவாகளைப் பிறப்பித்தவர் 

இயேயசரமெசம்பு: சப்தவாச்யசென்றும பிர காசப்படுத்திய 

துணர்ர்த சாம்பவர்களுக்கு (எங்களுக்கு) எத்தனை சிவாவ 

சாசமுனிவர்கள் பேரை யிவரெடுகதெழுதிக்கொண்டாலுச் 

துக்கமுண்டா கவாவரியகமிலலை Ques ple. அவ்வுருதீதிரச் 

கூட்டங்களை இவரது விஷ்ணுவுக்கு ௮பகா% மூர்த்தககளா 

கமதித்து உழிபடப பின்னிடேமென்க, கேவலம பாஷா. 

asa se சவெபாவனையால வழிபடும யாம் நாமரூபவொ 

ற்றுமைகளால் சிவபாவனை மேலிட்டு விளகயெ திரிஷூ£த்தி 

யுருத்தொரை ஸாக்ஷாத் சவமென்றே வந்தித்துச் சவெப்பிர 
ஸா.த மெய்இயின்புறுவே மென்க. பிரம விஷ்ணு ௬தசாகளை 

*ஈரகாரணம்?? என்று முன்சுருதி யொதுககயதுபோல வே 

ஜொரு சுருதி SOND SEPP TAM HTC GST OSI!” craiz று 

எழுது அவர்களை ஜீவாகளென்று பிரதிஷேதித்துவிட்ட 

து. உருத்திரமூர்த்தியைப்போல விஷ்ணு பிரமர்களும் ஜீவர் 
களாயிருந்துகொண்டே கிருத்ய காத்தர்களாய் அதிகொரஞ் 

செலுத்துனெறனர். இவருள், பிரமனுக்குச் சிருட்டியும், 

விஷ்ணுவுக்கு ஸ்திதியும், உருத்திரருக்கு ஸம்ஹாரமும் சா 
ஸ்.இரங்களிற் சொல்லப்படிலும், உருச்திரதிஷ்டானமே 

வேனையிருவரிடத்.தும் வியாபித்து யாவும் ஈடத துமென்க, 

பிரமலுக்கும்,விஷ்ணுவுக்கும்௮கொர பாச்யங்டெைப்பிலும், 
ெருபப்பிசாப்தி இன்னும் வரவில்லை, வரப்பெற்றுக்கொண்



ஆஞ்சதேயராமவைபவபஙக்கம்: ௮௧ 

டவர் FHST Ap SEC wu. இம்மூவருள், பிரமனைச்காட்டிலும் 

விஷ்ணுவும், விஷ்வைக்காட்டி லும் உருத்இரரும் அர்தஸ்தி 
லுயாந்தவர்கள். இவர் செய்யுங்காரியங்களில், பிரமனையதிஷ் 

டூத்துச்சிருட்டியையும், விஷ்ணுவைய இஷ்டி த்.து ஸ்திதியை 

யும் உருத் தரகர் ததயேசெய்திரவா, தமது சங்காரத்தைத் 
தாமே செய்வர். ஆஇவாரம் . சோமவாரம் - மற்களவாரம் - 

புதவாரம்-குருவாரம்-சுக.ரவாரம்-சநிவாரம் என்று வாரல் 

கள் தனித்தனிப் போவாரியாய்ப் பிரிந்திருப்பதன் தி அந்தந்த 

வாரங்கள் ௮வைகளைப், பேராகவுடைய இரகங்களால் பிர 
காசிப்பதில்லை. ஆதிவாரம் அல்லது ஆஇத்யவா.ரத்தில் ஆதி 

தீதன் மரோன்றிப் பிரசாசப்படுத் துகருன். சேரமவார,த்இல் 

சந்திரன்றோன்றிப் பிரகாசப்படுத்துகருனா ? மங்களவாரத் 
தில் ௮ங்காரகன் வெளிவர்துலாவி யபகரிக்கிறானா ? இப்படி 

யே மற்றவாரங்களினுங காண்க, எல்லாவாரங்களிலும் சூரி 

யனொருவனே தோன்றி அவர்கள் மானத்தைக் காபபதுபோ 

லச் சிருட்டி திதிகளிரண்டையுங்கூட ஸம்ஹார காத்தாவே 
செய்து ஈடைபெறச் செய்கின்றாரென்பது வைஇக ஸித்தாம் 

இகள் துணிவென்றுணாக, இவ்வுருத்திரருக்கு மேலிட்ட 
(சதுர்த்த) மூர்த்தியை “85% 65070௦ கதவ ம்" 

என்று வேதம் பிரதிபாதிககின்ற த. இத்துரீய சிவமூர்த்தி 

யை ஈமதன்பரெங்கே யறியப்போகிருா? ௮வர் சக்நிதியிலொ 
ன்றுக்கும் பற்று,” விஷ்ணுவைக் கையிலே பிடித்துக்கொ 

ண அவா வேஷம்போட்டுக் கூத்தாடும வேஷகோலக்களா 

செய இராமகிருஷ்ணாதிகளை அளவுக்கதிகமாக மெச்சி இவர் 

இவெதூஷணையிலிறங்கிச் 8ரழிவது மிகு பரிதாபமென்ச, 

இவர் விஷ்ணுவினது பிறப்புகள் பிருகு சாபங்காரண 
மாசத்தோன் றின வலலவென்றுசமாகானஙகூற வெழுந்தார். 

இவ்வாறு கிளம்பியவர் அரிஅரன் அயனாதிவானவர்களில் மூனி 

வர் கொடுத்த சாபத்தைத் தழுவாத நின்றோர் wren” என்று வழு 

SQ விழ்க்தார், இவச.து விஷ்ணுவுக்கு மானபங்கம் வராமற்



ye. சித்தாநத்தஞானபோதம். 

காத.துக்கொள்வதொழிந்து ௮ர்த விஷ்ணுவைப பிடித்த சறி 

யின் கையில் பிரமருத்சர்களையும பிடித். துக்சொடுககச் தலைப் 

பட்ட தென்னையோ ? உருத்திரமூர்த்தியை யொரு சநியுச் 
தொடருமாற்றல் வ௫த்திலதென்க. முதல விஷ்ணுவைச் சா 

பமனுகு மென்றொபபி யதைப பினனா மறுத்து இறைவன த 

திருவவதாரங்கள் யசவும் சங்கர்பமாத் இரையானே நகிகழ்ந்தனவன் 

திச்சாபத்தாலல்ல'! என்று சந்கோஷி த்தா, இ தனைவிரிக்கவே 
ண்டி, மத்ஸ்யாது நான்கு அவதாரங்கள் தாய் வயிற்றில்லா 

மலும், வாமனாதி ஆறு அவதாரங்கள் தாய் வயிற்திருந் தும் 
பிறக்குமாறு மூனிவா சாபமோ ? என்று கடாயினா. இது 

ஒரு கேள்வியா ? மத்ஸ்யாஇகான்கு அவதாரங்களில் தா 

யைத்தேடாமஜும், வாமனாஇஆது அவதாரங்களில் தாயைத் 

தேடியும் பிறர். துழல விஷ்ணுவுக்கச்சையோ ? என்று யாம் 

கடாவுகிமமேம், இதற்கென்ன விடை ! தாயில்லாத ௮வதா 
ரங்கள் மிருகங்களும், தாயுள்ள அவதாரங்கள் மனுஷ்யப் பிற 

விகளுமாயின. தாயில்லாக கெளரவம் மிருகத்தன்மையா 

லும், தாயுள்ள கெளரவம் கர்ப்பயோதிஸம்பந்தம்களா 

ஓம் அழிந்தன, இரண்டுவிதமுக கேட்டுச்கே காரணமாயின 

அணசாமல் ஈமதன்பர்வாய் இறந்தது தோல்வித்தானத்திலே 

யே அவனா நிறுத்இப தென்க, இனி மத்ஸ்யா இகளுக்குதி 

தாயில்லையென்று இவரெங்கே கண்டார் $ யாதேலுமொரு 
மீன்-ஆமை - பன்திகளின் வயிற்றிலேதானிவர் பிறந்இருப் 

பர், தரய்ப்பன்தியாதிகளு மிவரைப்போலப் பிரஸித்தமாயி 

ருந்தால், இன்ன பன்றி- இன்ன மீன் - இன்ன ஆமையெ 
ன்று சுட்டி, விவகரிச்சலாம். அகமதேய gL. Gis err ys 

விஷ்ணுவின.த பிறப்பிடங்களை(காப்பயோ கி வடிவங்களைப்) 
பிரகாசப்படுத்தா.சஅகொண்டு மத்ஸ்யாஇகளுக்குச் தாயில் 
லையென்றது ௮ஸ.த்வாசமாயின த.றிக, ஈரரிங்களுக்குச் தாய் 
சருங்கற்மாணென்றதிச, இத்.தூண் மிருசாஇகளிலுர் தாழ் 
த இடமாம். இதனாலெல்லாப் பிறப்புகளுக் சாயையிடமா 

சுக்கொண்டு கர்மாதீனமான சாபத்தாம் பிறந்தன வென



ஆஞ்சநேயராமவைபவபங்கம, ௮௩ 

வியக்கமாகயெது, இகதப பிறவிகள் காமாதீனமாகாதன வெ 

னின், இவை செத்தகதை கேட்கப்படாதிருத்சல் வேண்டும். 

இவாது இச்சாவதாரங்கள் போனகதிக்கு ஒருகநி சேடி. 
எட்கக் கபோஇியுபரிஷத்தாவது கொண்வெரட்டும் பார் 

ப்போம். இநத மத்ஸ்யாதகளடைகஈத கதியை KRoraosy ps 

365 TH DOs 91% ௦90௭ல் ஜ2201 408 hohaspssrso” 

என்லுமுபரிஷத்வாககெயெத்தாலதிந்து ஸாதுக்கள் ஸந்தோ 

ஷிகனெருர்கள். இவ்வாறு ௮லககணெய்திச் சாவது கர்மா 

இனமாகாது வேறு யாதாகும்? இவச.து பரிகாரம் பல்லையிளிச் 
துக்சொண்டிருபபததியாது சேஷாவதாரமாதிய இலக்கும 

ணனை ஏன் பதில சேோக்கவிலலையென்றும், ௮ச்சேஷாவ 

தாரமாடிய பலராமனை மாச்குிரம் சேர்ச்தவிதம் யாதென் 

லும், இவ்வாறுசாபமிட்டலர் யாரோவென்றும் ஒரு கேள்வி 

பிறபபித். ர் இவர் கேட்டவிதங்களுக்கு யாவர்சாபங் கார 

ணமோ எமாருத்தெரியாது, தெரிந்திருந்கால இவ சொல் 

லிச சாபத்தைப் பூர்த்தி கட்டட்மெ, அதிசேஷன் விஷ்ணு 

வினது பாயலான வொரு ஜிவன் விஷ்ணு வொரு ஜீவன், 

விஷ்ணுவுக ர ் பிருகுவிடட சரபம் SF ap gee மிட்டிருர் 

தால gays பிறந்து செகுககதைகளும வெளிப்பட: 
சிவனே யென படுந்துப் புரண்டு தாஙகக்கொண்டிருக்கு 

மவனை யிங்கோமகனபரிமுத்துபபோட்டது பரிதாபமென் ௪, 

பலராமனைசசேவனென்றது வைஷ்ணவ ஸித்தாக்த வழக்கு. 

பலராமனை இவரே விஷ்ணுவவதாரமென்று பலதீரங்கண் 

டாகோலமாய் மூழங்கெதை இங்கே மறந்தார், இவரது 
ஊழற சமாதானததில பரசுராமாவதாரமிருக்கும் போதே ஸ்ரீ 
சாமாவசார மெடுதததும, பலராமாவதார மிருசககுமடோசே இருஷ் 

ணாவதாரமெடுத்த தும இச்சாமாத்திரை யன்றோ” என வெழுதிக் 

கொண்டதில், பலராமனையும இருஷ்ணனையும சாக்ஷ£தி வி 

ஷ்ணுவினது அவதா.ங்களென்நறு சாதித்தது என்னுவத! 
இப்படி. வார்த்தை புரண்டு பேசும் வழக்கம் ஈமதன்பரினத் 

தவர்க்குப் பாலன்ன முண்பதுபோலாம்.



AF சித்தாந்தஞானபோகம். 

இனியிவர் தசாவதாரம் சாபவயத்ததாயின், ஒன்றொழிர்த 

வின்னன்றோ மற்றொன்று வரு தல்வேண்டும், இறைவன் கிளைப்பின் 
ஒருகிமிஷூத்இல் முனிவர் சாபப்பழ, பத்.து அவதாரச்தையு மெடுப் 

பினுமெடுப்பன், எடுக்காதொழிப்பினு மொழிப்பன்,சருஷ்ணாவசாரம் 
சென்ற இக்த ஐயாயிரம் வருடம் வளாச்கும் பத்தாவது அவதாரம் 
அனெடுக்சவில்லை 2 அவன் சர்வ சச்சனாகிய ஜசதசெனாதலாலே சாப 
வசத்தனல்லனென்பது பெறப்பட்ட” என்று முடிவுளை கூறி 
யுப சார்தியடைக்தார். சாபங்காசணமாகாமல் இச்சைகாச 
ணமாடப் பிறவிகளெடுத்ததாயின், ஒரே காலத்திலிருந்த 
பசசுசாம ரகு ராமர்கள் கைகோத்து விளையாடி மகிழ்தல் 
வேண்டும். பரசுராமனை ஸ்ரீசாமனுதை ச ததெற்றுக்கு $ பரசு 

சரமனுதைபட்டத இச்சையோ ? சாபமோ 7 கர்மமோ? 
விவே௫கள் சொல்லட்டும். ஒன்றிருக்க காலத்திலொன்றிருக் 

கச்செய்து வினையை மூட்டியதே சாபத்தின் பயனென்று 
ணர்க, பலராமனும், கிருஷ்ணனுமொத்து வாழ்ந்தார்களா ? 
சுபத்திசையை அ௮ர்ஜுனலுக்குத் இருட்டுத்தனமாகக் இருஷ் 

ணன் கொடுத்தனுப்பினான், பலராமன் ௮தை விரோதித்து 

அர்ஜுனனைக கொல்லக் கலப்பையைத தூக்கிவந்தான். 

இசற்டெையில் பலராமூருஷ்ணர்களுக்கு ஒரு துவீபத்தில 

சிவராதனை மஹோத்ஸவ வைபவங்கள் கேட்கப்பட்ட சைவ 
கலம் ௮இ௧க வியப்புடைத்தே! இதனால, விஷ்ணுவையும், 

அவரது அவதாரங்களையும் கர்மத்தினடியாக வியக்குமெமது 

கருணாகிதியின் செயலே எவற்திற்கும ஆதாசமாய் நின்றவா 
இ.திக, (தரியீரைச தவதாரச் செயல்கள் யாவு மரன்செயலா மாலதி 

யபாதசர்தை கறல்-திரிவாகு மூடல்வால தருண மூப்பின் செயறுயி 

ரின் செயலாகுஞ் செய்தி போஜும்-விரிவாமைர் தொழிலையு மெம் 
மினைவன்றுனே மிருபடர்ச்சை முன்னிளைத்தன் மையிலுண் டாக் 
குக்-தரியாசன் நிராமலுடன் பரசு ராமன் சமர்பொருத கதையுல9ற் 

சாற்றுலீரே?? என்ற வழு,சவாக்கெத்தை ஈமதன்ப ரினி 
'பேனுர் தரிரித் து இன்பவாழ்வெய்துவாராக, 

இனி யிவர் 1 இழைகள் நினைப்பின் ஒரு நிமிஷத்தில் 
முனிகர் சாபப்படிப் பத்.து அவதாரத்தையுமெடுப்பிலு மெடுட்பன்



ஆஞ்சநேயர ரமவைபவபறங்
கம்: AB 

எடுச்காசொழியினு மொழிப்பன்" என்றாரன்றோ? இது பெ 

ரியவிரதையாம, எடுப்பினுமெடுபபன் என்றதனால், அவ் 

வாமெடுததல அவ்விறைவன் சமமதவாருெற்று, இதற்கு 

Limes ஈமதனபா எடுக்காதொழிப்பினு மொழிபபன் என் 

றது எனனம? எடுப்பினு மெடுப்பனென்பதற்ணெங்கவே 

அவர் பத்துப பிறப்புகளெடுததமையால, எடுக்காதொழி 

யினு மொழிபபனெனறது ௮ஸத்துசையாயழிக்தது. அவ் 

விறைவன் பிறத்தற்குச் சாபத்தையுங் கா. ரணமாகூவிட்டு 

: அவாகினைபபின'” எனறு மீண்டும அவரது நினை வைக் 

கொணடுவகது குறுக்கேறிறுத் தத லஸமைபாவிதமாம, அவர் 

நினைத்தாலும, நினையாவிடடாலும பிருகு சாபம் பிடரி 

யைபபிடிகதுச தளளிக்கொண்டூவந்த பல கர்பபயோநித 

ளி செலுத்திப பிரகாசசெயயமெனபதே தாமானம. இம் 
மடடி லமையாமஉ இறைவன நினைபபின “ஒரு நிமிஷத்தில்” 

பீறபபனெனறும சாபஙகாரணமானால **ஷணாவதாரஞ் செ 

orn Jigs ஐயாயிரம வருடம வரைசகும பசதாவசவதாரம் எனெடு 

க்சவிலலை” எனறுங் கடாவியதும் கிஷ்பலமாம. வராகம்பி 

றஈதது வரரககலபம - வாமனன்பிறந்தது aur DT EOL, 

இவ்வளவு தரரததை' யபேச்ஷித5காலங்களிற் பிறந்த விஷ் 

ணுவுக்குக் கிருஷ்ணாவதாரஙகழிகக இகத ஐயாயிரம் வரு 

ஷம ௮இக காலமாயவிடடதாக நமதனபர் மனஸ் தாபப்பட் 

டது விசாரணையின குறைவேயாம. இனனுமெத்தனை 

ஐயாயிரவ டம் செனறு LID DIOU 7 ௮வகார சிமடுக்க விஷ் 

ணுவை முனிவா சாபஞ்செலுத்துமோ அதனையாமறியேம். 

