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இருச்சிற்றம்பலம். 

சிவஞானபோதம். 
உ,சவஞானபாஷ்யப்ப இப்புசை3%' 

  

அங்கணன் கயிலை காக்கு மகம்படித் தோழின்மை பூண்டூ 
கங்குரு மரபிற் கேல்லா முதற்குரு நாத னாகிப் 
பங்கயக் துளவ நாறும் வேத்திரப் படை போறுத்த 
செங்கையேம் பேருமா னந்தி சீரடிக் கமலம் போற்றி, 

அராதிமலமுத்தராயே சவபெருமான் ௮காதிமலபெத்த 

“ராகிய ஆன்மாச்கள் தம்மையறிந்து வழிபட்டுப்யும்பொரு 

ட்டு அநாதியே திருவாய்மலர்ச்தருளியவை வேதம், Aare 

மம் என இரண்டாம். வேதங்களின் ஞானகாண்டமாகப 

உப.ிட தங்களின் பொருள்கள் ௮ளவுபடாவென்று எண்ணிக் 

குற்றமில்லாக அறிலிளையுடைய பெரியோர்கள் எளிதாக 

உணார்ந்துகொள்ளும்பொருட்டு வியாசமுனிவர் ஐஞ்துற்றை 

ம்பக்தைர் து சூத்திரங்களாகச் செய்தருளினார். ௮வைகளு 

க்கு வேசாக்க சூத்தாமென்று பெயர், அச்சூத்திரங்களுக்கு 

வேச சவாகமங்களை ஈன்குணர்க்த நீலகண்ட சிவாசாரியர் 

வேச சிலாகமங்களின் உண்மைப்பொருள்களுக்கு மாறுபடா 

வண்ணம் விரட்டாத்துலித பரமாகப் பாஷ்யஞ் செய்கரு 

ei, அதன்பின்பு சங்கராசாரியர் இராமாறுசாசாசியர் 

மாதி. துவாசாரிய A pa,7hid முறையே மாயாவாத வைணவ 

மாத்துவ சமபபரமாகத் க.க்சமக்குத்தோ ன்றியவாமே பாஷ் 

யஞ்செய்தருளினார், 

ஆகமங்கள் வேசங்களிலே அதிகமாகப் பேசப்படாமை 

-க்குக்காரணம் லே,சங்கள் சூத்தெம்போன்றும் ஆசமம் பாஷ்



a ௪சவஞானபாஷ்யப் பதிப்புரை. 

wip Gur spb விளங்குகன்றமையாலேயாம். இது தூலக் 

இலை வியாக்கியானங்களைக்குறித்து யாண்டும் பேசப்படாத 

உண்மையினாலும் புலப்படும், வேதங்கள் வன்சொற்களினு 

லே புணர்க்கப்பட்டமையும்,. ௮கமங்கள் மென்சொற்களின 

லே பணர்க்கப்பட்டமையும் வேகங்கள் கன்மாநுசாரமாகப் 

பலர்க்கும் பலபொருள் கொள்ளக் கிடக்குஞ் சூத்திரமாதஸி 

CODY, ஆகமம் சத்திபோதமுடையபர்க்கு ௮களைத் தெளி 

தீதணர்சத்தும் பாஷ்பமாக ஒருபொருள் கொள்ளக்கிட சரவ 

௮ மென்ச. இன்னும் இதனுண்மையை, 

“வேதமோ டாகம மேய்யா மிறைவனூ 

லோதும போதுவுஞ் சிறப்புமேன் றுன்னுக- 
நாத னுரையிவை காடி லிரண்டந்தம் 

பேதம தேன்பர் பேரியோர்க் கபேதமே.” 

எதும் இருமந் B53 Be இம், 

* வேதநூல் சைவநூ லேன்றிரண்டே நூல்கள் 

வேறுரைக்கு நூலிவற்தி * otha நூல்க 
ளாதிநூ.லகாதியம லன்றருநூ லிரண்$4 

ஆரணநூல் போதசைவ மருள் £றப்...! நூலா 

நீதியினா னுலகர்க்குஞ் சத்திரீபா தர்க்க 
நீகழ்த்திபது ரீண்மறையி னேழிபோருள்வே தாந்தத். 

தீதில்போருள் கோண்டூரைக்கு நால்சைவம் ps 
.. நிகழ்பூர்வஞ் சிவாகமங்கள் சித்தாந்த மாகு 

என்னுஞ் சிவஞான சித்தியாராலும் உணர்ந்துகொல்க. 

இப்படிப்பட்ட பெருமைவரய்ச்ச வேகசவாகப பத 

னின் ஞானகாண்ட.ப் பொருளை உள்ளபடி.ய தமிழ்சாட்டார 

உப்பும் வண்ணம் சைவசமயாசாரிய சுவாமிகள் தேவபம் 
ரு ௩ ச ௭ ௪ [ஆ & . 

திரூவாசசம் என்னுச் தோத்திரவ1பிலரக விராங்க உரைக்க 

ருளிஞா்கள்,. அவ்வேசு செவொசமநங்களின் ஞானசாண்டப்



சிவஞானபாஷ்யப் பதிப்புரை, 3 

பொருளைச் சக்தானாசாரிய ச்வாமிகள் சாத்திரல்யிலாக விர 

ங்க வுரைத்தருளினார்கள், அச்சாத்திரங்கள் சவஞானபோ 

தீம் சிவஞான சித்தியார் சிவப்பிரகாசம் மூகலயனவாசப் 

பதினான்கு வகைப்படும். அவற்றுள் முகனூலாயே இச்சிவ 

ஞானபோதம் இருபத்தெட்டாகமங்களு ளொன்றுகிய ரெ 

ரவாசமத்துட் சிவஞானபோத படலத்து அநுஷ்ட்டுப்சகத 

ஸாய்க் துவாச௪ சூத்திரமாகக் கூறப்பட்டுள்ள து. 

இச்சிவஞானபோதத்தைச் சசண்டபரமேசுல77/ எல்லா 

வாசமங்களினுடைய ஞானபாதப் பொருள் முழுவதும் மாறு 

கோளினறி இனிதணர்ந்துகொள்ளும் பொருட்டு ஈந்திபெ 

ருமானுச் கருளிச்செய்தார். நந்தி பெருமானும் ௮.துகேட்ட, 

ுணையானே எல்லாவையமூ நீங்க மெய்ப்பொருள் தெனிச் 

அ பின்பு சனற்குமாரமுனிவருக்கு அருளிச்செய்சார். ௮௮ 
ர் சத்தியஞானதரிசனிகளுக்கு அருளிச்செய்தார். அவர் 

பரஞ்சோதிமுனிவருக்கு அருளிர்செய்கார், அவர் தமிழ் 

நாடு செய்தகவத்தானே திருவெண்ணெய்கல்லூரி லவதரீ 

க்கருளி மெய்யுணர்வின் முற்றுப் பேறுடையரா யெழுஈ்க 

ருளியிருக்கு மெய்கண்ட தேவர்பால் வந்து இச்சிவஞான 

போதத்தை நல் யிதனை 0, சமிழ் காட்டார் உணர்ந்துய்கம் 

பொருட்டுத் தமிழில் மொழிபெயர்த்து ஒர் பொழிப்புரை 

புஷ் செய்யக்கடவாயென்று ஆஞ்ஞைசெய்து நீங்க, அவரும் 

அவ்வாறே மொழிபெயர்த் துப் பொழிப்புசையுஞ் செய்தரு 

ath gayi இச்சிவஞானபோதம் வந்தவரலாறு இதுவென்க. 

பரந்தவி_,ச்னைகபுடைய இப்பூமியின்கண்ணே புறவிரு 

ளை நீக்கிக் கண்ணுக்கு விடயமான பொருள்களைக் காட்டுதற் 

குப் பன்னிரண்டு வகையா யெழுர்த அதிச்சள்போல ௮௭ 

இியாய் ஆன்மானவச் செம்பிற்களிம்புபோல மறைக்துக்கொ 

ண்டிருக்கும் ஆணவவகவிருளினினறு நீக்கிச் சிவபிரானை ௮ 

வவான்மாகிற்குக் காட்டி அ௮னுபூதியினிலை பெறுவி தீதற்குப்



ச சிவஞானபாஷ்யப் பதிப்புரை. 

பன்னிரண்டு சூத்திஞான பாதுவாய் எழுந்தது இச்சிவஞா 

னபோதமே. முழுமுதற் கடவுளாகிய தகூதிணாமூர்த்தி தன் 
மாக்களுக்கு ஞானே கயம் உண்டாகும்பொருட்டுக் தமது 

இருக்கர,த்தல் தாங்கிபிருப்பதும் இச்சிவஞஜானபோதமே. தி 

ருப்பெருக்துறைபில் குரு ச மரத்தடிபில் சிவபிரான் குர 

ஏர்த்தியாகத் திருவுருக்கொண்டெழுந்தருளிவந்து ஸ்ரீ மாணி 

ச்சவாசக சுவாமிகளுக்கு உபதேசித்ததும் இச்சிவஞானபோ 

தமே. இன்லும் முழுமுதற்பொருளாய்ப் பரமாப்சரான 

சிவபிரான் இருவாய்மொழிபாய் ஆரியவேகோப Marry 

மனைத்தும் ஒருங்கு திரண்டதும் காமிகமு தமிய இருபக்செ 

ட்ரிச் சிவாகமங்களின் ஞானபாதப்பொருண் முழுவது மொ 

ருங்கு திரண்டது தமிம்2வத முதறிய பன்னிரண்டு § 5 

முறைகளின் சாரமனைத்தும் ஒருங்கு தரண்டதுமாகிப் ப 

பசஈபாசம் என்னும் முப்பொருள்களின் தடத்த சொரு பிப 

ல்பெல்லாஞ் சந்தேக விபரீதக் குற்றங்களை நீக்கி உள்ளல் 

மெல்லிக்கனி?பால விளக்குவதும் கானே தனக்கு ஒப்பாப் 
நிற்பதும் இச்சிவஞானபோத முதனூே. 

“வேதம் பசுவதன்பான் மேய்.பா கமநால்வ 
சரோதுக் தமிழதனி னுள்சுறுநேய--போதமிகு 
கேய்யினு றுசுவையா ரீள்வேண்ணேய மெய்கண்டா 4 

சேய்ததமிழ் ஜலின் நிறம்." 
என்லும் ஆன்றோர் திருவாக்கானுமறிக, 

இஃது எல்லாச் சமயங்களையுர் தாரசம்மியமாகர் Ors 

பான முறையாற் றதன்னகத்தடக்கி அக்துவிகசத் தாகம் 

போதிப்பது, இதுகூறும் அத்துவிதம் சத்தாக. துசிகம். 
1 பொய்கண்டார் காணாப் புனிசமெனு மத்துகிச, மெப்ச 

ண்ட ரா.தனருண் மேவுகா ளெர்காளோ' என்றார் காயுமான 

சவாமிகளும். பொய்கள்டாரென்றது-உபடிடதங்களின் முடி, 

வு கேவலாத்துகிகமெனவும் கிரட்டாத்துகி ச மெனவும் 
பேதாத்துவிதமெனவும் உணர ச வனை ஆரசாரியர்களை.



சிவஞானபாஷ்யப் பதிப்புரை. ௫ 

வ:_மொழிர் சவஞஜானபோ,த நாலுக்கு வடமொழியில் 

வல்ல ஆசிரியர் பலர் வியாக்கியானங்கள் பலபல செய்திருக்க 

Bat pT. அவற்றுள் ஸ்ரீ கந பரம்பரை சூரியனார்சோகில.௮£ 

ன த்துப் பிரகமாசாரபராகிப ஸ்ரீமத் சிவாக்ரேயோகதேகெர் 

இபற்கியருளிபபாஷ்பம்-மிகவிரிர்சதும் சைவசித்தாந்த. நுண் 

பொருள்களை விளக்குவதுமாபுள்ள.து, ஏனையோர் செய்க 

எி.பாக்கி பானங்கள் மிகச் சராங்கின. இன்னும் வடமொழிச் 

“hb BUIST SSW E சிவாமவாகசைவரும், சிவாதிறு 

ORS சைவரும் ஆண்டாண்டு நலிந்து OurgHaQstan’ 65 

SHrouypy ugar Orig AursBurer assy oy சீலவுள. 

இணி மெய்கண்ட? 5வாாயனா/ மொழீபெபாத் தருளிய 

்9ிகன்மொழிச் சிவஞானபோதத்திர்குப் பாண்டிவள 

நாப்டிலலை பொதிய லை சாரலிலை பாவராசமென்னுர் திருப் 

LR MUE FTG AERTS PETES IN அகத் தியமுனிவர் 

எம சதாத் றிருவவதாரஞ்செ.ப்து திருக்கைலாப பரம்பரை 

மெப்சகண்டதேேவ சாய FI BRIG ஓர் ஞானபானுவாய் 

விளங்கு இருவாவூதுறை நமசிவாய தேசிகர் பரம்பரை 

திழைத்தினி?சாத்க அக்குருபரம்பரையில் விளக்கெ வேல 

ப்ப தேசிக ஞானாசாரியரிடத்தில் சிவஞானபோத ஞு 

பை2,௪௪ வனுக்கிரகம் பெற்று வடமொழி தென்மொழி 

காசிப பெரும்கடல்களை நிலைகண்டிணர்க்து அத்துவிச௪ Fas 
ஞானானுபூதி கைகண்டு மெப்கண்ட சீவஞானபோத மெய்ப் 

பொருட் பிர்திட்டாசாரிய சுவாமிகளாய்விளங்கிய சிவஞான 

போகிகள் ஆசிரிபர் அமைத்தருளி.ப உண்மைப்பொருள் ௮ங் 

சை கெல்லிக்கனிபோல் யாவருக்கும் விளங்கும் வண்ணம் 

சிற்றுரை பெனப்படிம் லகுகி.பாக்கியானமும் சிவஞானபா 

ஷ்.ப மெனப் பெபர்பெற்ற மாபாஷ்பமும் அருளிச்செய்தார், 

சிவஞானயோகிகள் சிவஞான போதத்தி னுள்ளுறை 

புண்மைக்கருத்துக்களை யெல்லாம் ம.பக்கமற தராயந்து தெ



க சிவஞானபாஷ்யப் பதிப்புரை, 

ளி$்து இத்திராவிட மகாபாஷ்யம் அருளிச்செய்கலின் இம் 

மா பாஷ்பத்தில் பொருளெனக் கொள்ளப்பட்டனவெல்லாம் 

மெப்ப்பொருளாய்ப் பொருளல்லலவெனக் தள்ளப்பட்டன 

வெல்லாம் பொய்ப்பொருளா யொழிசல் நிச்சயமென் 2. 

இன்னும் இச்சிவஞானபோகவுபோற்காக முதலிய பிர 

கரணக்களினுஞ் சூத்திரவதிகரணங்களிலும் ஆண்டாண்டு 

இயைபுபற்றி பெடுத்துக் தடைவிடைகாரன் மிகவிர்க்கரு 

ளிப பலவகைச் தத்துவங்களின் நண்பொருள்களும் பலராக 

தரங்களின் பகுஇகளும் அளவில்லா கன Carrs, 

இப்படிப்பட்ட பெருமைவாய்ஈ்கத சிவஞானபோத மா 

பாஷ்யம் இதுவரையில் வெளிக்குவராமல் திருவாவடுதுறை 

22லும் இச்சிவஞானயோகிகள் சஷ்பபரம்பரை.பிலும் வழ 

கப் பெற்றுள்ளது. 

.... அனல் சிவஞானயோகிகள் பரிபக்குவமுடையோர் யா 

வருஞ் சைவசித்தார்கத்தின் நண்பொருள்களை யெல்லாம் 

எளிகாகத்தெரிந்து சிவானர்கக்சை அடையும்பொருட்டூப் 

பராபகாரமாச மிகுக்க சவகாருண்ணிபத்தினைை செய்து 

வைத்ததே தவிரத் காங்கள்மாத்தி 0கரி$துகொண்டு இரு 

ப்பப்பெட்டியில் வைத்துப்பூட்டி. ஒருவருக்கும் பயன்படா 

மல் இருக்கும்பொருட்டுச் செய்துவைக் ககன்று. நமது ஆத 

னத்து ஆசாரியசவாமிகள் இப்படி.ப்பட்ட ௮௫ மைய/ன சை 

வசித்தாக்க நூல்களை வெளிப்பு,ச்இப் பரிபக் குவர்களுக்குப் 

போஇத்துப் பிரசங்பெப்பார்களாபின் மற்றை மாயாவாத முக 

லிய புறச்சமய நூல்களெல்லாம் இருக்குமிடர் தெரியாது 

ஒழிர்துகிிமன்றோ? இப்படி. அவர்கள் செய்யாதிருப்பதுங் 

சுலிகாலத்தின் கொரிுமைபோும். 

இம்மகா பாஷ்பத்தின் பொருள்களை த்தெரிய2வண்டுமென் 

அமிகு$க ஆவல்கொண்டு முயற்சிசெய்து டெைச்சப்பெரு.து



சிவஞானபாஷ்யப் பதிப்புரை, or 

ஏக்கங்கொண்டு இறந்துள்ள சைவசலர்கள் ௮சேகர். இவ்வா 

ARES யாலும் இம்மசாபாஷ்பத்ைக வெளிப்படுத்த எண் 

ணி ௮ே௧ இடங்களுக்குச்சென்று சேடி. விசாரித்து வருக் 

காலத்தில் சோழநாட்டில் ஓர்கிரு2தஇல் இருப்பதாய்த் தெரி 

ந்து அங்குப் போப் பார்க்சதில் அவ்.விட்டார் ௮தைக்கவனி 

யாமல் இருந்தமையால் ஐது சூச்”ரம்வரை என்மீகத்தா 

ல் டப்பெழ்றும் ௮5 குமமலுள்ளபகம் மூடப்பெறுறும் 

இருந்தன. உடனே வாகப் பிர இசெய்து ஒருவாறு பரிசோ 

இச்து அர்சிடத்துணிர்து முன் ஐந்து சூத்திரம்வரை சிற்று 

MNISUID, சைவசிக் FTES நால்களையெல்ல£ம் மிக ஈன் புண 

(நதவர்களும் திருவாலி துறைபில் ஞானசூரிபனாப் எடுக் 

BHM Amis ஸ்ரீலஸ்ரீ ஈப்பிரமணிப தேசிக சுவாமிகளிடர 

தில் ஞானோபதேசம் பெற்றவர்களும் அவ்வாதீனக்து வித்து 

லாலும் எனறு அசரியருமான இ. இராமசுவாமிபிளை 

என்று வழங்கும் (ஸ்ரீமத் ஞானசம்பஃதப் பிள்ளை யவர்கள் 

HEWST FIN SIT SSN பாடங்கேட்டு ஒவ்வொரு சூரி 

ரங்களுக்கும் எழுதிவைத்திரு$க சில அருமையான பாஷ்ப 

ங்களை ஒவ்வொரு அதிகரணங்கள் தோறுஞ்சைர்கதும், ஆறு 

சூத்திரமு ல் பன்னிரண்டு சூத்திரம் வரை மூழுவதும் 

ப ஷ்பமாகவும் அச்சிட்டுமுடி த். துள்ளோன், 

இனிமேல் சிவபிரான் திருவருளான் முழுவது டை 

ப்பின் இரண்டாமுறை அச்சிட்டு வெ.ரிப்படித்சவும் எண் 

ணிபுள்ளேன், ஒரு பிரதிமாத்திரங் BML SSID YH DML 

யால் ௮தைக்கொண்டு ஒருவாறு பரிசோதித்து Bod 51m 

படியே ௮ச்சிட்டுள்ளேன்,. 

கடைத்தவளவில் யாவருக்கும் பயன்பட வேண்டூமெ 

ன்று கருதி ௮ச்சட்டதேதவிர பொருள் கருதி ௮ர்சிட்டே 

னல்லேன் ; பொருள் கருதி ௮ச்சிரிம் பட்சத்தில் பலகாஉா 

தப் பல இடங்களில் தேடியுலைஈத சிரமர்கையும், பணச்செ



ஹி] 'சிவஞானபாஷ்யப் பதிப்புரை: 

லவையும் சோக் இகுற்கு விலை மிக அதிகமாக ஏற்பக் 

கூரம்,  அப்படியின்மையினுற்றுன் இகற்குவிலை ரூபா 8, 

ற்பநித்தலாயிற்று, 

0.055 Bw ஒவ்வொரு மகத்தாருக நுங்கள் சமயம் 

இன்னது சம.பக்கடவுள் இன்னார் என்று டு). அதில் 

விதத் கபடி ஒழகவருகின் ர/கன், சைவாகள்ம .ச்திமம் “சை 

வமாஞ் சமயஞ்சாரும் ஊழ்பெறலரிது'” என்ற அருகிப்படி. 

அக பிறவிபிற் ரெப்க கவவலியால் எல்லாச் ரமயம்களை 

யுந்கன்னகத் கடக் அவைகளுக்கு மேற்பட்டு விய EAD 

சைவ சமயத்தை ௮அடையும்படிபான ஊழைப்சிபற்றும் அர் 

சமபம் இக்தன்மைபது அச்சமயக்கடவுள் இன்னர். என்று 

தெரிக்துகொள்ளாது வீபூதிதரிப்பது மாத்திரமே சைவரமபி 

க்கு இலக்கணமென்றும், விபூதி சரிப்பது மாமிரம் புசியாது 

ளி$வது இந்த இரண்டு மாத்திர2ம சைவசமபிசஈ்கு இலக்கண 

பெறும், விபூதி தரிப்பது மாமிரம் புசியாது Ada ge wr 

சம் புசிக்கின்றவர்கள் காணமற் போசனஞ்செப்வது இக 

க£ன்றுமாத்திர22 சைவசமபிக்கு இலச்கணமென்றும் எண் 

ணிச் சைவத்தை, பு.॥ின்றி உபிர்ப்பனீ ஏற்கின்ற நட்ட தேவ 

அ)தகளை:பு.ம் காடன் மாடன் மதுைவிரன் பதினெட்டாம் 

படிக்கறுப்பன் முகலான பிசாச களையும் வணங்குகின்றார்கள் 

மமதீயருடைய பள்ளிவாயிலுக்குப் போகின்றார்கள், அங் 

சேகாணிக்கை செலுத்துக ரர்கள், இவைகளுக்கெல்லாங் 

காரணம் தங்கள் சமபசாத்திரற்களை வாங்கிப்படி.த்து உண் 
மையுணராதகோடமேயாம். பெறகு அரிய மனிதப்பி 1 

வலியைப் பெற்றும் மிகமேலாயெ சைவசமயமாபிலே பி.௰ர் 

அஞ் சைவசமயம் இப்படிப்பட்டது, அர்தர் சமயக்கடவுள 

இப்படிப்பட்டவர், அவரை வழிபடிமுறைமை இப்படி.ப்பட் 

ட, இவைகளைப் போதிக்குஞ் சைவூச்சாக் த சாக்கிரம் 

இப்படிப்பட்டதென்று ஆராயர்தறித்து சைல சமயக்ைச 

அருட்டியாது சேர்க்க நேர்க்சுபடி ஈடப்பது ஐபையோ நரச



சிவஞானடாஷ்யப் பதிப்புரை. ௯ 
த்துன்பத்துக்குக் காரணமாகன்றதே! ஆதலால் ஈம்மவீர்க 

ளாகிய சைவசமயிகள் யாவரும் இப்படிப்பட்ட மிக மேலா 
இய சைவிச்சார் 5 சாத்திரக் 5 தமக்குரிய சேமகிதியாக 

எண்ணி வாக்குச் சைவ$கை;பெற்றுக்கொண்டு கேசில் றப் 

பூசித்துக் கேட்டுச் சக்திக்து மூல பண்டாரமாகிய வெபிரா 

னது சிவானக்சப்பேற்றை அடையக்கடவர்கள், படியாத 
வ/களும் இதைவாக்பெ்பூசித்து வருவார்களா,பின் சிவிர:ன் 

இருவருட்பேற்றிற்குப் பாச்திரமாவார்கள். 

இசனை அச்சிமிங்காலத்தில் சேத்றார் சம்ஸ் சான விம 

திவான் இராமசாமிக்கவிராயரவர்கள் புத்திரர்களான மது 

ன் சமிழ்ச்சக்கத்து நூற்பரிசோதகர் மு, ரா. அரு joy rn 

க்கவிராயரவர்களும்; ஷே. சல்கத்துச் சைவநாழ் MICE HHI 

மு.ரா. சுப்பிரமணியக்ககிராயரவர்களும், வி2வசபா நப்ப் 

திசாதிபரும் செடுகாளாக என்பால் உள்ளன்புடையாரு:மான 

எம். ஆர். கந்தசாமிக்கவிராப.ரவர்களும் இடையிடையே எ 
னக்கு உதவிபாக இருந்து செயசகன் றி மறக்கற்பாத்றன்று, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

சிவஞான யோகிகள் திருவடி.வாழ்ச. 

ig ong, இங்கனடி 
- திரஜானசம்ப is சுலாமி 

க் மடம். சுப்பிரமணியபிள்ளை. 

 



கணபதிதுணை, ப 

“திருவெண்ணெய் கல்லூரி லெழுர்தருளியிருக்கும் 

பொல்லாவிதாயகர் திருவாய்மலர்த்தருளிய ' 

சிவஞானபோதசசூர்ணி க்கொத்து * 

CFS 

    

மூதற்சூத்திரம். | 
கரகம் மிறப்பிருப்பிறப்பாகிய மூத்தொழிலையுடைபு. 

உது அரனாலே உடையது. 

௩.--மற்திருவரும் முத்தொழிற்படுவர்கள். 

இரண்டாஞ்குத்திரம். 

e—gta உயிர்களின் இரண்டற நிற்பன். 

* --உயிர்களுக்குக் சன்மபலனை அரனே கொடுப்பன், 

௩--உ௰ிர்கள் அச்சு மாறியே பிறக்கும். 

ச அரின் சருவ வியாபத்ன், 

மூன்றாஞ்சுக்இரம், 

,க.--இல்லையென்கிற அறிவுடனே சொல் லுகைமினுலே அதி 

"வயிர் உண்டு, | 

L— TTA உடல் என்று பொருட்பிறிதின் கிழமையாகச் 

சொல்லுகையினாலே, உடற்கு வேருய் உயிருண்டு, 

க.-ஐந்தையும் ஒருவனே அறிதலின், ஒவ்வொன்றை மாகத் 
திரம் ௮றி௫ற ஐந்திற்கு வேறுய் உயிர் உண்டு, 

௪. -கனவுடலைவிட்டு கனவுடலிலே வருகையினாலே, ௮க்கன 

வுடற்கு வேரும் உயிர் உண்டு, 
  

”ீ உரைச்செய்யுளால் செய்யப்பவெ.த-சூர்ணிகை யெனப்படும்



.... சிவஞானபோதசச் சூர்ணிக்கொத்து, ௧௧ 

௫.--நிதீதிரையிலும் பிராணவாயுக் தொழில் பண்ணவுஞ் 

சரீ ரத்துக்குப்-புசிப்புர் தொழிலும் இல்லா தபடியி 

னாலே,. பிசாணவாயுவுக்கு வேறாய் உயிர் உண்டு. 

௬--மற்நீது மறந்து நினைக்கிறபடியினாலே' மறவாமல் இருக்: 

இற அரனுக்கு வேறாய் உயிர் உண்டு. 

௪--எல்லாத்தத்துவங்களுக்கும் வேறு வேறு பெயர் இருக்: 

கையினாலே, அ௮ச்தந்தத் தத்துவங்களுக்கு, வேழுப் 

உயிர் உண்டு, 

சான்காஞ்சுத்திரம்) 
க.அந்தக்கரணங்களுக்கு * உயிர். உட் ay. eas Ds Oar 

ஹில் இல்லாதபடிபினாலே, அம்தக்கரணங்களுக்கு 

வேளுய் உயிர் உண்டு... | 

உ.--மலமறைப்பால் உயிருக்கு அறிவு இல்லை. : 

௩:---உயிர் மூன்றவர்தைப்படும். : 

ஐந்தாஞ்சூத்திரம்.. 

க,--உயி.ராலே தத்துவங்களெல்லாச் தொழில் செய்யும்; . 

உணிரனாலே உயிர்களெல்லாம் அறியும். 

அறாஞ்சுத்திரம். 
க.-உயிரறிவினாலே ௮ றியப்பட்டவெல்லாம் அழியும். 

௨. -அப்பிரமேயமாக அதியப்பட்டவனே அரன். . 

ஏழாஞ்சுத்திரம்: 
க.-௮ுரன் பாசத்தை அநுபவியான். 

௨.--பாசம் அரனை அ௮துபவியாது, 

௩.---உயிர், ] அவ்விரண்டனையும், YH EAD. 

* உயிருடனே கூடினாலன் றி என்றும் பாடம், 

1! உயிர் அம்வரனையடையும் அ.ஐபவிக்கும் என்றும் பாடம், :



fo  சிவஞானபோதச் சூர்ணிக்கொத்து. 

. எட்டாஞ்சுத்திரம், 

க. உயிருக்கு நல்லறிவு. சவ,த்தினாலேயே வரும். 
௨.-உயிருக்குச் சத்குருவாய் வருவது: ௮ரனே. 

௩.--உயிர் பஞ்சேந்திரியங்களைப்பற்றுகையினாலே தன்னையும் 

அறியமாட்டாது. 

௪உயிர் பஞ்சேந்திரியங்களிலே பற்றற்முல் தன்னையும் 

அதியும். 6 க * * 

ஒன்பதாஞ்சூத்திரம். 

௪--உயிர் ௮ரன்ஞானத்தினா லேயே அ௮ரனைக் கானும், 

உ௨--உயிர் பாசத்திலே பற்றற்றால், ௮ரன் வெளிப்படுிவன். 

௩.--பஞ்சாக்ூ செபம் பண்ணினால், வாசனாமலம் போம். 

பத்தாஞ்சூத்திரம், . 
க. -௮ரனுடன் ஒன்றாக நில், 

௨.--உன்றொழிலெல்லாம் அரன் பணி என்றே கொள். 

பதினொராஞ்சுத்திரம், 

௧க.--ஞானிக்கு வருகிற விடயங்களை ௮. ரே அ௮.துபவிப்பன் 

௨,-அரனை மறவாமல் அன்பு இருக்சால் ௮வனிடத் தில 

ஐக்கமாய்ப் போவன். 

பன்னிரண்டாஞ்சகூத்திரம். 

க.மும்மலங்களையும் களைக. 

உ--சிவஞானிகளுடனே கூ, 

௩. இவஞானிகளையுஞ் இவலிங்கத்தையுஞ் சிவனெனவே 

சேறி வழிபடுக. | 

௪ வழிபடாமையை ஒழிக... 

ஆ சூத்திரம் ௧௨-க்குச் குர்ணிக்கொத்த ௩௯... 

ழற்றுப்பெற்றது: — 
Oe ben
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ட பக்கம். * எட்டாஜ்தத்திரம் .,, 278 
இிறப்புப்பாயிரம் 1 | முதலஃதஇிசரணம் வவ 
மங்கலவாழ்த்து 21 | இரண்டாமதிகசரணம் ... 207 
அ௮வையடச்சம், - 2ம் | மூன்றாமதிகரணம் .. 807 

டிதற்குத்திரம் பட தெ கான்காமதிகரணம் . 310 

peeks 7 | Seuss bRud |. 818 
இரண்டாமதிச.ரணம் 64 | மூதல.இிகரணம் ர 822 
மூன்றாமதிகரணம் Td, இரண்டாம.இக.ரணம் 920 

o 8 8 De | மூன்றாமதிகரணம் .,, dt 
இரன்பாஜ்துத்தரம் aa i 4, பயனியல், 
௦தலதஇிகரணம் ... .... 

இசண்டாம கரணம் ட்டு பத்தாத்சூத்திரம் ... 841 
. மூதலதிகரணம் wee BAG 

coro oBarems 772. இரண்டாமதிகாணம் ... 840 
நான்காமதிகரணம் பதிஜெராஜ்சுத்திரம்.... 859 

ழன்றஜ்சுத்திரம் 1338 முதல .இிகரணம் ... 305 
முதல இகரணம் . 1385 இரண்டாமதிகரணம் .,, 878 

இரண்டாம.திகரணம் . 140 பன்னீரண்டாஜ்குத்திரம் 880 
மான்றாமதஇிகரணம் ௨14 ! முதலஇகரணம் ட. 894 
நான்காமதிகரணம் ௨119 | இரண்டாமதிகரணம் .., 8860 
ஐ சாமதகரணம் 150 மூன்றாம கெரணம் ... 389 

ஆருமதஇிகரணம் 138 | நான்காமதிசகரணம் டடட்898 
ஏழாமதஇிகரணம் 157 ஆக Gs Sirw 12-க்கு H 57 

2. இலக்கணவியல். ணம் 89. 

நான்காஜ்சுத்திரம் ... 160 வெண்பா த்தொகை, 
மு. தலஇகரணம் 102 | அவையடக்கம் .., 1. 

இரண்டாமதிகரணம் .., 170 | முதற்சூத்திரம் டமி 
மூன்றாமதிகரணம் .., 180 இனம் கல்கம் வ 1 

£ஜ்சத்திரம் ... 186 | PUTOESS STU 
yobs .. 188 orem ET CGS Hs 7 

இரண்டாமதிகரணம் ... 191 ஐர்தாஞ்ருத்கரம் ் க 
LD sas 

ஆறஜ்சுத்திரம் ... ... 197 மாஞ்சுக்நிரம் ப த 
மு.தல,.திகரணம் ர 205 எட்டாஞ்சூத் இரம் 9 
இரண்டாமதிகரணம் .., 212 ஒன்பதாஞ்சூத்திரம் ஓ 

. ஏழாஞ்சுத்திரம் 2௦0௦ | பத்தாஞ்சுத்திரம் ட 
முதலதிகரணம் 8 | பதினொராஞ்சருத்திரம் 6 
இரண்டாமதிகரணம் ... 202 | பன்னிரண்டாஞ்சூத் திரம்... 8 
மூன்றாமதஇிக.ரணம் . 266 ஆக திருவெண்பா 82. 

    

  
  

முதலாவது பொதுவதிகாரம் பிரமாணவியல் 1-மு.தல் 8 சூத் 
இ.ரங்களாலும், இலகச்சணவியல் 4-மூதல் 8 சூத் திரங்களாலுட், 
2-வது உண்மையதஇகாரம் சாதனவியல், 7-முதல் 8 சூத் திரங்சகளா 
லும் பயனியல் 10-மு.தல் 8-சூ.த;இரங்களாலும் கூறப்பட்டுள்ளன. ..
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அரவுதன் 128 ஒன்றணையா 18] சோக்காது 12 

௮ருச்கனே் 815 | ஒன்றலா 83 — 

AGYGUEST 267 | ஒன்றறி 146 1பசித்துண்டு 2353 

௮ருளுண்டா ' 195 ஒன்றென்ற 01 (பண்ணையு 92, 

௮வன வளது 52 ப பன்னிறங் 809 

அ௮வனேதா 341 | சட்டுமுறு 90 —_—— 

அவையே 86 | சண்டதை 992 (பாவகமே 219 

அவ்வீனையை 101 சண்டதொரு 392 — 

yaa 140 | கண்டன 110 (புண்ணிய 884 

அ.றிர்துமறி 155 | சண்டறியு 152 Ban BS 61 

அறியவிரண்ட 220 கலையாதி 158 | 

AMES 802 | கல்லானிழ 21 பேய்த்தேர் 204 

அ௮ன்றன்றென 188 —— பொன்வாண். 819 
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» | 29 |இழலவமுக்கிமுசக்கி மூதுரை 19 

948 | 9 |இன்பங்சொடுத்த |உண்மைவிளச்கம் 51 
» | 17 (வளம்படவேண்டா |ாலடியார் 11-ம் ௮.தி. பழவி 

547 | 28 (வானத்தில்வானு நதுகளறுபோதம் 60 
| 20 நீருமிரதமும் ஞ் 40 

| 27 இரும்பைக்கார்த ித்தியார் 11-ம் சூத்திரம் | 12 
249) 0 காட்டச்சண்டி டூ 1 

ட | 8 |அறிவொளிபோற் சிவப்பிரசாசம் பாயிரம் 7 
20 | 1] |சற்றதாஉமின்றிக் |சாலடியார் 82-v9 8). gona) 

யறிதல் ஆ 
உ | 81 ahs Gage வியா சித் தயார் 4-ம குத்.இிரம் 20 

250 | 15 வொனுபவஞ்சு உ 8-ம் சூத்திரம் 84 
255 | 7 |\Cur@pe@a » feb 30 36 
256 | 14 உழப்பின்வாராவுறு பட்டினத்தடிசள் இருவிடை 

மருதச் மும்மணிக்கோவை 10 
2568 | 7 [சத்தின்முன்னிலா (த்தியார் 7-ம் கூத்.தரம் 1 

| 19 |மண்டியவுணர்வுயிர் |செப்பிரசாசம் உண்மை 15 
250 | 18 |தர்திடுஞ்”்வனவ சித்தியார் 1-ம் சூத்திரம் 19 

, | 14 கூடமொளிவளர் [ிவப்பிரகாசம் பொது 2 
16 (விமலனுக்கோர் சித்தியார் 2-ம் சூத்இரம் 58 

yy | LT உலகமேயுருவமாச. » 5-@ gs Ho 7 

» | » ws sorepré # உட மம்குத்திம். | 56 
260 | 8 மூனைத்திடா 9... *-ம்சுத்திரம். 1 
262 | 8 (அதலாலிரண்டுஞ் உம் சூத்இரம் . | 84 

yy | 9 இசலிவருமிவை சிவப்பிரகாசம் 25 
269 | 8 பலகலையுலக சங்கற்பரிராகரணம் ௮சவல் 
ட்டி. வரி 19 
oy et) ஆள்வாரிவிமாடா கிருவாசகம்.. மூத்த.ிருட்பதி _ 

தந 18 சற்பாடழிதீத 2வகச் சாமணி பாயிரம் , | 14 
arr 10 மும்மைநற்ப் இ. , [சோயிற்புராணம் இரணிய |... 

foe of 'வன்மச்சருக்சம் +67



  

  

  

    

  

  
  

  

  

  

2.0 மேற்கோள்விளக்கம் 

வ! . is 
ட பாட்டு, | அல், ட் ம 

3... 

. | 12 செறிர்தடிகாண » 9 68 
» | 18 சிவொர்சசனமார் ற வியாக்கரபா தச்சருக் 

கம் 4 
» | 14 இசாரயோச திருக்களிற்றுப்படியார் 22 
» | 20 பொருவினிருவா |ூவப்பிரசாசம் பாயிரம் 9 

279 | 26 செரிபொருட்பனு ித்தியார் 8-ம் சூத இரம் 92 
280 | 16 (சனமார்ச் இருவிசைப்பா 5 

» | 2h wpa Peery |இருவிசைப்பா கருவூர்த்தே 
வர் திருவிடைமருஅர் 3 

288 | 10 |சன்மார்க்கமுத்தி [சித்தியார் 8-ம் சூத்திரம் 18 
» | 15 (பால்போ லொருதன் காலடியார் 12-ம் ௮, மெய் 

மை மை 8 
28ம் | 15 |(ஆனவர்தியையு தொல்காப்பியம் வினையியல் | 35 

» | 27 யாதொருதெய்வ ஈத் தயார் 2-ம் சூத்திரம் 25 
287 | 8 வேம்பினொடுதிங்க சசர்தரமூர்த் தசாயஞார் இரு 

நாகைக்சாரோணம் 2 
280 | 82 ஈசனியோசக்கிரி [As Suri 8-ம் சூத்திரம் 25 
291 | 9 அரும்புமலர்சாய் |தாயுமானவர் பராபரக்சண் 

157 
296 | 22 (இனையபலபிறவி வெப்பிரசாசம் பொது 46 

» | 30 உம்மூச்தாகு தொல்சாப்பியம் இடையியல்202 
208 | 11 அசச்துறசோய் இருவ ட்பயன் அருளுருகிலை 2 
208 | 28 மாயைமாமாயை வப்பிரசாசம் உண்மை 20 
800 | 23 உண்ணின்றறுத் ச |போத்றிப்பஃ்றொடை வரி | 61 
906 | 17 சரச த இருமுலை இிருச்களித்றுப்படியார் 54 

உ 40 !அன்பிற்குமுண்டோ | இருக்குறள் 8-ம் ௮. அன்பு 
டைமை ந் 

812 | 80 (மருவுபசசாணக் ப|9த்தியார் 8-ம் 'சுத்திரம் 84 
919 | 25 பாசத்தைப்பக ஷி ப.ரபச்சம் பாஞ்சரா 

| த்தி se dat 25 
815 | 23 எக்குச்தானென் 8-ம் குத்திசம் 88 
816 | 13 செடுச்சசைரீயே Booresi தீத் தல்விண்ணப் 

12 
817 | 29 (மங்கலமென்ப நருக்குதள் 6ம் ௮இ. வாழ்க் 

கைத் துணைலம் 10 
821 | 2 சேசமுடன்றிரு சத்தியாச் 8ம் சூத் இரம் 89 
$24, 10 உன்னறிகைகீ துகள.துபோதம் 40 
926 | 6 வாணிகமொன்று |7வகசிச்தாமணி சாச்தருவத 

| த்தையாரிலம்பசம் (818  
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39 3! Cs pap@arapas 

“yf 7 தேற்றாதார்மா 

+ | 9 [முறைகாச்கு 

49 14 SO CHS) SE & 1 MF 

25 | 16 |அட்டகுணமெட்டு 
329 a சோதிக்குட்சோ இ 
990 1) 14 (வானோக்வொ 
340 | 2 5 

மூட்டுமோடனி 
95, 2 |தரண்டாம்பய 
347 | 7 காண்பானுந்கா 

கு 11 கண்ணொளிவிஎ ச 

849 | 18 |அக்கிலைசரண 
| 24 (என்னையுங்கண் 

354 |) 18 |ஒய்தலாய்தனிழ 
355 |) 20 |மரபுளிவழா௮ 
857 | + $ஹுலசெல்லா 

358 | 16 

ஒ. 20 (எல்லையில்லவ 

859 | 21 
362 | 28 |வியர்த்துவெருளா 

863 | 6 |இத்தையாயுமறிவு 
864 | 11 |அதிவொலிபோற் 
367 | 18 |எவ்விடத் துமிறை 
808 | 0 (விஎச்சொளிசகலரச்த 

[12 சத்தவனுபோச 
௨. 18 (ஒன்றிகின்றுண 

871 | 7 |ஐயுக்சகண்ணு 

» | 15 [செயற்சைப்பொரு 
39 9 ஆ*ச்சர்தானே 

சாலடியார் அதி பொறையு 
டைமை 

திருக்குறள் 100-ம் அதி ட 
ரவு 

திருச்குறனள் ௦-ம் அதி. செ 

OS ST Ot OND 
Ae Burs 0-ம் ரூததிரம் 

9 1 
» 8-2 os Mew 

திருக்குறள் 04-ம் அதி. செ 

dy B&F BD LO 
ஈக தியார 9-ம் சூத்திரம் 
சங்கற்பரிராகரணம் அகவல் 
வினா வெண்பா 
சிவப்பிரகாசம் 

49 
இருவிடைமரு.சர் மும்மண் 
க்கோவை 

தொல்காப்பியம் உரியியல் 
இருமுருகாற்றுப்படை af 
இருசாவுக்க.ரசுசாயனார் சோ 

யிற்குறுரதொசை 
ஒன்றுமிஎனு மொளி; திருவருட்பயன் இருண்மல 

நிலை 
பெரியபுராணம் guik Sen 

யனூாபுசாணம் 
சிவன் முதலேயன்றி திருக்களிற்றுப்படியார் 

சாலடியார் 7-ம் அதி Berd 
ன்மை 

சித்தியார் 11-ம் சூத்இரம் 
வெப்பிரகாசம் பாயிரம் 
As Burt 11-0 @s rw 
|வெப்பிரசாசம் உண்மை 
உண்மைவிஎச்சம் 
வப்பிரசாசம் உண்மை 
தொல்காப்பியம் வேற்றுமை 
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22. மேற்கோள்விளக்கம். 

வரி, பசட்டு, gre. J Ry 
3 ட 

ஒ [ 25 |பெற்றசற்றின்ப Soest Burt 33 
உழ. (உடம்புடைய இருச்சளிற் றுப்படியார் 76 
oy | 27 சாணுக்கரணக்ச திருவாசகம் பண்டாயகான் 

wen 
873 | 5 அல்குராஞ்செய் சி த்தார் 2-ம் ருத்இரம் 26 

» | 6 |அதிவாயதினெறா |காரைக்காலம்மையார் அற்பு 
தத் இருலர்தாதி 20 

877 | 4 அரசவருளுன 4 poe gCun gs 36 

உ 11 1சாப்பாச்சறிக்து திருக்குறள் 1)8-௮.தி. சாதறி 
ஏறப்புரைத்தல் 7 

378 | 18 மித்ததிவுமுற் வின்வெண்பா 6 
981 | 90 (எடுத்.துச்சுமப்பா | இருவருட்பயன் உயிரவிளச் 

கம 5 
833 இனிச்செய்கன்மம் (சித்தியார் 8-ம் சூத்திரம் 10 
384 | 4 |அக்கியமான லப்பிரசாசம் பொது 24 
85 | 18 (சளேகுசர்சை இருச்குறள் 8-ம் ௮. பசை 

த்.திறர்தெரிதல் 9 
| 28 ஓக்குணர்விலுதி |இருவருட்பயன் ௮அணைர்தோர் 

தன்மை 1 
890 | 28 (மசவெனப்பல்லுயி !இருவிடைமருசர் மும்மணி] 

க்கோவை 7 
991 | 5 |(தெய்வமென்ப திருவாசகம் 4-வது அசவல்| 42 

ப வரி 
» | 2 /யான்பெற்றபேறு |திருமச்தஇசம் 85 

390 | 2 |தூாயவெண்ணீறு பெரியபுராணம் திருசாவுச்ச 

சச சாயனார் புராணம் [140 
»| 6 ிர்தையிடையரு ,,, திருஞான சம்பர்தமூர்த் 

சாயனார் புராணம்2710 
» | 1 1சண்டகவுணியச் |, க் 271 
» | 16 (சேலுங்கயறுச்தி |[இருப்பல்லாண்0 8 

$98 | 20 ஊட்டாசழியு திருக்குறள் 92-ம் ௮. ஊழ் 8 

» | 22 பெத்தத்சாத்பெத்த 1. 98-ம் ௮.இி. சற்றச்தழால் | 4 
400 | 4 உயிர்தாலுகு ag Bus 11-ம் ருத்ரம் | 10 
401 | 27 செரிமாண்டமிழ் பலதாலுசைசளி லு.சா.ரணக 

சாட்டப்பட்டது  
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4 வரி, பதம், | பொருள், 

3 | டப 

2 [28 (டிலே சுத்தமாயை, 
| 28 சகளம் உருவம். 

| ,கிட்களம் அருவம், | ட 
8 | 3 'பிரதிசங்கிதைமுதை| ஒருவிஷயத்தைப் பலமாசப்பீரி 

த்து த் தனிச்சனி யொவ்வொருவ 
ருச்ருச் சொல்லுதல், 

| 6 மசெளசமுறை மிரு தியாக வருத்.துச் சொல்லப் 
பட்ட பலவற்றையுர் தொருத்தொ 
(ருவருச்குச் சொல்தூதல், 

| 28 அலாருச்ததிமுறை | பெரியபொருசொன்றைச்சாட் 
டி அதன் பக்சத்திறுள்ள சதிய 
தொரு பொருளைச் சாட்டுதல், 

உ | 17 |பிசாமாணியம் பிரமாணத்தாலறிபு முண்மைத் 
தன்மை, 

5 | 10 சாரசவேது ஞாபச | ஒருபெயர்ச்சொல் வினைசொண் 
வேது 2 முடிர்தவிடத் து௮ப்பெயர்ச்சொ 

12 ல் ஞாபசவேது. அவ்வினைச்சொல் 
சாரகவேது. 

0 |பரமசஞ்சசர்கியாசம் | மேலான அமிசத்தையுடைய ௪ 
ர்சியாசம், 

18 | 14 (உத்தாரணம் உச்சரித்தல், 
21 |காடலைபோலடங்கி | தாள் தலையென்னுமிரண்டுசொ 

19 சிற்றல் ற்கள் புணர்ச்சி வி.இயாற் ருட$லே 
22 யென்றுதம் முளொன்றபட்டு கிழ் 

    
peGurw உகிருஞ்சிவழுக் swig 
நிற்றல், தாள் தலை யென்னுமிச் 
|சொற்சளாதுவமை கூறியது உயி 
ரினது தாழ்வும் வெத் இன துயர்வு 
வ் காட்டெதற்சென்ச, தாடலையெ 
ன்பதில் டகரம் ஒரெழுத்தென்றரு 

து ஈரெழுத்தென்றாவ.துசொல்ல 
முடியா சலாறுபோல தன்மாவுஞ் 

வமுமிரண்டறச் சலச்த போது 

நின்றது இரண்டென்றாவ 
ர சொல்லப்படாதகிற்றது மிது 
வ அதி.துலிசமென்பது முணர்ச, 

     
    
   

    

  

 



  

  

        

௨௪ அரும்பதப்பொருள், 

9 . 
* வரி. பதம். பொருள், 

2 

24 | 29 |சோதாட்ே பாராட்டுதல், 
20 | 14 கொடிது பற்றுக்குறடு, பிடித்தவை விடா 

திழுக்கும் தர் கருவி, 
21 | 4 சால்வகைப்பெளத்த| மாத். துமிசம், யோசாசாரம்,செச 

ம். த் இராச இசம், வைபாடிசம். 
30 சங்சேதம் நியமனம், அசாவது விதித் தலச் 

கூறுவது. 

40 | 94 |சோதசவாக்கிம் சொழிற்படுத் தம் வாச்யெம். 
43 | 87 புரோடாசம் யாகத் திற்கொடுக்கும்தர் ௮விசு. 
48 | 19 சற்காரியவாதம் உண்மைக்காரியவாதம், அதாவ 

து சாரணமாயெ மாயை யெப்படி 
ச்சத்தோ அப்படியே சாரியமாகய 
பிரவஞ்சமுஞ்சத்தென்றல், 

40 | 8 yew பிரிவு, ° ° 
87 | 2 அதிகரணம் இருப்பிடம், 

| 14 (அவினாபாவம் விட்டெரீங்காத தன்மை, 
62 | 11 !இரட்டுிறமொழிதல் | ஒருவாக்கயத் தி லிரண்டு பொரு 

ள்படச் சொல்லுதல், 
1 | 1 |அவார்தாசாரணம் இடையிலே வஈதகாரணம், 
உட் ததிபசவன் பராசதஇயோடு நீக்கமீன்றிகித் 

பவன, பக௮வன்-அறுகுணமுடைய 
வன், ஆறுகுணங்களாவன ஓசுவரி 
யம், வீரியம், புகழ், இரு, ஞானம், 
வைராக்கியம். 

79 | 8 சாசபசுசியாயம் தரிடத்திற் பொதுச்சொல்லாற் 
கூறிய வொரு பொருளை விளங்கு 
மாறு மற்றோரிடத்திலதன் சிறப் 
புச் சொல்லாற் கூறுதல், 

84 18 கிர திசயகுணம் மிகவுமுயர்வுடைய குணம். 
| 24 வியஞ்சகம் ஆசாரமாய்கின்று விளக்குவது, 

87 18 lew ar gu விட்டு ரீவ்சாமை. 
உ 4) அவாய்சிலை ஒரு சொல் மற்றொரு சொல்லை 

' விரும்பி நிற்றல். ே 
ஒ | 24 |8நசசோக்கு முன்னும் பின்னும் பார்த்தல், 

88 | 6 உத்தேசம் பயச்மாத்திரையே கூறுதல், 
89 | 11 அச்சியசாத்தி வேறின்மை. | 
97 | 1 பிசமிதி | அறிதல்  



அரும்பதப்பொருள், 

  

  

  
  

  

  

    

4 வசி. பதம். பொருள். 

J cement cence ent ame வட பவட ட பட் ஷிவ வய 

101 | 29 (பாரிசேடவளவை இம்மூவரிலிருவர்கள் எரல்ல செ 
ன்றவிடத்தில் ஒருவன் கள்ளனெ 
ன்றறிகல், பாரி-உபசர்க்கம், சே 

டம்-ஒழிபு. 
1089 | 1 |பரிச்சரசசத்தி வைப்புச்சத்தி, அசாவத பேண் 

(கிம்போ துபயோடச்குஞ் ௪ச்.தி, 
| 28 தாதான்மியசத்தி | எப்பொழுதும் விட்டி £சாமனி 

POSTER 
10% | 16 |அச்.தியாசம் வித்தியாசம், ஒன்று பிறிசொன் 

சச் காணப்படுதல், 
» | 21 விவர்த்தனம் பேய்த்தேரானாய ரீர்த்தோற்தம் 

போல்வது. 
106 | 20 சமயவாயம் நீச்சமின்றி கிற்றல், 

உ ஒ /சையோகசம் சலப்பு, 
12 பிரமாணம் சருவி, 

௨ 14 (பிரமேயம் அறியப்படும்பொருள், 
112 | 11 |(ஒளபச்ரிலேடிசவியா | எள்ளினெய்போஷ எக்குசிறைச் 

ப கம் BOF Se. 
» | 21 சன்னிதிப்பிரேரசம் | சித்சத்திபிரேரித்சல், சாரியப் 

படுத்தல். 
118 | 11 |சனதை குறைவு. 

ஒ (20 பிரா௫ருதம் பிரகரு தியின் காரியம். 
114 | 2 |அகிர்த்தேரயம் இச் சன்மைத்சென்றுஉரொணா 

oF: 
116 | 14 சிசமாகமம் வேதாகமம், 

| 21 தாசசம் ஆதாரம். அவையாவன, அன்ன 
பானீயமு,சலாயின, 

| /அதிட்டித்தல் சிலப்படுத் தல். 
119 | 5 மூலப்பகுதி பிரசரு திமாயை, 
120 | 7 1சக்காரம் மசாசங்காரம். 

» | 8 பூதசாசவுடம்பு தேவர்களுச்குரியவுடம்பு, 
» | 18 sf தேவகி மச்சட்க தி லிலங்கிள் 

கநிசரசக தி. 
128 | 14 |தொகையுவமம் உவமான வலமேயங்களின் ௨௮ 

மவருபும் பொது த சன்மையுர்தொ 
ச்குரிற்சச்சொல்லப்பமுமலல்சாரம். 

134 | 5 பூ ட்டுவிற்பொருள்| ஒரு செய்யுள் முதலிலுமி.று.இியி 
Care யிலுசிற்குஞ் சொதற்சள் தம்மு 

பாருள்கொள் ஐது,



அரும்பதப்பொருள், 
  

  
பொருள். 

  

  

: வரி, பதம், 

» | 6 1சாதியொருமை 

|$8 |) 17 வியத்தி 
[96 1 $0 (அருத்சாபத்தி 

[48 | 25 (த்தசாசனம் 

151) 5 jase 
54 | 19 |அவ்வளவின வன் மட 

| pee 
நர | 24 (சித்தப்பகுதி 
168 | 45 |அ.துவாதம் 

165 | 12 எனைச்சருவிச ளே 
னைப்பரிசனங்களை 

யொத்தல் 

(69 | 18 (மாசசலம் 

bY ] 18 புனருத் தி 

1790 | 20 தசா துசமலம் 

9 99 சசசமலம் 

174 19 அகோசம் 
‘p (28 (விபாசம்   

ஒருசொல் ஒருமையிறுதோன் நி 
கின்றர் தோன்றாது ரின்றும் பின் 
(ஜெருமைப் பன்மை வினையீருக 
மேல்வர்து முடிச்குஞ் சொற்களு 
மின்றி த்தானே பன்மைப் பொரு 
Certs peg. 

வெளிப்படை. 
பொருட்பேறு, அதாவது பகலு 

ண்ணன்பருத் இருப்பான் என்றால் 
இரவில் மதைர்துண்பானென்றறி 
சீ ல்போல்வது. 

முன் த்திச்சதொன்றினையே 
மீட்டுஞ் சாதித்தல், 

ரித். இலா, 
பெற்ததுசொண்டு திருப் தியடை 

தல், 
மனம், புத்தி, அசங்காரம். 

முன்சொல்லப்பட்டசொன்றை 
வேறொருகாரணம் பத்திப் பின்னு 
ஞ்சொல்று தல், 

ஞானேசர்திரியங்கள் ஐர்.தும், வா 
யில் காப்பாளர், ஒற்றாட்கள், ௪ 
ர், புகழ்பாடுவோர், புரோச௫த.ராக 
வும் சருமேச்இரியல்கள் ஐர்தும்- 
யானை வீரர். குதிரை லீரர், தோப் 
பாகர், காலாள், சேனாதிபதியாக 
வும் சத்தா. வசளுதி விடயங்கள் 
பத்தும்-ஏவலாட்களாசவும் பிசா 
ணவாயு முதலிய வாயுச்சள் பத்து 

ம்-உ௮திகறுஞ் சற்றத்தாராசவும் 
ஆன்மா-அரசஞகவுல் சொள்ச, 

உற்பத்திகாலமு,தல் மசாசவ்கா 
சம் வரையுள்ளசாலம், 
கூறியதுகூறல், 
இடைலில் வச்து சேர்ச் சமலம், 

அவை மாயையுல் சன் முமாம். 
தன்னொகூடச் தோன்றியமல 

ம், அதாவது ஆணவம்,   எத்ருசிறைதல், -



அரும்பதப்பொருள். ௨௭ 
  

  

4 வரி. பாட்டு பொருள். 

3 

178 | 12 பசத்துவம் பசுவின்றன்மை, பக-பாசசம்ப 
8 தப்பட்டு நிற்கும் உயிர், 

5 | பபசரீசாரம் பசுவைமறைத் தல. 
| மிருத்தியு மரணத்தைச்சொடுப்பது. 
» | 13 மூர்ச்சை அறிவை மயக்குவது, 
9 மலம் அழுக்கு. 

உ அஞ்சனம் இருள். 
| 1 அவித்தை ஜானத்தைத் தடுப்பது, 
1 ஆவிருதி ஆன்மாயைச்சுற்றியிருப்ப து, 

1 18 (பஞ்சச்இலேசம் அலிச்சை, அகங்காரம், அவா, 
விழைவு, வெறுப்பு, 

179 | 9 ஆன்தவத்தை கேவலம், சகலம், சத்தம்; இவ 
ற்றுள் சேவலம்-மல.த்தொ மட்டு 
ஞ் சம்பர்சப்பட்டு அறிவின்றி சிற் 
றல். சகலம்-மாயாசத்துஉங்களோ 
டு கூடிச் சிறிது அறிவு விளக்கி வி 
டய போசங்களைப்புத்து நிற்றல். 
சுத்தம்-முழுது மலரீங்சிச் சிவச் 
தொககலர்து சிற்றல். 

191 | 18 'வழிமொழிதல் முன்சொல்லப்பட்டதொன்றை 
் வேரொருசாரணம்பற்றிப் பின்னு. 

ஞ்ரொல்லுதல். 

193 | 6 சேட்டிப்பித்தல் தொழிற்படுத் தல், 
| 19 அபிமுசம் கேர்முசம். 

உட 21 உன்முகம் மேற்கோடல், எழுதல். 
1941 ச) 

| 80 கால்வசைசசத் திரிபா! மர்ததரம், மர்தம்,திலிரம், திவிர 
| Fb BIW. 

208 | 24 'இறுகச்சமாட்டாசார் | விடைசொல்லமாட்டாதார், 
204) 3 த்த எப்பொழுதுமுள்ள த, 

உ) 9 Wee தோன் றிமறைவ,து. 
உ *ித்து அ.றிவடையபொருள், 

(அரித்து அ.றிவில்லாதபொருள். 
200 ) ௦ யச்சம் பக்ஷம், 
206 | 2 அனுபலத்தி இல்லையென் றநி.புமதிவு. 

| 5 உபலத்தி உள்ளதெனறறியுமறிகு, 
209 சாரணமாவெமாயையினின் றம் 

    
11 சாரியவவ த்தை   | 

  
(வெளிப்பட்டுவிஎய்ரும் பிரலஞ்சச்   தினிலை.



  

  

    

உறி] அரும்பதப்பொருள். 

4 வரி, பதம் பொருள். 

_3 
உ) 12 சாரணாவத்தை மாயையிலே சுக்குமமாய் மறை 

ஈீ.துநிற்கும் பிரவஞ்சத் இனி?ல, 
214 | 16 கோசரிப்பது வெளிப்படுவது. 
226 |) 4 [தாட்டார்திகம் உபமேயம். 
2௦0 | 28 (பராபாபேதம் முன்பின்பேசம்,அன் மாவுக்குஞ் 

சிவத்துச்குமுள்ள பேசம். பேம்- 
வேறுபாடு, 

» | 28 ly ser பின், ௮ப்படியல்லா மல், 
291 | 17 தற்றருமதருமி தனது தருமமே தனக்குத் தரு 

மமாகவுடையவன், ஈண்டுத் தன் 
னென்றது-சிவத்தை. 

202 | 5 போத்திருத்துகம் போசக்களைப்பு?ிச்சச்சாமா்த் தி 
யமடைச் துகிற்றல், 

20 | 10 அதச்சசனம் கீழ்கோக்கயெலிதழ். 
உ ட ர்த்துவச்சதனம் மேனோச்சிய தீழ். 

211 | 22 ஆவாசசம் : மறைப்பு, 
243 | 28 லொளன்னியம் வனோடபிறிவின்மை. 

21% | 17 கேவலம் இன்மை. 
214 | 18 (விரிட்டம் விசேடணத்தோடு கூடியது, 
210 | 21 (அவ்வியாப்பிய விருதி வியாப்பியவிருத் தியின்மையாக 

தியாகியசையோ சம்.யகலப்பு, 
218 | 18 |விசிட்டசத்தை விசேடணத்தோகெடியசத்தை. 

உழ சுத்தசத்தை யாதொன்ருனும் விசேடிச்சப்ப 
பாத சத்தை. 

240 16 ME Oat eau. 

2515 13 ஜேயம் அ.றியப்படும்பொருள். 
உட உ[போக்யெம் அனுபவிச்சப்படும்பொருள்கள். 

204 | 11 ]உழப்பு யற்சி, 
3] 14 |சழப்பு | சோம்பல், 

200 | 7 உடம்பொடுபுணர்த் தீ pe பொருளைச் சொல்றும்போ 
se து மற்றொருபொருளுச் தோன்றச் 

'சொல்வ.து. 
294 | 90 சச்தோபசுச்த duu சர் தன் உபசுர்சனென்லுமிருவ 

ம் கு மொருவரையொருவர்பொருது 
(இருவரு மொருக்கே யழிதல் oe 
eng. 

314 | 95 ஒட்டென்னுமலல்சா தன்னாற்கருதப்பட்டதோர்பொ 

சம் மறைத்து அதனை கெளி 
படுத்தற்குரிய பிறிதொன்றினைச   சால்லுதல். இதற்குப்பிறிது மொ



  

  

  

  
    

அரும்பதப்பொருள், ௨௫ 

அ 
3 வரி. பதம். பொருள், 

4 _' . 
ழி சலெனறும் பெயர், 

818 | 21 |விளளற்பாலதனை பிரிதத்பாலதனைப்பிரிச்து, ௮ 
விண்டு தாவது பாசத்தைவிட்டு ரீக, 

» | 29 |சான்பணியைரீத்தல்| தனக்குச்சுதச்தரமாச ஒருதொ 
ழிலண்டென்பதை மொழித்தல், 

820 | 25 சோபானமுறை படி.வரிசை. 
925 | 20 தத் துவதாத்துவிச உட்கருவிபுறச்சருவி. 

£0 

920 | 10 எடுத்துச்சாட்வெமை உவமானவுபமேயங்கறின் சாது 
ருசிய (ஒப்புமை) தருமத்சையபே 
தசெறியானே குறிப்பானுணர்த் து 
வது. அதனை வடதாலார் சிதரிசனா 
லங்சாரமென்பர், 

827 | 11 சிராலம்பம் தனக்சாசாரமின்மை. 
828 ! 28 'மூவசைப்பிரவஞ்சம் | அசத் சப்பிரவஞ்சம், அசத்தா 

சத்.த (மிச்ச) ப்பிரவஞ்சம், சத்த 
ப்பிரவஞ்சம். 

829 | 4 பிரவிருத்திரூபம் முயற்ஷிவம். 
| 7 மிச்சரப்பிரவஞ்சம் அசுத் தாச த்தப்பிரவஞ்சம் 

| 15 சாதிசயானர்தருபம் | அதிசயத்தோகெடடிய தனர் தவ 
ined, 

333 | 12 Quer Sew பூசசம்பர் தமுடையத, பூதம்-பி 

ருதுவி முதலிய பஞ்சபூதம். 
835 | 10 (சுபக்கம் தீன்மதச்கொள்சை, 
8611 5 Sips srr உமத. | 
$38 | 9 உபராகம் ரகிணம், 
840 | 8 சரர்தி டிச்சு. 
$55 | 27 இக்கு பே ங்சாயம்; இது தெறுக்கு 

மொழி. அப்பாடையிற் குற்று ரமி 
ன்மையான் மு3்றுசரமென்னப் ப 
ட்டது, 

859 | 26 gawd over wo விசேடமான ஞானம். ௮-உபசர் 
ச்கம், லயம்-அழிசல்.வி-விசேடம், 

800 கைமு இிகரியாயம் அதைப்பற்றி யென்னசர்தேசம் 
879 | 8 சேடம் உடைமை, 

» | 19 சக்சோசம் குறைவு, 
» | 21 (விகாசம் விரிவு, 

887 | 5 த௫சோடிமாயாசத் | ஆ.றுவருப்புடையமாயாசத் நி, ௮: 
இ வையாவன-சாமச்புரோசமு தலி: 

ன      
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literary treasures most zealously. They would rather 

see them perish before their own eves than see them 

in the hands of strangers and non-believers. This 

we know to be very foolish, and has rested in 

incalculable loss to the old literature of this country, 

This book, as it is, has been awaited for long by 

pandits and laymen; and we are sure, the portion 

of the commentary now made available will satisty 

their highest expectations. Kven Sivagnana Yoer's 

small commentary far surpassed all other existing 

commentaries on Sivagnanabodham ; and it) is no 

wonder that this Dpavida Maha Bhashyam 

ax it has been called should be the repository of the 

highest erudition and scholarship, 

The publisher of this Volume has been kind 

enough to ask us to write this introduction; and it 

is with great difidence we proceed to do so. The 

greatness of Sivagnana Yogr himself, and our short. 

sequaintance with lis work would not enable us to 

record a proper appreciation of him or of his work. 

'Those who have moved among Tamil scholars would 

have noticed with what awe and respect they speak 

of thia great Scholar and Logicinn, Grammarian an] 

Poet, Commentator and Controversialist. He belong- 

ed toa Saivite Mutt and wasa militant Saivite, and vet 
his great literary powers have won him the adimira- 

tion of the adherents of other faiths. There have been 

great poets, or great grammarians, or great writers 

on philosophy, but the merit of Sivagnana Yogi was
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in that he was great in all these different depart- 

ments of learning; and what is much rarer he 

brought a healthy independence and a very clear 

and keen intellect in all his diseussions and jude. 

ments. Weseem to hear the Iissing of his sealpel 

when he proceeds to analyse and day bare the 

fallacies of his opponents ; and dus criticism has 

heen merciless of ancient writers of his own ilk, held 
in the Mghest veneration, We may also say that 

his greatness was mono small measure due to his 

Sanscrit Scholarship. We will attempt here however 

ashort life of Stvagnana Yoot and dus works, 

Before we do so we will refer our readers to. the 

troduction to our edition of the Knglish translation 

of Sivagnana Bhodam with the commentary of 

Meikanda Deva, for a full account of this work and 

Meikanda Deva and dus followers, Anda brief 

summary of it, however. will not be out of place here. 

The onginal text Of Sivagnana Bhodam consists of 

12 anushtup slokas in Sansemt which 1s said to form 
part of Rouraya agama. This was translated into 

Tamilby Metkanda Deva of Tiruvennai Nallur whose 

time we have fixed as about the beginning of the 

1sth centuary, Tle added his commentary in prose 

and verse called Varthikam; cach sutra is divided 

into several adhikaranas or arguments and each 

argument is embellished by an illustration in verse, 

Ilis greatest disciple was Arul Nanthi Sivachariar 

and his great work Sivagnana Siddhiar elaborates, 

in verse in detail Meikanda Deava'x work. Hi» cis.
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ciple was Maraignana Sambanthar and his great 
disciple was the great Umapathi Sivachuriar. His work 
Sivaprakasam is the third largest work on the Saiva 
Philosophy. These four acharyas areregarded as San- 
tana acharyas, teachers who belonged to the original 
succession from the great Nandi, the first Teacher 
of Truth. These and others have composed among 

themselves fourteen works, and they are called the 

Siddhanta Sastras; and these works have dominated 

the language and thought of the Tamil people for 
the last six-hundred years orso. Sivagara Yogiof 
Suryanar Kovil Mutt had composed a great com- 
mentary in Sanscrit on Sivagnana Bodha and a 
commentary in Tamil on Sivagnana Siddhiar., There 
are several other commentaries on the latter work 

but none comes up to the level of Sivagnana Yogi's 
commentary for clearness of exposition. Sivagnana 
Yogi had composed a small commentary on Siva- 
gnana Bhoda, and a big commentary called the 
Dravida Mahabhashya portions of which are now 
offered to the public. | 

In English, Rev. Mr.Hoisington of the Ceylon 
Mission translated both Meikanda Deva’s Sivagnana 
Bhodam and Umapathi Sivachariar’s Sivaprakasam 
more than fifty years ago and which were published 
in the transactions of the American Oriental Society. 
Father Graul had published in German a translation 
of Sivagnana Siddbiar. Andin 1895, we publised 
our English Translation of Sivaguana Bhodam and
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in the year following that of Tiruvarutpayan or 

Light of Grace of Umapathi Sivacharya. In 1897 
commenced the translation of Sivagnans Siddhiar 

in the pages of the Siddhanta Deepika or Light of 

Truth, a Madras Journalin English devoted to 

Tamil Literature and philosophy and it has been 
completed. Six volumes of the Siddhanta Deepika 

havo been published and the seventh is running its 

course. In these volumes, the great Bhashya of 
Nelakanta Sivachariar on the Vedanta Sutras have 

bven completed, translations of various other works 

from Tamil and Sanscrit have also been published, 

together with large number of original articles on 

the Raiva Siddhanta Philosophy. These works to- 

gether with translations of the sacred Kural, Nala- 

diyar and St. Manicka Vachakar’s ‘Tiruvachakam 

from the only bibliography in English on the sub- 
ject of south Indian Philosophy and ethics, [n his ine 

troduction to the six systems of fudian Philosophy 

the late professor Max Muller, after pointing out the 

importance of texts and translations of this nature 

ofany information that can throw light on the 
chronology of Indian Philosophy, and the most 

valuable service that the Light of Truth was doing, 

stated as follows: — 

“Nor should their labours he restricted to Sanserit 

Texts. In the south of India there exists a philosophical 

literature which though it may show clear traces of sanserit 

influence contains also original indigenous elements of great 

beauty and of great importance for historical purposes.
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Jnfortunately few doholara only have taken up as yet to the 
study of the Dravidian language and literature. Young 
students who complain that there is nothing left to do in 
Sanskrit Literature, would, I believe, find their labours amply 
rewarded in that field. ” 

It rarely happens that honours come in the way 
of Tamil Scholars and itis a happy sign that our 
Government should have chosen this time to honour 
with the title of Maha Mahopadhayaya, Pundit V. 
Swaminathayyar; and it isa matter for rejoicing 
that the great scholar and statesman the Right 
Honorable John Morley should have spoken in such 
high terms of the labours of the Reverend Doctor 

(i, U. Pope in the cause of Tamil. These shoud be 
incentives to the study of Tamil Literature and 

philosophy and we hope to see a large number of 
our Indian students taking up this study with 
greater ardour and benefit. 

Sivagnana Yogi was born of a Saiva-Vellala 

family in the village of Vikrama Singapuram near the 

famous Papanasam falla in the Tinnevelly District 

about 150 vears ago His original name was Mukka- 

lalingur. His parents were Ananda Kitttar and Mayi- 

lammai. The boy was put, to school and was making 

very good progress. It happened that some of the 

disciples of the Tiruvavaduthurai Mutt went on a 
piligrimage and halted in this village. The boy met 

them and invited them for meals to his house, and 

in the absence of the father, Mailammai received them 

with great pleasure and entertained them. The boy



  

mpnged 8 verse appreciative of his mother 
meas: When Ananda Kiittar returned home, the boy 
preferred a request that he should be allowed to go 
with these ascetics and enter the mutt for his educa. 
tion. The father consented to this with great reluct- 
ance not wishing to stand in the way of his son's” 
education. Meikkalalingam reached Tiruvavaduthurai 
in due time, and was received with pleasure by the 
Head of the mutt and his education was entrusted to 
the care of Velappa Desikar who was famous for his 

learning and holiness, and held in consequence the 
Chinna pattam, In his Kanchipuranam, Sivagnana 

yogi praises his Acharya in the followme verse; 

  

எவ்வெவ்கோட் படுபொருளு மஞ்செழுத் கி 

லடக்கயெவற் றியல்புசாட்டி 

மெய்வசையலஞ் சவத்தையினு சித்குமுறை 

யோதுமுறை விளங்கத்தசேற்றி 

ய௨்வெழுத்தி னுள்ளீமமெறி வித்.துச் 

சவபோகத் தழுத்திராயேன் 

செய்வினையும் கைகொண்ட வேப்ப 

தேசிகன்றாள் சென்னிசேர்ப்பாம், 

That he mastered soon all that he could learn 

from his teacher in Tamil Literature and philosophy 
goes without xaying. He was duly initiated and 

received the name of Sivaznana Swami and became 
an ascetic disciple of this nutt. His earliest efforts 

in literature would seem to be his commentary on the 
introduction to Tolkappiyam, the’ greatest and most 
ancient work on Grammar and Rhetoric, as also on the
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first sutramn. Tolkappiyam, had already been commented 

on by such masters as Ilampuranar, Senavarayar and 
the great Nachinarkiniyar, and the Yogi's essay was a 

running comment and critical discussion of someof the 
points of differenceand what he considered as mistakes 

in these great commentaries. He also revised and 

corrected the Virufti on Nannul by Sankara- 

namachivaya Pulavar. Among the Tamil people, 

a scholar's merits are in) proportion to his high 

proficiency in Grammar, and these works would have 

‘vised him at once in the estimation of the literate 

of that day. His short commentary on  Sivagnana- 

bhodam must have followed these grammatical com. 

position. His reputation must: have spread by this 

time and he left the mutt for preaching and lecturing 

Inand about Conjeeveram and Madras. Near Madras 

isn village called Thottikalai and there was a Muda- 

liar who was a great patron of arts and literature at 

the time. Among the descendants of this பாரிய 

was the late) Professor Ranganadham., Our You! 

sccured him as his patron and friend, and one Thotti- 

kalat Subramania Mudaliar became his pupil also. The 
Yogi having expressed his desire to master the Sans- 

crit langmage, the Mudaliar with great difficulty and 

expense procured him suitable teachers from Tiru- 

vottiyur and Conjeeveram. He possessed an extra- 

ordinary memory. He would simply sit and listen to 
what the Brahmin teachers would read and expound 
before him and the whole was committed to his 

memory, He soon made himself proficient in Tarka
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and Agama Shastras, in the works of Sri Nilakanta 
Sivacharya, Haradatta, Appayya Dikshitar and others 
The results of his studies were his translations in. 

Tamil of Tarka Sangraha and Annabhattiyam, of 

Siddhanta Prakasika of Sarvatma Sambhu Sivachariar, 

Sivatavavivekam of Appaya Dikshitar and of a 

famous sloka of Haradatta. All these studies and 

works hada clear object and this was to culminate 

in his great undertaking of the Dravida Mababhashya. 

While with his patron in) Thottikulai, and ம். ம 

request he composed Aalasat Sengalanir Vinaya- 

ga PillaiTamil in praise of God Ganesa in Thotti- 

kulai Temple. The date of this composition is: given 
as Saka vear 1647, Kara, Kumbha 27 Revati, Friday 

Purvapaksha-2 ; in an appended verse corresponding 

to 1726. Tt was on this occasion his patron presented 

him a large plate full of gold mohurs which he took - 

and at once distributed to the poor present on the 

oceasion—an_ incident which illustrates how he was 

great in heart as he was in intellect. His Kalasai /athi- 

trupattandi was in praise of Thotti kalai Isvara. In it 

occurs the verse, 

: சவனெனு மொழியைச் கொடிய சண்டாளன் 

செப்பிடி ல௨னுட gparge 

அ௨உனொடு சலர்து பேசுச வ௨னோ 

டருகிறார் துண்ணுக வென்னும் 

உலமையில் சுருதிப் பொருடனை ஈம்பா 

மே டுடன்பயில் சொடியோன் 

இஉனசெனச் கழிச்சா லையனே சதியே 

தெனச்கிலைகலரையாண்டகையே.!?
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“ Parama Purusha dwelling in Kalasai! it you 

give me up as the sinner associating himself with 

those fools who won't believe in the incomparable Text 

of the Upanishad which says, “If even the worst 

Pariah utters the sacred name “ Siva” dwell at once 

with him, have loving speech with him, and sit: near 

and eat with him,” [have no other refuge. ” 

This Text of the Upanishad is quite quoted by Sri 

Nilakanta Sivachariar in his Vedanta sutra Bhashya. 

But it is strange enough that the published editions 

do not contain this text. Perhaps it: was left out as 

it, would make the Upanishadtoo sectarian ! 

Kulatter Pathitrupatthauthathi, Anudambiguil Hai. 

Tamil were composed in praise of the God and 

Goddess of the Temple of Kulattur near Madras. 

His Mudumochi Verba was addressed to the same God 
but it is an ethical work. The last two lines are a verse 
of the Sacred Kural and the first. tayo lines contain 

on illustrative story of the principle from the Pura- 
nas and other works, Under acaar வாழ்த்து, நட 
tind, 

சீர்கொ.ரிறை யொன்றுண்டச் செய்வ ரீ பென்றொப்பால் 

Pent Sarat. யாற் றெ. *2சொக் சோமேசா வேரில் 

அசாமுசல் லெழுச்செல்லா மாதி 

பகவன் EL SH Uy vs, 

Ender arr neny occurs the following: — 

சேய பகழ்த்துணேமார் Fyne: ane gon ts wom 
அய முடிமே மல் வீழ்ர்சார் ே சோமசா--வாயுங்கார் 
பனம் eas உண்டு சங்கா வியனுலாம். 
வானம். வழங்கா செனின்,
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Under கல்வி லப் கல்லாமை we find, 

சம்பர்தர் சாவரசர் பாந்சண்டோம் சார்ர்துஃப்ப 

அம்பிரிவி னுள்ளுவதுஞ் சோமேசா-ஈம்பி 

உஉப்பத் தலைக்கூடி யுள்ளப் பிரில் 

அனைச்சே புலவர் சொழில், 

மெய்த்த இரு வள்ளுவனார் வென்றயார்சார் ஈல்விகலர் 

துய்ச்சசஙகத் தார் சாழ்ர்தார் சோமேசாஃ-யய் 4 9 lew 

மேற்பிறர்கா ராயினும் கல்லாசார் கழ்ப்பிறக் துங் 

கற்றா னைக் இலர் பாடு, 

He composed a contum of verses in praise of 

the God in Tirumullaivayal near Madras. 

‘(Conjeeveram was the scene of his labours next 

and where he acquired two distinguished pupils in 

the person of Kachiappa Mudaliar and Saravana 

Bhaktar. While he composed the part of Kanchi- 

puranam, the Second part was finished by his pupil 

hachiapppa. 

He composed also his Auachi Aaanda பபப 

Pathikame Anandakalipyn and Andi. MM these works 

ave distinguished by what. Pandits, call @ Fras anar 

and Qurge rma, (choice wordy and words full of 

meaning.) They are full of rhythm and the diction 

ix clear and easy. What ia most remarkable abont 

these verses are however the highest philosophical 

truth which he has introduced into each. Even in 

his attupadalam and Naqarapadalam, he embellishes 

with his similies horrowed from philosophy.
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போத ?மேலாகப் பண்டே புல்லிய மலசோய் தீரச்தும் 

வாதனை தாக்குமா போன் மழை பெயன் மாறித்தீர்ந்துங் 

சாதல் செய்துறையும் புள்ளு மாக்களுங் கவன்று செஞ்ச 

சோதசமா ச ளெல்லா முண்டுளி துவற்றுமாதோ, 

(Even after rains ceased the drippings from 
trees did not cease as the Vasanamala submits even 

after the destruction of Anavyamala by the attaining 
of gnana). 

விலகலீ ழரூவிக் சாரை வேறுவே றாக வோடிச் 

குலாதிப் பாலிலைப்பி னேசமாய்க் கூடும் சோற்றம் 

அலகில் பல் வழியு மூதா ரணிமையி னொன்றா மாறும் 

பலபல மசமுமீற்றி ஜெொருவழிப் படலும் போலும், 

(As different religions lead us ultimately to the 

same true path, as so many roads join near a great 

city, so did the various streams join the River 

Palar). 

வறுமையுற் ழழியுர சொண்டை உளமலி சாட்டொர் சக்கள் 

இறுமுடல் வருர்தியேனு மீ௨சற் சொல்சா என்றே 

தெறுகதிர் சனற்றும்வேளிற் பருஉத்துஞ் சீர்மை குன்றா 

திறுமண லகடு£ண்டு மொண்புன ஓசவம்பாலி, 

(The people of Thondainadu will not even in 
their extreme poverty lack the power to give to the 

needy, even though they have to sacrifice themselves. 

So will the River Palar feed the multitude out of its 
springs even in the height of hot weather). 

Among his controversial exaays may be mention- 
ed his /lakkana Vilakka Churarali; and his reputation 

of Siva Sama Vadam on tha word “«3ég” 

occurring jn a verse of Siddhiar. His criticism of
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the firat verse of Kamban’s Ramiayana aiid his owt 
answers there exemplify his remarkable versatile 
genius. 

His magnum opus was of cOurse his great cont- 

mentary on Sivagnana Bhodam and all his rare oru- 
dition and skill as a dialectism are fully brought 

to bear on this work: and we will notice its contents 

aoparately, 

After a life of great usefulness and holiness, ho 

w8s freed of his mortal coils in chaitra of Visvavasu 

just L2L years ago. And the following verse records 

this event. 

wer syn Sam வசுவ்ருட மேடம இ 

புன்ளிரவி சாட்பகலோ தாயிலியம்--பன்னலும் 

இருவாள னெங்கோன் Regier சேவன் 

BGS wei tag Baru. 

J. M. NALLASAMY PILLAY, 

District Munsiff, Salem.
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சிமையம், 

திருர்சிற்றம்பலம், 

சிறப்புப்ப ரயிரம், 

  

சைவாகமங்களினுளவாகய நகாற்பாதங்களுள் வைத்து 
நானபாரதத்தோதிய பொருளினை யாராயு மாராய்ச்சி யிர்நா 

லின்ச ணெடுததுக்கொள்ளப்பட்டது, இவ்வ:ராய்ச்சிக்குப் 

பயன் யாதோவெனவும், இது கேட்டற்குரியா ரியாவரென 

வும், இதனா னுதலப்படும்பொரு ளியாதெனவும், இதனைப் 

பயப்பிக்குங் கருவி.பா யிதற்குமுன் னொருதலையா னுணர்தம் 

பால திபாசெனவும், இதனை வழங்குதற்கிட்ட பெயரிய 

னவும், இஃதியாண்டு வழங்குவதெனவும், இதன் முதனூலி 

பாதெனவும், இஃ நால் செய்தா ரியாவெனவும், பலவாற 1 

ஞாசங்கை நிசழுமன்றே ; அவ்வாசங்கை நீங்கி மனவெழுச்சி 

சேறற்பொருட் டிர்நூன்முகத் துரைக்கப்படுவதாயெ 

சிறப்புப்பாயீரம். 

* மலாதலைபுலடுன் மாயிரு டுமியப் 

பலர்புகழ் ஞாயிறு படரி னல்லதைக் 

காண்டல் செல்லாக் கண்£பா லீண்டிய 

பெரும்பெயர்க் கடவுளிற் கண்டுகண் ணிருடீர்ச் 

சீருநதுயர்க் குரம்பையி னான்மாகாடி. 

மயர்வற ஈநஇ முனிகணத் தளித்த 

வு.பர்சவ ஞான போத முரைத்தோன் 

பெண்ணைப் புனல்சூழ் வெண்ணைச் சுவேதவனன் 

பொய்கண் டசன்ற மெய்கண்ட தேவன் 

பவானி வன்பகை கடந்த 

surg. புனைந்த தலைமை யோனே '' எனவரும்,
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உயர் சிவஞானபோதமென்றது ஏனை ஞூன்று பாத்தி 

தசை யாராயு நால்கட்கு மேற்பட்ட. சிவஞானபோதமென் ற 

வாறு, எனவே, அந்தநூல்க ஞூணர்ந்தபின்னர் இ௫்.நூல் கேட் 
கற்பாற்றென்பது பெற்றாம், பெறவே, முன்னர்த் தக்கை 

யூற்றுச் சிவாகமங்களை யோதி யதன்பின் ஏனை மூன்றுபாதங் 
களை யாராயு நூன் முறையேகேட்டவ்வா ஜொழுகி மனந்தா 

ய.ராய் நித்தி யாநித்திய வுணர்வு தோன்றிப் பிறவிக்கஞ்சி 

வீடுபேற்நினவா மிக்குண்டாயவழி, அவர்க்கந்தா லுணர்த் 

துகவென்பது போர்ததெனக்கொ ara, 

இப்பாயிரப்பொரு ஹாபிறுதியில் ' crims சனற்கும 

ரன் ” என்னும் வெண்பாவாற் பெறப்படுதலின், ஈண்டுங் 

கூறுதல் கூறியறு கூறலாம் பிறவெனின்,--அகாது; * எச் 

கை சனற் குமரன் ' என்பதனாற் பெறப்பட்டதனையே மா 

ணுக்கர்க்கு நான்முகத் துணர்ததுதற்பொருட்டு ஈண்டுத் 

தர்துரைகத்ககாகலா னென்பது, மிருகேர்திரத்திறுஇபிற் 

கூறும் வரலாற்றினை காராயணகண்டவாரியர் நான்முகத்து 

க் தரீறுரைச்சதூஉ மிக்கருத்தேபற்றி யென்க, 

Dior னந்திபெருமான் பெறுதற்கு வரலாறென்னையெ 
னின் ? கூறுதும். மாசங்கார முடிவின்கண் உலகங்களை மீளப் 

படைத்தற்பொருட்டுப் பரமான்மாவாகிய ப.ரம௫வத்தினு 

அடப் பராசத்தி குடிலையை நோக்யெவழி, வேதாகமங்கள் 

குடிலைபினின்று காதவடிவாயும, அதன்பின் விந்துவடிவாயும் 

அதன்பின் அக்க ரவடிவாயு முறையே தோன்றின. பின் 

னவழற்றைச் சொற்ளொடர்ப்படுத்துச் செய்யுளாக்கிப் பிறர்ள் 

கருளிச் செய்கற்பொருட்டுப், பரமசிவன் ஈசானமூத௰ய 

பஞ்சப்பிரம மனுக்களாயெ சத்திகளே திருமூடிமுதலிய வவ 
யவங்களாகச் கிட் சகளகிட்களித் ருமேனிகொண்டருளிச், சதா 

வ மூர்த்தியாய் 1 நின்று, த தற்புருட முதலிய கான்கு திருமுக 
ey Serres வேதங்களை த் தோத்துகித்னு, & வேதங்களை யனந்து 

அல்
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தேவர். வழியானே பிரமனுக்கருளிச்செய்து, ஈசானமுகத்தி 
னின்றுஞ் வொகமங்களைத் தோற்றுவித்து ௮ச்சிவாகமங்க 

ஊப் பிரசெங்கை மறையானே பிரணவர் முதலிய பதின் 

மரு மகாருத்திரர் முதலிய பதினெண்மருமாயே விருபத்தெ 

ண்மருக்குஞ் சிவபேத முருத்திபேச மெனப்பகுத் தொ 

2.ராவொன் ஜொவ்வொருவருக்கருளிச்செய்து, பின்பு பூஷ்ச 

முறையானே அவ்விருபத்தெட்டினையும் வித்தியேசரெண்ம 
ரின் முதல்வராகிய வனந்ததேவர்க் கருளிச்செய்தான், ௮வ 

ந்றை யனந்த தேவர் மூற்றுப்பதினெட்டுருத்திரரின் முத 
ல்வராயெ செண்டருத்திரருக் கருளிச்செய்தார். அவற்றைச் 

கெண்டருத்திரர் கணங்கட்குந்தேவர்க்கு முனிவர்க்கு மளித் 
சற்பொருட்டு முதற்க ணர்திபெருமாளுச் கருளிச்செய்தார், 

அங்கன மாகமங்களெல்லாகங் கேட்டருளிய சஈர்திபெருமான் 

கண்ட முதல்வரை வணங்கின்௮ு, சவாகமர்தோறுஞ் சரி 

யை முதலிய காத்பாதங்களுஞ் சி௮பான்மை வேறு வேருகக் 

கூறப்பட்டன ; அவற்றுள் உண்மையாவ இது வென்றருளிச் 

சசய்யவேண்டு Cust Arig வின்ணப்பஞ்செய்து வியை 

விச், சகண்டருத்திரமுதல்வர் "கருணா கூர்ந்து 4 ஈன்றே 

விஞ யிஞய் ; ௮னஈததேவரெமக் கருளிச்செய்சவாழே க.௮ 

சன்றோம்; கேட்பாயாக'' என்றருளிக், கற்பந்கோறும் படை 

ப்பு வேறுபாடும்: கேட்போர் 'கருத்.து (வேறுபாடும் பற்றி 
அவற்றிற் வயெயச் சரியை முதிலிய மூன்று பாதங்களு மாக 

அங்களில்' வெவ்வேருககச் கூறப்பட்டன. 

| genre, அவத்துள் எவ்வாகமத்தின்வழி யார் தீக்கை 

Qu pit, அவ்வாசமத்தின் வதியவரொழுகட்பாலர், இனி 

ஞானபாதமாவன . பொருட்டன்மை. யுணர்த் துவகாகலின், 

௮௮ பலதிறப்படதல் பொருக்தாமையின், அவையெல்லாம் 
தூலாருந்ததி முறைபற்திக் கூறப்பட்டனவன்.நி மாறுகோ 

ளல்லவென்ப௮ வகுத்தணர்ச்துசற்பொருட்டு. இரெள.ரவா 

சமத்தட் பன்னிருசூத்திரச்சாம் கூறப்பட்டது சிவஞான
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போத மென்பதோர் படலம், ௮து கேட்டார்க்கெல்லா வாக 
மப் பொருள்களு மாறுகோளின்றி யினிது விளங்குமெனக் 

கூறி அ௮ச்சவஞானபோதத்தை நந்திபெருமாலுக் கருளிச்செ 

ய்தார். ஈந்திபெருமாலும் அது கேட்ட தணையானே எல் 

லா வையமு நீக மெய்ப்பொருடெளிந்து பின்னர்ச் தம் 

மாணுக்கர் பல்லோருள்ளுஞ்சிறர் ச சன ற்குமாரமுனிகட் ௧௬ 

ளிச்செய் தார். Mali தம்மாணாக்கர் பல்லோருள்ளுஞ்சிறர்,௪ 

சத்தியஞானதரிசனிகளுக் கருளிச்செய்தார், ௮வர் தம் மா 

ணுக்கர் பல்லோருள்ளுஞ்சிறந்த பரஞ்சோ திமாமுனிகட் ௧௫௬ 
ளிச்செய்தார். ௮வர் தமிழ்காடுசெய்ச தவத்தானே சி Oj 

OusinGooricvgri wash sacha Ouuuanicher apbp 

ப்பே௮ுடையரா யெழுர்தருளியிருக்ச மெப்சண்டசேவர்பால் 
வந்து சிவஞானபோதத்தை நல்9, “இசை மிண்டுள்ளோ 

ருணர்ந்துய் தத்பொருட்டு மொழிபெயர்த்துச் செய்து பொ 

ழிப்புரைக்க'' வென்றருளிப், பொழிப்புரைக்குமாறுஞ் ௪3 
தியஞானதரிசனிகள்பாற் ருங்கேட்டவாறே வகுத்தருளிச் 

செய்து நீங்க, அவருமவ்வாமே மொதிபெயர்த்அப் பொழி 

ப்புரையுஞ் செய்தருளி,ச், தம்முடைய மாணுக்கர் பல்லோரு 

ள்ளுஞ்சிறந்த அருணர்திகுரவர்ச் களித்தருளினார், இஃதிர் 
சால்வர்ச வரலாறெனக்கொள்க, பொழிப்புரையை வட 

நாலார் வார்த்திகமென்பர், பொழிப்பெனினுல் காண்டிகை 
யெனினு மொக்கும். பொழிப்புரை பிண்டப்பொழிப்புரை 
யெனவுங் சண்ணழித் தரைக்கும் பொழிப்புமையெனவுமி 
ரூவகைப்படும், இவற்றுளித Seren OSS Steen, 

களா ுரைச்கும் பொழிப்புரையென வுணர்ர்துசொளக, 
இனி யாசிரியர் வார்த்திெப்பொழிப்பு உரைச்செய்யுளா 
லும் பாச்செய்யுளாலுஞ் செய்யப்பமுமென்லும் வடமொழி 
மதம்பற்றி மீண்டுக் 'கருத்துளையு மேற்கோளு மேதுவு 
மூரைச்யெய்யுளானுரைத்தார் ) > 2 ger rem is und @ecagorr 
ரைத்தா, ன ச | 

“இக்சிவஞாளபோதத்து முன்னு ௮. ரூ்தர்களானே 

பெ Lifes த்தினின்த ில்பற்றி யிலக்கணங் கூறு சலின், அலை
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பொறுவிபல்பெனவும், பின்னு om இரங்களானே முத்தியி 

னின்ற நிலைபற்றி யிலக்கணங் கூறுதலின், ௮னவ சறப்பியல் 

பெனவுமாம், இிப் பொதுவியல் புணர்த்து நால்கள் பொ 

அவெனவுஞ் இறப்பியல் புணர்த்து நால்கள் சறப்பெனவுங் 

கூறப்படும், சிறப்பியல்பு சகசமாயுள்ளதாகலின், உண்மை 

யெனவும் படும். பொதுவியல்பு அளவை முகத்தாலு மிலக் 

கணமுகத்தானுக் கூறப்பட்டுக் கேட்டல் இந்தித் லென்னு 

மிருதிறத்தா னுணரப்படும், இறப்பியல்பு சாதகமுகக்கா 

னும் பயன்முகத்தானுங் கூறப்பட்டுக் கேட்டல் இந்திக்க 

நெளித னிட்டை யென்னு நான்கு திறத்கா னுணரப்படும், 

கேட்டல் சிந்தித்த றெளிக னிட்டைகளை வடதாலார் முறை 

யே சிரவண மனன தநிதித்தியாசன நிட்டை. யென், **பல 

பொருட்குப் பொதுவாவே விலக்கணம் பொதுகியல்பு '” என் 

அம் *ஓரு பொருட்கே யுரிய விலக்கணஞ் சிறப்பியல்பு ” 

என்றும் ௮ளவை நாலாற்் கூறப்படும் பொதுவியல் சிறப்பி 

யல்பு வேறு; ** தடத்்சலக்கணஞ் சொரூபலக்கண ”' மென் 

ஒம் வடசொற்குப் பரியாயப் பெயரா யீண்டுச் கூறப்படும் 

பொதுகியல்பு சிறப்பியல்பு வேறெனச் தெரிந்துணார்.துகொ 

ளக, இவ்விரு வேறு வகைக்குஞ் சொல்லொருமை மாத்தி 

மையே பற்றி மயங்கற்க, 

சிவஞானபோதம் இங்கனம் பொதுலியல்புஞ் சிறப்பிய 

ல்பு மொருங்குணர்த்தலின், முழு முக தூலாம், இனிச் சல 

ஞானசத்தி சவப்பிரகரச மென்பன முறையே யிவ்விலக்க 

ணம் பெற்ற வழிநாலும் புடைநாலுமாம், மொழிபெயர்ச் 

அக் கூறு நால்களின் ஞானாமிர்த முதலிய பெரும்பாலும் 

பொதுவியல்புமாத்திரையே கூ.றுதலிழ் பொது நாலாம், திரு 

வுந்தி திருக்களிற்றுப்படி. முதலியன சிறப்பியல்பு மாத்தில.ர 

யே கூறுதலின் உண்மை நூலாமென்பது, வடமொழியினும் 

பெளட்கர மிருகேந்திர முதலிய சிவாகமங்கள் பெத்தச்தினி 

ன்ற நிலைபற்றி யிலக்கணம் கூறு சலின், ௮வை பொது நூலா
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ம், சருவஞானோத்தர முதலிய சிவாகமங்கண் மு.த்தியினின் 

2 நிலைபற்றி யிலக்கணங் கூறு கலின், ௮வையுண்மை._நாலாம். 

உபநிடதங்களிலுஞ் சுபாலமுதலிய வுபகநிடதம் உலகர் தோ 

ன். றி யொடுங்கு முறைமையுர் தோற்றியொடுக்குதற் காரு 

கருத்தா வுண்டென்னு மாத்திரையும் போல்வன வுணர்த்நு 

கரிழ் பொதுவெனப்படும் சாந்தோக்கிய முதலிய வுபரிட 

தங்கள் இருவகையுப் கூறுதலிற் பொதுவுஞ் இறப்புமாம். 

௮,கர்வசிகை ௮தரவசிரஞ் ருவேதாச்சுவகரமுகளிய வுபகிட 

தங்கண் முத்திநிலையைபற்றிச் சாதகமும் பயனுங்கூறுத௰ன், 

உண்மையெனப்படும், ௮தர்வசிகை முதலிய வுபநிடதகங்க 

ளிற்கூறும் பொருள்களுஞ் வொகமப்டொருளை மோக்கும்வழி 

ச் சூத்திரமும் பாடியமும் போலச் தூல! ருர்ததி முறையாம். 

'இக்கருத்துப் பற்றியே வேகம் பொது நாமலனவும் ஆகமஞ் 

சிறப்பு நாலெனவுர் திருமந்திர முகலியவற்றிற் கூறப்பட்ட 

னவென்் அுணர்க, 

* வேதார்தச் தெளிவாஞ் சைவ இத்தாந்தச் திறனிங் 

குதி தெரிக்கலுற்ராம் '* என்றதூஉம் இம்முறை தெரிந் 

கோடற்கென்க, இவ்வுண்மை யுணர்ந்து பொருள் கோட 

லே புரைகோண் மூறையாம். இனி யிவ்வுண்மை புணர்ந்து 

பொருள்கொள்ளமாட்டாகார் உபநிடதங்க ளொன்றோ டொ 

ன்று மூரணு "மெனவும் உபநிடதமுஞ் சிவாகமமுர் தம். 

முண் முரணுமெனவும், சிவாகமத்துள்ளு மொன்றோடொ 

ன்று முசணு மெனவு wus, garner பொருளேபற்றி 

யேனையவற்றை யிகழ்வர். அற்றே லஃதங்கனமாக; வேதா 

ந்த சித்தாந்த நூல்கள் ௮ங்கன மிரு வேறுவகைப்படுத் அக். 
கூறவேண்டியதென்னை ? இறெப்பியல் பொன்றே கூறவமை 
யுமாலேர்வெனின்,- அமையாது ; ஆன்மாக்கள் அங்கன் 

தத்தமக்குரிய 'சோபான முறையினறிந்து வருந் . தன்மைக். 

Cs pus அலாருந்ததி. "நியாயமாக 'வுணர்த்தவேண்மோத்லி 

சென்க,' **புறச்சமய நெறிரின்று மாச்சமயம். புக்கும் .புக
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ன்மிருதி வழிபுழன்றும் புசலுமாச்ெம, வற,ச்துன்றசளவை 
யடைந்து மருக்தவங்கள் புரிந்து மருங்கலைகள் பலதெரிர்து 
மா.ரணங்கள் படி.தீ௮ஞ், சிறப்புடைய பு ராணங்களுணாந்அம்' 
வேதச் சிரப்பொருளை மிகத்தெளிர் அஞ் சென்றார் சைவ, 
திறதீதிடைவ ரிதிர்சரியை ரியா யோகஞ் செலுத்தியபின் 
ஞானத்தாழ் சவெனடியைச் சேர்வர்!" என் றதூஉ'மிவ்விபல்பு/ 
சோச்சயே யென்க, ன ப்ட் 

| இங்கன மிவ்விருவகை யியல்பும் வே.றுவேறுகூறு மாகி 
மல்களின் பொருளொருமை யணரமாட்டாது, ஒரோவொளன் 
றேபற்றி யைக்கியவா தி மு;தீற்பல திறத்தான் வேறுபட்டுக் 
தீம்முண் மயங்குவார்க்கு ௮ங்கனமயங்காது அவற்றின் பொ 
ரூளொருமை யுணர்த்துதற் கெழுந்த.து இச்சிவஞானபோத 
மென்றறிக, Qs dur sri எல்லாவாகமப்பொருளையும் பன் 

னிரு சூத்திரத்தாத் மொகுத்அ விளக்குகற்கெழுக்தது இ 
லென்றுரைப்ப, மிருகேர்திரத்தின் முதற்கண்ணதாயே ஒரு' 
சூத்திரச்சானே எல்லா வாகமப்பொருளஞு் தொ ருச்தெடுத்து 
விளக்கப்பட்டனவென்பது அண்டே யறியக்டெத்தலாலும், 
மற்று மங்கனர் தொகுத்துக்கூறு மாகமங்கள் பலவுள வாச 
லானும், அதுபற்றி யிசன்சட்போந்த விசேடமின்மைய லு 
ம், நாடிக்கண்டு மயர் வற வளித்த,' சிவஞானபோத" மெ 
ன்பதற்கு தீ தாற்பரிய மதுவாகாமையாளலும், ௮வ ருரைப்ப 
ன வெல்லாம் போலியென்ஜொழிக. 'சிவஞான்போத' மெ 
ன்பதும் இக்காரணத்தாம் பெற்ற பெயர், அஃதெவ்வாறெ 
ன்னின்? “*உயர்ஞான மிரண்டா மாரு மலமகல வகலாத 
மன்னுபோகத் - இருவருசொன் ஜொன்ற;களைத் தெளிய வோத்ஞ் சிவாகமமென் pers Sus செப்புழாலே'' என்ப, 
வாசலின், பசஞான: மபரதான மேன்றிரண்ட் வெஞான 
மெனப்படும், அவற்றுட் பராஞானத்தைப் போதிப்ப தெல் லாவாசமங்கட்கும் பொதுவாகலின், ஈண்டுச் வெஞ் மெ * ot 

  

   
- ச 
Sa Se ன்றது அவ்வபர்ஞான் மாகிய சிவ்ஞானமேயா ம்,
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போதித்தல், - ௮வற்றி னிச்சயப்பொரு: ளி௫வென வண. 

ர்த்தூதலாம், : ஆகவே, சைவாகமங்களின் பொருணிச்சய. 

முணர்த்துவத சிவஞானபோதமெனக் காரணக்கு றியாயிற் 

றென் அுணர்க, இப்பொருள் வடமொழிச் சிவஞானபோ 

தீத்அப் பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரத்திற் பிற்பாதிமிற் கூறி 
யவாறுபற்றி யுரைச்சப்பட்ட.து. சவஞானமெனப் பொதுப் 

படக் கூறினுர்தலைமைபற்நி ஞானபாதமே சொள்ளப்படும். 

ஞானபாதத்திற்குச் தலைமை * கிரியை பென மருவுமவை 

யாவு ஞானங் இடைத்தற்கு நிமித்தம்!” என்பதனாலறிக, ௮ 

றேல், ஏனை மூன்றுபாசப் பொருள்சளையாராயு நூல்க ளியா 

வையெனின் ? ௮வை சோமசம்புவொசாரியர் செய்த இரி 

யா காண்டக் கிரமாவலி முதலியவாமென்க, ௮ நிறேல், ஞா 

னபாதப்பொருளாராய்ச்சி நூலும் பிற்காலத் தாசிரியன்மா 

ரே கூறவமையும்) ஆசமத்துட்கூறவேண்டாம் பிறவெனின்? 

ஆசிரியன்மார் வை யனுட்டிக்குமுறை யாராயப்புகுந்தா.ர 

ன்றி அவற்றிற்குப் டொருளொருமை கூறப் புகுந்தா.ரல்லா; 

அவை சிறுபான்மை தம்முள் வேறுபாடுடைய '' என்றும், 

* யார் யார் எவ்வாசகமத்தின் முறையே திக்கை பெற்றார் ௮வ 

சவர் ௮வ்வாகமத்தின் முறையே யனுட்டிக்க'' என்றும் எக் 

கோயில் எவவாகமத்தின் முறை பிரதிட்டை செய்யப்பட் 

டது ௮க்கோயிலுக் கவ்வாகமத்தின் முறையே பூசை விழா 
முதலிய ஈடாத்துக ” என்றும், “ மாறிச் செய்யிற் குற்றம்” 

என்றும், ஆகமங்களே கூ௮தலின், அவற்றிற்குப் பொரு 

ளொருமை காட்டலாகாமையின், கற்பபேதத்தானும், ஆன் 
மாக்கள் கருத்து வேறுபாட்டானும், அ௮வ்வவய்றிற் கேற்பச் 

சிறுபான்மை தம்முள் வேறுபடக் கூறுதல் பொருத்தமு 

டைச் சென்பதுபற்றி யவற்றைக் கூறு மாகமங்கள் சிறுபா 
ன்மை யங்கனம் வேறுபட, நிகழ்ந்தன. 

இனி ஞானபாதமாவது பொருட்டன்மை user gras 
தாகலின், ஆண்டு வேறுபதெல் பொருக்தா காயிலும், ஆன்
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மாக்களின் மலபரிபாக தாரதம்மியத்திற் கேற்பத் தாலாருர் 

தீதி முறைமைத்தாக வுணர்தீதுகன் ம பென்பதுபற் றி, D8 

ஙனங் கூறு மாகமங்களை கோக்குவோர் ௮வை யொன்ோ 

டொன்று முரணுவன போலக் SHB wwe Rout, Dawe 

மயங்காமைப் பொருட்டு ஞானபாதப் டொருள்களை யெல் 

லாம் பொது வுண்மையென விருவகைப்படுத்து ஆராய்ச்சி 

செய்தொருதலையா னுணர்த்தவேண்டுதலின், ௮அஃதேனையோ 

ரா லாகாமையின் வேண்டுமென்க, ௮ங்கன மூரணுவன 

போலச் தோன்றுவன யாவையெனின் ? சுவாயம்புவ முத 

லியவற்றிற் பதார்த்த மேழென்றலும், பெளட்கர முகலியவ 

ற்றி னாறென்றலும், பராக்கியை மூதலியவற்றி னைர்தென் 

றம், சருவ ஞானோத்தர முதலியவற்றி னான்கென்றலும், 

இபெளரவ மிருகேர்திர முதமியவற்றின் மூன்றென் தலும், 

போல்வனவா மென்க, அவை யெல்லா கூன்றென்றதலு 

ளடங்குதலின், முப்பொரு ளென்றலே எல்லாவாகமங்கட் 

குச் துணிபெனக் காட்டுதல்போல்வன பொரு ளொருபை 

கூறு கலா மென்பது, 

வேதாகமப் பிராமாணியம், 
வைதிகரி லொருசாரார் “ வேதம் பிரமாணழால் '” என் 

அம், * வோகமம் பிரமாண gos” Onarga கூறுவர், 

சைவரிலொருசாரார் * சிவாகமம் பிரமாண_நா '' லென்றும், 

“வேதமதுபோல்வதோர் பிரமாணநாலன்”” றென்றும், கூறு 

வர். நீலகண்டவாசிரியர் ௮ப்பயதிக்கிகர் முதலிய சிவாத்து 

வித சைவாசிரியர்கள் நீலகண்டபாடியம், சீவாஇத்தமணித 

பிகை, இவதத்துவலிவேக முதலியவற்றில், ௮வ் வைதிகரை 

மறுத்துச் சிவாகமப்பிராமாணியம் வறியுறுத்துரை த்தார், 

அ. ரதக்தவொசாரியர் உமாபதிசவொசாரியர் முதலிய வைக 

சத்தார்ச சைவாசாரியர் சதுர்வேசதாற்பரிய சங்கம், 

பெளட்காகிருத்த முதலியவற்றில், வேதாதமப்பிராமாணி 
யம் வலியுறுத் HOTS SI,



10 சிற்ப்புப்பாயிரம், 

“சேதங்களொருவராற் செய்யப்படாது நிலை£ப்௮டை 

மையானும், ஆன்றோமாம் ழுவப்படுதலாலும்,. குற்றமின் 

திப் பிரிமாணமாமென்பது அணியப்படும், ஆகமங்களவ்வா 

று.நித்தமன்றி யொருவராற் செய்யப்பட்டமையாலும், பிர 

மப்பொருள் வேதமொன்றானே யுணரப்படுமென்ப தெல்லா 

ர்க்கு.மொப்பமுடிர்சமை யானும் அங்கனமாயினு மிருதி 

மூன்முசகலியனபோல வேதமுதஜூலாகக்கொண் டாகமங் 

கள் செய்யப்பட்டனவெனின்? ௮.து அம்மஜனோர்க்குக் கொள் 

கையன்மையாலும், ௮ங்கனங்கொள்ளின், வேதப்பொருர 

ணர்ந்து நூல்செய்க மனுமுதலியோர்போல வாகமஞ்செய்த 

விறைவலுக்கு முற்றுணர்வின்மை பெறப்படிதலானும், ௮வ் 

வாறன்றி மூற்றுணர்வியல்பாகவுடைய விறைவனாற் செய்யப் 

பட்டமையின் ஆகமங்கள் பிரமாணமெனக்கூறின், முற்று 

ணர்வுடைய விறைவனுண்மை துணிந்தபின்னர் wai Gyo 

செய்யப்பட்டமையி னாகமம் பிரமாணமெனத் துணியப்படும், 

ஆமம் பிரமாணமெனச் அுணிர்தபின்னர் ௮தனாலிறைவனு 

ண்மை ஏணியப்படுமென, ஒன்றனையொன்று புற்று௪ லெ 

ன்னுப் குற்றமாமாகலானும், ஆகமம் பிரமாணமென்பது 

தெளியப்படாதாம்; அல்லதூஉம், வாசிட்டலயிங்கத்திற் 

5 பாஞ்சராத்திரம் புகழ்ந்தெடுத் தொருகலர் பகர்வார் '” என் 

பது முதலாகச் தர்திரவழி யொழுகுவோரை எடுத்துக்கூறி 

* அவர்மாகூட ” மெனவும், பாற்பபுராணத்தில் வசிட்டலு 

க்குந் இலிபனுக்கும். கூற்று நிகழ்வுழித் *திராவிட தேசர்தன் 
ap சத்திரசேனனென்பா '” னென்றெடுத்துக்கொண்டு, 

இ த்திரசேனனென்னு மரசன் பாசண்டர்கூற்றேபற்றி வை 

இச வொழுக்கச்மைச் கைவிட்டுப் பாசுபசவழியொழுகி ஈரக 
த்தில் விழ்ந்தா னெளவும், வாகிட்டலயிங்கத்திற் * சாண் 

டில்லிய ளென்பானொருவன் நறுசண்ணனாய்ப் பிறர்மனை ஈய 

8.5. வாசுசேவுளைச். தங்குநெதியானே வழிபட்டு .நிரயத்தி 

ல் லவிழ்ந்தா '” ளெனவுஞ், சூதசங்கதையின் * மொழிடாஞ்ச :
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சாத்திரங் கபாலக் காளா மூகஞ்சா த்தம் ப்வு' த்தி ம்ர்ர்கதர் 

தன்னிற். கழிபாசு பத.நால்சர்ம் பவத்திற் திக்கை sit Oh 

பீர்.வேதியரிற் கடையர் காணீர்” என்றற்றொடக்கத்தாற்' 

1 நந்திரவழியொழமுகுதல் பொய் தி்தொழிலுணர்ந்து வெகு 

ண்ட. கெளதமன் சாபப்பய ” ் னெனவுங் சூர்மபுராண்த்தில் 

* அனைவருமரன் றனையரியை யண்மி'' யென்றெடுத்துக்கொ 

ண்டு அறுமுனிவரிட்ட சாபவய கசானே வேட்பித்சன் | 

முதிலியவற்றி னதிகாரமின்மையான் விருத்தியின்றி. வருந்து 

வோர்க்கு விருத்இபின்பொருட்டுச் தர்திரஞ் செய்யப்பட்ட” 
செனவும், ௮அதனுண் * மோக நூலிருவோமுஞ் செய்வே-ம் 

விடைக்கொடியா '' யென்பதனா லாகமங்கண் Cur Bid aaj 

,நர்மிலனவுங கூறுதலால், ௮5மம் பிர்மாணமல்லவென்பதே 

செற்றென விளங்குமாகமின், அவை வீடுபேறு முதிய 

மறுமைப்பயன் பயப்பிக்குமா ஜென்னையெனின் ? கூறுறும், 

வேச நித்தமென்பதற்குப் பிர்மாண் மின்மையானும், 

தேோற்றக்கேடுகள் காண்ப்படுகலா னநிச்கமென்பதே துணி 

யப்படுதலாலும், *அர்சக்சககரமேயிது' வென்னுமறித்.துணர்வு 

அந்சர்சடரே யிதுவென்பதுபோலச் சாதியொருமைப ற்றி 

நிசழ்வசேயாமாகலானும், அவ்வாறன்றி யெழுச்துக்கணித்த 

மெனக் கொள்ளினும் ௮வையொன்றோடொன்று தொடரப் 

ப;டுற்றுவருஞ் சொற்க ளநித்தமேயாகலானும், உலகத்திம் 

கூத்சகோற்ற வொடுக்கங்களுண்மையிற் பிரவாகநித்தமென்ப 

அம் பொரு தாமையானும், எல்லாவுயிர்கண்மாட்டும் போரு 

ஞூடைய் பரமசவனாற் செய்யப்பட்டமைபற்றியே வேதங் 

கட்குப் பிரீமாண் வுண்மை கொள்ளப்படும். அம்முறையா 

னே சிவாகமங்களும் பிரமாணமாக அணியப்படும், அது 

 வேதமுகலுலகாயதநூாலிறு தியாகயவெல்லா நெறியும் பரம 

'இவனுழ் செய்யப்பட்டமையானும், இறுதிக்கால்த.துப் பரம 
சிவனிடத் தொடுங்யெ வேசம் படைப்புச்சாலத்து முன்போ 
Ca தோன்றுதலாளும், “நித்த மென்றுபசரித்துக் கற்...



12 திறப்புப்பாயிரம், 

படும், ஆசறின், வவொசமங்களை. நித்தமென்பது மிக்கருதி 

தேபற்றி யென்சு, அங்கன மல்லாக்கால், * வேதம் பரம 

சிவஞம் செய்யப்பட்ட தென்னுஞ் சுருதிகளோமும், “அட் 

டாதச வித்தைக்கு முதற்கருத்தாவாகய சூலபாணி” யென் 

றற்றொடக்கத்துப் புரணவசனங்களோடும் ஈண்டுக்கூறும் 

அனுமானவளவையோடும், முரணுமாறறிக, 

ஒருவனின்னேன் வந்தேனென்புமி ௮வனு மவன் வாய் 

மொழியும்போல, மூசல்வனு மூதல்வஞழ். செய்யப்படும் 

வேதாகமங்களுந் தம்முட் காரகவேதுவு ஞ பகவேதுவுமாகிய 

வேறுபாடுடைமையின், இன்னோரன்னவை யொன் நனை யொ 

ன்று பற்றுதலென்னுங் குற்றமாசா Oars, இனி யான் 

மோரா் மழுவப்பட்ட மைபம்நி வேதஞ் சிவாகமமிரண்டும் 

பிரமாணமெனச் துணிச்தபின்னர் ௮வற்றானே யவை பரம 

சிவம் செய்யப்பட்டனவென்பது துணியப்படுமாகலானு 

மொன்றனையொன்றுபற்றுத லாசாமையு மூணர்க, ன் 

ரோராம் றழுவப்பசெ லாகமப்பகுதியினின்றாலெனின்? ஆற் 

தன்று) ** துறக்கம் வேண்டியோன் சோதிட்டோமத்தான் 

Caria” வென்றம் மொடச்சுத்துச் சருதிசட்கு ௮வை வே 

ட்குமாறு வகுக்றுச் கூறுஞ் சுருதிகளு மத்சன்மையவாகிய 

கற்ப சூத்திரவ்களு மின்றியமையாது வேண்டப்படுமாறு 

போல வேசத்துள் விதிக்கப்படுஞ் சிவபூசை முதலிய விதிச 

ட்கும் ௮வற்றை வகுத்துக் கூறுங் காமிக முதலிய சிவாகம 

ங்க ளின்றியமையாது வேண்டப்பட்டு நிற்றலின், ௮வை யா 

ன்ரோராம் றழுவப்படுச லொருதலையாகலானென்்க இது 

சதுர்வேததாற்பரியசங்கிரகத்தில் ௮ரதத்தாசாரியர் கூறிய 

வாத்ரானறிக, அ௮.ங்கனமாயினலுர் திக்கைப்பே முன்றோராற் 

ஐழுவப்படாமையின், ௮ப்பகுதியிற் பிரமாணமாமாமென்னை 

யெனின் ? அ௮ற்றன்று ; சுவேதன் உபமன்னியன் அகத்தி 

யன் மூதஃயோர்க்குத் இக்கைப்பே௮ு காண்டலானென்க,
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ர்னியன் அகத்தியன் முதலியோர்பாற் சண்ணன் Birt 

ழ் தளியோர்க்குத் . இச்கைப்பேறு .அரிவஞ்சம் பாரதம் 

பு சாண மு;திரியவற்றின் விரித் அக்க. றியவாறுங்காண்த, 

'கல்லாரும் பெருமை, எல்லாருக்கு மலப்ரிபாக் மின் 

1h, பமமகஞ்ச சர்நியாசம்போல, அதற்குரிய விகாரி 

. 1லமேயாகனனென்பது, னுற்றேல், வாமநூல் முதலா 

௮ம் பரமசிவனாற் செய்யப்பட்டமையின், சாமிகருதலிய 

றோடொப்பப் பிரமாண்மாதல் வேண்டப்படும் பிறவெ 

ின் ? படாது] HUD Dl DG சுரைக்குடந்தாபித்தன் 

தலய வாசா.ரங்கள் வேசுத்து ளெடுத்தோதி விலக்கப்பட் 
டமைபிற், சவுத்திராமணியாகத்திற் சுரையேற்றல் வேதத் 

கேயாயவாறுபேோ துள் விதிக்கப்பட்ட, சரயினு மேனையோர்க் 

 அவைபும் ஏனையோர்க்கே யுரியவென்பது பெறுதுமாக 

ன், அவையு மவற்றிற்குரிய வதிகாரிகள் வேறுபாட்டாற் 

ரிரமாணமாமெனக் கொள்ளப்படூமென்க. அங்கனமாயின், 

௮௮ வேத விதியோடு மு. ரணுமாலோவெனின்? அவற்றுட் 

கூறும் ரீயைகட்கு வேசுநெறிபிற்றப்பியமார்த ரதிகாரிச 

ளெனப் பிரித்துவைத்தலான் நமுரணாசென்ச, இத காந்தத் 

அட் கூறப்பட்டது, 

ப 

இனிப்பொருள்கண் மு. ரணியவழி வலியவத்முன் மெலி 
பவை கண்டி க்கப்படமெனக் கொள்க, எல்லாநெறியு மிறை 

வனாழற் செய்யப்பட்டமையான் விசேடமின்மையின் அவ. 
ளொன்றற்கொன்று வன்மை மென்மை கூறின், இதுவே 
மாறுகொளக் கூறலாமாலெனின் ? அ௮ற்றன்று; அவற்றைப் 

பின் வழிப்படுத்து நால்செய்தோர் சாரதம்மியச்சானே யவ 

ற்.நிற்கு வன்மை மென்மை கூூதலமையுமாகலின், பின்னூ 

ல் செய்தார் .அவ்வக்நெறியிற் கூ.றும்பொருள்களை யம்மொழி 

யின் qoute மறியாது மயங்கி ௮வற்றோமி மாறுகொளசி 

தொசுத்தும் விரித்துஞ் செய்தாராகலின், அனவ மென்ன 
யெனப்பட்டன, . மாறுகோளில் கூற்றினெல்லாம். பிசமாண 

2
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மேயாமென்க, இனி வேதத்தினுஞ் சவாகமத்திலு மிந்தீரன் 

முதலியோர் ௮வ்வாறு வழிப்படுத்து வே.று _நால் செய்ய, 

வேதத்திற்கு வியாசர் முதலியோரும் ஆகமத்துக்குப் பிரண 

வர் முதலியோரும்போலச் சம்பிரதாயமாத்திசமே விளக்கினா 

சாகலின், அவ்விரண்டினுள் வன்மை மென்மைகள் கூறுதல் 

பொருந்தாமையின், அவற். றுளொசோவழி மாறுகோள்போ 

லச் தோன்றியவழி, வேதவாக்கயெங்கடம்முண் மாறுபட்டவ 

ழிக்கருச்து வேறுபாடு பற்றிக் கூறியசெனச் தெரிந்துசை க் 

அக்கொள்வதுபோல, அவை மு.ரணாதவாறு தெரிந்துரைள் 

அக்கொளவதன்றி, ௮வை யொன்று ஜொன்று மறுக்கப் 

படாவென்க. 

இவவாறன் றி, இன்னுமொருவாற்றுன் AD ST pI 

சாருவாக மு atu வெல்லாச்சமயமம் பரமசிவனுற் செய்யப் 

பபட்டமைபிற் பிரமாணமேயாமாயினும், அவற்றுண் முதற் 

கண் மிகவுமந்தவுணர்வின ரா யுலகவின்பமே பெரும்பயனென 

வு் தமக்குப்புறம்பாகிய மக்கண் முத யோரே யான்மாவெ 

னவு மபிமானஞ் செய்துழலுமதிகாரிகளுக்குப், பரம௫சிவனிர 

வ், துன்ப முதலிய வற்ோடு வி.ரவுதலா லுலகவின்பம் 

பேருறுதிப்பபனன்றெனவு மக்கண் முதலியோ ரான்ம:வல்ல 

பசெனவு முணர்த்தி, ௮வர்களுணர்௮ ௮வ்வளவி னிலைபெறுத 

றீ பொருட்டு. நுட்பப்பொரு ளூணர்த்தப் புகிற் கொள்ள மா 

ட்டாமைய:ற் வாலவுடம்பே யான்மாவெனவும் ௮வ்வுடம்பு 

தத் லே பேருறுதிப் பயனெனவு மறிவுறுத்தருளினான், 

பின்பங்கன மறிவுறுத்த நெறியே யொழுகிப் ப.ரமசிவன் றி 

"ருவருட்குரியராய் மலசத்தியிற்சறிது நீ.5) உடம்பே யான் 

மா உடம்பு ஈசித்தலே பெரும்பய னென்பவற்றினையப்பாடு 

"தோன்றிய வதிகாரிகளுக்கு, உடம்பு முதலீயன வான்மாவல் 

லவென்று மறுத்தற்பொருட்டுப் புத்தநா லறிவுறுத்தருளி 

ஞன். இவ்வாறே மே௮ஞ் சோபானமுறை wr ge Fs 

"தருளியதென மாறுபாடின்மை யுணர்ந்துகொள்ளப்படும்,
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இங்ஙனஞ் சாருவாக முதலிய நால்களைச்சோபானமுறையாற் 

2சொாள்ளவே, அதிகாரி தாரதம்மியத்தான் மேலுள்ள .ால்க . 

ள் சழுள்ள நூல்களை மறுக்குமுகத்தாற றோன் றினவாகலின், 

மாறுகேளில்லைியன்பதூஉம், அவையு மொருவாற்ருற் பிர 

மாணமேயாமென்பதூஉம், போர்தமையுணார்க, 

இது தயித்திரியத்தி லதிகாரிபேதம்பற்றி * அன்னம.ப 

கோசம் பிசம” மென்றும், அதனை மறுத்து மேலதனிற் சூக் 

குமமாகிய £ரொாணமயகோசம் பிரம” மென்றும், ௮த ற்கு 

மேல் * மனோமயசோசம் பிரம” மென்றும், அதற்குமேல் : 

“விஞ்ஞானமயகோசம் பிரம” மென்றும், அதற்குமேல் * அ . 

சந்தமயகோசம் பிரம” மென்றும், ஒன்றற்கொன்று சூக்கு 

மமா யுணர்த்து தல் போலவும், கவுசதகவுபநிட.தத்தி லதிசாரி : 

பேதத்தால் இந்திரன் றயித்தியலுக்குச் தன்னையே பிரமமா 

sé கூறியதுபோலவுங் கொள்க, அங்ஙனம் புல்லையெதிசே 

காட்டி யாக்களைப் பிடிக்ருமாறுபோலச் சோபானமுை ற்மை 

பற்றிக் கூறியதென்பதும், அவையெல்லா மொருவாற்றுற் : 

பிரமாணமென்பதும், சூதசங்தையிற் காண்க, இங்கனம் 

கூறியவாற்றானே, வேதமுஞ் சித்தாந்த சைவாகமமுமென் 

னு மிரண்டுமே யுத்தமநாலெனவும், ஏனைச் சாருவாகமுதற் 

பாஞ்சராத்திர மிறுதியாசய நால்களெல்லா மிவ்கிரண்டினொ 

டு மாறுபட்டவழி மறுக்கப்படுமெனவும், அவற்றுள்ளும் வ 

ழிழூல் செய்தார் தாரதம்மியத்தாற் £ழ்க்€ழ் நால்கண் மே 

ன்மேனூல்களான் மறுக்கப்படுமெனவும், உணர்ந்து கொள்க, 

இனித் “ தந்திரவழி யொழுனோர் apr.” செனவும், 

௭ நிரயத்தில் விழ்ர்தா'” செனவும், “அவை சாபப்பய”” னென 

வும், “dg Bu பொருட்” டெனவும், “Cure gr” லெனவு 

ம் புராணங்களிற் கூறியது, வேசப்பொருளொட மாறுகொ 

ளக் கூறும் பாசுபதம் பாஞ்ச.ராத்திர முதலிய புறச்சமய்ங்க 

ளேயாம்; வேதப்பொருளையே விரித்துக் கூறப்புகுந்த வேத



  

18: சற்ப்புப்பாமிர்ம், 
சர்.ரமாயெ சத்தாக்த சைவாகமங்கள் யன்டுற்னவுணர்ச,' இ 

வும் வாயவ்கியசக்கை சனற்குமாரசங்கைை. கூர்மபுரா 

ண. .மரூடாசம முதலியவற்றுட் கூறியவாறு, இனிப் புறச் 

சமயவழி யொழுனோரசை யங்கன மிழித்துக் கூறிபதூஉம், 

அர்கெறி யொழுகுதல் பற்தியன் ௮) மற்றென்னெனின் ? 

அவற்றையே பொருளாகக் கொண்டு வேதரெறியை நிக்தி 

தமை பற்றி யென்க, அதுவும் ஆண்டே கூறப்பட்டது. 

பூறச்சமய நால்கள் விருத்திப் பொருட்டுச் செய்யப்ப 

ட்டன வென்பதாூஉம், உடலேம்புகம் பொருட்டென் றன 

று; விருத்தி யொழுக்கமுமாமாக ரற் சாபத்தால் வேதநெறி 

யி னீங்கனோ ராசரித்தற்பொருட் டென்றவாறாம், மோசு 

.நாலென்றதாஉம், மணிமந்திர மருர்து மு.க: யவற்றான் விம் 

மிதம்பயக்கு தாலென்றவா மேய: ம், இனி வேசதமுஞ் சிவா 

கமமு மொன்றேயாயினு மி HUGH, வேத மூன்று 

வருண த்தார்க்குஞ் சிவாகம நான்குவருணத்தாருகச்கும் பொ 

துவாதல்பற்.றியாதலாற்- சிவாகமங்கள் பிரமாணமென்பது 

தெற்றெனவுணர்க, இங்கனஞ் 'சைவாசமங்களுக்குப் பிரா 

மாணியம் பெளட்கரவுரசையி 'னுமாபதிவொசாரியர் காட்டிய 

ஜாறே காண்க, நீலகண்டபாடியத்திற் பதியதிகரணச்திற் கா 

ட்டுமாறு, “சிவாகமங்களி னொருசாரன பரப்பிரமல் கேல் 

நிமித்சகாரண " மெனக்கூறும்; ௮, சனை மறுத்தற்கெழுர்க இ: 

வ்வதிசரணமென்றுரைப்பாருமூளர்; அது பொருந்தாது. 

யாம் லேகுத்திற்குஞ் வ “சமத்திற்கும் வேற்றுமைசண்டில, 
ம்; சிவனும் செய்யப்படுதறின் ' வேதமுஞ் சிவாசமமென 

வழங்கப்புமொதலா்ற் 'ஏவாகம மூன் ௮அவருணத்துச்சே- யுரித் 
srg கான்குவருணத்துக்கே யுரித்தாயதுமேன abner ane 

ப்படும்; அவற்றுண் முன்னையது வேதமேனவும் பின்னைய 

அ சிவொாகமடுமனவும் வழங்கப்பட்டன ; .இவ்லிரண்டுஞ்செய் 

த கருத்தன். வெனொருவனேய-ம்; 'இல்காறு. FORA ad 
புராணக்களிலுஞ் 'சிவாகமங்களிலு 8. கூறப்பட்ட௫ ; யஞ்ச
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(பிரமம் பிரணவம் பஞ்சாக்கரம் பிசாசா ரமா கலிய மந்திரங் 

களும், பதி பக் பாச முதனிப பொருள் வழக்கமும், Bohn 

றி னுதிதூளனம் திரிபுண்டா முருத்திராக்கர் தரித்தல் சிவலி 

ங்கபூசை முசலிய தீருமங்களும், பிறவும், வேதன். சிவாகம 

மிரண்டிலு மொப்பக்காண்டலான், ௮வகிரண்டும் பிரமாண 

மேயாகலாளும், கருக்சர வொருவனேயாகலா னவ்வீரண்டி ற் 

கும் பொருளெர்ன்றேயாகலின் அவற்றுள்ளு மாறுபாடின் 

மையானும், இவ்வதிகரணக் சேவல நிமித்தமாத்திரமே யி 

றஹைவனெனக்்-று மிரணியகருப்பநூலாகிய யோகசாத்திரத் 

சை மறுத்தற் கெழுந்ததெனவே யாங் கூறுதும்'” என்றிவ் 

வா..று நீலகண்டவாசாரியராற் காட்டப்பட்டது. இ.ச கி 

ரித்துச் வெ.-இிக்தமணிதிபி-.க செவதத்.துவவிஃவஈமு,சலிய 

சாலுடையார் சிவாகமங்கட்குப் பிராமாணியங் காட்டியவா 

௮ம் ௮.5 நால்களுட்காண்க, 

Gage, சிவாகமமென வீருபகுதிப்பட்டத, eps pay 

Chas BOs முரிமையாத.லு கான்குவருணத்திற்கு முரிமை 

யாதலும் பற்றியென நீலசண்ட.பாடியத்திற் கூறப்பட்டது, 

ஈ வேதநூல் சைவநூலென் திரண்டே.நால்கள் வேறுரைக்கு 

நூலிவற்றின் கிரிர்த pres, ளாதிழா் aren Bun லன்றருநா 

லி ரண்டு மாரணதநூல் பொதுச்சைவ மருஞ்சிறப்பு நாலா, 

நீதியினா லுலகர்க்குஞ் ௪,த்திகிபா' தாக்கு நிகழ்த்திய நீண்ம 

றையி னொழிபொருள் வேதாந்தத்,  தீதில்பொரள் கொண் 

டுரைக்கு நால்சைவம் பிறந றிகழ்பூர்வஞ்.சிவாகமங்கள் சி 

த்தாக்த மாகும்” எ-ம், “உலகியல் வேத.நா .லொமுக்க மென் 

ப.௮, நிலவு மெய்ச் நெறிசிவ நெறிய.தென்ப.அம்'' எ-ம் கூறு. 

பவாகலின், ௮ங்கனர் தூலாருக்ததி முறைன்மிபற்றிச் கூறு 

த்லின்:இருபகுதிப்பட்டதெனவே யாம் கோடும், 

இனிச் சைவரிலொருசாரார் சைவாசமங்களில், “soe 

HO, ன்.வஇகம், .௮த்தியான்மிகம், . அதிமார்க்கம், மாதிர” 
மென மூல்களையைவசைப்படுத்து, **'மாந்திரமபொழிஈ்த நான்
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கும் புறநா” லென வைதிகத்தினையும் அவற்றுடன் விலக்கு 

தலானலும், “வேதாச்தத்திலேகனேயான்மா'” வென வேதாக்த 

தைப் புறச்சமயங்களோ டெடுத்தோதி மறுத்தலானலும்' வே 

தம் பிரமாணமன்றென்பர், sg பகுதீதுணர்வில்லாதார் 

கூற்றேயா மென்று மறுக்க, என்னை ? **ஓண்டு “வைதிக' மெ 

ன்றது மீமாஞ்சைநா.லும், வைசேடிகநாலும், நையாயிக தா 

அமென்னு மூன்றுமேயா”' மெனவும், “பு றச்சமயங்களோடு 

வைத்தெண்ணிய வேதாந்த” மாவது ஏகான்மவாதங்கூறும் 

வீயாசழா"” லெனவும், சத்தாந்தப்பிரகாசிகையிற் சர்வான்ம 

சம்புவொசாரியர் கூறு,கலான், ௮.து வேமென்பது தெற்றெ 

ன விளங்குமாகலின், ஆண்டு “Cae” Owen pgne.p மீமாஞ் 

சை நாலையெனக்கொள்க ; வேதத்அள் விதித்த கருமகாண் 

டத்தை யாராய்ச்சசெய்தலின் ௮தற்கு மப்பெயராயிற்று, 

௮ங்ஙனங் கொள்ளாக்கால், வேகசாரஞ் சிவாகம மாதலாற் 

 சைவாசாரத்திற்குரியோன் வைதிக” னெனவும், “வேதாம் 

தப்பொருளைத் தெளித்துக் கூறுவது சித்தார்த” மெனவும், 

“பிற நூல் பிற பொருள்களைக்கூறு”” மெனவும், வேதத்தோ 

டொற்றுமை யடைமைபற்றியே சிவா கமங்கட்குப் பிரமாண 

மாதல் கூறும் வசனங்களோடு மு. ரணுமாறறிக, *பாசுபத” 

மென்பது யோகப் பெயராற் சைவாகமங்கட்கும் உரூடப் 

பெயராற் பாசுபதாகமங்கட்கு மாமாறுபோல, * வேதாந்த 

மென்பது யோகப்பெயரான் வேதத்தின் முடிபாகிய வுபநிட 

தங்களைச் கூறும் ; உரூடப்பெயரால் ௮வற்றை யெடுத்துச் 

செய்த வேகான்மவாத நூலைக் கூறும், ஆதலின், அவ்விரு 

Ca games தெரிந்துணர்ந்து கொள்சு, 

வேகமோ தற்கண்ணும் வை திசாசாரத்தின்சண்ணும் 

உபஈயனப் பேறுடையார்க்கன்றி யதிகாரமின்மைபோலச் 

சைவாகம மோதுதற்கண்ணுஞ் சைவாசா.ரத்தின்கண்ணுஞ் 

சிவதிச்கைப் பேறுடையார்க்கன்றி வதிகார மில்லையெனக் 

9ிகாளக,
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வேதத் திழ் கூறுங் கருமகாண்டப் பொருட்கு இன் ஜிய 

மையாறு வேண்டப்பட் டெஞ்சி நின்றனவாய பொருள்களை 

பும் வேதமுடி.பாய வுபரநிடதத்தின் சா.ரமாயள்ள பொருள்க 

ளையும் வேறெடத் துக்கொண்டு இனிது விளக்குதலின், சிவா 

கமஞ் சித்தார்த சாத்திர மென்று வழங்கப்படும், இச்சித் 

தார்ச வாகமங்கள் சரியாபாதம், இரியாபாதம், யோகபாதம்; 

ஞானபாத மென கான்கு பாதங்சளுடையனவாம், 

இவற்றுள், சரிய-பாதத்துட் பிராயச்சித்தவிதியும், ப 

வி,த்திரலிதியும், வெலி.ங்க விலக்கணமும், நந்தி முதலிய கண் 

ந தரிலக்கணமும், செபமாலை யோசபட்டந் தண்டங் கமண் 

டல முதஃியவழ்றி னிலக்கணமும், அந்தியேட்டி விதிடிம், சி 

IT FSP BUD கூறப்பூம், | 

கரியாபாதத்துண் மர்திரங்களினது உத்தாரணஞ் ௪ ந்தி 
யாவர்தனம் பூசை செபம் ஓமங்களும், சமயம் விசேட நிரு 

வரணம் ஆசாரியாபிடேசங்களும், புத்தி முத்திகளுக் குபாய 

மான PGMS LD கூறப்படும், 

யோகபாதத்துண் முப்பத்தாறு தத்துவங்களும், தத்து 

வேசு.ரரும், ஆன்மாவும், ப.ரமசவலும், சத்தியும், சகத்திற் 

குக் காரணமான மாயை மாமாயைகளைக் காணும் வல்லமை ” 

யும், ௮ணிமாதி சித்திஞண்டா ‘(pon றமையும், இயமம்கியமம் 

ஆசனம் பிராணாயாமம் பி.ரத்தியாகாரர் தா.ரணநர் தியானஞ் 

சமாதிகளினுடைய முறைமையும், மூலாதார முதலிய ஆதா. 

ங்களின் முறையும் கூறப்படும், 

ஞானபாதத்துட் பரமசிவனுடைய சொருபமும், விஞ் 

ஞானகலர் பிரளயாகலர் சகலர் என்னு மான்மாக்களின் சொ 

ரூபமும், ஆணவம் காமிய மாயேயம் வைக்தவர் திரோதான 

சத்தி என்னும் பாசங்களின் சொரூபமும், சத்தியின் செ:ரூ 

பமும், சிவதத்.துவமுதற் பிரகிருதி த;த்.துவம்வரை முப்பதீ
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எது தத்துவங்களினது உற்பத்தியும், இவை யான் மாக்கள் 
ரகம் புசிக்கைக்குக் கருவியாமுறையும், புவனங்கள் புவ 

?னசுவரர் சொருபங்களும், புவனங்களின் யோசனைப் பிர 

ஈணங்களும், ௮தமப் பிரளய மத்திமப்பிரளய மசாப் பிர் 
ஈயங்களின் சொரூபங்கஞம், ௮௪மப் பிர்ளயங்களின் பின் 

ஈரச் இருட்டியா மூறைமையும், பாசுபதம் மாவிரங் காபா. 

95 மு,.தலிய மதங்களின் செ-ரூபங்களும் கூறப்படும், 

உயர் சிவஞானபோதமெனவே யாப்பும், கேட்போரும்) 

நதலிய பொருரும், நாத்பெயரும், நாடித் தீர்ந்து கண்டு ம 
பர்வறவெனவே நுதலிய பொருளின்வகையும், பயனும், நர் 
த முனிகணத்தளித்தவெனவே வழியும், வெண்ணச்சுவே 
தவன்ன மெய்கண்டசேவனென்வே ஆக்கியோன் பெயரும், 
தீமிழ் வழங்கு நிலமே இந்நூல் வழங்குகிலமென எல்லை:பும் 
போர்தவாறுணர்க, வட.நாலார் யாப்பை ஆனர்தரியமென் 
அம், நூதலிய பொருளை விடயமென்றும், கேட்போரை அதி 
காரிகளென்றும், பயனைப் பிரயோசனமென்றுங் கூறுப, யா 

ப்புச் சம்பர்தமென்பாருமுளர், 

பாயீரம் ழடிந்தது.



a 

கணபநீதுணை. 