ஒரு நிமிஷத் இற்பிறவிகளெடுப்பசானாலும, கறபஙுகள்கடக்து 

பிறவிகளெடுப்ப சானாலும் மூனிவர் சாபமே முன்னின்று செ 

அச் துமென்றறிக, இறைவன இறைவன் என்று ஈமதன்பர் 

மாடி கதுககொள்ளுகரா, இறைவனை முனிவர்சாபக்தொட 

சாது, லீலையாயேனும இறைவன் ௮தனையேற்று காடசம்புரி 

பர்ன். 6 இருவினைக்கு முரியவளோ இப்பிறந் து பமெரியை யிறைவ 
ளென்று-சருதிமுறை யிடுமாயி னுமுமரி யாகுமெனச் சொற்றுளென் 

ff



௮௬ சித்தாந்தஞானபோதம்: 

னே” என்று கூர்மாலய தேவாகூறியருளிய இருவாக்கும் 

ஈமதனபர்வாயக்குப பெருமபூடடாயினத.றிக, நிறக, 

இவர் பிருகுமுனிவார விஷ்ணுவுக்குக் கொடுத்த 

சாபம ௮வரிடமேராமல கொடுததவரையே துன்பப்படுத் 

தியசென்௮ும அதனாலம்முனிவர் விஷ்ணுவை வெகுகால 

மாராதஇத்து அ௮பசாதம் நீங்கபபெறறதன் மேல விஷ்ணுவான 

வர் முனிவரைபபாரத்து லோக ஸமரக்ஷணூர்த்தம் உமது 

சாபத்தை நரமங்கீகரித்து ௮அவதாரங்களெடுக்கிமேமென்று 

வாககளித்து, அவ்வாறே ய.தரிகதாரென்று வானமீசம உத் 

த.ரகாண்டக கூறுகிறதென்றும ஒரு பொயப்பிரசககஞ்செ 

ய்கனா, ரூனிவாகொடுதத சாப மேறவிலலையெனறு இவர் 

முதல் தடைகூறினும், முடிவில ஏறியதாகவேயன்றோ முடி 

நீத.து? இடையி லிவா செய்த்து ஜாலவித்தையேயாம. 

கடைசியிலங்கீகரிததுக்கொண்ட விஷ்ணுவானவா முதலி 

லேதானே ஏனங்கேரிக்கககூடாது1 அனபாவாக்கைப பரி 

பாலிபபதானால இடையில் முனிவசையலக்கணுறச்செயதல 

கூடுமோ £ ௮மழுனிவா விஷ்ணுவுக்கு ௮னபரானால அவர் 

சாபங் கொடுக்கத்துணிந்தது ௮ஸங்கதமாம, தனது சாபஞ 

செல்லக்கூடிய இடத்தை ஒருவன தெயவமெனது கோட 

ரூனும் எபபடிக்கூடும? இவ்வஸமபாவிதங்களுக்கு ஈமதன 

பர் கஇகூறமுடி.யாதாகையாலஓும, “ஜானகியைச சொண்டது 

மோரசாபத்தாலமமானை என், இவா மெச்சிய பிளளைபபெரு 

மாளையங்காரே பாடினமையாலும, இவா பிரஸ்தாபிக2 வா 

ன்மீகம உக5ரகாண்டம இவரிஷ்டமபோற கூ தியதின்ராகை 

யாலும இவர்செய்த பிரசவங்கம யாவும் ஊஃபூமியீறசெயத 

இருஷியாயிற்றெனவறிக, 

தமதன்ப ரிதனை யிவ்வளவினிறுகதிப பழையகடை. 
யைக் சொஞ்சம் பசட்பிக்கொண்டார், என்னெனின, இரா 

மோபகிஷத்தில், *'ஏ உருத்திசமூர்த்தி ! சீயே வாயுபுத்திரனா



ஆஞ்சநேயராமவைபவபங்கம, ௮௭ 

அவதரித்து சமது ஏழாவது அவதாரத்தக்குத் தூதஞசவும், தொண் 
டனாசவும், ௮மைச்சனாகவும, வாகனமாசவும் எப்பொழு.ஐ மிருக்கச் 
கடாய், காம் உனககு ஈவவியாகரண பண்டித தவமும், விசுவரூப 
மூம், கல்பார்த. தல அமிரதத்௨மும் கொடுத்ோம்” என்று சிவ 
னைப் பாத்து விஷ்ணுசொனனதாக விரிவுரைகூறியதன் றி 

யும, தாரபோபகிஷத இல “uk a rage ரட்சரங்களுக்கு ௮திதெய் 
வளிகளைச் சொலலுமி.௪.தில் மகாராக்ஷரத் துசகுச் வொவதாசமா 
Bw அநுமான் அதிதேவசையென்று இரணடிடததிற கூறபபட்ட 
னன்” எனறும பிரசங்கெதுத் தருபதிய _ஈதார். சந்திர 
னிடத்தில முயறகறை யுணடெனது பெரிஜயோ கூறுவர். 
அதறகு இவாகாடடிய இரண்டுபநிஷத்துக்களும இரண்டு 
கொம்புகளாம். இவ்விரண்டில் முதிறகொமபுக்குக கோவிக் 
தாசாரி யென்பவா தஉஃப்பூண்கட்டி விநோதசாலையீல வே 
9.க்கைபார்க்க வைத்தாராம அதாவது மே யுபரிஷத்தை 
இவரது சுவடியின கடைசியிலசோதது அ௮ச்சிடச்செய்தவர் 
அவராம, அவராயினும, இவராயினும, எவராயினும பொய் 

யுரைபுனைந்து மூன்னுக்குவருதலகஉூடுமோ? தூற pu 
begs gi Corman படிசகபபடாத இவ்வுபகிஷத.துக 
களை ஈமகனப ரினியேலுர் திலகாபபணமபண்ணி இனபுறக் 
கடவர். 

இனிக கொவிஈதாசாரி யுபமிஷததிலுள்ள கோணலைச் 
சிறிதெடுத்திசைபபாம. விஷ்ணுவானவா வெனைகோக்க நீ 
எனது ஏழாவதவதாரத்தில அதனாகவம, ஷஸேவகனாசவும, 

வாகனமாகவும குரங்குரூபமாகபபிறக்துழலககடவாய என் 
று பணிததாரெனறு கூறியது சாலவழகுடைதது, எனது 

ஏழாவகவதாரததில எனறு பிரஸதாபிததமையால ஒரு 
அவதாரமுமெபெபதன் முனன ரிஈதக கட்டளை பிறந்ததாக 
எணணவேணடியிருகஇன்றது முந்திய ஆறு அவதாரத் 
திலும 9வனது சகாயம வேணடி ய இில்லைபோலும், அப்படி. 
வரக்கூடிய தூகனைக குரங்காயவர ஏனோ விரும்பவேண் 

டும? ஏழாவது அவதாரம் மனுஷ்யரூபம். தனக்குச் சத்ரு



Ad சித்தாந்தஞான போதம்: 

வோ இராக்ஸன், தான் விருமபத்தகக தூதன் அலலது 

அமைச்சன் மனுஷ்யனாகவாவது, இராக்ஷஸனாசவாவது ௮ 

மைக்திடலே GW Eg LD. இகத நியதிககுமாறாகவெழுந்த 

விஷ்ணுவினத குரங்குப்பிடி சாலச் சிரிபபுடைத.தது. இதற்கு 

மேல விஷ்ணுவானவா சிவனுகஇடடைட வேலைகளை (8 எப்போ 

அஞ் செய் துகொண்டிருக்சச் கடவாய'' என்று விஇதததாகவுக் 

தெரியவருகன்ற,த. இராமன் சலத்தில் (சரயூநதியில்) விழ 
கதுமாண்டான். அவன் மனைவி மண்ணில் (பூமியின$ழ்) 

படி$து மடி.ககாள், இவர்களுடைய தூதன் - சேவகன - ௮ 

மைச்சன்-வரகனம ஏன்று சொல்லத்தகக அதுமான் (ஈந்த 

யதுக்ரம பெற்றதனால்) *ரஞ்£வியாய் இன்றுமிருக்கிறான். 

இவன் இசாமனுக்கு எப்போதும் தூ.துவனாசவும், ளேவக 

னுகவும, ௮மைச்சனாகவும, வாகனமாகவுமிருக்து ஏவலசெய் 

வதைக் கோவிந்தாசாரியுபகிவததுக் காடடவேண டியது. 

அவ்வுபகிஷக்தைக் கையிலே பிடி த்.துவர்த பூவபட்டிபாவது 

இசாமனை யுணடுபண்ணி அ௮துமான் பக்கல விட வேண்டியத. 

ருசங்கு க்ஷேமமாயிருக்கிறபோது இராமன்மாண்டது அதிக 

பரிதாபமென்ச. குரங்த க்ஷமமாயிருபபதறகு ஈமதன்பர் 

காசணமறியார். ஏனைய வைஷ்ணவருமறியா£ாகள், இங்தக 

ராங்கு ஒரு (சிவரூபமபெறற) உருக இராவதாரமாகையால் 

சரகா.து. உருத்திரவடிவமெயதிய எத்தனைகோடி. ஜிவர்க 

ளும் காசமுருர்கள், இந்தச் Ao oP Genus இராமாயணயுதீ 

தம் முடியும்பொருட்டுச் இவனா தர்தருளியது போலப் பார 

வத்தாமாவை) உருததிராம்ச மெயதினவனாகத் தர்தரு 

ளி சவ்வெம்பெருமா னென்றுணாக, தசாவதாரங்களும் 

geri Cae et BC CaGgigh arBult vis அவதாரத் 

அதயாவது சாகாமல் நிலைக்கப்பார்த்தாரர் ? துஷ்டர்களைச் 

இரத்த மூர்த்தங்கள் ௮க்தத் துஷ்டர்கள் செத்ததுபோல



ஆஞ்சநேயராமவைபவபரிகம், ௮௯ 

(அப்போதில்லாவிடினும்) பின்னர்ச்செத்தது கர்மாதினமூ 
டையனவென்றதையே ருசுப்படுத்தீய த, இராவணலுஞ்செ 

தீதான் இராமனுஞ்செ.ததான் என்றது ௮இக௧ ஈனமன்றோி 

கம்ஸனுஞ்செத்தான் கண்ணனுஞ்செத்தான் என்றது ஸர் 
அக்கள் மனசுக்கு ௮இக் கஷ்டமன்றோ? இந்தத் துஷ்டர் 

களைச் சிக்ஷித்த விஷ்ணுவவதாரங்களைக் கர்வபங்கப்படுத்;த 

வந்த விகாயகர் - ஸ்கந் நர்-வீரபத்திரர்-பைரவர் முதலிய சிவ 

பராக்ரம விகரகங்கள்பேரில ஒரு தோஷாரோபிதமுண்டா! 
இவை Farge நித்யபமசகள விக்ரகலகளாம், இவ்வுண்மை 
தேராது ஈமதன்பா ஐச்சவாகம்பேசி கைச்சிகம்பண்ணுவது 

ஏச்சுவாதமாகவே முடி.க்ததறிக, — 

இவரிகசோடே Aeron sor ges ஈலலியாக 

TOM (8H 9 FSU - Meus - #6 5SF owt s seme der 

விஷ்ணுபகவான் பிரஸலாஇபபகாகக சேரவிக்தாசாரியுபகிஒத் 
துக்கூறியதை மெடுத்திசைததாரனரோ ? இசைய €திது 

விசாரித்.து ஒழுங்குபடுத் துவாம். இகத வியாகசணோேபசேசம் 

இசாமன்செயதான? விஷ்ணுவே யுள்ளிருக் துணர் ததினாசா? 

அல்லது வேறு யாரைககொண்டாவது செய்வித்தாரா? இவ் 

வுபதேசம (பகவக €தை சணடை ஸமபிரமத்தில ஈடகதது 

போல) இராமராக்ஷஸ யுத்தசாலததில நடந்ததா 1 சதை 

யை மீட்டுககொண்டு வீடுவந்து சேர்்த சாவதானத்இ௨ ஈட 

நததா ? HTS வுபதேசத்தால அவலுக்கு என்னலாபம்? 

அவன் யாதேனும் வியாகரண சந்திரிகை தன்பேர் விளங் 
சச் செய்தானா ? ஈமது இலக்குமணப்பிள்ளை தமக்குக கொ 

ஞ்சமிலக்கணச் தெரிந்த மாத்தி. த்தானே இரண்டுபிரபக்கஞ் 

செய்த குசங்குச்கு முன்னே யொன்றும், இராமனுக்கு மூ 

ன்னே யொன்றும் போட்டு மஏழ்வாரானால் ஒன்பத வியா: 

சுரணங்களை யொக்கப்படித்த குரங்கு வீரன் சும்மாவிருச்சு



௯௦ சித்தாந்தஞானபோதம்: 

மூடியுமா ? குரங்கு யாணடுஞ் சும்மாவிராது, இந்தக் குரங்கு 
சிவனென்பது பூர்வபட்டுகள் மதம, சவனையோ4 805076 8 

82012. ” எனறு கூறி, யாவரும் ஞானத்தின்பொருட் 

Qs சிவனை யாசிரயிக்கவேண்டியது என்று அன்னோர் 

கொண்டாடுவர். பிறருக்கு ஞானத்தைப பிரஸாஇக்கதி 

தகக (சிவாவதாரமான) குரங்குக்கு வியாகாணோபதே 
சம் பரிகாசகதை விளைஃகத தடையென்னோ ? இதற்கு 

மேற் போந்த விசுவரூபம் கோவிந்தாசாரி யுபகிவ.த்தில் 

அதுமானுஈ கு அஆரஈதுகமெனறு கூறியிருகதிற து மது 

பூவபட்சியா தமது பிரசங்கித்தி னோமூலையில அதுமான் 

வாயுினது ௮மிச2தால வேகததையும, உருததிராமிசத் 

தால விசுவரபததையும பெற்றாளென்று கூறியதை அவ்வு 

பநிஷதறு ௩ OM Fb BB ரீள்ளுகிறது அலலது அவவுபடிஷத் 

தை ஈமதனபா வாதம் உபடைழ த தளஞகிறது என்று 

பிறா சொ லலழ்சடடிவ CO, ib FILA FLD அலலது ௮றுக ரகம 

பெற்ற ௮நு ரனுக்கு ஸாவஞாமும, விசு வரூபமும, அம்ரு 

தத்வமும ஸிஃஇபபது ஸிததமாகையால பூவபடசியாரது 

சுஉபி?தாபடிவூததுக கலிஃலமலுாதகார வுபகிவு.த தாயி 

னது சததியமென தநிக, வரிககற பெருகும. நிறக. 

இவர் ஸ்காக்தாந்காககத ஸ௩ற்குமார ஸமஹிை யொன் 

தும், ஸ்காந்த பஹிாக்கத OW (6 fh 6 LOFT ஸமஹிையொன 

அம் பிரமாணங்களாகத்தேடி Senta ere haus Boel 
PEGe. 2959, 4657685 ஸமஹிதையில் சிவன தேவர் 

களை காக்க நான் ௮நுமானாய்த தோனறி இராமதூசனாயும, 

இசாமலஸேவகளயும, இராமவாஹன மாயுமிருர்,து இரா வண 

இகளை யழித்து உங்களை ரக்ூஷிக82றனென்று வாககளித்ததர 

யும், இரண்டாவது பஹிாக்கக ஸமைஹிகதையில பிரமன் 

சிவனை கோக்க கீ ௮றுமானாயத் தோன்றி இராமனுக்குச் 

சகாயமாயிருச்து தேவாகளை ரக்ஷிக்கக்கடவா யென்று கூறு



ஆஞ்சகேயராமவைபவபங்கம். ௯௧ 

தலும், அதறகிசைக்து நான ஸர்வ ஜாக் ரகையாயிருந்து 

இராமகாரியஙகளை ஈடததுவேனெவ்று சவனெப்புக்கொண் 

டதாயும் ஈமதனபா மகிழ்ஈது வெளியிட்டதை நிர்மூடனும் 

மதியான். விஷ்ணுவே சிவனை கோக்க நீ ௮நுமாஞகபபிற 

ஈது எனககுத் தூதுவஞயும, ஸேவகனாயும, அமைச்சனா 

Wo, வாகனமாயுமிருது ஊ.ிபஞசெயயக் கபவாய் எனறு 

பணித்ததாக சமசனபா மேல கூறியகமகுத துணைக் கை 

யொபபங்களாக இஙகே இவனையும, பிபமனையும ஸாக்$ிபோ 

டெகொண்டா, ஸ்காநத Vag GA ஸமஹிையைபபற்றி 

எமககாவ௫ியகமிலலை. ஸ்காஈதராககத் ஸ்மஹ்ை எமது 

(சைவாகள து) தஸ் சாவேஜாகவேணம்ம, ஸ்கரக்தம சிவபுரர 

ணம பழ்தீனுட சிறஈது விளங்குவது. இ லக்ஷஙகூரந்த 

மூடையது, இிதிலட௩ூய WD yeh) 09) 5b Soll | GY ail Wb DF 

மார ஸமஹிதையொனறு. Doers சைவஸமஹிதையில் 

சிவரிஈதை இடந்ததாக கியாயவாமபு கடக கூறிப விவரது 

வாரததைககு மாஙகனோ கனமுணடாழும ? இவா செடிய 

பஹிரக்கசத ஸமஹிதையைபபோல அவரது அ௮ஈதாககத 

ஸமஹிதையை யாம் (பஹி/ச்கத் ஸமஹிையெனறு) 

தள்ளிவிதெலே நியாயவாழ்கள் சடையில் மணநதடத் 

தகதெனக, இந்தப பிரமாணங்களோ டினமாகசதக்க 

(வழவழசாமாயணம) யாகயவலகயராமாயணம (குழகுழரா 

மாயணம) பிருககசாமாயணம(லபலபரரமாயணம)மஹரசாஷ் 

ட் ராமாயணம (சளசளராமாயணம) தெலுஙகு சாமாய 

ணம இவைகளை ததேடி. ':(பலவுமி இனருல ஒரு ௮விழசட்டாதா”” 

எனபைதறகஇணஙகச் Raider குரல்காக Hora Ba கும்மாளம் 

போட்டுக கூததாடினா, இலக்குமணபபிள்ளை சாமாயணம்- 

அனாசாமிமூப்பலை ரிராமாயணஙகடோன்றிச சீவிப்பதற் 

கதிகமாக இவா தேடிய குபபைராமாயணக்களை வானமீகம் 

படி.த்தவாகள் மதித்துப் பிரஸ்தாபியாரென்க, கம்பராமாய 

ணமே காலைக்களபபிககொளளுமபோது இக்த வமபுராமச



௬௨ சித்தாந்ததானபோதம். 

வணங்கள் வரிசைபெற்று வாழ்வதெங்கே? இடையில் 

அவர் பட்டதும் படாததுமாகப் பிரஸ்தாபித்த வாயுபுரா 

ணம் செவெபசாக்ரமங்களைக் கூறுவது, இதிற் கூரங்குச்சேட் 
டை டையாதென்றொழிக, இதற்குமேல் கம்பன.து (வாத 

சேயைப்) புராரிமறதியானே வாதசேம்'” என்ற துண்டை 
வாயிற் கெச்விக்கொணடு வந்து எமக்கு மீண்டுமிவர் புது 

மைகாட்டுகரொ, இதற்கினமானதும், (இிலுவ்ட கல்பனத்தா 

ல்) இததகனப்படுசதக கூடியதுமாகிய வேது இரண்டொ 
ருபாடல்களையுக் தேடிவந்து வெளிசசங் காட்டினா. பின்ன 

வையெலலாம வாதசேயி ல தாக்கதமாகையால, வாதசேய்'” 

வாதசசேய் என்று இஃக்கணகிதியேற்று நிஷபெறத்தக்க ௪ 

மயத்தில் ௮தனோடு கூண்டோடே தொலையுமென்க. வாதச் 

சேய், வாதசேயென்றாகயது சொகுத்தல் விகாரமென்பார் 
போலும். கவிச்சசரவாததி பாடலில் விகாரங்சாணுசல் 

கூடாதகாரியம், பிசகாயப் பாடிவிட்டு, பின்னரதற்கு ஸமா 

தானந்தேடுதல கெளரவக் குறைவெனவறிக. ::புராரிமத்றியா 

னே வாயுபுச்தரனென்ற'' என்றெழுதினால் ஸாதுவாகுமே. 

௮. கம்பர் பாடியதாயிருக்தால், சரியாய்த் தானிருக்கும், 

அவரது மானஙகெட யாரோ வொரு(வமபன)பாஞ்ச.ராத்இரி 

இருத்திவைத்ததாகையால், அதன சேடினைத்தென வீண் 

டறிவித்ததாயிற்றென்ஈ, இவரித்தோடே கம்பனைத் தொலை 

த்.துச் கோழி௮ருணாசலக கவிராயரைத் தணைதேடிச சற்று 

இளைப்பாதினார். இவருக்கு யாம் வாதுவாகவே பஇலெளி ௩6 

ஹோம். 

இகவச.து சவிராயர் ::அதிசமான ருத்ரனக்சென.றமலன்'” 

என்து பாடியதால், அறுமான் சிவனென்று சத்இத்தது என் 

அம், அவர் அதுமார் பிள்ளைத் சமிழ்பாடியதில் ௮லுமாளைச் 

இவனென்று விளக்கனொரென்றும் புசழ்க்தார், கவிரசாயா 

-*திசமான ருத்ரனல்சென,றமலேன் " என்ுரோயன்.றி “se



ஆஞ்ச? நயராமவைபவபங்கம்: 
Goth. 

மானருத்ரனதுமனாகத் தோன்றி? என்று கூறவில்லை, ::திசமான 

ருதசன” என்றமையால, பரமாத்மா ருத்ரனென்று அவர் 

கொண்டதுணிபு வெளிபபட்டது. அவர் பிறவாதவசரகை 

யரல, ௮வரது அங்கென் (அநுக்ரகத்தைப் பெற்றவொரு 

வன்) அநுமசலனென்நு தெரிவித்தனா. இந்தபபிரசங்கத் 

தால் ஈமதன்பருக்குண்டான ஸாதகம் யாது? இவரோ ௮து 

மான் சிவனது பூசணாமிசம பூரணாமிரம் என்று பொங்கி 

வழிகின்றவா. இவா.து பூரணககுரங்கை அ௮மிசகட்கததாத் 

கவீராயா சேதிததுவைத்தாராகையால், இவரது எண்ணதி 

துக்குக் கவீராயா பாடல் விகாதம்பணணியதாகவே முடிக் 

தது. பிளளைத்தமிழு மிதனோதொனே பினபபடடொதுக்கிய 

வாற.றிக, இக்தககவிராயா அ௮துமான் சிவனுனானவென்றதைப் 

(புத்திசாலிகள் தெளியும்பொருட்டு) பின்வாககாலும இனி 

து பிரகாசபபடுததினா, ௮ுமான் சஞ்சீவி பர்வதங்கொ 

ண்டு வரப்போன ஸர்தாப்பதிதில ஸ்ரீ கசைலாசததைகெருங்கி 

யவனைச்சுட்டி ஸ்ரீபா£வதியாருக்கு ஸ்வாமி காடடியதாகவும் 

அப்போது அவன் ஸ்சுவாமியைத்துதிக்து ௮ப்பாறசென்கி 

தாகவும “லங்கும வெளளியங்சைலையீசன - உமைக்குக் சையா 

லே - வாயவின சுதனி௨னெனறு காட்ட, ௮வரைச்௮திசெய்தப் 

பாலே! சென்ரானென்னும் பகுதியால் நன்கு Aare Bert. 

வாதசேய்” என்று கமபனவாக்கு இழுக்கடைக்ததுபோலரீ 

சாமல “வாயிலின் சுதன்” எனறு இவாவாககுச செழித்தோங் 

பெததிச. ௮ம்மையிடம வாயுசுதனைப 
பிரஸ்காபிததபகவான் 

எமது abet Gu அதுமான் என்று ஏன்சொல்லவில்லை ? 

அவ்வதுமான் தானாகியசிவனை ஏன். துதிசெய்து போயினன்? 

சம்பசாமாயணக்கடலைக் கரைகண்டவராகப் பூர்வபட்சிவமு 

த்திய கொழிக்கவிராயர் கம்பன் கூற்முகாத “nos reer et 

தமலேன்” என்ற (தனது) சித்தாந்தத்தை சாட்டி. சமதன்ப 

ருக்குத் துக்கத்தை பூட்டியவாறென்னை 1 இந்தக்கவிரரியர்



௬௪ சித்தாந்தஞானபோதம். 

இராமகாடகமாத்இரமேயனறி Cay gra களுஞ் செயதிரூக் 

கின்றனர். அவற்றுள், தமது ஸ்வக்ஷேத்இரமாகிய சீகாழித் 

,கலபுசாணமொன்று, இந்தப்புராணத்தில, “பிறந்து ஐந் தழல் 

செய்உமாம் பிணங்களைப் பாடி-பறந்து றந்தலைஈ தொழிந்தனை யரும் 

பெருக் காழி- சிற்த மான் மியம பாடெனச் சிதமபர முனிவன் - 

அறைக்ச சொம்கொடு சொறறன னன்பினா விதையே” எனனுமிக் 

தத் திருவாக்கால இராமனையே பிறகதீறக்குக தெய்வபபிண 

மென்று வெளிபபடுததனஞா இராமனையே திண்டாட்டத 

இல விடடி ர௬ுக்குகபோது அநுமானை ௮வா மதித்தாரெனல 

யாக்ஙனம ? இராமகாடாகம பாடிய தேரஷத்தை கவிராயா 

பரிகரித்அக்கொண்டமையால், ஸ்ரீ கைலாசபாமபரை த் தரு 

மபு.ச ஆதீனம் ஸ்ரீ சிதமபரகாதமுனிவருக்கு ௮டி மை பூண்ட 

அவருக்கு விஷ்ணுபாதவபுத்தி யாண்டுமுண்டாயின் இன 

றெனவறிந்இடுக, “இனைய சகாகையீண் டியம்பவும் வல்லனோ தர 

மை-முனைவ னனபுசால சிதமபர நாதமா முனிவன் - ௨னையு மாரிய 

மொழிவழி யருந்தமிழ் வகையால் - எனைலி எமபுகென் ரோத௫ மிது 

துணிம் தனனயான” எனனுஈ திருவாக்கால, சைவிச்தாகத 

கொமணிபாய விளஙடிஞா சவிராயரெனறு தெற்றென விள 

வ்கியது. விரிக்கிறபெருகுப. நிற்க 

நமதன்பர் சைவ பரமாசாரியா நாலகொணடு அறு 

மான் சிவனென்று தாபித்தகாக மகிழ்கதரா. எஙஙனமெனி 

ன்,ஸ்ரீமத௮ர ண௫ூரிகாதரருளிய இருப்பு *ழில :சருவடைந்த” 

என்னும் பாடலில :செடு£லள-எரியனென்று மைப்பற்றுகணட 

னனுமனென்று மொப்..ந்றவண்ட - ரெவருமிந்சவாக்கதது aig” 

என்று கூறப்பட்டிருக்றெதென்றும், இதனை யநுளரிச்தே 

அனந்தபாரதியாரெனபவர் தாமியற்றிய இராமாயணஷத் திருப் 

புகழில் அதுமான் சிவாம்சமெனறு கூறினரென்றும, இந்த



ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம்: ௯டு 

வுண்மைகெடுமாறு மழவை மகாலிங்சையரும், புஷ்பரத 
செட்டியாரும் ஷே பாடத்தைத் திருத்தினாகளென்றும், 
அவ்வாறு இருததியும ௮வர்கள இருதஇப பாடங்கள் சந்தச் 
சிதைவுகொணடு விளஙகுவதால் ன்னோது மனோசத 
மீடேறவிலலையென்றும கைகொடடிச் சிரிது மகிழ்ந்தார். 

ரண்டிவரது சிரிப்பு ௮ழுகையாய்ப் போகும்படி எமதுண் 
மையைச சிறித பிரகாசபப9க துவாம, 

இவயெடுத்துக்க ட்டிய “மைபபற்றுகண்ட னனுமனென் 

றும்” எனனும பாடம எ5த ஆதீனத்து ஏட்டுப் பிரதியிலுள் 

ளது? அலலது எந்த பூவிக சைவவிதவான்களிட மிருந்த 

பிர தியைப்பார்த்து எழுதியது 2 அலலது எந்தப் பெரிய பண் 

டதா வெளிபிடட ௮2-சுபபுததகத்திலிருந்து எடுத்தெழுதி 
யது ? இதறகொரு கஇசாட்டாம் லிவெழுதிக்காட்டிய பா 

டம (௮துமானமேல ஆணை) முககாலுக கபபுபபாடமேயாம, 

எடுத்துககாட்டொனறநுமிலமி இவா கறிவைத்தது சபை 

யேற மாடடாதென வறிநதிலாபோலும, இவா பிரஸ்தாபி 

தீத பாரதியா இராமாயணத இரிபபுசழ பாடியபோது இரா 

மாயணத்தை யஸரிக்க 'வணடியது கடமை. அப்படிக் 

இன்றித் திருப்புழை யநுஸரிசகாரேஎ ல யாக்கனம் £ 96 60) 

பாரதியா நான ௮ருணஇரியா தருபபுகழை யதுளரித்து 

இதனைப பாடினேன் என்று யாசேனுஞ் சொன்னாரா ? 

விணபவாதததைப் பாரஇயாாமே3லற்றிக் களித்சது ௮வ 

ரைத் தூற்றியதாகவே முடிந்தது. ஒருகால gat சிவனே 

௮.நுமான் என்று பாடி.யிருந் தால ௮.து வான்மீகத்தா ஓதை 

யுண்டு அழிய தன்மையாய்க் கேடுசூழப பெறுமென்ச, 

'“இருப்புகழ்” என்பது “கருப்புகழைக்கேட்குமோ கானமமில்வீர 
ன்நிருப்புசழைக்சேட் குஞ் செல்” மன்ற இருவாச்கானு மதிர்தி



௯௬ சித்தாந்தஞானபோதம். 

Qs. பாரதியா இருபபுகழோடு லபபைத திருபபுகழொனறு 

உலகில வழங்கெருகின்ற த, இக்தத்தருபபுகழ்கள ரூடி.யால் 

வெளிவரத்தக்க யோக்யதை பெறாதீனவாம். யோகத்தினால் 

ஒருவாறு ௮ஈதந்த நூலகளை ௮பிமானித்தவர்கள் சொலலிக் 

கொள்ளலாம. எமது (அருட்டலைவா) அருணூரியார் Bay 

ப்புகழொன்றே யோகத்தினாலும, ரூடியினாலும “ திருப்புகழ்" 
என்று சிறது விளஙகுவதை மறுப்பா ரொருவருமிலலை 

யென வறிக, ஒருவன புத்தகக்கடைக்குச் செனறு இருப்பு 

கழ் வேண்டும எனறு மேடடால, கடைக்காரன ௮ருணட௫ரி 

நாதர் திருபபுகழையே எடுததுக் சாடடுவல Cap 

ஏந்தத் இருபபுகழையும அவன தனது நினைவிலே 

கொள்ளான இனன பாரதியரா இருப்புகழ் - இனனலப 

பைத் திருப்புகழ் எனறு சுடடிககேடடால அவை உணடு 

அலலது இலலைபனறு பதிலகூதுவன இவவுணமை 

தெளிஈத Cm 7 இருபபுகழைக் கைக்கொள்ளும் பெரி 

யோர் அததுருப்பச மாசரியராஇய (எமதுசுவாமிகள) ௮ 

ணரிமாதர மைபபறமறுகணடனனுமன” எனறு i ov 5) oo 

Gard &BPoycgosogs யாஙகனோே வொப்புவா? 

சிவனே a wuts எனறது அவருக்கு gee +r சமாயின; 

சிவனா பரபாதார/வவலரெனபது அ௮வரதுதுணிவாக வே 

ண்டும. ,நுப்படியாகுங்கால, தானமயில் வீரன” Carpio 

புகழினனா யே வேறு /கதத்க்கவனாவன. இவன் அநுமான 

எனது அ௮வர்பாடிறு ௦ அவருக்குச௪ வபர தவவணமையே 

சிறாததெனின. உணமை இதுவெனனு தெரிஈதும் நடு 

திலைசாடாமல இவனையும், அவரது மனைவிமக்களையும. வந்தி 

த்துச் சைவாலம பேணிரினற குற்றம ௮வ/ மேவேமிக் கூ 

த்தாடும, இனனு மித்தகைய பல ௮பையங்களுக்கடஞ் 

செய்வதாயே பூவ பட்சியினது (இடுபபுகமப) பிரசங்கம 

தூர்த்தப்பிரசங்கமா யொதுக்கத்தக்கதெனலே அமைவு 
டைச்து.
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மேல் நியாயங்களால் இவரது சப்புப்பாடத்தைத் 

தொலைத்தோமாகையால், சைவர்கள் உண்மையைத் இரு 

தீதினார்களென்ற இவரது அசடடுரையையும அ௮டி.யோடே 

தொலையச்செய்வாமென்க, இவாகாட்டிய மகாலிங்கையா- 

புஷ்பாதசெட்டியார் என்னும் இருவரே யன்றிய பின்னுக் 

திருப்புகழை அ௮ச்ட்ட பெரிய வித்வான் ௧ளாகிய இருப்பா 
இரிப்புலியூ-சிவரிதம்பரமுதலியார், அவரைச்சோக்த வட 

க்குப்பட்டு--த, சுப்பிர மணியபிள்ளை இவாகளும் இவரது 

தப்புப்பாடத்தைக்கறறு வெளிவந்தாரிலலை. இவர்கள் கிஷ் 

பக்ஷபாதஇகளென்ற சத்தியத்தை ஈண்டு விளக்கிக்காட்டு 

கிரோம். 

மகா லீங்கையர் 

(( நெடுகிலன எரியதென்று மருததிற் சிறர்தவனுமன' 

என துதிருத தினாரெனவும; 
புஷ்பாதசேட்டியார் 

' நெடு$லன்--எரியனும மருதீத ச் சற சவனுமன 

என்றுதருததனாரெனவும; 

அ௮வ்வண்ணர் திருத்தினோ தாம திருத்திக் சொணடவைசம் 

தீச்சிதைவால் அழிசதமையை கோக்கலாபோலும் எனவும 

ஈமதன்பா பழிமொழிகூறிய பாழ்த்தமொழிக்குயாம் இனித் 

தக்க பரிசளிபபாம, மேற்கூதநிய சைவபண்டிதாகள் எப் 

படியிருந்த மூலபாடததைத சமதிஷ்டம்போற் நிருத்தஞ 

rear? இவரது சுத்தபாடததை முன்ன ரெழுஇக்காட்டி, 

பின்னா் ௮.து திருத்தப்பட்ட. அ௮சுத்தநிலையை யெவர்க் 

கும் விளங்கக்தாடடுத லாவசியகம, அவ்வாறு செய்வ 

தொழிக்து * இருத்இனார்கள்-இரு சதிஞாகள் '* என்ற இருத்தி 

யில்லாத வார்த்தை சரித் தொதுக்கப்பெற்றவாறறிக, 

முதல் இவர் பாரதியாருக்கு ஆதாரமென்௮ காட்டியபாட 

த்தில் மமப்பற்அசண்டனனுமன்” என்றதே சுத்தநிலையென் 

அம், இது 1 மருத்திற் றந்தவலுமன்-மருத் அச் றர்தவலுமன் '? 
என்௮ இருத்தப்பட்டமையே ௮ சுத்தநிலையென் ௮ம் ஒரு



௬௯௮ சித்தாந்தஞானபோகதம். 