தகச்ச்றப்பலம். 
திரரவிடமாபாடியம்; 

எ.னப்படும் 

திவஞானபாஷ்யம். 

  

மங்கல்வாழ்த்து. 

சைவாகமங்களுண் .ஞான.பாதப் பொருளினிகலறுத்து 

அவற்றின் பொருஞண்மை போதித்தற்கு. ரெளசவாகம த்தி 

னெழுந்த வெஞானபோத நாலனைத் ,தமிழுலகமுய்தற்பொ 

௫ட்டு மொழிபெயரத்துச் செய்து பொழிப்புரைப்பானெடு 

தீதுக்கொண்ட வாரியர், சாக்கரத்தே யதிதத்தைப் புரியுச் 

தமக்கு இடையூறு இறிதுமணுகாமை யறிந்தாராயினும், ஆ 

ன்ரோராசா.ரம் பாதுகாத்த நீபொருட்டும், மாணாக்காக் கறிவு, 

அத்தற்பொருட்டும், முதற்கண் இடையூறு நீக்குகற்குரிய 

கடவுளை வாழ்த்துவதாக மங்கலவாழ்த்துக். கூறுகின்றார், 

வாழ்த்தும் வணக்கமும் பொருளியல் புசைத்சனுமென மக: 

கலவாழ்த்து மூவகைப்படும், ௮வ ற்றுளிது பொருளியல் 

புரைத்தலேனக் கொள்க, 

கல்லா னிழன்.மலை வில்லா ரருளிய 

பொல்லா நிணைமலர் நல்லார் புனைவரே. எனவரம், 

நந்திபெருமானுக்கு இர்நூலதிவுறு.த்தருளிய முதலா? 
ரியரென்ப துணர்த்துதற்குக் கல்லானிழலென இடம். கூறி 

னார், ஆண்டெழுர்தருளியிருந்து, சிவாகமப்பொருள்களொ 

ஜ்ரோடொன்று முரணுவனவாத மஜைந்து ஜினாவிய ws PO
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ருமானுக்கு, இர். நாலான் மலைவு£ர் த தருளினாென்பா., மலை 

வில்லாரென்றார்” இல்லார் இல்லாகச் செய்காரெனப் பண் 

படியிற் பிறந்த வீனைப்பெயர், இனி மலைகில்லாரென்பது 

மேருவை வில்லாகவுடையரெனக்கொண்டு, கல்லானிழரிலெ 

ருந்தருளி.பிருந்து விமிபே.றும் மலையை வில்லாக வளைதஆப் 

பகைவரைவென்று போகமும் ௮ளித்கருளியோ ரெனினும 

மையும். எனவே ஐக்தொழிற்கும் வினைமுகலென்றவாரு 

யிற்று, 

அருளியவென்பது செய்யியவென்னும் வாய்பாட்டு 

வினையெச்சம், உண்ணியபுகிலென்றாற்போல, அது புனைவ 

சென்னும் பிறவினை முதல்வீனைகொண்டு முடிந்தது, ௮௬ 

ளுதல், புனைந்தமைபற்றிக் கல்லானிழலில் விற்.றிரு5.து மலை 

வு தீர்த்தருளிய வாரியர் கருணைமீக்கூர்தல், அருளிய பொ 

ல்லாரெனப் பெயரெச்ச மூடிபாக வைத்துரைத்தலு மொ 

னற, 

பொரள்ளார் பொல்லாரென மரீ இயிற்று; சுயம்பு த்தி 

யென்றதாம், 

இணை மலர் புண்புத்தொகைநிலைக்களத்துப்பிறந்த ௮ன் 

மொழித்தொகையாய்த் திருவடியை யுணரத்திற்று, இணை 

யென்பதனைத் திருவடிக்கு அடையாக்கி இருபெயரொட்டா 

குபெயரென்றலுமொன்று, இவற்றியல்பெல்லாம் சூத்திர 

கிருத்தியுருரைத்தாம், ஆண்டுக்காண்க, புனைவரென்றதற் 

கேற்பத் இருவடியை மலராக ஏருலகஞ்செப்தாசென்தது 

மொன்று, 

நல்லார்-கேட்டுச் சர்தித்துச் Asahi sap Burt, புனை 

தீல்-காடலைபோலடங்கிதிற்றல், ஏகா.ரமீற்றசை, ேற்மமெ 

னினு மமையும்,



சிவஞானபாஸஷ்யம், 23 

இப்பாட்டு வஞ்சித்துறை, இது கல்லென்பது ரு,தல் ஏ 

பென்பதிறுவாய்ப் பன்னிருசொற்களாற் கூறவே, இரழால் 

பன்னிரு ரூதீதிரத் சற் செய்யப்பட்டசெனவும், ௮ வற்.றுண்் 

மும்மூன்று சொற்கள் ஒவ்வோரடியாக லைத்து நான்கடியா 

கக் கூறவே, இக் நாலும் அவற்றுண் மும்மூன்று சூத்திரம் 

ஒவ்வேரியலாக வைத்து கான்கியலாற் செய்யப்பட்டதென 

௮ம், அவற்றுண் முன்னீரடியு மொரு வினைமுடிபும் பின்னீ 

ரடியும் பிறிதோர் வினைமுடிபுமாக விருவகைப்படுத்துச் செய் 

பவே, முன்னாறு சூததிரமோரதிக-ரமும் பின்னா௮சூத்திரம் 

வேர ரதிகாரமமமாக இந் நாமி.ரண்டதிகாரகத்தாற் செய்யப் 

பட் _தெனவும், குறிப்பானுணர்த்தியவாறு, காண்க, இரண் 

டாமோத்தின் முதற்சூத்திரம் இதுவுமதுவென முதலோத்தி 

னிஅதிச் GHERTGS SID மாட்டெறியப்பயுவ sor ghee 

*ணார்தது ற்கு மலைவென்ப நனை மயீரடியுஞ் சாரவைத்தார், 

கல்லானிழலென முகலடியினிடங்கூறவேமுதலோத்தப் பிர 

மாணங் கூறுவதென்ப நா௨ம், இரண்டாமடியின் மலைலில்லா 

ரரூளியவெனச் செய்கை கூறவே இரண்டாமோத்து இலக்க 

OH கூறுவரென்பதாஉம், மூன்றாமடியிற் பொல்லாரிணைமல 

செனசு திருவடி. கூறவே மூனன்றா$மோத்துச் சா த௲ரங்கூறுவ 

கென்பதூஉம், கான்கா மடியில் நல்லார்புனைவ௫.ரன ப்டே 1) FD 

வே கரன்காமோத்துப் பயன் கூறுவதென்பதூஉம், கூறிப் 

பாற் பெறப்பிம், பிறவு மிவ்வாறரோர்ந்துணா்க, இங்கனம் 

நானுதல் பெரருளெல்லாம் குறிப்பாற்றன்ன்கத்தடக்கி நிற் 

றல் மங்கலவாழ்த் அக்கு இலக்கணமென்றுணர்க, இவ்வாறு 

நால்வகைப்படுத்தோதியது இந்தாலென்பது £ ஈண்டளவும் 

பொரு ருளியல்பும் வேண்டுஞ் செய்தி முறைகளும் பெத்தமொ 

டு மூத்தியெல்லாம் ” என்று வழி. நாலாசிரியர் வகுத்கோதிய. 

வாற்ருனுங் கண்டுகொள்க, 

டங்கலவாழ்த்து"ழடிந்தது. 
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அவையடக்கம். 

॥மகலவாழ்த்துச் கூறுமுகத்தான் ஈண்டைக்கிறைவனா 

- வான் இவனென்பதுணாத்தி, இனி ௮வையடக்குங்கூறுமுக் 

தான் அவ்விறைவனாலியம்பப்படு தா லுணர்ந்தார துயாவும் 8 

ளைச் சமய தூலுணர்க்தாரதிழிபும், உணர்த்துகின்றார. 

தம்மை யுணர்ந்து தமையுடைய தன்னுணர்வா 

ரேம்மை புடைமை யேமையிகழார்-- தம்மை 

யுணரா ருணரா ருடங்கியைந்து தம்மிற் 

புணராமை கேளாம் புறன். எனவரும், 

உ ணர்க்தெனவே குருமுகத்தாற் கேட்கப்படுஞ் வாக 

ம நால்பற்றி யென்பது வருவித்துரைத்றுச் கொள்ளப்படும். 
தழ்மையுடையதன்னெனவே தார் தலைவனுக்குடைப்பெ-ரா 

ளென்பதா௨உம், எம்மைடுடைமையெனவே யச் தமக்குடைப் 

"பொருளென்பதாஉம், பெறப்பட்டன. உடைப்டொருள் ௮ 

ந மையுமுடைமையுமென இருவகைப்படும், அவற்றுள் உபி 

ரீவருக்கமெல்லா மிறைவனுக்்கு அ௮அடிமையெனவும், மாயை க 

ன்மங்களு மவற்றின் காரியங்களுமுடைமை யெனவும் உணர் 

நதுகொள்க, தன்னுணாவாரென்புழி இரண்டனுருபு விகா 
ரத்தாற் றொக்கது, உடைமைபினென ஏதுப்பொருட்கண் 

வரும் இன்லுரூபும் புணராமையானென்னும் அலுருபும் தொ 

க்குதின்றன. எமையிகழாரென்பது எம்மைக் குற்றங்கணிக் 

இக் குணங்கொண்டு கோதாட்வொ.ரன்றி இகழ்தல் செய்யா 

சென்சு, எனவே, எம்மாற் செய்யப்படு நூலையுமவ்வாறு கைக் 

கொள்வசென்பது குறிப்பெச்சம், தம்மையுணாந்து. தமை 

யுடைய. ரீன்னுணர்வாரெனலே, கம்மையுணர்ந்தன்றித் தலை 

-வனையுணர்தல் கூடாதென்பது: பெற்றும். 08 pe 6 தீன் 

ஞலே தனையறிர்தாற் றன்னையுர் தானேகானும்'” எம்... 
“ அதிலதிவடக்9 மன்னிடகியாபியாய , வான்பயன் ஜோன் 
௮ம்” எ-ம், தலைவனை யுணர்ந்தன்றித் தமையுணர்தல் 
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கூடாதெனனுஞ் சார்பு நல் இதனோடிமுர்ணும் பீறவெனின்? 

மூர்ணாது, ௮ஃதாண்டுச் வரூபத்தான் ஆன்மதரிசனமும், 

சிவதரிசன்த்தால் ஆன்மசுத்தியுமாமாறு கூறிற்றெனவும், இ 

து Harting FOG oir சிவப்பேறாமாறுணர்த்துனெ றசெனவு 

ர் தெரிர்துகொள்ளப்படுமாகலின், ௮ரன்றன்னாலே தன்னை 

யுங் கண்டு தமைக்காணா ரென்ப தனோடு முரணாமையு மிவவா 

ஹே யுணரந்துகொள்க, இதனானே, தம்மையுணர்ஈது தனம் 

யுடைய தன்னுணாவா. ராவார் அன்மலாபப் "பேறுடையாரெ 

ன்பது பெற்றாம், அவர் சிவ்மயமேயாகலின் எம்மையுடை 

மை யென்றார், உடைமை * உடையராநதன்னமை,. எம்மை 

யுடைமையென இரண்டாவது குறிப்புப்பெயர் கோடல் 9 

மையுமென்பது, “* இரண்டாகுவதே ”? யென்னுஞ் சூத்திரத் 

BEF சேனாவரையர் புகழையுடைமை யென உதாச்ண்ங்காட் 

டி யாப்புறுத்தமையானுமறிக, 

தீம்மை யுணராசெனப் பொதுப்படக்கூ௮ுசலானே, தீர் 

மொரு பொருளஞண்டென்பதே யுணராத உலோகாயதரும்; 

தம்மைக் குணிப்பொருளென்றுணராத புத்தர் சாங்கியர் மா 

யாவா திகளும், தம்ம மு;தல்வனுக்கு ௮டிமையென்றுணராத 

ஏனைச்சமயத்தாரும் ௮டங்குவர், பாஞ்சராத்திரிகளும் சவா 

தீதுவித சைவரும் தம்மை உடைப்பொருளெனக்கொள்ளி 

னும், ௮வருட் பாஞ்சசாத்திரிகள், உடையனல்லாதானை ௨ 

டையானென மயங்கச் கோடலாலும், உடை.யானுக்குப் பரி 

மைங்கூறுதலாலும், திவாத்துவிகனசவர் உடையானது சுர் 

சத்திக்குப் பரிணாமங்கூறுதலாலும், பிறவாற்றானும் ௮வருச் 

தம்மையுணராரெனக் சொள்க, தம்மையுண்ர்ந்து. சன்னுண்ரீ 

வாரெனவே, தம்மையுணசார் தன்னுணசாரென்பது கானே 

போ தருமென்பதுபற்றி உண் ராரென்டுரழிந்தார், முன்னி 

ன்றவுணரார் எதி/மறைவினைப்பெயர். ௮வர் உடங்கெயைந்து 

தம்மிற் பூணசாமையாவலு) பிறவிக்குருடர் பலா குமீஇச் 

சொண்டு வேழங்காண்டல் கிருப்பான் ௮௮ நின்துமிச்சென்
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னு. கையினாலொவ்வோருறுப்பினைத் . தைவந்து: -வேழமாவ்து 

முறம்போல்வசெனவும் உரல்ே பால்வசெனவும் உலக்கைடேரீ 

ல்வதெனவும் wie uaa தன்வும். தீம்முண் 'மாறுகொண் 

டொருவரையொருவர் மறுத்துக் கலாம் விளைத்தல்போல், 

சித் கார்தகநெறிநின்று .ஆசான்றிருவருள் பெரு தார் pH 5p 

con tell 9 கேற்பச் சமய நால்களின் ஒவ்வொன்றனை ஆராய்ந்து 

௮வற்திற்கூறும் ஏகதேசப்பொருள்களேபத்றிக் கூறி ஒருவ 

பையொருவர் மறுத்துத் தம்முண் மாறுகொண்டு சலாம்விளை 

த்தல், அங்கனம் கலாய்க்இன்.றுழிக் சண்னுடையானொருவ 

னோக்கி, இவர் செவி முதலிய ஒரோருறுப்புக்களேபற்றிக் ௯. 
றிச் கலாம் விளைக்னெருபென வும், வேழத்தினியல்பு வேறெ 

னவுர் தெரிந்துணர்ந்து அவர்க்கு ௮தை யுணாதக லுறில், 

கெ டிறும் பேதையும்? பாலக் தா.்கொண்டசேபற்றி ௮வ 

னையு தீம்முளொருவனாக வைத்து இழித்துக் கூறுமாறு 

கோடலேயன்றிப் பொருளெனளக்கொள்ளமாட்டசர், அத 

பழ்மியவன் வெகுளாது இவரியல்பிதுவென ஈகையாடியெொ 

ழிபுவிம், ௮துபோல, HAI Das. சமயதூல்பற்றி ௮.௨௨ 

னம் பிணக்குவாரை ௮ வை3யெல்லா மொவ் 2வாடேகதே௪ ய் 

யைபுபற்றிக் கூறினவா சலன் sou dou பிணங்கற்கவெ. 

ered, Our orem. CaO ven apd wre prev guam. 5 

ப்புகின், ௮வ.ரதனைச் கொள்ளமாட்டாது பயிற்ெயத்தால் 

தா.சகொண்டதேபற்றி எம்மையுர் தம்முளொருவரர்க வைச் 

௮ இகழர்துரைப்பாராகன், gua Suet வெள்ள.றிகி௮. 

வென்று ஒழிவதேயன்றி அதனைச் கொள்ளாமென்பார் சே 

எரம்புறனென்றார்.. கேட்டல் - பொறாளாகக்கோடல், ௮து 

( ஊறுகேளாது ் என்பதனானும்  ேேளாரும் வேட்பமொமி 

வதம்” எனப LDS. Lf Der ச்சமயம்ப யக 

ந த்பைக்குமெசதியும், பு ae கூ seer மென்பது இரட்டு . 
மொழி, கலச கொள, புறங்கூற்றுமொழியாவது: புறச் 
சமயங்களல்லா 2. பாஷாணவார,சசைவர் முதலியோர். முன்ன. | 
Ms ypsCsdspig ag Gory.
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-. இச்சமயல்களெல்லாம் புதப்புறச்சமயமும் 'புறச்சமய 

மும். அகப்புறச்சமயமும் அகச்சமயமுமென நான்கு வகைப் 

படும், அவற்றுள், 'புறப்புறச்சமயம் உலோகாயதம் நால் 

வகைப்பெளதக்தம் ஆருகதமென ' அறுவகைப்படும், புறச் 

சமயம் தருக்கம் மீமாஞ்சை ஏகான்மவாதம் சாங்கெம் யோ 

கம் பாஞ்சராத்திமென அ௮றுவகைப்படும். அகப்புறச்ச்ம 

யம் பாசுபதம் மாலிரதம் காப்-லம் வாமம் வைரவம் NES 

வாதசைவமென ௮றுவகைப்படும், அசச்சமயம் பாஷாண 

வாதசைவமுதல் சிவாத்துவிக சைவமீருச ௮றுவகைப்படுப் 

இவையெல்லாம் ௮கம் புதமென்திரண்டாயடக்குமாறுமோ 

ர்ர்துணர்க, இவவாறிரண்டாயடக்கியும் ௮வற்றைக் தம்முள் 

வேறுபாடுகோக்கி நான்காக வகுத்துக்கூறுசலும் அமையுமெ 

ன்பது, தொல்காப்பியத்தின் ௮கம் புறமென்றிரண்டாயடக் 

இக் கூறிய பொருளைத் தம்முள் வேறுபாடுகோக்பப் பன்னி 

ருபடலத்தின் அகம் அ௮சப்புறம் புறம் புறப்புறம் என நான் 
காகப் பகுத்கோதியவாற்றானு முணர்க, Qe Burgi, 

தொல்காப்பியமும் பன்னிருபடலமுர் கம்முண் முசணுவன 

வாகக் கருதி, அவற்றுளொரு நூலையேபற்றி மற்றொன் தளை, 
யிகழ்வர், ஈண்டுக்கூறிய சமயத்தாருள், உலோகாய கர் முதல் 
ஆருகதரீறாகெெவறுவரும், வேசஞ் சிவாகம மிரண்டனையும் 
நிந்திக்கு கா.ததிகராயினும், ஒரு நூலென்றும் பிரமாணமெ 

ன்றுக்கொண்டு ஒருகெ 2கண்ணே நிற்றலான் அவர் சமய 

ம்பு றப்புறச்சமயமென்வைத் தெண்ணப்பட்டன, தார்க்கிகர் 
முத் பாஞ்சராத் BA seh pu, வறுவரும், வேசம் பிரமாண 
மெனப் பொதுவுகையாற் Caren ளினும், Hae டார்க்கெர 
தன்னாற் பிராமாணியங் கொள்ளாமையாலும், வேதப்பொரு 

ஊடு முரணிப் பொருட்டன்மை கோடலாலும் , மீமாஞ்ச 

கர் -கருமகாண்டமாகயெ வேசதமாத்திரைச்சே பிரமாணங்சொ 

ண்டு ஞானகாண்டமாகிய உபரிடதங்களை யிசற்தலானும் ஏகா 
ன்மவாதிகள் ஞானகாண்டமாத்திரைக்கே பிரமாணங்கொ
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ண்டு கருமகாண்ட த்தை இகழ்தலாலும், ஏனைமூவரும் வேச 

வாக்யெங்களில் தத்தமதத்திற்குப் பொருந்துவன மாத்திரை 

யே யெடுத்துக்கொண்டு ஏனையவற்திற்குப் பிரமாணங்கொள் 

ளாமைய:னும், வேதப்புறமாகிய நூல்களைப் பிரமாணமெனக் 

கோடலாலும், இவ்வறுவருஞ் சிவாகம நிர்தகராகலானும் 

இவர்சமயம் புறச்சமயமென வேறுவைக்தெண்ணப்பட்டன. 

பாசுபதர் முதலிய வைவரும், வேதஞ்சிவாகமமிரண்டி.ற்கும் 

பொதுவகையாற் பிரமாணங்கொள்ளினும், அவவிரண்டிற்கு 

டம் புறமாகிய பாசுபதமுதறிய நால்சட்குச் சிறப்புவகையா ற் 

பிரமாணங் கோடலாலும், Cage; சிவாகம மிரண்டினும் 
ஆகரவென விலக்கப்பட்டனவ.ற்றை ஆசரித்தலாலும், ஐ 

க்கவாகசைவர் வேதஞ்சிவாகம மிரண்டி.ற்கும் இறப்புவகை 

யாம் பிரமாணங்கொண்டு அவற்றின் விலக்ிபனவொழிச்.து 

விதிவழி யொழுகுவாராயிலும், எல்லாப் பெருங்கேட்டிற் 

கும் மூலக. ரணமாகிய ஆணவமலத்துண்மை கொள்ளாமை 

யாலும், அ௮,சனுண்மை சாதிக்குஞ் சிவாகம வாக்கியங்களை 

இகழ்கலானும் அவ்வறுவகைச்சமயமும் அகப்புறச்சமயமெ 

ன வேறுவைத்தெண்ணப்பட்டன, ஏனைப்பாஷாணவாதசை 

வர் முதஃய ௮றுவரும் பொருளஞுண்மையெல்லாஞ் இத்.காந்த 

சைவரோடொப்பக் கொள்ளும் ௮ந்த.ரங்கவுரிமையுடையரா 

யிலும், ௮வவப்பெ-ருள்கட்குக் கூறும் கன்னியல்பு பொது 

வியல்பு மாத்திரையின் முரணு சலான் ௮வர்சமபம் GFF OL 

மென வேறுவை,50, சண்ணப்பட்டன. இவவாறு நால்வகைச் 

சமயங்கட்ருஞ் சித்த.-நத சைவத்தோடுள தாகிய. Gar ற்று 

மைச் தா.ரதம்மியல் கண்டுகொள்க, 

- ஹி/சுச்சமயமாறனுட் சிவாத்துவிச சைவமாவது நிமித் 
தகா. ரணத்துக்குப் பரிணாமக் கூறுவதாகலின், அது நிமிச்த 

கரண பரிணாமவாதடுமனவுங் கூறப்படும், ௮ல்கனங்கொ 

ண்பூன்ிவாச்துவிதசைவமாவது யாதோ? இவனவும் © நிகழ் 
Pout sg 61656 Ss Geert ” என்றமையின் .இ தித் 

mith BI nS சைவ த ண் Lo Af get TA
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சண்ணெடுத்தோ தப்படுஞ் சுத்தசைவம்போ அமென்வும் ம்ய்/ 

ங்குப, சுத்தசைவம் அுட்பப்பொருளுணசானமை Lot & Bent 

யேபற்றி வேறுவைக்கப்பட்டதன்றிக் கருத்துவ்கையாற் 

தித்தாந்த சைவத்தின் வேறன்மையிற் ௪,சசசைவஞ் தித்தா 

ந்த சைவத்து ளடங்குமென்றுணர்ச, அற்றாகலினன்ேே 

“நிலவுலோ காயதாதி நிகழ்சிவாச் அவிதார் தத்துக், குலவின 

ரளவளவாக் கொள்கைய தா '' என ஏனைச்சமயங்களை யெ 

டு சோதி விலக்சச் சுத்தசைவத்தை அங்ஙனம் விலக்கா 

Csr Sis gre. மென்க, 

இனி யிவ்வாறன்றிப் பாஷ்ணவாதத்திற்கும் Gu seit 

த.த்திற்கும் தம்முள் வேறுபாடு சிறிதாகலினவவிரண்டனையு 

மொன்றாக வைத்தெண்ணிச் சுத், கசைவதையுமுடன்கூட்டி 

அகச்சமயமாறெனக் கோடலுமொன்று, இங்கனமாகலான் 

“ மெய்த ருசைவமாதிபிருமூன்று ” மென்றதாஉம் பாதாண 
வாதமுதலிய வ.றுவகைச் சைவங்களையமெனச் காண்க, பாசப 

தர் முதலியோர்கலைக்குமேலுள்ள த,த்துவங்களையுணராமையி 

ன் ௮வர் வித்தையாதியெய்து தத்துவங்களேய்வபெனக் கோ 

டல் பொருர்தாமையறிக, ஜக்கவரகசைவர் கலைக்குமே 

அள்ள தத்துவங்களுண்டெனக் கொணை ராயினும் கலமல 

முண்டென்பதறியாமையின் மூலமல டீங்கெ முத்தர்க்கன்றிச் 

சுத்ததத்துவ புவனங்களினெய்துதல் கூடாமையின் அவர் 

க்கு முத்தித்தானம் மோகினிக்குமே௰ம் சுத்தவித்தைக்குச் 

£ழ் விஞ்ஞானாகலர்க்குரிய கானமேயாமாகலின், ஏனைப்பாஷா 

ணவாதசைவர் முசலீியோே வித்தையாதிகத்துவங்களேய் 

வரென்ற.றிக, * புறச்சமயத் தவர்க்கிருளா யகச்சமயத் தொ 

ளியா '' யென்புழியும் அகச்சமயமென்றது, 4 எசனரேகனி 
ருள்கருமமாயை யிரண்டு '' என்னும் ஆறுபொருளுங்கொண் 
ட பாடாணவா தமுதலிய வறுவகைச் சைவங்களையேயாமெ 
னவும், புறச்சமயமென்றது ௮ங்கனம் பொருஞண்மை கொ 
ள்ளாத ஏனைமூவகைப்புறச்சமயங்களையுமெனவும் உணர்ந்து 
கொள்க, | |
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புறப்புறச்சமயம். 

[ உலோகாயசம்] 

ப றப்புறச்சமயமாறலுள் உலோகாயசுமாவது காண் 

டலளவையொன்றேபிரமாணம், காணப்படும் நிலம் நீர் தீ வளி 

யென நான்கே தத்துவங்கள், இவை நித்தப்பொருள்கள், இ 

வற்றின் கூட்டமே யுடம்பு, பாகடையுஞ் சுண்ணாம்பும் கூடி. 

பவழிச் செவ்வண்ணம் பிறக்குமா அுபோல இவற்றின் கூட் 

டசலினோருணர்வுண்டாம். அவ்வுணர்வு உடம்பு வள.ரவள 

நம் தேயத் தேயுமாகலின் உடம்பித்குவேறேயுயிசென்பது 

ம் பொய், உடம்பிற்கு இன்ப, த்துன்பங்களியல்பாயுள்ளன, 

அஇவத்திக்குக்கு ரணம். வீனையென்பதும்:பொய், மயிலைச் இத் 
| 

|B 
'டவுளுண்டென்பதும் பொய், இம்மையின் மங்கைப் பருவத் 

ரி.த்தாரையும் குயிலைள் கூவுவித்தாரையுங்காணாமையிற் க 

த மகளிரோடு மணந்துண்டுடுக்து வாழ்வதே துறக்கவின் 

பம், ௮து பெறாது பகைவரால் கோயால் வறுமையால் _நால் 

களாறி FD pal Bape வருந்துவதே கிரயத்துன்பம், வேறே. 

துறக்க நிரயமுளவென்பதும் பொய், நான்கு பூதக்கூட்டர 

விற் பிராணவாயுவொன்று நீங்கில் உணர்விழந்து உடம்பு நா. 

சமாம், அதுவே வீடுபேறு, வேமே வீடுபேறுண்டென்பது 

ம் பொய், இவ்வுண்மையுண.ரா.௪ மடவோர் மறுமையுண்டெ 

னக்கொண்டு கவங்கள் பட்டினிமுதலியவற்ருன் வருந்துவர். 

கற்புமுகலிய சங்கேத மால்கள் மதுகைமின்றி மதியுடை 

யோரசாற் செய்யப்பட்டன, பொன் நிலம் உணவு மூதலிய 

தானங்களை யுயர்த்துக் கூறு நால்கள் பசியான் வருந்தி நல் 

கூர்ந்கோ. சாற் செய்யப்பட்டன. சேவதலம்' தண்ணீர்ப்பச் 

தர் கூவல் பொய்கை சோலை முதலியன. செய்.தலையுயர்த்துக் 

கால்கள் வழிச்செல்வோராஜ். கூறப்பட்டன; ஆகலான் 

ன்நுறைமை முசதியவாக ஆன்றோர். காட்டிய 'செறிமினின்
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௮ இம்மைபின்பங்களை நுகர்ந்து வாழ்தல் உறுதிப்பபன் என் 

ப,சாம், உலோகாயதநால் செய்தோன் பிரகற்பதியன் 
௮ணர்ச, இவ்வுலோகாயதர் சே.சான்மவாதிசளும் இக்திரியா 

ன்மவாதிகளும் பிராணான்மவாதிகளும் அந்தக்கரணான்மவா 

திகளுமெனப் பலதிற்ப்படுவர், 

புத்தம் 
இனிப் பு.த்தமாவஅ---உலகத்துப் பிறந்திறக்துழன்று 

சலமுதலியவற்றானல் இுணர்வு தோன்றி முழுதுணர்ந்து மு 

தீதிபெற்றுச் தன்னைப்போழ் பிறரு முணர்ந்துய்கற்பொரு 

ட்டுக் கருணையினாழ் பிடக,நூல் செய்தவன் புத்தக்கடவுள், 

௮ந்நூலிற் கூறும் பொருளாவன ஞானமே ஆன்மாவெனப் 

படும், ௮துநீரோட்டம்போலச் சந்தானமாய்க் கணந்தோறு 

ம் தோன்றியழியும், ௮ங்கனர் தோன்றியழியுங்கால் மான் 

மத சாற்றம்போல முதற்கணத்தின் ௮ழிவெய்து ஞானத்தி 

நீறோன்றிய வாசனை பிற்கணத்திற்றோன்றும், ஞான த்திற் 

ப.ற்றுதலான் ௮றிவுமுதலாயின நிகழும், மற்றுமுளபொரு 

ளெல்லாங் கணந்தோறும் தோன்றியழியும், இஈதஞானத்தற் 

மோன்றிய வாசனையழிவதே முத்தியென்பதாம், ஞானமுங் 

கூடக் கெடுதல் முத்தியென்பாருமுளர், இப்புத்தமதத்தர் 

மாத்தியமிகன் யோகாசா.ரன் செளத்திராந்திசன் வைபாடிக 

னென நால்வகைப்படுவர், இ௫்கால்வரும், முறையே எல் 

லாப் பொருளுஞ் சூனியமெனவும், புறப்பொருள்சூனியமெ 

னவும், புறப்பொருஞுண்மை வழியளவையான தியப்படுமெ 

னவும், புறப்பொருள் : காட்சிப்பொருளாமெனவுங் கூறுப. 

இந்நால்வரும் SEY ss Qu மாணாக்கர், 

மாத்தியமிகன். 

இவருண் மாத்தியமிகராவார். உலகத்துப்பொருள்கள் 

உள்பொருளாயின தியா, இல்பொருளாயி நிறோன்றா, உள்ளவு 

மில்லவுமாமெனின்? முரணும், இரண்டுமல்லவெனின்? உணர்
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ச்சி கூடாவாகலின் இந்கான்கு பகுதியுமின்மையான் எல்லாப் 

பொருருஞ் சூனியமே, மயக்கத்தாழ் காட்சிப்பொருள்போ 

லப் புலப்பன்றன என ஆரியன் பிடகநாலுணர்ச்திய 

வழிய தனை யுண்மையாகக்கொண்டு மேல்வினவாதார். ஆசிரி 

யன்மொழிர்தது பொருளெனக் கோடலிற் நலைமாணாக்கர் 

அதற்குமேல் வினா நிகழ்,ச் சாமையிற் கடை மாணாக்கரிி தன 

திரண்டுமொருங்குற்.று நின்றமையின் மத்தியமாணாக்சராய் 

மாத்தியமிகரெனப் பெயர் பெற்றாரென்பது, 

யோகாசாரன். 

இனி யோகாசார ராவார் ௮ங்கனமாசிரியனுணர்த்திய 

வழிப் புறப்பொருள் பாழென்பதனை யுடம்பட்டு ஞானமூ 

மவ்வாறு சூனியமாயின் வழங்கற்பாடு கூடாதன்றேயென 

வினா:பினார்க்கு ஈன்றே வினாபினீர் ஞானம த்திரமுள்ளது He 

க ஞானஞ் சாகாரநிராகாரமென் றிருவகைப்படும், அவற் 

றுள வட்டம் சதுரம் கறுப்பு சிவப்பு முகலியவடிவிற்ராய் 

அகத்தே தோன்று ஞானஞ்சாகாரமெனவும் பர்,தரீ மயெவழி 

யங்கனம் வேறுபாடின்றித் தொடர்ச்சியாயெழுவதாகய ஞா 

னம் கிராகாரமெனவும் கூறப்படும். இச்சன்மைத்தாகய ஞா 

னமேயன்றிப் பொருளென வேறில்லை, கனவின்கட் புறப் 

பொருளையவாவாத கேவல ஞானத்தானே வழங்கக் காண்ட 

லான் ஈனவின்கண்.வழங்குவது மவ்வாறேயாம், அவ்வுணர்வு 

அகத்தினிகழ்வசேயாயினும் ௮ராதிவாசனை வயத்தாற் புறச் 

சே காணப்படுவதுபோலச் தோன்றுகின்றதெனக் கொள்க 

என்றாசிரியனுணர்த்தினான் ; அங்கனமுணர்ச் சப்பட்டோர் 

ஆரியன் மொழிந்த சனையுடன்பட்டு ௮,த.ற்கு மேல்லினாயின 

சாகலின், யோகாசா.ரசென்றாயினாரென்பது, புத் சமதவாசரி 

யன் மொழியுடம்படுதலையாசாரமெனவும் அதற்குமேல்கினா 
வுதலை யோகமெனவும் குறியிட்டு வழங்குபவாகலாலும் ௮வ் 
விரண்டாலும் பெற்றபெயரென்றுணர்க, . |
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செளத்திராந்திகன். 

இனிச் செளத்திராக்திகராவார் அ ்னமாசிரிய லுண 

ர்த்தியவழிப் புறப்பொருண் முழுதஞ் சூளியமென்பதென் 

ன? யானிதுசண்டேனென்றுணர்வுழி யானென்லும் ஞானம் 

௮கத்துப்பொருரும் இதுவென்று சுட்டியறியப்படுவ௫ புற 

த்தப்பொருளுமாகலான், அவற்றிற்கு வேறுபாடுட தற்றென 

விளங்குதலானும், இரண்டுமொருங்குணர்தலேபற்றி யொன் 

ஹென்றல் பொருக்தாமையானும், இரண்டு மொருங்குணர்த 

லெனவே வேறுடாடுண்மை தானே பெறப்படுதலானும், ஞா 

னமே குடம் படம் முதியனவாகத் தோன்றாகின்றதெனக் 

கோடல் பொருத்தமன்றென வினாயினார்க்கு, ஈன்மே வினாயி 

னீர் புறத்துச் கோன்றுவனவும் உள்டொருளேயாம். ௮வை 

காட்சிப்பொருளல்ல குடவடிவிற்றாய ஞானமுணர்ந்தபின் 

னன்றிக் குடமுணர்தல் கூடாமையின் கணத்திற்றோன்றியழி 

யுங் குடமுதலாயின அ௮ங்கனமுணருங்காறு கிலைபெறுதலின் 

மையாற் குடமுதலாயின தத்தம் வடிவினை ஞானத்தின் வை 

த்திட்டழிர்தபின்னை ஞானத்துட்பற்.றிய வடிவானேயங்ஙகள 

மிறந்துபோய்க் குடமு.தலாயின வழியளவையின் வைத்துண 

ரப்படும், இவற்றிற்குக்காரணமென்னை? யெனிற் புதம்௮கம் 

என்னும் இருவகைச் சமுதாயமாம், அவற்றுட் புறச்சமு 

தாயம் நிலமுதலாயின, அவற்றிற்குக் காரணம் பரமாணுக் 

கள், அவை நிலவணு trap இ.பணு வளியணுவென கால் 

லகைப்படும், ௮வை யொருங்குபல தொக்கவழிப் புறச்சமு 

தாயர் தோன்றும், இனி அகச்சமுதாயம் சித்தமும் சித்தப் 
பருதியுமாம், அவற்றிற்குக் சாணம் ஐவகைப்படும் கரந்தங் 

கள், அவை உருவம் வேதனை ஞானங் குறி வாசனை என்பன 
வாம், கந்தமென்பது சமூசுமென்னும்பொருட்டு; அவற்றுட். 

சித,தத்தாற் இந்திக்கப்படுஞ் ச,த்கமு.தலாயின உருவக்க£தம், 
இவை புறச்துள்ளனவாயிலும், ௮கத்திற் சித்தததாற் சிந்திக் 
சப்படுதள்ன் ௮சச்சமுதாயத்துள வைத்தெண்ணப்பட்டன, 

இனி அகச்சமுகாயத்துட்பட்ட உடல் பொறி முதலியவம்
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றை உருவக்கர்தமென்றதுமொன்று, 'அவவுருவக்கர்த தசை 

புணருமுண ரவு ஞானக்சர்தம் ; அது சாகார நிராக ரமென் 

அம் டங்கன் கம் பிரலிருத்தி விஞ்ஞான மென்றும், ஆலய 
dasrated ai இருவசைப்படும். ,சாகாரஞ்சலிகற்பமா 

ட்ரம் | சிருதிகற்பமரம், இனி: மிவ்வுணர்வாத்றோன்று 
as ன்ப, | தன்பகொத்மல்கள் 0ப.சளைக்கர்தம், சாத்தன் தொ 

ih ததன் pants பெயர் குறிக்கர்தம். அப்பெயர்களாற் பகுத் 

துணருஞ் சவிசற்பவுணர்வு குறிக்கர்சமெனவும், கிருவிகற்ப 

கொன்றே ஞானக்கக்தமெனவுல் கோடதுமொன்று, அவற் 

தின் வாசனை வாசனைக்கர்தமாம். வாசனையெனினுஞ் செய் 

கைபெனினலு மொக்கும், குறியெனிலுஞ் சஞ்ஜையெனிலு 

மொக்கும். இவ்வைகதும் ஒருங்கு தொகுதலான் அசச்சமு 

தாயர் தோன்றும். இவற்றுள் உறுவக்கர்தம் புறச்சமுதாயத் 

அள் வைக்கப்படும், ஏனைகான்குமே சித்தமுஞ் சித்தப்பகுதி 

யுமாகய அகச்சமுதாயமென்பாரு முளர், சகமுழுதும் இவ் 

விருவகைச் சமுகாயத்துளடங்குமென் ருசிரியனுணர த இனா 

ன், அதுகேட்ட மாணாக்கர் இங்கனம் மாணாக்கர் வினாவிய 

கடாவிற்கேற்பவறிவுறுக்குஞ் சூத்திரங்கள் எவ்வளவின் முடி. 

வுபெறுமெனக் கடாயினா் ; அவ்வழி யாசிரியன் சூத்திரார் 

தீம் கடாவிய நீர் செளச்திராஈதிசரெனப் பெயர் பெ௮ுகவெ 

ன். மமையின் ௮வர்க்கது பெயராயிற்று, 

வைடாடிகன். 

இனி வைபாடிகராவார் ஆரியனிங்கனமுணர்த்திய 

வழி யதுகேட்டமாணுக்கர் புறப்பொருள் ஞானத், சாலமித் 

தறியற்பாத்றென்ற சென்னை ? ஞானமே தனக்குக் காட்சிப் 

பெபொருளாகலாலும்,காட்சிப்பொருளொன்றுமின்றா.பின் வியா 

தீதியுணர் தற்கு இடமின்மையான் வழியளவை நிகழாதாகலா 

னம இது மாறுகோளுறரை போதுமெனச் சுடாயினார் ; ஆச 

ஜின் ௮வர் வைபாடிகரெனட்பட்டார், பாறுகோளுரை யெ
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னினம் விபாடையெனினு மொக்கும், அவர்க்றப் புறப் 

பொருள் சாட்சிப்பொருளாமெனவும்.ஆ9ரியலுணர்த் இனன். 

awe கிஞ்பினார் கருச்.ததகே.ற்ப, சால்வகைப்பூ 

spe Ga கியதிவுறுப்பிலும், SRI SAP WaPo Ott 

பட்டுக்கோடலானும் எல்லாரும் முறையானே முழுஅஞ்சுளி 

யமென்.து கோடற்குரியரென்பது அூரீயன் கருத்து. ௮ள் 

கனமாயிலும் வினாமினார் கருத்துக்கேற்ப ஆசிரியன் கூறிய 

விடைபபொருளை யு௮தியாகக கோடறின் மதம் வேறுபட்டு 

கால்வராயினார், இங்கனம் பு,க்சமதகான்குங் கண்டுசொள்சு, 

ஆருகதம், 

இனி அருகதமாவது சீவலும்௮சீவனும் அச்சரவமும் 

சமுவழாமும நிச்சசமும் பர்தமும விமிமெனப் பதார்த்தங்க 

ளேமூள, இவற்றுட் சீவன் அநாதி சித்கலும் முத்தனும் 

பெ,ச்சனுமென மூவகைப்படும, இவற்றுள் ௮நாதிசித்தன் ௮ 

ருகச்கடவுள், மு.ததன் மோகமுதலிய பர்தத்தினீ பசினவன் 

பெ.த்தன் ௮வம்றுட்கட்டுண்டவன், இச்£வன் orbs say. 

பள வின் வியாபகமாய் உடம்புதோறும வெவ்வேருாம், இனி 

௮ வன் புழ்கலமும் தகாயமும தன்மமும் ௮சன்மமும் என 

நான்கு வகைப்படும், அவற்றுள் உருவப்பொருளான நில 

முதறிய நாற்பெரும் பூதமும் மரம் புல் முதிய கிலைபியற் 

பொருளும் பை முட்டை முதறியவற்றிற் பிறக்குமியங்வேற் 

பொருளுமெனப பு.ழ்கலமறுவகைப்படும், இவற்திற்குச் கார 

ணம் பரமாணுக்கள், உலகாகாயமும் உலக௫கடகஈ்க வாகாய 

முமென ஆகாயமிருவகைபபடும், உலகங்களுக்குட் படுமா 

காயம் உலகரகாயமெனவும் உலகங்கட்குப் பு.றததே யெல்லை 

யின்றியுள்ளது உலகங்கடக்தவாகாயமெனவு முணாக, தன் 

மம் பூழ்சலத்தின் வேரறு.ப் ஈன்மையைப்பயப்பது, அ௮தன்மம் 

திமையைப் பயப்பது, அவே பதார்த்தவகை நான்குமில்வ
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னம் கண்டுகொள்க, இவையெல்லாம் அத்திசாயமெனனும் 

வாய்பாடு கூட்டி வழங்கப்படும், 

இனி ஆச்சரவமாவது பொதிவழிச்சேறக் ; சன்மச் 

தொடர்ச்சி யென்பாருமு£ளர், சமுவரி(மாவது ௮ங்கனஞ் 

செல்லாமற் டுத்து முத்திக்காக் காரணமாவது, அது 
நிலத்தினெறும்பு முதலியன சாவாது வழிகோக்கி மெல்ல 

விபங்குததும் இனியவை கூறுதலும் நியமவுணவு முதலா 

மினளாம், நிச்சசமாவது, சுடிபாறையிற்டெத்தல் தலைமயிர் 

பறித்தல் முத லிய வம், பந்தமாவது, இருப்புக்குடம் 

பை தன்னகப்பட்ட. சுரைப்பழதிதை நீ/நிலைபிற் கீழ்ச் 

செதுத்துமாறுபோலச் சேனுடைய சுதர்திரத்தையடச் 

இப் பிறவியிற் சழல்விக்கும் மோகமுதறிய வெண்குண 

முமாம், விடாவது, இருப்புக்குடம்பைதகர்ந்தவழிச் சுரைப் 

பழமேலெழுமாறுபோலச் வன் மோகமுத:?யவற்றினீங் 

இச் சுதந்திரம்பெற்று உலகம்கடந்து எல்லை.பின்றியுளதா 

கய ஆகாயத்தின்மேனோேக்கீபே சேறல், மேலெல்லைக்கணிரு 

த்தல் முக்தியென்பாருமுளா, இவ்வெழுவகைப் பதார்த்தம் 

களும் அ கேகாந்தவாதத்தாற் கூறப்படும், ௮ தாவது உடம் 

பெடுத்தற்குன் சவலுண்டேகில்லை?யரவென்று வினவிய 

வழி உண்டாம், இல்லைபாம், உண்டு. மில்லை புமாம், சொல்லொ 

ஷத சாம், உண்டுமாம் சொல்லொணொாததுமாம், இல்லை.புமாம் 

சொல்லொணாததுமாம், உண்டு மில்லையுமாஞ் Venere CF 

தமாம் எனவெழுவகையா ஸனிறுத்தல், வினாயவை யெல்லாம் 

இவ்வாறேஃிறுக்கப்படும், அமென்பதீண்டுச் சற்றென்லும் 

2பாருட்டாயகோ ரிடைச்சொல், சொல்லொணாதசென் 

பது உளது மிலதுமல்லாத தென்னு;் பொருட்டென்பது, 

எனவே உள்ளதும் இல்லதும் உளதிலதும் இரண்டுமில்லது 

சமன நான்குபக்சமாப் இரண்டுமல்லதென்ளும் பொருட்டா 

Bw Bens@erens தென்பகனோடு உள்ளம் இல்லதும் 

Ror Ba gas என்னும் மூன்றுங்கூட்ட ஏழுபக்சமாயினவெனக்
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காண்க, பொருளியல்பு இவ்வெழுவகையுளொன்றாகச் சொல் 

லவும்படும் சொல்லவும்படாசென்பது கரு த்தாகலின் முரணா 

மையுமறிக, இவ்வெழுவகையுள் ஒவ்வொன்ே றபற்றிக் கூறும் 

ஏனைச்சமயத்கார் கோட்பாடெல்லா முள்ளடக்கிகிற்றலின் 

இங்கனம் ௮ரேகாந்தவாதங் கூ௮ுஞ்சமயமே மேற்பட்ட சம 

யமென்பது கருத்து, அருகதம் முடிந்தது, 

இவருள் உலோகாயதன் காட்சவாதியெளவும், புத்தன் 

கணபங்கவாதியெனவும், *ருகதன் ௮ரேகாக்சவாதியெனவும், 

புத்தருள்ளும் மாத்தியமிசன் சூனியவாதியெனவும், யோகா 

சாரன் விஞ்ஞானவதியெனவும், ஏனையிருவருஞ்: சமுதாய 

வாதிகளெனவும் உணர்க, இவ்வாறு புதப்புறச்சமய மாறு 

கண்கொள்க, 

புறச்சமயம், 

[ தருக்கம். 
இனிப் புறச்சமயமாறனுள் தீருக்கமாவது வைசேடிக 

மும் நையாயிகமூமென இருவகைப்படும், அவற்றுள் வைசே 

டிக நூலிற் கூறும் பொருளாவன, திரவியம் குணம் தொழி 

ல் சாதி விமீசடம் சமவாயம் இன்மையெனப்பதார்த்சம் எழு 

வகைப்படும், இவற்றுட் டி.ரவியம் நிலம் நீர் தீ வளி காயம் 

காலம் தசை ஆன்மா மனமென ஒன்பதுவகைப்படும், ௮வ)ற் 

௮ள் நிலமுதலிய கான்கும் ௮நித்தப்பொருள்த்றுவற்றின் 

காரணங்களாக நால்வகைப் பரமாணுக்களும் ஆகாயமுதலி 

ய வைர்தும் கித்தப்பொருள்கள், ௮வற்.றுள் ஆகாயம் காலம் 

இசை மூன்றும் ஓ$ராவொன்றேயாய் வியாபகமாயுள்ளன. 

ஆன்மாக்கள் வியாபகமாய் எண்ணிறர்தனவாம், மனம் அணு 

வளகிற்றாய் ஆன்மாக்கடோறும் வெவ்வேருயிருக்கும், ஆன் 

மா பரமான்மா வோான்மாவென விருவகைப்படும், பரமான் 

‘fr முற்றுணர்வுடையவன் எல்லாம் வல்லவன் அவன் இச்
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சைவசத்தானே உலகந்தோன்றி தடுக்கும், ௮வனுற் செய் 

யப்பட்டது. வேதம், இனிச் சீவான்மாக்கள் இற்றறிவினவா.ப் 

வினைக்டோகப் பிறந்திறந்து இன்பத்துன்பங்களை நகர்வன 

வாம், ஆன்மாக்களுக்கு மனத்தோடு கூடா தவழி அறிவில்லை, 

இங்கனம் திரவியமொன்பதுங் கண்டுகொள்க, இனிக்குணங் 

சளாவன: திரவியம் பற்றுக்கோடாக நிகழ்வன, ௮வை உரு 

வம் சுவை காற்றம் ஊறு மூதலியனவாக இருபத்துகான்கு 

வகைப்படும், 

Aa por புத்தி இன்பம் அன்பம் விருப்பு வெறுப்பு 

மூயற்சி ௮றம் பாவசமென்னு மெட்டுக்குணமும் பாவனை யெ 

ன்னும் வாதனையும் £வான்மாக்களுக்குச் சிறப்புக்குணங்கள், 

இவற்றுட் புத்தி விருப்பு முயற்சி மூன்றும் பரமான்மாவுக் 

குச் சிறப்புக்குணங்கள், பரமான்மாவின் குணங்களாசிய 

புத்தி முதலிய சூன்றும் நித்தியம், சீவான்மாக்களின் புத்தி 

முதலிய மூன்றும் அகித்தியம், ஏனையவுமோர்ந்துணர்க, 

தொழிலாவன: எழும்பல் வீழ்தல் வளைதல் கிமிர்தல் நடத்தல் 

என ஐவகைப்படும், சாதியாவது பலபொருட்குப் பொது 

வாகிய தன்மை, ௮து பரம் ௮பரமென இருவகைப்படும், 

விசேடமாவது ஒவ்வொரு பொருட்கே யுரிபகன்மை, அவை 

நிலவணு முதலிய ப.ரமாணுக்களும் ஆகாயமுதலிய வைந்து 

மாகிய டித்தப்பொருள்களின் வேறுபாடுணர நிற்பனவாய்ப் 

பலவாம், சமவாயமாவது அவயவமாதலியவற்றிற்கு ௮வ 

புவி மு.தலியவற்றோ௫ு நீக்கமின் தி யுளதாயெ வியைபு, ௮ஃ 

தொன்றயோயாம், இன்மையாவது முன்னின்மையும் அழிவு 
பாட்டின்மையும் என்றுமின்மையும் ஒன் நினொன் Maren; 

மென நான்குவுகைப்படும், ஆக இக்கனங்கூறு மெழுவகை 

ப்பொருள்களின். சிறப்பியல்பு பொதகியல்பு வேந்நியஸ்பு. 
களை யுணரவே உடம்பு முதலி Bure Moir வேறாக ஆன்மா 
தினிபம்பு விளங்கும், விளங்கவே உடம்பு முசமியவற்றை
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நானென்றெண்ணிய மித்தையுணர்வு கழியும், அதுகசழியவே 

முயற்சியின்மையின் அறம்பாவங்க ளில்லையாய்ப் பிறவியொ 

ழியும், ஒழியவே வரக்கடவனவாகய துன்பங்களின்மையின் 

உடம்பு முகந்துகொண்ட வினைப்பயன் நுகர்ச்சொயாற் கழிவுழி 

இறுதித் துன்பங்கெட்டு மனத்தோடு கூடுத.ம் கேதுவின்மை 

யின் ௮.றிவின்றிப் பாடாணம்போற் கடப்பசே முத்தியென் 

பதாம், வைசேடிய நால் செய்தவன் கணாதமுனிவன், 

இனி நையாயிகமாவது வைசேடியநாலிற் கூறியவர் 

றைச் சிறுபான்மை வேறுபடுத்திப் பிரமாணம் பி.ரமேய மு 

தலாகப் பதினாறுவகையான் விரித்துக்கூறுவசாம், நைய 

யிக,நால் செய்தவன் ௮க்கபாதமுனிவன், இங்கனமிருவகைப் 

படுர் தருக்க நூலார் சிலவற்றிற்குக் கணபங்கங் - கூறுமாறு 

வறு உண்டவுணகின்சாரமே ௮வயவறந்களாய்ப் பரிணமித் 

துக் கணந்தோறும் வளர்ந்துக் தேய்ர்தும் .வேறுபடுகலின் 

௮வயவியாகிய உடம்பும் வளர்நலுந் தேய்ந்துங் கணந்தோ 

றும் பிறிது பிறிதாம், அங்கனங் கணந்தோறும் வளர்ந்துந் 

தேய்க்தும் வருதல் காணப்படாதாயினும், மழைத்காரையா 

னிறையும் பொய்வைீரும் இழைப்பக் குறையுங் கூவனீரும் 

போல முடி.வின்கட் காணப்படுதலிற் கணந்தோறும் வளராத 

அசர் தேய்கலுமுடைமை பெற்மும், இவ்வாறே மண்டொ 

டுதல் பூரிச்தல் முதலியவற்றால் நிலமும் யாத்றுநீர்ப்பெருக் 
குமுதலியவற்றால் கடலும் கணந்தோறும் நிறைவு குறைவு. 

டைமையான் இன்னோ.ரன்னவையெல்லாம். கணபங்சமாய்ப் 

பிறிதுபிறிது தோன்றுமெனக்கொள்வர், செளத்திராந்திக 

ரும் வைபாடிகரும் சமணரும் தார்க்கேரும் பரமாணுகா.ரண் 

வாதிகளாயிலும் ௮வருட் செளத்திரார்திகரும் வைடாடிகரு 

ம் சமணரும் பரமாணுக்களொருங்கு பலதொக்குக் காரியமா 

மென்பர், _ தார்க்கேர். அவ்வாறன்றி இறைவனிச்சைவய் 

தாற் பரமாணுக்களிற் ரியை தோன்றி இவ்விரண்டு பரமா
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ணுக்கள் தம்மிற் சேர்ர்தெட்டையணுலாய் அவை மும்மூன் 

று தம்முட்சேர்ந்து மூம்மையணுவாய் அவை நர்கான்கு தம் 

முட்சேர்ந்து நான்மையணுவரய் இவ்வாறே யொன்றற்கொ 

ன்று சனையு முதலுமாய் முறையே தோன்றிக் காரியப்படு 

மென்றும், ஒடுங்குங்காலு மிறைவனிச்சைவயத்கான் ௮ம் 

முறையே யொடுங்கு மென்றும் கொள்வர். தார்க்கேரும் 

செளத்திராந்திகர் வைபாடிகரும் நிலவணு fray Susp 

வளியணுவெனப் ப ரமாணுக்கள் நால்வகைப்பமிமெனக் கொ 

ள்வா், சமணர் ௮வவாறு கொள்ளாது ப. ரமாணுக்களெல் 

லாம் ஒரு தன்மையனவேயென்பர். இவை தம்முள் வேற் 

றுமை, இங்கனமாயிலுச் தார்க்கேர் வேதநெறிபினொழுகி 

லேதத்திற்குப் பிரமாணங் கோடலிற் புறப்புறச்சமயிகளா 

யெ நாத்திகரோடு சேராது வை$கருள் வைத்தெண்ணப்பட் 

டாரென்க. தார்க்ககர் மதம் முடிந்தது. | 

மீமாஞ்சை 

இனி மீமாஞ்சையாவது: வேதத்திற் கருமகாண்டவா 

ராய்ச்ச செய்தத்கெழுந்த நாலாகலின் அதுவும் வேதமென 

ப்படும், ௮2 பன்னிரண்டத்தியாயமாகச் சைமினிமுனிவ 

CD செய்யப்பட்டது. ௮ற்.நால் கூறும் பொருளாவது ; 

வேதம் ஒருவராற் செய்யப்பட்டதன்றி ௮காதியே சுயம்பு 

வாயுள்ளது; அம்ஙகனமாகலின் வேதம் பிரமாணமெனப் 

படும். வேதத்துள்ளும் நீ.ராடுக வேள்விசெய்க வழிபடுக 

என்றாற்போலத் தொழிற்படுத்துவனவாகிய சோககவாக்கு 

யங்களே பி.ரமாணமாம். உலகத்துச் சொற்பொருளுணரும் 

அவாவினராயெ இளையோர், ஆவிளையாக்க மேதியை விடுக்க 

வெளவும் ஏவுமுதியோன் கூறுமொழிகேட்டும், அதுபற்றி 

யியற்று முதியோன் செய்யுந் தொழிலினைக் கண்டும், பின்பு 
மேதியை யாக்க 'ஆவினை விடுக்கவென மாறிக்கூ, Busan அன் 

நனஞ் செய்யும் தொழிலினைக் கண்டும், இச்சொற் துபொ
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ருள் இச்சொற்கிதுபொருளெனவும் இங்கனஞ் சொற்பெ:௬ 

ளெல்லார் தொழிற்படுத்துஞ் சொல்லானே உணர்தற்பாலன 
வெனவுமுணர்ர்துகொள்வாராகறின், வேதத் தினும் ௮வவாறு 
தொழிழற்படுத்துஞ் சொற்களே பொருள்கிளக்கிப் பிரமாண 

மாமென்பது தெளியப்படும், அங்கனமன் றி உலகர் தோ 

ன். றி யொடுக்குமென்றும் தோற்றியொடுச்கு தற்கோரிறைவ 
னுண்டென்றும் இர்திரன்முகலிய கடவுள ருளரென்றும் 
Hut இவ்விபல்பினரென்றும் பொருளியல்புகூறும் வாக்கிய 

ங்கள் பி.ரமாணமாகாவாயிலும், அவை தொழிற்படுத்துவன 

வாகிய சோதகவாக்கியங்கட்குப் புளைந்துரைவகையால் உப 

காரமாதல்பற்றிப் பிரமாணமெனக்கொள்ளப்படும், இந்தி 

ராயசவாகா வருயைசுவாகா என்றாற்போலும் வேதமந்திர 

ங்களும் பெ:ருரஷூடையவல்லவாயினும் விதிவாக்கியங்கட்கு 

உபக7.ரமாதல்பற்றிப் பிரமாணமெனப்படும், சோதிட்டோ 

மம் பரிமேதமென்றாற்போலும் வேள்விப்பெயர்களும் வேள் 

கவிகளின் ே வறுபாடுமு தலிய வுணரநிற்றமின் பிரமாணமாம், 

இ நனம் வேதத்தின் விதிவாக்யெமல்லாசனவும் ஒரு 
வாற்றுன் வீதிக்குபகாரப்.9தல்பற்றிப் பிரமாணமென உப 

சரித்துக்கொள்ளப்படும், வேதமெல்லாம் இங்கனம் விதியும் 

புனைந்துரையும் மந்திரமும் குறியிடிமென நான் குவகைப்படு 

ம். இவற்றுள் விதி ௮க்கியும் ஏனை மூன்றும் விதிக்கங்கமு 

மாம், விதிவாக்கியம் விதித் தலும் விலக்குத லுமென விருவ 

கைப்படும், அ௮வைபற்றிச் செய்யும் வினையும் அறமும் பாவ 

முமென இருவகைத்து, அன்மாவை .யறிகவென விதித்த 

லின் ஆன்மாக்கள் பலவாய் நித சமாய் வியாபகமாய்ப் பி றந் 
திறந்து வினைசெய்து வினைப்பயன்௧களை ABZ aid, வி 
னைசெய்தவர்க்கு வினையே துறக்கமுதலிய பயன்களையுதவும், 
சாமியப்பயன் குறித்து வினைசெய்யின் ௮வ்வப் பயன்களையு 
தீவும், காமியம் வேண்டாது விலக்யெனவுமொழித்து, வே. 

ள்விகள் செய்யின் ௮வ்வினை முத்தியையுதவும், இவ்வான.



04. குவஞானபாஷயம, 

மாச்களுக்கு வேராய்ப் பரமான்மா வொருவன் 'உண்டென்ப 

தூஉம் உலகர் தோன்றி யழியுமென்பதூஉம் பொய், உலகம் 

என்றுமிவ்வாறே நிலைபெறுமென்பதாம், இங்கனஞ் செய் 

பப்பட்ட சைமினி ரூத்திரங்கட்குப் பாடியஞ்செய்தான் சப 

ரமூனிவன், சூத்திரத் திற்கும் பாடியத்திற்கும் சிறுபான் 

மை வேறுபா$ிகொண்டு பட்டாசாரியன் சூத்திரமதம்பற்றி 

வழிநால்செய்தான். பட்டன் மாணாக்கனாகய பிரபாகரன் 

பாடிய மதம்பத்றி வழிநூல் செய்தான், இங்கனமாகலின் 

மீமாஞ்சைமத மிருவகைப்பட்டது. பட்டாசாரியன் கன்ம 

மே பயன் கொடுக்குமென்றும் முத்தியில் சையாயிகர்போல் 

ஆன *தமுண்டென்றுங் கொள்வன், பிரபாகரன் கன்மகாச 

த்தின் ௮பூரூவமெனவொன்று கதோன்றிகின்று பயன்கொி 

க்குமென்றும் வைேடிகர்போலப் பாடாணம்போற் நடப் 

பத முதீதியென்றுங் கூறுவன். பொருட்டன்மைகளினுஞ் 

இறுபான்மை பட்டாசாரியனில் வேறுபடக்கூறுவன், பிர 

பாகரமதமெனினுங் குருமதமெனினு மோக்கும், 

மீமாஞ்சைழால் பன்னிரண்டத்தியாயத்துள் முதலத் 

இயாய முதற்பாதத்திர் கருமங்கருக்கு நேரே பிரமாண 

மான விதிவாக்கியங்கட்ருப் பிரமாணமில்லையென வாதிகள் 

கூறுஞ் சங்கைகளை மறுத்து வேதம் ருயம்புவாகரளிற் பிர 

மாணமாமென்றும், இரண்டாம்பாதத்திற் புனைந்துரை வாக் 

இயங்களும் மந்திரங்களுமாகயெ விரண்டும் விதிக்கு 2வண்டப் 

படுர்திரவியங்களும் துதிகளும் முதமியவற்றைச் தெரிவிச் 

தறிற் பிரமாணமாமென்றும், மூன்றாம்பாதத்தின் வேதச் 

தோடு முரணா மனுமுதகிய வான்றோராற் செய்யப்பட் 

ட மிருதிமுதலியவற்றிற்கு மூலவேத முண்டென்று வழி 

யளவையா னுணரப்படுதலின் ௮வை பிரமாணமாமென் 

அம், நாலாம் பர்.தத்தின் கிதிவாக்யெத்தில் அகப்பட்ட வே 

எலிப்பெயர்கள் கருமவேறுபாடும் மாட்டேற்றும் i pars 

மும் முதலியன வுணரநிற்றலானும் கருமத்திற்குப்.பெயராச
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லானும் பிரமாணமாமென்றும், இவ்வாறு பிரமாண்மாமாறு 

ணர்த்துதலிற் பிரமாணவியலென்லும் பெயர்த்து, இரண்டா 

மத்தியாயம் ௮ங்கனம் பிரமாணமாகிய வேதத்திற் பெறப் 

பட்ட கருமங்கள் வேதவாக்யெங்களிற் கூறும் பகுதி விளை 

வேறுபடுதலும் ஒருவினை பலகாற் கூறுதலும் தொகை கூறு 

கம் வேறுவேறு குறிபிடுதலும் குணவேறுபாடு கூறுத 

அம் வேறு பிரகரணத்திற் கூறுதலுமாகிய வீவற்றான் ஒன் 

றற்கொன்று வேறுபாடுடைமை தெரிலிச்தலிற் கருமபேச 

லியலென்னும் பெயர்த்து, 

மூன்ருமத்தியாயம் ௮ங்கனம் பல வேறுவகைப்பட்ட 

கருமங்கட்குச் சுருதி இலிங்கம் வாக்கியம் பிரகரணம் தானம் 

குறியிி என்னுமிவற்றானே இதற்று அ௮ங்கமெனவும் இது 

அங்கியெனவும் அங்கு மங்கியுமாமுறைமை கூறுதறின் 

அங்காங்கியலென்னும் பெயர்த்த. தலைமைப் பொருள் ௮.௨ 

இயக் தலைமைபில் பொருள் அங்கமுமெனக்கசெ-ள்க, ௬௬ தி 

முதலியவற்றுட் சுருதியாவது வேறொன்றனை யவாவாது தா 

ன் கருதிய பெ-ருளைத்தானே தெரிவிப்பது, அது விதிக்குஞ் 

சொல்லும் குறியிட்டுச்சொல்லும் விவகரிக்குஞ் சொல்லு 

மென மூவகைப்படும், இ௰ங்கமாவது : ஆற்றலாற்பொருளை 
புணர்த்துவது, ௮து சொல்லாற்றலும் பெ:ருளாற்றலுமெ 

ன விருவகைப்படும், ஐரு மந்திரத்தின் வருர் தொழில்பற்றி 

௮.த்தொழினிகழுங் கருமத்திற்கம்ம்தார மங்கமென்பது 

சொல்லாற்றலாற் பெறப்படும், ** ௮வி.பினைக் கருவியாற் ஈறு 

வச்தாற் கையால் வாங்குக'' வெனப் பொதுப்படக்கூறியவ 

ழிக் கருவியிறைச்சிக்குஞ் சுருவம் நெகழ்ச்த பொருட்கும் 

சை புசோடாச மு,கநியவற்றிற்கும் ௮ங்கமென்பது பொரு 

ளாந்றலாற் பெறப்படும். வாக்யெமாவது: இங்கனஞ்சருதியு 

மிலிங்கமுமின்றிச் சொற்றொடர்பற்.றி புணரவருவ௫, Ie 

கரணமாவது; சோதிட்டோமம் வேட்கவென்றாற்.போலும்
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ஜிதிலாக்யெங்களாற் பொதுப்பட வுணர்ந்து சிறப்பான, யப் 

படாத கன்மங்களான் அவாவப்பட் டி.வ்வாறு செய்யற்பாற் 

பென வகுத்துக். கூறுவது, அது பெரும் பிரகரணமென் 

லும் இடைக்கட்பட்ட. பிரக. ரணமென்றும் இருவகைப்படும், 

தானமாவது:. -நிரனிறைபிடமும் ௮ண்மையிடமுமென இ. 

வகைப்படும், : .. அவற்றுளண்மை சொல்கினண்மையுமது 

் 'ட்டானத்தினண்மையுமென விருவகைத்து, குறிபீடாவ gn 

ப காணத்தான் வரும் பெயர், sg வேதமரபுபற்றிய பெய 

ரும். உலகமரபுபற்றிய பெயரும் என கிருவகைப்படும், Qa 

வாறு சுருதிமுகலியவற்றி னியல்புணர்ந்துகொள்க, 

். தாலாமத்தியாயம் இங்கன மல்கமு மக்கியுமாகய கன்ம 

ங்களை யனுட்டிப்பிக்கும் பிரயோகமாமாறு கூறுதலிற் பிர 

மீயாகவியலென்னும் பெபர்த்து, அங்கம் பிழைச்சவழி ௮ங் 
இபின்பொருட்டு-வேறங்கம் வேண்டப்படும், ௮ங்கபிழைத்த 

வழி அங்கத்தின் பொருட்டு வேறங்கி வேண்டப்படுவதின்று, 

அங்கம் பிழைக்தவழி ௮தற்கங்கி பலவுளவாபின் யாதொன் 

தற்கங்கமாயே மற்றொன்றம் கங்கமாம்; அதன்பொருட்டே. 