கால் சமாதானம் பிறக்கலாம். இர்தச சமாதானம் நிலை 
க்காதவகையை முன்னரே யாமெடுத்துக்காட்டி ௮லசியுள் 
ளேமாகையால், இணி வேறுகதிகூறியே பிழைக்கவேண் 
ஒயத, இவருக்குக தேறத்தக்க வேறுகதியாது? பகர் 

க்தோன் பாதசேவை பண்ணிக கடத்தலே இவருச்கு 

மூடி.வில் பிராப்தமாகத்தக்க உயர்கதியாம, 

இவர் பாரதியார் தேமழயதாக வொப்பிய பாடத்.து 

க்கு வேருனதெல்லாம் திருத்தியயாடம எனறு கூறுபவ 

சாகையால், சிவசிதமபரமுதலியாரும், வ, த, ஈுபபிரமணி 

யபிள்ளையுஞ்சேர்க்து ௮சூட்டபுத்தகத்தில 4 நெடுரீலன்- 

எரியதென்றும்-ருத்ரறரிறந்தவலுமன் '” என்று வெளியிடடிரு 

ப்பதையும் இருத்தியதென்றே கொண்டு தள்ளவேண்டி 

அ. அங்கனஞ செய்திலா. எதனால? 4 தரற இறந்த 

பனு மன்? என்து அவாபதித்தது மைப்பற்று கணடனனு 

மன்”? என்றதனோடு கருதது வசையால விரோதியாமை 

யால, அவ்வளவேயன்றிப பாடபேதம ஒனறைபொன்று 

ச௮வதால், இரண்டிலொனலமு தேறவேணடியது. இச 

ண்டி லெதுதோந்தாலும, சிவன் ௮துமான என்றது நிலை 

க்குமேயெனின, பொருளறிந்தராமாடடு நிலைக்காது, 

பொருளறிந்தார்மாட்டு நிலைக்குமபாடகதான யாதெ 

னின், “ரத் சிற௩தவலுமன் ”” ஏன்ற பாடமேயாம. மதற 

து (மைபபற்று கண்டனனுமன் எனறது) கேரறறதே 

யாமென்றுணர்க, அதனை யுணாத்தவேணடுமெனின், 

இவ்வொருபாடமேயனறிச௪ சைவர் வெளியீடடிருக்கும் 

ஏனையபரடக்களையு மொருசேரத்திரட்டிககாடடி எமது 

.-ண்மையை கிறுத்துவாம். 

 எரியதென்றுமருத்.திற்சிறாத 

* எரியலும்ம-ருத் துச்சிறந்த '* 
' எரியதென்றும்-ருதர.ற்ரிறர்த 

என்னு மிச்சமூன்று பாடங்களும் பொருள்விளமகாமை 
யால் சேர்ச்த (எழுத்துப் ப்றழ்வினுலாய) பாடங்களாம்,
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கூர்ந்து நோக்கினாரக்கு ௮ந்தப்பாடல்களை யொவ்வுமாறு 

அமைத்துககோடல சுலபமாம, முதல் ருத்திம்சிறந்த 
எனபதன்முன்னுளள மகரத்தைச் சேர்த்துப் படித் 

கால மருததிற் றந்த” என்றும், இரண்டாவது ரத்துச் 

Ants என்பதனமுன்னுள்ள மகரத்தைசசேர்த்துப் 

படித்தால் “மரூததச இறந்த!” என்றும, மூன்முவது ௬தீ 

ரறசிறகத எனபதனமுன்னுள்ள மகரவொற்றைச் சேர் 

தீதுபபடி.தீதால் * மருதரற் Aves” என்றும் அமையும், 
மகரவொறறிற் புள்ளியைதீதள்ளிவிடடால மருதீரற் சிறந்த?” 

என்று கோடலாம். மீணமிம, ருத்ரத் சிறகத என்பதில் 

ரகரததை ஏனைய பாடஙகளைபபோலத் தகரமாக்க 

“ருத்திற Boos” என்று அமைத்து, புள்ளிகீககியமக.த் 

ை முன்வைத்துப பாரததால *மருத்திற Ants” என்று 

திலைத்.து, எலலாப்பாடஙகளு மொரேபொருளினின்௮, 

மருததுவானவன் சிறக௮னுமானாயினான் என்லும் ஸத் 

இயததையே நிலைகாடடும். மூனமுவது பாடத்தார் மருத் 

துவைச் சந்தசசிகைவின்றி வைத்துப்பாககப பாலமடறி 

வைஷ்ணவா வழங்குக தபபுக்கதையைத்தழுவிருதரனைப்பு 
ணாததிவைததாா£. *ரதரறசிறந்த? என்றபோது her 
னென்பது இரண்டாம வேற்றுமையாகி, இரவி-இந்த்ரன் 

உந்தியிறைவன்-கெடுகிலன என்று முதலவேற்றுமையில 
மைஈத ஏனைய சொறகளோ டூணஙகாமல் பிசகாகன் 

றத. முதறபாடத்தாரும, மருத்திற் சிறக்த என்று 
ஏழாம் வேற்றுமை விரித்திடாப பட்டு மயஙஇனொ, இவ் 

வாறு இன்னோபா னிகழ்ந்தபேதங்கள் தஇிருத்துதலல்ல. 

பொருத்தும் வகைதெரியாமல அ௮மைத்துக்சொண்டபடி. 
யாம், ஆயினிவதறின் சஈதச்சிதைவுக்கு யாதுகதியெனின், 

KD gi. 

புஷ்பாதசேட்டியார்பாடம், 

“எரி - யலும் -ம- ருத்துச்- றத. வுமன்” என்ற பாடத் 

இல், எரி-நிரை, யனும் டிரை, ம- கேர். நிரை நிசை 

கேராகவமைக்த கருவிளங்காயை இந்தகச்கவிராயர் கவஷீ



௧0௦ சித்தாந்தஞதானபோதம். 

யாமல் ,சக்த.ச்சிதைவு என்று பக்தயம்போட்டத அந்தக 
வியாபாரமாகவே முடிக்க.து. இந்தப்பாட தல் '1மருச்.த”! 

என்பது எழுவாயாகவேரின்௮ு வேற்றுமைப் பேதக் 

கொள்ளாது சந்தசசதைவுமின்றி கிலைச்சவாறறிர்து, இவ 

சது “மைப்பற்அுகண்டன் ” என்னும அ௮ளத்துப்பாட த்தைத் 
இலதர்ப்பணம் பண்ணி அடங்கஇவாம்வாராச. 

! எசியதென்று மருத்திதசிறந்த”! 

“ எரியனும் மருத்துச்றந்த'” 
 எரியதென்று ம்ருதீரற்சிறக்த?? 

* எரியனென்று மைப்பறறுகண்டன”' 

என்னு மிக்தசான்குபாடங்களையு மொருசேரத்திரட்டிப் 

பார்க்கும் விவேக௫ிகளுக்கு முசன்மூன்றும் ஸஜாதியும், 
கடையிலுள்ளது கடையான விஜாதியமென்பது சொல் 

லாமலே அ௮மையயும, அம்ஞான்றிலுமுள்ள றத!” என்ப 

அ பொரய்ப்பாடத்திற் சிறவாமல பறந்தவாறு முணர்க, 
விரிக்கிற்பெருகும். 

இவர் முடிவாக ஒரு பெரியபிரமாணந்தேடி யுபச 

Bucrssrr, என்னெனின், சிவத்துரேோசதியாயிருக்து 

மாமிமுட்டிசசெத்த பிள்ளைபபெருமாள் என்னும் ,ஒரு 

தூர்த்தனது பாட்டைத தணைகொண்டெழுந்ததேயாம். 

பரம பாஷண்டியாகிய இவனது ஈனப்பிரபர்தத்துக்கு யாம் 
பூஇலுரைக்க மனமின்றி விடுத்தாம். இவனுக்குத் தலைமாட் 

டுக்கொள்ளியா மிருர்தவர் சைவ-எலலப்பகாவலரென் து 
இஙசதிச்திலபோலும், இவனது *'பரப்பிரமவிவேக”,த)த 
“பரப்பிரம்விளக்க! த்தால் காளமேகப்புலவர் கட்டறுத்தொழி 
தத்தனார், அதினையே யாம் (வெதத்கிிர்சாமணியாற்!! இதை 
த்.௪ சிர்ரூலப்படுத்இயிருக்கிரோம். இவைகளை இனியேலும் 

பூர்வபட்யொர் படித் அத்தெளிர்து குணப்பவொராக, 

அசலா சவனே அதுமானென்௮ சொள்லொம். ௭ 
ன்னலாபம்? சிவனுக்கு ஈம்பசுவான் வாகனம், விஷ்ணுவுச் 
குச் கருடன் வாசனம், இன்னோர் எப்போதும் ஒரேசிலைமை
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பினராய் விளங்குகின்றனர். அநுமானாய்ப் பிறந்தவன் எப் 
போதும் அக்தநிலைமாரமுதிருக்கால் பூர்வபட்டுமதம் பெ 
சிதும் மணக்கும், அப்படிக௫ன்றி ௮ந்தச்சிவனுக்குப் பலபிற 

விகளை ஈமதுதோழரொப்பிக் கூத்தாடுகின்றவராகையால், 

பலருக்கு அடிமையாகத்தச்க இவனை இராமதூத்ன், இராம 

சேவகன், இராமனது வாகனம் என்று கொண்டாடி த் இண் 

டாடுவது வெறும்பேசமையென்னாது வேது யாதென்று 
கூறுவர் பெரியோர்? பாணனுக்குச் இவன் தூதுவனாயும், 

லேவகஞுயுமிருக்து ஒழுகியதுபோல இராமனுச்கும ௮௬ 

ள்புரிந்தானெனநு சிலா கூறுகின்றனர், இதற்குப் பூவ 
பட்யொ முகததையெகஙகேவைத்துக்சொள்வாரோதெரி 

யாது. இவரதுதுர்வாகம தலைதாககமாடடாமல பலவித 

தீதிலும் காசமாகியதால, இவரது ஆஞ்சகேயபரத் துவத் 

தை இம்மட்டினிறுகதி இவர்சாதிக,த இராமவைபவத்தை 

யுஞ சிரிதுவிசாரிக்தொழிபபாம, 

இக்தராமவைபவம பசையிலலாதது, இவரது குர 

ங்கு மகமையிலேயே இசாமனது வைபவம விஸ்தரிககப் 

பட்டது. அதனை அவ்விடததிற்றானே குமைத்து சிர 

மூலப்படுத்தனோம, இவர் தனியே பதிதத இசாமவை 

பவத்தில், குரங்குவைபவத்தில வக்ததற்கதிகமாக வொ 

ன்றும் வரவில்லை, கோசலை முகத்தற் பிறந்தானிராமன்; 

அவன் அயோனிஜன்,௮பபிராகிருகன் என்பனவாத௮ளங் 

காத்மவாதத்ைத நிரப்பிய கோவிக்தாசாரியுபரிஷத்தும், 
அது போன்ற வேறுவிஷயக்களும் மூடர்கள் பார்வைக்கு 

மூழுதும்நிரப்பி வெளியிட்ட ஈமதன்பரத இராமவைப 

வ௫ிக்காமணியைத் தொடாமல்விடுத்தல் மரியாதையன் 

முகையால், ௮இற்சிறிஐ விசாரிப்பாம, கோவிக்தாசாசி 

யென்பவர் முடைக்துகொடுகசமையால், யாம் கோவிர்தா 
சாரியுபரிஷத்தென்௮ு அதனைப பரிகசித்தோம். 

இக்தக் கோவிக்தாசாரியுபரிஷத்தில், இசாமனை அப் 

பிராக்ருதன் - யோநிஜன் என்று கூறியதைத் wf



௧௦௨ சித்தாந்த்ஞானபோகம். 

ப.ரமாகக் கொண்டாலும் கோசலைமுகத்தி லிராமன் பிற 

௩,சான் என்றது மாத்திரம் கேவலம் ௮. நுதெமென்க, 

அப்படியொருகால் இராமன் பிறந்திருபபானாயின், ௮வ 

னுக்குப் பால்ய கெளமாராதி தேகவிகாரங்களும, மரண 

யாதனையும் கேட்கப்படுதல் கூடாது; பிரமன்முகத்இற் 

பிறந்த உருத்திரனுக்குக் குழந்தைப்பருவம-தேகவளர் 

௪9-ஜராமரணங்கள் முதலியன கேடகபபடடனவா? 

உமையோடு பிறந்தகாகவன்றோ அவரது அவதாரங் கே 

ட்கப்படடது? இவைகளைபெலலாம பகுத்தறிக்து நூலி 

யற்றும புத்தியிருக் தால், கோவிஈசாசாரி மூனஜாக்கிரதை 

ப்பட்டி ரப்பர், அவருக்கே யிலலாததெளிவு கமதுபூவ 

பட்டியொருக்கு எங்கிருக் துவாப்போகிறது? அவரெழுதிக் 
கொடுச்தசே போதுமெனநு துடைசட்டிக்கொணடு இவா 

வெளியில் புறபபடடுவிடடா, இபபோது பசபசவென் நு 

விழிப்பதிற் பயனில்லை, ஒருபணடிதசபை சோத்து இன் 

னோசேடிக்கொணட * குணடகோளசகோபகிஷத்து-கண் 

டபேரண்டசண்டா ளோபகிஷத்து '” முதலியவைகளைப் பிர 
க்ப் ச மல்லவெனச்சாஇதது முன்னுசகுவருவாராக, நிற்க, 

கம்பராமாயணத்தில், 

* இறவ. ரம்பினிராமவெனறோரும்பர் 

நிறுவரென்ப துநிச்சயமாகலான் 

மறுவின்மாக்கதைகேட்பவாவைகுந்தம் 

பெறுவரென்ப துபேசவுமவேண்டுமோ,” 

ஏன்று கம்பன்கூறியதற்குப் பூலவபட்டுயார் ஒருபுத் 

அசையெழுதி இநறுமாந்தனர். ஏன்னெனின், : சரமதசையில் 

இராமவென்று உருத்இரமூர்த் இ நிறுத் துஉரெனப்பயவேது திண்ண 
மாதலால், குற்மமற்ற அப்பெருங்கதையைக்கேட்பவா பரமபத 

மடைவா ரென்னப்படுவது சொல்லவும் வேண்டுமோ” என்று 

பொருள்விரித்து, மேல் கண்ணுதற் கடவுள் காசியில் தன் 
சாதலியாயெ மலைமகள் செவிக்கண் இத்தாரசமச் தரத்தை யுபசே 

'இத்தலாலும், அவ்வாறே ஆண்டிறக்குரர்ச்கும் அருளலாலும் அப் 
பெற்றிகோச்யென்றே ! இறுவம்பினிசாமவென் றோரும்பர் - சிறுவ



ஆஞ்சதநேயராமவைபவபங்கம். ௧௦௩. 

ரென்பது நிச்சயம் ' என்ளார்'” என்று பதயோஜறி வியாக்யானங் 

கூறிச் தமதுபணடி தநிலையை dys OG pe srt, ws SUT 

ட்டில் காடுிபிரல்காபமே டையாது, சாகறவர்கள் (எங்கு 

ச்செத்தாலும்) நிரியாணதசையில் இராமவென்று ஸ்மரிப் 

பார்களாயின், மேலுலகவின்பத்தை யெய்துவந், சாகிற 'சம 

யத்தில -ஸக்ருத்தாய் ஸ்மரிப்பவர்சளே மோக்ஷ ஈலசதைப் 
பெதுவார்களானால், அவ்விராமனது கதையை ஸாங்க 

மாய் (உயிரோடிருக்கறகாலத்தில்) ஒருவர்பாராயணஞ 

செய்யக்கேட்பவாசள வைகுர்தகாடெய்துவசென்பதற் 
சந்சேகமுணடோ ? உறுதியாய அடைவார்சளென்று 
பிரசாசப்பசததினமையே அ௮தப்பாடலின் கருத்தாம், 

இதனைவிடுத்து, :₹ சசமதசையில் இராமவெனறு உருத்திர மூர் 

தீதி நிறுத்துவர் '' எனறு பிரசகதெததற்கு ஆதரவெ 
ன்னை? 6 ஒரும்பா ” சிவனெனறும, நிறுவரென்ப 

௫” காதிலே நகிறுகதுவாரெனறும என்று கமபனபா 

ட்டி. ம் கருததுரை கறபிததகணபர் அகதக்சகமபன த.நா 
Ae எங்காவது இராமகாமத்தை இறக்கெறவாகள காத 

லும, மலைமகளகாதிலுு காசியில சிவனாருபதேிக்கெரு 

சென்னும விளக்கத்தை எமக்குக்காடடி முன்னுக்குவரு, 

வாரா? கமபன் மனதிலேயேகினையாத ௮ஸத்விஷயங்களை 

௮வன பாடடிலுளளசகாக மனபபால குடித்தெழுதியது 

நணபரைப பிடித்தாடடுங கலிபீடையின்பயனென்றே 

துணிசதனா பெரியோரென்ச. இகதககமபலுக்கு முத 

தூலென்றுதுணியப்பட்ட வான் மீகததில இக்க ௮வலட்௪ 
ணகசதைக்கு அணுத்துணையாதரவு கிடைக்குமா £ யாரோ 

வழிபபோக்கர்கள் (அசிஷ்டாசள்) ௮அவிவேகததாற் பரப்பி 

வரு மவலக்கதையைக் கமபனுக கருததிற்சொண்டானெ 

ன்றிவர்கரைந்தது கலல தவமிலலாமையின்பயனேயாம். 

இனிக் காசியிலிறக்கன்றவர்களுககுச் சிவனார் தாசகோப 

சேசஞ்செய்து தமதுஸாருபயர்தந்தருள்வென்பது சத் 

இயம், தாரகமென்ற,து தமது பிரணவதாரகமாம், இசாம. 

தாரகமன்ரும. இராமதாரகமயின், இராமலாரூப்யம்



௧௦௪ சித்தாந்தஞான போதம். 

பிராப்தமாகவேண்டும், இராமனதுரூபம் சரயுஈதியி 

லழுச காற்றமெடுத்து கிர்ரூலமாய்ப்போகுமானால் ௮௬.௪ 

ரூபத்தைப்போல வொருவலுக்குப் பேறுண்டாயிசெல் 

ஸங்ககமாவது யாங்ஙனம் ? இராமன் பிறப்பதற்குமுன் 
ணும், இறக்ததற்குப்பின்னும் அவனது ரூபப்பிரஸத்தக் 

இடமேயின்றாகையால், ௮த்தகைய அ௮லத்ரூபப் பிராப்தி 

யை சாஸ்தரமொப்பித் துதியாதென்க. இராமன் தாரகப் 

பொருளாகாஞனாயின், 6 இராமதாரசம் '” என்றுபிரஸ்காபமு 

ண்டாயினவாறென்னையெனின், உணடாயினதால வைவ் 

ணவர்களுக்கொருவாழவும வந்துவிடவில்லை, நிகண்டுவில் 

விஷ்ணுகாமக்கோவையில் (இருஷ்ணகாமத்தைப்போல்) 

இசாமகாமங் இடையாது. இகனால், இராமகாமம விஷ்ணு 

வுக்குசசொக்தமெனல் சோர்வடைக்துபோயிற்று. விஷ் 
னணுலஹைஸ்ரகாமத்தில இராமகாமமுண்டு. அவ்வாறே 

சிவலஹஸ்ரகாமத்திலும் இசாமகாமமுண்டு, இவ்வுண் 

மையாலும், காசியிலிறக்வெறவர்கள் இராமஸாரூபயம் 

அல்லது விஷ்ணுலஸாரூப்யத்தை அடையாமல் சிவஸலாரூப் 

யதிதையே௮டைகின்றமையாலும், இராமதாசசப்பிரஷ்தா 

யம் பிரணவதாரகத்,துக்குப் பரியாயமாகிச் சைவமந்திரமர 

கச் சா.இிக்கப்பட்ட மையே கிலைபேருயின துணர்க. ௮.தனை 

விஷ்ணுவாசகமசகக் கொண்டால், பரசுராம பலராமாக 
ஞாக்கும் அது றந்திடல்வேண்டும, அ௮வ்விருவர்கதியோ 
** மாலிடத் துகெள்ளை மயிசாமிராமனையும், மாலத்து மாதாலை மா 

ச(கே-மேளெடுத்த, வென்றிபர சாற்கொன்ற கீரனையும் விட்டனை 
Cu” corp “ Raps துவர் தாமணி"' யில், சதைவுண்டவா 

ஐதிக, பரசுசாமனைப்பெற்ற ஜமதக்கனியும், இரகுமாமனை 

ப்பெற்ற சசரதனலும், பலராமனைப்பெற்ற வசுதேவனும் 

சிவ்பிக்கர்கசாகையால், தமது மக்களுக்குச் சவவாசசமா 
இய 'இராமச்மத்தையிட்டு மகிழ்ச்சார்சள், இராமகாமம் 

இலர்சள். பிறம்பதற்கு முன்னும், இறக்ததற்குப்பின்லும் 
சலார்மமாசவே கிளைச் து ஜீவிக்குமாற திர் சடல்குச்,



ஆன்சதேயராமவைபவபங்கம். £0@ 

இனி யசமிவரிஷ்டமபோல விணங்கி விவகரிப்போம். 

காடியில் (இநுவரம்பி லுபதே௫க்கப்படும்) இராமமக்தரச்து 
க்கு வேறுகலங்களி லாதிக்யமெப்படி. £ ye sc Bud gyre 
டாகு6 துறககவினபம காசிகேத்தாத்தினதா? இசாம மக் 
திரகீதினதா | | காரியில விஷ்ணுவுக்கு ஒருபாத்யதையு 
முண்டாயினதிலலையநிக, வென விஷ்ணுவினிடம கா9 
யைப பிரஸ். காபிக்கையில * HIV I HES” crow, 
விஷ்ணுவானவர் சிவனிடம காசியைப் பிரல்தாபிக்கையில, 

மறஸர்ச2 8.8” என்றும் வெளிப்படுத்திய உபகிஷத் 
வாய்மைகளை ஈமதன்பரறிகஇருஈகால, இராமமரந்திரத்தால் 

காசியின்கண்ணே துறகக முண்டாவதாகச் சொப்பனங்கண் 

டதை வெறுத்து, சினந்திடுவரென்க. வனா காசிக்ஷத் 

திரத்தில, சமது பிரணவசாரகமகதிரத்தை யுபதே9த்து, 
சிவ லாரூப்பியத்தைப் பிரஸாஇத்து அருள்புரிஈ துவருசன் 

ரூரென்பது ஸித்தம். இவர் எடுத்துக்கொணட * இறுவரம் 

பில்” என்றபாட்டி.ல, காசியி லிறக்கெவரளுகச்குச் சிவன் 

இராமகாமத்தை யுபதேிக்கன்றா ரென்பது ஒருகால் 
பெறபபடினும சண்ணுதற்பிரான் சனது சாதலியாகே மலை 

மகள்செவிசக்க ண இத்தாரகமந்திரச்தை யுபதேித்தலானும் ?” 
என்று இவாபோடட பேய்க்கூச்சலுக்கு. ஆதரவுயாது? 

மலைமகளார்ககுஞ் சவபெருமான இதுவசம்பிற்று னுபதே 

சித்து இராமமாமவைபவத்தை இனிது விளக்க போலு 

ம். உபயுக்தமலலாத ல். தானங்களிலெல்லாக தலைதுதுத்துக் 

கொண்டு தனதபீஷ்ட மீடேறவிரும்பிய பூர்வபட்சியின.து 
விஷயத்தில் வித்வான்௧உள் சபைசோந்து, என்னபரிசளிக் 
கலாமென்று யோசிககின்றனரென் ௪. 

இனி 'அதர்வரிகையில், * 5 54%9ஒரொக் § டி)? 

என்றத்ரொடச்சத்து வாசகியம் ஆத்மஜ்போ தியை (அர்த் 

இப்பிக்கன்றமையா லும், உச்சாரணாமா த்திர.த்தில பாசத்தி 

ofa a £ண்டி யுபசச்செய்கின்றமையா லும் ஒங்காரமா 

மென்றும், பரமாத்மாவினிட த்தில் சமல்கசிப்பிக்கின்றமை



௧0௬ சித்தாத்தஞானபோதம். 

யாலும், சேர்ப்பிக்கன்றமையாலும பிரணவமாகுமென் 

wo விசதபப$ூித்தி யிருக்கின்றது. ஜாபாலோபநிஷத் 

இல ௫8297௯ ன6ர$7? என்னும்வாக்கயம பிசா 

ணோத்கரமணகாலதஇல, கசிபபதியினகண்ணே மூச்டித 

ர்களாகிய ஸாவப்பிராணிகளுககும ஸ்ரீருத்ரபகவான தாரக 

மாகியபிரண வத்தை யுபதே௫க்கின்றாசென்று கூறுகினற து, 

UITET YT Tog Bev 8B ISS), HSH” என்னும் வாக்கி 

யம் உமாதேவியைப்பா£த்து, கேவலமாகிய ஜநதுககளு 

க்குவ்கூடக் காசியில் உதரெொமணகாலத்தில வேதவேசாகத 

ஸாரமானதும, பிரணவமென்னும பிரஹமமாகிய எம் 

மை அரத்தமாகவுடையதும, ஸமலாரத்தைக கடபபிபப 

தும, பரிபூரணமானதும், மேலானதும், தாரகமானது 

ம், இருளைககடகததும், தோற்றமில்லாததும், ஆபாசத் 

தைக்கடக்ததுமாகிய எமமுடைய ரூபத்தைக் இருபையி 

லே பிரஸாதிக்கின் மரோமென்று சிவபரஞ்சுடரருளியதாகத் 

தெரிவிககின்றது. இவவுததமபபிரமாணங்களால தாரக 

மக்தியம் தசரதனது சேயினதென்று புலமபும ௮ஸங்கா 

திமவாசம் தொலைக்ததெனவறிக, பீரணவமே தாரகமெ 

ன்று பிரணவம என்றசொலலாலும, ஒம எனனும அகன் 
வடிவாலும் வேகம அ௮றுதியிடடுசைத்தமையால சசயுகதி 
யிலவீழ்ச்திறக்த (பூர்வபடசியினது) இசாமபிரானிடமே 

ஜ்றிய தாரகத்வஸமர்த்தனம நிலைகுலைகததறிக, இராம 
சஹலஸ்யோபகிஷத்இல் 9:2௦ (93௫௦ ம் worn tr so 

SO0- GT YEH Gorz0%0" என்றுகூறி, இவர்களது இராம 

gests சிவஸாருப்யஸித்தி கைகூடத்தகக சைவகோ 

eens பிரகாசப்படுத்தியிருக்கு மருமையை ஈமத 

ன்பருணர்ச் இருக் சால், காப்பியில் இறக்கெறவர்களு 

க்கு. த் சாசசதியின் பெயரையே ஸ்ரீ செவெபெருமானு 

பதேசிக்கிள்றாரென்று பிரசங்கித்து மானமழியார். இரா 
௦கசமம் தரரகமாயிடின், அவன துருபம் என்னாகவேண் 

டும்? இராமனை அடரயித்திருச்தவர்கள் எண்ணிறந்த
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வா. இவர்கஞக்கு இராமனது ளேலையாலும், இரா 

மன பரமாத்மாவென்கிற ஞானத்தாலும், அவனது உப 

தேசத்தாலும அப்போதே மோக்ஷங்கைகூடி.யிருத்கல் 

வேண்டும, விபீஷணன் இலஙகையையாணடு காலது 

கழிகனெருன். அதுமான பிரமபட்டத்தை விருமபித 

தீவங்பெக்கின்றான், முக்கியதாசர்கள்கதியே யிவ்வாருகு. 

மானால, எனையோர்கதியை யெெதிசைக்க வேண்டுமா ? 

இராமலாந்நித்யங் இடை சுகபபெற்ற இராவணகுமபகாண 

feo சிசுபால தக,தவகத்ராகளாய்ப் பிற௩்து இடருழந்து 

மாய்ந்தார்கள. இவைகளுககு எனனகஇ தேடினார் ஈமத 

ன்பா? இவவாறு விசாரிததுத தெளிஈதஸாதுக்கள இ 

சாமனுககு ஸேவகத்வ?மயன்றி லேவயத்வமுமாக்க. 

யசண்டுமிசையா.பஸ்மஜாபாலச் இல 8015-௩5௦௮ 8 009 

ap dobavod” cra pr தொடங்கிச் சவாராதனப பிரகடனஞ 

செய்துவக்து, WB SH LM LOOT T BOSH Io ஸ்ஸ் 

wD 6320390882 iW) 3 (svbrr geo D0 ir so a” என்று 

கூறிய பகுதியால, காரிபபதியில பூர்வதிக்கில பிரமனும், 

தென்றிசையில விஷ்ணுவும சிரசிலேகூபபிய கையை 

யுடையவர்களாய்ச இவபரஞ்சுடனாக தியானஞ்செய்து 

கொணடி ருககினமுர்க ளெனநு விஸ்தரிக்கப்பட்டிருக் 

Bang இவவிருவசேயனறி இவாகளோடினப்பட்ட 

எண்ணிழக்தசாமபவர்கள் பலமருதராக் பஞ்சாகூரங்களு 

டன் வெத்யானவிஏிஷ்டாகளாய் ௮ஙகிருக்துசொண்டு தவஞ் 

செய்கின்றார் ளென்றும பிரகாசபபடுததப்பட் டிருக்கி 

ன்றது. உபாளசர்சளுூள், பரம சரேஷ்டராய்க் காப் 
பதியில பிரஸித்தியடைந்திருக்கும் விஷ்ணுவுக்கு உபா 

ஸ்யதீவம யாண்டும் ஸித்தியாது, வேதமுதலியகலைகள் 

விஷ்ணுவை உபாசகர்-லேவகா என்று கன்கு தெளிவிக்கு 

மாது “யாதா?! என்று ப ளசி ஸு? என்னும் 
வாக்யெத்தால் விசதப்படுத்துகின்றது, காசாயணோப 

நிஷத்திலேயே இவ்வாக்கியம நிலைபேரூயுள்ள த. அவர்



0.9) இத்தாந்ததானபோதம். 

உபாஸ்யா் அல்லது லேவ்யராகும் பட்சத்தில் 4 ஸு௩ா0௯௰௰ 

௪4: என்றொருவாக்யசகலம் பிறந்திதெல் கஷ்ட 
மாகாது, இவ்வுண்மைகளுக்கு முன்னர் * இழவரம்பினிராம 

வென்றோரும்பர்-சிறுவரென்பத கிச்சயம் என்ற கம்பனுரை 

யிற் கட்டுக்கதையைப்புணர்த்தி ஈமதன்பா இராமனைத் 

தெய்வமும், இயேயலுமாக்கிவிடப் பார்த்தது தெருத்தூ 

க்கெளே மெச்சும்பெருமையுடைத்து. இராமன் சிதை 

யினிடத்தில் *ம(த5004:12௦ Her sHVE Sy)" cro w 
கூறிக் தனக்குச் சிவபபிரஸாதமுண்டாகய os hw sop 

திதெரிவித்தனன், காமதேனுவைப்பூசிக்க இசையாக 

வொருவன் கழுதையைச்தேடி அதன்காலில்வீழ்க்த.து 
போல இராமன் இவனைவநதிச்தானெனறதை விரோதி 

தீத கோவிந்தராஜன் (ஒருவியாகயாகா) இராமன் வரு 

ணனை வ5இத்தானென்று அக்தச் சுலோகத்துச்குப் பொரு 
ளூசைத்து இறுமாக்தான், இராமன் வருணனை மடையன்- 

கொழுத தவன்-துவ்டன் என்று பலவாறு தூஷிச்தபகு 

தியை இராமாயணத்தில யாவரும்பா£க்கலாம. தனது 

ஆணைக்கஞசி வந்து சரண்புகுககவருணனை இராமன் 

மஹாதேவனென்றும, பிரபுவென்றும், பிரலாதித்தானெ 
ன்றும் வச்திபபானா? மஹாதேவ சபதத்தைச் தைத்து 

wis  இிர்ராடவியாக்யாகசா இஷ்டம்போற புலம்பிய 

தற்கு வைவஸ்வதன் கூலிகொடுததராமற போகான், 

இக்ச வோரிடத்திலன்றி மற்றோரிடததிலும் சிவபரஞ் 

சுடரை மஹாதேவகாமத்தாற் பிரஸ்தாபித்து இராமன் 

வச்இத்தானென்றதை அவ்விராமன் ௮றுமானைப் பரத 

னிடமனுப்பிய ஸர்தர்ப்பத்தில் எடுத்தப் பிரகாசப்படு த்தி 
யிருக்கன்றோம். இர்ச வியவஸ்தையால் தனக்குத் தெய்வ 

மென்றும், சனக்குப் பிரபுவென்றும், தனக்குப் பிரஸாதி 

த்சானென்ற௮ம் சிவபரஞ்சடரை இரரமன் சாஸஈம்பண் 

ணியசலம் வெளிப்பட்டது, இதனால், இந்தத்தாசரஇ 
யின்பேரைக் ' காரிப்பஇியி லிறக்சன்றவர்கள்காதில் சிவ
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லுபதே?ூக்கறாசென்பதும அபஸித்சாக்தமாம். இவ்வவலட் 
சண த்தையே சும்பன் கடைப்பிடிச் துரைத்தானெனது 

பிரஸங்கித்த பூர்வ பட்சிமதமும் இத்தோடே தொலைந்த 

தறிக, விரிகடிற் பெருகும், 

இனி ஈமதனபர் வான்மீகத்தில் இராமனுக்குப் பரத் 
வங் கண்டுபிடி த துவிட்டதுபோலச் சிலவரைக்தார். என் 

னெனின், அயோச்யாகாண்டத்தில், ' ஸ்ரீராமன் சூரியலுக் 

குட் சூரியனாயும, ௮கடனிக்குள அக்சினியாயும், இறைவ 
னுக்கும் இறைவஞனாயும, இலட்சுமிக்கும் இலட்சுமியாயும், 

பிறவுமாயும் விளங்குகிற "னென்று பிரதிபாதிப்பதாயப் பர 
க்கததிடடினார். இது சுத்தபொய. அவ்விடத்தி லிருப்ப 

தெலலாம இராமன் சத்தியம சருமம இவைகளால் நிறைந் 

இருப்பதால அவனுக்குச் சூரியன்-சக்தரன்-௮க்னி-வா£யு- 

மற்றையர் தமமாலாகிய வுபசாரங்களைச்செய்த பிரீதிய 

டைகதனர் என்று பிரகாசப்படுச்திமிருப்பதேயாம, ஸ்ரீமத் 
௮ப்பா சுவாமிகள இருக்சயிலைககுச் செலலுங்காலைகில், தம 
துஉறுப்புகளெலலாகதேய்க்து ஜீவபோதமிழக துநின்றநிலை 

யில அவருக்குபபுலி-சிங்க முதலியன காடடில வழிகாடடின 

வெனவும, சாபபங்கள் தமது சிரோமாணிக்கங்களையேகஇ 

இருளைநீக்கி முனனடந்தனவெனவும, வாயுபகவான் ௮வ 
சது தேசுவெபபஈதணியுமாறு மந்தமாருதமவிசிப் பணி 

செய்தனனெனவும, ௮வரைச சமணாகள கடலில் fis 

தியபோது வருணன் ௮வரைபபணிக்து, அவரூர்க்தெழுக் 
தீருளி.பதெப்பத்தைசசுமஅ கரையிற்கொண்டுவக்துசேர் 

த். த ம௫ழ்ந்சானெனவும் ஸ்காகதாதி ய,த்ரர்சக்கஞுரைக் 

இன்றன, இவ்வருமைகளை கோக்கினார்க்கு வானமீக்த் 
கூறிய தாசரதியருமை யொருபொருளாய் நில்லாது, அசன் 

மிகருக்குத் தாசரதியைப் பர,த்துவமாகச் சாஇக்க வாசை 

யுண்டாயின் உத்தரகாண்டத்தல் பிருகு சாபங்காரணமாத 
இசாமன் மிறந்.து பெண்டைப் பறிகொடுத்தக் காட்டில 
லைக்தானென்௮ அம்முனிவேந்தர் பிரஸ். சாயிக்க வரவ 
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௧௧௦ சித்தாந்தஞானபோதம். 