வேறங்கம் வேண்டப்படும்; மற்றொன்றன் பொருட்டு வேண் 

டப்ப்பவெதின்று என்மு.்போலக் தெரிலிப்பது பிரயோக 

முறையென்க, 

அஞ்சாமத்தியாயம் ஒரு பிரயோகத்துட்்.பட்ட வங்கா 
ங்கிகளை யநுட்டிக்கு முற்பிற்பாட்டு முறைமையைச் சுருதி 

முறைமை பொருண்முறைமை பாடமுறைமை முதலியன 

பற்றிச் தெரிவித்தலின் முழைமைப்பாட்டியலென்னும் பெ 

யர்தீ.து, இங்கன மிரண்டாவதில் உற்பத்திவிதியா னறியப் 

படும் சன்மபேதமும், குதன்றாவதில் உபசரிக்கும் விதியான் 

அதியப்படும் ௮ங்கால்இயியல்பும், நான்டலும் ஐர்தினும் பிர 

யோடக்கப்படுவனவற்றின் கிதியானறியப்படும்பிரயோகமும் 

முறைமைப்பாடுந் .தெரித்துணர்த்தியபின், தருமத்தியாயம்
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பயன்கூறுமுகத்தான் ௮திகாரிகளாவாரைச் தெரிவித்த :9ற் 

பயனியலென்னும் பெபர்த்து, ௮.திகாரவிய லெனிலுமாம், 

இங்கனம் கால்வகைப்படும் எடுத்தோத்து விதிகளை ராயு 

மாறு: ஆறத்தியாயத்துள் உணர்த்தி மேலேழாவது (ps pus 

தாவதிறுவாய் நான்கத்தியாயங்களான் மாட்டேற்றுகிதியா 

சாயுமா றுணர்த்தப்பட்டது, இவ்வாறு செய்யற்பாற்றென 

எடுத்தோதுவது எடுத்தோத். விதியெனவும்: அதுபோலச் 

செய்கவெனமாட்டெறிவது மாட்டேற்றுவிதி யெனவு முண 

ர்க, க்க 

/வற்றுள் ஏழாமத்தியாம் அதுபோலச் செய்கவென் 

னும் வசனத்தானும் ௮ங்கனம் வசனமில்லவற்றிற்கும் பெய 

ர் ஒருமையானும் ௮தவுமில்லவற்றிற்கு இது செய்கவென 

விதித்தலானது செய்டிமாறு யாதானு மொன்றனோடு மாட் 

டெறியும் வசனமுண்டென வழியளவையா னுணரப்படும் 

விதியாலும் மாட்டெறியுமாறுணர்த்தி, எட்டாமத்தியாம் ௮ 

ங்ஙனம் பொதுப்பட வழியளவையா னுணரப்படுவனவற் 

ள் எதுபோலெது செய்யப்படுமென் றவாயவழிச் செல் 

லொப்புமை பொருளொப்புமை பற்றி இன்னதுபோ லின் 

னது செய்யப்படுமெனச் தெரிந்தெடுத் துணர்த்துதலின் 

ஏழ:வது மெட்டாவதும் மாட்டேற்றியலென்னும் பெயரின 

வாம், ஒன்பதாமத்தியாயம் அங்ஙனம் மாட்டெறிரந்தமை 

பற்றிப் பகுதிப்பொருளிற் செய்யுங் காரியம் விகுதிப்பொரு 

ளிற் செய்வுழிப் பகுதியிற் கூறும் மக்திரமும் சாமமுக் தொ 

ழிலும் விகுதிப்பொருளுக்கேற்ப வேறுபடக்கொள்ளுக் திற 

நியாயம்பற்றி யூிக்குமாறுணர்த்துதலின் ஊசவியலென்னும் 

பெயர்த்து, பத்தாமத்தியாயம்௮ங்கனநகத்தபின்னர் மாட் 

டெறிந்தவற்றுள் ஆண்டைக்குரியனவாகா தவற்றை நியாயம் 

பற்றி விலக்குமாறுணர்த்து தலின் விலக்கயெலென்னும் பெயர் 

த்து. இங்கனம் பத்தத்தியாயத்தினும் எடுத்தோத்துவிதிபி 

னும் மாட்டேற்றுவிதியினுச் தெரித்துணர்த்தவேண்டியவற்
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aos Osis giants uD brent ஏனையிரண்டத்தியாயத்தி 

லும் இவ்விருவகைக்கும் பொதுவாகிய தீந்திரமும்பிரசங்கமு 

மாமாறுணர்த்துதூன், பதினொமத்தியாயர் தந்திரவியலெ 

ன்னும் பெயர்த்து, பன்னிரண்டாமத்தியாயம் பி.ரசங்கவிய 

லென்னும் பெயர்த்து, 

தீ$்திரமாவது: கருமஞ்செய்டிங்காற் றலைமைவினை பல 

வுளவாம். ஒருதேசமும் ஒருக!லமும் ஒரு கருத்தாவுமாயவழி 

அவத்றிழ்கெல்லாம் பொதுப்பட அ௮ங்கவனுட்டானம் ஒரு 

காற் செய்யவமையுமென்றாற் போல்வ௫, ௮ங்ஙகனமன்றி 

| மதிக்கு செய்யழ்பாலதாதலை. யபாவமென்பர், பிரசங்க 

மாவது: முதற்கண்வக்த வா9ரியன் அமுதசெய்தற்கட்ட 

: வதுச்லையுடரில். ஆசிரியனையன்றியும் ஒருதலையானங்கன 

: மட்டு. இடுதற்குரியனாய்ப்பின்புவர்த மருகனுக்கு முபகாசமா 

.தல்போல ஒன்றன்பொருட்டுச் செய்தவினை மற்றொன்றற்கு 

முபகாரமாதல், ஆிரியனுக்கட்டவடிசில் ஆரரியனுடன் வர் 

திவர்க்குமுபகாரமா தல் பிரசங்கமன்றென்பது, மீமாஞ்சை 

rep ற் 'பன்னிரண்டத்தியாயமு திய பொருள் இல்ஙனர் 

தொகுத்துணர்த்தப்பட்டது. இவற்றிற்குதாணம் கிரிப் 

பிற் பெருகும், நையாயிகநூலிற் கூறுங் தர்க்கமும் மீமாஞ் 

சை நூலிற் கூறும் நியாயங்களும் எல்லா மூல்கட்கு முபகா.ர 

மெனக்கொள்க, மீமாஞ்சை மதம் முடிர்தது, 

   

ஏகான்மவாதம் 

'ஏகான்மவாதமாவது: மாயாவாதமூம் பாற்கரியவாத 

மும் இரிடாப்பிரமவாதமும் சத்தப்பிரமவாதமுமென நான்கு 

வகைப்படும், அவற்றுண் மாயர்வாசமாவது: சச்ரிதானக் 2 

மாய் நித்தமாய் வியாபகமாய் நிற்பது பிரமம், பரமார்த்தத் 

திலை.சத்தொன்மே மெய்ப்பொருள் ஏனையவெல்லாம் பிரம 

த்தின் விவரத், தனமாய் இப்பி:;பில். வெள்ளிபோல் deme 

Sens sremin Dasara 6 Quist, ; Qament தோன்ற
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முலகத்திற்கு முதற்காரணமாகிய மாயை பிரமம்டீ£பாலச் 

சத்துமன்றி முயம்கோடுபோல அசத்துமன்றி DN ANE em 
மாயிழுக்கும், அநிருவசனமென்பது சொல்லொ ணாதென் 

னும்பொருட்டு, இந்த மாயைக்கு வேருகய பி.ரமரூபமே 

யான் என வேதாந்த ஞானத்தாலறிவதே முத்தியென்பதாம், 

பாற்கரியவாதமாவது: முன்கூறப்பட்ட பிரமமே ௪ட 

முஞ் சித்துமாகெ உலகங்களாய்ப் பரிணமித்தது, ௮ந்ஙனம் 

பரிணமித்து விசாரப்பட்டமையை ௮ றியாமையினாற் பரத 

மாயிற்று, பரமார்த்தத்திலொருபொருளே, வேதாந்தஞா 
னத்தான் உடம்பிற்கு வேரு ரய வான்மரூபம் விளக்கும், 
அதுவே பரப்பிரமமென்றறி%து அச சன்சணிலமித்தலே முத் 

தியென்பதாம், .் ன 

- இரடாப்பிரமலா தமாவது: முன்கூறப்பட்ட பிரமமே 

கான். யான ஒருபடி.த்தன்றிப் பலவேறுவகைப்பட்டவிகாரப் 

பொருள்களோ? கூடிப்பலவாற்றால் விளையாடுகின்றேனென் 

௮ இவ்வாறறிவதே முத்தியென்பகதாம், ' 

சத்தப்பிரமவாசமாவது: காரணமாகிய பரப்பிரமம் இ 

றுஇக்காலத்திற் ச,த்தவடிவிற்றாபிருக்கும், ௮ஃதவிச்சையி 

ஞற் சடமுஞ் சித்துமாயவுலகங்களாய் விரியும், முடிவின் 

கட் சத்தமாத்திரையே யுள்ளது என்.றிங்கனமறிவதே முச் 

தீயென்பதாம், இங்கனம் கால்வே.றுவகைப்பட்ட ஏகான்ம 

வாகரால் செய்தவன் வியாதமுனிவன், 

சாங்கியமதம் 

. இனிச் சாங்கியமசமாவது, மூலப்பகுதி நித்தமாம் 

durisurié சடமாய் எல்லாப்பொருட்கும் காரணமாம் 
முக்குண்ங்களுமொப்பகின்ற. வவதாரமாய் அருவாயுள்ளது 

இஃ இருபத் துராலர்ந்தத் துவம், ' இசன்கட்டோன்றுக்'. ete 

ஐம் புத்திமுதனில்மீறுன இருபத்துமூன்று தத்துலமுள
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இத்தத்துவமிருபத்துகான் இற்கும் வேறாய் நித்தமாய் வியாப 

கமாய்தீ ௮ருவாய்ப்பலசாம்கியமாய் அதிவதுஞ்செய்வதமின் 

றி அறிவுமாத்திரமாய் ஒன்றற்குக் காரணமாதலுங் காரியமா 

தீனமின்றி நிற்கு மான்மாக்கள் இருபத்தைந்தாந் த.த்.துவமெ 

னப்படும், இவகிருபத்தைந்தாம் தத்துவமாகிய புருடன் 

முத்தியிலும் பெத்தத்தும் ஒரு சன்மையனேயாம். புருடனு 

க்கு மமினமென்பதில்லை.  தாமரையிலை$ீர்போலொட்டற்று 

நிற்பன், அநாதியே புத்தியைச் சார்ந்த வவிச்சைவயக்தாற் 

பெத்தனெனப்பட்டு இன்பத்துன்பவுணரவு தோன்ருகின் 

றது, புதீதியாவது கூலப்பகுதியின் பரிணாமம், அதுவே 

மானென்றும் அந்தக்கரணமென்றுங் கூறப்படும், அது 

'பொறிவழியான் ஞானபாய்ப்பரிணமித்து விடயத்திற் செல் 

அம்,புருடன் செய்வானென்பதும் புத்தியறியுமென்பதும் 

வேற்றுமையுணராமையானென்பது, மூலப்பகுதியையும் புரு 

டனையும் பகுத்துணரவே அ௮விச்சை நீங்கும்; ௮துவே முத் 

தியெனப்படும், அன்மாக்களுக்கு வேறாப் இைவனொருவ 

னுண்டென்பது பொய்யென்பதாம், இந்.நால் செய்தவன் 

சபிலமுனிவன், இதனுட் கூறுஞ் சற்காரியவாதம் சைவ 

முதலிய சற்காரியவாத நூல்கட்கெல்லாம் உபகாரமாம். இத 

னுட் கூறு மத்தியாசவாதம் மாயாவாதத்துக்கு உபகாரமாம், 

சாங்கெயமுடிந்தது, 

யோகமதம் 

யோகமாவத நிலமுதற் புருடனீறுயெ இருபத்தைந்து 

ததீதுவமும் 'பெத்கமுத்தளும், நீதிக்கேதுவாம், இருபத் 

தாறார்.தத்துவம் இழைவனொருவனுளன், ௮வன் முற்றுண 
ர்வுடையனய்ச் சாத்திரங்களை யருளிச்செய்து புருடருக்கு 

ஞானத்தை யறிவுறுப்பனாகலின், இவ்வான்மாக்களுக்கு வே 

ட ) றன்றுணரப்படுமென்பதாம், ' இரால் செய்தவன் HBG | 

சலி முனிவன், யோகமதம் முடிந்தது,



  

ப்ச்ச் 
'இனிப் பாஞ்ச.ராத் Bid sore gn: இருபத்துராளாற சதி 

bation Bui குணத்திஅவத்தின்மேல் இருபத்தைந்தார் த்த்து 

வம் வாச்தேவனென்றொருவலுளன், ' அவனே பசம்பொ 

ரூள், ௮வனிடத்தினின்றும். சண்ண்னும் அநிருத்தலும் 

ம்கர்த்துவ்சனும் செளணேயலும் என நால்வர் உலகங்களைப் 

படச் சற்பொருட்டுச் தோன்றினர். ' இந்த நால்வகை வீயூ 

கங்களாற் சடமுஞ் இத்துமாயெ எல்லாவுலகமூம் படைக்சப் 

பட்டனவாதலால், எல்லாம் வாசுசேவன், பரிணாபமேயாம். 

இங்கனம் கூறும் பாஞ்சராத்திரத்தினன்றி வேதங்களினுது' 

| திப்பயனுண்டாகா௮, அதலாற் பாஞ்சராத்திர முறையே 

் இசை பெற்று! வாசுதேவனை வ ழிபட்டு வாசுதேவனுருகின் 

இல.பமாதலே மு;த்தியென்பதாம். இர்.நால் செய்தவன் வாசு 

ேசவனென்க; 

இவ்வாறு பு.றச்சமய்மாறுங் கண்டுகொள்க, 

அகப்புறச்சமயம், 

(பாசுபதம்) 

இனி அகப்புறச்சமயமாறலுட் பாசுபதமாவது: ன் 

மாக்கள் பலவாய் நித்தமாய் வியாபசமாய்க் காரியசாரணச் 

கூட்டரவாற்றோன்றம் ஞானத்தாற் ஐனித்சனி வேருயுள் 

ளன.  இவ்வான்மரக்களுக்கு ஆணவமலமென்பட தான்று. 

இல்லை. மாயை கன்மமென்றிரண்டாற் பந்தமுற்று இன்பத் 

துன்பங்களை யனுபவிக்கும். இவற்றினுவர்ப்புத்தோன்,றிர் 

சா.த்திரமுறையானே இச்சை பெற்றவன்பால் ஈசனுடைய 

ஞானம் போய்ப்பற்றும், அப்போது; கும்பத்தின் டாரரம் 

பூ & $இரர்பால் onal gO wir Wess gi pal pe திற் செல்ண்ர்போ 

fy Regis தன்னுடைய குணங்களை. யவன்பாற் பத்றுகித் 
“அத் தானதிகாரத்தினொழிவுபெந்திருட் /புன் என்பதாம்...



50) சிவஞானடாஷ்பம். 

-. மாலிரதம் , 
மா விரதமாவது: மேற்கூ.றிப்போர்ச இயல்பையடைய 

ஆன்மாக்கள் அவ்வாறே பந்தமுற்றுச் சுகதுக்கங்களை யலுப 
விக்கும்.சாத்திரத்திழ் கூறு முறையே தீக்ைபெற்று எலு 

ம்புமாலையணிதன் முதலிய சரியைகளின் வழுவாதொழுகன: 

வர் முத்தராவார், முத்தருக்குச் கவனோடு சமமான எல்லாச் 

குணங்களும் உற்பத்தியாம் என்பதாம், . 

காபாலம் 

காரபாலமாவது: அன்மாக்களியல்பும் பந்தகியல்பும் 

மாவிரதர் கொண்டவாறேயாம். சாத்திரமுறையே தீக்ை 

பெற்றுப் பச்சைக்கொடியொன்று கைக்கொண்டு நாடோறும் 

மனிதர் தலையோட்டின் ஐயமேற்றுண்பஜர், உன்மத்தராய்ச் 

ிவனாவே௫த்தலால் எல்லாக்குணங்களும் -பெற்றுச் ஈவசம 

மாவர் என்பதாம்; இம்குவரும் முறையே சங்கிராந்தசம 

வாதி எனவும், உற்பத்திவாதியெனவும், ஆ£வசவாதியெனவு 

முணர்க, இம்கூன் ௮ுமதமுஞ் செய்தார் முறையே மாயை 

வித்தை காலமென்னும் தத்துவங்களின் வைகும் உருத்திரர் 

மூவரெனக்கெ!ளக, 
வாமம் 

இனி வாமமதமாவது: பாற்கரியன் கூறியவாழே சட 

முஞ் சி,.த்துமாயெவனை அலகும் சச்தியின் பரிணாமமே, வா 

ug Ser விதித்த மூறை யொழுகச் சத்தியின் இலயித்,தலே 

முத்தியென்பதாம். . இந்ழால்செய்தார் சித்தபுருடர், சத்த 
திதிதுவத்தின் வைகும் ஒ.ரான்மாவாம் செய்யப்பட்டது ௪௮ 

கசாத்தமென்றறிக, | ; | 
வைரவம் 

இனி வைரவம தமாவது: பெரும்பாலும் வாமமத; 

தோடொத்துச் சிறுபான்மை ஆசாரங்களான் Car gist 

erate பமம்பொருளெனக் Oster mara s,s &, 

Csiats psBQusrugsr.
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ஐக்கவாதசைவம் 

| இனி ஐக்கவாதசைவமாவது 66 இன்மைமல் மாயை 

கன்ம மென்றிரண்டே யிறைதா ஸிலங்குபல் வுயிர்களுமுன் 

புரிந்தவிரு வினையின், றன்மைகளா லெவர்களுக்குர் தனுக.ரண 

புவனச் தந்திடுமிஐ கதனாலே யிருபயனுஞ் சார்ந்து, கன்ம 

மெல்லா நேராக நேராதன் மருவக் கடவுளரு ளாலெயையுங் 

கழித்திருவ ன,கனாற், பின்மலமா னவையணுகா பெருகொளி 

முன்புழுதே பெற்றிடும் '” என்பதாம்; 

இவ்வாறு அகப்புறச்சமயமாறுங்கண்டுகொள்க, காளா 

மூகம் சாம்பவ முதலியனவும் இவற்றின் பகுதியாயடங்கும். 

இனிப் பாடாணவாத முதலிய அ௮கச்சமயங்களாறின் 

கருத்துஞ் சங்கற்ப நிராகரணத்தின் விரித்தோதியவாற்முன 

Ds, ஈண்டும் வந்துழி வந்துழிக் காட்டும். ஈண்டுக் கூறுக 

சமயங்களும், கூறியவற்றின் பகுதியாய் இவற்றுள்ளே யட 

ங்கும், அஃதறிந்தடக்கிக்கொளக, 

  

முத்ற்சூத் திரம், 
  க கனி “ஷி 

ஈண்டு வடமொழிச் சிவஞானபோதத்தட். கூறியவா 

6 ற பொதுவுண்மையென் நிரண்டதிகாரமாகப் பகுத்துக் 

கொண்டு, பிரமாணம் இலக்கணம் சாதனம் பயனென கான்கு 

இறத்தாம் பொருளியல்புரைப்பான் எடுத்துக்கொண்ட வாசி 

ரியர், அவற்றுாண் முப்பொருளின் வைத்து முதற்கட் பதி 

அண்மைக்குப் பிரமாணம் கூறும் மூதத்சூத்திரத் தக்கு வார் 

த்தகமாகய பொழிப்புளைப்பான் புகுந்த கூத்திரக்தை மொ 

நதிபெயர்த்துச் செய்கின்றார், |



i சிவஞானபாக்ஷபம்; 
HUM OT gage மவைமூ வினைமையிறி. 
Cop றிய இதியே யொடுங்கிமலச் தள;தர 
10% மாதி பென்மனார் புலவர், 

என்பது சூத்திரம். 

Dior பாடத்தை மொழிபெயர்ச்அச்சொன்டு இ 
னி ௮.தன் கருத். அுரைக்கன்றார், 

சங்காரகாரணஞயுள்ள முகலையே மூதலாகவுடைத்து 
இவ்வுலகடுமன்பதுணர்த்து கனுகலிற்று, எனவரும், 

சங்காரசமைவகைப்படும். அவற்றுள் wage நிகிர்த் 

இகலை:பிலடங்யெ தித்துவபுவனங்களின் சங்காரம்; இரண் 

டாவது பி.ரதிட்டாகலைபிலடங்கயு தீத்துவபுவனங்களின் 
emer sib; மூன்றாவது வித்தியாகலை:பிலடங்கெ HP Huy 
னங்களின் சக்காரம்; கான்காவது சார்திகலையலெடங்கிய BF 

அவபு.வனங்களின் சங்காரம்; ; இறுதியது சாந்தியதிதகலைபி 

awe தத்துவபுவனல்சனின் சங்காரம், அவற்றுள் எண் 
டைக் கேற்புடையது இறுதிக்கண்ணகாகலின் ஈண்டுச் சங் 
காரகாரணனென்றது ௪த்,௪ மாயாபுவனார்தஞ் சங்கரிக்குஞ் 
சங்காரகாரணனாயெ பரமசிவனை; அயன்மாலெரிிங்கூடக்குண 
தத்துவத்தின் வைடுப் பிரகிருதிபுவனார் தஞ் சங்கரிக்குவ் 

குணிருத்தெனையன்றெனவுணர்க, என்னை? அவன் பி.ர௫ரு 
இயின்.. ிமத்பட்ட பூவனங்கட்குச். சங்காரகாரணன் அன் 

மையானும், பரமடிவன். இல்போசவதிகாரமென்னு மூன்ற 

spelen முறையே , அருவம் அருவுருவம் உருவம் 
என்னும், pasate sre, FRA BABY a So 
நிரலி சி 4! ன், என்வுஞ் இவன். சதாசிவன் -மசேசனெனவும் 

்டபுத்அதித்புஜென்.எம், இங்களர் தொழிலான் வே. 
சள்திய் பொருளான். வே அப்டில்லையேன் மும், பச 

வமுடையுவள்.சசண்டருத் 
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தரனென்று சைவாசம்ங்களெல்லாமோதத்லின் ம்கேசரமூரி 
சீதியிறுலாயான திருமேனியே பரமசிவனுக்குச் சு.கந்திரவடி. 
வம் ஏனையவை அ௮ன்னவல்லவென்பது பெ ற்ப்பதெலானும் 

என்பு; ்.. இவ்வேறுபாடுணர்த் த.த்சன்றே பொதப்படச் 
சங்காரகா.ரணனை யென்றொழியாது சங்காரகா.ரணனாயுள்ள 
மூதலையென விசர்தோதியதாஉமென்சு; இவ்வேறுபாணெ 
சாது மகாருத்திரனாயெ பர்மசிவனைக் குணிர்த்திர்னாக வைச் 

கெண்ணுவோரை நோக்க 4 ஈம்மவ$7( மூவென் ஹே யெம் 

பீரானொடு மெண்ணிவிண் ளுண்டு மண்மேத், ே வரென் றே 

யிறு மாந்தென்ன பாவந் திரி, sais” என வ்ர,சவூரடி.களிரங் 

இக் கூறிய திருவாக்குமறிக; இன்னும் 4 தேவ்ரி லொருவ 

சென்பர் திருவுருச் சிவனைச் தேவர், மூவசாய் நின்ற தோ 

நார்? எம், 4 சேவராயு மசுர.ராயுஞ் சித்தர் செழுமறை 

சேர், நாவராயு ஈண்ணுபாராம் விண்ணெரி கானீ மேவ 

சாய 'லிரைமலரோன் செங்கண்மா SsQarer gi; முவ்ராயு 

மு, சலொருவன் மேயது முதுகுன்றே 1! எம். 4 மாவையாரி 

த்ததள்கொண் டக்கம்ணிர்தவனை வஞ்சர்மனத் திறையு நெஞ் 

சீணு கா.சவனை, நூ்வருருத தனத மூலமுத் கரவை ய் 

எ-ம், “வரிவாய்மலரானும் வையந்தன்னை, யுரிசாயளக்தாலு 
முள்ளு சற்கங்சரியானு;, மறியாசசள்ளின்மேயான் பெரியா 

னென்.ற.நிவார்கள் பேசுவநே”' ௪-ம், *படைத்தளித்தழிப்ப 
முசம்மூர்த்திகளாயிளை ் எ-ம், *தேவாகோ வறியாத் Cs 

வ்ே கவன் செமும் பொழில்கள் பயர்துக்கத் தழிக்குமற்கை், 

மூவர்சோ ஞய்கின்ற முதல்வன்” எ-ம். “முக்துர்வே முடிவு] 
மாலை மூவதியர்ச், சிக்து.ரச். ,சேவடியா ள்ஃம், முக் 
தீய paseo psy saint மூவர் மதிலெர் ம ச்ம்; af 

ய்ர்சக் காப்பா 'ன்யனுய்ப் படைப்பா, னீர்ஞ்ய திப்பானுர் pe 

Bair” fab, 4 வீரனப் ன்ரியாரு மதியாவ்சை' Guide ei 
ப்ரீச்சே “of «th, angie திருவக்குக்களாலு! மோர்க்து துன்! 

hi இதுவே ச்ருதி மிரு புசாண்மிதிகசமேல்னவ த்தீறி 
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G8 EH aO smug, Gassgia ASaapenuni Gens 

தனென்னலுஞ் சுலோகச்திற் கடாவிடைகளான் விரிததுக்காட் 

டியவாற்றானறிக, இங்கனமாயினும், சிகண்டருத்திரன் அய 

ன்மால் போலச் சகலரிலன்றிப் பிரளயாகலர்களிற் பக்குவ 

முடையோனாய்க் கட்டுரீங்க முத்திபெற்ற கடவுளாகலானும் 

பரமசவனுக்குரிய எல்லாப்பெயர்களும் வடிவமுர் தொழிலு 

ம்பெத்றுடையவனாகலாலும், சைவாகமங்களையறிவுறுக்குங் 

கு.ஏவனாகலாலும், அயன்மாலிருவர்க்கு மேலாய்ச் சைவத்தி 

னெய்இச் சமயதிக்கை பெற்றோரால் வழிபடுகடவுளாயினு 

னென்க, 

இக்கனம் கருதீதுளைத்துக் கண்ணழித்துரைப்பான் பு 

குந்து ஈண்டு முதற்கண் உரைவகையாமாறுணர்த்துஇன்ரார். 

இதன் பொழிப்பு உரைத்துக்கொள்க எனவரும், 

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு மூன்னர்க் கண் 

ணழித்துரைக்கு முூரைபற்றி உரைத்துக்கொள்க வென்றவா 

ao. எனவே, பொழிப்புரை இங்கனமிருவகைப்படும், ௮வ 

poi. கண்ணழித்துரைக்கும் பொழிட்புசை மாத்திரையே 

யாமீண்டுரைக்கின்றாம், பிண்டமாகக் கொண்டுரைக்கும் பொ 

மிப்புரை இதுபற்றி உணர்ந்துகோடலாமாகலின், ௮ஃதியா 

முரைக்ெறிலமென மாணுாக்கர்க்கு அறிவுறுத தவாருயிற்று, 

இங்கனம் பொழிப்புரை யிருவகைப்படுமென்பது * பொழி 

ப்பெனப் படுவது பொருந்திய பொருளைப், பிண்டமாகக் 

sre Bengt ugiSer” cre ib, * பாடங் கண்ணழி வுதா 

ஏண மென்றிவை நாடிற்றிரிபில வாகுதல் பொழிப்பே ”? 

எம், & ஒதியவாற்ருன.றிக, இஃதேனைச் சூத்திரங்களினு முய் 

த்துணர் தற்பொருட்டு முதற்சண் வைக்கப்பட்டது, பிண் 

டப்பொருளெனினுமொக்கும், . உரைத்துக்கொள்க வென் 

புழிக் : சொள்ளென்பது தற்பொருட்டுப் பொருட்கண்வம்க 

O58 பருபோடியை.சற்ருரிய அச்சாரியை Quin உர
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தீதுச்கொள்ளென் நின்றவழி ௮அவும் பகுதித்தன்மைப்பட் 

டு மேல்வரும் வியங்கேர்ள் விகுஇபெற்றுதச் தமக்குப்பொரு 

ள் இனிது விளங்குதற்பொருட்டு உரைக்கவென்னும் பொரு 

ளாய் நின்றது, இத ரசூத்திரவிருத்தியுள் விரித்துரைத்தாம். 

ஆண்டுக் காண்க, இங்கனம் ஆசரியராணை தந்தமையிற் கண் 

ணழிச் அரைபற்றிள் சூத்தரத்துக்குப் பசப்பொருள் கூற 
அம், 

அ/வனவளது--என்மனார் புலவர், என்பது ஆண் பெ 

ண்ண்லியென்ருற்போலும் உலகத்தொகுதி தோற்றநிலையிறு 

தியென்னு முத்தொழிலுடைமையான் ஒருவனாத் Capp 
பட்டு நின்றுள்ளதேயாம், அ௮.ற்றேல், ௮ஃதியாவனினுளதா 

மெனிழ்? முனொடுங்குத ற்கு நிலைக்களமான கடவுளினின்றும் 

உளதாம், ஒடுங்கியவாழே யொழியாது மீளவுளகாவதெக 

னாலெனில்? சகசமான ஆண வமலர் தீர்ந்தொடுங்காமையால் 

உளதாம், இங்கனமாகலிற் சங்காரத்தொழிலைச் செய்யுங் 

கடவுளே முதற்கடவுளென்று கூறுவர் அதிவுடையோர் என் 
றவாறு, : 

எலுமென்பது இடைச்சொல்லடியாகப் பிறந்த பெய 

செச்சமாய் இவ்வாறென்னும் பொருள் குநித்துகின்றது. வ 

டமொழி முதற்சூத்திரத்தின் ஆதியென்றதும் அப்பொருட் 
0, ௮வையென்பது தொகுதி, அஃறிணைப் பன்மைச் சுட் 

டுப்பெயரெனக்கொள்ளின், உளவெனப்பிரித்துப் பயனிலை 

wn ses தாசெொன்பது அ௮சையாகக்கொள்க, வினைமை - வி 

னையுடைமை, உடைமை - உடைத்தாந்தன்மை. 

அவ்வக்காலத்தன் தி மூவினையும் ஒருகால)த்துப்படுகல் 

கண்டிலமென்பாளை நோக்கச் தன்மையின் வைக்தோதினார். 

- தோற்றியவெனப் பிறவினைவாப்பாட்டா னோதுதலின், ௮௪ 

தீகுரிய வினைமுதல் வருவித்துரைக்சப்பட்டது, தோற்றிய 

வென்புழிப் படுசொற் ஜொக்குரின்றது ; * இல்வாழ்வான் 5 

என்புழிப்போல, இதிப்படுமுலகத்சைத் திதியெனவும் ௮6



    

ச் செய்யும் பத அர்சமேனும் உபசரித்தார். 
கரண்ப்பட்டவுலகள்தாற் காண்ப்படா,ச கடவுட்கு 'உண்மை 

கறவேண்தேகின், தோற்தியதிதியே யொடுங்யெளதரமென 
உல்னெமேல். வைத்துக் கூறினார், சங்கார காரணனாயுள்ள! 
முதலையே: தேதலாகவுடை த்திவவுலகமென் றம் இக்கருத்சே 

பற்றி யென்க தோற்றுவானொருவனுளன் அவன் ஒடுக்கி 

யுளதாக்குவனெனக் கடவுளின்மேல் வைத்தோதிய வடமொ'' 

ழிச் சூத்திரத்திற்குர் தாழ்பரிய மிதுவேயெனக் கொள்க, 

ஏகாரர் தேற்றம். ஒடுங்கயென்பது பெயர். 'ஒடுக்கயென் 

புழி இன்னுருபும் மலக்தென்புழி ஆ$(ருபும் தொக்குகின் 
ன. அமென்பதனை முன்னுங்கூட்டுக, என்மனாரென்பறு 

செய்யுண்முடி பாயதோர் ஆரீ.ற்று முற்றுச்சொல், மன் எதிர் 

கால விடைநிலை, [து “உயர்திணை யென்மனார் மக்கட் சட் 

Gu” 'என்லுஞ் சூத்திரத்துச் சேனாவரையருரையாலு மறி 

௧, ஈண்டுப் புலவரென்றது அளவைபபினியல்புணர்ந்தாரை, 

இதனுள, அவனவளது வெலுமவை மூவினைமையின் என்ப 

கோ.ரதிகரணம், ே STP Su Bsus Quir@ we yor sain, என்ப! 

தோ.ரதிகரணம், ௮ர்.சமா தியென்பதோரதிகரணம். ஆக்மூன் 

றதிகரணத்ததிச்சூக்திரமென்றுணர்க, ... இம்சர்ன்றும் ஒன் 

றற்கொன்று முறையே ஏதுவும் பயனுமாய் ஒருபொருண் 

மேல் வருகின், ஒரு சூத்திரத்.தா.் கூறினர், வருஞ்சூத்தி 
ரங்களினு மிவ்வாஜே கண்டுகொள்க, தன்னாற் கூறப்படும் 
பொருளும் அதன்கணையப்பாடும் அதத்குப் பிறர்கூறும் பச் 

கமும் அதனை மறுத்துக் கூறுஞ் சிதச்சார்கத் அணிபும் இயை 

2 என்னுமிவத்திற்கு நிலைக்களம் ஈண்ட திகரணமெனப்படு 

- அவற்றுள் இயைபு நூதியைபும் அதிகாரவியைபும் ஒ.ச் 
த் பம் பாதவியைபும் அ.திகரணவியைபும் எனவைவனக்ப் 

படும், . அவையெல்லாமாண்டாண்கெ் காட்டுதும்,
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முதல இிகரணம், 

இம்முச்லதிகரணத்தாற் கூறப்படும் பொருளாவது 
(மேற் கருத்தாலினுண்மை சா இச்சு. ற்பொருட்டு உலூற்கு மு 

தீதொதிலுண்மை சாதித்தல், 

உலகம் முத்ெ தா திலுடைத்து என்பதாம், 

/தற்சவை உளவோ இலவோவென்௮ இரட்டுறத் 

தோன்றும் ஐயப்பாடு ஈண்டு மீமாஞ்சை _நாலாரும் உலோகா 

யத.நாலாரும் உலகர் தோன்றுசலுமழிதலுமின்றி என்றுமி 

வ்வாறே கிலைபெறுவதாசலின் உலகங் காரியப்பொருளாமெ 

னவும், ஏனவே இதுகொண்டு கருத்தாவுண்மை சாதித்தல் 

முயல் கோடுடைத்து அன்வயிற்றுப்பிறக்கலான் என்பத 

னோடொக்குமெனவுங் கூறுவர், அவருண் மீமாஞ்சைழா 

லார் கூறுமாருவது, உலகந்தகோன்மி கின்றழியுமென்பது கா 

ட்சயெளவையாற் பெறப்படுவதுமன்று ; ௮வினாபாவமாகியு 

ஏதுக்காணாமையின், வழியளவையாற் பெறப்படுவதுமன்று, 

வேதத்துட் கூறப்படுதலாற் பெ௮துமெனின்? வேதத்தில் 

ஈடாத்துக நிறுவுக செய்கவென்றுற்போலக் தொழிற்படுத் 

தம் வாக்யெங்களே சொற்பொருளுணரும் வேட்கையாளர் 

க்கு ௮ங்கனமேவுவோர் சொரற்கேட்டு இபற்றுவோர் செய் 

யுந்தொழிலானே அ௮வ்வச்சொற்பொருஞுணரகிற்றலிற் பிர 

மாணமாம்; வ்வாறன் நிப் பொருளியல்பு கூறும் வாக்கியு 

ங்களாற் சொத்பொருளுணரப்படாமையின் அ/வையபிரமாண 

மாசாவாயிலும், தொழிற்படுத் தும் வாக்கியங்கட் யொதானு 

நிமாருவாற்றான் உபச ரமாகலுடைமையான் உபசரித்துப் 

பிரமாணமெனக்கொள்ஏப்பமொதலானும், அதுப.ற்.ஜி உரை 
யளலவையாற் பெறப்படுமென்புல்கின்முகலாலும் உல்கு 

முத்தொழிலுண்மை பெறப்புடாதென்பதாம், இவ்வாசரு 

ஐ) திகழ்ர்ச வழியதனை நீக்குகற்கு ஈண்டு உள சாயொருவு
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ஜனொருத்தியொன்றென்ற சுட்டப்பட்ட பிசபஞ்சம் உற்ப 

தீதி திதி காசமுடைத்தென்றது., .எனவரும், 

எனவே, உலகர் தோன்றிகின்றழியும், அவனவளத 

வென்றிவவாறு பகுக்கப்படும்.அவயவப்பகுப்புடைமையின் 

அஆடைபோஜுமென்லும் ௮னுமானத்சானே மூவினையுடை 

மை தணியப்படுமென்பதாயிழ்று, 

சொற்பொருளுணர்ச்சி தொழிற்படுத்துஞ் சொன்மா 

தீதிரையானே அுணியப்படுிமென்னும் வரையறையின் நித 

தாய் தந்ைத முதலியோர் இச்சொற்கு இதுபொருள் இச் 

சொற்கு இதுபொருள் எனத் தெரிவித்தலானலும் நிகண்டு 

லாலும் துணியப்படுமாகலின் ௮துபற்றிப் பொருளியல்பு 

கூறும் வாக்கியங்கள் பிரமாணமல்லவென்றலின், ஈண்டென் 

பது மூன்றதிகரணத்தில் வைத்து முதலதிகரணத்தி லென்ப 

தாம், அவயவப்பகுப்புடைமையான முத்தொழி லுடைமை 

அணியப்படுமென்றுணர்தீதுவார், ஒருவனொருத்தியொன் 

றென்று சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சமெனச் சூத்தாத்தினோதிய 

வாறே உடம்டொடுபுணர்த் தோதினாரென்௧, பொருந்தா 

மை:பின் உரையளவையே பி.ரமாணமென்றரோத லமையுமாயி 

லும், ௮வர் மதமேபற்றி யவரை மறுத்தற்பொருட்டு apa 

னையுடைமையும் வழியளவையாற் சாதித்தார். ஈண்டவயவ 

மென்றது, ஆடையினேகசேசமாய்த் தனித்தனி பிரிக்கப்ப 

டு நால்கள்போல ஒரு பொருளினேகதேசமாய்த் தனித்தனி 
பிரிக்கப்படுர் தகுதிபுடையவற்றை, நில மலை கடன் மூக 

லியவற்.றின் எசதேசமாகயே மண் சிலை நீர் முதலியன தொடு 

தல் போழ்தல் முகத்தல் முதலிய தொழில்களானே தனிச் 

தனி பிரித்தற்குரியவாமாறு காண்க, கலை ஆணவமலத்தினே 

கதேச,த்தை நீக்சிக் இரியையையெழுப்புமெனவும், பரம?வ 

ன் சுத்தமாயையினேகதேச,க்கைக் சலக்சச் சுத்ததத்துவர் 

களைச் தோற்றுவிப்பனெனவும் அ௮னர்ததேவன் ௮௪த்தமா



யையி னேகசேசத்தைக் கலக்கக் கலைமுகலியவற்றைச் சோ 
ற்௮ுவிப்பனெனவும் வழக்குவதுபற்.றி பி வயலமெனப்படார் 

வேறுவேறு பிரித்தற்குரியன வன்மையின், இவற்றை நீக்கு 
தீ.ற்கன்றே, ஒருபொருளினேகதேசமென்றொழியாது வேறு 

வேறு பிரித்தற்குரியபன ௮வயவமென்றதூஉமென்க, இங்க 

னமாயினும், தார்க்கேர்மதத்திற் பரமாணுக் ள் ௮அவயவரு் 

டையனவல்ல வாகலான் ௮வை தோன் றிரின்ற ழியுமென்பது 

பெறப்படாமையின், ௮வயவழுடைமை காரியப்பாட்டி ற்கு 

ஏதுவென்றல் யாண்டுஞ் செல்லாதாலெனின் ? அற்றன pi 

௮வனென்றும் ௮வளென்றும் ௮துவென்றும் இவவாறு 

சடமுமாய்ப்பலவுமாப் உரைக்கப்படுவனவெல்லாந் தோன் 

றியழியுமென்பது கருத்தாகக்கொள்க, இன்னுழை கதிரின் 

றுன்னணுக்களே பரமாணுக்களாம். அவற்றை மும்மை 

யணுவெனக்கொண்டு அவற்றினும் நண்ணியவாய்க் கட் 

புலனாசகாகென உளவென்றதற்குப் பிரமமாணமின்மையின் 
பரமாணுக்களும் ௮வயவமுடையனவேயரம், அல்லவெனச் 

கொள்ளிலும், ௮வை எடமுமாய்ப் பலவுமாகலாற் றோ 

ன்றி நின்று ௮ழிவனவேயாமென்க, அ௮ணவமலம் சடமா 

பினும் பலவன்று, அன்மாக்கள் பலவாயிலுஞ் சடமல்ல், 

ஆகலான் அவற்றின்௧கட் செல்லாமையநிக, இக்ஙனமாயி 

னும், மாயை சுச்தமாயை ௮சுதீதமாயையென இரண்டாய்ச் 

சடருதமாகலான் ௮வை காரியப்பொருளாவான் செல்லும். 

வை தனித்தனி யொன்றேயாமெனிற் ? குடமுகலியன 

வுட் தனிச்சனி யொன்றேயாகலாற் பலவாசல் யாண்டை 

யசென்பதாய் முடியுமாலோவெனின் ? அற்றன்று, Mau 

னென்றும் ௮வளென்றும் ௮துவென்றும் இவ்வாறு சுட்டி. 

யறியப்படுுவனவெல்லாம் தோன் திகின்று அழியுமென்ப 

தே த்தார் முடிபெனக்கொள்க, இது விளங்குதற்பொ 

ருட்டன்றே, ஆண் பெண் ௮லியென்ருதல் ஒருவன் ஒருத்தி 

யொன்றென்றாகல் ஒகாது, ௮வனவளத.வெளச் சட்டுப்பெ



  

ப்ச்ளாஜே drier Onsite Guittete பொருளாததுன் 
ர்த்.த,ச.ற்சன்றே ஒருவனொருக்தி யொன்றென்ற௮ சட்டப்ப! 

ட்ட பிரபஞ்சமென வல்செய்து எடுத்துக்கொண்டதா௨ 
மென்க, * அசத்தாஞ்சட்டி யுணர்பொருளானலெல்லாம் '* 

5 oy bey லதிந்த பாவு மசத்தாத லறிதி'' என்னும் திருவ க் 

குக்களானும் இதுவே.பிதற்குச் சிறந்த ஏ.துவாதல் சண்டுகொ 

ors, அற்றேல், அவனேதானே எனவும் அ௮வனிவனாய்! 

கின்ற முழை எனவும், ௮ வனிவனானது எனவும், அது நீயா 

ஞய் எனவும், பாலிக்கச்சொல்லுவது எனவும், கித்தப்பொறு 

ள்களுஞ் சுட்டியறியப்புமாலோவெனின் ? அற்றன்ற௮ு, ௮ 

வையங்கனம் பொதுமையிற் சுட்டிய நியப்பமிமாயினும் ௮நு 

பவநிலை.பிற் சுட்டியகியப்படாவென்ப.து, **உரையணர் விற 

$துநின் றணர்வசதோ ர௬ுணர்வே”” எ-ம், “அறிவிறக்தம்.கறிர் 

திடீர்” ௪-ம். பாவனை யிறக்து நின்று பாகிக்சப் படுவ தாகும் 

எ-ம், “இட்பாலவர்ச் கருளும்வண்ணமு மாதி மாண்புங், கேட் 

பான்புகி லளவில்லை செக்க வேண்டா” 

ன மெடுத்தமொழியானலுமிக்குக்சாதிக்கவேண்டா”” எ-ம், ஓ.து! 

வனவற்றாலறிக, பீரபஞ்சமவ்வாறன்றிச் சிறப்பியல்புபற்றி ¢ 

reins = er guesarn 

அதுபவமாயுண்மையாம் சுட்டப்படுமென்னுங் கருத்தானன் 

Co, ஓஒருவனொருகத்தியொன்றென்று சுட்டப்பட்ட பிரப 
ஞ்சமென்றொழியாது, உளதாயென விசேடித்ததூ௨மென்க, 

நிச, சப்டொருள் சுட்டியறியப்படாதென்பது ஆருஞ்சூத்திர 

தீதிற் சாண்க, 

இக்கனம் வழியளவையானே உலச௫் தோன்றிரின் 
றழதியுமெனச் சாதித்து மீமாஞ்சைநூலாரை மறத் தவழி; 

உலோகாயத நூலார் சாட்சியளவையொன்றே பிரமாணமன் நி 
வழியளவை மு, சலியன பிரமாணமல்லவாகலான் அவற்றும் 

சாதிப்பன டொருள்படாவாமென்பர், வழியளவைபின்றா 
யின், மேல்வரும் பயனைக் குறித்து முயற்சி செய்வாரில்லை 
யாகல்வேண்டும் * இம்மையின் முற் சியாலே யிருநிதி மீட்



டப்ப்டு' 'மென்பசே அவர்கொள்சையாச்லாதும், வழியளன்ல: 
யும் அதுபற்றி உனரபள்வையும்: பிரமாணமெனக் காட்டிய 

வழி யவருமதனாளே. மறுச்கப்பவோராமினும் “அவர் மதமே. 
பற்றி.யவரை ம௮த்சற்பொருட்டுச் தோன்றியழி;தல் ' சண் 
கூடாகக் காட்வொர் வேறுமோரேதுச் கூறுடன்றார், : 

தோத்தமுமீறும் உள்ளதன்பாலே கடத்தலின் என 

வரும், 

வார்த்திசப் பொழிப்பாவத உரைச்செய்யுளானும் பா 

- ச்செய்யுளானும் செய்யப்படுமென்னும் வடமொழிமதம்பற் 

றிக், கருத்துரையும் மேற்கோளும் எதவும் உரைச்செய்யு 
ளானுரைத்து, உகாரணம் பாச்செய்யுளானுரைக்க்றார், 

. பூதாதியீறு முதலுக் துணையாகப் 

பேதாய் திதியாகும் பேற்றிமையி--னோதாரோ 
பவோன்றோன்றிற் றோன்றி யுளதா யிறக்கண்டூ 

மன்றேன்று முண்டேன்ன வாய்ந்து. 
ஏன்வரும். 

இது முததுக் துணையுங் காரணமாகக்கொண்டே திதி 

நிகழும், அ.ற்ருபினும் ஒன்று தோன்ற ஒன்று நிற்ப ஒன்றழி 

வதன்றி ஒருங்கே தோன்றி ஒருங்கே நின்௮ ஒருங்கேயழி 

யக் கண்டிலமாலெனின் ? ஒவ்வொருகால விசேடத்திற் சாதி 

பற்றி யொருங்கே தோன்றி ஒருங்கேநின்று ஒருங்கேயழிவ 

தனைக் கரண்டலால் என்றாயினும் அதற்குரிய காலம்வரு 

மென்று உலகத்திற்கு மங்கனமாதலுண்டென்று அக்காட்சி 

பத்தி யறியப்படுமென்பதாம், 

- பூதி ௮ன்மொழித்தொசை, பூதாதிக்கென நான்ச. 

அருபு விரித்துனரச்ச. ஆகுமென்பது முற்றுகினை. பெற் 

அிமையென்றது ச்ண்டுச் சாதியை. சாரம் பாவர் ஒன்



    
“இனி இரட்தெமொழிசலான்; முவளவளென்பதனற் 

பெறப்படு ் முயர்தணையும். அதுவெள்பதனம். பெபெறப்படு' 

மஃறிணையுமென்னும் இருதிணைப்பகுஇித்தாகி Gen par: 

பஞ்சக் கூட்டம், இங்கனம் அவயவப்பகுப்புடைமையா லும் 

சடமுமாய்ப் பலவுமாகலா ம், சுட்டியறியப்படுதன் லும், 

திதியின்பால் ஏளையிரண்டுவ். காணப்படுதலாலும், 
தோன்றி 

நின்றழிததுடைத் தெனவும், பொருளுரைத்துக் கொள்க, 

அ.நிறேல், வேதம் நித்தியமென்லுஞ
் சுருதெேளோடு முரணும் 

பிறவெனின் ? முரணாக; தித் தனாபெ பரமசவனாற் செய்யப் 

பட்டமையாலும், இறுதிக்காலத்துப் பரழவனிடத்தொட 

ங்யே வேதம் படைப்புக்காலத்து. முன்போலகே
! (தோன்று. 

Sor gun, நித்தமென்றுபசரி த்துக் ௯. ற்ப்படுமாசலின், சிவா. 

சுமங்களை நித்தமென்பதும் இக்கருத்சேபற்.நியென்ச, அவ் 

ஈனமல்லாக்கால், வேதம் பரமசிவனாற்: செய்யப்பட்ட.தென்: 

ஞ் கருிசளேலிம் அட்டாசச வித்சைக்ஜு முதத்கரும் 
தாவாயெ இச்சுலபாணியென் நற்னொடக்கத்துப் 

புராணவச, 

னக்சளோடும் ஈண்டுக்கூறும். வ தி பளலையோடும
் முசணுமா 

pia. வத்தை பநினெட்டாவா?. இரகு டுசகிய 
Sepp apa Pad வியாகரணம் கிருத்சம் சர் 
சோதிட்மென்னும் அங்கமாழும், பூராணம் நியா. 
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யநால் மீமாஞ்சை மிருதியென்னும் உபாங்கம் நான்கும், Shit} 

ள்வேதம் வில்வேதம் சாந்தருவவேசம் அருத்ததாலென்னும் 

இருக்கு முதலியவற்றிற்கு உபவேதம் கான்கும் எனவிவை, 

இவற்.றுள் வேதரான்கும் பி.ரமகாண்டமும் பி.ரமஞான த்தி 

ற்கு நிமித்தமான கருமகாண்டமு முணாத்துவனவாம், சிவா 

கமங்களும் பிரமசாண்டமாயடங்குமென்பார், .. வேதங்களை 

எடுத்தல் படுத்தல் முதலிய இசைவே.றுபாட்டான் உச்சரிக் 

குமா அுணர்த்துவது Rooms. வேதங்களிற் கூறுள் கருமங் 

களை யளுட்டிக்கு முறைமை யுணர்த்துவது கற்பசூத்தாம். 

வேதங்களின் எழுத்துச் சொற்பொரு எியல்புணர்த்துவது 

வியாகரணம், வேதங்களின் சொற்பொரு ளூணர்விப்ப து 

நிருத்தம். வேதமந்திரங்களிற் காயத்திரி முதலிய சந்தங்க 

ளின் பெயரும் ௮வற்.றி.ற்கெழுத்து இனைத்தென்றலும் உண 

ர்த்துவது சந்தோவிசிதி, வேதத்திற் சொல்லப்படுங் கரும. 

ங்கள் செய்தற்குரிய காலவிசேடங்களை யுணாத்துவது சோ 

திடம், இங்கனமாகலின் இவையாறும், வேதத்திற்கங்கமெ 

னப்பட்டன.  பரமசவன் உலகத்தைப்படைக்குமாறு முத: 

லாயின கூறும் வேதவாக்யெப்பொருள்களை வலியுறுத்து 

விரித்துணர்த்துவது புராணம், இதிகாசமுமீண்டடஙு்கும், 

வேதப்பொருள்களை நிச்சமித்தற்கனுகூலமான பிரமாண மு 

தலியவற்றை யுணர்த்துவது நியாயழூல், வேதப்பொருளின் 

ரு.ற்பரியமுணர்தற்கு ௮அுகூலமான நியாயங்களை யாராய்ச்ச: 

செய்துணர்த்துவது மீமாஞ்சை, ௮.து பூரூவமீமாஞ்சை உள். 

தரமீமாஞ்சை யெனவும்,வேதமெனவும், வே தாந்தமெனவும் 

வழங்கப்படும், அவ்வவ்வருணங்கட்கும் நிலைக்குமுரிய: தர 
மங்களையுணர்த்துவது மிருதி.நால், புராணமுதகிய, ஈரன்கும் 

வேதத் இிற்குபாங்கமெனப்படும். .எல்லாமறுட்டி த்தற்குச் 

சாதனமான யாக்கையை கோயின்றி நிலைபெறச்செய்வது 

ஆயுள்வேதம். 'பசைவரானலிவின்றி உலகங் காத்தற்கு வே 

.ண்ட்ப்படும் படைக்கலம் பயிதலை யுணர்த்துவது வில்வேதம், 

சிர சொய 2
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எல்லாக்கடவுளர்க்கும் உவசையைச்செய்யு மிசைமுதலியவம் 

றை யுணர்லிப்பது காந்தருவவேதம், இம்மைக்கும் மறு 

மைக்கு மேதுவாகிய பொருள்களை மீட்டுமுபாயமுணாலிப் 

பது ௮ருத்தநால் இவை சகான்கும் உபவேதமெனப்படு 

மென்துணர்க, 
முதலதிகரணம் முடிந்தது. 

  

இரண்டாமதிகரணம், 

முதலதஇிகரணத்திற் பிரபஞ்ச நித்தியமெனக்கொண்ட 

மீமாஞ்சை நாலாரையும் உலோகாயத நூலாரையு மறுத்துச் 

சொல்லும் பொருளுமென்றிருவகைப்பட்ட பிரபஞ்சம் உற் 

பத்திராசமுடைத்தெனக் கருத்தாவினுண்மை சாதித்தற் 

கோதிய ஏதுவை ஏதுக்களரற் சாதித்தவழி, ஏதுவுண்டு சா 

த தியமில்லையெனப் பிணங்கும் புத்தர் முதலியோரை மறுத் 

அச் சிமப்புப்பொதுவகையானுஞ் சிறபபுவகையாலுக் ௧௬ 

த்தாவுண்மை சாதித்தற்கெழுந்தது இரண்டாமதிகரணம், 

அதிகரணவியைபும் இதனானே விளங்கும, 

இனியென்ற.௫ அதிகசணவியைபுணர்த்துத.ந்பொரு 

ட்டு, முன்வரு மதிக.ரணங்களும் இவ்வாறே கண்டுகொள்ச, 

இனி இல்லதத்குத் தோற்தமின்மையின் உள்ளதற்கு 

ச் செய்வோரின் திச் செய்கீனையின்மையின் ஓடுங்கெ சங்கா 

ச,த்தினல்லலு உத்பத்தியில்லை யென்றது சானலிங்கனஞ் சொ 

நிபல்காழைப்பொருட்டுச் முணிர்சதாச வைத்துரைகத்கா.ரா 
யிலும் பொருளியைபித்கேற்ப இதனை மூன்றதிசாணமாகு 

வைத்தூரைப்பசு ஆசியர் கருத்தெனச்கொள்க ) ௮ிஃதாமா 

arg gd pom 
இளி உலகமுள்ளது என்ற, 

எ உன், மே-ள், ௪-னின், ' உலகம் இல்பொருளாய்ச் 

சத்சஜ் சா3பிலே தோன்தியழிதல் இயல்பேன்டலே அமை
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வ்டைமையின். அது மூகிளையுடைச்தாயிலும்: தோற்று 

வானொருவளை யுடைத்தாதல் செல்லாது எனப் புத்த.நாலார் 

சொல் லுங்கடாவை யாசங்கித்து த் திதியெள்லுஞ் சூதீதிரக் 

கூற்றைக் கண்ணழிச் துரைத்து மேற்கோட் லுதலிற்று, 

இஃள், வெ- பை, 

இல்லதழ்குச் தோற்றமின்மையின், 
GT = SI. ஏது எ-னின், உள்ளதாதல் யாங்கனம் என் 

DIMM யாசங்கத்து மேற்கோளைச்சாதித்தனுதலிற்று, 

இ-ள். இல்பொருளாகே முயற்கோட்டிற்கு முக்கா 

லத்து முற்பத்தியின்மையின் ஈண்டுற்பத்தி காணப்பிதலான் 

உலகமூள்ளது என மேற்கொண்டது, எ - ஐ, 

இனி உலகஞ் செய்வோனையுடைத்து என்றது, 

GT - து, Gin « or. ar + offen, உளபொருளெனப்பட் 

ட பிரபஞ்சம் தத்தமுதற்காரணத்தினின்றுர் தானே சோ 

er Suna Os parce நிமித்தகாரணமாய் ஒரு கருத்தா 

வேண்டாம் எனச் சாம்யெர்கூறும் கீடாவையாசங்தெ௮2 

தகோழற்றியவென்னுஞ் சூத்திரக் கூற்றைக் கண்ணழிதீதுளை 

தீது மேற்கோடனுதலிற்று, இ-ள், Oar oir, 

ஜளளதற்குச் செய்வோரின்றிச் செய்வினையின்மை 

யின், 

ள்- த, எது. எனின், அதற்குப் பிரமாணமென் 

னை என்னுங்கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்த 

spo. 

இ-ள், மண்முதலியவற்றி னுள்ளதாயெ சுமுதலியு 

பொருட்ருக் குயவன் முதலிய செய்வோரையின்றி enn Sein 

(pseu செய்தொழில் நிகழாமையின் உலகம். இவ்விபல்பிற் 

ருசலான் இனி மிவ்வுல்கஞ்செப்வோளையுடை த்த. எனமேதீ 

கொண்டது எ-று,
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இனி இடுக்கி. சங்காரத்தனல்லது உ௰்ப,ச்இயில்லை 
யென்றது. 

எ.ஃது, மே-ள், எ-னின், இத்துணையுங் கூறிய 
வாற்முன் உலகச்தைத் தோற்றுவிப்பான் உண்டெனப்பட்ட 

கருத்தா த் இிதிகருத்தா சருட்டிகருத்தா முசலியோரில் ஒரு 
வனேயாதலமையும் எனப் பஞ்ச.ராத்திரி முதலியோர் கூறுக 

கடாவை யாசங்த்து ஓடுங்கியுளதாமென்லுஞ் சூத்திரக்கூற் 

றைக் கண்ணமித்துரைத்து மேற்கோடலுதலிற்று, 

| @ - ct. உலகம் BIDE) VAGS HS நிலைக்களமான சங் 

காரகருச்சாவினின்றன்றி உளகாகாது, எ.று, 

.... ஒடுங்னெவென்னும் பெயசெச்சஞ் சங்காரமென்னும் 

இடப்பெய?3ராடு முடிர்தது, சங்காரம் அகுபெயர், 

Dro Rely என்று எதிர்மறைமுகத்தாம் கூறியது, ஏ 

ஊைக்கடவுளரின் உளதாகாமை யாப்புறுத்தற்பொருட்டு, 

இதலுள் ஓடுக்னெ என்பதனாம் போந்த குறிப்பேது 

வைப் புலப்படக் காணுமாறு, 

ஆண்டு ஒடுங்கு தலின், 

எது. ஏது, எ- னின், அதற்குப் .பிரமாணமென் 

So என்னும் சடாவை யாசங்கத்து மேற்கோளைச் சாதித்த 

DEA Dg | 
. இ-ள். யாது யாண்டொடுக்கும் ang sol gy bud 

Buri, 'மண்ணிற்குடம்போலும் - என்னும் ௮வினாபாவத் 
தாழ் பிரபஞ்சஞ் சங்கரரகாரணன்மாட் டொடுங்குதலின் மீ 

orgs தோன்றுங்கால் ஆண்டெின்றுர் G கான்று தலே பொருத் 

சமுடைமையின் அவ்வாறு மேற்கொண்டது, ௪ - று, 

இவ்வாறு மூன்றதிகரணப் பொருளும் இதன்கட்போர் 
sar pr 'இவ்வாறுரையாச்காற் பொருளியைபுபடாமையும் 

-தண்ணுணர்வாற் கண்டுகொள்க, :
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இலயித்த தன்னி லிலயித்ததா மலத்தர் 
லிலயித்த வாறுளதா வேண்டம் 

*எ.ஃது, உ-ம், எஃனின், உலகம் உள்ளதாயின் & 

ள்ளதற்கு உண்டாகவேண்டுவதில்லையாகலாற் சற்காரியவாத 

ம் ௮டாது எனப் புத்தர் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்து இல்ல 

தீற்முத்தோற்றமின்மையினென்ற வேதுவை வலியுறுத்து,௪ 

லுதலிற்று, 

இ-ள், இலயித்தது இலயித்த தன்னில் அம் எ - து; 

உள்ளதாயினுஞ் சங்காரகாலத்தி னொடுக்யெதாகலான் sal 

வொடுங்கியவுலகம் தானொடுங்குதற்கு நிலைக்களமான சங்கா 

ரகருத்தாவினின்றும் படைப்புக்காலத்தின் மீளவுளதாம் 

அ௮றி2றல், ஒடுங்கியது ஒடுங்யெவாறே யொழியாது மீளவுண் 

டாகவேண்டா ; வேண்டுமாயின், முன்னொடுங்காது நிலைபெ 

psa யமையும், அவ்வாறன்றி ஒட மீளவுளதாவது எற் 

றுக்கெனின் ? மலத்தால், எ-து, உள்ள தாயெ உலகம் ௧௬ 

மமலம் பரிபாகமாதற்பொருட்டு ஒடுக்கி ஆணவமலம் பரி 

பாகமாதற்பொருட்டு மீளவுமுண்டாம். அற்றேல் முன்னி 

ன்ற பிரபஞ்சம் நாசமாக வேறு தோன்றுமென்னாமல் அது 

வே ஒடுங்கி நின்று மீளவுளதாமென்றற்குப் பிரமாணம் என் 

னையெனின் ? இலயித்தவாறு உளது ஆ வேண்டும், ௭ - ஜு, 
எஃதெவ்வாறு நின்றொடுங்கற்று ௮ஃசவ்வொடுக்கயவாறே 

உளதாதல் எல்லாராலும் விரும்பப்படும், எ ஈறு, 

.... எனவே அர்சியமமில்லையாயின் கெற்கமுகாய் Barns 
கெல்லாய் நீளுதற்கு ஏதுவென்னையென்னுக் தருக்கமே ௮2 

் சையதிவுறுத்துமென்றவாருயித்த, - சற்காரிய வாதத்தினிய 

OLY * தந்துமுதலகாரகம் ” என்னும் ஞானமிர்தத்திலும் 

காண்க ரா ல 
  

" * இதுமுதல் wisn குத்திரறுடிவவலா கவஞானபோசம் 
சிற்றுரை,
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இத்ஞனே, இல்லத்மூள்ள தும்ல்லர்தி பெர்ருடோன்று' 

மென்னுஞ் சூனியவாதிகளும்,. இல்லஅமுள்ள தும்ர்ய பொரு 
ே டான்ற்மெனனலும் San ந்தவாதிகளும் மறுக்சப்பட்டவா 

pas, 
இலயித்த 

த்த்திதியி லேன்னி னழியா தவையழிவ 

தீத்திதியு மாதியுமா மங்கு. 

எஃது, உ-ம். எஃனின், இனிச் ச.ந்காரியவாதத்தின் 

வ்வக்காரியங்கள் தத்தமு.தற்காபணத்தொடும்கு மெனவே 

கோடலின் உலஇற்கு முதற்காரணமாகய 'மூலப்பகுதி வாசு 

தேவனுருவாகலான் உலகம் ௮வன்மாட்டொடுக்கு மென்ற 

“லே அமைவுடைத்தன்றி முதற்காரணத்தின் வேருய் நிமித்த 

காரணமெனக் சொண்ட சங்காரகருத்தாவின்மாட்டொடுங்கு 

மென்றல் பொருந்தாதெனப் பாஞ்சராசத்திரிகள் கூறுங் கடா 

வை யாசங்கித்து ஒடுங்கெ சங்காரத்தின் எனவும் இலயித்த 

தன்னில் எனவுங் கூறிட்போர்ச குதிப்பேதுவ்ை வலியுறு ச் 

அதனுதலிற்று, 

இ-ள், இலயித்தது அத்திதியில் என்னின், ௭ - ஐ, 
உலகமொடுக்பெது ௮ந்தமூலப்பகுதி வடிவாய் திதிகருத்தா 

வின்கணென்பையாயின், goa sx Surg, or gi, Fw 

disse fi கொள்ளினும் மூலப்பகுதிக்கு மேலுள்ள புவனற்கள் 

அதனால் வியாபிக்கப்படாமையிற் கீழுள்ள ஏகதேசமாத்தி 

ையே ஆண்டொடுங்குவசன் நி. மாயாக்ரரியத்தோகுதி முழு 

வதும் ஆண்டொடுங்கா௮. அற்றேல் மாயாகாரிய்தீதொகு 

தி. முழுவஜ்ம் யாண்டொடுங்குவதெனின் ? ஸரதீதிதியம் தி 

யும் ஓம் அல்கு அழிவது. ௭- து; அந்தத் இதிக்சீடவுளும் 
படைப்புக்கடவுளும் தோன்௮தற்குச் காரணமாயெ அச்சம் 
கரசச்சடவுளிடக்தே அவ்கிருவசோடுற் கூட் அறிவ்தாம் ௮ 
புத்தொகுதி, எ உது,
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இவ்வெண்பாவிளைச் * செய்யுட்க ணோசை இதையும் 

கா லீரளபு, மையப்பா டின்றி யமையுமா--மைதீரொற் றி 

ன்றியுஞ் செய்யுட் கெடினொற்றை யுண்டாக்கு, குன்றுமே 

லொத்தளபுங் Gera” என்பதுபோல இரண்டதிசாணப் 

பொருள்படுமாறு இருதொடராக வைத்துரையாக்காற் பொ 

ருளியைபுபடாமையமிக, 

இலயித்தவென்னும் பெயரெச்சம் தன்னென்னும் இட 

ப்பெயரோடு முடிஈ்,௧௮௫, 

. இலயித்ததென்றது ஏதுப்பொருண்மையுணரகின்ற பெ 

வர் இலபித்ததெனச் சற்காரியவாதம் கூறவே இலயித்தவ 

வச்தை.பின் ௮வ்வக்காரியசத்தி சமூகமாய்ச் சூக்குமமாய் நிற் 

பதொன்றுண்டு, அதுவேமுதற்காரணமெனப் பிரபஞ்சத் 

திற்கு முதற்காரணமாகியமாயையுண்மையும்பெறப்பட்ட, 

அஆவென்பது முதனிலைச் தொழிற்பெயர், வேண்டு 

மெனச் செயப்படுபொருளைச் செய்த.துபோலக்கூறினா், 

Doma தொகுதி; ௮ஃறிணைப் பன்மைப்பெயரெள்பா 

ர்க்கு ௮ழியாது அழிவசென்னும் ஒருமைகளோடியையாமை 

யூம் உத்த ரமாகாமையுமுணர்ச, 

இதியும் ஆதியும்தருபெயர், ஆமங்கு பெயரெச்சமுடிபு, 

இரணிபகருப்ப மதத்தையும் மறுத்தற்பொருட்டுப் ப 

டைப்புக்கடவுளையும் உடன்கூறினார், 

திமித்தகாரணனாகயெ முதல்வன் உல௫ற்கு மு,தற்காரண 
னல்லஞ.பிலும் முதற்சாரணமாடியு மாயைக்கு ஆதாரமாய் 

நிற் லின், உலசம் ஆண்டொடுக்கி ஆண்டுநின்று தோன்றுக 

ல் ௮மையுமென்பது வருகின்ற வெண்பாவிற் பெறப்படும், 

டா ளைத்தவா தாரகமா 
oe ணிற்ற லவர் னையால்--வித்தகமாம் 

வேட்வனா மப்புடிப்போல், வேண்ரூவைத் தான் 

கூட்டானே மண்போற் குளிர்ந்து, (கொடுத்தக்
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எ.து, உ-ம், எனின், உலகர் தனீக்கு முதற்கா 

ரணமா௫ய மாயையினொடுக்குவதன்றி நிமித்த்காரணன் ஒறு 
வனுண்டெனக் கொள்ளினும் ௮வன்மாட்டொடுங்குமென் ற 
ல் பொருந்தாமையின், யாது யாண்டொடுங்கும் ௮ஃத தனி 

Bus Bud என்னலும் ௮விசாபாவத்தான் மாயை.பினொடுவ் 

இய உலகத்தை மாயையே சோ ழ்றுவிக்கும் இசற்கோரிறை 

வன் வேண்டா எனச்சாங்கியநாலார் மதம்பற்றி நிகமுக்கடா 

வை யாசங்கத்து உள்ளதற்குச் செய்வோரின்றிச் செய்வினை 

யின்மையின் என்னுமேதுவை வலியுறுத்துதலுதலிற்று, 

இ-ள். மண்போல் குளிர்ந்து வி.த.து உண்டா மூலம் 

முளைத்தவா தா.ரகம் தும் ௮த்தன் தாள் நிற்றல் ௮வர் வினை 

யால் வித்தகம் ௮ம், ௭-௮, மாயையும் உலகமும் வித்தும் 

அங்குரமும் போலுமாகலின் வித்துக்கு ஆதாரமாகிய நிலங் 

குளிர்ஈ்கவழி ௮,சன்கண் வித்துள்ள, காக ௮தனினின்றும் ௮ 

ங்குரந்தோன் நியவாறுபோல மேலைவெண்பாவின் இலயித் 
தது என்றதனாற் பெறப்பட்ட மாயை தனக்காதாரமாய் நின் 

௮ தோற்றுவிக்கும் இறைவன௫௮ சத்தியின்சணுள்ளதாய் நி 

booed ௮ச்சத்தி சங்கற்பித்தவழி அவரவர் வினைக்டோச 

அ௮வ்வக்காரியங்களை ௮வ்வவவியல்பிற் பிறழாமற் பயக்குஞ் 

ச.துர்ப்பாடுடைத்தாம், ௮ல்லுழி உடைத்தன்று, நிலங்கு 

ளிர்கதவழி ௮சன்கட் டெந்தன்றி வித்து முளையைத்தோற் 

ரு.சவாறு போலும்; ஆகலான் மாயையினொடுங்கத் சோன் 

றிய உலகம் அதற்காதாரமாய் கின்ற இறைவன் சத்தியினொ 

டுங்கத் தோன்றியதே.பாம், எ-று, 

ஆகலானென்பது முதல் குறிப்பெச்சம், இது இழங்கி 

னின்௮ு்தோன்றிய சாமரையைப் பங்கயமென்பதனானுமறி 

௪, வழிழாலாசிரியர் * உயிரவை யொடுக்கப் பின்னு முதி 

ப்பதெ னரன்பால் '? எ-ம், 144 உலகவ லுருவிற் றோன்றி 

யொடுங்கெம் '" எ-ம், ஓதியதாஉம், உலகவனுருவிற்றோன்றி



  

யொடுக்குமாறு வரதுள்£கமத்தில் வகு, 580 erGugreb இவ் 
விபல்பு சோக்கெயென்சு, eee dur prt இன்னேசன்னவக் ச் 

றைச் தத்தமக்கு வேண்டியவர் 2ற யுரைப்ப, 

உவமகினை பொருளிலும் பொருள்பை a sound tes 
சென்றியையும், . : 

உண்டாகவெனச்சழற்காரியத்சை வலியுுத.ததல், வி தீ 

தில்வழி நிலத்தினின்றும் ௮ங்குரர் தோன்றாதவாறுபோல 
மாயையில்வழிப் பிரமத்தினின்றும் உலகர் தோன்ருதெனப் 
பரிணாமலாதிகளையம், மாயை ௮கிர்வசனமென்னும் மாயா 

வாதிகளையும், வித்துநிலனும்போலென்றதனான் மாயை மூக 

.ல்லனின் வேறு பொருளன்றென்னுஞ் வொத்துவி௪ சைவர் 

பாஞ்சராத்திரிகளையும், மறுத்தவாளுயிற்று, 

மூ2தல்வன் பலவேறு வகைப்படச் சங்கற்பித்தவாறெ 

.ன்னை என்னு ந்கடாவை யாசங்கித்து, அவர் வினையாலென் 

ரர், ப 
als san விசச்திமென் ௮ுரைப்பினு மமையும், 

HS ne, தன்வயத்தானன்றி வினைவயத்தாற் ரோற் 

லுவிப்பான் இறைவனகானெனின் ? 

வேட்டுவன் ஆம் அப்புழுப்போல் வேண்டு உருவைச் 

கான் கொடுத்துக் கூட்டானே., ௪-து, வேட்டுவனுதலை 

விரும்பும் புழுவிற்கு வேட்டுவன் விரும்பிய வடி.வினைக் சொ 

டுக்குமாறுபோல இறைவலும் ௮வரவர் வேண்டுமூருவினைக் 

கொடுத்து அஃவ்வினைக்குத் தக்க பயன்களையுங் கூட்டுவனாச 

லான் ௮துகொண்டு சுதந்திரத்திற்கிழுக்கென்னை, எ-று. 