யகமில்லை. இத்தகையஜீவதாமங்க ளின்னும் பலவுள, இவற் 

றை கமதன்பர் யோசித்து அடங்குவாராக, 

இமமட்டி.லமையா மல் ௮க்னிப்பிரவேசமான gang 

யை யக$£கரிப்பதி லாசங்கைகொண்டிருக்த இராமனை 

இக்தரன-குபேசன்-வருணன்-பிரமன்-ஏிவன் (ps AC ent 

சந்தித்தகாலையில ௮வசவர்களும் ௮வ்விராமனைப பரதத் 

வமாகத் துதித்தார்களென்று ஒருமகிமை கண்டுகூறினார். 

இராமனிடம்பிரமன் கூறிய துதிகள் ௮வை. ௮வ்வாநு கூறி 

யதீனால் இராகவனுக்குண்டான மகிமை யொன்னுமிலலை. 

suéGra ஸ்தோத்திரங்களையும, ௮ஷ்டோத்தசஙகளையும் 

பாரத்தால், இராமனதுவைபவம் வெட்டவெளியாகும். 

சூரியனைப்பார்தது நீயே யெலலாமென்றும, நீயே ஜகஜ் 

ஜாமாதி காரணவலஸ்்துவென்றும்,பிரமனாதிமூவரும் உனது 

ஆஜ்ஞையைச சரஸாவகஇித்துக் கருதயகாத்தாகளா யலா 

வுன்றனரெனளவும வந்ததது வாழ்த்தும ௮தசெயஙகளுச்கு 

யாது சமாதானம? இப்படியே யேனைய கிரகங்களபர 

மான மமைகளையுமறிஈது இன்புறுவாராக. துதிபரமாக 

இராகவனைக் கொண்டாடியவிடத்தில, சேவனூது ஸம் 

பக்த மொன்றுமில்லை, இனி சிவனாது Greta வரு 

மாறு: ஹேராமா; இஙகே காலதாமதஞ செட்யதே, 

சக்ரெம்போய்த் தமபி பரசனைப்பார், உனது தாய்மார் 

வருக்தியிருப்பகால், உடனே அவர்களைப் போய்பபார், 
இகோ உன் பிதா வகதிருககமு£ பார் என்று ௮றுச்ரடித்து 

ஸ்ரீருச்ர பகவான அக்தாத்தானமாயினரென்று கூறப்பட் 

டது, இந்த ஸத்ய நிலையை. பரதீனிடம அ௮றிவிகக அது 

மானை முன்னதாகவனுப்பிய ஸஈதர்ப்பத்தில *6 623511 
ல !? என்று பிரஸ்தாபித்து மஹாதேவப் பிரஸா,த ஸி 

த்தியை வக்தித்தனன் தாசரதியென்றறிக, தாசரதக்குத் 
தசசதனைச் வெபரஞ்சுடர் சொர்க்கத்திலிருக் து வரவழை 
த்.துக் காட்டினாரென்று பெறப்பட்டவாய்மையால், ௮வ 

னுக்கு அந்த ஸ்வர்ச்கத்தைக் கொதெதவரும் அசசிவ



ஆஞ்சநேயராமவைபவபங்கம்: ௧௧௧ 

பரஞ்சுடரேயென்று இனி இத்திக்கன்றத, இராமன் 

அனதுபிசாவைத் தானே வரவழைத்துப் பார்ச்சானென 

வாவ, இராமனுக்குக தசரதனை விஷ்ணுழூர்த்தி வச 

வழைத்துக் காட்டினாரெனவாவத பெறப்பட்ட துண்டா 
யின், ஈமதன்பர் இராம பரத்வஞ சாஇககவேெணகலத் 

தமுக்கேர்தி வெளிவந்திருபபர் கண்டர், கோவிந்தாசாரி 

யோ இண்டிராமோபநிஷதது - தெண்டராமோபகிஷத்து 

முதலியன முூடைந்து கொடுத்துச் தமது கோழரைகு 

கூத்தாடச்செய்வர், இனியு மிவரிவ்வாறு கலங்கிக் கல 

சஞ்செய்யாது ௮டங்செசுகபபதே இவருககுப் பெரு 

மையாம். 

இ.வரித்தோடேயமையாமல் கமபன் பாடலகள் இல 

காடடி த தனது இராமவைபவத்தைச சாதிக்கவெழுகதார். 

அதனையு மொருவாறு சீர்தூச்சி யொதுக்கி எமதுவாய் 

மையை நிறுத்துவாம், 

கம்பன யு.ததகாணடததில் வான்மீகா பிரஸ்தாபித்த 

படி. இராமனைப் பிரமனாதிய/ணுஇப பலவாறு துதித்த 

பெருமையை யெடுத்துப புகன்றனன், வான்மீகா பிரகா 

சப்பிடுத்தியக.ற்கதிக மொனறு மிவன கூறவிலலை. வான் 

மீகத்துக்கு யாம கூறிய கதியே ரணடு மமைவுடைத்து, 

சிவனார் இராமனுசகுத் சாம ஸேவகரெனக கூறியதாக 

வொனறும பிரஸ்தாபமிலலை, பிரமன கூறிய துதியில், 

6 எனககும-பிறாககும்- எண்வகை யொருவாக்கும”? நீ 

கடவுள் எனறு இராமனைப் பிரஸ்தாபித்த பகுதியில் 

எண்வகை யொருவா '' என்பது அஷ்டமூரததியா 

கிய சவனைககுறிகதசலால, வ பாரமயங கெடுகிறதெ 

ன்று பூரவப.சியார் சந்தொஷிதகார். 4 எண்வகையொ 

Gar”? என்பதற்கு எணமரா யெண்ணப்படட வொரு 

வகுபபினா என்பதே பொருளாம், அஷ்டவசுககளெ 
ன்பது அதன் வெளிப்படை, இப்படிக்கன்றி எட்டு 

மூர்த்தியாயிருக்கின்ற சிவனெனறு பொருள்கொண்



௧௧௨ சித்தாந்தஞானபோதம். 

டால, அவ்வாறு பொருஞூரைப்பாரைத் தெரியாதா 

ரட் பெரியரென்று தெரிச்துரைப்பர் மேலோ, எங்க 
னமெனின், அஷ்டமூாததி வெனென்று * கண்டா 
க் ்” என்று ௮மரஸிமஹம கூறும, '* கில சீர் கெருப்புயிர் 

நீள்விசும்பு நிலாப் பகலோன, புலனாயமைந்தனோ டெண்வகையா 

ப்ப் புணர்ர்தசின்றான ” எனறு ஸப்ரீவாசகததிருமுறை அத 

அுண்மையை விளக$ியது. பிருஇவி அ௮படு தேயு வாயு 

ஆகாயம சூரியன சஈதிரன் ஆனமா என்பவைகளிற கலக் 
ர அவைகளை இயக்குகிற பரமாதமா அஷ்ட மூரததியெ 
ன்௮ இசனானே விளங் குனறது, இதனை விரிகலெ, பாசம் 

பிருதிவி-௮ப்பு-தேயு-வாயு-ஆகாயம-சூரியன - சந்திரனும், 

பசு அ௮ன்மாவுமாம, பாசபசுககளை யியககும பசுபதிக்குமே 
லொருவல் துவுமிலலை, பாசஙகளையும, பசுக்களையு மியக் 

குமபொருள அ௮பபாசபசுக்களைக கடஈததொனமும், இச 

பாசமுமன்று பசுவுமன்றநு, இவவாநு வெளிபபடத்தக்க 
பசுபதிப் பெயரிய தனிமுதற்கடவுள ர கமுக 

658” என்றசுருதியால வெளியாகியதுணாக, இவ்வுருத்திச 

மூர்த்தியாவார் 6ம் நிமல் என்று தேவர்களைப் 

பராத்துக சொல்லியருளினர், இந்தச் சுருதியேயன்றி 

“0320௩62003 3௯3) ௪183” எனறு உபபபிரஹ்ம 

ணங் கூறியதில், தேவர்களே கான் பசுபதி-நீங்கள uss 

கள் என்று ஸ்ரீச்வபெருமான் கூறியதாக வெளிப்பட்டது. 

Ht Bey, GP “St BwiwET Hg 8H wIaHyo 

whens” என்னும் வசனத்தால் விஷ்ணுவாதி தேவப்பசுக்க 

ளையும் அவர்களையாளும் பசுபதியையும கூறியது. அன்தி 
யும் ற்சி வற Brg atpovsgawr”’ என்று Feu 

சஞ்சடரைக் கூறியது. இன்னு மில்வுண்மையை மடன் 
ம் ¥ yi ச் 

Wiese Bey yy 86,58 ஏஸ்டுக! ary மதகரி எட் 
ர படிழித்றர்* சர மனமும்” என்௮ ருக்வேதம விஎச் பர்கர் ட 

RR 4, 

பச, இல்குன்மையரில் அ ஷ்ட மூர்த்இக்குச் சிற்சடியேத 
    



ஆஞ்சநேயராமவைபவபமங்கம். ௧௧௩ 

ங்களை மியக்குக்தன்மையேயன்றி மற்றொன் நினாத் முனியங் 
குச்சன்மை கிடையாது, இத்தகைய பரசிவமூர்த்தக்கு 
இசாமனை அல்லத விஷ்ஹுவைத தலைமைப் பொருளரசு 
மஇத்துக் கமபன் பாடினானென்று பாட்டுக்காடடி த் இட்டு 
ப்பட்ட ௮ன்பரது புத்திவிசாலத்தை Gap Gtr pent Qull 
யோரசென்க, இவ்வஷ்டஞூர்த்தி ஸநிதியில அவரியககவிய 
ங்கும் பசுக்களிறபெறபபட்டவாகள இசாமர் கிருஷ்ணர் 
விஷ்ணு முதலினோரென்க. சு௬இ ( amgod ovr Borer ee 
HM gisrods:” என்றுகூறி, விஷ்ணுவைப பிரமனாதியரோ 
டு பசுவென்று பிரதிஷேஇத்துவிடடது. இஈத விஷ்ணு 
வாதிய பசுவினவதாரம இராமன, இவ்விராமனது ஜீவ 
தர்மத்தை இராமாயணமுழுதுநஙகண்டாம், இர்சப்பசுரா 
மனை (ஜீ வஜந்துவை) பசுபதியாகிய ஸ்ரீபரமேசுவரருக்குத் 
தலைவனெனறு ஈமதன்பசொழிகது, அவர்மெச்சியகம்ப 
ன்சொன்னாலும, அவரது ஆழ்வார்கள் சொனனாலும், 
வே௮யாவர்சொன்னலும மதிபபிழர் தமாளுவது சிச்தமெ 
apie விரிகற் பெருகும், கிற்க. 

இவர் 6 இராமாயண மாஹாத்மியம்-இராமாயண 
எ ரஸங்கரவம்'' என்னுஞ் சிலவற்றின் பேரைப் பிரஸ் 
தாபித்து இராமாயணம ஸாவோத்தமமானது எனவும், 
இராமன் பிறந்த நரளித-இராமன் கலியாணம் பண்ணிக் 
கொண்ட காளிது-இராமன் காட்டுக்குபபோன காளிது- 
இராமன் பெண்டைப் பறிகொடுத்த காளிது-இரா.மன் 
குரங்குகள் காலைச்கட்டிக்கொண்டகாளி.த-இராமன் இரா 
வணனை வதைத்த காளிது-இராமன் பட்டாபிஷேகஜஞ் செய் 
அகொண்ட காளிது என்று உதவியில்லாத சங்கதிகந்ர 
யெல்லாம் கிரப்பி, இவையெல்லாம் இராம வைபவலொன் 
(இ சக்தோவித்தசர், அவ்விராமன் பல்லிளச்கதோம்பித்த 
காளிஅ-கைகாலலம்பகத்தொடம்வயெ சிறிழு- தானே ௮ள் 
ரிச் சாதஞ்சாம்பிடத்தொடங்கிய் srefl g- Pee sender 
சரலஸலல்லாபமாயிருந்ச சாளிது-அவளோடு பிணங்கழிரு



௧௧௪ சித்தாந்தஞான போதம். 

த காளி என்பனவாதி இராமவைபவங்களையும் ஏனோ 
தமது நூலில் நிரப்பாது இவரேமாஈதுவிட்டனர? இவ 
செழுதிய வமிச ௩களில, தெய்வல_சணம் யாது கண்டார்? 
ஏதோ Gray esa Cura grace Cap நாள-நாழிகை- 
விசாடி-வாரம இவைகளையுக கண்டு கூறினர்? இவரது 
பேதமைககு வியசனப்படுின்றனர் பெரியோரென்க, 

இலாது பிரசங்கததஇல், ஸ்காககம ௮கஸ்இய சக்கி 
தையி௨ இராமாயணப பிரபாவம பார்வதியாருககுச் சிவ 
னுற் சொல்லபபட்டெனப பிரகாசப்படுத்தயிருபபதாக 

வாயதிறக்து வமபளந்தார். இவ்வஸஙகாத்ம வாதததை 

மேலே யாம கூறியிருககும ஸமாதானங்களே வெட்டிச் சா 

ய்க்கும. இதற்குப பிரசதியேக வுததரம வேணடியதில் 

லையாயினலும, கொஞ்சம சொலலுகிறோம். சாந்தோசயம் 

“6 2958 Wraososmo ”’ எனறு புசழக்த.து. உபகிஷத் 

பிரதிபாதிதமாகய இதிஹாஸபுராணககளில், புாணகஙகளை 

யாட்சேபிபபாரிலலை-இரரமாயணந்தான் இதிஹாஸமென் 

னும் பட்சம கடைககால பலமினறித்தளா வெயதியிருககின் 

ஐது. இதிஹாஸம பாரதமென்பதே முகய ஸிததாகதம், 

அ௮தவா இராமாயணமும இதிஹா சமாகட்டும், இசனை ஸ்கா 

கதாதி புராணங்கள் புகழுமானால, ௮வை இராமாயணத்து 

க்கு அ.நுக்ரகம் பண்ணியதாகவே நிச்சயிக்கபபடும, இவ் 

வுண்மையைச் சாக்தோக௫யம இதிஹாஸபுராணஙகளுக்கு 

அநுக்சதெதபடியறிக, புராணங்க எநுகரயொதபோது 

இராமாயணம பிரபலல் இஇக்கு வராதென்க, 

இமமட்டோ, இராமாயணம திரிமதஸ்தர்களாலும் 

பாராபணம்பண்ணப்படவேருிறதெனவும, வடகாட்டாச் 

எப்போதும் 4 ராம ராஷ்!” என்று ஸ்மரிக்கன்றனரென 

வும் ஒரு விசேடங்கண்டு கூறினர், திரிமதஸ்.தரென்நிவச் 

கொண்டாடிய வதிகாரிகள் பாஷ்யபேதங்களாற் பிரி தவச 

கள், இன்னோர் ஜாீதியொற்றுமையுடையவர்கள். இவர்



ஆஞ்சதேயராமவைபவபங்கம், ககடு 

கள் திரிமதஸதரென்று பிரஸதாபிக்குங்கால், சூத் திரர்களை 
யொதுக்கயே விவகரிபபர். ௮வர்களொதுககய ஜாதியில 

டஙகிய ஈமது பூவபடசியா£ “ திரிமதஸ்தா ? என்று பூஷி 

தீத்து தமமையுந் தமதுஜாதிப்பெரியாரையு மிசுழசுகற்து 

&கொணடபடியாம, திரிமதஸ்தர் என்று பார்ப்பார் தம் 

முள் வழகசக்கொளவதேயன்தி, இதழகொரு ஆதாவும் கி 

டையாது. ௮காதரவுபெறறரொதுஙகு மிந்த ஸாமான்யவாச 
கத்தையும, இவவாசசத்துககு வாசயர்களா யெழுக்த பேச் 

கொண்டபாரபபாரையும் இவா பிரஸ்தாபித.து,இவாகளாற் 

பாராயணம பணணபபடடது இராமாயணம என்று பூஷி 

த்துககொணடது ஒருகெளரவத்தையும் வகத்திலதென்க. 
அனனோர் (இிரிமதக்துப்பார்பபார) இராமாயணபடகஞ் 

செயவது வால்.தவகதான். வான்மீகராமாயணம் இருபத்து 

நாலாயிரங் கிராதஙகளா லமைந்தது, காயத்திரிமந்தீரம் 

இருபத்துகான கெழுத்துககளா லமைகதது, இவ்விரு 

பத்துகான்கெழுசதுக்களில ஒவ்வொரு எழுத்து முறையே 

௮௩5 நூலி னொவ்வொரு ஆபிரங இரகதத்தின் மு.தலில் 

வைககபபட்டு இராமாயணம் காயதஇிரி ஸமபுடமாக வமை 

ந்ததெனறு ௮வாகளாற கொள்ளப்படும். இதனால் இரா 

மாீயண பாராயணமபண்ணுவது காயததிரியை sy gi ne Bes 
பதாக அவர்களது ிச்சயம. காயத்திரி நோக்கத்தால இரச 

மாயணத்துககு ஆதிக்க கொடுத்திருக்குமவாது ஹ்ரு 

தயமறியாமல ஈமதன்பர் விணெடுப்பெடுத்து உள்ளம் 
வெதும்பியது மிகுபரிதாபமென்ச, இனி Gar ராம் 

ராம்” எனனும ஸ்மரணையை யொரு விஓயமாக வரைந்த 

தும இவரது பேதமையை வெளிபபடுததியத, வடசாட் 

டாபைப்போலத் தென்னாட்டார் ஏன் அ௮ந்தல்மரணையி 

லிறங்காராயினா 1? தென்னாட்டார் “நர ஒல்கார் tring 

WS, KereBe | SH PS GAR] SSersrraee” serge 
ஸ்மரிச்கும ௮ரியமந்திரங்களைக் கவனித்திக, இவ்வா 

௪ஈ்,தர்ப்பதேர்க் தவழிப் பிரபலமக்திரல்கள் பஹுாஎமாய்ப்



௧௧௭௬ சித்தாந்தஞானபோதம். 

படிக்கப்பட்டு வருதலும் ௮துபவதஷ்டமாம். புண்ணிய 
பூமியாகிய இப்பாககண்டத்தில காச ராமேசுவரம்? 

என்று இக்கு ஈலம் யாவருமறிவார்கள். இவ்விரண்டும் 
தஜ்யமாயினதுபோல விவற்றினெலலையிற் பட்ட பிற வெ 
ல்லாக்ஷேத்திரங்களும் பூஜ்யமேயாம், தர்சனோபநிஷத் 

தா லிவ்வுண்மை வீளங்கும். பரதகண்டத்தி னிரணடுகோ 

த.களாயமைந்த காசி ராமேசுவரம என்பவற்றுள், காசிமி 
லெழுக்தருளியிருப்பவர் விசுவயாதா. இராமேசுவரததி 
லெழுக்தருளி மிருப்பவா இராமகாதா. இவ்விருகாதருள் 

விசுவராதர் ௮சிததுப பிரபஞசகர்த்தரும, இராமகாதர் 

இத்துப்பிரபஞச காக்தருமாவர், விசுவம ஜடம, இரா 

முன் சேதனன். ஜடசிததுகளை யியக்கும் பரமசே தனபஇ 

யாயி ஸ்ரீபரமேசுவரரது இயககப் பாட்டினையுணாத்தும் 

ஸாக்ஷிகளாக விசுவமும இராமனு மமைக்து, தம்பெயர்க 

ளால் விசுவராதர் இராமகாதர் என்று நிலைபெறுவித்இ 

ருக்குங்காட்டசியை இனியேனும ஈமதன்பர் யூ௫த்து ம௫ழ் 

வாசாக. இவ்வருமையுணாக்தால, இனி *ாம் ராம் ! என் 
பதை த்தூக்கெகொண்டு வெளிவந்த பரிபவமுரூர். ஈமது 

காட்டில் இந்துபாலிசருள் கேவல ஜனங்கள் அ௮ல்லாப் 

பண்டிகையில் * ஆவசேன் பாவளேன் *" என்மு: தெருக் செ 

குலாய்த் இரிக்து கச்திவருமறுபவத்தை யிவா சண்டால் 

** ராம் ராம் ” என்பதன் பிராப௨ லியத்தைக்கூறி எமக்குப் 
இச்சிசாட்டவரமாட்டார். இவருக்கு யாரமான்றுசொல் 

அரும், 1019 என்னும் நூல் பலபாஷைகளில் இவ்வு 

weap a பிரபலமாய்ப் பரவிக்டெக்கின்ற த, இர்தப 

நில்பாலை 1 கிம்16 களுக்கும் ஆதிபாஷையிறுள்ள Bible 
fein ener 1 வட் என்னு பிரஸ்தாமிக்கி 
ay. ; « ees"? என் அஞ்சொல் Ble” என்பதன் 

தன் a. துகாதில் Boyar of FOG முன்னம் emus 

a ea dees). (Scott) gecwat cer 'சொல்லீவரு 
ort Basen, 'இவசப்தவசியமாயுள்ள வல்.அவே உலக 

   
   



ஆஞ்சதேயராமவைபவபவங்கம், ௧௧௭ 

முழுதும் வந்இச்கப்பட்டு ஜகஜ்ஜந்மாதி காரணாதிஷ் 

டான ஸத்துப்பொருளாய் கிலைபெற்றிருகசன்ற தெ 

னல் பசுமாத்தாணியமைந்தாற்போல காட்டப்பட்டது 

Ash wednesday (சாமபறதிருவிழாகாள்) இறிஸ்ச்வர்கள் 

கொண்டாடுவது, அல்லாப்பண்டிகையில மகம்மதியச் 
பூசுவதும சாமபலணியே. இவ்வாறு பலபடியா னிரூ 

பிககத்தசுக நீறறுப்பெருவாழவை இவரது அழ்வார் 
களுக்கொண்டிருகதமைக்கு 6 நீறுசெவ்வேயிடுவார்'” என் 

லும், 6 வெளிய நீறு சறிதேயிடும் '? எனறும போக்தவசன 

ங்கள கரியாக நிலைசகும, இவறறை ஈன்கு தெளிந்து 

ஈமதன்ப ரிமமட்சீலேனு மடகூவொழ்வாராக, இனி 
யிவ ரிந்த வாச்சிெயங்களுககு ௮சைவாக்தங் கற்பிக்க மூ 

க்கிமுரணுவர், அவ்வாறு செய்வதன் முன்னர் தமது 

ஸாதுமார்க்கக்சை (காமககாரமதததை) ஆழ்வார்கள் பிர 
பந்தத்திற்காட்டி, அவ்வாழவார்களுக்கும, இராமனாதி 

யர்ககும பட்டை காமத்தைப் பரக்கத்தீட்டி இன்பு gw 

வாராக, 4 கரியமேனியில் வெளியநீது?” என்று ஆவா இரு 

கீற்றினை விஷ்ணுவுக்கொபபித் துதித்ததன்றியும், உபரிஷத் 

BHM IE 8 07001௦7 என்னு இராமனை அலங்கரித்து மக 

bess. DS dom Cus C5 S943 8S Foor” என்றுபதுமமெ 

முர்து பரிஷ்கரித்துவிட்டது. இவைகளைக்கவனியாத பூர்வ 

பட்டிகள் கூறும் காமத்துக்கு நிகணடுவில் என்ன பெயாசீ 

ஆன்றோராடசிசளில யாது பெயா, £ர்வாணம் Abs (ps 
லியபாஷைகளில் கிகண்டுகள் பிறக்தகாலையிலும் ஆழ்வார் 

கள் வாழ்க்தகாளிலும் ஈமம் பிறச்கவிலலையாகையால் இத 

ன் பிரஸ் தாபம் அந்த .நால்களில் வரக்கஈரணமில்லாமத் 
போயிற்று, சாமம் என்பது பெயர், வஸ்.துவுல்ல, பஸ்ம 

ட்ட ; etl ம்ர்கிய ' வஸ்துவை வேசம் மு.தலியகலைகள் சைவாசரரியச 
கீள் ஏனையானதோர் நிகண்டுக்காரர் இவத ஆழ்லார்கள் 
பீரகாசப்படுத்திய தபோல வைஷ்ணவபுண்டரத்தச்சூ UF 
சிழ்லும் வழியுண்டாவென்று விசாரிக்கறோம். உண்டெ.



௧௧௮ சித்தாந்தஞானபோதம் 

ன்று சாஇக்கும் வல்லப முண்டேல் முன்னுக்கு வந்து 
சுகப்படுவாசரக, நிற்க, 

இவா இராமோத்தரதாபறியில் இராமனை கோக்கி 

ஆயிரம் மச்வர் தரம் சிவன் தவககடந்தானென்றும், அப் 

போது வெளிப்பட்ட இராமனை வந்தித்துச௪ சிவன் ௮நேக 

வரங்கள் கேட்டுப் பெற்று-கொண்டானெனதும் பெறப் 

பட்டிருப்பகாகப் பிரசங்கத்நு ஸந்தோஷிததார். இரா 

மன் பிறந்து செத்துக் கட்த காலடி இன்னுமொரு மஃ்வக 

தரமாகவில்லை, இஙகனமாகவும், ஆயிரம மக்வக்தரத்து 

க்கு ௮வகாசமுண்டான விதமெப்படிசீ இவன் வேறு இரா 

மனா யிருக்கலாமபோலும், ஏனோவிப்படிப் பொயக்கதை 

களைமுடைந்து விடுத்து உலகத்தைக் கெடுக்கவேண்டும் £ 

இராமன் மனுஷ்யன். சிவன் தெய்வம், மலுஷ்யனா தெய் 

வதீதுக்கு வரங்கொடுப்பவன்£ மனுஷ்யனிலும இராமன் 

கூஷதீதிரியன். இவன்காலில இவன் சாலத்திலிருந்த ௭௩ 

தப் பிராமணனாவது வீழந் இருப்பானா! பார்ப்பார் கால் 

களிலெல்லாம் இராமன் வீழந்து வேண்டியவரங்களைப் 
பெத்று வாழ்ந்தான். சவபரஞசுடரோ சேவாகளுக்குள் 
Grram Went, “Bo BSSH Wis trgsvo க்ஸ் லிரா வல்? 

என்று வேகம் வரது பிராஹ்மணத்வத்சை எ்தாபித் 

S806, மனுஷ்யப் பிராஹமணரே இராமனை வகதியார் 

களானல், தேவப்பிராஹ்மணராகிய சிவபெருமான் ஒரு 

க்ஷத்திரியப் பசுவை கோக்க சவங்கிடஈகாரென்ற வாதம் 

எங்கனோதலைதூக்கும? இர்த ராமோதத காபரியைப்பற் 

திய வொரு விசேடங்கூறு ம. இதில் எல்லாம பொய் 

யல்ல, மெய்யில்லாமலும போகவிலலை. Casa 

பாசக்க ஸஜிடையிடையே சேர்கஈப்பட்டிருச்கின்றன. 

சாரியில் தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸச்யாஸியென்பவ ரொருவ 

சிருக்சார். இவர் சிவத்வேஷி, இராமனிடததில் அபி 

மானி, கொஞ்சம்பணக்காரர், இவர் எப்போதுஞ் சிவ 

கிக்தைசெய்துதிரிவர். சிவபக்இபுள்ளவர்போலும் டிப்



ஆஞ்சநேயராமவைபவபங்கம். ௧௧௯ 

பா். இவர் யா மிப்போது பிரஸ்தரபித்த பொய்கல 

ச்த இராமோததரதாபநியை அச்சிட்டுக் காசிமுழுதும் 
பரப்பினர். அப்படி பபரப்பியவர் தனியே வெளியிடாமல் 

காசிசகாணடத்துடனசேர்த்துத் தமதுகரவடத்தைக் கடை 

'சியாக்கி நூன்முகத்தைப்பார்பபவர்க்குக் காசிகாண்டம் ஏ 

ன்று தோன்மும்படிச்செயது பிரவர்த்தித்தனர், எவ்வாழுயி 

லும் சனது ௮ஸத்துநூல் ஜீவிககட்டுமென்பது ௮வர்கரு 

தீது, இவ்வாறு செய்தொழுகினோர் அதிலொருபுததகம் 

ழை. காசியின்கண்ணே ௮திபிரபல சிவபக்தசிரோமணியா 

'யெழுர்தருளியிரு6த ரீமத் ஸ்-ஞாயகார யணல்வாமிகளுக்கு 

அனுபபினர். அவர்காசிகாண்டமெனதறு வாங்கிக் கண்களி 

லொற்றிககொணடு அதைத் தமது புததகசாலையில வை 

தீதுமகிழஈதனா. சிலதினககழிததுச் சிவதவேஷியாகிய 

கக்ஷிணாமூத்தி லகயாஸி தான் சுவாமிகளுக்குப புத். தகம 

னுபபியதாகவும, அவா ௮தைவாங்கிப்பார்தது, ௮து இரா 

மோத்தர தாபகியாயிருககமையால பூஜ்யமாய் அங்கேரித் 

serra சிலமுக்கி ஏிவபச்தர்களிடததில சொலபிதுங் 

கவிட்டனா, அதைச் சடிக்காத சாமபவாகள் சுவாமிகளி 

உஞ்சென்று விஷயத்தையறிவித்தாகள், ௮வரொன்று 

மிறியாதவராகையால அபபுததகதீதை வரவழைத்து 
அபபோதுதான் சோதித்தனா. சிவமணங்கந்திக்கு நாலின் 

கடையில ஏவத்வேஷகாந்றம வீசக்கண்டு உள்ளமவெதும் 

பி அபுச்தபோவகமாகக தம்பாலேறிய சிவாபராதத்துக்காக 

வருதி இதற்கு யாது பிராயச்சிதகஞ் செ.ப்வதென்று யேர 

சித்து, அங்குவந்தவாகளைக் கையமர்த்தி மிருக்கச்செய்த, 
தாம் தமது திருமடததினுள்ளே யாதோகாரியார்த்தமாகச் 
செல்லுவதுபோற்காடடி உள்ளேசென்று, அததஇிருமடத் 

தின் பின்புறத்திலோடுங் கங்கையிலிற௩கத் தமது தருவுருக் 
கரந்தஇிடச செய்தனர். இவர் சங்கரமதஸ்தராயினும, சிவ 

பக்தி வெள்ளமாயிருப்பவர். திரிலோகமு மிவர் சக்கிதியில் 

வாயஇறக்கமுடியாது. இவர் போய்விட்டது சிவச்வே



52.0 சித்தாந்தஞானபோதம். 

ஷலச்யாஸிக்கு அதிக எர்சோஷம், அந்த ஸந்தோஷம் 

செமோ௮ ஸ்ரீ 9வொரந்தல்வாமிகள் என்னும் மஹானைத் 
இருவருள் இப்போது அங்குக்கூட்டிவைத்திருக்கிள்ற௮. 

இவரைப்பார்த்தபிறகு சிவதவேஷிக்கு முன்னிடைஞ்சலி 
னும் ௮திகஇடைஞ்சலாய்விட்டது, எல்லாஞ் சிவச்செ 

யல், இந்ததிவவியசரித்திரத்சை ஈமதன்பர் கவனிப்பாராக, 
கிற்க. 