ஆகலான் ௮துகொண்டு சுதந்திரத்திற் இழுக்சென்னை 

யென்பது குறிப்பெச்சம், 

போல் ௮சை, குளிர்ந்தலழியென்பது Gains Fos 

Cor த் இரிந்து நின் றது,
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தி ந் மலினென்னலும் ஜாதர்வது விக்சத்தாற்றொக்கதி, 

ஏகாரம் எதிர்மறை, 

நோக்காது நோக்கி நொடி த்தன்றே கால sop 
றாக்காது நின்றுள்த்திற் கண்டிறைவ--ஞுக்காதே 
கண்ட கனவுணர்விற் கண்ட. தீனவுணரக் 
கண்டவனி லிற்றின்றாங் கட்டு. 

6-2, உ-ம், எனின், மேலையு தாரணத்திற் கூறிய 

வாற்முன் உலகிற்கு மு.க்சடவுள் உண்டெனக்சொள்ளினும் 

௮ வன் படைப்பு முதலியன சொழில் செய்வானாயின் விகார 

மெய்தி அதனிற் பந்தமுறுவானென்னுமவர்மதம்பற்றி நிச 

முங்கடாவை யாசங்கித்து ஏதுவை வலியுறுத்து லு தலிற்று, 

இ-ள். இறைவன், ogi, முதல்வன்--காலத்தில் தாக் 

காது கின்று, ௭-௮, இறப்பு நிகழ்வு எதிர்வு முதலியனவாய் 

வேறுபட்டு எல்லாத்தொழிலுஞ் செய்துர் கனக்கு விசாரமி 

ன்றி நிற்குங்காலம்போல விகார்ப்படாது நின்று, .இக்கா 

தே கண்டு, எ.து, பிரபஞ்சத்தைக் கரணத்தாற்படையாது 

சங்கற்பமாத்திரத்தானே படைத்து, சோக்காது கோக்டி 

நொடித்து, எ-து, அவவாறே காவாது காத்து அழியாதமழிச் 

தலால் --இன்று ௮ம் கட்டு, ௪-து, இவ்வமலனுக்குப் பந்த. 

மின்ராதல், உளத்தில் சண்டானவு உணர்வில் கண்ட சனவு 

உணரச்கண்டவனில் இற்று, எ-து, கற்றநாற் சொல்லும் 

பொருளும் உள்ளத்திற் றோன்றுங்கால் உள்ளம் அவற்றிற் 

ஜொடக்குண்ணாதவாறுபோலுங் கனவின்கட் கண்டவற்றைப் 

புறத்து விடயங்களை யறிந்து வச்ச ஈனவுணர்வின்கண்ணே 

விளங்கவறிர்தவன் அப்பொழுது அவற்றிற்றொடக்குண்ணா 

தவாறுபோலு மித்தன்மைத்து, எ-று, 

எனலே இஃதிவ்வாறாக வென்றெண்ணுதலாயே சங்கற் 

பமாதீதிசையாற் செய்வதாஉம், கரணத்தாம் செய்வதூஉமெ 

ன வினைமுகல் இருவகைப்படுமென்பதாஉம் கணத்தானன்



சிவஞானடாஷ்.யம். (3 

Be செய்யமாட்டாத குயவன் முதலியோர் சங்கற்பமாத்தி 
ரையாற் செய்யுமுசல்வனுக்கு வினைமுகலாதற் பொதுமை 

பற்றி ஒருபுடையுவமையரதலன்றி முற்றுவமையாதல் செல் 

லாமையானும் சங்கற்பமாத்திரையாற் செய்யுஞ் செய்திக்குக் 

கட்டண்டன் முதலிய குற்றங்கள் பகைப்பொருளாசலானும் 

அவை யாண்ளெவாகற்கோரியை பின்றென்பதூஉம் கூறி ஏ 

துவை வலியஅதக்தவாறு காண்க, 

ஆக்குகல் படைத்தல்; காண்டலும் ௮து, நோக்குதல் 

காத்தல், சொடிக்தல் அழித்தல்; அது * கொடித்கான் மலை” 

என்பதனானுமறிக, 

ஆக்காது கோக்காது என்றமையால் நகொடியாதென் 

Ug வருவித்துரைக்கப்பட்டது. கொடி ச்சலானென்பறு 

கொடி க்கெனத் தரி ம்து து, 

அன்மே அசை ! அமாதி2ய யெனினுமமையும், 

இம்மூன்றும் உவம்வுரூபுகள். 

உளத்தினென்பதற்குச் சங்கற்பச்காலென் அரைப்பி 
8 4 4 ¢ 

னணுமமையும், 

இன்ருங்கட்டு என்பது *அருங்கேடன்'” என்பதுபோ 
தையை வசப்சயான அலக் 

ல நின்றது, 
டோண்டாமதிகாணழடிந்தது.
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மூன்ருமதிகரணம், 

இனிச் சங்காரமே முதலென்றது. 

எ.து, மே-ள். எ-னின், * தூிங்னெ சங்காரக்கி 

னல்ல துற்பத்திபில்லை' எனவே சங்கார கருதா NB DG 

மு சற்சடவுளென்பது போந்ததாபிலும் கரமுகலாபின பல 

[கூடிச் ரெப்பச் காண்டலின் அவற்றிலும் ௮திவிசிக்திரமா 

அ உலகத்திற்கு மற்றுமத்கன்மைபராய முதற்கடவுளர் உண் 

ெனக் கோடும் என்னலும் ௮22௧ஈரவாஇிகண் முதலியோர் 

மகம்பற்றி நிகழங் கடாவை யாசம்£த்து * அம்சமாதி' என் 

வூஜ் சூற்திரக்கூற்றைம் கண்ணழித்நுளைக்து மேற்கோட 

GO HD, 

இ-ள். சங்கார ௧௫.2, ஒருவனே உல£ழ்ு மூ,தற் 

நட௮ொன்றது, எ-று, 

சீங்நாரம் ௮ தபெபர், ஏனை3போர் மு. நல்வராகாசெனப் 

(7 த்தமைபின் ஏகாரம் PAPEL VIED. 

ச்ட்டிண/ வாய பிரபஞ் ரஞ் சுட்பணெரவின்றி தின்ற Fe 

நாரத்தின்வஹி யல்லது ௪ 75இரமின்றி சிற்றலான், 

6-2, ஏது எ-னின், அதற்குப் பிரமாணமென்னை 

பெ்லுக்கடாவையாசம்௰த்து மேற்2கோாளைச் சாதித்தனுத 

PD. 

Oot. ஒன்றென்றுப்ச் சுட்டியரிவதாகய உருவும் 

அருுமென்றிரு வேறுவகைப்பட்ட பிரபஞ்சம் Hy aur gy 

சுட்டி பறி ன்றி எவ்வுலகும் ஒன்றாபறிட்து நின்ற சங்கார 
5 நத சாவின்வழிப் பரசந்திரமாய் நிழ்பகல்லது சனக்கெனம் 

ச,சர்திரழடைத்சாய் நிற்ப சன்றாசலாற் சங்காரகா.ரணெ 

நவன உலூற்து முசர்சகடவுளன்றி ஏனையேரர் முகற கடவு 

எ.ரல்லகசென மேற்கொண்டது, எ-று, பிரபஞ்சுத்திற்குச்
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சுதர்திரமின்மையுஞ் சங்காரசாரண்லுக்குச்ச SEBO pair snip 

யும் ஏதுநுகத்தாற்காட்வொர் சுட்ணெர்வாகிய பிரபஞ்சமெ 

னவும் சுட்ணெர்வின்றி நின்ற சங்காரமெனவும் ஈரிடத்தும் 

உடம்பொடுபுணர்த்தோதினார். சுட்டுணர்வுடையதளைச் சட். 

டுனர்வென்றது உபசாரம், 

ஈண்டுப் பிரபஞ்மென்றது சேதனப்பிரபஞ்சத்தை; 
பிரிகிலையேகாரத்தான் விலக்குதற்குரியது அதுவேயாகலின், 

தே/முதலாபின பலராற் செய்யப்படிலும் அப்பலரும் 

ஒருவ னேவல்வழி நின்றேசெய்ப வாகலாளும், வேதத்துட் 

கரரணவாக்கிபங்களிற் சுட்ணெொவினராகிய நாராயனன் இர 

ணிபகருப்பன் இரதிரன் அங்க சூரியன் முதலியோரைக் கா 

ரணமென்றது குபவன் போல் அவாக்தரகாரணமாகல்பற்றி 

யேபாகலின் அவையெல்லாம் அகுபெயராமற் சங்காரகா ரண 

ஞெ முகற்கடவுளையே யுணர்த்திகிற்குமாகலாலும், செய்து 

ஞ் செய்கித்தும் எல்லாத்தொழிற்கும் வினைமுதலாய்கிற்கு ம 

கற்சடவுள் சங்காரகருத்தா வொருவனே யென்பதுகருத்து, 

*இனிப் பிரமன்முதலிப கூவரையு முறையே “படைப் 

புக்சுடவு டி.இிக்கடவுள் சங்காரக்கடவுள்'” எனவும், “சாக்கிர 

கரர்த்தி சொப்பனசரர்த்தி சமுத்தாதர்த்தி” எனவும் கூறிப், 

ப.ரமசிவனைத் (துரியமூர்த்த'மயென வுபநிட,தங்களெல்லா கவ 

ரின் வேராக வைக்தோது,கலின், அப்பரப்பிரம முழுமு,கல்வ 

னே சாயனாரால் § ஆதிபகவன் '' என்று ௮ங்கனம் விசேடிச் 

கப்பட்டானென்பது தெற்றென வுணர்ந்துகொளக, இன் 

லும், மாலயனுருத்தானென்னு கூவசையு முறையே சாத்து 

விசகுணகாாத்தி இராசககுணமூர்ததி தாமதகுணமூர்த் Bow 

ன்ோேதிப், பரம௫வனைக் * குணாதத'' னென்றவ்வா 18) 

டச முதலியன வோதுதலானும் அம்முழுமுசல்வனே ஆதி 
சத்தக்கால் விசேடிக்கப்பட்ட பசவனென்பது துணிபாமெ 

* இச்குறிமீடு முதல் இக்குறியீடுவருமிடம்வரை பாஷ்யம், 
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னக, இனிச் சங்காரவுருத்திரனுஞ் சங்கரிக்தம் ரொழிலின் 

பொருட்டுச் காமதகுணத்தை மேற்கொண்டதல்லது இபல் 

பாகத் தாமதகுணமுடையனல்லன்; தாமககுணத்தின் காரிய 

மாகிய துபின் மயக்கம் வஞ்சமூகலியன ௮க்கடவுண்மாட்டி. 

ன்மையின், அபின் மயக்கம் வஞ்ச முதலியன மாபோனுக் 

குளவாதல் புராண இதிகாசங்களிற் கேட்கப்படுதலின், ௮ம் 

சுடவுட்குச் சாகதுவிககுணக் கூறியது காத்தற்றொழின் மா 

த்திரைக்கேயெனக் கொள்க, இன்னோரன்னவையெல்லா 6 

'ரரமதருக்கக்தவத்துள் விரித்துக் காட்டியவாற்றா ன.றிக$ 

மாயோனுக்குக்காக்தற்டெழிலும் பிருதுவி முதற் பிரகிருதி 

மாயைகாறும் வியாபித்து நிற்கும் பிரதிட்டாகலைபரியர்தமே 

மென்க. என்னை? நிவிர்த்தி பிரதிட்டை வித்தை சாந்தி 

சாந்தியதீதை பென்னு மைங்கலைகளான் விபாபிக்கப்பட்ட 

சத்துவ புவனங்களுக்கு முறையே பிரமன் மால் ருத்திரன் 

மகேசுரன் சதாசிவன் என்னு மைவரு மதிகாரிகளென ௮5 

மங்க Carrgi gol Dan ars, 

பிரகிருதிக்கு மேலுர் சத்துவபுவனங்களுண்மை ரை 

2வாபரிடதகளிலுங் கேட்கப்படுதலின், ௮ சைவாகமப் 

பொருளென்று புறங்கூறுத லேலாநென்க, பு.ராணங்களி 

லும் பாரதத்திலு மாயோனுக்கும் பிரமனுக்குர் தாழ்வாக 

வுருத்திரப்பெப.ரா.ற் கூறப்பரிவார் 'காத்தற்றொழிலும் ப 

டைத்தற்றொழிலு மினி* நடாத்து கற்பொருட்டுச் சங்கார 

ருத்திரன் கூருய் அவர்பாற் ரோன்றிய நீலலாகென் முக 

லிய வவதாரமுர்த்திகளே யாமென்க, ௮ பாரசதாற்பரிய 

சங்கிரக முதலியவற்.றுட் காண்க. ௮.தர்வசிகை முதலி.ப 

வுபரிடதங்களிற் ** பரமசிவன் மும்மூர்த்திகளையும் படைத் 

தான்” என்பதுபோலச் குணதரர்த்திளளை ௮ங்களங் கூருது 

தம்மை யொழித் கொழிக்க கிருவரையும் படைத்தார் என 

வே கூறுதலின், அவர் முழுமூதல்வ ராகாமை கடைப்பிடி, 

és, “*அயனை முன்படைச் தி௦மொரு கற்ப, தரியை முன்
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1டைத்திரமொரு கற்பத்-துயருருச்திரன் னைமுனம் படை, 

ப இனொருகற்பமத் மொருகற்பச் தன்னின், மூயலு திதவ்ரை 

சியாருங்குடன் படைப்பன் முன்பிற்தவர் மற்றிரு வவ 

பஞ், செயலி னாற்படைக் கவும்ருள் புரிவன் சிவபிரா னெனி 

லேற்றமிங் செவனே”' எனச் செவெதத்துவவிவகத்திற் கூறி 

பனையும் ஈண்டு விரித்துரைத்துச்கொள்க, பாரத்தில் 

* அள வில்பே சரொனிப் பகவனுஞ் சிவனும் கச்சு,௪ னான்மா 

வாம்” என்றது அபேதம்பட. வபசரித்துக்கஉறியதாம், ஆண் 

டு ஆன்மாவென்றறு அக்தரியாமியென்லும் பொருட்டெனக் 

கொள்ளின், அளவில் பேரொளிப் பகவனென் நுயர்தீறுக் 

Fr. Bits FO GD cop aint 25 2, பாரதத்தின் மோக்க ௧௬ம 

த்தில் * அசலாலெனக் கான்மாவே யாமுருச் திரளை முன்ன 

ர்க் சாதலாற் பூசிக்வெறேன் யான் '' எனக் கண்ணன் கூறிய 

வாக்யெத்திற் வெபிரானைக் சனக்கான்மாவென்றது அந்தரி 

யாமி யென்னும் பெ:றாட்டேயாம் ; தன்னாழ் பூசிக்கப்பகிர 

கடவுளாதற்குரிய சதுவேயாகலானென்க, 

இனி வேசச்றுட் கருமகாண்ட த்தில் “விண்டு பரமன் 

௮ங்கியவமன், ௮வ்விருவருஃ்கு மிடையே யெல்லாத்தேவரு 

ம்” என்றது, ஆண்டுச் செய்வதொரு வேள்வி வீேட த்தில் 

அவிப்பாக மேற்குழமுறையின் விண்டு முந்தினவன் ; அங்க 

பிஈதினவன் ; அவ்விருவருக்குமிடையே யேனைத்தேவ ரெல் 

லாமென்னும் பொரு..டாகலின், ஆண்டுப் பர்மமவமமென்ப 

ன ஆதியககமென3வே பொருளபறிமாறு காண்க, அவ்வாற 

ன்றி ஆண்டு விண்டு பரமனென்ற தற்கு விண்டு எல்லாக்கடவு 

எருக்கு மேற்பட்டவனென்றும், ௮.ங்கியவமனென்றதற்கு 

அங்கியெல்லாக்கடவுளருக்குங் £ழ்ப்பட்டவளனென்றும் பொ 

ரரஈகொள்ளின், “அங்க கடவுளர்க்கு மேற்பட்டவன்'' என் 

று ஆண்டாண்டுக்கூறுஞ் சுருதி மிருதி புராணங்கள் பலவ 

றோ முரணுமென் ரொழிக, இவ்வாறு முன்பின் முரணா
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மைப் பொருள்கொள்ளவறியாது ** விண்டு ஆன்மா ' என்ற 
அபத்தியும், “விண்டு பரமன்” என்றதுபற்றியும், விண்டு 
வுக்கு முதன்மை கோடல் பொருந்தாமையறிக, இன்னும் 

வருவனவெல்லா மிவவாறே யோர்ந்துணாக, ஈண்டுக் கூறிய 

வரற்றுலுர் துரிய கூரர்த்தியான பரமசவன அதிபசவனென் 

வைவாரோதப்பட்டா னென்று கெளிர்துகொள்ச, 

பாஞ்சா த்திரிகவின்னுல் கூறுமாறு: ௮ரசனுலாப் போ 

BBS logs தொகுதி தொகுதியாகச் செல்வாருள் அரசனா 

வா னிவனென்பது அடை யி யானை குதிரைமூத றிய வை 

பவம்பற்றித் துணிபப்படாதாம், என்னை ? ௮வை அமைச் 

சர் படைத்தலைவர் முசலியோர்க்கும் பொறு; அல்லதூஉம் 

அரசனுவகையுற்றுழி யமைச்சர் முதலாயினோர்க்குக் கன் 

னினுமிக்க வரிசையளித்தலு முண்டாகலின், அதுபோல 

வேதத்துட் கூறப்படுங் கடவுளருட் பரப்.9ரமப் பொருள 

வானிவனென்ப தேனைப்பெருமைகளாற் றுணிபப்படாதாம 

மற்றுக் கரீடங்கவித்து வெண்கொற்றக் குடைகிழற்கீழ் வ 

ரூதலொன்றேபற்றி ய ரசனாவானிவனென்பது அுணியபபடு 

மாறுபோலக் காரணவாக்கியங்களுட் படைப்பு முதலியவற் 

றிற்குக் காரணமாகச் கூறப்படித லொன்றேபற்றி யவனே 

பரப்பிரமமென்பது துணியப்படும், கரரணபபொருளாவான் 

கர. ராயணனே யென்பது சுபாலமுகலிய வபகிடதங்களீற் கா 

ணப்படும், அ௮ற்றேல், சிலவுபகிடதங்களிற் கா.ரணப்பொரு 

or ‘eg தென்றும் * பிரம! மென்றும் § ஆன்மா ' வென்று 

மக்கனம் பொதுவகையாலும், இரணிபகருப்ப" னென்று 

ஞ் *சிவ' னென்று : முருத்திர ' னென்று மிங்கனஞ் சிறப் 

புவகையானும், வெவவேறு பெயரானெுத் தோதவும் படு 

மாலோவெனின் ? அ.ற்றன்று; சுபாலழுதமியவற்றுட் கார 

ணப் பொரு ணாராயணனென்ற துலகந்தோன்று முறைமை 

பெடுத்துக்கொண்டவழிக் கூறப்பட்டதாகலான் ௮துவேயு
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ண்மைப்பொருளெனவுஞ் ௪,த௮ப் பிரம மான்மா வென்றி 

ரஜொடச்கத்துப் பொதுப்பெயர்கள் சாகபசுநியாயம்பற்றி நா 

சாயணனையே யுணர்த்திநிற்கும். அ௮ங்கனமன்றி இடுகுறிப் 

பெயர் காரணத்தை விலக்குமெனக் கொள்ளினும் ஆகுபெய 

ராய்த்தான், மாயோனுடைய வாயிரம் பெயர்களுட் செவன் 

முதலிய காமங்களும் எடுத்சோது கலின் இரகுறியாய்த்தான் 

நாராயணனையே யுணர்ச்திரிற்குமெனவும் கொள்ளப்படும், 

அற்றேல், ரா.ராயணன் முதலிய மாயோன் பெயர்களுங் 

காரணக்குறியாய்ச் சிவனையே யுணர்த்திகிற்குமாதறின், கார 

ணப்பொருள் சிவனென்னு முபநிட தங்களே வலியுடையவெ 

ஊ மாறிக்கொள்ளிற் பரிமிழுக்கென்னையெனின்? அற்றன்.ற) 

மாயோன் பெயருள் ஏனையவெல்ல?ங் காரணபபெயராய் வே 

Om கடவுளை யுணர்ச்துமெனச் சரொள்விலும், நாராயண 

னென்னும் பெயர் இமிகுறிபபெயராதலே பன்றி எனைய பெ 

யரகள்போலக் காரணப்பெயசாகுமென்றற் கேலாது, ௮ஃ 

தெங்ஙனமெனின், காரமென்பது நீர்; ௮பனமென்பதிடம் 

நாரம் அயனமாகவுடையவன் நாராயணனென அ௮ன்மொழிம் 

சொசையாய் இருமொழியும் புணர்ககவறி, ரகரத்தின்முன் 

வரச நகரம் ஒருமொழிசகண்ண தாயின், ணசரமாய்த்திரியும், 

உயிரெழுத்துக்களும, யக.ர வக.ரங்களும், ௧௧ர பகர வருக்க 

ங்களும், இடையே கிற்பினும, அங்கன் திரிடம; ரகரநிலை 

மொழிச் கண்ணதாக ஈகரம் வரமொழிக் சண்ணதேல், இ 

குறிப்பெயராயின், ணகரமாய்ச்திரிபுமென்பது, பாணினி 

சூதிதிரமாகலின், நா.ராயணனென்பதனைக் சாரணக் குறியாக் 

குவார்க்கு ஈகரம் ணகரமாக,ச் திரியுமென்றற் கோத்தில்லை 

பென்பது, அற்ருகலினன்றே இவன் முதலிய பெய்போல 

அவயவப் பொருள்பத்றிக் காரணக்கு றி.பாய் மற்றோர் கடவு 

சை யுணர்ததுகல் பொருத நா.ராயணனென்னுஞ் இழப்புப் 

பெயராற் சபால முதலிபவற்றில் எரிக்தோதிபதூஉமென்
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றிக்கனம் பிதற்லுவர், இவைபனைத்துஞ் சுவேதாச் வகர 

முதலி ய் வுபகிடதங்களையோ தியுணரா னீ மடவோர் ௯. DO DUT 

மென்று மறுக்க, படைப்பு முதலி.பவற்றிற்குக் காரனமாக 

லொன்றே பிரமத்திற் குச் இறக்தவிலக்கண மென்ப தொரச் 

கும், அதுபற்றியன்றே பரப்பிரமப்பொருள் பரமசிவனே 

யெனச் துணிஈ்தாமென்ச, சுபால முதலிய வுபகிடதங்கள் 

உலகந்ேோரன்றி யொடுக்குழுறைமை யுணர்த்தப் புகுந்தனவ 

ன்றிக் காரணப்பொருளை பிணர்த்தப்பு.கு$ சன வல்ல, இடை 

யே இயைபுபற்றிக் கா.ரணப்பொருளுமுடன் கூறப்பட்டது. 

ச்வேசாச்சுவகரத்தின் அவவாறன்றிச் சுபாலமுதலி ப 

வற்றுட் பொலுவகையா னுணர்சத் காரணப்பொருளைச் சிற 

ப்புவகையா னுணர்தற்பொருட்டுச் *காரணம:கிய பிரமம் யா' 

தென முனிவர் வினவும் வினவை மு,சற்நணெடுத் நும்கொண் 

டு, உபகிடசமுழுவதும் பரமசிவனுக்குரிப சிறப்புப்பெபர்க 

ளாற் பரமேசரன் பெருமைவிள.்கக் கூறுதலானும், இவ்வர் 

Cpl யுபநிடதங்களுண் முதற்தணெித் துக்கொள்ளாமை 

யானும், ஏனை யுபநிடதங்களினுஞ் *வேதாச்சவசரம் வலியு 

டைத்தாகலான், அமனுட்கூறப்பிக் காரணப்பொருளாகிய 

பரமசிவனே பரப்பிரமமெனவும், ஏனைக் காரணவாக்கி.பங் 1 

ளுட்கூறும் பெபர்களெல்லாஞ் சாகபசுகி.பாயக்சாற் பரப.சி.ய 

னையய யுணா்த்தி நிற்கு மெனவும், இரணியகருப்பன் நரராய 

ணன் முதலிப சிறப்புப்பெயர்களும் அவயவப்பெ-ருள் பற 

றிக் காரணப்பெயராய்ச்தான், ௮ங்கனமன்றி ஆ தபெயராய் 

த்தான், பரமசிவனையே யுணர்த்திநி ற்கு மெனவும், உணர்க, 

எல்லாப்பெயரும் பரமசிவன் பெயரென்பசே வேதத்தின் 

றுணிபென்ப தாண்ுிக்காண்க, நகாராயணனென்னும் பெயர் 

wo Cur gus கிரிகுறியாகலி னன்றே இபயைபுபற்றிப் பரம? 

வனை யுணர்த்தும்வழி தகுபெயரென ொண்டாமென்பது, 

கங்கைபினிடைச்சேரி Qu sry fli கந்கையென்பது இூகுறி



சிவஞானபாஷ்யம், 81 

ராப் வெள்ள த்தினை யுணர்த்திரிற்றமானன்றே கரையை யுண 

-த்தும்வழி இயைபுபற்றி ஆகுபெயரெனக் கொண்டதூாஉ 

Juss, கரையினை யுணர்த்தும்வழியு மாற்றலா னுணர்த்து 

மாயின், ஆகுபெய ரென்றற் கேலாமையறிக, இங்கனம் 

ராராயணனென்பது மாயோனுக் கிரிகுறிப் பெயராய்கின்றே 

தங்கையினிடைச்சேரி யென்புழிப்போல இயைபுபற்றி HS 

பெயராய்ப் பரமசிவனை யுணர்த்துமெனக்கோடலின், ஆண்டு 

ணகரமாய்த்திரிதற் சழுக்கின்மையின் சாராயணனென்லுஞ் 

சொல் ௮ வயவப்பொருள்பற்றிக் காரணக்குறியாதற் கேலா 

தெனக் கொண்டவழியும், அவர் கருத்து கிரம்புமாறில்லை 

யென்க, 

* உண்மையா ஜேக்குங்கால் '' கா. ராயணனென்பது ௮ 

வயவப்பொருள்பற்றிக் காரணக்குறியாய்நின்றே பரமசிவனை 

புணர்த்துமென்பது காட்டுதும்” என்றெடுத் துக்கொண்டு 
ஈ நரருடைய ௦ தாகுதி நாரமெனச் தொகுதிப் பொருள் 

பற்றி ௮ண்கிகுதி வரும்” என்னும் பாணினி சூத்திரத்தால் 

அண்லிகுதி பெற்.றுநிற்ப, அதன்மேல் ஆசாரப்பொருளஞுணர் 

த்துங் G57 wT வித்துக்ளையுடைய யகரவிகுதிவர்து 

திரிந்து நா.ராயவென அயனீஷ்டு நின்றவழி, அதுவும் 

பகுஇத்தன்மைப்பத3ின், ௮ தன்மேல் வினைமுதற் பொ 

ருளுண்மையுணர்த்தும் லகர டகர வித்துக்களையடைய யகர 

விகுதி யவெனத் திரிக்து நாராயரனென கின்றவழி, * வீனை 

ப்பெயர் விகுதியினின்ற ஈகரம் ணகரமாய்ச் திரியும்” என்பு 

தீனால் ௮ங்கனந்திரிந்து நாராயணனென வொருமொழியாய் 

உயிரத்ெ்தொகையை யொத்து நி ற்பனென்னும்பொருட்டாய்க் 

காரணக்குறியாயவா.று காண்க, இங்கன நா.ராயணனென்பது 

லகாடகா கித்துக்களையுடைய ௮சரவிற்றுச் சொல்லாதறின 

ன்றே பெண்பாலிஜற்காராய ணீயென ஙக.ரபகர வித்துக்களையு 

டைய ஈகாரவிகு இயிற்றுன் யாண்டும்வழங்குவதாஉமென்க, 

அகரவிகுதி யீ தி௮ச்சொல்லெனக் கொள்ளாக்கால், 5: ராயுணீ
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யென வீகாரலிகுதி பெறுதற்கு விதிபின்மையுணர்க, சாரா 

யணனென்னலும் வடமொழிக்கு இங்கனம் விகுதிமேல் விகுதி 

புணர்த்துச் செய்கை செய்வனவெல்லாம் வடமொழிவியாகர 

ணம் வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்க, இன்னும் விரிக்ற் பெரு 

குமென்றொழிச, இஃதாவறு, செய்கை செய்தன்முகலிய 

வற்றிற்குக் கருவியாக முதனூலாசிரியனாற் படைத்திட்டுக் 

கொள்ளப்பட்ட கருவிச்சாரியை,  இரணியகருப்பன் கார 

ண்ப்பொருளென்பாரையும் இவ்வாறே கூறி மறுக்க,” 

“உயர்கா யத்திரிக் குரிப்பொரு ளாகலிற், றசரதன் ம 

தலை தாபித் தேத்கலிற், கண்ணன் கயிலைபி னண்ணிகின் நி 
ரப்பப், புகழ்ச்சி:பி னமைந்த மகப்பே அ,தவலிற், தனாது 

விழியுட னொராயிரல் கமலப், புதுமலர் கொண்டரி பூசனை 

பாற்றலின், ஆங்கவற் கரங்க யாழீயிந் தருடலின், ஐங்க 

க் கிழவனை யழல்விருர் தாக்கலின், ௮மைப்பருங் கடுவிட 

மமூதுசெய் திடுதலிற், றென்றிசைத் தலைவனைச் செகுத்து 

யிர் பருகலின், அவுணர் முப்புர மழியவில் வாங்கலிற், றக் 

கன் வேள்வி தகர்த்தருள் செய்தலிற், றனஞ்செயன் pars 

குத் தன்படை வழங்கலின், மானுட மடங்கலை வலி suds 

கோறலின், மாயோன் மக$௨ வாகிய காலைத், தடமுலை தி 

சொத்துச் சாத்தளைச் தருதலின், அழ்கடல் வுரைப்பி னன் 

மோ ரனேகர், அன்புமீ தூர வருச்சனை யாற்றலி, ஞன்கிறு 

ல்ல மாங்கவர்க் கருடலின், ஐ.ூிரு பிறப்பினு மரியருச் 

இத்தலின், இருவரு மன்னமு மேனமு மா, அடிமுடி தே 
ட, வ்ழற்பிழம் பாகலிற், பிறப்பிறப் பாதி யயிர்க்குண மின் 

மையிற், கங்கைசூழ் இடந்த காரிமால் வரைப்பிம், பொய்- 

பகல் வியாதன் கைம் பித்தலின், முப்புர மிறுப்பு$தி முரு. 

தப் புத்தேண், மால்விடை யாக ஞாலமொடு தாங்கலின், 

அய்ன்சிர மாலை யளவீல வணிதலின், ஞானமும் வீ3ம் பே 

pap oar குதவலீற், பசுபதிப் பெயரிய தனிமுகம் கடவுள்,



சிவஞானபாஷ்யம், 89 

உம்பர்க ளெவர்க்கு முயார்தோன், என்பது ௦ தளிக வியல் 

/ணார் தோரே '' என அ௮ரதத்தாசாரியர் ௮ருளிச்செப்,5.த 

னயு மீண்டு விரித்துரைத்துப் பர்மவெ பர்த்துவ மினிது 

9களிச்துகொள்க, இங்ஙனங் காதத ற்கடவுளாகிய நாராயணா 

ஐம், படைக்கத் கடவுளாகய இரணி.பகருப்பனும் ..ரமகார 

ஊ.ரரகரமை தெரிக்கலே, இவரோடொருங்கெண்ண்ப்படுஞ் 

1: விக ்.ர்க்கடவுளாகிய வருதி திரனும் ப.ரமகாாண் னாகானென் 

73 தானே ே பாதருமென ௪, 

ஒன்ஜீறலா வொன்றா லுளதாகி நின்றவா 
ரோன்றலா வோன்றிலவை மீறாத--லோன்றலா 

வீறே முதலதனி னீறலா வோன்றுபல 

வாரே தோழும்பாகு மங்கு. 

07-து. உ-ம், எனின், அ௮ங்கனமாயினும் சட்டுணா 

வாகி.ப பிரபஞ்சம் பலவாயினா போலச் சுட்டுணா்வின் நிசின் 

ற சங்காரமும் பலவுளவென& கோடும் ஒன்றேயென்றதற்குப் 

பிரமாணமென்னை பென்னுங்கடாலை யாசந்கித்து ஏதுவை 

Uy DS BIG WG DM, 

இள், அவை, ௭-து, சேதனப்பிரபஞ்சத்தொகுதி 

லன்று அலா ஒன்றால், மாது, உருவும் அருவுமென்னும் அல் 

விருகூற்றுப் பிரபஞ்ரத்துள் ஒன்றல்லாக ஒப்பற்ற பரம் 

பொருளாலே உளது ஆூ கின்றவாறு, எ-று, ருட்டிப்பட் 

02 திதிப்பட்டலாறே ஒன்று அலா இன்றில் ஈருதல், எ-து। 

௮/ரகப்பசம்பெருளின்கண்சணே சங்காரப்பிகலால் ஒனறு 

Hur ep மூதல், எழு, ௮ச்சங்காரக்கடவுளொருவமேனே 

உல ற்கு முதற்கடவுள், அற்மீறல், இவ்வாறு முக்தொழி 

பஞ் சே சனப்பிரபஞ்ரம் விமிபெற்றவமிச் சுட்டொெர்வின் 

ஸி ஏவசமமாமென வேசத்தும் ஆ5ம,க்தும் இது தலின் ௮வ 

வழி அலையும் முதற்கடவுளாமென் DIS இழுக்கென்னை 

Quasar? அதனில் ஈறு yar perp, seg அப்பரம்
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பொருள்போல் ௮ழிகின்றி நித தமாய சேதனப்பிசபஞ்சம் 

அங்கு, எ-து, வீடுபேற்றின்கண்ணும் பலவாஹே தொழு 

ம்பு ஆகும். எ-து, பலவாத்றானும் பரம்பொருளுக்கு அடி. 

மையாம், எ-று, 

இ சொழ்பொருட்பின்வருகலை, 

காரியப்பிரபஞ்சஞ் சடமாகலானும், சே.தனப்பிரபஞ் 

௪ம் அவிச்சையாற் கட்டுந்றுச் சட்டுணர்விற்றாப் கிற்றலா 

னம், இவற்றைக் தொழிற்படுத்தற்கு இவற்றின் வேருப் 

ஒருமுதற்கடவுஷண்டென்பது பெற்றும், பெறவே, பிரப 

ஞ்சம் விசித்திரகாரியமாய்க் காணப்படுகலின் இவ்வாறு ஈடா 

த்தும் முகற்கடவுள் முற்றுணா்வும் ௮ளவிலாற்றலும் பேர 

ருளுஞ் ௬,கர்திரழும் மு.சலிய கிரதிசயகுணக்களுடையனென் 

பதாஉம் பெறப்பட்டது, படவே, இ.க்கன்மையனாகய மூதி 

தீகடவுளொருவன அ௮மையுமாகலின் வேறுமத்தன்மைய(ு 

ண்டெனக் கொள்ளின் மிகையென்னுங் குற்றமாம், அல்ல 

தூஉம், இலக்கணத்துள் ஒறாவாற்முனும் வேற்றுமையில்வஹி 

இலக்கிபம் பலவாதல் செல்லாகென்னுங் கருத்தால், ஒன்ற 

லா9வான்று என வரையறுத்தோதிஞர். 

றே முதலென்றது முடிந்தது முடித்தல், ஈறு, தகு 

பெயர், 

இதந்ததுகமீஇபவெச்சவும்மை விசாரக்தாற்றொக்கு, 

பலவாருவன, இருணீங்கிய வழி.புங் கண்ணுக்குக் 

கரட்சி ஞாயிற்றை யின்றியமையாகவா.றுபோல, மலநீங்கிய 

முத்திகிலை.பினும் தன்மாவுக்கு ௮றி௮வ கியஞ்சகமாய் உடனி 

ன் றறிவிக்கு முதல்வனை யின் றியமையாதலாறும், கண் படி 

கம் காயம்போலச் சார்ந்ததன்வண்ணமாயன்றி முதலவன் 

போலத் தனித்துகிற்குமியல்பில்லா.கவாறும், முதல்வன்பே: 

ல் ஐந்கொமிற்கும் வீளைமுரலாமு?ி மையின் மிர் சிவாநுப2
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மான்றினுக்கே பரித்தாயவாறும், சமவியாபகமாயிலும் 

ுதல்வனை கோக்சுத் தூலவறிவாகலான் விளக்கொளியுட் 

ண்ணொளிபோல முதல்வனின் வியாப்பியமாயன் றி நில்லாக 

றும் முசலாயின, அறிறேல், முத்திரிலையின் ஆன்மாச் 

'வமாமென்ஓஞ்் சுருதிக்குப் பொருளென்னையெனின்? ௮ஃ 

ர உண்மையதிகாரத்துட் பெறப்படும். இதனானே Farris 

தி சங்கிரார்சவாதி உற்பத்திவாதி வேசவாதிமதங்களும் 

 அுக்கப்பட்டன. 

பதிபுண்மைக்குப் பிரமாணங்கூறுவார் மலத்துளதாம் 

னப் புனருற்பத்திம்கேதுக் கூறுமுகத்தான் மலத்துண்மை 

(குப் பிரமாணமும் உடன்கூறினார், அதனை ஈண்டு Cai np 

'திகரணமாக வைத்துரையாராயினார்; அதிகரணத்திற்குரிய 

ம பப்பாடு முூதமியனவெல்லாஞ் சகசமலத்துணராகென ௮௬ 

சிலக்கணங்கூறும் வழிப்பெறப்பறிசலால், ஈண்டு மிகைபட 
DO e 4 உ 

2வோ சல் வேண்டாமையின். 

இர்ளுக்தாரத்க கெரணங்களாற்போர், ச கொகைப்பொ 

ருளாவது : தோற்றக்கேடுகள அண்மை காட்சி முதலிய or 

வைகளான் அ௮றிப வாராமையிற் பிரபஞ்சம் நிச்தப்பொரு 

ளேயாம், அன்றிக் தோன்றியழியுமெனக் கொள்ளிலும், 

இல்பொருள் தத்தஞ்சார்பிற்றோன்றி நின்றழிதல் இபற்கை 

பயெனவமையும்; செயற்கை யென்றற்கு ஒஓரேதுவின்மை 

யின், மற்றுள் பொருளாயின், ௮துவேயமையும் இறைவண் 

வேண்டா; இரண்டுள்பொருள்கோடல் மிகையாகலின், வே 

ண்டுமாயிலும், மாயோன் முதலிய. கடவுளரில் ஒருவனே ய 

மையும் ௮வரையொழித்துச் சங்காரகருத்தா மூதற்கடவு 

ளென்றதற்குப் பிரமாணமென்னை ? பிரமாணமுண்டாயி 

னும், அதிவிசித்திரமாய பிரபஞ்சம் ஓ்ருவனுற் செய்தல் 

கூடாமையின், மற்றும் ௮வ்வியல்பினராய முதற்கடவுளர் 

உள.ராகல்வேண்டும் என உலோகாயதர் மீமாஞ்சகர் புத்தர் 
8



  

சமணர் சாங்யெர் பாஞ்சராத்தரிகள் ௮சேசேசுரவ! இண் 
மதம்பத்றிப் பூரூவபக்கம் கிகழ்க்கவழி அவரைமறுத்துச்சித் 

அார்தஞ்செய்து மு,சற்கடவுளதுண்மை பொதுவகையானுள் 

சறப்புலகையானும் கருதலளவையின் வைத்துணர்த்தியவா 
றென உணர்க, இவ்வாறு சூத்திராதோறும் உணர்ர்துரைத் 
அக்கொள்க.. 

ழன்றமதிகரண மடிந்தது. 

  

முதற்சூத்திர முடிந்தது. 
திருச்சிற்றம்பலம், 

  

இரண்டாஞ்சூ த் திரம், 

i aft aol 
டண ஆ 

பொழு வியல்பு. 

அவையே தானே யாயிரு வினையிற் 

போக்கு வரவு புரிய வாணையி 

னீக்க மின் மி நிற்கு மன்றே. 

67-த, சூம், எ-னின், புனருற்பவம வருமாறுணாத் 

தனு SO DD, 

07-து, காரை, எ-னின், சூத்திரககருததுணர்தறுத 
ணு ரலி நறு. 

இள், உலகம் ஓடுக்கபினின்றும் மீளவுளதாமாற்றை 

வகுளதுணர்ததுமுகத்கானே துணைக்காரணமுதலி.பன இல் 

வஹி இறைவன் உலஇற்கு நிமிதககாரணனாதல் சாலுமாறு 

யரங்கனம் என்னுங்கடாவை யாசங்கித்து ௮வற்றதுண்மைக் 

கு. பிரமாணமுணர்ததுதனுதலிற்று இச்சூத்திரம், எ-று, 

சூத்திர வியைடம் இகனானே கிளக்கும்..



ss ’ 
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ஒூிக்கியுள தாமென்றவறி தடுக்கயினின்றும் மீளவு 

வது எவ்வாறென்று அலாய்கிற்நறின் அவ்வலாய்ரிலைபத் 

ரிப் புளருற்பவமே ஈண்டுக் கூறப்பட்டது, 

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு, மேலைச்சூத்தி 

ரத்து எடுத்துக்சொண்ட சங்காரகா.ரணனாயெ முதல்வன் ௧ல 

ப்பினால் உடலின் உயிர்போல் அவ்வுயிர்களேயாய் பொருட் 

டன்மையாற் கண்ணின் அருக்கன்போல் ௮வற்றின் வேறு 
மாய் உயிர்க்கு உயிராதற்றன்மையாற் கண்ணொளியின் ஐன் 

மபோ தம்போல் உடனுமாய்டின்று ணையென்லும் பரியாய 
ப் பெயருடைய கனது ிற்சத்தியான் வரும் இருவினைகளா 
ன் ௮வை இறத்தல் பிறததல்களைப் புரியும் வண்ணம் அவ்வா 

ணையிற் பிரிப்பின்றிச் சமவேதமாய் நிற்பன், ௪ - று, 

  

அ/வையேதானே யாயென்பதனை இரட்டுற மொழிஈ- 

கொண்டுரைக்க, இக்கருத்தேபற்றி *உலகெலா மாவேரு 
யுடனுமாய் ”” என்றார் வழி.நூலாசிரியரும், 

n 
மேலைச்சூத்திரத்தின் *அந்தமந்தி' என்புழி விகாரத் 

தாற் மொச்ச பிரிகிலையேகாரத்தான் விலக்கப்பட்டு கின்௪ 

சேதனப்பிரபஞ்சத்ைை ஈண்டு ௮வையெனச் ௪ட்டிச்கூகி 

ர், 
“ஓடுக்யேளதாம்' என்ற தற்கேற்ப ஈண்டும் போக்கை 

yas sei. 
புரிதல் எப்பொழுதும் மேற்கோடல், 

ஆணையினென்பது சிங்கநோக்காப் இருவினையென்ப,த 

னோடும் நீக்கமின்நியென்பதனோடும இயைர்து பொருடர்அ 

நின்றது. ஆண்டு இன்லுருபு, முன்னர் ஏதுபபொருட்சண் 
ணும், பின்னர் நீக்கப்பொருட்கண்ணுமாய், Msi og, Bow 

னென்பது சாரியையெனக்சொண்டு ஈரிடத்தும் ஏற்குமுருபு 

கள் விரித்துரைத்தலுமொன்று,



88 சிவஞானடாஷ்யம், 

அன்றே ௮சை, அ௮ராதியே இவ்வாறு நித்குமெனினு 

மமையும், ய்ப்புரியகிற்குமெனவே, ௮ச்செயல்களெல்ல7 

ம் முதல்வன் கரணச்தானன் றிச் சங்கற்பமா த்திரக்காற் செ 

ய்வனென்டது பெறப்பட்ட. 

இசனானே மேல் * அந்தம்” என்று ௨ தீசேசமாபெ 

டுத்துக்கொண்ட முதல்வனுக்கு இலக்கணம் கூறியவாறுமாயி 

ற்௮, இது தடத்தலக்கண மெனப்படும் பொ.துவியல்பு, 

ஆணையினிருவினையினெனவே, தனது சற்சத்தி துணை 

க்காரணம். இருவினையும் அதசன்வழிக் தாய துணைக்கா ரணம், 

இருவினையினெனவே அதற்குப் பற்றுக்கோடுண்டென்ப 

தூஉம் பெற்றாமாகலின், ௮ அமுதற்காரணமென்ப தூஉம் இரு 

வினையிற் ே பாக்கு வரவு புரியவெனவே ஓூிங்கியின் மீளவுள 

தாங்கால் இருவினைகட்கேற்பப் பலவேறு வகைப்பட்டு வீரி 

யுமென்பதூஉம் போந்தவாறு காண்க, 

இதனுள் ௮வையே தானேயாய் என்ப?காரதிகரணம்; 
ஆணையினிருவினையின் என்பகோரதிகரணம் ; போக்குவரவு 
புரிய என்பதோரதிகரணம் ; ஆணையினீக்கமின் தி நி ற்குமன் 
ஹே என்பகோரதிகரணம் ; ஆக நாற்கூற்றது இச்சூக்திரமெ 
னக் கொள்க, 

| முதல திகாணம். 

ஈண்டு இவ்வான்மாக்கள் பலவும் முகல்வன்றாளேயாய் 
கிற்கும் என்றது, 

2-௮. மே-ள். எ-னின், மேன் முகற்கடவுளல்ல 
வென விலக்கப்பட்டு நின்ற சே தனப்பிரபஞ்சமும் முதல்வ 
அம் பொன்னும் பணிபும்போல் ௮அபேதமோ இருளும் வெளி 
யும்போற் பேதமோ சொல்லும்பொருளும்பேற் பேதாபே 
தீமோ என்னுமையப்பாட்டின்௧ண் அம்மூனீறனலுள் ஒரோ 
வொன்றேபற்றி ௮வ்வம்மதச்தார் கூறும் கடாவை யாசல்
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,ச்துச் சூத்திரத்தின் wpaba pops sare Pigs g 
'மற்கோடனுதலிற்று, Q-~ar Qa ~ wr, 

ஈண்டும் இரட்டுறமொழிர்துகொள்க, 

இசகனானே, ஒருவிடயத்தைக் காணுங்கால் ஆன்மபேர் 

ரம் கண்ணொளியெனச் தானென வேறின்றி உடனாய்கின்று 
எணுமாறுபோல, முதல்வன் புனருற்பவஞ் செய்யுங்கால் ௨ 

ரர்களோடு உடனாய்கின்று செய்வனென்பதாஉம், பெறப் 

ட்டது, 

அ/ச்துலிகமென்ற சொல்லானே ஏகமென்னில் ஏகமெ 

ன்று சுட்ேவதூண்மையின் அத்துவிதமென்ற சொல்லே ௮ % 

நியநாத்தியை யுணர்ததுமாயிட்டு, 

எது, ஏ-து, எ-னின். முதல்வன் ௮வ்வாது மூவ 

கையுமாய் நிற் பனென்றற்குப் பிரமாணமென்னை என்னுங் ௧௪ 

டாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்தனு தலி நறு, 

இ-ள். அத்துவிசமென்றசொல்லின் நகரம் இன்மை 

அன்மை மறுதலை என்னு முப்பொருஞணர்த மன்றே ரீ 

வற்றுள் இன்மைப்பொருள்பற்றி ௮த்துவிதமென்ற மொழி 

மாத்திரையானே ஒரு பொருளென்றல் பொருத்தமுடைக் 

தெனின்? கானேதன்னையொன்றெனக் கருதல்வேண்டாமை 

பின் அவ்வாறு கருதும் பொருள் வேறுண்டென்பது பெற 

ப்படுதலானும், எண்ணுப்பெய£மேல் வரத ஈகரம் ௮ன்மைப் 

பொருண்மாத்திரையே யுணர்த்திப் பொதுமையினிற்பதன் 

றி. ஏனைச்சொற்களின்மேல் வத ஈகரம்பேல இன்மை மறு 

தலைப்பொருள்களை யுணர்த்து கல் வழக்கின்கணின்மையின் 

௮த்துவி தமென்கின்ற மொதிதானே பிறிது காரணம் வே 
ண்டாது வேறின்மையையுணரத்தி நிற்குமாகலானும், ஈண்டி, 

வ்வானமாக்கள் பலவும் முதல்வன்றானேயாய் நிர்குமென. 

மேற்கொண்டது, எ-று,



  

0 A” எகர வழிதுவாரிரும் நனி “ மழை. 
பெய்து: முளகிறைக்கது ” என்புழிப்போல ஆயிடலாலென் 
பது ஆபிட்டெனத் இரிர்சசென்ற துமொன்ற௮, 

என்னும்மை விரித்துரைக்க, 

வேதின்றி உடனாதல் பெறப்படவே, பொருண்மையாற் 

பேதமென்பதாஉம் கலப்பினால் ௮பேதமென்பதூஉர் தாமே 
போதருமென்பது கருத்து. 

கட்டூ முறப்பும் காணமுங் கோண்டள்ள 
மீட்டதோரு பேரழைக்க வென்னேன்றாங்--கோட்டி 

யவ்ளைமா கில்லா னுளமவனா மாட்டா 
தவனுளமா யல்லனுமா மங்கு, 

எ-து, உ-ம். எ-னின், ஒரு பொருள் மூவகை. 
யியல்பை யுடைத்தாதல் யாங்கனம் என்னுங் கடாவை யாச 
ங்கித்து அவற்றுள் அவையேயாதலை உவமைமுகத்தான் வலி 

Ys Sans bo, 

இ-ள். உள்ளம் கட்டும் உறுப்பும் க.ரணமுங்கொண்டு 
எ. து, உயிர் ஈரம்பு முசலியவற்றாற் பிணிக்கப்படும் உடம் 

பினையும் ஐம்பொறி முதலிய கருவிகளையும் கைக்கொண்டு நி 

ன்ற, இட்ட ஒருபேர் ௮ழைக்க என் என்றாங்கு, எ - து. 

சாக்கா கொற்றா என உடம்பிற்கெட்ட பெயராற் பிறரழைக் 
தவழித் சான் என்னையென வர்து நிற்றல் காண்டுமனழே. 
இருவர் கை கோத்து நின்றுழியும் அவருள் அ௮ழைக்கப்பட் 

டோனேயன்ி ஏனேன் என்னையென்றல் உலகத்தின்மையி 
ன் அ௮வ்வாறன்.வி உடம்பின் பெயரான் அழைத் சவழி உயிர் 

என்னென்தற்குக் காரணம் பிறிதோராத்றாற் பெறப்படா 

மமயின் அருத்தாபத்தியளவையானே அவ்வுயிர் உடம்பெ



   பம் கங்களை வ eee, 

ஏழ். தானென கேற்தமையின் நி பேங்க் சித்த வேற் 
ரும். அதுபோல: Hin. os gw. முதல்வன் உலிர்களில் 
அபேசமாய் தட்டி நிற்போனாம் அங்கு அவன் உளம் 39 
ல்லான் உளம் அவனுமாட்டாது அவன் உளம் ஆய் அல்லது 

ம் ஆம். எது, அவ்வாரொட்டியவழி உயிர் உயிரே, உட 
ம்பு உட்ம்பே, உயிர் உடம்பாயொழியாது உடம்பு உயிராக 
மாட்டாது, அவ்வாருயினும் உயிர் உடம்பாயும் அதனின் 

வேருயுநிற்கும் உடம்பு அங்கனநில்லாது அதுபோல முதல் 

வன் முதல்வனே உயிர் உயிரே முதல்வன் உயிராயொ ழியான். 

உயிர் மூதல்வதசைமாட்டாது, அவ்வாரறாயினும் முதல்வன் : 

உயிராயும் அதனின் வேருயுகிற்பன், உயிர் ௮ங்கனநில்லா 

தூ எஃறு, 

அ/வனுளமாகில்லானுளமவனா மரட்டாதவனுளமாயல் 

லனுமாமங்கு என்றது ஒன்றாயும் ஒனறன்மைக்கு ௮றுபவங் 

காட்டியவாறு, 

உறுப்பு ஆருபெயர், எவனென்பது என்னென மாீஇபி 

ற்று, ஒட்டியென்பது பெயர் ; வினையெச்சமாகக்கொள்ளிற் 

சிறப்பும்மை விரித்துரைக்க. 

ஒட்டுதல் பொருந்துதல். அங்கு அதுபோல, 

  

ஒன்றேன்ற தோன்றேகா ணொன்றே பதிபசுவா 

மொன்றேன்ற ரீபாசத் தோளேகா--ணொன்றின்றா 

லக்கரங்க ளின்றா மகா வுயீரின்றே 

லிக்கிரமத் தேன்னு மிருக்கு. 

எஃத, உ-ம், எஃனின். வேதத்துள் அத்துவி 

தமென்றதுஉமன்றி ஏசமெனவு மோதுதலின் அதற்கு மறு 

தலையாய் உயிர்களோடொட்டி நிற்பனெனப் பே,ப்படச் கூ. 

அ௮வதசென்னை என்லுங்கடாவை யாசங்கத்து ௮ச்சொற்குச் 

தாற்பரியங் கூறுமுகத்தால் தானேயாதலை வலியுறுத்துக 

gis bp.



98 சிவஞான பாஷ்யம், 

இஃள், இருக்கு ஒன்று என்றது ஒன்றேகாண். ௪-௮ 

வேதம் ஒன்றென்றதற்குப் பொருள் ஒன்றென்பதேயாம் ; 

வேறு பொருள்படாது, ஒன்றே பதி, எ- த, அதற்குத் 

தாற்பரியம் பதிப்பொருளொன்றே ;, இரண்டில்லை யென்ப 

தாம், ஒன்று என்ற நீ பசுவாம். re SI. இஃதறியாது ஓ. 

ன்றென்று சொல்லுகின்ற நீ அ௮ப்பதிப்பொருளின் வேறாய 

பசுவென்றறிவாயாக, பதியுஞ் சேதனமாக யானுஞ் சேதன 

மாக என்னைப் பசுவென்றெென்னையெனின்? பாசத்தோடு ௨ 

சோணண், ௭-௮, 8 மலத்தோடு கட்டுற்று நின்ராயாகலிற் 

பசுவெனப்பட்டனை, அ௮ற்றேல் இவ்வாறு வேற்றுமைகூறி 

ற் பிரமமில்லைபாயின் ஒருபொருளுமில்லையென்னும் வேதக் 

தற்குத் காற்பரியமென்னையெனின் $? அகரவுயிர் இன்றேல் 

அக்கரங்கள இன்று அம் இக்கிரமத்து pero Bor SZ என் 

னும். எ- ஐ, அகரவுயிரில்லையாயின் அக்கரங்களில்லையா 

மென்னும் இம்முறைபற்றி வேதம் பிரமப்பொருள் இல்லை 

யாயின் ஒருபொருளுமில்லை யென்றோதும் அத்தனை. எ-று. 

ர 0 

ஒன்றின்ராலக்கரங்களின்று மகரவுயிரின்றேலிக் ரேமத் 

தென்னும் என்றது வேருகியும் வேறன்மைக்கு ௮நுபவங் 

காட்டியவாறு, 

இக்கிரமத்தாலென உருபு விரிதீனுரைக்க, இன்மென் 

னுமொருமை அப்பண்பின்மேனின்றது. காணென்பதனை 

மேலே கூட்டுக, ௮ம் ௮சை, 

பண்ணையு மோசையும் போலப் பழமதுவு 

மெண்ணுஷ் சுவையும்போ லேங்குமா--மண்ண்றா 

ளத்துவித் மாத லருமறைக ளோன்றென்னா 
தத்துவித மேன்றறையு மாங்கு. 

எ-து. ௨-ம், எ-னின், வேதம் ஏகமாய பிரமத் 

௪, ஏகமென்றொழியாது பிரமம் ௮த்துவிகமென்வும் ஒரோ
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ரிடங்களின் தது தலின் ௮த்துவிகம் இருபொருட் கண்ண 

தென்பார்க்கு ஏகமாய பிரமத்தை அ௮த்துவிதமென்றல் பொ 

ருந்தாதாய் முடியும் என்னுங்கடாவை யாசங்கித்து அதனை 

Cay psd iG om அவையே தானேயாதலை வரியுறுத்துத 

ணுதமற்று, | 

இ “ள். பண்ணையும் ஒசையும்போலப் பழமதுவும் எ 

ண்ணும் சுவையும்போல் எங்கும் ஆம் ௮ண்ணல் தாள் ௮ 

BAS sv, எ- ௮, பண்ணும் அதனின் வேறன் 

யெண்ணப்படும் இசையும்போலவும் பழமும் ௮தனின் வே 

றன்ருயெண்ணப்படுஞ் சுவையும்போலவும் யாங்கணும் வியா 

பகமாய முதல்வன் றிருவருள் உயிர்களின் வேற்றுமையின்றி 

நிற்பதாகலான் ௮௫ மை ற்கள் ஒன்று எனனாது அ௮த்துவீதம் 

என்று ஆங்கு அறையும். எ- து. வேதங்கள் ஏகமென்னு 

து பிரமம் அத்துவிசம் என்று அவ்வீடங்களிழ் கூறும் எ-று 

ஆண்டுப் பிரமம் ௮த்துவிதமென்றது பிரமம் உயிர்க 

ளின் வேற்றுமையின்றி நிற்குமென்னும் பொருட்டாகலான் 

௮ஃது ஏகமென்பதோடு முரணுமாறில்லையென்பதாம், 

பண்ணை யென்னும் ஐகாரம் பகுதிப்பொருள் விகுதி | 
பண் பாலைப்பண் முதலாயின, 

of ங்குமாமண்ணருளென விசேடி தீத்து, குண குணிக 

ள் போல் உடனாயும் அ வவாறுடனாகாமைக்கு அதுபவங்காட் 

டியவாறு. வியாப்பிய வியாபகமாதலொப்புமை மாத்திரை 

யே பற்றிக் குணகுணிகளை உவமை கூறினாரென்பது, 

அரக்கோட சேர்த்தி யணைத்தவக் கற்போ 

லுருக்கி யுடங்கியைந்து நின்ற--பிரிப்பின்றித் 

தானே யுலகாக் தமியே னுளம்புகுதல் 
யானே யுலகேன்ப ஸின்று,
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எ.து, உ-ம், எனின், இங்கனம் வெவ்வேறுவ 

மை பெடுத்துக் காட்டின் ௮கேகாந்தவாதமா மென்னுங்க,_.ர 

வை யாசங்குத்து ௮ஃதாகாமை உவமைமுகத்தான் விளக்கி 

மூன் நனையும் ஒருங்கே வறியுறுத்துகனுதலிற்று, 

இ-ள், உருக்க ௮சக்கொடு சேர்த்தி அணைத்த ௮க்கதி 

போல் உடங்கு "இயைந்து நின்று பிரிப்பு இன்றித்தானே 

உலகு அம். எ-து, அ௮ரக்கை யுருக்கி அதனொடு சேர்த்து 

௮ணை த்த கற்பொடி ௮வ்வரக்கனோடொனறாய் ஒருங்கியை 

ந்து நீக்கமின்றி நின்றாற்போல, முதல்வன் உயிர்களின் ஒரு 

ங்கு-ூடி நின்று நீக்கமின்றி உடனாகலால், தானேயாம், உல 

கேயாம், தானே உலகேயாம், அற்றேல், வாமதேவமுனி 

வன் முதலியோர் யானே யுலகெல்லாமாயினேன் எனக் கூறு 

தலானும், சர்வஞ்ஞானோ,க்த.ர.த்தில் யானேயெல்லாமாய் ௮ல் 

ல்னுமாய் உடனுமாய் நின்றேன் என்று உயிர்கண்மேல் வைத் 

தோதுதலாலும், உயிர்களும் இவ்விலக்கணத்தனவாவான் செ 

ல்லும்போலுமெனின்? தமியேன் உளம் புகுதல் யானே உல 
கு என்பன் இன்று, எ-து, அம்முதல்வன் பாசக்கூட்டத்தி 

னீங்கத் தனியாய் நின்ற என்னகத்துச் சோகம்பாவனையாற் 

புகுந்து வேற்றுகையின்றித் தோன்றலான் யானே யுலகெல் 

லாமென்பேனாயினேன் இம்முத்திகாலத்து, ஆகலின், ௮து 
பற்றி உயிர்களும் ௮வ்வாழுவான் சேறலின்று, எ-று. 

௮/தபற்றி உயிர்களும் ௮வ்வாராவான்சேறலின்றென் 

பது குறிப்பெச்சம், 

இவ்வொற்றுமைபற் s Buca ற அருச்சுனற்குக் சை 

பூல் செவியறிவு.ற,சச கண்ணன் யானே யுலகெல்லாமாயி 
னேனென்ததாஉம், முதல்வனத விச்சுவரூபத்தைக் தான் 

காட்டியதூஉம், எனையவற்றைக் கைவிட்டு என்னையே வழி 

படுகவென்ற தூஉம், ௮தனை உறுதியாகக்கொண்ட: அருச்சு.
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னன் அவன் கூறிய கருத்து நோக்கச் சாங்காறுஞ் சவபூசை 

செய்ததூஉம், சண்ணன்மேலிட்ட போதுகள் முதல்வன் நிரு 

முடிமேற் சண்டதூஉமென்க, கண்ணன் உபமன்னியமுனி' 

பாற் சவதீக்கையுற்றுத் சன்னையுந் தலைவனையுமுணர்ந்தோ 

னுகலிற் சிலவோகம்பாவனையைச் தலைப்பட்டோனாதலறிக, 

கலப்பாய்நித்றலான் உலகேயாமென்பார் உடங்கியை 

tg எனவும், பொருட்டன்மையால் வேறுகிற்றலால் தானே 

யாமென்பார் நின்று எனவும், உயிர்க்குயிராய் நிற்றலால் தா 

னே யுலகாமென்பார் பிரிப்பின்றி எனவுங் கூறினார், 

ஈண்டும் இரட்டுறமொழிர் துகொண்டுரைக்க, 

இன தியென்லுஞ்செய்தென்ச்சக்குறிப்பு மழை பெய் 
அ குளநிறைந்தது என்புழிப்போலக் காரணகாரியப்பொரு 

ட்டாய் கின்றது, 

இவ்வதிகரணத்தானே பேதமென்றும் ௮பேதமென் 

௮ம் பேதாபேதமென்றும் பிணங்குஞ் சமயிகளையெலலாம். 

மறுத்து அம்மூவகையியல்புர் தன்கட்டோன்ற நிற்கும் ௮ 

அவிசத்துண்மை ஏதுக்களானும் உவமைகளானும் உணர்த்தி: 

warp, புடைநாலாசிரியரும் இவ்வதிகரணப்பொருளே 
பற்றி: 

் புறச்சமயத் சவர்க்கருளா யகச்சமயத் தொளியாய்ப் 

புகலளவைச் களவாூப் பொற்பணிபோ லபேதப் 

பிறப்பிலதா யிருள்வெளிபோற்: பேதமுஞ்சொற் பொருள்: 

பேதாபே தமுஃின்றிப். பெருநூல் சொன்ன (போத். 

aps nee விளைவதா புடலுயிர்கண் ணரூக்க 

னறிவொளிபோற் பிறிவருமத் துவிதமாகுஞ் 

சிறப்பின தாய் வேதார்தத் தெளிவாஞ் சைவ 

சித்தார்.த.த் இிறனிங்குத் தெரிக்க லுற்றாம்.? 
என வகுதீதோதினார்.. , 

ஈண்டுப் புறச்சமய,த்தவரென்றது: முக்கூற்றுப் புறச் 

7 1 இதுமுதல் இக்குறியீடரும் வரை பாஷ்யம்... 
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சமயத்தவரெனக் கொள்க. ௮வரெல்லாஞ் இத்தாந்தசைவ 

தீதோடொப்ப * ஏகனநேக ஸிருள்கரும மாயையிரண் '' 

டென்னு மாறுபதார்த்கங்களுங் கொள்ளாமைபின், ௮வவறு 

லகைப் பதார்த்தங்களி னியல்பைக் கொளுத்திலும் கொள்ள 

மாட்டாரென்பார், * புறச்சமபத் தவர்க்கிருளா '” யென்றார், 

சங்கற்பநிராகரணத்திற் கூறப்படு மகச்சமயத்தவராகிய பா 

டாணவா சைவர் முதலியோர் சித்தார்த சைவத்தோடொ 

ப்ப ஏகன் முதலிய வாறு பதார்த்தங்கொண்டமைபின், ௮வ 

வாறு பதார்த்தங்கட்கும் பொதுவியல்பு சிறப்பியல்பு கூறு 

மாகசமநங்களின் முற்பரிய மிதுவவேயென் றெடித்துக் காட்டிர் 

சித்தார்தசைவப் பொருஞண்மையைக் சொளுத்திற் கொள் 

ள வலலுகரென்பார், * அகச்சமயம் தொளியா '” யென்ருர், 

கொளுத்திற் கொள்ள வல்லுகரெனவே யகச்சமயத்தவருக் 

தாம கொள்ளமாட்டாரென்பது கருத்தாகலிற் *சிவாத்து 

HSE GAM ரளவராவாக் கொள்கைய தாத” 

பென்பதமேனோடு முரணாமை யி, 

சிவாத்துவிசமாவது : நிமித்ககாரண பரிணாமவாதம். 

* சிவாத்துவி தார்தத்துக் - குலவின ரளவளாவாக் கொள் 
3 கைய தாகியென ” விறுவா யெண்ணு முறைமைக்கணின் ஐ 

சுத்தசைவரை யொழித் கொழி$்க சமயத்தாரை யெலலாம் 

விலக்க, சு த்தசைவ ரிக். நால் கேட்டதுணையானே தாற்ப 

ரிய மினிதுணர்ந்து சித்தாந்தப்பொருள் கைக்கொள்வரென் 

பனு பெறப்பட்டது. அத்துணை யணிமைய ராகலானன் 

ழே சித்தாந்த சைவத்தைச் சாரவைக்காரென்பது, இக்கரு 

த்தறியாதார் **இவாத் அவிதாந்தத் ” தென்றமையிற் சிவா 

த்.துவிகமாவது ; இ.றஇக்க ணெடுத்கோதப்படிஞ் ௬த்தசை 

வம்போலுமென மயங்குப. நிமித்தகாரணமாகிய முதல்வன் 

மாயையோடுக் கூடி முதற்காரணமுமாய்ப் பரிணமிப்பனெ 

ன்பதே சவொத்துவித சைவர் கொள்கையென்க, இது சுத்த 

சைவர்க்கு ஏலாமைடமறிக,
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இனித் தார்க்கெர் முதலியோர் காட்ச முதகிய பிரமி 

இக்குப் பொறி முதலியனவே பிரமாணமென்பர், பிரமா 

ணம் பிரமேயப் பெ-ருளாதல் செல்லாமையிற் பொறி முத 

லாயினவு மேனைய போலப் பிரமேயமா யளந்தறியப்படும் 

பொருளேயாகலின் அவற்றைப் பி.ரமாணமென்றல் பொருச் 

தாது; மற்றுச் சவஞானமுணர்தச வுண!/வதாகய வான்ம 

சிற்சத்தியே ௮வர் பிரமாணமெனப் ys gud igus முதலிய 

வற்றைய மளந்தறியும் பிரமாணமாம், பொறிமுதலியன வத: 

ற்கு வாயிலாதல் பற்றிப் பிரமாணமென்றுபசரித்துக் கூறப் 

படுவனவே யாமென்பது சைவ சித்தார்த மென்பார், “புக 

லளலைக் களவாக” யென்றார், சைவத் சார்தத்தி னெய்து 

தழ்கருமை கூறுவார். * பெருநால் சொன்ன வறத்திறனால் 

விளைவா "யென்றார். எனவே, ௮ஃதில்வழி கிளையாதென்ப 

தாம், :உடலுபிர் கண்ணருக்கனறி வொளிமேபோற் பிநி 

வரு மத்துவிதமா '' மாறு மேலுரைக்தாம், அத்துவிமெ 

ன்னுஞ் சொற்குப் பொருள் கூறுவார், “பி.றிவருமத்துவி5", 

மென் ,வடம்பொடு புணர்த் தோதினார், ஃதேனையோச் 

கூறும் பொருள்போலன்றிச் சிறக்க தென்பார் 4 திறப்பின 

ஜா” யென்றார், வேதாச்தமுஞ் சித்தாந்தமும் வேறென்பா 

ரை மறுத்துப் பலபொருள்படுஞ் சூத்திரத்தை யங்கனம் 

படாமைக் கெளித்துரைக்கும் பாடியம்போல வேதாந்தத் 
தைச் நெளித்துரைப்பசே சைவ இத்தார்த மென்பார், மகு 

டாகம முதலியவற்று ளோதியவாறே “* வேதாந்தத் தெளி 

வாஞ் சைவ சித்தாந்தத்திற” னென்றார். ஈண்டு வேதாந்த 

மென்றது வேதத்தின்முடிபுகளாபெ வுபகிடதங்களை, வேதா 

நக மெனப் பெயர் பெற்ற ஏகான்மவாத நூலையன்றெளன 

வுணர்த்துதற்கு * வேதத் தலைதரு பொருளாய் '” என விறு 

திபினு*் கூறினாராக.ின், ௮து கூறி.பது கூறலன்மையணர்க. 
திறன், பொது வுண்மையென்னும் வகை. இங்கு-இர் நாலின் 

முதனூல் வழறிநூல்களிற் “4 பொதவுண்மை ” யென வகுக் 
9
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தெரி வரிசாசலான் அது தெரியுமாறு *பொது உண்மை 

யென்றெடுத்தோதி யக் நால்களின் கருத்து ஈண்டுச் தெரியச் 

செய்து மென்பார், * சைவ சித்தாந்தச் திற னிங்குத் கெரி 

'க்கலுற்று ” மென்றார், சைவ ித்தாந்த மென்றது, ௬௧௮ 

ரைவ மூதுியவற்றிழ் செல்லாமைப்பொருட்டு, 1 

ழதலதிகாணழடிந்தது. 
*தவ வகைக் அவனக் ஒலக 

இரண்டாமகெரணம், 

இனி இவ்வான்மாக்களுக்கு இருவினை முதல்வனுளணை 

யின் வரும் என்றது, 

௪£-து, மே-ள். எ-னின், மூகல்வன் அவ்வாறு உயிர்ந 

ளோடியைந்து நின்று புனருற்பவஞ் செய்யுங்கால் உல தத்து 

க்குப்பே-ல் அவனுக்குத் அணைக்காரண முதலியன வேண் 

ட்ப்பமிமொ படாவோ என்னும் ஐ பப்பாட்டினகண் முதல் 

வனது ஈதந்திரத்திற்கும் அளவிலாற்றம்கும் இழுக்காய் மூடி. 