முக்திகோபகிஷத்தில் இராமன் அதுமானுச்கு ஞா 
வேபதேசஞ்செய்து, ௮தில்பிராஹ்மணன தனது பரிபூரண 

ரூபத்யொனஞ செய்தால ஸாமீபயமெய்துவனென்றும், 

குரூபதேசப்படி. தனது காசரகிதமான ரூபத்தை ௮வன்தி 

யானித்தால பிரமர€டரியாயப்படி. ஸாயுஜபமடைவானெ 

ன்௮ம சொல்லபபடடருப்பகாக ஈமதனபர் பிரசங்கித்து 
இளைப்ப! தினார். இதில இராமனுக்குப் பரத்வபகசமே சத் 

இத்த,த. எங்ஙனமெனின, இராமன பிராஹ்மணனுக்குச் 

தன. பரிபூரணரூபத்தியானஞ் சொன்னான், அநதரூபம் 
யா.த? தாசரஇக்கோலமன் றெனின், தாசரதிக்காகஇவரிது 
கா.௮ம் மாரடித்துக்கொணட பயனெனனாவது ? கோசலை 

மகனாகிய தன்னைப் பரிபூரணனல்லவென்றும், குரூபதேச 

ததால் அக்தப்பரிபூூணரூபததை காசமற்றதாக வ௰ியவே 

ண்டுமென்றும், சனது பிராகருதரூபம காசமுள்ளதென் 
௮ம் இராமன்கூறினமையால், ஈமதீன்பா குரூபதேசமின் 

தித்தூலமாயுணார்த தாசரதியின் வடிவம் தியாஜ்.பமாகத் 
தக்கதென்க, 

இசாமனது அவதாராஇிஷ்டானமாகிய விஷ்ணுவின 

அஷ ச்சைப் பரிபூரணம் சாசரகிதம் என்௮ கொண்டா 

லோவெனின், இராமன்சுதியே ௮ர்தவிஷ்னுவினிடமுஞ் 
சறெத்கலானும், “வாலதேவ பா ப்ரக்ருதி” என்௮ கூறிய 

கருஇி விஷ்ணுவைப் பிரஏருநியென்று சாஇத்தலானும், 
அவர் அபரிபூரணர?யிருந்து செத்தகதைகள் கோடி சோடி



அஞ்சதேயராமவைபவபங்கம் ௧௨௧ 

யாகலானும எிரிகள் we ent 5 மீடைறமாடடாதெ 

ன்க, இனி யுணமையாதெனின், இபாமன் குரு, ஆஞ்சகேய 

ன் "ஷ்யன, சிஷ்பனைச சாபபடுத்தவேண்டித் தன்னிடத் 

தில பிரமஹபாவனை அலலது சிவபாவனையைச கலபித்து, 

ஸஷஸோஹமபா வனை மேற்கொணடொழுடனான் இராமனென் 

ops. சணணன இதையில கூறிய ஸலோவம பாவ 

னையை மேலிடத்தில (பாம கூறிழிருசகின்றோம். Mg 

வே ஈணடும நிதரிசனமாகததககது. இவவுண்மை;புண 

ர்ர்கால இராமன கூறியவெலலாம தனது ஆதமகாதனாகிய 

சிவபரஞ்சுடரின பிரபாவமேயெனறு aah னுணாஈ இன் 

புறலாம, நமதன்பா கொடுமைவிளைததலால யாம சோபி 

த்தாலும, அவருக்கு அதிபரமரஹளயமான சைவசாமங் 

களையெலலா முணர்ததத திருவருளெமமைதகதாணடலால, 

௮வரைச்சிவபுணணிபத்துக்கதிகாரியெனறும புகழ து இம 

மட்டிலிதை நிறுததுவாமென்க. அவரது இரணடுதாலும 
இருண்டநாலெனறு யாவரு மூணரசு்காடடி, மருணட 

அவா துளளமாசகலத் தெருணட மனததோர இததிக்பூக் 
தேனிதுவெனறு கொணடாடயாம தீட்டிய இரத லத் 

கிரர்.சம ஸாதுககள் க்ஷேமாகசம உலகி of Gain ips, 

சுபம், 

வாழதது. 
கஈதியருள பெறறவழு மான வாழச் தாசரதி நாளும வாழ்க 

புஈ திமசழ்ஈ திவராலவண டோதரிநே யனைமாயதத புராரிவாழ்க 

சசததமுங கெளரிகண பதிவாழ்ச முருகனிரு சரணம்வாழ்க 

வந்தெமையாண டருணால்லா பரமகுரு மூர்ததிகளும வாழ்-மாதோ, 

ஸ்ரீஹு.தததயோூகள திருவடி வாழச, 

இரு ச்சிற்றம்பலம, 

 



௧௨௨ சித்தூந்தஞானபோதம். 

| a. 

ச வமயம். 

ee, 

ஆஞ்சதநேயராமாுபவக்காட்சி. 

  

த வரகசியம். 

உானரங்கள்பூசைச்சருககம், 

“சனவின் முனஞ்சைவர்சொன்னதினந்தான்வச்துகலகததெனக் 

கலிக்குலங்கள்சளீசசெழுகசே, வீனைதவிர்க்குமு சயகக்கையாகுங் 
கோதாவிரிப்புனனஇியின் மூழ்வெனவிபூதி, தனையுடலெககனுமுத் 
தூளன ங்கள்செயதுதழைத்தவில்வமுதலானபொருளுக்சைக்கொண், 

டெனையளிக்கும்பர மசி௨னாலயத தலிறைவனைப் கக உயெயஇிற் 

றன்றே. 

இனையவருமுனனமேயாலயததினிடை.ப்புகுஈது புலத்தியனை 

மிருடியென் போன், றனையொவவாவிலிங்கராயகனறன்பூசைதான் 

புரியக்கதவங்கடாழ்ச்செறித்சே,முனைவனவனுள்ளிரும்தர்ச்சனை சான் 

செயவான்மூன்றுயாமசதளவும்பார்ததிருநத, புனை துளவோனருள் 

வலியாறகதவம்பேர்த்தப்பொறகோகிலுட்சவிகஎ புகுந்தவன்றே. 

பூசைசெய்வாலுட் புகுமச்.இகளைச் சண்டு புலத.தியனாக்தவமு 

னிவன் கோபஙகொணடா, னேயேயான் செயயுஞ்ரிவபூசைக்கே 
யிடையூ௮புரியவர்தவென்றசாபம், பேசினான் கோபவங்கன்னால் 

வீயம பிறிதொருசாபமுமுனியைட்பேசித்றாமா, னாசமுறுமெங்களா 
ஓனக்குமையராசமெனப்புசன் திறச்தமாலுமன் றே, 

விமலனருச்சனைசெய்யுமுய£சியாலேமேவியவைவீ5ததினால் 
விமான மே திச்,கமலலுறையுலச தனிற்புகுக்தசேண்றகண்டெ. தாகொ 

ண்டேகொடுடோய்ததன துபீடத், தமரவைச துப்பூசிததானதனைக் 

சண்ணுறறஉன்சபையிலிருு தளோர்வினவுகன் ரூ, ர௬ுமதுசில்காத 

னததில்வைத்துப்பூசைசெயயவுறற லிவர்செய்தவமயா தனாயீரெ 

ன்பார், 

இனிமேலிக்வொபெழம்பேறதையஞ்சொல்வீர் யாக்களுறுசக் 
தேகமெகையுச்சாக்சே, மன மேவுமஏழ்ச்சிபெறவெள் தலோடுமலச் 
க்ழெவன்ரான்பு2ல்வ ன முனிவீர்தேவர், புனமவுமவான ரககளிவ



ஆஞ்சதேயராமாநுபவக்காட்சி, ௧௨௩ 

ர்சாமீசன்பூதசிவகிரிப்பூசைபுரிவானெண்ணிக், கன மேவுமுயற்சியு 

ற்ருர்முடிஈத இல்லைக்கரு தபலஞுன பூசைசெயவேபெறரூா, 

௮ருக்தவததோர்சிெவபூசைமுயற்தொனேயநு தமெனபர்புலத்தி 

யன் கோபத்தியாலே, பொருக்துமிவர்2ீ$தனர்சங்கரனைப்பூசை புரி 

ந்திடச்செல்பலந்தன்னாஉ-௨வளைச்கொல்ல, விருதன ராற்சிவபூசைமு 

யறசிசெய்வோரிற₹ திடினுஙகதிபெறனிச்சயமதாகுஈ், இரு5தபுலத் 

இயன்பூசைஈடுவிற்கோபஞுசோதலாலரக்கர்குலஸஞ்சோவனன்றே. 

உலக மெலாரவிவுறச்செயசளவில்செலவ முற்றவர்ச்குமீ றுவரு 

மூறுசெய்யாக், கலசமிடுமிராவணனாடவரு1 ளன்னான் சடவுளைப் 

பூசிதசடையுமுசத்சாலவிணஜஹோச், கலல்புரிச் து. தண்டிப்பனொருவ 

ரானுமடப்படான சிெவனவரஈதந்தருளூம்போதி, லிலகுமனிதசைக் 

குசங்கனினஙகடம்மையெணணா௱ மறறுளவரகசொண் டி.ருப்பன 

ன்றே, 

சு திதருஞ்சாபமென்றுவச் சதாலேஈராவடிவாய்நாரணது ம்வரு 

வன்விணஷணோ, வெரதிறலசே!குசஙகனினமாகவக துமே இனியிற்பி 

றந் இராவணனைவெல்வா, ராதமிலாவிறல்வாவிசுக்ரேபனனுமானஎ் 

கதனுமெனவிவாகணால்வா, வர இீடுவரிஉரைராரணனமுனகாததவண 
மையாலவாசகுறு ஞசகாயராவா£ 

எனப்பிரமனசொனனவுரையகைககணுறறரோ யாவருங்கேட் 

டணரர்வியஈதாரேதையாமீர், வனபபுற நாரணன* இிசாபந்தஏ ளை மரு 

வினு னெனறுரைததா£வகதவாறே, அுனப்பெறுமககதனைகிரித.து 

ரைப்பீரென்ன வோ துவான்முன்முகுர்தனுமையாளகேள்வன, ற 

னைப்பணிந்தவரச் இனில்வைகுகதலோகந தனக்கரசாம்பாக்கெயத த 

ட்சாரர் துறருனால், 

மற்றவன்முன்பிரதோடகாலந்தன் னின்மானிடரூபங்கொண்டு 

மாமாதோடும, பொற்றடாசோளவடனங்கணஜெழுஙகப்புல்லிப் 

புணர்ச் துன சிவபூசைபுரியகில்லா, ஓ.ற்றதனைஈந்தசனசணங்கள் 

கண்டேயுயர்கயிலை௮வரைச்செனரு £வர்சட்டெல்லாங், சொத்தவனா 

மவன் றனையேபரமன்காயிறசோபுரவாயிலிற்கணடார்குழைந் ததா 
ழ்க்தா, 

வணம் குகணஙகளைஈந்திதேவனோச்மெற்றுர செவவுலகற்போ 

ய்வர் துற்றி, ரிணங்குறுமெவவுலசங்கடம்மிற்றேவர் யாவரவவர் 

பூசையேற்றாரென்னக, குணங்கொளற்புதாக்கன்ரான் ௨ணங்9 சி



௧௨௪ த்தாந்தஞானபோதம். 

ன்௮கூறுவானடி யனையெவ்வுலகுஞ்சென்று, கணங்கொளுந்தேவர்க 
ச்புரியுஞ்சரிதமெலலாஙகண்டுவரப்பணிசதனையாற்கடவுணீயே, () 

அச்தசதவுலகுதொறுஞ்செனறுபார்ததே னச்சுதனையன் நிமற் 

ஹைத்தேவரெலலாச், தநதமுறைதவறிலராபசமன் பூசைதனிற்பிரிய 

சசயிரும்தார்வைகுந்தததே, வச்சனனப்போதபிரதோடகாலம்வந் 

தீதிகோவிஈதனெஈதைபுசையாறமுன, முஈதுமானிடவடி வாயவிக் 

தையோடுமோசமுறறாககதமுவக்கணடேன யானே. 

அவனைநீயாவனடாவென்றுசேட்டேனமபுயப்பெண் ணைததமுவ 

னீங்கஏல்லா, னெவனமா துடன் கூடியிலச்சையின் தியென னைரீயாவ 

னடாவென்றுகேட்டான், கவனமுறுமிவன்றாததனென்று கேட் 

டேன கரத திலவன் ஐளைததள்ளவலலேனெமமான், 9வனருளசேரு 

னதாணைகுறிச் துமீணடேனேவரிலீதொருபு தமையவன பாறகண் 

டேன். 

எனனையேயிவவாறுபுரியுமனனோ1க௫னிமேல வந்திடுககதிதா 

னேதோலீ௪, சனனையேடெனகசதியவியமபாயெனறுசாற்றுமறபு 

தாக்கனைபபாரததுரைப்பானகஇ, யனன யன முனபூலோகநகனனின் 

மிக்க வயோததி5கர்ச்தசரதனெனனோதுமாணமை, மனனவனறன் 

மை£தனாமிர ரமனாகெவெஈதபிறஈதஇடககடவனாகுமன றே. 

ஆங்கவன் ழன்மனைவிதனையரகசாவேஈத னடவ்புகும் தேசொடு 

போகதி_வவன்று, னேக௩கயேயலைவனவனபினஜுமிநதவிருகிலத் 

இற்பிறக இடஉனஜககஈதோறுஞ, சாககவிஙசபூசைசெயகசடவனெ 

னறுசாற்றுகஇிவாததையறபுசரககனோ?, மோசகுகணநாதசெல் 

லாஙகேட்டிறும்பூதுற்றனசென் றயனசபையோரசக்குரைததானன் 

றே, 

இதன் கந்த்துவநமாறு, 

கோதாவரிக்கராயி லோ சிவசஈகிழியில மஹா சவ 

ரரத்திரிப் புண்ணிய Bor Owns Bev tyson But செனறு, 

சந்ரிதியின நிருக்கசவை யடைத்துக்கொணடு உள்ளிருந்து 

சிவபூசை செய்திருந்தார். இவாபோலவே பூசைசெய்யு 

மார்வத்துடன் நானகு வானவீராசள் இங்குவந்து இருக் 

கதவக் திறக்கப்படாமைகண்டு வருந்தி மூனறுசாமம் காத் 

இருந்தனர். அப்போது விஷ்ணுவும we VEST, ௮வ



ஆஞ்சநேயராமா நுபவக்காட்சி. கஉடு 

ரைபபாரத்தவுடனே வானரங்கள தங்கள துக்கத்தை HAUT 

பாமசொலலிககொணடன. உடனே விஷணுவானவா இரு 

Qh nF DEAS துக கையாறகதவையறைகது இறக்துவிட் 

டனா. உடனே குரங்குகள மகிழச்சியோடு உளளே சென் 

றன. இவைகளைப பார்த்சவுடன என்பூஜைக இடாவிளைச் 

த நீவி இப்போதே சாகக்கடவிரகளெனறு முனிந்து ச! 

பமிட்டனா புலஸ் தியா. நியாயமினறி யெங்களைச சபித்த 

கரும, இப்போதே இழக்கககடவீரென்று வானரநகள் 

பிரதிசாபமிட்டன. அவ்வாறே யிறந்த “முனிவர் வெபூ 

சைக்கிடையின் முனிவுகொண்டா ராகையால், இராவண 

னெனனும அரக்கனாய்பபிறக்் தார, அன்றியும் விஷ்ணுவா 

னவா வானரஙகளைப பா॥தது உங்கள் சாபத்தாலிறககுமி 

வன் அ௮ரக்கனாய்ப பிறக்கபபோதிறான். இவனைக்கொலலும் 

படி. கான் மானிடனாயப பிறஈது வருவேன. எனக்கு 

நீங்கஷ் எலவருதீ வாலி - சுகீரீவன்- அறுமான - ௮ஙகதன் 

என்னும வீரர்கசீரய்ச் தோன்றி உபகரிக்கக்கடவீர்கடெ-ன் 

௮ கேடடுக்கொண்டனா. அதறசெைைக்து வானரக்கணான் 

கும உயிர்பிரிந்து தெய்வ விமானமேறிப பிரமலோக மெய் 

இன நிற்க, 

ஈந்தியெமபெருமான ஒரு பிரதோல காலத்தில சிவ 

கணங்களை யேவி நீவா அணடங்கடோறுஞ சென்று ஆ 

ங்காங்கதிகாரஞ செலுத்துர் தலைவாகள் இனறு Ramer 

செய்கின்றனரா ! பார்சுது வரக்கடவீரென்று பணித்தரு 

ளினர். அவ்வாறே பா£ததுவருங் கணங்களிலொருவர் விஷ் 

ணதுலோகஞ் சென்றபோது விஷ்னுவும், இலக்குமியும மா 

னிடவுருவெடுதது காமவேட்கை, மீறிக் கல்இனபுற்திருக 

தனர். இவ்வஸலக5தத்தைக் கண்டு பொருது ஓடிச்சென்று 

கக்இதேவர் பா.த,சதில வணங்க எங்குஞ சிவபூஜை ஈடக்இ 

ருப்பதையும, விஷ்ஸுவினது சிவாபராகக் கொடுமையை 

யும் விண்ணபபிததனர். அதனைக் Carr 568 பகவாளலு 
ள்ளம் வருக்இ, ௮ர்த விஷ்ணுவானவன் இராமனென்னும்



௧௨௬ சித்தா ந்தஞானபோதம். 

மானிடனாகவும், இலக்குமியானவள் சீதையென்னும மாளி 

டலஸ்இரீயாகவஸ்டூமியிம் பிறந்து இருவரும் மணக்து, பின் 
னர் ஒருவரையொருவர் காட்டிற் பிரிக்துழன்று வருந்திக் 

கடவர்கள், அப்போது இசாவணனென்னலு மரக்கன் சிதை 

யையபகரி2 துக்கொண்டு இராமனதியாது பல வருஷங்கள் 

சிறைப்படுத்தி வருத்கக்கடவன். இவ்வாறு இணடாரடி விஷ 

யசுகத்தை பிழந்து வெதும்புறக்கடவர் என்று சபித்துப் 

பினனுஞ் சிவாறுக்ரகத்தால் இரசாவணனைக்கொளழு சதை 

யை மீட்டுத் திரும்புகையில் சிவபூசை செய்து இன்புற்று 

வாழ்க்சடவள, இன்னுஞ் ஜர்மஙகடோனறுஞ் ஈவபூசையாற் 

சிறந்து வாழக்கடவன் என்றருள் புரிகதனர், Qos we 

திய சதைப் பிரமசேவா பிரமலோகவா?ிகளுக்குக்கூதி மகிழ் 

க தனர் இதன் விரிவை டி ௮தயாயமுழுதும பார்த்து இ 

ன்புறலாம, 

இவவுண்மை பெறபபட்ட பகத லகூன் 

த மூடையது. இதமகுப் பரமேதிகாக$மனீறு பெயர், 
இதிகாசம்களில, பாரகராமா,பண டங்கு மேஜும், 

பாரதமே Apes இதிகாசமாம, அதனினுஞ் நெந்து 

6 பரமேதிகாசம'” எனறு பிரசத்தி பெறற விந்தூலில்யா் 

வும், அருமையும் ஸாமானிய ரறியார்கள, இத நாலில 

mau ஆஞ்சகேய ரசமானுபவக் காட்டிுயை ஈமதன்பர் 
இலக்குடிணப் பிள்ளையின் பொருட்டு வெளிப்படுத்து மாறு 
இருவருள்' பிரஸாதித்தது சைவசமம௰ிகள் செய்தவத்தின் 
பயனேயாமென் றறியத்தக்கது சுபம், 

ஆஞ்சசேயசாமா துபவக்ககாட்டிமுற்கியது, 

இருச்சழ்தம்பலம், 

மகாமகோபமத்பகய, டாக்டர் 

௨. வே, சாமிநாதையர் நால் நிலையம் 
அடைடால், சேன்னை..20.