யுமாலின் அவளுக்கு அவை வேண்டப்படா எனப் பரி.ணு 

திகள் கூறுங்கடாவை யாசங்கிக்றுச் டப் தரத்தின் இர 

ண்டாய் கூற்றைக் கன்ரைழிர்துரைத்து மேற்மிகாடனுத “ற 

௮, இட ள். வெ-டை, 

Pant Qin Maus og முழ்பிறகிகளினீட்டப்பட் 

மிப்பட்டிக்கிடர்த புண்ணியபாவங்களை பெ மு மாயையிற் கட் 

65" 5} stand a, மாரயையினு ண்மையும் பெறப்பட்டது. இவை 

yy ௪ . a ச ச ச ் . ௩ உரி 

லேண்டப்ப நிசல்பற்றி முதல்வன் சதந்திரத்திம்கு இழுக்கில் 

லை மென்பார் முசல்வனுணையின் வரும் BT SII AY 3 

ஒரு ஈகரியைக் கரப்பான் பாடிகாவலிட்டாங்கு ௮வை 

அவன தாக்கனையாகலான்.
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எது, ஏது, எ-னின். ,ணையேயமைபயும் இறாவிளை 

யெற்றுக்கு என்னு வ் கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைக் 

சாதித்சலுசறிற்று, 

இ உர், ஒரு பட்டணத்தைப் புரக்கும் வேந்தன் பாடி 

காவற்றொழிலைக் சளைகணாவாஜொருவன்மாட்டு வைத்தாற் 
போல எல்லாவறிவு முதன்மை ய. தக்செகங்களுடைய அம்மு 

தல்வன் புனருற்பவத்தைச் செய்வதாகிய தனகாணையை' 

அவ்விருவினைகண்மாட்டுவைத்து ஈடாத்துதலே முறையாக: 

லான் இனிபிவ்வான்மாக்களுக்கு இருவினைமுதல்வனுணையின். 

வரும் என மேற்கொண்டது. ௭ - று, 

மூதல்வன் செய்யுஞ் செய்தியெல்லாம் உலகத்தோடொ 

ப்ப நிகழ்வனவாகலின் ஈண்டைக்கு ௮ரசன் செய்தி உவமை. 

யாயிற்று, 

பாடிகாவலாவது களைகணாவானொருவனைக்கொண்டு வே 

க்தன் செய்விப்பதொரு தண்ட,த்தொழில் விசேடம். அது 

£ கோடி, காவனைக் கூருத நாளெலாம், பாடி arto பட் 

டுக் கழியுமே,”” என்னும் திருப்பாட்டானு மறிக, இஃதறி 

யாதார் தத்தமக்கு வேண்டியவாறெல்லா முரைப்ப: | 

உள்ளதே தோற்ற வுயிரணையு மவ்வுடலி . 

னுள்ளதர் முற்சேய்வினை யுள்ளடைவே--வள்ள்லவன் 
சேய்பவர் செய்திப் பயன்விளைக்குஞ் சேய்யேபோற் 

செய்வன் சேயலணையா சேன்று. 

எ- து, உ-ம், எ-னின், வினை உண்டென்பதற்கும் 

அதுவே உயிர்க்குப்பயனம் வறாமென்றற்கும் மேல் வினை 

பேபேறுமாற்றிற்கும் ௮து மு,சல்வனையின்,றி யமையாமைக்கும் 

பிரமாணமென்னை யென்லுங் கடாவை யாசங்கித்து ஏதுவை' 

வலி: றத, சனுகலிற்று, |
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இ-ள். உள்ளதே தோற்ற எ- து. இல்லது கோ 
ன்ரூதென்பது மேற்கூறிப் போந்தமையான் முன்உள்ளதாய 

புண்ணிய பாவமென்னும் இருகூற்றுச் சஞ்சிதவினையே தன் 

பயனாகிய இன்பத் துன்பங்களையும் ௮வை அுகர்தற்குரிய நிலை 

க்களமாகய உடம்பினையு் தோற்றுவிப்ப, உயிர ௮வ்வுடலின் 

அணையும். எ.- து, ௮வ்வின்பத் துன்ப நுகர்ச்சி சடத்துக் 
குக் கூடாமையிற் சிததாயெ உயிரே ௮வ்வுடம்பிற் பொரு. 

தி அ வற்றையதுபவிக்கும், முன்வினையை ram gud s 

தொழிந்தால் மேலைக்கு வினையுண்டாமாறியாங்கனமெனின்? 
முன் செய் வினை உள் அடைவே உள்ளதாம், எ - து, முன் 

செய்த வினை அறுபவித்தற்கேதுவான முறைமைபிலே மே 

லைக்கு வினையுளதாம், ௮.ற்ஹேல், ௮வ்வினையே பயனை வரு 

மெனவமையும் முதல்வன் எற்றுக்கெனின் ? செய்பவர் செ 

ய்திப் பயன்விளைக்குஞ் செய்யேபோல், எ- அ, உழவ செ 

யயுர் தொழிற்குச் தக்கபயனை விளைநிலம் விளைவிப்பதன்றி 

அத்தொழிருனே விளைவிக்கமாட்டாசதுபோல வள்ளலவன் 

செய்வன். எது, உணவும் வித்துமாய்த் தொன்றுதொட்டு 

வரும் அவ்வினைகளை வள்ளலாகயெ முதல்வனே ௮வ்வுயிர்கட் 
குக் கூட்வென், செயல் சென்று அணையா ௭௮ ௮, அவ் 

வாறன்றி வினைதானே உயிர்கட்குப் பயனாப் வந்து பொருக் 

தமாட்டாது, எ-று, 

வள்ளலென்றார், கற்பயன் சூறியாது : வேண்டுவார் 

வேண்டிய '” வாறே நல்கும் ௮ருரூடைமை நோக்க, 

உள்ளடைவு உள்ளுதற்கே.துவாகய அடைவென விரி 

யூம், ஏகாரம் ஏழாவதன்பொருட்கண் வக்த.து. உள்ளு தல் 

fem puds se, அதற்கேதுவரசிய முறைமையாவன ௮. 

துபலித்தற்குச் துணைக்கா.ரணமாகய விருப்பு வெறுப்புக்கள் 

அவற்றின்சணுண்டாமாறு முன்னர்க் சாட்டுதும், 

மேல் முதல்வலுக்கு வினை வேண்டப்படுமென்பதற்கு.
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௮ ரசனை யுவமை கூறினார் ; ஈண்டு கிளை முதல்வளையின் மி 

யமையாடுதன்பது உணர்த்துதீற்கு உழவுதொழிலை யுவமை 

கூறினாரெனக் கொள்க, 

அவ்வினையைச் செம்வதனி லவ்வினைஞர் தாஞ்சேன்றங் 
கவ்வினையைக் காந்த பசர்சம்போ--லவ்வினையைப் 

பேராம லூட்டும் பிரானி னுகராசே 

லார்தா மறிந்தணைப்பா ராங்கு. 

எ.து, உ-ம், எனின், இருகினை சடமர்கலிற் செ 

ன் றணையமாட் டாவாயினும் உயிர்கள் சேசனமாகரின் அவை 

யே அவற்றது பயனை யறிந்து எடுத்துக்கொண்டு நுகரும் 

வள்ளல் எற்றுக்கு என்னுங் கடாவை ய [ச.ங்கித்து ௮கனை 

வலியுறுத்துகலுகலிற்று, 

இ-ள், காக்த பசாசம்போல், எ- து, ஒருவனெடுத் 

து நேரொக்கப் பிடி.த்தவழி இரும்பினை வலிச்துக்கொளளுங் 

கா சம்பே-ல-௮வ்கீனளையைப் பேராமல் ஊட்டும் பிரானின், 

எ- து, அவ்வினைப் பயன்களைப் பிறழாமல் நூகர்விக்கும் yp 

தல்வனுல்-அவ்வினைஞர் தாம். எ - து, அவ்வினைகளைச் செய் 

பும் ஆன்மாக்கடாம்-அவ்வினையைச் செய்வகனில் சென்று. 

அவகலினையை garry gi தாம் அறிது ௮ணைப்பார், 

எ-ஃது, அவற்றைச் செய்தற்கு நிலைக்களமாகிய உடம்பின் 

கட் பொருந்தி ௮வற்றது பயனை ௮றுபவிப்பர்; அவ்வா 

றநுபவியார!யின், வேழ எவர்காம் அவற்றையறிச்து கூட். 

டூவார்-- அங்கு, எது, அறிவுஞ் சுதர்திரமுமின் றி மலத் 

தின் மறைப்புண்டு டெக்கும் ௮ப்பெத்தகாலத்து, ௭ - று, 

ஒருவருமில்லையென்பதாம், | 

ன்மாக்களுக்குத் தமக்கென ௮றிவின்மையானும்விளை 

சடமாகலானும், மாயை தா.ரகமாமத்தன்ருனிற்றல் எனப் 

போர்குமையானும், முதல்வனே அ.றிர்கணைப்பனெனப்பாரி



ர், சிவஞானபாஷ்யம், 

€சடவளவை கூறுவார், பிரானினுகராரே லார்சா மறிர்கணை 

ப்பா ரென்றார்.. இது சொற்பொருட்பின் வருநிலை, 

நேல்லிற் குமியு நிகழ்சேம்பி னிற்களிம்புஞ் 
சோல்லிற் பதிதன்று தோன்மையே--வல்லி 
மலகன்ம மன்றுளவாம் வள்ளலாற் போன்வா 
ளலர்சோகஞ் சேய்கமலத் தாம். 

எ.து. உ-ம், எ-னின், அவ்வினை தியோ அரா திமயா 

அதியெனின் முன்பில்லது இடையே தோன்றுமென்பது ரற் 

காரியவாத.த்துக் கேலாது ௮காதியெனின் ஒருவர் கூட்டவே 

ண்டுவதில்லை யென்னும் கடாவை யாசங்கித்து ௮கனை வலி 

யுறுத்துகனளுதலிற்று, 

இ-ள். மெல்லிப்கு உமிபூம் நிநழ் செம்பினில் களி 20/2 

சொலலின் புதிது ௮ன்று சொன்மையே, ௭-து, செல்லின் ௩ 

ணுமியும் செம்பின்கட் களிமபும் எக்காலத்துளவாயினவென் 

௮ ஆராய்ந்து சொல்லுங்கால் ௮ர்ெல்லுஞ் செமபுமஉளவா 

பினவன்றே உள்ளனவன்றி இடையே வச்தனவல்ல; அது 

போல, வல்லி மலகன்மம் அன்று உளவாம், எ-து, மாபை 

மலம் கன்மமென்னு மும்மலங்களும் அசாதியயுள்ளனவாம 

கமலது அலர் சோகம் பொன்வாள் ரெய் வள்ளலால் Phir 

௪-து, முன்னேயுள்ளகாப தாமரைப்பூ அ௮லர்தலும் கூம்பு, 

ஓம் ஞாயிற்தினாம் செய்யப்பரிமாறுபோல ௮வை தழ்நப் 

காரிபங்களைச் செய்தல் மு,தல்வனாலேயாம், எ-று, 

இஃதெடுத்துக்காட்டுவனம, 

ப/திகன்றென்பதனை க் தனித்தனி கூட்டுக, 

தொளன்மை.பினுள்ளவற்றைச் தொன்மை என்றுபசரி 

த்தார், 

ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வரத,



சவென்ளபாஷியம்; 369 

மாயை இறையஜுக்குப் பரிச்ரெசசத்தியாககின், வல்லி ் 
Quan api, 

விளைக்குச் தொன்மை கூறுவார் இனம்பற்றி மாயை 

மலங்களுக்குர் தொன்மைக-ூறினார், 

மூலமலத்தின் காரியம் மோகம், மதம், இராகம், கவலை 

தாபம், வாட்டம், விசித்திரம் என எழுவகைப்படும், இவை 

ே முறையே மயக்கத்திற்கேதுவாதலும், மதித்சற்கேதுவா 

தம், ஆசைமிகுதிச் கேதுவாதலும், கவலுதற்கேதுவாதலு 

ம, தபித்தற்கேதுவாகலும் வாடுதற்கேதுவாதலும், நானா 

வித வேதுவாதலுமாம், இருவினையின் காரியம் இன்பத்து 

ன்ப முதலாயின, மாயைபின்காரியம் த.றுகரணமு.தலாயின, 

வ௱்ளலாலாமெனவே திரோதான சத்தியது உண்மையும் பெ 

ந்ரும்.. அது பாகம் வருவிததற் பொருட்டு மலத்தின்வழி 

நின்று மோகமுதலியவம்றைத்தொழிற்படி கதுவ தாகிய சிவ 

7ங்கற்பத்திற்கேதுவாதல்பம்றி மலமென்றுபசரிததுக் கூ.றப 

OD, இவ்வாறு மல கன்ம மாயை திரோதகானம் மாயாகாரி 

பமென்னும் ஐவகைப்பாசமுங் கண்டுகொள்க, 

இவற்றுண் மாயை சுக்தமாயை அசுத்தமாயையென் 

நிருவகைப்படும், இவ்விரண்டனுட் சுககமாயைபின் காரி 

யமே ௮ த்தமாயை யென்பாரும், சுத்தமாயையபேோல ௮௧ 

தமாயையும ௮காதிமீயயாமென் பாரும், ஒன்றுசானே ஊர்த 

துலமாயை ௮சோம।யையென நிருவகைபபடு மென்பாரும் 

எனப் பலதிறத்தர் ஆரியர், இனி முதல்வனது கிரியாசததி 

யே சத்சமாயையெனப்படுமென்பாருமுளர், அது மூதல் 

வனுக்குச் தாகான்மியசத்தியாகலிற் டரிககரகசத்திய கப 

சு,த்தமாயையா தல் யாண்டையதென்றொழிக, சுத்தமாயைபி 

னின்றும் பஞ்சகலைகளும் ரால்வகைவாக்குஞ் Had GSI LO 

ந்தும் சுத்தகாலமுதகம் சுத்தநிலம் ரப முப்பத்தொன்றும் 

சோன்றும், அசத்தமாயைபினின்௮ம் ௮ஈத்தகாலமுதல்



ம... வெஞ்னபாவ்லம், 
அுத்த்சிலமீருமே முப்பத்தொரு சுச்துவல்ககுர் தோன் 
௮ம். இந்தத் தத்துவங்சளேல்ல-ம் பொதுவுஞ் இறப்பும் 
பொதுச்சிறப்புமெனத் தனித்தனி மூவகைப்பட்டு உயிர்க 
டேோறும் வெவ்வேறுளவாம், ** புவன வடிவாக தத்.துவர் 

கள் எல்லாருக்கும் பபபன் றருகலின் பொது, சூக்குமதேச 

வடி.வாகிய தத்துவங்கள் தனக்குப் போகழுகர்தற் கருகியா 
தலின் சிறப்பு, தூலதேகவடிவாகிய தத்துவங்கள் தனக்குப் 

போக நுசர்ச்சிக்கும் சக்கனம் பூமாலைபோல மனைவி முதலி 
யோர் அறுபவிப்பவும் படுதலின் பொதுச்சிறப்பு, 

“இனி ஏகான்மவாதிகளு ளொருசாராரான மாயாவாதி 

கண் மூயையாவது மெய்ப் பொருளென்றுஞ் சொல்லப்படா 

௮, பொய்ப்பொருளென்றுஞ்சொல்லப்படாது, ௮கிருவசன 

பாய் நிர்பதொன் மெனவும், அற்றாசலினன்ஹே மாயை பெ 

னப் பெயர்பெற்றதெனவும், ௮ர்தன்மைத்தாகிய மாயை 

யிற் சித்சாகிய பரப்பிரமங் கண்ணாடியி னிழல்போல ௮.2 

தபாசமாய்த் தோன்று மெனவும், ௮க்கனக்தோன்றிய வழி 

ப் பேய்த்தேர் நீராகவுங் கபி.று பாமபாகவுக் திரிவுகாட்சி 

யாற் காணப்பமிமாறுபோல ௮ததோற்ற மண்புன லனல் 

கான் முதலிய பிரவஞ்சமாய்க் காணப்பமி மெனவும், இக் 

நனமாகலிம் சித்தினுடைய விவர்த்சனமே சகமெனவு/ய 

கூறுவா, மெய்ப்பெ-ருர மன்றிப் பொய்பபொருருமன் றி 

நிற்ப கொன் அுண்டென் ஜறெூித்்துக் காட்டுதர்கொரு 

பெ-ருளின்மை.பின், வழி.பளாவைக் (2கலாமையான்! வழிப 

வைச் கேலாதாகவே யுரையளவைக்கு மேலாதாகலாலும், 

பேய்ததேரிற்றோேன்று நீர் மாத்திரையே யசத்தியமாவ தன் றி 

புள்பொருளாய்த் தே ன் றுவ சய பேய்த்தேர் அகிருவசன 

மாகாமைபின் ௮ஃதாண்டைக் கெடுத்துக் சாட்டாதல் செல் 

லாமையாலும், மாயை யூிருவசன மென்பது ஒரு சமயத் 

தார்க்கும் கொள்கை யன்மையானும், ௮ஃதொன்றாக வை 
நனை   

இதுமுதல் இச்குதிகரும்வர பாஷ்யம்,



rod oh Bl மண்டை வல்? 
் ப, ihe க 13 ட்டி டர 1 

த்த, மழக்கற்பாற் pape Cops, mings, Mois 
தனவாதிசள் ஒன்று பிறிதொள்.றுபோலச் சோன் அதல்: 

கிவர்த்தனமென்பர், அஃதசத்தியமேயாம், பிரலஞ்சஞ் 

சத்தியமென்பது காட்சி முதலிபவெல்லா வளவைகளானுச் 

துணியப்படுதலின், அத்தன்மைத்தாயெ பிரவஞ்சஞ் சத்தி 
னுடைய விவர்த்தனமாமாறியாண்டையதென்சு, இதனனு 

மாயை யகிருவசன மன்றென்பது தெற்றென வுணார்க, மா 

யை யகிருவசனமாயின், sor காரியமாயெ பிரவஞ்சஞ் 

சூனியமாதல் வேண்டுமாசலா னென்பது, 

2) DS pe, பிரவஞ்சஞ் சத்திய மென்றதற்குப் பிரமா 

ணமென்னை ? காட்சி2ப பிரமாணமெனின்,--௮ற்றன்று ; 

காட்ொனே நிகழ்காலத்துப் பிரவஞ்சஞ் சத்தியமென்றுண 

ரப்பிமாபினு முக்காலத்திலு மொருதன்மைத்தாகிய சத்திய 

பபொருள் பிசவஞ்சமென்பது அதன னுணரப்படாமைபின், 

அனதிபுங் காட்செயளவையான் இதகுடம் இதோடையென 

லிதிமுகத்தாற் காணப்படுவதன்றி, இஃதாடையன்று இது 

Gwar pam மறுதலை முகத்தாற் காணப்படாமையின், ௮ 

ன்மையாத லுணர்ந்தன்றிப் பேதச் தோன்முமைபின், பே 

தப்பிரவஞ்ச முண்மைக்குக் காட்சி பளவை பிரமாணமன்் று, 

3 DO pir, ஆடை குடத்தின் வேறு குடமாடையின் வேறு 

என்னும் காட்டு பெல்லார்சகு மொப்ப முடிர்தகாகலிம் பே 

தப் பிரவஞ்ச வுண்மைக்குக் காட்சிபளவை பிரமாணமன்0)) 

ன்றல் பொருந்தாதெனின் 1 அழற்றன்று; அ.த்தன்மைத்தா 

யெ காட்சி சகிகற்பமாகரின், சகிகற் பமெல்லா மயக்கமாக 

லானென்க. பேதப்பிரவஞ்சவுண்மைககுச் காட்சியளவை 

பிரமாணமின்றாகலே, ௮வினாபாவமாகிய வேதுவுணர்த 

டெமின்மையின், வழியளவை பிரமாணமன்று, Hause gat 

டிற்கு மாறுபாடாயே பொருளி கைமவளவைபும் பிரம ண 

மாகாதென்க,
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இன்னும், இஃதிதனின் வேறென்னுஞ்சவிகற்பக்காட் 
ச பிரமாணமென்பார்க்கும் அபேதவுணர்வு நிகழ்க்தன் றிப் 

பேதவுணர்ச்ச நிகழாது; எய்தியதற்கன் றி விலக்கின்மைபின், 

௮ங்கனமாகவே, முத்படத்தோன்றும் அபேதவுணர்ச்? பிர 

மாணமென்ப தொருதலைபாகக் கோடல் வேண்டும், வேண் 

டவே, பிற்படத் தோன்றும் பேதவுணர்ச்சு யதனை யவாய் 

நிற்றலிற் பிரமாணமாகாமையறிக, அபேசவுணர்ச்௪ு காட்டு 

யளவையானே பெறப்படுதலின் குடமாடையின் வேறன் ற; 

Br Purana, gm Gur gyda gy மலுமானமும், வே 

ற்றுமையின்றிக் கூறும் வேதவாக்கியக்களும், அதற்குப்பிர 

மாணமாமென்க, அகவே, வான் வளி திநீர் முதலியன 

வாசு நீ வேற்றுமைபடக் கூறும் வாக்கியங்களொல்லா மிவ்வ 

ளவைகளோ.ூ முரணுத ன், உபசாரமேயன்றிப் பொரு௭ 

படா வென்பது கண்டிகொள்சு, இங்கனம் Cusa argh i 

குப் பிரமாணமின்மைபிற் பேசப் பிரவஞ்சமாகிய பிரமேய 

மின்மையுர் தனே போதரும், அவ்விரண்டு முளவெனக் 

கொள்ளினும், பிரமிதிக்கும் பிரமேயத்திற்குஞ் சம்பக்தமெ 

ன்னை? தாதான்மியமோ ? கரணகாரியத் தன்மையோ? 

சையோகமோ ? சமவாயமோ ॥ வேறரொன்றோ ? எனக் கடா 

யிஞர்க்குக், காகான்மியமாலது ஒன்றுதானே யொருவாற் 

ருனிருவகைப்பட்டுப்பிரிப்பின் நிகிற்றற் குரித்காதலாகலின்,, 

அ,த்தன்மைத்தாகிய தாதான்மிப சம்பந்தங் குடஞானத்திழ் 

குங் குடத்திற்கு முண்டெனின்,--குடஞானம்போலக் குட 
மு மகத்தின்௧ணு௱தாதல் வேண்டும், குடம் புறத்தின் கண் 

DV STEMI குடஞானமகத்தின் கண்ணதாகலு மெல்லார்க்கு 

மொப்பமுடிந்தமை:பின், அவற்றிற்குக் காகான்மியங் கூறல் 

பொரு, சரமையாலும், கரரண காரியத் தன்மையே சம்பர் த 

மெனின் ? காரணகாரியங்களி ஜென்றுள்வழி யொன்றின்' 
தல் பெ-ரு5தாமையின், கனவின்கட் குடஞான முதலிய 

வுணர்வுண்மை-பின், குடமுகலியனவு மாண்டிளவாகல் வேண்.
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டும். அஃதின்மையானும், விடயமும் வீடயிப்பதுமார் தன் 
மை சம்பர்தமெனின் ? விடயமாவதிதுவென் ற.நிய வாரா 
மையானும், சம்பந்தமே பெறப்படாமையின், ே பதப் பிரவ 
ஞ்சம் பிரமிதிக்குப் புலஸனுகாமைபானும், பிரவஞ்சம் அத் இ 
யப்பொருளே யாகலான், அவற்றிற்குக் காரணமாயே மாயை 
பரிருவசன மென்றல் பொருத்தமுடைச்சென்று, இங்கன 
(ஊய7வா திகள் சடாவிடைகளாரம் சாதிப்பாராகளின், ஆண்டி. 

(ழ் கென்னை யெனின் ? கூறுதும், 

பிரவஞ்சஞ் சத்திபப் பொருளென்பதற்குக் காட்சிய 

ளா வையே பிரமாணமாம். கயிற்றை யரவெனக் காணுத் திரிவு 

ச ட்சிபிந்போல மாசறு காட்சிபின் வேறுபடுதலின்மைபின், 

கிமழ்காலத்திற் கண்டது முக்காலத்தினு மொக்குமாகலாலும், 

திருவிகற்பக் காட்சிபின் விதியுகக்சாம் பேசமறிபமாட்டா 

தாரபிலுங் குற்றி2யா மகனே வென்னுமையக்கின் பின்னர் 

இழ குற்றிமீபபாசனன்றென வெஇிர்மறை முகக் சற் பேச 

வுணர்௮ காட்சிக்குப் புலப்படி ல னும், Bisse oy wa 

து பாம்பு போலவு மாலை ப ல மொல்மசிவொாருவ/க் கொல் 

வொரு காலத்தி? ன்றும்; அுதுபோலன்றி மாசறுகட்ட 

DT THOTT Dds ORG HOW குடமேயாய்த் சோ 

ன்றுவசல்லது வேறுபடச் சோன்ருமைபிற் சவிகழ்பக் கா 

LF பிரமாணமே யாகலானும், அன்றியுங் கபிற்றுக்கு மரவி 

ற்கும் கோணி நீண்டு கிடந்தன் மூசலிய விலக்கணா கொப்பு 

மைபா னுண்டொன்றை பொன்முநக்கிரியக் காண்டல் பொ 

ருந்தும்; அறுபோலள் இத்தாயே பிரமத்மைக் குடமுதலிய 

பொருளாகத் இரியக்காண்டற்குக் தம்மு ளொப்புமைபின் 

மையின் அதனைபு மலவ்வாறு தரிவுகாட்சியென் றல் பெருக் 

தாமை.பாலும், சவிகழ்பக்காட்டுக்கு நிரவிகற்பக்காட்சி கார 

ணமாகறிற் காரணத்துள்ளதே காரியத் தினு முண்மையாஜ் 

பெயர் ராஇ குண மூகலிய பேதவுணர்ச்சி கிருவிகற்பக் காட்
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சிபி னின்ராபிற் சவிகற்பக் காட்சியிலு மின்றாப் முடியுமாக 

லின், நிருவிகற்பக்காட்டுபினுஞ் சூக்குமமாய்ப் பேதர் தோ 

ன்று மாகலாலும், அதுபற்றி யெப்தியதற்கே விலக்காகலிற் 

"பேத முணர்ச்தன்றிப் பேதமின்மை யுணர்தல் கூடாமையின் 

sus ஞானமும் பேதஞனத்சை .யலாவி Aopen, 

அபே ஞானமுற்படத் தோன்றுதல்பற்றிப் பிரமாணமெ 
ன்றல் பொருக்காமையாலும், ஆடை குடத்திற்கு வேறெ 
ன்றம் ரெடக்கத்துப் பேதவுணர்ச்ச முக்காலத்தினும் வே.று 
படாமைபின், ஆடை குடத்தின் வேறன்றென்றற் Capa 
சத்து அபேதவுணர்ச்சி யெதிர்காலத்தின் வேறுபடிகலின், 
வேறுபடாமைபும் வேறுபடுசலும் பற்றியே பிரமாணமென் 
௮ம் ௮பிரமாணமென்றுக் கோடல் பொருத்த முடைத் தர 
கலானு ம, காட்சியளவை?ப பேதவுணர்ச்டிக்குப் பிரமாண 
மாதலி, அசவே, HUTS சாதித்தற்கு முற்கூறிய 

வலுமானமும் போலியாயவாறு காண்க, 

அிம்ஙன மல்லாக்கால், ௮வ்வனுமானத்தானே ஆடை 

பெடிக்சச்சென்றான் குடத்ைதபெித்து வருதல் வேண்டு 

மென்93:0ி, இன ய?பதங்கூறு மாகமங்களு முப 

சா.ரமென்பது கண்டுகொள்க, இன்னும் பிரவஞ்ச மித்தை 

யெனச் துணிவதற்கும் ண்ட பிரமாண மெப்யோ? பெ 

லெ ய்யோ? எனக் கடாயினார்க்கு, மெப்ினிம் பிரவஞ்ரச் அட் 

பட்ட பிரமாண மெப்பெனவே யம்முறைபாற் Grasp ry 

மெய்பேபாம், பொய்யெனிற் பொய் பிரமாண மாகாமை:பி 4 

பிரவஞ்ச மெய்ப்பொருளென்பது சானே போதரும், ௮. 

நேல், பிரமிதிக்கும் பிரமேபத்திற்குஷ் சம்பந்த மென்லை 

Quali ax? Sunday ofa gw @u கிடப விட பித் 

ன்மையே சம்பந்தமென் றுணர்க, Bu AGS sara: 

சம்பந்த மன்றென்பையாயின்: நீ பிரவஞ்ச மிக்தை யெ2 

லுணரு முணர்கிழ் கதுகிடய மாகாமைபிற் மிரவஞ்சமிச்ைை 

யன்றெனப்பட் டுனக்சே வழுவாமென் றொழிச,
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அ.ற்றேல், விடயமாவதியாசெனின்? எவ்வுணர்வு நிக 

ழ்ந்துழியெப்பொருள் விளங்கும் ௮ஃததற்கு விடயமென்௪, 

விளங்குதல் விளங்குத.ற் குரிமையாதல், ஆசவே, இங்ஙனங் 

கூறியவாற்றாற் பிரமாணமுஞ் சம்பர்தமு முண்மையிற் பிர 

(மேயமாகெெ பிரவஞ்ச மெய்ப்பொருளே யாகலான் அதற்கு 

முதற்காரணமாயெ மாயையு மெய்ப்பொருளாவதன்.றி யநிரு 

வசனமாதல் பொருர்சகாமை யறிக, 

இனி வேதத்துளோரிடத்தும் பிரமப்பொருளை உபா 

தான” மென்னுஞ் சொல்லா லெடுத்தோதக் காணாமையால், 

பிரமம் பிரவஞ்சத்திற்குப் பரமாதா.ர வியாபக நிமித்தமென் 

பதே வேதத்துக்குங் கருத்தாமென்ச, இன்னும், ௮வ்வம்மு 

தற் காரணங்களின் குணமெல்லா மவவக்காரியங்கட்கு முள 

வென்பது நியமமாதலின், இத்தாயெ பிரமத்திற்றோன் நிய 

பிரவஞ்சமுஞ் சித.கா.தல் வேண்டுமன்றிச் சடமாதல் டொரு 

நீ தாதென்க, அற்றேல்; பாலிலுண்டாகிய தயிருக்குப் பா 

லின்குணமு கெல்லிலுண்டாகிய பதர் பலாலங்கட்கு கெல்லி 

ன் குணமுப் கொம்பி லுண்டாகிய புல்லுக்குக் கொம்பின் 

குணமுஞ் சிலம்பி.பிலுண்டாகிய நா.லுக்குச் சிலம்பியின் குரை 

முங் கோமயத்திலுண்டாகய தேளுக்குக் கோமயத்தின் குணா 

முப் காணாமையின், காரணத்தின் குணமே காரியத்திற்குங் 

கோடுமென்னு நியமம் பொருக்தாதாலெனின்? ௮ற்றன்று? 

ஒன்றன்குண மொன்றற்காதலின்மையின், காரணத்தின் கு 

ணமே காரியத்திற்கு மென்பகற்குத் தாற்பரியம், காரணத் 

தின் குணங்களோ டொச்ச குணங்களே காரியத்திற் குளவா 
தலன்றி யவற்றிற்கு மறுதலையான குணங்க: ஞளவாகானெ 

ன்பதேயாமாகலான், ஈண்டெடுத்துக்காட்டியவற்று ணியமத் 
துக் கழுக்கன்மையறிக, சிலம்பியி லூல் வருவதற்குச் சூக் 

- கும காரணஞ் சிலம்பி வயிற்றினுண்மையானும் கோமயத்திற் 

றோன்தியத தேளினுடம்பேயாகலாளும், இன்னோ சன்ன 
10



lo | சிவஞானபாஷ்பம், 

வையெல்லாம் மிறலிப்பேத மாசலானும், ஆண்டையப்பாடி 

ன்மை கண்டுகொள்க, .... 

avd a Suan paper மாயையே பிரவஞ்சத்திற்கு 

மூசற்காரண மென்பதாஉம், அதற்ரும் தாரசமாய் விரகிரின் 

றதிட்டி தீ தலான் முதல்வ னிமித்த காரணாமே யாவனென்ப 

தூஉம், தணிபொருளாயினமை காண்க, **மாயையான் 

விசேடிக்கப்பட்டு விசிட்டஞாய் நின் முதல்வனு முதற்கார 

ணமாம் '” என்ற நீலகண்ட வா௫ிரியரும் ப.ர$து சென்று 

முடிலின்கண் இவ்வாறு கோடலே த்தார் தமாக வலியுறு, 

இனா. அது சென்மாதிகரணத் திறுதிபிற் வொதுச்தியமணி 

தீபிகையினும் காண்க, 

அற்றேல், 4 பிரமத்தையுணாந்தோன் எல்லா முணாக் 

கோன் ”* என்றற் ரொடக்கத்து வேத வசனங்கள பபப்பா 

டி.லவாமெனின்? உடையானியல்புணா்ந்தவழி, உடைப்பொ 

ரூளான உயிர் மாயை கன்மங்களும் ௮வ்விலக்கணத்து எகப் 

பட்டு வியாப்பியமாய் நிற்றலின், ௮வையு மினிது விளங்கு, 

மென்பது அவற்றிற்குப் பொருளாதலின், பயப்பா டுடைய 

னவேயாமென்க, நகான்மணிமாலைபில், “ நுரையும் திரையு 
நொய்யு௮ கொட்பும், வரைவில் கேர வாரியுங் குரைகடற், 

பெருத்துஞ் த்தும் பிறங்குவ தோன்றி, யெண்ணிலவாட 
யிருங்கட லடங்குர், சன்மைபோலச் ௪.ராசச மனைத்து, நின் 
னிடைக் தோன்றி நின்னிடை யொ டுங்கும்'* என்றது, முத 
Hum மாயைக் காகாரமாய் நிற்றல் பற்றி யாகலின், ஆண். 
டையப்பாடின்மை யறிக, இது ழெங்ளென்றுர் தோன்றும் 
காமமையைப் பங்சசம் என்பது போல்வதோ ர௬ுபசார வழக் 
Cama கொள்க, மாயைக்குத் தாரகமாய் நிற்றல்பற்றிமீய 

எவவாருமைத்ததென்ப அணர்க்து கோடற்கே, நீரிற் ரோன் 

ிபொடுக்கு அரை முதறியவற்றை நீர்க்டெனாயெ கடலிற் 
a யொ டுக்குகுல் போலென் அவமை கூறினா Orca,



  

சிவ்ஞானபாஷ்யம், 

கடலென்ற.து-ரீர்க்டெ் கொடுத்து கிற்கு மாகாயம், கின்ற 
இருத்தாண்டகத்தும் பிருண்டும் “இருநிலனாய்த்தயாகி யெம் 
மடிச ணின்றவாழே"' என்பது முதலாக எழுச்ச தமிழ்வே 

தீத் இருவாக்குக்களும், “ அறிவாலும் தானே. யறிகிப்பான் 
ரானே, யறிவா யறிசன்றான் ருனே--ய,மின்ற, மெய்ப் 
பொருளுந் தானே விரிபொழில்பா ராகாய, மப்பொருளுந் 

e 9 ர ச ந . a 

கானே யவன் '' என்னும் ௮ம்மை திருவாக்கும், உலசெலா 
மாச வேறா யுடனுமாய் முதல்வன் நிற்றல்பற்.றியாகலின், 

ஆண்டாசங்கை யின்மையுங் கண்டுகொள்க, இதனானே, 

௮பேதங்கூறும் வசனங்களு முபசாரமேயன்றி புண்மையன் 
மென்பது கண்டுகொள்க, இவ்வாறன்றி முதல்வன் மாயை 

போல முதற்காரணமாவனெனின் ? ௮௮ மேற்கூறிய குற் a 

ங்கட் டெனாதலன்றியு *நிருவிகாரி'” பென்னுஞ் சுருதகளோ 

டு முரணுதது முடைத்தென்க, இங்கனங் கூறியவாற்றால் 

“காரிய காரணங்கண் முதறுணை நிமித்தங் கண்டாம், பாரின் 

மண் டிரிசை பண்ணு மவன்முத நுணைரிமித்தற், தேரின் 

மண் மாயை யாகத் திரிகைதன் சத்தி யாக, வாரியன் குலால 

ஸப்நின் wages னலெ மெல்லாம்” என்னு மத்துவித சைவ 

சித்தாந்த வழக்கே சுருதி யுத்தி யனுபவ மூன்றற்கு மேத்தி, 
தாய் உண்மைப் பொருளை வலியு௮த்தற் குரிய மெய்ப் 

பிரசங்கமா மென்றறிர்துகொளக, 

௮/ற்ழேலஃதங்களனமாக ; நிமித்தகாரணஞயெ. முதல் 

வன் முதத்காரணமாகிய மாயைக் கா.தாசமாவளாயின், உவமப் 
பொருளாகிய குயவனு மண்ணுக்காதாரமாதல் வேண்டுமா. 

லெனின் ? அறியாது கடாயினாய், உவமமெல்லாமொருடடை 
யொத்தலேயன்றி முழுவது மொத்தலின்று, முழுவது 
மொக்குமென்பாரை முதல்வலுக்குரிய வியாபக முதலிப 

குணங்களுங் குயவனுக்கு முளவாதல் வேண்டுமெனக் சடா 

யிஞர்க்கு விடை யென்னையெனக் கூறிமறுச்க, ஒருபுடை 

11].



பொத்தலானன்றே. பொருபொருளுக் கோரோ சியல்புபத்றி 
வே௮வேறுவமை.கூறியதூஉமென்ச. அ.ற்தேல், இவ்வியல் 

பிற் குவமை. யாதோவெனின் ? நன்றே கடாயினாய், . குழவி 
யடம்பின் முதற்கா.ரணமாட௫ய வுதிரசுக்லெங்களுக் £415.17 

மதற்கு நிமித்தசாரணமா௫யெ தாய் தர்தை யாததுஞ் சிலம்பி 

மூலின் முதற்காரணத்துக் காதார மதற்கு நிமித்தகாரண 

மாகிய சலம்பியாதலு மறிர்தாயன்ஹே? இவ்வாறு பலவுள 

வெனக் கொளச, 

  

திபசவனாகயெ முதல்வன் எள்ளினெய்போலப் பசு 

பாசங்களிற் கலந்து நீக்கமற வெளபச்சிலேடிக வியாபகமாய் 

நி.ற்குமியல்பினனா தலின், ௮வன் பிரபஞ்ச காரியமியற்ரூதிய 
தீதற்குச் குலாலனை யங்௩ன முவமையாகக் கூறுதல் கருச் 

தாவாதன் மாத்திரைக்கேயன்றி வேறில்லையென்பது தெரி 

நீதுகொள்க, இயற்ருதியற்றுதலாவது, கழ்ரண ச்சானன்றிச் 

சகற்பமாத்திரையாற் செய்கலாம், மற்றுக்குலாலன் சங்க 

நபத்தானன்றிக் கரணக்தாற் காரியஞ் செய்யும் வினைமூச 

லாகலின் சங்கற்பத்தாற் காரியஞ்செய்டு மாதி பகவலுக்குக் 

கருத்தா முறையினுஞ் சிறிதொப்புப்பற்றியே யுவமமாகின் 

Gers ௮ுணர்க, ஈண்டுச் சங்கற்ப மென்றது, வியாபக 

சிர்௪ச்தி சன்னிதிப் பிரோரகத்தினை. கா்த்திருத் துவமல்கன 

மிருவகையாமாு,,,,... என்னும் பெளட்கராகம வசனத் 

si on Na, ப 

. இறைவ னெள்ளினெய் போலப் பசபாசங்களிம் சல 

ந்து நீக்கமற வெளபச்சிலேடிச வியாபகமாப் நிறைந்து நிற்கு 

மென்னு மத்துகிச. சைவ இத்தாந்த நிருவசனவுரையை, இக் 

காலத் தேகான்ம வாதிகளு ளொருசாராருட்பட்டார், எள்ளி 

னெய். கோதிடையுற்துப் பிரிர்திருக்கக் காண்டலின், உவமே 

யமா முதல்வனு மொன்றனிடை யீடுற்றுப் பிரிர்து வியாபசு 

மாகும் கொலென் ருசல்கை நிகழ் த௮ வர், ஒரு பொருட்
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கொரு போரு ளூவம மாதீலொருபுடை  பொத்சல்பத்தியே 

யென்ப மேற்கூதிஞமாசலின், அங்கனமாசங்கித்த வ. 

மை மிலக்கணமறியார் கூற்றே யாமென்றொழிக, பசுபாசகி, 

சுளின் முதல்வன் சுலந்து நிக்கமற வியாபகமாய் நிற்ற ற்கு. 

எீள்ளினெய்யை யுவமானமாகக் கூறுவது) மெய் எள்ளில். 

உள்ளும் புறம்புமாய்க் carb SHG eo up PCuuen Aes பிறி 

இல்லையென்; இங்கன மாசங்கிப்பார் ஆவிரம்பூப் பொன் 

னோடொக்கு மென்றவழி பஃதுருக்பெடி த்து நீட்டவும் பூ 

ங்கொலெனவும், இவ.ணுதல் பிறைமதி போலு மென்றவழிக் . 

குழைததும் வளர்சலும்வானுறியங்குதது மென்றிவையும் 

இவனுதற் குளகொலெனவு மாசங்கெப்பாசாகலின், அவை 

யவர் வெள்ளறிவு வியாபார்மாமென் ரொழிக்கப்படுவன வல் 

லது மறுச்சற் கேற்பன வல்ல்வேன் திக, ஈண்டுக்குறை 

தன் மறைதலும் வளர்தல் வெளியாதலுமாம்,; இன்னும், 

அவர் பசுபாசங்கண், மெய்ப்பொருளென்பார் முதல்வன் வி 

  

யாபகத்துக்கு நூன்தை கூறுபவ.ராவர், யாதினாலெனின்? பசு 

பாசங்களுள்ள விடங்களின் முதல்வனிருப் பிடைய்றவுற்று 

அவன் வியாபசுங் குறைவுறுதலா லென்திக்ன மாசங்ள௫ 

நிகழ்த் தாநிற்பர், இன்னோரன்ன வாசக்கைகளை அவர் பிசா 
இரு அவயவ சண்டப் பொருட் பயிற்சியினா னிகழ்த்துகன் 

ரூர். என்னை ? ௮வயவமுடைய சண்டப்பொருளன்றி நிரவ 

யவலசண்ட சச்சசொனர்தப் பொருண் மற்றொன்று னிடை 
யறவ.றறுச் குறைவுராு தாசலானென்சு. ஆதிபசவனாயெ 

விைவ னிரவயவவகண்ட சச்சிதானர்ச முதற்பொருளாக 

லின், அவன் ௮காதியே தன்போல நித்தியமாய்த் தனக்கு 

வியாப்பியமான சிதடத்துக்களில் யாண்டுக்கலர்து ரீக்கமறக் 

தின்பூரணத்திற்கு நானதையாதுமின்றி யவையே தானாய் 

நிற்கும் பெற்றியுடையனா மென்சு, : இனி அப்பெற்றி யுயிர் 

களா லிற்றென வறியவு மோசவும் வராத சொரூபமாம், 
அற்முசலினன்ே சருஇகளு: மவன். சொருபவிபல்பு- வாக்
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மனசாதீத மென்றும்!” ** அகிர்த்தேசியம் ” என்று மங்கன... 

மெடுத்து' முறையிட்டோய்ந்தன வென்பது, * லாக்கு மன : 

க்கழிப கின்ற மறையோனே ”” என்னும் தமிழ்வேதமு மக் . 

க்ருத பற்றி யெழுந்து, வளி-தீ ரர் நில மெனவொளன்றற் 

கொன்று தூலமாகி நிலைபெறும் பூதங்கணுன்டம்குஞ்சூக்கும 

பூத்மான வாகாய மிடங்கொடுத்து வியாபகமாய் நிற்கும் பெ 

ற்.றியே மக்கட் குற்றறிதற் கரிசாய அண்பொருளாம், ஆன 

பின், நிரவய வவசண்ட சத்தாபுஞ் சித்தாயு மானர்சுமாயு 

நிற்கும் பரப்பிரமமுதற் பொருள் பபாசங்களுக்கு அறத 

யாமியாயும் வியாபியாயும் பூரணமுற்று நிற்குஞ் சொரூபவிய 

ல்பை, மாயா தனுகரணங்களாற் கட்டும் றவற்றி னுபகாரத் 

தானுஞ் சுத்த மாபா நாத விருத்தி காரிய சத்த சுகமான 

வேதரமுதலிப் கலை. மின்மினி விளக்கத்தானுஞ் சறி.௪ 

றிவு விளங்க, அங்ஙனம் விளங்யெ இற்றறிவு மாத்திரை. பா 

னே, ராம் பிரமமெல்று SRST, இறைவன் றிருவருட்சப 

லாய்க் சேவலமுதற்றுழலும் பசுபோதப் புல்லறிவுயிர்கள், நா 

மறிர்தாமென் ரெருப்படுகதும், பசுபாசங்கண் மெய்ப்பொ 

ரூளாயின் அ௮வற்றினிருப்பான் முதல்வன் விபாபகத்திம 

கிடையறவு முட்டுற்று நானதை புகுகருமென்று பாண்டி & 

இயம்போல அபிகயித்துக் குதர்க்க நிகழ்த்தலும், புல்லறிவு 

முதிர்ச்சியொவதல்லது மற்றியா காமென்க, 

மலர்தலை யுலகத்துச் செலிப்புனாமோசை எழுத்தோ 
சை யெனவும், இசையோசை யெனவும், இருவகைப்படும்: 

இவற்றுள் எழுத்தோசை விந்துமுதற் கா.ரணமாக ௮தனினி 

ன்றும் விருத்யொய்த் தோன்றிச் செவிப்புலஸனுவஜ், இசை 

யோசை ஆகாய முத்ற்கா. ரணமாக அதன்கட்டோன்றிச் செ 

விப்புஸளுவது; வடழநாலார் எழுத்தோசையை வர்னாச்மசக 
சத். தமென்றும், இசையோசையைத் தொளனியாத்மக சத்த 

மென்றும் கூறுப, சத்த தன்மாத்திரையின் காரிபமாயெ
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வாகாயமே சத்தத்திற்கெல்லாங் காரணமாசலின், pase தா 

சைச்கு வேறுகாரணமாமாறென்னையெனின் ? அற்றன்று? 

ஆகாய மெழுத்தோசையைப் புலப்படுத்துவசாயெ விசை 

யோசைக்குக் கா. ரணமாவதன்றி அ௮கனுற் புலப்புவதாயெ: 

வெழுத்தோசைக்குக் கா.ரணமாகாதென்க, ஒளியுமுருவமும் 

போலப் புலப்படுப்பதும் புலப்படுவதமாகய விசையோசை 

க்கும் எழுத்தோசைக்குர் தம்முள் வேற்றுமை ௮னுபவத்தி 

ன் வெளிப்படத்தோன்று லாலும், கஉடலோசை முதலாயின 

வெழுத்தோசைபின் வேரூதல் எல்லார்க்கு மொப்ப முடிந் ௪ 

தாகலாலும், ௮வ்கிரண்டன் காரணமும் வேறென்பது துணி 

யப்படுமென்க, இன்னும், ௮ங்காப்பு முதலிய அசமுயற்சி 

யாற் புலப்பரிவது எழுத்கோசை பெனவும், அதனைப் புலப் 

பரிப்பதாப் எடுத்தல் படுத்தன் Epa tu புதமுபற்சியாற் 

பிறப்ப திசையோசை யெனவும், தம்முள் வேறுபாடு தெரீக் 

துணார்துகொளக, 

“மா வெள்ப தெ!3ிக்குகல் யாவென்பது வருதலாக 

லின், எல்லாக் காரியங்களுந் தன்பால் வது ஒடுங்குதழ்கு 6 

தன்சணின்ற௮ு தோன்றுதற்குங் காரணமாய் நின்றது மாலை 

பெனப்படு மாகலான், ஒன்றற்கொன்று நண்ணிதிர் செல் 

அஞ் சூக்குமங்கட்கு முடிவிடமாய் நின்ற சூக்குமப் பொரு 

ள் யாது ௮தனை மாயையென்றலே பொருத்தமு மை பிக, 

இளி முதல்வன் மாயைக் காதாரமாயப் விரவி நிமித்த 

கா. ரணனாயினும், மாயையான் விசேடிக்கப்பட்டு விசிட்டனா 

ய் முதற்காரணமு மாவனெனச் சவொத்துவிதசைவர் கூறுவர், 

அது பொருக்காது, என்னை? தோன்,பி நின் றழியு முடம் 
பொடு கூடியவழி விகாரப்படுதல்பற்றி புடம்பொடு விசட்ட 

'ஞப்நின்ற வோன்மாவுர் கோன்றிநின் உழிவனென்பது பொ 

ருந்தும்; அதுபோல மாயையொடு விரட்டனாய் முதல்வனு 

முதற்சாரண மாமெனபார்க்கு, விரிட்டமாவது விசேடண
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மும் கீசேடியமூ மவ்விரண்டினியைபு மென்னு மவற்றின் 

வேறன்மையான் மூதல்வனு மவ்வாறு விகாரியாதல் வேண் 

டப்படும், படவே, *நிருவிகாரி ' என்னுஞ் சுருதியொடு 

முூரணுமாகலானென்க, விசிட்டமாவது அம்ழூன்றற்கும் 

வேறெனக்கெரள்வார்க்கு, முதல்வன் முதற்காரணமென்ப 

தே பொருந்தாதாய் முடியுமென் தறிக, அல்லதூஉம், நிமித் 
தகாரணமே முதற்காரண மென்றெடுத்துக் காட்டுதற் கொ 

ரு பொருளின்மையின் ௮து வழியளவைக் கேலாமையானு 

ம், வழியளவையிலும் ஆகமவளவைவலியுடைத்தெனின் ? 

அற்முயினும், வழியளவை யாகமவளவை யொடு மு.ரணாதா 
கலானும், ஒரோவழி முரணுமாயின், அதுபற்றி யாண்டுஈ து 

ணிவுபெருமையின், வழியளவை பி. ரமாணமன்றெனப்பட்டு, 

அதுபற்திமயோதிய நிகமாகமவசனங்கள் பயனிலவாய் முடியு 

மாகலாலும், நிகமாகமப்பொருள்க டம்முண் முரணுவன 

போலச் தோன் நியவழி யவற்றுள் வன்மை மென்மை யுண 

ர்ந்து பொருள்கோடற்கு வைத்ததே வழியளவையாகலான் 

௮ஃதைதனோேடு முரணுதல் பொருத்த மின்மையானும், ௮ 

விடையன்மை யறிக, இனி இவ்விரண்டும் பொருந்தாமை 

யானும், வேறுகிடுக்குமா றின்மையானும், மாயையே முத ம் 

காரணம் ; அதற்குத் தா.ரகமாய் விரவிநின்றதிட்டித்தலான் 

முதல்வனு முதற்காரண மெனக் கோடல்வேண்டும். அகல 
னங்கொள்ளின் விகாரியாதலின்மையான், முதல்வனு முதற் 

காரணமாமென்பது வாய்பரடுமாத்திரையே யன்மிப் பொ 

ருட்படாமையின், ௮%து எமது ௮ச்துவிக சத்காந்கமென் 
ரொழிக:* 

கன்மமும் * நாசோற்பத்த பண்ணிவரு மாதலா ல 

நாதி ்”  என்பதுபற்றிப் பிரபஞ்சம்போலப்: பிசவாகாகாஇ 

யென்டாரும், 1** ஏக னசேச னிருள்கரும மாயையிரண் 
  

.... *தவெப்பிரசாசம், பொது. ௪௬, சண்ணியிட, 
1 திருவருட்பயன்,
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டர்கவிவை யாருதியில்,'? எ-ம், 4: ஆணவ முதலன் றது 

போற் கருமமும், '” எ- ம், ஒப்ப வோதுதல்பற்றி மூவகை 

வினைக்கும் முசற்காரணமாய மூல்கன்மமொன்று ௮காதிநித் த 

மாயுண்டென்பாரு மென்று இருதிறத்தராசிரியரென்சு, இவ 

வினை மீட்டப்படுங்கால், மர்திர முதலிய அ)த்துவாக்களிட 

மாச மனம் வாக்குச் சாயமென்னும் மூன்றானீட்டப்பட்டு, 

தூலகன்மமாய் அகாமியமெனப் பெயர் பெற்று, பின்னர்ப் 

பக்குவமாங்காறுஞ் சூக்குமகன்மமாயப் புத்திதத்துவம் பற் 

றுக்கோடாக மாயையிற் கிடந்து, சாதி ஆஐயுப் போகமென் 

லும் மூன்றற்குமேதுவாய் முறையே சனகர் தாரகம் போச் 

இயம் என்னு மூவகைத்தாய், ௮பூருவம் சஞ்சிதம் புண்ணிய 

பாவமென்னும் பரியாயப் பெயர்பெற்று, பின்னர்ப் பயன் 

படுங்கால் ஆதிதைவிசம் அத்தியான்மிகம் ௮ திபெள தகம் என் 

னு முத்திறத்தாற் பலதிறப்பட்டு, பிராரத்தமெனப் பெயர் 

பெறும், ஆதிபெளதிகமாவது சடம் வாயிலாக வருவது, ஆத் 

தியான்மிசமாவது சடத்தோடு கூடிய சேதனம் வாயிலாக 

வருவது, ஆதிதைவிகமாவது ஒருவாயிலானன்றித் தெய்வந் 

தானே. காரணமாக வருவது. இன்னும் இவ்வினைகள் உலகம் 
வைதிகம் அத்தியான்மிகம் அதிமார்க்கம் மாந்திரம் என்று 

“ஐவகைப்பட்டு ஒன்றற்கொன்று ஏற்றமுடைத்தாய், முறை 

பே நிவிர்த்தி மூகலிய பஞ்சகலைகளினடங்க, ௮ர.த்தம் மிச் 

சிரம் சுத்தமெனப்படும் போசங்களைப் பயப்பிக்குமென்ற 

நிக. உலகவினை : கூவல்.கண்ணீர்ப்பர்கலாதியமைத்தல், வை 

இகவிளை ; வேள்வியாதிசெய்தல், அத்தியான்மிகவினை : ச 
வபூசையாதி செய்தல், அஇமார்க்கவினை : யோகஞ்செய்தல், 

மார்திரவினை : மந்திரோர்ச்சாரம் ஞான நாலோதலாதி செய் 

தலாம், 

டூ£ண்டாமதிகரண மடிந்தது. 

காைைலரிகதுகடி
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மூன்றுமதிகரணம். 
20-௮4 

இனி இவ்வான்மாக்க oa Bl பிறந்து வரூமென்றது. 

. எ.து, மே-ள், எனின், புனருற்பவம் சடத்துக்கன் 

ஜிச் சித்துக்கு முளதாயினன்றே முற்செய்வினையே சண்டை 

க்கு வருமென மேற்கூறியதமையும் ௮ஃதுண்டோ இல்லை 

யோ என்னுமையப்பாட்டின்கண் குடமுடைந்தவழிக் குடா 

காயம் தகாயத்சோடு கூடுமாறுபோல உடம்பு நீ.ங்யெவழி 

உயிர் பிரமத்தோடு கூடுமென்னுஞ் சுருதிபற்றதி இறந்தவுயிர் 

மீளப் பிறப்பதில்லையெனக் ரீ£டாப்பிரமவாதிகள் a pe 

டாவை யாசங்கித்துச் சூத்தாத்தின் மூன்றாங்கூற்றைக் கண் 

ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று, இ-ள், வெ-படை, 

வருதல் தொன்று தாட்டவவாருதல், 

மாறுதல் ஈண்டிறதாலென்பது * போக்குவரவுபுரிய” 

என்னு மூலத்தானும், ஏதுவுதா.ரணக்களோடு உளதாயெ இ 

யைபானுமுணாக. இலஃதுணரா௮ Fx வேறுபடுதலென்று 

ரைப்பாருமுளர், ௮ஃதிண்டைக்கியாதுமியையாமையுணர்க, 

தோட்றமுமீறும் உள்ளத ற்கல்லது உளதாதலின்மை 
யான், | 

எ-து. ஏது, எ-னின், அதற்குப் பிரமாணமென்னை 
பென்னுப் கடாவை யாசங்கஇத்து மேற்கோளைச் Fr SS egy 

sa pm, 
இ-ள். உற்பத்தியும் சாசமுச் சொடர்ச்சியாயுள்ள பொ 

ருட்கன்றி ஏனைப்பொருட்கு உற்பத்தி கூடாமையான் இனி 

இவ்வான்மாக்கள் மாதிப் பிறந் துவருமென மேத்கொண் 

4. எ-று, 

தோற்றமும் ஈ௮மென்னுமும்மைகளை எதிரது தழீஇ. 

யினவாகக் கோடலிழ் றொடர்ச்சயொயென்பது போர்தவாற. 

திக, உளதாதல் ஈண்டுத் தோன்றுதல்,
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இனி இவ்வாதன்றிக் குடாகாயவுவமையேபற்றிஇருவீ 

னையான் வரும் புனருற்பளம் உயிரின்பொருட்டுச் சவக்துக் 

கேயாமெனச் சிவாத்.துவிதிகள் கூ.றுங்கடாவை யாசாங்கத்து 

மூலப்பகுதிபிற் மோன்றும் புத்திதத்துவத்திற்கே ௮துவெ 

னச் சாங்கயர் கூறுங்கடாவை யாசங்கத்து மேற்கோடலு,* 

Ain, இவ்வதிகரணமெனக்கொண்டு சோற்றமும் ஈறும் 

௮வவுரிமையுள்ளசற்கேயன்றி ஏனையவற்றிற்கு உளதாசலி 

ன்மையான் இவ்வான்மாக்களே மாறிப்பிறந்துவருமெனமேற் 

கொண்டதென்றுரைப்பிலுமாம். இப்பொருட்கு உரிமையெ 

TUBA ௮வாய்நிலையான் வந்தது. 

- உளதாதலென்னும் ஒருமை தோற்றவிறுகளோடு தனி 

தீதனி சென்றியையும். 

அன்மாக்களே யென்லும் பிரிநிலையேகாரம் விசார 

தாற் ஜரொக்கது. 

இனி மாயாவாதி முதலியோர் மதத்தை மறுத்தற் 

பொருட்டு மேற்கொண்டதென்பாருமுளர். அத்துவிதமெ 

ன்ற சொல்லானே அவரை மறுத்து ஆன்மாக்களைப் பெறுவி 

த்தமைபின் ஈண்டவர் மதம்பற்றிக் கடா நிகழ்தற் கரியை 

பின்மையுணாக, 

கண்ட ஈனவைக் கனவுணர்விற் ரான்மறக்து 
விண்படர்ந்தத் தூ வினையினாற்--கண்சேலிகேட் 
-டள்ளதே தோற்ற வுளமணுவாய்ச் சேன்றுமனந் 

தள்ள விழுங்கருவிற் றான். 

எ-து. உ-ம், எ-னின், புனருற்பவமாங்காற்படும் இய 

ல்புகளுணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துதனுதலிற்று, கண் சென் 

கெட்டு உள்ளதே தோற்ற உளம் அத்தாடு விண்படர்க்து 

கண்ட ஈனவைக் கனவு உணர்வில் தான் மறந்து மனம் தன்ன.
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வினையில் ௮ணுவாப்ச்சென்று கருவில் விழுர்தான் எனக் 

சொண்டுகூட்டுக, 

இ-ள். கண் செலி கெட்டு உள்ளதே தோம்ற o-g. 

கண் செவி முதலிய உறுப்புக்களையுடைய இவ்வுடம்பு கெட் 

டவழிசத் தனக்குக் கேடின்றிப் படைப்புக்காலர் தொடங்கிச் 

சங்காரகாலமளவும் நிலைபெற்றுள்ள தாகிய சூக்கும தேகம் 

பூத்சா.ரவுடம்பு முதலியனவாய்க் காரியப்பட உளம் ௮த்தூடு 

விண்படர்ந்து, ௭-து. உயிரானது அ௮ப்பூகசார முதலிய உட. 

ம்பின்கட் பொருந்தித் துறக்க கிரயங்களிற்சென்றபவித்.து 

ப்பின்னா், கண்ட நனவைக் கனவு உணர்வின் தான் மறக்து- 

CB, ஈனவின்கட் கண்டவற்றைக் கனாக்கானும் காலத்து 

மறந்து ௮றிவு வேறுபட்டாற்போல, முன்னைக் சண் செவி 

கெட்டவாறும் உள்ளதே தோற்ற ௮த்தாடு விண்படரந்தவா 

௮ம் gem gue த்தவாறுமாகெ இன்னோரன்னவற்மை மற 

ந்து ௮.றிவு வேறுபட்டு, மனம் தள்ள வினையினால் ௮ணுவா 

ய்ச்சென்று கருவில் விழும் தான், எது, முள்னுடம்பு இற 

க்குங்கால் அடுத். வினை காட்டுங் கதிரிமித்தம்பற்றி உயிர் 

௮வாவுமாறு மனஞ்செலுத்துகலான் அக்கதிக்கட் சேறற் 

கேதுவாய் எஞ்சிகின்ற புண்ணியபாவ சேடத்தகாம் சூக்கும 

சேகமாத்திரையாய்ச் சென்று அ௮ம்மனந்தள்ஸிய கதிக்கு 

அமைந்த அக்கருவின்கட்படும்' எ-று, 

இன் உவமவுருபு' தான் அசை, மதத்தற்குச் செயப் 

படுபொருள் அவாய்கிலையான் வக்தது. 

விண்படர்ர்தென்னும் உபலக்கணத்தால் நிரயம்படார் 

தென்பதூஉம் பெறுதும். படார்தெனக் காரியத்தைக் கார 

ணமாக.உபசரித்தார். 

Msg or புதி ஆன்சாரியைகிகாரத்சா ற்ஜொச்சது, 

பொருச்தியென்ப்து சொல்லெச்சம். விளை, HBT.
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உடம்பு நீங்கிப்போங்கால் முதற்கட் கெடுவன சண்ணு 
ஞ் செவிடமாகலின், அ௮ச்சிறப்பு சோக்கக் சண்செகி கெட் 

டென்றுபசரித்தார். கெட்டவழி யென்பது: கெட்டெனத் 
திரிந்து Ber pg. 

ஜம்பெரும்பூதத்தின் காரியமெனப்பட்ட தூலவுடம்பு 

சூக்குமவுடம்பின் காரியமாமாறென்னை யென்னும் ஐயநீக்சூ 

கீற்கு உள்ளகே தோழ்றவென்ருர், 

ஏகாரர் தேற்றம், 

அசாயமுசலிய தூலபூகங்கள் சத்தமுதலிய சூக்கும 

பூதங்களின் காரியமாதலின், அதுபற்றியே தன்மாத்திரைமய 
மாகிய சூக்குமவுடம்பிற்றோன்றுவகாய தூலவுடம்பு' ஐம்பெ 

ரும் பூதமயமெனப்பட்டதன் றிப் பிறிதில்லையென்பது *40பூ 

தசைரீரம் போனாற் புரியட்ட ரூ.பந்தகானே யாதனா சரீரமா 

இ? எ-ம் 1 “ சூக்குமருவே தென்னிற் .ராலகா ரணமதாகு 

ம்.” எம். 1 *தாலமா முருவினுக்குச் சூக்கும முதல்,” எ-ம். 

“தீ மாறியில் ரவ மெல்லாம் ,வருவதெங் Cader Apex 

னிழ் கூறிய சூக்கு மத்தாம்,” ௭ - ம், $ விதிப்படி சூக்கு 
LSB யுருவரும்.” எ - ம். 84 மனா இதரு மூடல்,” எ-ம் 

வஹி.நூலாசிரியரும் இவ்வாறே கூறியவாறு காண்க, இஃத 

ஜியாசார் ததிதமக்கு வேண்டியவாழே யுரைப்ப, ௮து தோ 

ன்.றுங்கால் | ** காலமுற்று, நீக்டெ மரம்பின் வேசோர் 8. 
ண்மர நிகழ்த்து.” மாறுபோலச் சூக்குமவுடம்பு கேடா 
நிற்பத் தூலவுடம்பு * * வேறொரு. குறியாமாரம் வீரசங் 
இலியுமா'” தல்போல வினைகடோக ௮ச்சுவேறுபட்டு ர் “மஇ 
  

ச வஞானசித்தி, இரண்டாஞ்சூச் தரம், ௩௬, 1 கான் சரஞ் 
சூத்திரம், ௧௦. 1 இரண்டாஞ்சூத்திரம், ௫௦." மூ.இரண்டாஞ்சூ 
திரம், ௪௭. $ இரண்டாஞ்சூத்திரம், ௪௯. 4 பதினொஞ்சருத 
இரம், ௩. அசாதியுட, | இரண்டாஞ்சுத் திரம், சிஏ... சக்குமன் 
* இரண்டாஞ்சூத்திரம், ௪௭. 1 இரண்டாஞ்சுத்திரம், Ph, 

il
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க்கெழு கலைகள் போல வருவது போவதாம்.”' என்பதூஉம் 

லழி நூலாசிரியர் கூறிய வாற்றான.றிக, 

அணு சூக்குமவுடம்பு, 
தள்ள கள்ளுதலானெனக, 

அக்கருவிலெனச் சுட்ிவருவிக்க, 

கான ௮௪சை, 

உள்ளதே தோறறவென்றதனுல் உடற்றிரிவும், விண் 

ர்நீதென்றதனால் இடத்திரிவும், கண்ட ஈனவைக் கனவு 

ணர்விற்றான் மறந்தென்றதனால் ௮றிவுத்திரிவும் பெறப்பட் 

டன. 

உள்ளதே தோற்றவென்றதனல் புதிது புதிதாப்ச் 

தோன்றுதல்பற்றிள் சற்காரியவாதத்திற்கு இழுக்கின்மை! 

ம், அத்தாடு விண்ப_ர்்தெனவும் ௮ணுவாப்ச் சென்று காடு 

வீல் விழுமெனவுங் கூியகனால் போக்குவரவுபற்றி வியாப 

கத்துக்கு இழுக்கின்மையும், வினைச்சேடத்தாலென் ற கனால் 

துறக்க ஈநரகள்களின் அநப்விம் சொழிச்கமைபற்றிப் புனரு 

நிபவகாரணத்திற்கு இழக்கின்மையும், மனந் தள்ளவென்ற 

தனல் ௮ஃ9ஞ்சுதற்துவுக்காட்டியவாறு, 

வேத த்துட்கூறப்பரிம் பஞ்சாக்கினிவித்தையின் இய 

ல்புணர்த்துவார் கண் செவி கெட்டவழி விண் படரீந்து மற 

ந்தகணுவாய்ச் சென்று கருவில் விழுமென்றார், பஞ்சாக்கினி 

விச்தையினியல் பாவ.து ; துறக்கம், ஜேோகமண்டலம், நிலம், 

தந்ைத, தாய் இவ்வைந்திடமங்கியாகவும் ௮வ்வவ்விடங்கவி் 

னெய்திய ஆன்மா அகுதியாகவும் வைத்துத்தியனி, தல், 

மறந்து விண்பட7மதெனக் கூட்டியுரைப்பாருமுளர், 

அறக்கநிரயக்களிற்படர்ர்து ௮அறபவிப்புழி அறிவ இரியாமை 

புசாணங்களுட்காண்க,
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அரவுதன் றோலரிவு மக்கனவும் வேறு ..:. 
பரகாயம் போய்வருமப் பண்பும்---பரவிற் 

குடாகாய வாகாயக் கூத்தாட்டா மேன்ப 

தடாதுள்ளம் போமா றது. | 

GT = GI. &. = ibe or ~ Har, EADIE Gs orm anor 

காமைக்கு வாதிகளான் எூத்துக் காட்டப்படுங் குடாகாய. 

வாகாயவுவமைக்குப் பொருளகூறி மேல தனை வலியுறுத்து,௪ 

லுதலிற்று, ன சோர 

இ) - ள், அரவு தன் தோல் உரிவும் ௮க்கனவும் பரகா 

யம் போய்வரும் ௮ப்பண்பும் பரவில் வேறு, எ-து, கண்செ 

விகெட்டவழி உள்ளதே கோற்ற ௮,த்தாடு விண் படர்தற்கு 

ப்பாம்பு தோலுரித்துப் புதிதொருசோல் போர்க்துச் சேற 

அம் புருடன் ஈனவுடம்பினீ௰்கிக் கனவுடம்பிற் சேறலும், 

யோகிகள் தம்முடம்பு நீம்சிப் பரகாயத்திற்சென்று மீடலு 

மாகிய இவ்வுவமைகள மிக்கு வழங்குதற்சண் இவற்றிற்கு 

மாமுக, குடாகாய காயக் கூத்தாட்டு ஐம் என்பது அடா 

து, ஏ- து, குடவாகாயங் குடமுடைக்தவழி ஆகாயத்தோ 

டு கூடுமாறு போல்வசோர் கூத்தாட்டாமென்று நீ கூறுதல் 

பொருக்காது, உள்ளம் போம் ஆறு ௮து, எ- து, சூக்ரு 

மவுடம்பு விட்டுப் போமாற்றிற்கே அவ்வுவமையாகலான், 

௦5: 

எனவே, உடல்விட்டுப் போமாற்றிற்கு இவ்விருவகையு 

வமைகளும் ஆகமங்களிற் கூறு சலின், அவை தம்முண் முர 

ளாதவாறு, அரவுதன்றோ.ஓரிவு முகலியன தூலவுடல். விட் 
டுப் போமாற்றீற்கும், குடாகாயவுவமை சுக்குமவுடம்புகிட் 

டுப் போமாற்றிற்குமெனக் கோடல் பொரு,த்தமுடைமையபி 

ன் ௮வ்வேறுபாடுணராது குடாகாயவுவமையுற் தூலவுடம்பு: 

விட்டுப் போமாற்றிற்கே போலுமென மலையற்கவென Gra; 

லதனை வலியுறுச்சவா.று காண்க,



1% வெஞானபாஷ்பம், 

ததிமலைவெண்டாகில் கண்ட ஈனவைக் சனவுணர்லிற் 

அன்மதர்து' என்ற. அறிவு வே௮படுமுறைமைக்கு எடுத் 
அர்சாட்டியி சனம் எண் அக்சனவுமென், ௧௫ அதனையே 
கட்ஸ், தே ப்டுமுறைமைக்கு , எடுத்துக்சாட்டியசெனவுர் 

இதர்க்துசோள்ச, 

Lise முதனிலைச்தொழிற்பெயர், இல்துருபு தொ 

த்தினிகழ்ச்சிக்கண் வரத ஏழாவது, 

பசவுதல் எல்லார்க்கும் புலனாமா.௮ மிக்குகிகழ் தல், 

ஈண்டு உள்ளமென்ற சூக்குமவுடம்பை, 

போமாற்றிற்சென்னும் சான்காவது விகாசத்தாற் ரொ 

666; ! ஐர்தலித்தா னார்.மல்' என்புழிப்போல, 

குளவாம்பல் குளாம்பலென மா இயினாற்போலக் குட 
வாசாயள் குடாகாயமென மாீஇயிற்.று, குடாகாயம் வடநா 

ஜ் முடிபென்று கோடலுமொன்று, 

கஷர்காயச்கூ,ச்சாட்டென்பது உவமத்சொகை, இதனை 

உம்மைத்சொகையாகக்கொண்டு குடாகாயவாகாயமுல் கூதி 

தீர்ட்டம்போலென்றுரைப்பாருமுளர், 

ழன்ற:மதீகரணமடிந்தது, 

  

சான்காமதிகரணம், 
e e 

கணட (0) ட எனக 

இனி ரீக்சமின்தி சித்குமன்றே யென்றது; 
ஏது, பேள், எணின், அல்கனம் புனருற்பவமா ௧.5 

சேதவாய் இருவினைகளைச் செ.றுச்தி நிறத்பதெனப் போர்க 

ஆணைமெனப்படுஞ்சச் யால மு,தல்வனின் வேரு அன் 
Cape gus ஐபப்பாட்டின்கட் பொருட்ருச்சச்தி வேறெள்
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Bit ம்ஞ்சகா் முதலியோர் ம்தமும். தன் ே Dear gyn’ ரையாயி 

கர் முதலீயோர் மதமும் பற்றி நிகழுக்கடாவை யாசக்கித்து 

ச் 'சூ்திர்த்தின் இதிக்கூற்றைக் சன்ணழித்துளைத்து மே. 
“றிசே ட ர்தறித்று; இ-ள். தத்சல்வன் சன தாகணியாயெ Bi om 

சக்தியோடு சமவேத்மாய் நிற்பன்... oo Ds - 

அள்னிபபோசலிபவச்சேதம். அபோககியவ்ச்சேதம் 
என்றற்றொடக்கச்அ வடசொற்கள்-பி.றிதினினப்பு நீத்குதல் 

இயைபின்மை நீக்குதல் என்.றற்றொடக்க;த் தனவாக மொழி 

பெயர்த்து வழங்கப்பரிமாறுபோலச் சமவாயமென்னும் வட. 

மொழி தமிழின்கண் நிக்கமின்றி .நிற்தலென மொழிபெயா 
bs வழங்கப்படுமென்றுணர்ச, வடமொழி இரண்டாஞ் 

ஞ்ச்திரத்திறுதியின் ணை ருந்தல்வனோடு சீமவேசமாய் ap 

Glue geerGun amas sr au sar woirO மூதல்வன் 

மேல் வைத்தோ தினார், கண்ணழிப்புழி இறாவினை முதல்வனா 
னன் வருமெனக் கூறிப்போர்த ஆணை ஈண்டுக் கருமை 

2ய இனிது விளங்குமென்னுங்கருத்தாற் சொஜ்பல்காமைப் 

ட அதனையொழித்தெடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட௫. இ 

ப்பொருள் காணமாட்டாதார் சருவவியாபியாய் நிற்றலாலெ 
ன்னும் ஏ வின்பொருளே மேற்கோளுக்கும் பொருளாகக் 

கொண்டுனாப்ப, அது கூறியது கூறலாதலுமன்றி மொழி 

பெயர்த்தல் யாப்பி ற்கேலா மையுமறிச, ஈண்டுச்.சமவாயமெ 

ன்றது தாதான்மிய சம்பந்தத்ைக, ௮ஃதாவது பொருளா 

ன் ஒன்றேயாயும் ஒருவாற்றாற் பேதமாதற்கு உரிமையுடை 
மை, த 

அவன் ஏகாகேகமிரண்டுமின் றிச் சருவவியாபியாய 
நிற்றலான். 

ள்-த, ஏ.து. எ-னின், அதற்குப் பிரமாணமென்னை0 

ன்னும் சடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளை வலியுறுத்து, த௮ 

Ae ற்று, இ-ள், அம்முதல்வன் ஒன்றே வேதேயென்னு 

இருசன்மையுமின் றி ௮வ்விரண்டற்கும் பொதுவாய் எங்
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னும் விபாபி.பாய் நிற்றலான் இனி ஆணையினீக்கமின் றி Bp ப 
ரகுமன்றேயென மேற்கொண்டது ௪-று, 

கினா பாவமூணர்த்துவார். ஏகாகேகமிரண்டுமின்றீ 

யென மேற்கோளிற்போந்தபொருளை ௮றுவதித்துச் சருவ 

வீயாபியாய் நிற்றறானென ஏதுக்கூறினார். சருவகியாபியாப் 

திற்றல் ௮வையே.சானேயாயென்னும் ௮திகரணத்தாற் சாஇ 

க்சப்பட்டமைபின் ௮தனை ஈண்டேதுவாக வைத்து அணை 

பினீக்கமின்றி நிற்குமென்னு மேற்கோளைச் சாதித்தவாறு, 

எங்கமுள னேன்றளவை யோன்றன் நிரண்டென்னி 

லேங்கு முளனன் றேவற்றேவனு--மங்க 

ணவையவ ஸனன்றில்லைப் போன்னோளிபோ லீச 

- னவையுடைமை யாளாசா மங்கு, 

எ-து, உ-ம், எ-னின், ஏதுவும் மேற்கோளுக் தீம்மூள 

அமினபாவமாமாற யாங்கனமென்லுங் கடாவை யாச 

தீது அதனை வலியுறுத்து, தனுகலிற்று, 

இ-ள். எங்கும் உளன் என்ற அளவை ஒன்று அன்று 

எ-று, யாங்கணும் அவையே தானேயென மேற்கூறிய ௮ள 

வைபானே முதல்வன் ஒரு பொருளாதல் கூடாது, எ-று, 

ஒன்ராயிற் கங்சைக்கரைபினின்ற ஓ ருமானுடனே காவிரிக்க 

ரைபினும் ஒருங்குநிற்கமாட்டான் அதுபோல ஒருபொருள் 

ஓரிடத்துளதாதலன்றி யாங்கணும்வியாபித்து நிற்கமாட்டா 

கென்பதாம், இரண்டு என்னில் எங்கும் உளன் அன்று, 

எது. ௮ற்றேல் முதல்வன் இருபொருளாய் நிற்குமெனக் 

கோடுமெனின் ? யாங்கணும் ௮வையேதானேயாயுளனுதல் 

கூடாது, எ-று, தன்மாட்டே வேற்றுமையுடையாலுக்குப் 

பிறபொருள்களின்௧ண் வேற்றுமையின்றி வியாபித்து நிற்ற 

ல் சாலாதென்பதாம். 08 po இவ்கிரண்டோடு மு ரணு ௪ 

லின். எங்கு மளனல்லனெனக் கோடுமெனின் ? எவற்று எவ
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ம் அங்கண் ௮வை அவன் அன்று இல்லை. எ-று, எவ்லி 

டங்கசிலுள்ள எத்திறப்பொருளுமாகிய அவ்விடத்து அவை 

களெல்லாம் அகழவு.பிரின்றேல் ௮க்கரங்களில்லை பாமா றுபோ 

ல அம்முதல்வனையின்றி யமையாவாகலான் St HAPs sr even 

னென்றல் பொருக்காது, எ-று. அகலான் எங்குமுளனல்ல 

னென்றல் பொருக்த।தென்பது குறிப்பெச்சம். LHS nH 

வேறு விிக்குமாறென்னையெனின் £ ஈசன் பொன் ஒளியோ 

ல், எர. எங்குமுளனாயெ முதல்வன் ஞாயிறும் ஒளிபும்போ 

ல அன்றாதற்கும் இரண்டாகற்கும் பொதுவாய்த் தா தான்மி 

பத்தாற் சிவமுஞ்ரத்தியுமென்றியைக்து நிற்கும். எ-று, அற் 

மேல் பசுபாசங்களும் வியாபகமெனக் கோடலின் அவையும் 

இம்முறைமைபற்றி ஏகாசேகமிரண்டுமின் நி மூதல்வன்போ 

ல கக்தஞ் சக்திகளோடு காதான்மியமாய் நிம்குமென்பனு 

பெறப்படுதலான் முதல்வனொட சமமாவான் செல்லஓுமெனி 

ன்? அவை உடைமை காம் அள் அங்கு, எ-று. அவ்வாறு 

பினும் முதல்வனது வியாபகத்தை நோக்கி வீயாப்பியமாக 

லன் ௮ப்பாசங்கள் உடைமையாம் ; பரக்களாகிய நாம், அடி. 

மைபாவேம் அம்முகல்வன் மாட்டு, எ-று. 

அன றெனப் பாடமோதுவாருமுளர், 

பாரங்கள் உடைமையாமாறும் பசுக்கள் அடி மையமா 

அம் * தாரகமாமத்தன்ஞுணிற்றல் ' எ-ம். 4௮ சனிலிறலாவொ 

ன்று பலலாமீற கெ (மும்பாகும்' எ-ம். மேற்பெறப்பட்ட 

மையின், அவற்றை ஈண்டெடுத்துக்காட்டி. ஆசங்கை நீக்கி 

யவாறு, 

என்றவென்லும் பெயரெச்சத்தகரம் விகாரத்காத 

ஜெக்கது. * புகழ்புரிர்து"” என்புழிப்போல, அளவையா 

Corer gem Bis genres. 

ஒன்றன்று உளனன்று என்புழி ஒன்று உளனென்லு5 

தருமிவாசகங்கள் தகுபெபரால் ௮,ச,கருமங்களின்மேனின்
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சனவாசலான் உளினென்பதும் அஃதிணையோகுமையோே 
முடிந்தது, 

ஆன்மை கூடர்மைப்பொருட்டு; 

எ£வற்றெவனுமென்பது ஏழாம்வேறிறுமைத்தொசை 

்லஃ்றிணைக்கண்வரும் எவனென்னும் விஞவினைக்குறிப்புச் 

சொல் ஈண்டுப் பெயர்த்தன்மைப்பட்டு எவனுமென எஞ்சா 
ப்9பாருண்மையுணர்த்தி நின்றது; 

அரன்றியென்னும் வினையெச்சம் செய்யுளாகலின் ௮ன் 

றெனத் திரிந்தது, 

இன்மை ஈண்டு அமையாமைப்பொருட்டு, 

Glut ar gp SAULT. 

ஆம் என்பது உடைமையோடியையும், 

பொன்னெளிபபோலிசனென்பது சொகைடிவமமா௫ 

லிஃ் பொதுகியல்பு விரிததுரைகசுபபட்டது. 

இவ்வதிகரணத்தாற் போத தொகைப்பொருள், மு 

தல்வன் கியாபகனாதலின் வியாபகப்பொருட்கு ஒன்றாப் நிர் 

றல் கூடாது; அது கூடாமைபற்றி இரண்டாய் நிற்பனெனி 

ன் வியாபகனாதல் கூடாது ; வியாபியல்லனெனின் பசுபாசங் 

கள் அவனையின்றிபமைதல் கூடாது; ஆகலான், முசல்வனொ 

ரூவனே ஞாயிறுமொளியும்போலச் சிவமுஞ்சததியுமெனச் 
தாதான்மியத்தால் இருதிறப்பட்டுச் சருவவியாபியாய்ப் பொ 

அமை.பினிற்பனெனச் சமவேசமாய் நிற்குமாறு தெளிலிக்கு 

முசச்சானே தாதான்மியசத்தி யுண்மைக்குப் பிரமாணம் கூ 

நியவாருமென்றணர்க. அ௮ஃதாமாறு--தன்னை விளக்குவ 

௨ம் விடயங்களை கிள்க்குவதூஉர் தானேயாயெ ஞாயிரெ 

ன்று சான விடயங்களை விளக்குழிக் கதிரொனவுர் கன்னை 

விளக்குழிக் கசிசோனெனவுக் காதான்மியத்தால் இருதிறப்
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Lithip. drut gi bree, புதப்பொரறுளள் மக்கா அன 
அமா ச்திரையாய்ச் தன்னியக்பினித்பதூஉம் ' புதிப்பெர் நள 

நோக்கி கின்றுணர்த்துவதூஉமாயெ இருசன்மையையுடைய 
பே. சறிலாய சைதன்னியமொன்றே அ௮க்கனம் புறப்டொரு 

ளை கோச் நிற்குரிலையிற் சத்தியெனவும், புறப்பொருளை 

சோக்கா அ௮.றிவுமாத்திரையாய் நிற்குகிலையிற் சவமெனவும் 

தாதான்மியத்தால் இருதிறப் பட்டியைந்து நிற்குமெனவு 

Corrs. 

இனித் தீயின் சத்தி யொன்றுதானே சுடுதல் அடுதல் 

முதலிய தொழில் வேறுபாட்டால் சுடநிஞ்சத்தி அடுஞ்சத்தி 

யென் றத் ரொடக்கத்துப் பலவேறுவகைப்படுமாறுபோலச் 

சிவசத்தி யொன்றே காரியவேுபாட்டால் பரை நதி இச் 

சை ஞானம் ரியையென்று ஐவகைச்சத்திகளாயும், முறை 

யே ஐர்தும் கானகும் எட்டும் பதின்மூன்றும் எட்டுமாகிய ௯. 

றுபாடுடைய ஈசானிய முதலிய ஐவகைச்சத்திகளாயும், ஆர 

ணி செனனி ரோதயித்திரி என்னும் மூவகைச் ௪.ச்திகளாயும் 

நிவிர்க்தி பிரதிட்டை முதலிய ஐவகைச்ச.த்திகளாயும், வா 

மை சேட்டை முதலிய ௮ஃடசத்திகளாயும், பரவாசேவரி 

அப.ரவாசேவரி மனோன்மனி மகேசை உமை திரு வாணியெ 

ன எழுவகைச் செவபேதங்கட்கும் முறையே எழுவசைச்சத்த 

களாயும், ௮த்தியான்மிகமெனப்படும் உன்மனை சமனை முத 

லிய கலைகளாயும், இன்னும்பல வே.௮வகைப்பட்டு நிற்கும். 

அவ்வச்ச,த்திகளோடு புணர்ந்த சிவமும் ௮வ்வாழே பலவகை 
ப்பெயர் பெற்று நிற்கும், ௮வவச்ச,த்திகட்கு இடமாய விந்து 

வும் ௮ங்ஙகனம் பலவேறு வகையான் கிருத்திப்பட்டு ௮ப்பெ 
யுர் பெறும். இவற்றி னியல்பெல்லாம் ஆகமங்களுட் காண்க, 

*ஜவசைச் ச,த்திகளாவன நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை, விச் 

தை, சாக்த, சாந்தியதிதை யென்பனவாம், தாய், தந்தை, 
  

இதுமுதல் இச்குறிவரும் வரை பாஷ்யம்,
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மனைவி, மக்கள், மண், பொன் முதலிய பக்தங்களினின்று 

கிவிர் த்தி செய்யுஞ். தவச.த்இக்கு நிவிர்த்தி யென்று பெயர், 

அங்ஙனம் நிவிர்த்தி பெற்ற ஆன்மாக்களை மீள கோக்காத 

வண்ணம் பிரதிட்டை செய்யுஞ் சவசத்திக்குப் பிரதிட்டை 

பென்று பெயர், அங்கனம் பிரதிட்டைபெத்றவானமாக்க 

ளுக்கு ௮னுமானஞானம் ஆகமஞானமின்றி ௮ுபூதிஞான S 

தைப் பயப்பிக்குஞ் செவசத்திக்கு வித்தை யென்று பெயர், 

கங்கனம் ௮றுபூதிபெற்ற அன்மாக்கட்கு விருப்பு வெறுப்பு 

சங்கற்ப முதலிய எல்லாதீதுன்பங்களையுஞ் சார்தமாகச் செ 

ய்யுஞ் தவசத்இக்குச் சாந்தி யென்று பெயர், ௮ங்கனம் சாந் 

தமாய் நின்றதுமொழியச் செய்யுஞ் செவச.த்திக்குச் சாந்திய 

இதை யென்று பெயர், இங்கனம் Rass Burau Bae 

சத்தியொன்றே காரிய வேறுபாட்டால் ஐந்து பேதப்பட் 

டது. இங்கனமே சிவமும் நிவிர்த்திபதி முதலியவாக ஐந்து 

பேதப்பட்டது, 

அ/ட்டச.த்திகளாவன வாமை சேட்டை ரெளத்திரி 

காளி கலவிகரணி பலவிகரணி பலப்பிர்மகனி சர்வபூதமனி ' 

என்பனவரம். 

அ/த்தியான்மிகமெனப்படும் கலைகளாவன: உன்மனை 

சமனை வியாபினி சத்தி நாதாந்தம் நாதம் நிரோதி அர்த்கசந் 

தரன் விந்து விடம் ௮ருக்சேம் மேதை யென்பனவாம், 

சத்தப் பிரவஞ்சம் ௮ாத்தப் பிரவஞ்சமேனக் காரிய 

மிருவகைப்படும், இவையிரண்டும் தம்முள் வேறுபாடுடைய : 

வாயினும், சத்தமென்னுஞ் சாதியான் வேறுபாடின்மையா : 

னும், சத்தப்பிரவஞ்சம் அர்த்தப் பிரவஞ்சத்தைப் பற்றிய 

ன்றி நில்லாமையாளும், சுத்தமாயையொன்றுதானே சத்தரூ. 

பமு மர்த்தரூபமுமாகிய விரண்டுதன்மையுமுடை.த்தாய் அவ் ' 

ஜிரண்டற்கு மு,சற்காரணமாமெனக் கொள்ளப்படும், இனிச்
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சொற்பொரு ஞணர்த்துதற் சனுகூலமாகு ஞ: பசச.த்திகளும் 
பொருள் காரியப்படுதழ். குபகாரமாகுங் காரகசத்திகளும் 
அவவிரண்டன்கண்ணுச் தாதான்மியத்தா லுளவாத லரு் 

காபத்தி யளவையாற் கொள்ளப்படும், அற்றேல், எழுத்தா 
னியன்ற பதங்களாதல், பதங்களானியன்றவாய்நிலை தகுதி 
பண்மைகளான் எழுவாய் பயனிலை முதலியவராய்த்தொடர்க்து 

நிற்கும் வாக்கியங்களாதல் ௮வ்வப் பொருள்களை யறிவுறுக்கு 

மெனவே கோடும்; அவ்வாறன்றி யெழுத்தின் வேறுய்ப் 

பெ-ர௬ள்களை யறிவுறுக்குஞ் சத்திகளுண்டென்பதற்குப் பிர 

மண மில்லையாலோவெனின்? அற்றன்று; *கால்' என்புழிக் 

ககரவாகார லகரவெழுத்துக்களைபன்றி அவற்றின் வேரு 

ய்ப்.பதமென்ப தொன்றின்மையாலும், அவ்வ:ே * கால் 

கிடந்தது” என்புழி ௮அப்பதங்களின் Couns er Bus மொன் 

றின்மையாலும், எழுத்தின் வேரய்ப் பதவாக்கெயங்கள் பொ 

ருரணர்த்துவன வல்லவென்பது பெறப்படும். படவே, 

பையாயிகர் மதம்பற்றக் சகவாகார லகர வெழு,த்துக்களே 

அப்பொருஞணார்த்துமெனக் கோடல் வேண்டும், அக்ஙனநு 

கொள்வுதி, ௮லை யொருங்குகூடிப் பொருரணர்த்துமோ? 

ஒ2ராவொன்றே பெ-ருநணர்த்துமோ ? எனக் கடாயினா/ 
க்கு, ஓசை புரவு தொழின் மூன்று முக்கணப்பொழுதே 

கிலைபெறுமென்பது கையாயிகர் முதலியோர்க் குடம்பாடாக 

லின், மூறைபிற் பிறந்து நின்று கெடுமெழுத்துக்கள் ஒருப் 

Hay நின்று பொருளுணர்த்துமென்பது கூடாமையின், 
ஒேோரவென்ே. டெ £ருளுண ரத் துமெனல் வேண்டும், 

என்ற மாத்திரையனே *சம்பலம்' என்னும் பொருளுணர்ஜ் 
சரமையனும், உணர்த்துமெனினுங் ககர மொழி வெழு ர் 
துக்களை யுச்ரரிச்சல் பயனணிலவாய் முடியுமாகலானும், ஒன் 
ரன்றே பொருரணர்ச்து மென்பது பொருந்தாைின், 

முத்துப் பகவாக்பெங்களின் வேறுப்ப் பொருள றிவுறுப்ப 

வாகிய ஞாபகசத்திளுண்டென்பது கண்டுகொள்க, ததி
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Qirafl god போடமெனினும் ஆத்தலெனினும் பொருந்தும் 

இவ்வாற்ருதீ சொல்லாற் புலப்பட்டுப் பொருள றிவுறுக்கு. 

ஞாபகச.த்திகள் சொற்றொறும் வெவ்வே ௮ுண்டெ.னவே' 
கோடும், ஆபிலும், அ? ஆண்டு, என்றாற்போல்வன வொ 

ன்ராய் நின்று வெவ்வேறு பொருளுணர்த்தக்காண்டலின்,, 

ஒருசொற் சச்தியானே ஒருபொருளன்றிப் பலபொருளுண 

சப்படுகலு முண்டாங்கொலெனின் ? அ௮ற்றன்று; ஆ ஆண்டு 

என்றா. ்போல்வன வெவமீவறு பொருளுணர்க்,து சலின், ஒரு 

சொல்லெனப்படா; வெவ்வே சொற்களே யாமென்க.. 

இனி வெவ்வேறு சொற்களாயிலும், எழுக்தொப்புமையா 

னே பலபொரு.ளொருசொல்லென்று ௮ங்கனம் வழங்கப்ப 

ட்டனவென்பபது. இன்னும், வென்பது பெற்றத் இனைய 

மரவிரடகதனையு முணர்த்தும்வழிப் பெயர்ச்செரல்லென 
வம், இரக்கக்குறிப்பினை யுணா்ததும்வழி இடைச்சொல்லை 

னவும், ஆகற்புடைபெயர்ச்சியை யணர்த்தும்வழி உரிச்பொ 

நஇிலெனவங் கொள்ளப்படுகலின், எழு,க்தொப்புமைபற்றி 

யே உபசாரத்கான். அவ்வாறு வழங்கப்பட்டன வென்பது 

கென வுணரக,* 

நான்காமதிகரண மடிந்தது. 

இரண்டாஞ்சுத்திர முடிந்தது. 
neem அலக்.



ன்றுஞ்சூத்திரம். 
உளதில தென்றலி னென்துட லென்றலி 
னைம்புல னொடுக்க மறிதலிற் கண்படி 
லுண்டி வினை யின்மையி அுணர்த்த வுணர்தலின் 
மாயா வியந்த தனுவினு ளானமா, 

  

௭-2. Geb. எஈனின், ஆன்மப்பிரகாச (pont Bg a 

ுதலிற்று, . ட ட 
BT gi, Sans, சானின், சூத்திரக் கருத்துணர்த்துதலு 

a BD | 

இ-ள். மேல் ௮வையேதானே யென்றெடுத்துக்கொ 

ளளப்பட்ட edi சூனியமுதலியவற்றுள் ஒன்றாகற்பாற்றெ 

ன ௮வ்வமதம்பற்றி நிகழுங்கடாவை யாசங்இத்து உயிர் ௮வ 

ற்றிற்கு வேராயுண்டென்பது கருதலளவையான் கிளக்கி 

மேலைச்சூத்திரத்தின் உயிர்கண்மேல் வைத்தோதிய முதல்வ 

னதிலக்கணத்ை வலியுறுத்துகல் மூன்றாஞ் சூத்திரத்தின் 

கருத்து, எ-று, 

மூசன்மையடைமைபற்றி உல௫ழ்கு கிமித்தகாரணமா 
கிய பதிப்பொருஞ்ண்டென்பது முதற்சூத்திரத்துட் கூறி, 

காரணமாகற் பொதுமையான் இயைபுடைமை நோக்கத் 

துணைக்காரண மு,ஏற்காரணங்களது உண்மையும் அவற்றால் 

உலகங் காரியப்பமோறும் . இரண்டாஞ் சூத்திரத்துட்கூநி 

அ வற்ருஞய . பயன் கோடற்குரிய பசுக்கள.துண்மைக்குப் 
பிரமாணம் ஈண்டுக். கூறுகின்றுரென்றுணர்ச, இசனானே 

ரூத்திரவியைபும் இனித் கிளக்கும், 

"இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு, . இலகென்றன் 
முதலிய ௮றுவசை யேஅக்சளாலும்- மாயாகியர்திரகலுவெ 
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ச் சிவ்ஞானபாஷ்யம், 

வலம் பெயரனட்நாழ். பெறப்படும் குறிப்பேதலாலும் இவ 
த்தின் வேரூய் இவ்வுட: ட்ம்பிலுள். உயிரசெனப்படலசொன்௮ 

ண்டு, று 

இத பூட்டுலிற் பொருள்கோள், 

உளதென்றது சாதியொருமை, அ௮றிதலினென்றது 

ஐம்புலனேடுஞ் சென் றியையும், 

தலுகினுளான்மா வுளதென்ராரேனும், காணப்பட்ட. 

ச. .ம்பாற் காணபபடாத உபிருககுண்மை கூறவேண்டுச 

லின் இவ்வுடம்பு சூனியமுதலியவற்றின் வேருய ஆன்மா 

வையுடைததென உடமபினமேல் வைத்தோதுதல் ஆரியர் 

கருத்து, ௮ற ுகலின ன் 1) பதிபுண்மை உலகின் மேல் வை 

கதோஇப தூஉமென்பது, 

*இவ்வான்மாக்கள விஞஞானகலா பிரளயாக௨? சகல 

ரென 6௦வசகைபபிம, 

விஞ்ஞான ல! விஞுசானததாற் கலைபற்றவ!, பிரள் 

பாகலர் பிரளயத திம கலை.பற்றவா, சசகலா கலை3யாடு கூடி 

னவர், இவை காரணபபெயா, விரஞானகலா அணவபஃத 

சொன் றுமே.புடையா, (FH UT VT HW ML கவ்மமமன் 

இம இரண்டு புதமூமூடையா,  சகலா ௮ணவம் கன்மம 

மாயை எஏனனும குழன்றுபசதமு முை_பா, இனி விஷஷானக 

OF, MTHS மலப5தமாத்திரம உடைப விஞ்ஞான கலரும், 

அனுபவ தானாகல், விஞஞானத்கானாகல், யோககசானாதல் 

சகநியாசதகானாகல், தீககையானாதல, இடையே மாயாபந 

கம சன்மபகதமுழுவதும நீப்கி, ௮௪த்தமாயையின் மேது 

ளள புவனஙகளினுரககடவனவாகிய போகங்கட்கு ஏதுவா 

ப் நின்ற மலபஈமம ஒன்டற உடையவ. ராகிய விஞஷானகலரு 

மன, இருவகைபர், பிரளயாகலா, அரா திய மலகன்மல் 
வைகஷ்ட vies 

ve 

aay தல் இசகுறிவகும் வரை பாஷ்யம்,
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wa மாத்திரமுடைய பிரளாயாகலரும், இடையே eA Lae 

கஇஅோடத்தால் மாயாபர்தமாத்இரம் நீல் ஏனை இரண்டுமு 

டைய பிரளயாகலருமென, இருவகையர், Fat, தேவி 
மக்கள் முதற் பலவகைப்படுவர், விஞ்ஞானகலருக்குரிய பு.வ 

னங்கள், ௮-.தத மாயைக்கும் சுத்தவித்தைக்கும் இடைபே 

உள்ளன. பிரளயாசலருக்குரிய புவனங்கள், ௮௪தத மாயை, 

முதல் ௮ராக மீரான தத்துவங்களில் உள்ளன, சகலர்க்குரிய 

புவனங்கள், மூலப்பகுதி முதல் பிருதுவி ஈறூன தத்துவங்க 

ளில் உள்ளன. இன்னும், Oirepums ஆன்மாக்கள். இயல் 

பெல்லாம் ௮கமங்களுட்காண்க,* 

ஈண்டு மேற்கோள் ஒன்றுபினும், எழுவகை மதங்களை 

வேறுவேறு மறுக்குமேதுக்கள் ஏழாகலான் ௮ன்மாவு௱கெ 

ன்னு மேற்கோள் அவற்மோடு தனித்தனிசென் நியைதலின் 

ஏழதிகரணத்சதாயிற்று இச்சூச்திரமென்றுணர்க, இதலுட்ட 

கூறிய வேதுவேம3யதுவும் மேற்கோளும் அதுவேயாசலாள் 

ஏனைச்சூத்திரங்களுட்போல வே$றதுக் கூறவேண்டாமை 

யின், இவை யேதுவாமாறும் இவற்ரான் மேற்கோளைச் சாதி 

ககுமாறும் இனிது விஎாக்கி வலியுறுத்து, சன்மாச்திரையே 

சண்டுிரைக்கபபடுவதெனக் கொள்க, 

முதல சகொரணம், 
௭10 அடி 

ஈண்டு இலதென்றலின் தன்மாவுளதென்றது.. 

ol- gi, Clear, எ-னின், சூனியான்மவாதி, சேகான்ம 

வதி, இகதிரியான்மவா தி, ௮ந்தக்கரணான்மவாதி, சூக்கும 

தேகான்மவாதி, பிராணான்மவாது, விஞ்ஞானான்மவாது, ௪௫ 
கான்மவாதி என்னுமெண்மருள் ௮ந்தக்கரணான்மவாஇகள் ௮ 

ன்்மாவினதிலக்கணங்கூறும்வழி ௮துவர்தமுகத்தான் மதச் 

கபபடுகலின் ௮வரையொழித்து, ஒழிந்த எழுவர்ம தங்களை] 

முறையே மறுத்து உயிருண்மை சாதிப்பான்றொடக்க, அவ
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தீ௮ள் இத சூனியமேயான்மாவென்னு மாக்துமிகர் கூறுங் 

கடாவை பாதங்தித்துச் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றைச் கண் 
ணழித்துரைத்து மேற்கோடனலுதலிற்று, இ-ள். வெ-டை, 

ஆழன்மாவிலதென்்.றலினென வருலிச்துசைச்ச. 

எவற்நினையும் ௮ன்றன்றெனவிட்டு தன்மா இலதெ 

ன்று நிற்பது உளகாகலின் ௮தவே அ௮வ்வான்மாவாம் என் 

ததி. 
எது, பொஃரை, எனின், ஆன்மா இலதென்றலே 

பற்றி ௮ஃதுண்டெனக் கோடல் மு.பற்கோடில்லையென்னு 

மேதுவால் ௮ஃதுண்டெனச்சாதித்தலோடொக்கும் என்னுங் 

கயா யாசக்இத்து அசன்றராற்பரிய முணர்த்துதனுகலி 

ன் இ-ள். ஆன்மா இலகென்லுஞ் சூனி யான்மவா திகளும 

இல்லவென வாளா கூ.றுதலமையாமை.பின் உடல் பொறி 

விடிகமளை த்தனையும் முறையானே இஃதான்மாவுன்று இஃ 

ஊன்மாவன்றென ஓரோவொன்றுகக் கழித்து இவ்வாருசு 

லின் ஆன்மாவென்பு சூனியமென்று அங்கனக் கூறுபவா 

கலான் அவற்றை ஒசோவொன்ருாக விட்டு ௮ ஈஙனக் கூறிக் 

சொண்டு ரிற்பதோரறிவுண்மை.பின் ௮வ்வறி2வ மேல்௮ுவை 

Cu சானேயாயென்பதனுள் அகமவளவையாற் சாதிததுபு 

Cures ஆன்மாவென்றவாரும். ஈண்டிலதென்றலின் ஆன் 

மாவுளசென மேற்கொண்டது, ௭-.று, 

ங்கனமதியமறிவுஞ் சூனியமேயெனின், ௮ஃது ௭ 

ன்ளை ஈன்றாண்மலடி. பென்பசுனோே டொக்குமென் Qe pa 

வென்பது கருத்து, 
இன்மை ௪ண்டுச் சூனியப்பொருட்டு, சூனியமாவது 

aoe 2 Spine ayn am இரண்மொவதமன்று Garp 

baal 

Geng A Av deni » Pee ் வச்சது,
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ர இன்மா இந்ச உ டம்பினைப் பதீறிரின்று சிகிப்ப 

ஸ்மென்பர்,  உடம்போ பக்வனக்க் கருவிகளால் 'வாப்புற 

ியவைதொரு பாலையாம், இனி ௮ப்பல்வகைக்கறுவிசளுள் 

அன்மாவென்று ௮-ச௨ர் சொல்லப்படுவது யாது? உட்கரு 

விகள் பீலவற்றையம கனிச்சனியே பேதித்து ஆன்மா இது 

வன்று இதுவன்று எனறு நீக்சச் சோதின்செய்துபோதருங் 

நால், ௮அவவுடற்கருவிகளெல்லாம் ௮ங்கனம் ஆன்மர்வன்றெ 

ன் று மீற்கியபின், ௮ங்கனஞ் சோதித்து நீக்கப்படுக் கருகி 

பாகு மின்றாய் முடிவில் சூனியம் தலைப்படக் சாண்கின்றோரம், 

ழி கலால், சிலர் உண்டெனக்கொண்டு கூறும ௮வ்வான்மர்சி 

்ரணியமேயாம, உள்பொருளாகமாட்டாது என்ப ராம், ௮௮ 

ர் இவவாறு ௮ளவைகாட்டிச் சகங்கொள்கை நாட்டூஇின்ளுர், 

௮வர் உடற் கருவிகளனைத்தினையும் இஃதான்மாவன்று இஃ 

சான்மாவன்று என்று தனித்தனி சோதித்து நீககச் செல் 

அழிச சூனியம் முடிவாய் த்தலைப்படுவசனால் ஆன்மாச்சூனி 

யமேயாமென் றல் பெரியதோர் ௮.றியாமையேயாம், என்னை? 

உடற்கருவிக ளனைத்தினையும இஃதான்மாவ்ன்னு இஃதான் 

மாவன்றென்று சோதித்தலாயெ வியாபரத்தினைச் செய்கின் 

ழி, சோதனைசெய்து நிற்பதாயெ ௮றிவே அ௮வ்வான்மா 

வாகுமென்று அணிர்கறியமாட்டாராப் ௮ங்ஙகளம் போலி 

முடி. கோடலாலென்க, இனி ௮வ்வறிவு சோதனை செய்து 

போதருங்காலை.பிலும், சோதனை முடியுங்காலை.பிலும் ஒரு 

தன்மையாகவே நிற்பதொன்றாகலாலும், உடற்களுவிகள் 

எல்லாம் ௮சேதனமாயொழியத் தான் சேதனமாய் விளக்கி 

நிற்பதாதலாலும், அதுவே ௮வ்வான்மாவாகுமென்று அவர் 

0 Db SOO DONT TTS, 

Hai சோதனை செய்துகொண்டு நிற்கும் அவ்வறி 

வைக் கைவிட்டுச் சூனியமே யான்மாவாகுமென்று கொண் 
sree , 

4 இதுமுதல் இக்குறிவரும்வரை.பாஷ்௰ம்,
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புதுயாதுபோறுமெனின் ? வழிநடப்போர் பதின்மர் ஊர 

 ணிமைச்சட்சென்றுழிச் தம்முள் யாவனேலும் நீங்கினா£னோே 

ப வென். சங்கையுற்று அச்சத்கைஇர்த்தல்வேண்டி. வேறு 

வேருய்த் , சனி பிரிஈநுகின்று தம்மை மறந்து மற்றையரைந் 

கணித்து ஒன்பஇன்மரோநின்றோம், ஒருத்தனைக்கண்டில 

மென்று, கருக்கழிந்து கவலை:புற்ற கையறியாமைச் செய்கி 

போலுமென்ச, இனி ௮ங்கனம் சோதித்து அறியுமகிவுஞ் 

 ரூனியமேயெனின்? அங்ஙகனமறிடிமதிவுஞ் சூனியமென்ற 

உம் , அவ்வறியேயன்றிப் பிரிதொன்றன்மையான், அது 

மகப்பயற்ே 2 காம்புவாளை பலடி.யென்னு மகனோடொக்குமென் 

ஜொழிக, என்னை? மலடிக்கு மகப்பயச்தோம்புமா தில்லை.பா 

சலன், மகப்பயஈ3 தாம்புவாள் மலடியாகல் செல்லாதவாறு 

போல, இஃதான்மா இஃதான்மாவன்றென்று விவகரிக்கு 

மாறு சூனியத்துக்கேலாமையினென்க, சூனியமாவது உள் 

ளதமன்௮, இல்லதுமன்௮ு, இரண்டுமாவதுமன்று, வேறு 

மன்றெனப்படும் பாழாம், அகவே, உள்பொருளாய் உணர் 

வுடையகாய் நிற்பதொன்றே ௮ங்கனம் விவகரிப்பதென 

வேண்டப்பட்டுச் சூனியம் ஆன்மாவென்பது போலியாபொ 

மிதல் காண்க, 

“இனி ௮ங்கனம் அறியுமறிவும் கானன்றென நீகன், 

அவ்வாறு நீக்க வறிவு வேறுண்டெனப்பட்டு மேலும் ௮௪ 

லவஸ்தையாமாகலின், :௮துவே அவ்வான்மாவென்று துணி. 

_ பாசக்கொளக, இது சூனியான்மவாதிகளைமறுத்து ஆன்மாக் 

சுருவிகளனை த்திற்கும் வேருய் இவ்வுடம்பகத்து நிற்பதொரு 

சேதனப்பொருளென்று சாதித்தவாரும், 

'அன்றன் றேனநீன் றனைத்தும்விட் டஞ்சேழுத்தாய் 
நின்றொன் றுளததுவே நீயனைத்த--நின்றின்று 
தர்ப்பணம்போற் காட்டலாற்' சார்மாயை நீயல்லை 

தீற்பரமூ மல்லை தனி,
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-து, உ-ம், எ-னின், அவ்வமிலை உடல் பொறி விடப 

முதலியவற்றின் வேழுகப்பிரித்துக் காணுமாறும் அதுவே 

உயிராமாறுந் தெரித்துணர்ச்தி அதனை வலியுறுத்துதனுத 

லி, 

இ-ள். அனைத்தும் நின்று ௭-3, உடல் பொறி லிடப 

முதலிய அனை த்தி னும் அதுவறு SIGS ன்று, அனறு 

அன்று என விட்டு, எ-று, முறையானே இறு நானன்று 

இது நானன்றென உசோவெொன்ருகக்கண்டு நீக்கியவி அஞ் 

பெழுத்தாய் ஒன்று நின்றுளது. எ-து, அவ்விடத்து ௮37 

முதலிய ரூக்குமபஞ்சாக்கரருபமாயறித்து வந்ததோரறிவு கி 

லைபெற்றுளதன்றே?ி அதுவே நி. ௭-௫, அறுவு கானன்றெ 

னக் கழிப்பின் அங்கனங்கழித்ச உணர்வு வேறுண்டெனப் 

பட்டு மேலும் வரம்பின்றியோடுமாகலிற் சூக்கும பஞ்சாக் 

கர ரூபமாய் நின்றறிர்து வர்க அவ்வறிவுதானே நீயென்ப 

துறிவாயாக, அற்றேல், மாயேயமுஞ் சிவமுமூளவென்பது 

மேலைச்சூத்திரங்களாற் சாஇக்கப்பட்டமையின் அவையே 

அலவ்வறிவினையுமறிந்து நீக்குமெனவமையுமாகலான் வரம்பி 

ன்றி யோமொறில்லையாலெனின் ? சார்மாயை, ௪-து, நின் 

னால் சாரப்பட்ட மாயை. அனைத்தும் நின்று இன்று தர்ப்ப 

ணம்போல் காட்டலான் நீ அல்லை, எ-து கிலமுதலிய காரிய 

மனைத்துமாய் நின்னொடு விரவி நின்று இப்பெத்தகரலத்துக் 

கண்ணுக்குக் கண்ணாடிபோல் உனக்கறிவை விளக்கி நிற்றன் 

மாத்திரையேயன்றி ௮றிவதன்ருகலான் ரீ ௮ம்மாயையல்லை. 

குற்பரமும் ௮ல்லை. ௭-து, மாயையான் விளங்கு யறியும் நீ 

அதற்கு அதிதமாகிய சவெமுமல்லை. தனி ௪-தடி அவற்றின் 

வேறு எ-று, 

விட்டவழி யென்பது விட்டெனத் திரிந்து நின்றது, 

அ/வ்வறிவாவது இதுவென்றுணர்த்துவார் ௮ன்றச் 

ஜென நின்றனைத்தும் விட்டவழியென ஏதுப்டொருளை ௮ 50
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வதத்து அஞ்செழுத்தாயொன்ன நின்நுளதென் அடையார் 
ளவ் கூறினர். .அஞ்செழுத்தாய் சின்ற திடிமஹி வருவ்ற 

சூத்தறத்துட்பெறப்படிம். இதற்குப் பிமரெல்லால் கூறியது 
சறலேன்னும் வழுப்பட மேலு மோரியைபின்றி யுரைத் 

தார், 
அளைத்துஙின்றென்புழி முன்னர்க் கன்ணுருபும் பின் 

cnt க்கச்சொல்லுர் தந்துரைகக, ஏகாரர் தேற்றம். தற 

பசமென்றது ருறிப்பேதுவாய் கின்ற பெயர், 

னைத்து நின்றின்று தர்ப்பணம்போற் காட்டலால் 

சார்மாயை நீயல்லை தற்பர முபல்லை தனியென் ஈதனானேவரு 

இன்ற அதிகர்ணற்சளுக்கெல்லாஈ சோற்றுவாய் செய்தவாறு 

ம்ரயிற் ற, 
ழதலதிகரண முடிந்த்து, 

  

இரண்டாமதிகரணம், 

——— 0 

இனி எனதுடலென்றலின் ஆன்மாவுளதென்றது. 

௭-2. மே-ள், எ-னின், அவ்வறிவு உடம்பின்கண 

ன்றி நிகழக் காணாமையானும கானுணுகினேன் பருத்சே 

னென உடமபினையே நானென்று வழங்கக் காண்டலானும் 

உடம்பே யான்மாவெனச் தேசான்மவாதிகள் கூறுங்கடா 

வை யாசங்இத்துச் சூத்திரத்தினிரண்டாங்கூற்றைக் கண்ண 

ழித்துரைத்து மேற்கோடலுதலிற்௮ு, இ-ள், வெ-டை, 

நரன் பருத்சேன் சறத்தேன் கரியேன் மனிசன் பார் 

ப்பானென உடம்பின் குணவிசேடங்களை உபசாரத்தால் உயி 

ருக்கேற்றி வழங்கலும் யாலுடம்பு யான்கை யான்கால் என 
வுடம்பை அவ்வாறு வழங்குவாரின்.றி எனதென வேற்றுமை 

பபடவே யாவரும் வழங்கக் சாண்டலின் அதுவே உயிர்



  

வேறண்டென்பதளை அறிவு ௮க்ருமென அவள் : வழங்கும 
மைபேபற்றி அணிள பனு ச்சலா, 

என்பதி என்பினையென்றாற்போல என்கை என்க 
டுலன நிற்பது தாசலின் ௮.துவே ௮வ்வான்மாவாமென் றது, 

எத. பொரை, எ-னின், எனதுடலென்பது பிறிதி 

ன் ழெமைப்பொருள்படாது தலைமாத்திரையாய் சிற்குமிரா 

குவை இராகுலினஅ தலையென்௮ வழங்குமாறுபோல அபே 
சம்பற்றியே வழக்கப்படுிமென அமையுமென்னுங் கடாவை 

யாசங்தெத அதன்றாற்பரிய முணர்த்துத ுதலிற்று, இ-ள்; 
இராகுவினது தலையென்றாற்போல்வன சறுபான்மைவழச்க 

மாகலின் ஆண்டொற்றுமைப்பொருள் கோடலமையும் ஈண் 

டவ்வாறன்றி என்பதி என்மனைவி என்பொருள் என்துவழ 

ங்கு மாறுபோல என்கை என்கால் என்கண் என்செகி என் 

பொறி என்பிராணன் என்ன ஙிவெனப் பலவா ற்ருனும் பெரு 

ம்பாலும் உலகத்து வழங்கச் காண்டலின் இவ்வழக்சமிகுதிப் 

பாடு பிறிதின்ழெமைப்பொருட்கணன் மி வாசாமையான் ௮ 

ங்வனங்கூநிக்கொண்டு டசிந்கும்பொருள் வேஜழொென்௮ண்டெ 

ன்ப பெறப்படுதலின் அதுவே மேலுனரயளவைபற்றிச் 

சாதித்த ஆன்மாவென் றவாறாம். எனதுலென் தவின் .ஒன் 
மாவுளகென மேற்சொண்டது. எ.து, 

*இனிச் தேகான்மவாதிகள் உடம்பே யான்மாவாகுமெ 

ன்பர், அறிவு உடம்பின் கணன் றி கிகழக்காணாமையாலும், 

நான் அ. ணுளனேன் நான் பருச்கேனென உடம்பினையே aT 

இன வழர்சக்சாண்டலாலும், உடம்பே ஆன்மாவாருமெ 

ன்று ௮வர் அளவை காட்டிச் தங்கொள்சை நிறுத்துவர், 

நான் பருத்தேன் சிறுத்தேன் கரியேன் மனிதன் பார்பபா 

னென வுடம்பின் குணலீசேடங்களை உபசாசத்தால் ஆன் 

மாலிற்கேற்றி வழங்குவர், ௮ங்கனம் வழங்குவபேனும், யா 

* இதுமுதல் இக்குறிவரும் ஒரை பாஷ்யம், 
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ன உடம்பு, யான் கை, யான் காலெனவுடம்பை அப்படி வழு 

ங்குவாரல்லர், என்னுடம்பு, என் கை, என்,காலென வேற் 

௮ழமைப்படவே யாவரும் வழங்குவராகலானும், இவ்வுடம்பு 

சடமாகலானும், அன்மாச் இத்தாகலாலும், தேகத்தின் வே: 

முப் ௮தன்சண் நிலைபெறுவது ஆன்மாவாகுமென்று அதிக, 

அபேசதக்கருத்தினால் என்னுபிரென்று வழங்குமாறு 

போல ௮பேதக்கருத்தினால் எனதுடலென்று வழங்குதலும் 

அமைவகாம் ; ஆகலின் ௮துகொண்டே ஆன்மாக் தேகத்தி 

ன்்வேருய் உண்டென் றல் ௮அமையாதென்றல் இசையாதெனி' 

ன், என்னு: பிரென்று அவ்வாறு பிறிதின்கிழமைப்பொருள் 

பட வழங்கப்படுவது பிராணவாயுவேயாம். இனி அன்மாக். 

தன்னை ஒற்றுமைப்பொருளில் வேற்றுமையாக அங்ஙனம். 

ஒரோவழிவழங்கும் அது விளக்கின் சோதியென்றாற் 

போல்வதோர் பேதகற்பனையென்ழே யொழிக்கப்படுவதாம், 

இவ்வாறன்றி என்பதி என்மனைவி என்பொருளென வழங்கு 

மாறுபோல, என்கை என்கால் என்சண் என்செவியெனப் 

பலவாற்றாலும் பெரும்பாலும் உலகத்துப் பிநிதின்கிழமைப் 

பட வழங்குதலின், அதுபற்றி ஆன்மாத் தேகத்திற்கு வே 

மூயுண்டென்று சாதித்தல் பொருந்துவதே யாமென்க, 

அவருள் ஒருசாரார், நிலம் நீ.ர அனல் வளி யென்னும் 

பூதீரான்கும், சடமாயினும், பாக்கு வெற்றிலை சுண்ணமென் 

பனவற்றின்கண் முன்னர் இல்லாத செவவண்ணம் அவை 

யொருங்குசேருங்காலை ௮ச்சேர்க்கைக்கண் புதுவதாக வுண் 

டாதல்போலத், தம்முளொன்றாய்க் கூடுங்காலை ௮க்கூட்டா 

வில் அ வற்றின்கண் முன்னர் இல்லாததோர் சேசனம் புது 

வதாய்த்தோன்றி வியாபரிக்கு மென்பசமைவகாம்) தேக் 

தின்வேறாக ஆன்மா ஒன்றுண்டென்றல் பொருந்தாதென் 

பர்; நிலம் நீர் ௮னல் வளியென்னும் பூரரான்கும் உண்மை 

யில் சடமாகலின் ௮வை கூடிய கூட்டரகில் சேதனம் “புது
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'வசாகக்சோன்றுமென்றல் ஒருவாற்றானும் இசையா, அன் 

Myo, குத்தமியற்கையிற் சடமாய் நிற்கும் ௮ப்பூதரானகும் 

தாமொன்ஞுய்க் கூடியவழிச் சத்தியல்பாய் மாறுமென்றல் 

இயற்கை விரோதமுமாம், பாக்கு வெற்றிலை சுண்ணாம்பு 

களில் முன்னில்லா த செவ்வண்ணம் கூட்டத்தில் விளங்கெ 

வென்றல் இயற்கைவிரோத மாகமாட்டாது, செவ்வண்ண 

ம் சிற்குணமன்று ) சடப்பொருட்குணமேயாம். இன்னும், 

பாக்கின்கண் இனிது சோன்றாது அ௮டங்கிநிற்கும் செவ்வண் 

ணம் அதனோடு வெற்றிலை சுண்ணாம்பு கூடும்பொழுது இனி 

விளங்கத் தோன்றுலதாயிற்று, இங்கு மூன்னில்லது 

கூட்டத்திற் புதுவதாய்ச் தோன்றிற்றில்லை, உள்ளதே பு 

இதாக விளங்கெ சோன்றிற்று, இல்லதற்குத்தோற்றம் 

முக்காலத்தும் இல்லை உள்ள தற்கே எக்காலத்தும் தோற்றம் 

உண்டு, உள்ளது உள்ளதேயாம், HG DS தோற்றம் கூ 

ல் இயையாசெனின், அற்றன்று, சத்திமாத்திரையாயுள 

ள ரூக்ருமம் கரணவுபகாரத்தால் வியத்தியாய்த் தூலஞுற்று 

விளங்குமென்பதே உள்ளது ே தான்றுமென்பதற்குத் தாத் 

.ரிபமாதலால், அதற்குத் தகோற்றங்கூறுதல் இயைபயேயா 

மென்றுலிிக்க, எடுத்துக்காட்டு இங்சனம் விரோதமுறு 2 

லுல் பூககான்னெ கூட்டரவில் முன்னில்லாத வோரறிவு 

தோற்றி வியாபரிக்குமென்ற ௮வர்கொள்கை கழுத்திற் சை 

பிட்ித்தள்ளி ஒதுக்கப்பபிமென்க, இவ்வாருகலின், பூதர் 

கூடுப்த்திண்ட தேகத்திற்குவேருக ஆன்மா ஒன்று உண் 

டென்பது சாலுஞ்டித்தாந்தமேயாகுமென்சு, 

எனதேன்ற மாட்டி னேனதலா தேன்னா 

துனதலா துன்கைகால் யாக்கை--யேனதேன்று 
மென்னறில தேன்று முரைத்தரீ நிற்றிகா 

ணுன்னிலவை வேறு முணர். 

ளது, ஊம், எனின், பதி மனைகிமுகுலிய பொருள் |
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கள தம்மின் வேரு,சல் சண்டு பிறிதின்ழெமைப்பொருள்பட. 
என தென்றாற்போலன்றிச் கைகான்முதலியவற்றைச் சற்க 
ழமைப்பொருள்பட எனதென்று கூறிகிற்றலின் ௮வ்கிரு 

வேறு மொழியுச் தம்முளொக்குமாறென்னை பென்லுங்கடா 

வையாசங்கித்து ௮தனைவலியுறுத்து சலுதலிற்று, 

இ.ள், எனது அலாது என்னாது எனது என்றமாட்டி. 

ன், எ-து. நீ உலோகாயத நால் கேட்ருமுன்னெல்லாம் பதி 

மனைவிழுதலிய புறப்பொருளையே உயிரொனக்கொண்டு மய 
ங்கின்றாயன்றே அக்காலத்து அவற்றை எனதன்றென 

வேறுகாணாது தனித்தனி எனதென்மே தற்கிழமைப்பொ 

ருளாகச் கூறிக்கொண்டு நின்று போல, உனது அலாது ௨ 

ன்கை கால் யாக்கை எனது என்றும் என் அறிவது என்றும் 

உரைத்து நீ நிற்றிநாண், எ-து, உனதன்றாயெ உன் கை 

கால் யாக்சைகளை ர சனிக். சனி எனதென்றும் ௮௫ ஙனமறி. 

கபாசவறிவை என்னறிவதென்றுக் தற்திழமைப்பொருளா 

கக் கூறிக்கொண்டு நீ பொருபொருள் வேறு நிற்டன்றாப் 

குண், உன்னில், எ-று, உலோகாய,த.நூல் Spars sox ar 

ர்ப் பதி மனைகி முதலிய பொருள்கள் உனக்கு வேருதல் 

கண்டாற்போலக் கை கால் முதலியவற்றி னிபல்புகளையும் 

ஏறுக்கண்முகலிபவற்றுன் அராய்ந்து பார்த்தியாபின் ௮வை 

வேரும் உணர், எ-து, அ௮க்கைகான முதலியன உனக்கு 

அன்னியமாம் ௮தனை யறிவாயாக, எ-று, 

இன் உவம௮/௬:, 

உனதலாதென்பதனைச் கை கால் யாக்கைசளேடு சனி 

த்தனி கூட்செ,. | 7 
| டூரண்டாமதீகசணமடிந்தது.
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மூன்றுமதிகாணம், 

கனம (0) அர அவ் 

இனி ஐம்புலனறிகலின் ஆன்மாவுளசென்ற து, 

எ..து, மே-ள். எ-னின், ஐம்பொறிகள் ஐம்புலன்களை 

பறியுமென்றல் எல்லரர்க்குமொப்ப முடிர்தமையின் ௮வை 

உடல்போற் சடமன்மை பெறப்படுதலானும் அவற்றை 

எனகென்னும் வழக்கம் பெரும்பான்மையனருகலானும், 

அவையே உயிரா தலமையமென இந்திரியான்மவாதிகள் கூறு 

ங்கடாவையாசங்குத்து மூன்றாங்கூற்றைக் கண்ணழித்துமை 

ச்து மேற்கோடனுதலிற்று, இ-ள். வெ-படை. 

ஐம்புலனாகிய சத்தப்பரிசரூபரசகந்தங்களை இக்இரிய 

ங்கள் ஒன்றறிந்ததொன்றறியாமையின் இவ்வைந்தினாலும் 

ஐம்பயனுமறிவதுள தாகலின் அதுவே அ௮வ்வான்மாவாம் என் 

OB. 

௭-2. பொ-ரை. எ-னின், ஐம்புலனறிகலின் அ௮ன்மா 
லம்பொறியின்வேறெனச் சாதித்தற்கேதுவாமாறு யாங்கன 

மென்னுங்கடாவை யாசங்கித்து ௮தன்றாற்பரிய முணர்த்து 

தலுகலிழ்.று, இ-ள். வெ-படை. 

*இனிச் செவி மெய் வாய் கண் மூக்சென்லும் லம்பொ ட. 

றிசளும் சத்தம் பரிசம் இரதம் ரூபம் கர்தமென்னும் விவூ.ய 

ங்கள் ஐந்தளையும் தனித் தனி ௮றியவல்லனவாம் ழ ௮வைச: 

டமெனப்படா ; அதலால், ௮வையே ஆன்மாவாகுமென்று 

இந்திரீயான்மவாதஇிகள் சொல்வர், ஐம்பொறிகள் ஒன்றதிம் 

ததனை மற்றொன்றறியாமையாலும், ௮வை அவற்றை வேறு 

வேரு விஷபிப்பதல்லது இக்தொ மிற்பாடுடையேம் யாமெ 

ன்று சும்மை ௮றியமாட்டாமையாலும், ௮வ்வைம்பொறிக 
        

* இதுமுதல் இச்குறிவரும் வரை பாஷ்யம், ் 

18
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சாயும் கொண்டங்கனம் அறியும் ஆன்மா வேறுண்டென்ப 

சே கேற்றமாம், இன்னும், ஐம்பொறிகள் தத்தமக்குரிய 

விஷபலங்களை கே3ரயியைர்து நின்றறிவனவேயாம். ஒருசா 

ததன் ஒருதேயத்திற்சென்றகாலத்தில் ஐம்பொறிகள் கொ 

ண்டு கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறிர்த விஷயவனு 

பவற்களை மற்மேரிடத்தி ருக்கும் பொழுது நினைந்து ௮வ் 

வண்ணம் துகர்ச்சியுறுகன்றான், ௮ச்சாத்தன் இடம்பெயர் 

ந்து மற்றோரிடத்துச் சான் இருக்கும்பொழுது ௮த்தேயத் 

தில் சென்றகாலத்துத் தனக்கு நோர்ர்ச விஷபங்களை ஐம் 
பொறிகள்கொண்டு அ௮வ்வாறறியுமாறில்லை. என்னை? அவ் 
விஷயங்கள் இடத்தாலும் காலத்தாலும் ௮வன்றனக்கு மிக 

வேறுபட்டுப் பிரத்தியகம் பெராமையாலென்க, இனிச் 

சென்றகாலத்துக் காட்சியுற்ற அவ்வைம்புலன்கள் - சாத்தற் 

கு மற்றோரிட த்தி௮ிருக்கும்பொழுத விஷ்யமுறுதல் Hod 

ந்திரியங்களுக்கு வேறாய் அவ்கிர்திரியங்களைக்சொண்டு ௮.றி 

யவல்ல மனக்கருவிபுடைய சேசனவான்மா ௮வனகத்து “நி 
லைபெறுதல்பற்றி யல்லது கூடாமையால், இவ்வருத்தாபத் 

தியாலும் மனச்கருவிபற்றி இர்திரியங்களின்வழி நின்றறி 

யும் ஓர் ஆன்மாச் சாத்தன் உடம்பகத்து இர்திரியம்களுக்கு 

வேறுபுண்டென்பது இனிது தெளியப்படும். இவை தே 
கேதிரியான்மவாதிகளை மறுத்து உடம்பகத்து ஆன்மாத்தே 

கேச்திரியங்களுக்கு வேராக உண்டென்று சாதித்தவாறாம்,* 

ஒன்றறிந்த தோன்றறியா தாகி யுடன்மன்னி 
யன்றும் புலனாயவ் வஞ்சேழுத்தை--யோன்றறித 

லுள்ளதேயாகி லதரீ தனித்தனிகண் 
டள்ளவவை யோன்றல்லை யோர். 

௭-த, உம், எ-னின், இர்திரியங்கள் ஒன்றறிர்த தொ 

ன்றநிபரசென்றதொக்கும் ஐர்துமைக்துபிரெனக் கோடலி 
ன் ௮ சஞெமச்சாலதோரீழுச்சீல்லை. இனி இவ்வைர்சையு்
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கொண்டு 'ஐம்புலனையும் ஒரு பொருளே யறியுமெனின் ௮தற் 

குப் பிரமாணம் கண்டிலம். குடத்கைக் கண்ட யானே ௮2. 

ளத இண்டினேனென புறி.த்துணர்வு Asis ல் ஐர்அமோரு 

டம்பின்கண்ணே கிலைபெறு மொற்றுமைபற்தியமையுமெ 

னக் கோடுமென்னுக்கடாவை யாசங்கத்து அதனை வலியுறு 

த்துதனுதலிற்.று. இ-ள், உடல் மன்னி ஒன்று அறிந்து 

ஒன்று அறியாதா9-௪-து உடம்பின்சண்ணே நிஓைபெற்று 

ஒருவிடயத்தையறிர்த இந்திரியம் மற்றொருவிடயத்தை ௮.றி 

யாதாய். அன்றும் புலன் ஆப் ௮வ்வஞ்செழுத்தை, ௭-2. 

௮நஙனர் தம்மூண்மாறுபடுஞ் ௪த்தமு திய புலன்களைச் 

சூக்குமபஞ்சாக்கரத்தாற் செலுத்தப்பட்டாராய்க் தறிகன்ற 

அவ்வைம்பொறிகளின் றொழிற்பாட்டை, அறிதல் ஒன்று 

உள்ளதேயால்-௪-.த, கண் உருவத்தையறிவது கெலி தசை 

யையதிவதென்று இவ்வாறுணர்தலைபுடையதோர்பொருள் 

இல்லதோ உள்ளதோவென வினாயினார்க்கு இல்ல ்கனின் 
இவ்வறிவு நிகழாதா.தல்வேண்மொகலான் உள்ளதேயாமெ: 

னின்? YH ஞீ, or- அவ்வாறுணர்வதியாது அதுவே நீயா 

பெவான்மா அவ்வாறுணர்வனவும். அவ்விர்திரியங்களேயெ' 

ன்ருத்படிழுக்கென்னையெனின்?. அவை தனித், தனிகண்டு 

உள்ளல், ௭-.து. அவவிர்திரியங்கள் த்தம்விடயங்களை' வேறு 

வேறு கண்டதிதன்மாத்திரையேபன்றி : இத்தொழித்பாட் 

டையுடையேம் யாமெனவும். அதியமாட்டாவாகலான்,- ஒன். 

று அல்லை ஓர், எ-.து, அவ்வைந்தின் ரொழிற்பாட்டையுககி 
ந்து அவற்றின் வரும் பயன்கொள்வதாய நீ யவற்மின் வேரு | 

வை அதனையாராய்க்ததிவரயாக, ௭-௮, ப ப 

  

' ஆெயென்லுஞ் 2 தப்புவினை ஆபென்றும் பொதுவிளை' 

யோடு முடிர்களு ; | இவனுமிவளுஞ் சத்திலிழைச்சஞ் சி ௫. 

Lies piven pi gach கிராயாபெ என்றாழ்போல, .. - oy | 

Dir ssiens, sage saws. அஞ்சனம் 
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செல த்தப்பட்ட பொறியை அகுபெயரான் அஞ்செழுத் 

சென்றார், அஃதிருமடியாகுபெயராய் ஐம்பொறியின் ரெ 

திற்பாட்டை யுணர்த்திரின் றது, 

உள்ளல், உள்ளலானென்க, 

- இம்மூன் றதிசரணங்களாலுஞ் சாக்ரெத்இனிகமுமியு 

ல்புபத்றி ஆன்மாலினுண்மை சாதிக்சப்பட்ட து. 

ழன்றமதிகரண மடிந்தது. 

  

சான்காமதிகரணம். 
அஷ்ட 

இனி ஒடுக்கமறிகலின் ஆன்மாவுளதென்ற.த. 

எ.து, மே-ள், எ-னின், * * சேசவிந்திரியங்கட்கு நிக 
முறி விதனுற் காண்டும் " 

ரியங்களின் வேறாய் ௮க்கனமறிவது புரியட்டகவுடமபேயா 

மென அமையும் அது புறத்து நிகழாதாயிலும் அகத்தே நின் 

அ இக்இரியங்களைப் புறத்திற் செலு ச்தியறியுமெனக் சோடு 

மெனச் சூக்குமதேகான்மவாதிகள் கூறுங்கடாவை யா.சங்கி 

SA Cerna pops soc fs. gies sg Cupar gs 
Abs. இ-ள், ஐம்பொறிகளு மொடுக்கின சொப்பன, 

தான.த்இன் நிகழ்ர்தவற்றையறிதலின் ஆன்மா வேறுண்டு, 

எ-று 

ஒடுக்கம் ஆகுபெயர், 

அனவின்கட் கனவுகண்டாமென்.நுங்கண்டிலமென்றும் 

நிற்பதுளதாசலின் அதுவே யவ்வான்மாவாமென்ற.து, 

என நீகிருங் கோடலின் அ௮வவிரதி 

௭-2. பொ-ரை, எ-னின், சோப்பன த்தினிகழ்ஈ தகவற் 

றையறிவதஞ் சூக்குமதேகமேயாகலின் இது சச், சா.சனமா 

. * வெஞாளித்தி, இசண்டாஞ்சூத் ரம், ௬௪, ஓசை ஈற்பரிச, 
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மாலேன்னுங்கடாவை wr Fe bs 8 568709 si (poner a 

அ.கலுத்லிற்று, Bear, வெ-டை, 

இஃதென்சொல்லியவாழோேவெனின் ஒடுச்சமறிதறின் 

என்றது ஒடுக்கத்தினிகழ்ர்தவ்் நின்ற நனவின்கண் ம்யிற்யெறி 
தலென்லும் பொருட்டர்தலாற் த் தசா.சனமாதல்,' யாண் 

டையதென விடுத்தவாறென்பது; சனவுகண்ட சூக்குமவுட 

ம்பே ஈனவின்கண் அ௮தனையறியுமாயிற் கண்டபடிபறியாது 

மய.த்யெறிதல் கூடாமையின் உயீர்க்காயின் அதுபோல் ஒரு 

தன்மைத்தாகலின்றி அகத்துர்சேறலும் புறத்துச்சேறலும் 

வேறுபாடுடைமையான் அதுபற்றி மீயங்யேறிதல் கூடுமாக 

லின் ௮ங்கனமறியுமுயிர் வேறுண்டென்பது கண்டுகொள்க. 

அவ்வுடலி னஸின்றுயிர்ப்ப வைம்போறிக டாங்கிடப்பச் 
சேல்விதி னவ்வுடலிற் சென்றடங்கி--யவ்வுடலின் 
வேறோன்று கொண்டு விளையாடி மீண்டதனை 
மாறலுட eof weve மற்று, 

6்-து. உ-ம். எனின். கனகின்கட் செல்லுமாறும் 

ஆண்டு நிகழுமாறும் மீளவருமாறுமுணர்த்தி ௮தனை வலி 

DY BBB BGM DD. 

இ-ள். அலவுடலின் நின்று உயிரப்ப ஜம்பொழறிகள் 

காம் கடப்ப, எ-து-மேல் உபிரன்றெனக்கூறிப்போர்த தூல 

வுடம்பினின்று உயிரப்பனவாய ஐம்பொறிகள் ஆண்டே. 

உயிர்ப்பொழிந்து டெப்ப, அடங்கிக் செவ்விதின் ௮வவட 

லில் சென்று-௪-து. அவை யங்கனங்கிடந்தவழிப் புறத்து 

நிகழ் தொழிற்பாடெல்லாமடங்கி ௮வவுடம்பினுள்ளால் 

வருத்தமின்றிச்சென்று. ௮வ்வுடலின்வேறு ஒன் ௮கொண்டு 

விளையாடி-௪-து. ௮,த்தாலவுடம்புபோல ௮,.கனின் வேறாய 
தோருடம்பை யெடுத்துக்கொண்டு வேறோராற்றுற்கண்டு 
கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று விளையாடி, மீண்டு, அத்தனை 
மாறல்-எ-துட மீளவதனை மாறி மேற்சேறலான், ரீ உடல்



  

தாமும் மதம் அசை. 

மீண்டு-மீள. 

மால் மாறலானென்சு, 

இவ்வதிகரண ததாற் சொப்பனத்தினிகழு மியல்புபறி 
றி உயிருண்மை சாஇிக்கப்பட்டது. 

நான்சாமதீகரண மடிந்தது. 

  

ஐத்தாமதிகாணம், 

—0i— 

இனிக் கண் படில் உண்டி.வினையினமையின் ஆன்மர்வு 

ளதென்ற.௪, 

எது. மே-ள், ௪-னின், சொப்பன தானமாத்திரையி 

னன்றிச் தொ ழிற்படாத சூக்குமதேசம்போலன்றிச் சுழுத்தி 

அரியங்களினுர்தொழிற்படுவதாய பிராணவாயுவே அடங்கு 
தல் விடுதல் செய்தறிவதாயெ ஆன்மாவாதலமையுமெனப் 

பிராணான்மவாதிகள் கூறுங்கடாவை யாசங்கத்.துச் சூத்திர 

ததஇனைர்சாக்கூற்றைச் கண்ணமித்துரைத்து மேற்கோடனலு 
தலித்து, இ-ள், வெ-படை. 

உண்டிவினை உம்மைத்தொகை, ௮ஃது * உண்டியும் 

வினையு மின்றிக் டந்து” என வழி.நூலாடரியர் கூறியவாற் 

முனு மறிசக, 
  

* வஞான?ித்தி, சான்சாஞ்சூத்இரம், ௩௨௦, சண்ணெர். ட
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ஒ்னெகிடர்து இன்பச்அள்பஞ் வம் பிஸிறாதிச் 
இன்மையின் தடுந்சாதகிடத்ற் இன்பத்துள்ப்ஞ் Ahad dis 
அள தாக்கின் அதுவே அவவான்மாலாம் என்றது: 

ீ-த, பொஃடை. எனின், சண்படைகொண்டவழி 

உண்டி வினையில்லையென்றது-உடற்கோ பிராணவாயுவுக்கோ 

வென விஞாமினார்க்கு உடம்பு உயிர்ன்மையான் அத.ற்கவை 

யில்லாமைப.ற்றி ஈண்டைக்காவ்தோரிழுக்கில்லை இனிப் பிரா 

ணலாயுவுக்கென்னின் ௮௮ அயின்றெழுந்தபின்னர்ச் சுகமா 

கச் துமின்றேனென்றறிதல் பிறிதோராற்றுற் பெறப்படா் 

தென்னும் ௮ருத்தாபத்தியான் ஆண்டும் இன்பத்துன்பறுக 
ர்சசயுண்டென்பது பெற்றாம். விழித்துழிப்போல உறங்கு ழி 

யும் பிராணவாயுலியங்குதலான் வினையுண்மையுங் கண்டாமா 
கலின் அதற்கு அவையாண்டில்லையென்றல் மாறுகோள்போ 

அமென்னுங்கடாவை யாசங்கத்து அதன்றாற்பரிய முணர்சத் 
அதனுதலிற்று. இ-ள். ஈண்டு உண்டியென்றது விடயங்களி 

னிடமாக வரும் இன்பத்துன்ப நுகர்ச்சியை; வினையென்றது 

உடம்பு சேட்டித்தலையாகளின். இவ்விரண்டும் பிராணவா 

யுவை யொழித்டு ட் ௪ கருவிகளெல்லாமொடுங்யெ துயிலி 

ட்ச்து ௮ல்தியங்காநிற்பவும் உடம்பின்கண்ணே நிகழ்தலின் 
மையின் ௮வையொடுங்காத ஈனவினிடத்து அவையிரண்டும் 
௮ தன்சணிகழ்தலுண்மையின் ௮வ்வின்மையுண்மைகட் கே 

அவாகக் கருகிகளையொடுக௫ியும் ஒடுக்காது நிற்பதியாது ௮து 

வே அவ்வான்மாவென்றவாறும். கண்படில் உண்டி வினையின் 
மையின் அன்மாவுளதென மேற்கொண்டது. எ-று, 

      

பிராணவாயுவை யொழித்தொழிர்க கருவிகளென்பது 
ஆற்றலான் வர்்த.து. 

இன்பத்துன்பதுகர்ச்சியை இன்பத்துன்பமென்றுபசரி 
தீத!
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சீவனம் சீவித்தல்; சேட்டி.க்த லென்றகாம், 

செவ்வெண்டொகை விகாரத்தாற்றொக்கது. 

சீவியாநிற்பதென்பது €வியாகிற்றலென்லுர் தொழிழ் 

பெயர்மாத்திரையாய் நின்றது. *“உறங்குவதுபோ அம்” என் 

பு ழிப்போல. 

உளகென்றது கனிக்கனி சென் றியையும், 

அபின்றுழியம் விழித்துழியுக் இரிபின்றி ஒருதன்டை க் 

காதல்பற்றி உடம்பு பிரசருதியெனப்பட்டது. பிருரு துக் 

சென்றது உருபுமயக்கம். 

இரண்டுகாலத்துமொப்ப வியங்குதல்பத்றிப் பிராண 

லாயுவைப் பிரசருதியெனக்கொண்டு ௮த.ற்கவைபின்மைபி 

னென்றுரைப்பாரும், பிரஏருஇலிகா ரமாக சத்தத்திற்கு 

அவையின்மையினெனவுரைக்துச் சுழுத்தியின்கண்ணுந்தொ 

ழிற்படெவதாகய சித்தமேயுயிரென்னுஞ் ௪ிச்கான்மவாதிகளை 

மறுத்தற்கெழுச்த திவ்வகிகரணமென் அுரைப்பாருமாளர். 

கண்டறியு மில்வுடலே காட்டோடூங்கக் காணாதே 

யுண்டி வினையின்றி யுயிர்த்தலாற்--கண்டறியு 
முள்ளம்வே றுண்டா யோடுங்கா துடனண்ணி 

லுள்ளதா முண்டிவினை யூன். 

- எது. உ-ம். எ-னின். துயிலிடத்துக் கருவிகளெல்லா 

மொடுங்குகலின் இன்பத்துன்பதுகர்ச்சியஞ் சேட்டையும் 

பிரகிரு திக்கல்லையாயினவரகலான் ௮.துபற்றிப் பிராணவாயு 

வை யான்மாவென்றற் கழுக்கென்னை யென்னுந்கடாவை 

பாசங்கித்து ௮கனைவலியுறுத்து தனு தலிந்று, இ-ள். கண்டி 

அறியும் இவ்வுடலே-௭-௮. கண்டறிதற்கு நிலைக்களமான 

இவ்டம்பின்கண்ணே, காட்டுக் காணாதே தடுத்க-௭-.து. 

காட்டாய கருவிகள் கொழிற்படாதேயொடும்கவும். ' உண்டி, 

லினை இன்றி-௪-து. அவையொடுங்யெவழி உண்டியும் விளை
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யும் பிரகிருதிக்கல்லையாகவும், உயிர்த்தலான்-௪-து பிரானா 

வாயு நிலைபெற்று இயங்குதலான். சண்டு அறியும் உள்ளம் 

Gr வேறு உண்டு-எ-து. கண்டறியு முரிமையையுடைய உ௰॥ 

பிராணவாயுவின் வேருயுண்டு, ஒடுங்காது உடல் ஈண்ணில் 

ஊன் உண்டி: வினை உள்ளதாம்-௭-.து. அவவுயிரொடுங்கா.து 

அவ்வுடலின்கணெய்திற்றாயின் ௮வவுடம்பு கருவிகளின் ௫! 

ழிற்பாட்டானாய உண்டியும் வினையுமுடைக்தாம். ப். 

௭-அ.. ௮தனையாராய்ந்தறிவாயாக, எ-று. 

இது ௮ருத்தாபத்தியளவை. 

கண்டறிதல் _ஒருபொருட்பன்மொழி. 

இன்நியென்லும் வினைக்குறிப்புச் செயவெனெச்ச த்தி 

ரிபு. சிறப்பும்மைகள் தொக்கன. ௮வை **-அ.றிர்திடா தடலு' 

றக்கத் தறிவின்மை கரண மின்மை, யறிந்திடு முதலி யாக 

ன.துநிற்கக் கரணம் போகாது'” என்னும் பொருள் விளைத்து 

நின் மன. 

ஊன் ஆகுபெயர். | 

உயிர் வேறுண்டென்றதனை வலியுறுத் த்துவார் உடம் 

பாட்டுமுகத்தாலு மோதினா.. 

இவ்வதிகரணத்தானே சழுத்தி அரியங்களினிகழுமிய' 

ல்புபத்தி உயிருண்மை சா க்கப்பட்ட. 'இதுகாறுஞ் சா 

ர்மாயை நீயல்லையென் றதனை வலியு அத்தியலா௮. ் 

| wb profezenpa Ase 

  

ஆமுமதிகரணம். 

0 

இனி உணர்த்தவுணர்தலின் ஆன்மாவுள.து என்றது. 
” 

" தவஞாளித்நி, மூன்ளுக்சூத்.இரம். ௪, அதி,
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எ-.து. மே-ள். எ-னின். பிரமப்பொருள் மேற்கூறிப் 

போந்த சடப்பொருள்கள்போலன்றிச் சித்தாகலான் ௮தனு 

வே உயிராதலமையுமென விஞ்ஞானான்மவாதிகள் கூறங்க 

டாவை யாசங்டுத்து ழுங்கூற்றைக் சண்ணழித் ரைத்த 

மேற்கோடனுதலிற்று.. இ-ள். தொழிற்படுங்கருவிசளொ 
ன்றுமின்றிக் கேவலமாய் அதீதாவத்தையினின் அழி. அுறியு 

மாறின்றிப் பின்னர்க் கலை; முதலிய கருவிகளால் அறிவிக்க 

வறிந்து வருத.லுண்மையின் எக்காலத்தும். திரிபின்றியறிர் 

தாங்கறிந்து நிற்குஞ் As 0 Bus பிரமத்திற்கு இது சகாமை 

யான் ௮ங்ஙகனமுணருமான்மா8வறுண்டு. எ-று. 

,உணர்த்தவுணர்கலெனவே முன்னுணராது டெத்தல் 

பெற்றும். . 

அவன நிர்தால்கறிவனென் றறிலிக்கவறிந்து out a 

யாய் கிற்பதுளசாகலின் ௮.துவேயவ்வான்மாவாமென் ற.து. 

எ.து. பொ-ரை. எ-னின். ௮றிந்தாங்கறிவதாயெ பிரம. 

ப்பொருள் அ௮விச்சைக்காலத்துக் கருவிகளோடுங்கூடியன் றி 

யறியாதெனக் கோடமொர்கலின் அதுபற்றி உயிர் வேறுண்டெ 

ன்.றல் பொருந்தாதென்னு்கடாவை யாசங்கத்து அ வவள 

வினவன்மகிழுக வென்னுகியாயத்தால் வேறு மதன்றுற்பரி 

ய முணர்த்துதனுதலிற்று, இ-ள். கருவிகளோடு கூடியவழி 

யு தன்னியல்புணருமாறின்.றி அ௮ம்முகல்வன் இதுபோலம 

ற்ந்து மறக்கறிதலின்றி ௮றிர்தவாறேயறிந்து நிற்கும் போ 
றிவுடையனென வேதாகமங்களானறிவிக்கவ.றிஈது. குரவன் 

றிவுறுக்கு முபதேசமொழியைப் பெற்றுடையகாய் நிற்ப 

தொன் .றுளதாகலின் .௮ தவே மேலுரையளவையாஜ் சாதித் 

துப்போர்த ஆன்மாவென்றவாரும், : உணர் த்சவுணர்சலின் 

ஆன்மாவுளதென மேற்கொண்டது. எது... 

 அதிக்தாக்கென்பது ௮ப்பொருட்டாதல் “எண்ணிய 

'வெண்ணியாம் கெய்துப"' என்ப SERGI NS. இதற்குப் பி
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திவாறுமுரைப்ப, அவையெல்லாம் பொருந்தாமை Curie 
து ணர்க. 

அறிந்து மறிவதே யாயு மறியா 
தறிந்ததையும் விட்டங் கடங்கி--யறிந்த 
தெதுவறிவு மன்றாகு மெய்கண்டா னோன்றி 
னதுவதுதா னேன்னு மகம், 

௪-2. உ-ம். எ-னின். கருவிகளோடு கூடியவழியும் ௮ 

விச்சை நீங்காமையின் விடயங்கண்மா த்திரையேயறியமன் 

றிச் தன்னியல்பறியுமாறில்லை ௮ஃதபதேசத்தாலறியற்பா 

லதேயாமாகலான் அதுபற்றி இழுக்கென்னையென்லுங்கடா 

வை யாசங்கித்து அதனையும் மேற்கூறிய நியாயத்தாலுடம் 

பட்டு இன்னுமொருதாற்பரிய முரைக்குமுகத்தானே விட 

ய.ங்களையறிவுழியும் படும் வேறுபாடுகூறி அதனை வலியுறுத் 
அதனுதலிற்று, . அவன ஜிதாங் கறியுமாறும் உயிர் மறந்து க 

மறந்தறியுமாறும் செரித்துணர்த்தி வலியுஅத்துதலுதலிற் 

பர எனினுமமையும். 

இ-ள். ௮.றிர்தும் அறிவதே ஆயும் அறியாது-எ-து 

கருவிகளெல்லாவற்றோ0ங கூடிச் சாக்ரெக்தான த்தினின்.நு 

விடபங்களையறியமிடத்தும் ஒருங்கேயறியமாட்டாது ஒன் 

றனையேயறிர்தும் ஒன்றனையறியப்புகுவகாயும் முன்னறிந்த 

தொன்றனை அறியாதொழிந்தும், அ௮.றிந்ததையும் விட்டு 

அங்கு ௮டங்கி-௭-.து. இங்நனமொரோவொன்றாக அறியப் 

பட்ட விடயத்தையும் இடையீடின்றி அறியமாட்டாது 

விட்டுவிட்டரங்கே ஐக்தவச்தைப்பட்டடங்கி, அறிந்தது 

எது-எ-து. மீளவறிந்து. வருதல் கண்கூடாகக் காணப் 

படுதலான் ௮ங்கனமறிந்து வச்ச பொருள் யாது ௮து சட 

மன்றென்பது மேற்காட்டப்பட்டது முன்னரும் காட்டப் 

படும். அறிவும் ௮ன்று-௭-து. ஒன்றாக இயல்பாகவுணர்ச 
லே பேரறிவாகலின் ௮வுமன்றும், மெய். சுண்டான் ஒன்
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றின்-௪-து. இனி மெப்யாகிய இத்தார்தநெறியினையுணார் 

கோன் வேறென்னையோவென மனமொருங்பொராயுமா.பி 

ன். அது அது தான் என்னும் ௮கம் ஆகும்-௭-து. காட்டு 

மொளிக்கு வேறாய சண்ணொளிபோல sar Mel pa, வேரு 

ப் அதுவதுவே தானெனச் சார்ந்ததின்வண்ணமாய் நின்றி 

புமியல்பையுடைய உயிராம். எ-று, 

அறிதும் ௮.ரிவசேயாயும் என்னும் உம்மைகள் எண் 

ணின்கண் வர்சன. அ.றியாதுமென்னு மெண்ணும்மை விகா 

ரத்காற்றொக்கது. அறிச்சதையுமென்லுமும்மை இழிவுசிற 

ப்பு. அறிவுமென்னுமும்மை இறந்தது தழீஇயது. ஏகாரம் 

அசைநிலை. 

அ/ங்கு-உணர்த்துமுறைமைச் தானமாகிய இலாடத்தி 

னென்றவாவு, 

அ/நிந்ததையும் விட்டங்கடங்க யறியுமாறு வருடின்ற 

ரூத்இரத்திறுதிபிலும், ௮அதுவதுசானெனச் சார்ந்ததின்வண் 

ணமாமாறு உண்மையதிகாரத்தும் பெறப்பலிம். 

அறிந்துமநிவசேயாயு மறியாதறிர்ததையும் விட்டங் 

கடங்கியறிந்ததெது என்பதற்கு ஓதியகனை ஓதியடொழுகே 

யுணர்ந்தும் பலகாலோதி யுணாவசாயும் பலகாலோதியு மூண 

ர்கலின்.றிபூம் உணரந்ததனையும் பின்னார் wos sr Signin 

இல்வாறோதி யுணர்ந்ததியாதென்றுரைத்தலுமொன்று. இப் 

பொருட்கு ௮டங்கயென்புழியும் எண்ணும்மை கிரித்துரை 

ba. 

- இக்னம் மூவகைப்படுக்துரைச்சவே, உணர்த்தவுண 

ர்திலென்னு மேதுவான் முறையே அதத த்தின்கணிகழு மிய 

ல்புப்ற்தியும் சுத்தத்தினிகழு மியல்புபற்றியும் உணர்த்து 

முறைமைக்கணிகழு மியல்புபற்றியும் உயிருண்மை சாதிக்கப் 

பட்டத. இது சற்பரமுமல்லை. சனியென்றதனை வலியுறு a 

'தியவாற காண்க.
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விஞ்ஞானமே அன்மாவென்லும் புத்தரின் யோகாசா 

ரன். மதத்தை மறுத்தற்கெழுர்தது இவ்வதிரணமெனக்கொ 

ண்டு ௮தற்கியைய வுரைப்பாருமூளர். 

ஆறமதீகரண மடிந்தது, 

எழாமதிகரணம், 

இனி மாயாவியரச்திர தனுவினுள் ஆன்மாவுளகென் 

AB. 

GT-g1. மே-ள். எ-னின். உடம்பு முதலியவற்றுள் ஓ 

ரோவொன்றே ஆன்பாவாதலின்றென்றதொக்கும் அவற் 
றுள் ஒன்று குறைக்தவழியும் அறிவு நிகமாமையானும் எல் 

லாங் கூடியவழி ௮து நிகழ்கலானும் அனை த்துங்கூடிய சமு 

காயமே உயிராதலமையுமெனச் சமூகான்மவாதிகளாகிய 

செளத்திராந்திகர் வைபாடிகர் கூறுங்கடாவை யாசங்ூத்துச் 

சூத்தாத்தி னிறுதிக்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற் 

கோடனுதலிற்று, இ-ள். மாயாகாரியங்களான் யாக்கப்பட் 

டியன்ற சூத்திாப்பாவைபோலு மூடம்பின்சண்ணே அவற் 

றிற்கு வேறாய் ஆன்மாவுண்டு எ-று, 

எனவே அவையெல்லாம் மாயையின் காரியங்களாய் 

நிலைபெருதனவாகலின் நிலைபேறுடைய உயிராகாவென்றவா 
மு:பிற்று, 

(மாயை அருபெயர் இகரம் விரித்தல்விகாரம். 

அ/வை தாம் வெவ்வேறு பெயர்பெற்று நிற்றலான். 

எ-து. ஏ-து. எ-னின். சித்தமுஞ் சிச்சப்பகுதியுமா 

இய *அகச்சமுதாயமைந்தும் மாயாகாரியமென்பது எம்மனோ 

ர்க்கு உடம்பாடன்மையின் அதுபற்றி ஆன்மா வேறுண்டெ 
  

ந் அகச்சமு தாயம் ஐது - உருவம், வேதனை, ஞானம், குறி, 

வாதனை, ட | 14
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னச் சாதிச்தலமையுமாறென்னை யென்னுங்கடாவை யாசக்கி 

தீது ௮வ்வளவினவன்ம$ழுகவென்னு கியாயம்பற்றி வேறு 

மோராந்றுழ் -சாதித்தனுதலிற்று, இ-ள். நீ ஐந்துகர்தமெ 
னக் கொண்ட மாயாகாரி.பங்கள் ௮ன்மாவெனப் பெயர்பெறு 

மாறின்றி வேறு வேறு பெயர்பெற்று நிற்பனவாகலான் மா 

யாவியந்திரகனுவிலுள் ஆன்மாவுளதென மேற்கொண்டது. 
GT 9), | 

வே வேறு என்பது வெவ்வேறென மரீ இயிற்று. 

கலையாதி மண்ணந்தங் காணிலவை மாயை 
- நிலையாவாந் தீபமே போல--வலையாமன் 

ஞானத்தை முன்னுணர்க்து நாடி லதுதணவாந் 

தானத்தின் வேறாகுக் தான். 

உ-து, உ-ம், எனின், ௮வை தனித்தனி வெவ்வேறு 

பெயர்பெறினுர் தொக்க சமுதாயத்தின்௧கண் ஆன்மாவெனப் 

பெயர்பெறுமெனக் கோடுமாகலின் அதுபற்றி யிழுக்கென் 

னையென்லுங் கடாவை யாசநங்கித்து ௮அவை வெவ்வேறு பெ 

யர்பெறும்வழியும் ௮வர் கூறியவாறு பெயர்பெருது வேறு 

பெயர் பெறுமாறும் ௮வை மாயாகாரியங்களேயாமாறும் ௮ 

வை தொக்க சருதாயத்தினும் ஆன்மாவெனப் பெயர்பெரூ 

அ வேறுபெயர் பெறுமாறுமுணர்த்தி அதனை வலியுறுத்து 

தனுதலிற்று, 
Lo 

இ-ள். காணின் கலை அதி மண் க்கம் க-து, அங்ங 

னஞ் சமுதாயமாதம்குரியவை யாவையென்று ௮ளவைகளா 

னறியப்புகிற் கலைமுதனிலமீறாயெ தத்துவம்களேயாம், ௮ 

வை மாயை நிலைபாவாம்-௪-து, அவையனைத்தும் மாயை 

யின்காரியங்களாகலின் நிலையுகலின்றிச் சிலகாலநின் ஈழிவ 

வாம், ஞான க்தை . அலையாமல் முன் உணாந்து நாடில்: 

     எ, அவை தொக்க. சமுதாயத்தின் விளங்கத்தோன்றுவ 

நக ஞானத்தினியல்பை அசைபாமற் கருத நயொருக்க
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முன்னுணர்ந்து பின் ௮ச்சமுதாயத்தை பாதென்றாராயின், 

௮து தீபமேபோலத் தனுவாம்-௪-௮, அ௮ச்சமுதாயங் சண் 

ணுக்கு விளக்குப்போல உயிர்க்குத் தூலசூக்குமப.ரங்களாகயெ 

உடம்பாம், தான் ௮த்தின் வேறு அகும் தான்-௪-து. ௮2 

லாற் கண் விளக்கின் வேராயினு ம்போல உயிர் ௮வவுடம்பின் 

வேரும், GT-Dle 

மென்பது மேலுஞ்சென்றியையும், 

மாயை அகுபெயர், 

தானென்பது முன்னையதெழுவாய்; சின்னையது அசை, 

௮அ/தனினென்பது அ௮த்தினென மரிஇயிற்று, இத் 

மைமெய்யெனக் கருதி '' என்புழிப்போல, 

இசனானே தனியென் றதனை வலியுறுத்தவாறு, 

இவ்வாறு மூன்றுசூத்திரத்தானும் சைவாகமங்களுட் 

கூறப்படும் பதிமுகலிய டொருள்களதுண்மை ௮னுமானவள 

வையான் வலியுஅத்தப்பட்டது. ஆகமவளவையே யமையு 

மாகலின் ௮துமானவளவை மிகைபாம்போலுமெனின் ? ௮ 

காது : மந்தவுணர்வுடைய மாணுக்கர்க்கு வேற்றுச்சமயழால் 

களை நோக்யெவழிச் சைவாகமப்பொருளின் மலைவு நிகழா 

மைப்பொருட்டும், கேட்டல் சந்தித்தல் தெளிதல் நிட்டை 

யென்னு நான்குவகையானன்றி ௮கமங்களைச் கேட்டதுணை 

யானே ௮றுபவங் கூடாமையிற் சர்தனை செய்து வன்மை 

மென்மையுணர்ந்து தெளிர்துகோடற்பொருட்டும் கருதலள 

வையும் வேண்டப்பமிமாகலானென்க, 

ஏழாமதிகரணழடிந்தது, 

மூன்றாஞ்சூத்திரமுடிந்தது. 
: ' . 

பிரமாணவியன் முற்றிற்று, 
ஹா ளை கான



. இலக்கணவியல், 
  

 தான்காஞ்சூ த் 5 Dri. 
—(: 0: )— 

9b 5% கரண மவற்றினொன் றன்றவை 

சந்தித்த தான்மாச் சகாமலசத் துணரா . 
தமைச்சர சேப்ப்பறின் றஞ்சவச் தைத்தே, 

எ-து, சூ-ம். எ-னின், இதுவுமது. 

ஏஃது, க-ரை, எ-னின், சூத்திரக்கருத்துணர்த்து கலு 

தலிற்று, 
இ-ள், பிரமாணம் இலக்கணமிரண்டாலும் பொருளு 

ண்மை பெறற்பாற்றென்னு மூறைமைபற்றி மேற்பிரமாண 

த்தாற் பெறுலிக்கப்பட்ட பதி பாச பசுக்களுக்கெக்கணம் 

எதிர்நிரனிறையாக வைத்துக் கூறுவான்றொடங்கு அவற்று 

ள் இது மேலடுக்கு நின்ற ஆன்மாவினிலக்கணங் கூறுதனுத 

விற்று, இ 

சொ ந்பல்காமைப்பொருட்டும் இத்து  வேருயவழியும் 

இமைபுடைமையுணர்ந்து கோடற்பொருட்டும் ஈண்டு இதவு 

மதுவென மாட்டெறிர்துரைத்த ஆசிரியர், இங்ஙனமுரைத் 

துக்கோடற் கேற்பவன்றே ஆண்டு ஆன்மாவின.துண்மையு' 

னார்த்து சனுதலிற்றெனச் சிறர்தெடுத்கோதாது பொதுப்ப 

ட அன்ழப்பிரகாசமுணர்த்துதனுதலிற்றென்றதாஉமென்க, 
இவ்வாறன்றி மேலைச்சூத்திரத்தின் ஆன்மாவினதுண்மை x. 

அுமுசத்தாற் ரொகுச்சோதியு அஞ்சவச்தையை ஈண்டிலக்க 
னங்க. DIYS த்தான் விரி 5G தா தீப்படு தலி ன், இதவுமதுவெ 

ன்றது மேலைச்சூத்திரப்டொருளோடு மாட்டெறிர்தசென். 

நுரைப்பினுமாம், : 'இதனாலுஞ் சூத்திரவியைபு இனிது விள: 
ங்கும், ப
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இசசுத்திரத்தின் பிண்ட்ப்பொழிப்புட ஆன்மா அர் 
த்க்கர்ணங்களாயெ மனம் புத்தி அகங்காரஞ் சித்தமென்று 
நான்கனுள் ஒன்றன்ரு.பினும் நண்ணுணர்வின்மையிற் சூழச் 

சிக்துணைவராயே ௮அமைச்சரோடு கூடிநின்று த்ன்ரொழின 

டாத்தும் ௮அரசன்போல, சசசமலத்தினன் உணர்வின்றிக் 
கஞ்சுசம்போலுங் சலாதிகளாற் பொதுவகையான் உணீர்வு 

நிகழினுஞ் சிறப்புவகையான் சிகழுமாறு அவ்ற்றுற் பெறப் 

படாமையிற் சிறப்புவகையானுணருமாறு தனக்குச் சூழ்ச் 
சிசதுணையாயெ அ௮வவர்சக்கரணங்களோடு கூடி நின்று சா 
க்கிரமுதலிய ஐந்தவத்தையுடைத்தாம், எ-று, 

எனவே, ௮ங்ஙனறின்று ௮அஞ்சவத்தைப்படுதல் ஆன் 

ம்£வுக் கிலக்கணமென் றவாரு.பி ற்று, இஃது உயிர்க்குத் திட 

தீ தலக்கணமெனப்படும் பொதுவியல்பு, 

ஒன்றன்ரயினும் சசசமலத்து உணராது அமைச்சர் 

சேய்ப்ப அவற்றொடு சந்தித்துகின்்று ௮ஞ்சவத்தைத்சாமெ 

னவியையும், 

உணராது சர்தித்ததென்பது கா.ரணகாரியப்பொருட் 

டாய் நின்றது, சந்தித்தது வினையெச்சமுற்று, 

இவ்வாறன்றி ஆன்மா ௮வற்தினொன்றனருமினும் ௪ 

௧௪ மலத்துணராமையால் அவற்றொடு சந்தித்தது சந்தித்த 

வழி ௮வையுந்தாலும் ௮மைச்சரசேய்ப்ப நிற்றலான் ஐந்.தவ 

ததைத்தாயிற்று எனவஇிகரணம் பகுத்துக்கோடற்கேற்ப 

வேறு வேறு வினைமுடிபு செய்துரைத்தலுமொன்று, 

வடமொழிச்சூத்தரத்தோதுதலின் ஈண்டும்: ஆயினு 

ெனவருவித்து ஒறாசொடராக வைச்துரைக்க, அந்தக்கர 

ணமவற்றினொன்றன்றாயினுமெனவே, ௮வழ்.நினொன் தன்று 

சலும் அநுவாதமுகத்தால் ஈண்டேபெற்றாம். இஃதுணரா 

தரர் ௮அந்தக்கரணமவம்.றினொன்றன்றென்றகனை வேறுதொ



12... சவஞானபாஷ்பம். 
டராக வைத்துரைப்ப. 'அம்ளனமுரைப்பின், முன் வருவன 
வற்றை “திவாய்கின்று ஒருபொருண்மேல் வாராமையின் ஒரு 

சூத்திரமாதத் கேலாமையறிக, 

. வஅிவை சந்தித்ததென்புழி ஒடுவுருபு விகாரத்தாற் ag 

க்க்து ) இரண்டாவது விரிப்பினுமமையும், 

..... ன்மாவென்பது மேலைச்சூத்தத்தினின்றும் வரு 
"வித்துரைக்கற்பாலதாகவும், ஈண்டு வேறோதியது ஓத்து வே 

-ரூதல்பற்றியென்றுணாக, | 
ழ்ன்மாவென்னுஞ்சொற்குப் பொருள் கியாபகமென் 

பதூஉம்'சிதசிக்ென்பதூஉமாம், 

மலத்து மலத் சாலெனவிரிக்க, 

அமைச்சரசு அ௮மைச்சரொடு கூடிய அரசென உருட 

ம் பொருளும் உடன்றொக்கன. 

காரணப்பொருட்டாய நின்றென்னும் வினையெச்சம் 

அஞ்சவத்தைத்தென்னும் வினைக்குறிப்புமுற்றோடு முடி. 

நீத்து, 

இதலுள் ௮ட்தக்கரணமவற்றினொன்றன்றென்றது ஓஒ 

- ரீதிகரணம் ; ஒன்றன்றாயினுஞ் சக௪மலத்துணரா தமைச்சர 

சேய்ப்பவவை சந்தித்தசகென்றது ஒரதிக.ரணம் ; அமைச்சர 

"சேய்ப்பகின்றஞ்சவத்தைத்தேயென்றது ஓரதிகரணம் ; ஆக 
மூன்றதிகரணத்தது இச்சூச்திரமென்றுணர்க, 

முதலதிகரணம். 
nO meres 

ஈண்டு இவ்வான்மாவாவது அர்தக்சரணங்களாயுள்ள 

மனோபுத்தியகல்கார சித்சங்களில் ஒன்றன்று என்ற. 

் எ-.த, மோள், எ-னின், எனையவெல்லாம் வெவ்வேறு 

பெயர் பெத்து நிழ்பனவாகலான் உயிராகா ஆயினும் மனமு 
கதறிய அந்தக்கரணங்கள். Riss sou சீவனென்றுஞ் சவ
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ளைச் சிந்தையென்றும் இங்கன முமிரென்னும் பெயராளும் 
வழங்கப்படுதலுண்மையாலும் இந்திரிபமுதலியவற்றை ௮வ் 

வாறு கூருமையின் ௮ஃதரகுபெயரென் றற்கேலாமையானும் 

அவையே தனித்தனி ஆன்மாவாமென்றல் அ௮மைவுடைக் 

கென அந்தக்கரணான்மவாதிகள் கூறுங்கடாவை யாசஙூத் 

தச் சூச்திரத்தின் முதற்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைச்து மே 

ந்கோடனுதலிற்று, இது மேலைச்சூத்திரத்துள் ஒதற்பால 

தேயாயினும் ஈண்டிலக்கணங்கூறும் வழியும் ௮வற்றொடு சச் 
இத்து ௮மைச்சரசேய்ப்ப நிற்பதென ௮வ.த்தைக்கேதுவாக 

எடுத்தோதவேண்டுதலின் ஈரிடத்துமெடுத்கோதுதல் “ல் 

வகையெழுத்தின் செய்யுட் டா௫ச், சொல்லுங் காலை யுரைய 

கத் தடக்கி, நண்மையொடு புணர்ந்த வொண்மைக் தாக” 

என்னுமிலக்கணத்ததாய சூத்திரத்துக் கேலாமையான் அது 

பற்றி விதிமுகத்தானன்றி ௮நுவாதமுகத்தகான் ஈண்டுணாத 

தப்பட்டது., இ-ள், வெ-டை, 

ஈண்டு அ௮ர்தக்கரணமென்றது உள்ளந்தக்கரணமாக;ப 

கலாதிகளினுஞ் செல்லாமைப்பொருட்டு மனோபுச்தியகக்கா.ர 

ச.ச, சங்களிலைனக் சளந்தெடுத்துரைத்தார். கலா திகளுண்டெ 

னக்கொண்டோரின் உயிர் வேறுண்டெனக்கொள்ளாதார் இ 

ன்மையின் ஆண்டாசங்கை கிகழொமையாலும் ௮மைச்சரோடு' 

உவமிக்கப்பட்டு ௮வத்தைக் கேதுவாவன ௮ம்மனமாதியே 

யன்றிக் கஞ்சுகத்தோடு உவமிக்கப்பட்டு ௮திதத்தினு நீங்கா 

அ உடனிற்பனவாய கலாதிகளன்மையானும் ௮வற்றை ஈண் 

டெடுத்தோ தவேண்டாமையின் மனமுதலிய புறவந்தக்கர 

ணங்களே ஈண்டுக் கூற கின்றனவென்பது கருத்து, 

அ/வைதாம் பிரகாசமாய்நின்றே ௮ப்பிரகாசமாய் நில் 

லான். ் 

எ-து, ஏது, எனின், * * மனமூம் புத்தி யகங்காரஞ் 
  

4 சிவஞானத்தி, சான்சாஞ்சுச் திரம், ௨, கருவியா,
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Res நான்கு, மருவியான் மாவே யென்ன வரும்” என ரீயிரு 
ங்கோடலின் உயிர் அவற்றுளொன்றா அலமையுமென்றுச்ப௫ 
மிமுக்கென்னையென்னுங்கடாவை யாசற்ூத் த்த மேற்கோளைச் 
சாதித்சனுகலிற் ற்று. இ-ள், அவ்வந்தக்கரணங்கடாம்*தம்மிற் 

கீமுள்ளவற்றை நோக்ச் சிச்தாய்கின்றே தம்மை கோக்க 
அத்தாய் நிற்றலால் தன்னை நோக்கிபுஞ்சத்தாய் நிற்கும் 
இல்வான்மாவாவது அந்தக்கர்ணங்களாயுள்ள மனோபுத்தி ய 
கங்காரசித் தங்களில் ஒன்றன்றென மேற்கொண்டது. எற, 

எனவே, உயிரான் அதிட்டி.க்சப்பட்டு ஐம்பொ றிகளறி 
ந்த விடயங்களுள் ஒன்றனை இஃதியாதாகற்பாற்றெனச் இத் 
தீஞ்ிர்தித்தறியும், யான் சிர்தித்தகேனென்றறியமாட்டாது 
மனம் ௮கனை இஃதின்னதாகற்பாற்றெனவும் அஃதாமோ 
அன்ோவெளவும் இவ்வாறு சங்கற்பவிகற்பஞ்செய்தறியும்; 
யான் சங்கற்ப விகற்பஞ்செய்தேனென் றறியமாட்டாது. ன் 
கங்காரம் ௮தனை இன்னதெனத் துணிவேன் யானென்று ஓ 
ருப்பட்டெழுர்தறியும்; யாஜெருப்பட்டெழுர்தேனென்றறி 
யமாட்டாது, புத்தி அதனை இன்னஇதுவென நிச்சயித்தறி 
யும் ; யானிச்சயித்ே தினென்றறியமாட்டாது, ஆகலான் ௮ 
வ்வாறின்றி அவற்றொடு கூடி யான் சிந்தித்தேன் பற்றினே 
ன் எழுர்திருந்தேன் நிச்சயித்கேனென்றும் அதன்பின் அது 

வதுவாய்ப் பரிணமித்துச் சுகதுக்கமோகரூபமாய்த் தன்மா 

ட்டு வந்த புத்திதத்.துவச்தின் பரிணாமங்களைக் கலாதிகளோ 
டு கூடி நின்று இத சுகம் இது துக்கம் இது மோகமென்ற நி 
ந்தும் யான் சுத்தேன் யான்றுக்கச்தேன் யான் மோடத் 
தேன் என்றறிந்தும் இங்கனம் பிறவற்றை நோக்கியுந தன் 
னை ரோக்கயுஞ் சத்தாயெ தன்மாத் தம்மை சோக்கச் இத, 
தாகாத அ௮தக்கரணங்களின் ஒன்றாமாறியாண்டையதென. 
மறுத்தவாராயிற்று. **இவன்றானும் புத்தியுஞ்சித் திவு 

- ச சிவஞான?ித்இி, பதினொாஞ்சுத்திரம், ௪௪, வென்வே, : '
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மோ புத்தி'' என வழிநூலாசியர் கூறியதும் இவ்வியல்பு 

தேக்கி, 

ஈண்டுப். பிரகாசம் ௮ப்பி.ரகாசம் என்பன சித்து ௮௪ 

கீதென்னும் பொருளவாம். 

ஏனையோரை சோக்கி அரசனுக்கு அணுக்கராதற் சிற 

ப்புப்பற்றி அமைச்சரை EO ren) உபசரித்துக் கூறப்ப 

மமொறுபோலப் பு.றக்கருவிகளை நோக்கி ஆன்மாவுக்கு அணு 

க்கமாய் நிற்றற்தெப்புப்பற்றி மனம்புத்தியகங்காரஞ்சி5,த 

நான்கு மருவி யான்மாவேயென்ன உபசரித்துக் கூறப்படும 

தீதனை யென்றொழிக. சூழ்ச்சித்துணையாதல்பற்றி அர்தக் 

கரணங்கள் ௮மைச்சரையொக்குமெனவே, ஏனைக்கருகிகள் 

ஏனைப்பரிசனங்களை ஓக்குமென்பது பெற்றாம், அது ஞானா 

மிர்தத்இற்காண்க, 

மேஃைச் சூத்திரச்தனோதிய ஏதுக்களே ஈண்டைக்கு 

மமையுமாயினும், சறர்தமைபற்றி வேறேதுக்கூ கினார். 

மனமாதி யாலுணர்தன் மன்னு புலன்கண் 
மனமாதி மன்புலனி னல்லன்--மனமே 

லுதித்தோன்றை யுள்ள முணர்த லதனி 

லுதிக்குங் கடற்றிரையை யோத்து, 

எஃது. உ-ம் எ-னின், அ௮வ்வந்தக்கரணங்கள் தம்மிற் G 

முள்ளவற்றை நோக்கச் சித்தாமாறும் கம்மின் மேலுள்ள 

வற்றை கோக்கயுர் தம்மைகோக்கியும் ௮சித்தாமாறுர் தெரி 

தீதுணர்த்தி ஏதுவை வலியுறுத்து கனுதலிற்று. 
இ-ள், மனம் அதியால் உணர்தல் மன்னு புலன்கள்- 

௭-௮. மனமூகலிய ௮ந்தக்கரணங்களாலுணரப்படிவன ஐம் 
பொறிகளாற்றரப்பட்டுப் புறத்தே நிலைபெற்ற விடயங்க 

ளாம், உள்ளம் உணர்தல் மனம் மேல் உதித்த ஒன்றை 

எ-து. ஆன்மாவுணாவளு மனத்துக்கு மேலெனப்படும் புத்தி
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மித்றேன்நிய தொன் நனையும் சடத்திரைமை தத்து ௨ 
தித்கும்ள௫... அ ,அவ்கிருவேறுணர்வுல் கடலிடையெழுர்து 
கஷ்தசாருச்திரைபோலப் பரம்பரையின் ஆள்மாலின்மாட்டு 
வந்த, த நோன்பில் அதனின் மனம் ஆதி மன் புலனின் ௮ல் 
லன்ன-து. அதனானே மனமுதலியன அவ்விடயக்க்ளின் 
வேருயினாுற்போல ஆன்மாவும் ௮ம்மனமுதலியவந்றின் வே 

ரூம், எ-று, 

உழஇிக்குமென்லும் பயனிலைக்கு உணர்தலிரண்டும் எழு 
வாய். 

ஈ- அக். செவ்வெண்டொகை விகாரத்தாற் றொக்கது. 

பிுலனின் இன் உலமவுருபு. 

அ/ல்லனென ஆூஉவ.றிசொல்லாற் கூறியது வடமொ 

ழி மதம்பற்றி, 

உதித்தவென்னும்பெயரெச்சவீறு arrest ons 

குது. 

பு.த்தியிற்றோன்நியகொன்றாவது சுகதுக்கமோகருப 
விடயம. 

ப.ரம்பரையிற் ரோன்றுகலாவது முன்னர் வாயிற் கா 

ட்சியுணர்வு தோன்றி அதன்பின் மானதக்காட்சியுணர்வு 

கோன்றி ௮தன்பின்னர்த் சன்வேதனைக்காட்டியுணர்வு உயி 

ரின்சண் வந்து தோன்றுதல், 

இசனானே அந்தச்கரணங் மேள்ளவற்றை கோக்ச் 

சித்தாமா.றம் மேலுள்ளவற்றை நோக்கி ௮9த்தாமாறும் உ 

யிர் அவ்வாறன்றி பாண்டுஞ் சச்சாமாறுந கண்டுசொள்க, 

சிந்தித்தாய்ச் சித்தந் ெதெளியாதா யாங்காரம். 
புந்தியா யாய்ந்து மனமாகிப்--பந்தித்து 
வேவ்வேறு தானே துணிந்துள்ள மிவ்வேறா 
மல்வேறாம் போதுபோ லாங்கு,
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எ.து. ௨ம். எனின். மேற்பொதுவ்சையாற் கூறிப் 

Curia அந்தக்கரணங்களினியல்பு சறெப்புவகையாற்கூறுமுச் 

கத்தான் மானதச்காட்டெள்ளுங் கடற்றிரைபோலப் பசம்ப 

சையின் வெவ்வேருயுணர்வு நகிசமுமாறுணர்த்தி உமிரவேரறு 

தலை வலியுறுத்து தனுதலிற்று, 
இ-ள். உள்ளம்-௪-த. புருடதத்துவமென நின்றவு 

யிர், தங்கு-௪-து. வாயிற்காட்சயாற் கண்டவிடயங்களினொ 

ன்மனை மனமாதியானுணரும் மானதக்காட்டியின்கண்ணும் 
ஒருபெற்றித்தாகலின்றி, சிச்சமாய்ச்சிர்தித்து-௪-2, சத்த 

மாய் நின்று இஃதியாதாகற்பாற்றெனச் இந்தித்தும், மனம் 

ஆகிப் பர்தித்து-௭-ு. அதன்பின் மனமாய் நின்றுஇஃதின் 

னதாகற்பாற்றெனப்பற்றியும், ஆங்காரம் ஆய். த்தெளியாது- 

எ-து. ௮கன்பின் ௮கங்காரமாய் நின்று இஃ்காமோ ௮ன் 

ரோ இதனை யின்னதெனச் தெளிவேன் யானெனச் தெளிவு 

பிறவாதெழுரந்தும், புந்தியாய் ஆய்ந்து-௪-து, அதன்பின்னர்ப் 

பு,த்தியாய்கின்௮ு இஃதின்னதெனச் கெளிந்தும், வெவ்வேறு 

தானே துணிந்து இவ்வேரும-எ-து. இங்கனம் வெவ்வேரு 

கவே யுணர்தலான் அவ்வாறுணரும் புருடன் இவ்வர்தக்க.ர 

னாங்களின் வேரும், போது அவ்வேரும் போல்-௪-௪, ஞா 

யிறுமுதலி.பவற்றரோடு கூடிநின்று நாழிகை நாள் பக்கர் திஸ் 

கள் யாண்டு முதலியனவாய்ப்படும் பாகுபா$ிசெய்யுங் கால 

தத்துவம் அஞ்ஞா.பிறுமுதலி.பவற்றின் வேருயினாற்போல். 

எ-ு. 

ஆய்தல் ஈண்டு நிச்ரபித்தற்பொருட்டு, 

அணிதலென்பது ௮றிதலென்லும் பொருண்மாத்தி 

ரையாய் கின்றது, 

தான் ௮சை, ஏகாரர் தேற்றம். 

இவ் ௮வ் என்பன வகரவிற்றலநிணைப்பன்மைச் சட் 

டுப்பெயர்,
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வேரும் போதுபோலெனவே, ஆண்டு நீக்கப்பொருள் 

ஞாயிறுமுதலியனவென்பது தானே விளங்குமென்பது கோ 

க்கு ௮வ்வெனச்சுட்டியொழிக்தார். சாரியையும் உருபும் ௨ 

அதென்ன. ப 

" இிதப்பும்மை விகார.த்தாற் ரொச்கது, ங்கும் வெவ் 

வேறு தானே துணிர்தெனவே மானசச்காட்டுயும் . இங்கன 

கால்வேறுவகைத்தாய் ஒன்றற்கொன்று முன்றயே ஏதுவும் 

பயனுமாய்ச் கடற். நிரைாபோலப் பரம்பளையிற் மோன்றுமெ 

ன்்றவாருயிற்று, 

செய்யுளாகலின் முறைபிறழ வைத்தார், 

அகார வுகார மகங்காரம் புத்தி 

மகார மனஞ்சித்தம் விந்துப்--பகாதிவற்றை 
காத முளவடிவா நாடிற் பிரணவமாம் 
போதங் கடற்றிரையே போன்று. 

எ.து, உ-ம். எனின். ௮ம்மானதக்காட்சியினிகழுஞ் 

சவிகற்ப வுணர்விற்கேதுவாய் ௮வற்றையுடனின்று செலுச் 

தும் அ௮க்கரங்களிவையென்பதும் ௮வற்றானுணர்வு மாறிமா. 

றித் தோன்றுமாறு முணர்தது, சனுதலிற்று, இ-ள், வெ-டை 

* “மன்னு மகார மனஞ்செலுத்தும் புத்தியினை, புன 

னு முகார முபகரிக்கு--முன்னாகு--மாங்காரர் தன்னை பகார 

ஞ் செலுத்தியிடு, நீங்காத சத்தம் விந்துகோ'” என்பவாகலா 

னும், ஈண்டோதிய முறையே முறையெனவும், 1 “£ அவ்குட 

னுவ்வு மவ்வு மனம்புத்தி யகங்காரங்கள்"' என வழி.நாலா 

சிரியரேர்தியது எதிர்கிரனிறைப் பொருளெனவுக் கொள்க, 

 அவ்வுட னுவ்வு மவ்வு மனம்புத்தி யசங்கா ரங்கள”' என் 

றே மூறையெனக்கொண்டு அதற்கயையக் கொண்ககூட் 

டி. யுரைப்பாருமுளர். 
  

ச துகளறுபோதம், ] ரிலவஞான?ச்தி, ரான்சாஞ்சுத் இரம் ௩,
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பகாதிவற்றைகாடிற் பிரணவமாமெனவும் போன்றா 

மெனவுக் கூட்டுக. 

அ்சக்கரணங்களைச் செலுத்தும் ௮க்கரங்களைக் கூர 

வார் ஒப்புமைபற்றிப் புருடனைச் செலுத்தும் ௮க்கரமும் ௨ 

டன்கூறிஞர், 

உடனின்று செலுத்துதல்பற்றி அபேதமக லைக் 
தோதப்பட்டன, 

* * நிகழ்க்திடும் வாக்கு நான்கு நிவிர்த், சா தகையபப 

த்தி” அசாமுதலிய பஞ்சகலைவடி.வாய் கின்று இவற்றை வே 

அவே செலுத்துதல்பற்றிக் கணந்தோறும் நினைப்பு மறப்பு 

மாய சகலகேவலங்கள் அதிநுட்பமாய்க் கறக&்கோலைபோல 

மாறி மாதி கிசமுமெனவும், மாசகலத்தின்கட் கணந்தோறு 

ம் ௮ங்கனமுணர்வுதித்தும் ஒடுங்கியும் கருகல் சமு,த்திரததி 

ன்கட் புதிது புதிதாய்க் இரைசோன்றியும் ஒரிங்கியும் வரு 

மாறுபோலுமெனவுமுணர்ச, சடற்திரை.புவமை மேற் பம 

ம்பரையாய் உணர்வ வருதங்கெடுத்துக்காட் உனார் ; சஎண்பெ 

புதிது புதிதாய் வருதற்கெடுத்துககாட்டினார்; ஆகலாம் புன 

ரூ ததியன்மை யுணர்க, 

எண்ணில வோங்காரத் தீசர் சதாசிவமா 
நண்ணிய விந்துவோடூ நாதத்துக்---கண்ணிற் 

பகரயன்மா லோட பாமனதி தேய்வ 

மகரவுக ரம்மகரத் தாம், 

எ.து, உ-ம் எனின், அ௮வ்வக்கரங்களுஞ் ச௪டமாகலின் 

அவழ்றை யதிட்டிக்கும் ௮திதெய்வங்கள் இவையென்பது 

ணர்கது க ணுதலிற்று. 

இ-ள். எண்ணிலவோங்காசத்து ஈண்ணிய விர்துவொடு 

சாதத்ததி செய்வம் கண்ணில் ஈசரொடு கூடிய ச,சாவேமாம்- 
  

௪ சி)ஞான௫த்தி, முதற்குச் இரம், ௨௪, 1
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அசரவுகரமசரத்ததிதெய்வல்கண்ணித் பகரயன் மாலோடு 

யரமனாம், எ-று, 

ட எ ண்ணிலவோங்காரம் எண்ணத்தின்கண் கிலவிய ஓங் 

காரமென வினைத் STDS, எண்ணம் ஈண்டு மானதக்காட்9ி, 

ஒரி எண்ணின்கண். வந்தது. 

ஈண்டு அயன் மால் பரமனென்றது சுத்தவித்தையின் 

வைகுவாசை. ப. சமன் உருத்திரன். அகரவுகரம் மகரக்கா 

மென்புழி மகரம் இசைப்பொருட்டாய் ஒற்றில்வழி யொற் 

ரய் வந்தது. 
முதலதிகரணழடிந்தது. 

  

இரண்டாம௫ிகரணம். 

இனி இவ்வான்.மாச் சசகசமலத்தினை லுணர்வின்றென் 

f) Bi. 

7-று. மே-ள், எ-னின், ஆன்மா அகந்தக்கசணங்களி 

ஜென் நன்றாபின் அவற்றொடு சந்தித்து கிற்றற் கேதுவென் 

சனயென் அவர் கூறுங்கடாவை பாசங்கித்துச் சூக்கிரத்தின் 

இரண்டாங்கூற்றைம் கண்ணழிச்துசைத்து மேற்கோடனு 5 

லிற்று. இ-௭. வெ-படை, 

ஆக்துகமல. BION ASA DHF FHT ONO aS F 

ட.க்கப்பட்டத : படவே, உயிர் மூதல்வனைப்போல் அந்தச் 

கசணமுதலியவற்றின் வேருப சே.சனப்பொருளாயிலுஞ் 

செம்பிற்களிம்புபேோல வேறுமாரணமின்றி கூலமலக் தன் 

டூஞடு உடனப்டித்றலிழ் றன்னியல்பான்உணருமாறின்றிக் ௧ 

ரூவிகளைக். கூடிகின்றுணர்வ சாயிற்றென விடத் சவாரு:பி fb. 

இ.சளானே மலத்துளசாமென மேற் பிரமாணத்தாற் பெறு 

விச்கப்பட்ட மூலமலத்திற்கு ஈண்டிலக்கணங் கூறினாரென்' 

பது: Berge. அ.நியாமையைச் செய்தலாகய கேவலத்தி 

ahs மலத்திற்குத் சன்னியல்பு, கருவிகளோடு 
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கூடி ௮ வத்தையுறுவதா௫ப விபரீ தவுணர்வைச் செயயுஞ் சக 

லத்தினிகழுமியல்பே பொதுவியல்பாகலான் ; மலத் திற்கு இ 

ரூ.வகையிலக்கணமும் ஈண்டே பெறப்பட்டன. ் 

அது தான் ஞான திரோதகமாய் மழைத்துக்கொடு நிற் 

லான. 

எ-து. ஏது, எனின், சகசமலத்தினால் உணர்வின்றி 

யொழியிற் பின் கருகிகளோடு கூடியவழி அறிவுண்டாமாறி 

யாந்கனமெனச் சற்காரியவாதம்பற்றி நிகழுங்கடாவை யாச 

ங்இத்து மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று. இ-ள். அச்சக 

மலமாவது ஞானத்திற்குத் திரோதகமாய் ௮தளையில்லையெ 

ன்லும்படி மறை.த.துக்கொண்டு நிற்றலான், இனி இவ்வான் 

மாச் சக௪மலத்தினால் உணர்வின்றென மேற்கொண்டது. 

எஃறு. 
மலத்தெ இலக்கணம் வடமொழிவழக்குப்பற்றிக் கூறு 

வார் ஞானதிரோதகமாயெனவும், அதனைத் தமிழ்மொழியா 

ன் விளக்குவார் மறைத்துக்கொடு கிற்றலானெனவுங் கூறினா 

ராகலான், அது கூறியது கூறலன்மையுணர்க, தீரோதக 

மென்னும் வடமொழி மறைத்தலைச்செய்வதென்னும் பொ 

ருட்டாய் வினைமுகன்மேனின்ற வினைப்பெயர், 

ரூலமலத்தினியல்பு சிறிது காட்டுதும். மூலமலமாவ 

து பிராந்தி ஞானமே பிறிதில்லை யென்ப ரொருசாரார், ஒரு 

சாரார் ஞானாபாவ மென்பர். ஒருசாரார் தமோகுண மென் 

பர். ஒருசாரார் மூலப்பருதியிற் றோன்று மலிச்சையென் 

பர், ஒருசாரார் மாயை கன்மங்களென்பர், ஒருசாரார் ச 

வசத்தியென்பர், ஒருசாரார் ஆன்மாவின் குணமென்பர். 

மலமாவது இவை யனைத்தினும் வேருய் ஒன்றாய் நித்தமாய் 

வியாபகமாய் ஞானதிரோதகமாயெ திரவிய மென்பது தெர் 

குத்துக் சாட்டுதும். மேற்கூறிய ௮ளவைகளால் ஆன்மாத் 

தோற்றக்கேடின் தி நித்தமாய் வியாபகமாய் நிற்பதென்பது 
  

* இதுமுதல் இக்குறிவரும் வரை பாஷ்யம்,
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துணிபாம். இனி ஆன்மாவுக்குதி தோற்றக்கேடுக ஞூளவா 

மின், செய்த வினை ஈரிப்பச் செய்யாதகினை யுண்டாமெனப் 

பட்டு விளை யிலக்கணத்தோடு முரணும். ஈன் றணிய குழவி 

தாய் முலைப்பால் பசிப்பிணி இர்க்கு மருர்தென் ற்றிந்ததன்ச 

ண் முய்றுதல் காண்டும். அஃதும்மைப்பயிற்சி வயத்தா னு 

ளதாயெ வாசனை யில்வழிக் கூடாது. இனி நித்தப்பொரு 

ஜா யவங்யவ முடை,ச்செனப்பட் டழிவெய்அவ.தாகயே Cas 

தேச மென்ற்ல் கூடாமையின், ஆன்மா வியாபியென்பதும் 

Qu pap. பெறவே, அவ்வக் குணங்கள் sas குணிக 

ளின் வேறன்மையின், ஆன்மாவின் குணமா ஞானமும் 

அவ்வாறே நித்தவியாபகமாதல் பெறப்பட்டது. அறிவாவ 

து ஒன்றனை விடயித்தலே பிறிதன்றாகலின், ௮ங்கனம் விட 

பீப்பதாயே வறிவு ஒருகா னிகழ்ர்தும் ஒருகா னிகழாதுங் 

காலத்தானும் இடத்தானும் ஏகதேசமாய் நிகழ்தலுங் காண் 

டும், அவ்வறிவு செயற்கையா னிங்கன நிகழ்தற்குக் கார 

னமுண்டென்பது பெறப்படுதலின், ௮ பிராந்தி ஞான மூ 

தலியவற்று ளொன்றெறன்றல் கூடாமையின், பாரிசேடிய 

வளவையான் அவற்றின் வேறாக சக௪மலம் Lf SSM 

நாயுண்டென்பது பெற்றும். 

அந்றேல், காரணம் பிராந்தி ஞானமுதலியவத்தி னெ 

ex nurs; supper வேறுண்டென்பதற்குப் பிரமாண 

மென்னையெனின் ? கூறுதும். கிற்றை யரவெனக் காணு 

ம் பிராந்தி கண்ணின்கண் யாதானு மோர் குத்றமில்வழி நிக 

ழான்ம.பின் அதுபோலச் சேகமே யானமா வென் நறிக.ற 

ஜொடக்கத்துப் பிராந்தி ஞானமும் ஆன்மா வின்சு ணொரு 

குற்ற மில்வழி நிகழாமையின், அக்குற்றமாயெ சகசமலம் 

பீரரந்தி ஞானத்தின் வேரு யுண்டென்பது பெறப்படும், 

இளி ஞானுபாவமே யது வெனின் ? ஞானத்தின் என்றும 

பாவத்திற்கும் ௮ ழிவுபாட்டபாவத்திற்கும் ஒன் றினொன் ற் 

பாலதஇற்கும் ஒருகாஇு மழிவின்மையான் முத்தியென்ப
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QS rer றில்லையாய் முடியும்; வீடு பேறுண்மை வே தாசமல் 

களிற் பெறப்படுதலின், அவத்றொடு முரணாமைப் பொரும், 

டு ரானுபாவமாவது ஞானத்தின் முன்னபாவமெனக் கோ 
| _ல்2வண்டும் வேண்டவே, நித்தமாயெ ஞான முன்னில்லா. 

கொழிதற்கு வேறு காரண முண்டெனப் பெ ஐப்படுதலின்; 

அதுவே சகசமல மெனப்படு மென்ச, இனிச் தமோகுண. 

முசலீப வொன்றன் காரியமாய் இடையே சோன்றி யழிவ 

னவாகலின், அவை யநாதியே ஞான திரோதகமாய் ஆன்ம 

வைப் டந்திக்கமாட்டாமைபின், ௬2 தமாய் நின்ற வான்மா 

லை இடையே பறந்தஇித்து நின்றனவெனின், அவை மிடையே 

பர்தித்கற்குக் காரணம் வேண்டும். காரணமின்றிப் பர்திக் 

குமெனின், முத்திபெற்றவழியும் பரதிக்குமென்பது மூடியு 

மாகலின், அவற்றின் வேருய் ௮5 இயே பந்திப்பதாகிய FS 

சமல முண்டென்பது பெறப்படும், இனி மூலப்பகுதியிற் 

C pare மவிச்சை£ய யதுவெனின் ? மூலப்பகுதிபிற் மே 

ன்றுமவிச்சை ௮காதி.பி லான்ம ஞானததினைப் பக்திக்தகதெ 

ன்ற லேலாமையாலும், ௮து மாயாகாரிய மாகலீன், ஞான 

வியஞ்சகமாவசல்லது ஞான திமராககமாகாமையாலும், of 

காதியே ஆன்மஞானத்தினைச் தடைசெய்து கிற்குஞ் சசசம 

லம் வேறுண்டென்பது பெறப்படும், இணி மாயை கன்ம 

ங்கள் ௮ன்மாவின் வேறுமாய்ச சடமூமாய்ப் பந்தமுஞ் செ 

ய்.து நிற்றலின், ௮வையே யமையும் ; வேறு மோர் சகசமல 

முண்டெனக்சோடன் மிகையமாலோவெனின்? அவை யுங் 

நஙனமாயிலும், ஞானதிரோதக மல்ல வாசலான், ஞான இ£ரர் 

தகமாகய மூலமலம் வேறுண்டென்க, 

இனிச் சவெசத்தி ஞான திரோதகமாய் கிற்குமெனின்? 

சித்தாயே வெனது சத்திபுஞ் சித் சாவசன்றிச் எடமாதலின் 

மையாற் றனக்குப் பகையாக சடப்பொருள் இத்தைப் புர் 

தீழமுறுத்துவதன்றிச் சச துப்பொருள் சி,ச்தைப் பந்தமுறுத் 

அமாறின்மையாலும், உறுத்துமெனின், முதல்வனது பெரு
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ங்கருணைக் மெக்காகலானும், சடப்பொருளாய்ப் பர்தமு.று 

விக்குஞ் சசசமலம் வேறுண்டென்பது பெறப்படும், இனி 

மலஞ் சடமாய் நிற்றலின், ஆன்மாவீன் குணமெனக்கோட 

லே பொருத்த முடைத்செனின்? அறியாது கூறினய் ; கு 

ணமாயினிடையே நீங்குதல் கூடாமையானும், ஆன்மா வி 

தற்குணமுடைகத்தாகலின், ௮அறியாமையு மறிவுமாரய விர 

ண்டுிமறு தலைக்குண மொருபொருட்குக் கூடாமையாலும் 

அஃதான்மாவின் வேருயதோ ரகவிருளாகிய இரவிய மென் 

பது தெற்றென வுணர்ந்துகொள்க,. சிவாகித்தமணிதீபிகை 

புடையாரு முகலஇகரணத் இறுதி.பிற் பயன் "கூ.றும்வழி, 

ஞானாபாவமே யஞ்ஞான மென்பாரைமறு த்து, மலர் திரவிய 

மென்றும், அராதிப்பொருளென்றும், மலசத்திகள் பலவெ 

ன்றும், மு.த்தியின் மலச,த்திக்குக் கேடன்றி மலத்துக்குக் 

கேடி.ன்மைபின் அகாதிப்பொருளாதற் இழுக்கல்லை யென்று 

ம், கடா விடைகளான் விரித்துக் கூறியவாறாண்டுக் காண்க, 

அஞ்ஞானமென்னு மகலிருண் ஞானாபாவ மாகாதெ 

ன்று இவ்வாறு மறுக்கப்படவே, ௮ர்தகாரமென்லும் புறவி 

ருள் லோகத்தின் ௮பாவமென்பதூஉ மறுச்கப்பட்ட வா 

மூ.பிற்று, அதுவுஞ் றிது காட்டுதும், ௮லோகத்தி னபா 

வமே யக்தகாரமென்பார்க்கு, அம்முறை பற்றிச் சுகத்தி ன 

பாவமே துக்கம்; தன்மத்தின் ௮பாவமே ௮தன்மம்; சை 

யோகத்தி னபாவமே விபாகமென் றிவ்வாறு கோடல் வே 

ண்டும், ௮ங்கனங் கொள்ளாமையால் அவர்க்கு மது கருத் 

தன்று போலுமென மறுக்க, அன்றியும், ஆண்டொளியில் 

லை, இருளுள்ளதென, ஒளியின்மையின் வேரு யிருளென்னு 

முணர்வு நிகழ்தலானும், யாட்டின் கழுத்திற் மாங்கு முலை 

யோ டொக்கும் ௮பாவத்தாம் செய்யச்கடவதொன்று யா 

ண்டு மின்மையாலும், கண்ணொளியைச் தடைசெய்து நிற்ப 

தாயெ விருளை ௮பாவமென்றல் கூடாமை யறிக, இவ்கிரு 

ளின அண்மை வெள்ளிடையினலரகீழித்து கோக்பெவழிய்
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மறைத்தற்றொழி னிக; ழ்தல்பத்திப் பாரிசேடிய - வளவையா 

னறியப்படும், அத்றேல், மீலவடி விற்றுய்தி த் கோன்றுதலில ன் 

இருள் காட்சிப்பொருளென்; ரூஜ் படு மிழுக்கென்னை யெனி 

ன்? அற்றன்று; துன்னிய விருளின்கண் AP sg Susur 

லக் கண்ணிமை யிறுக மூடியவழியு மொருதன்மைத்தாய்க் 

சோன்றுதலின், வேற்றுமை யின்மையான், அது மயக்கவு 

ணர்வேயாமென்பது போதருதலின், SDS GY wort py 

தகோன்றுவது மதுபோல மயக்கவுணர்வாவதன் றி, இருளின் | 

ஜோற்றமன்றென்பது 2 giuassrp sand Oarara, 

உலகாயதர் செவி முதலிய விடங்களே யிந்தீரிய மெ 

ன் பராகலின், சண்ணென்னு மிட,ச்தின் வேராக - ஒளிப்பொ 

ருளாகு மிந்திரியம் உண்டென்பதற்குப் பிரமாண மென்னை 

யெனின் ? செவிடனுக்குச் செவியுளதாகவு மோசை கேளா 

மையின், ௮.து கேளாமைக்குக் காரணஞ் செவியென்னு மு 

துப்பின் வேறா யதனை அஇட்டித்து நிற்கு மிந்திரிய மில்லா 
மையே யன்றிப் பிறிதின்மையாற் செவியென்னு முனுப்பு 

இந்திரியமாகாமை எல்லார்க்கும் விளங்கக் Gi 65S. Qe 

பற்றி யேனை யிர்திரியங்களும் ௮வ்வ விடங்களின் Carey ae 

கண்டுகொள்க, ஞானேந்திரியங்களைந்தும் அதிதற் கருவிச 
on raed ar, சாத்துவிகாகங்காரத்தித் ஜோன்.றியனவாம், கண் 

ணிச்திரியம் ஒளிக்கருவியாகலின், உருவத்தை யறிவதாம். 

இது ஆன்மாவின் ஞானசத்தியா லஇட்டிக்கப்பட்டுப் பொரு 

ள்களை விசேடண விடிய வியல்புபற்றி அறியுமா றின்றி 

நிருவிகற்பமாயதியுக் கருவியென் றுணர்க, இது ஏனை ஞா. 

னேந்திரியங்களுக்கு மொக்கும், காட்டு மொளியின் வேறா 

ய்க் சண்ணுக் கொளிக்குண முண்டென்றற் கேது வென்னை?. 

கண்ணுக் கொளிக்குண முண்டெனின் ? மின்மினித துணை 

யா Sep தானே விளங்குதல் வேண்டுமாலெனில ன்? காயத். 

தின் சண்ணதாயெ சத்தகுண முரச குணில் சையோக முதி
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விப வி.பஞ்சகற்களான் விளக்க /்பட்டுழி விளங்கி அல்து மி 

விளங்காதொழிதலே war Os இனை தீதுணையாயிலு:் தானெ 

டன விளங்குமா றின்றென்பது பற்றி வியஞ்சகதத்தி னெதிரொ 

லி வடி.வாற் Coy sro மல்வோசையை ஆகாயத்தின் குரை 

ன் றென்பார் யாருமில்லை, அநுமீபாலக் கண்ணின் கண்ண 

தாகிய வொளிபயும் வியஞ்சசமாகு ஞாயிற்றி ஜொளிமுதலி ய் 

வுள்வறி விளங்? அ௮ல்லுழி விளங்காமை மாத்திரையே பிறி 

தல்லையாகலான், அதனைக் கண்ணின் குண மன்றென்றல் 

அ றிலில்லார் கூற்றேயா மெனவும், அக்கண்ணொ்ளி கன்னை 

விளக்குதற்குரிய வியஞ்சகப்பொருள் ஏஈதேசமாயின் ஏக 

தேசத்து விளங்கியும் வியாப்கப்பொருளாயின் வியாபகமாய் 

விஎங்கியு நிற்கு மியல்பிந்றெனவு முணர்க, இனிக் கண் 

ams கொளியபில்லை, ஞாயிற் Do) eal முகலியனவே கண்ணி 

ன்சணின்று காண்டல் வியாபார நிகழ்த்துமெனின் ? அங்க 

னமாயின், ஞாயிழ்றி னொளி முதலியன கண்ணின்கணின்றே. 

காண்டல் வியாபார நிகழ் ச்துமென்னு நியமம் வேண்டா ; ௨ 

டம்பினுள் யாண்டாயிலு மோரிடத்தைப்பற்றி நின்றும் கா 

ண்டல் வியாபார நிகழ்த்துமென் ரொழிக, HDS DO, அவ் 

வாறு ஓளியுடைத்தாகிப கண்ணி $தரியந் கன் ஜொழிழ்பாடு. 

நிகழ் தற்குப் பிறி2தா ரொளிபி னுபகாரத்தை யின்றி யமை 

யாதவா நென்னைபெனின் ? அக்கன மாயினும் கண்ணிர்திரி 

டயர் தூல வொளியாகலின், தமோகுணசாரமான இருளென் 

னும் பகைப்பொருளின் சத்தியான் மடக், காண்டல் வியா 

பார நிகழ்த்துதற்கு ௮ க்கயென்லும் பூதத்தின் RMP ஞா 

-யிற்றி னொளி விளக்கொளி முதலிய GAS ware qQuary 

gang Caan pure s1B6r 00 ser லுணர்கு் 

இதனானே ஞானாபாவ2ம அகுதானமென்பார மச 

மும். மறுக்கப்பட்டது ; - அபாவம் PO ary eb st செய்ய 

மாட்டாமையின்,
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மாயா தனுவிளக்கா மற்றுள்ளங் காணாதே 
லாயாதா மோன்றை யதுவதுலாய்--வீயாத 
வன்னிதனைத் தன்னுண் மறைத்தோன்றுங் காட்டம் 
றன்னைமல மன்றணைத ரான். [போற் 

௪-௮, உ-ம். எ-னின், அகந்துகமலமே. ஞானதி3ரோ 

கமா.சலமையும் வேறுமோர் மலமுண்டென்் தல் மிகைபே 

அமென ஜக்சவாதசைவர் முதலியோர் மதம்பற்றி நிகழுக் 

கடாளை, யாசற்கித்து ஆகந்துகமலத்தானுஞ் சகசமலத்தா 

இஞ் செயப்படும் காரியங்கட்குக்கம்முள் வேற்றுமை பெரி 

தாமாஅணர்த்துமுகத்கான் எதுவை வலியுறுத்து கனு லி 

ற்று, - | 
இ-ள், உள்ளம் மாயா கனு விளக்கு ௮ச் காணாதேல் 

ஒன்றை ஆபாது-௮ம்- சாது, உயிர் ஐகந்துகமலமெனப்பூம் 

மாயரகாரியமாகிய உடம்பு தனக்குக் காட்டாகக்கொண்டு கா 

தாயின் ஒருவிடயத்தையுமறிவதல்லையாம். மலம் தன்னை (CB) BT ஒரு BD Bit} & x é 
அன்று ௮ணைதல் தான்-௪-௮. சகசமலம் உபிரை ௮நதி 

யேபத்திகித்தல். அது அது ஆப் வியாத வன்னிதனைததேல் 
னுள் மறைத்து ஒன்று அம் காட்டம் போல்-௪எ-.து சர்ட்ட 

மூ,தலியவற்றுள் ௮ அவதுவேயாய் நின்றுக் தனக்குக் கேடில் 

லாத வன்னியைத் தனக்குண்ம, றக்துவைத்து ஒன்றேயாய் 

நிற்கும் காட்டம்போலும், எ-று, 

எனவே, காட்டாய் நின்று விடயங்களையறியும் வண் 

ணம் உபிர்க்கறிலை விளக்குதல் மாயையின் செய்தி; yeas 

நிவை,ச் கடை செய்துகொண்டு நிழ்றல் மலத்தின் செய்தி; 

இவ்விரண்டும் இங்ஙனம் ஒளியுமிருளும்போல் இகலி நிற்பன 

வாகலான் ௮,த்தன்மைத்தரய மாயை இத்தன்மைக் சாய மல! 

மாதல். யாண்டையதென மறு,த்தவாராயிர் ற்று, 

மற்றென்பது .மலமன்றணை,த லென்ப,கனோடி. பைந்து 

வினைமாற்றின்கண் Ob 5 |
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முறிறும்மை சி றப்பும்மைகள் தொக்கன, 

ஆமூர் கானுங் கட்டுரைக்கண் வந்த அசை... 

'வன்னி அது அதுவாதல் காட்டத்துண் மறைக்துழிக் 
சாட்டமேயாயுஞ் சூரியசாந்தத் துண்மை றந்த ழி ௮துலேயா 

யம் இவ்வாறே அவ்வவற்றின். மறைந்துழிச். கானென்பதொ 

ன் றில்லையன்னும்படி கிற்றல், அம்கனமாஇயும் வியாமை, 

கடை. கன் முதலிய தொழிற்பாடு நகிகழ்க்சவழிச் தோன்றுக 

லாற் பெற்றும், தன்னுண் மறைத்தல் வன்னியென்பகொன் 

றில்லையென்னும்படி. பொதிர்துகொண்டு தானேயாதல், ஒன் 

ரூங்காட்டம் ஒன்றேபோல் அத்துவிதமாங் காட்டமென்ற 

வாறு, இவ்வாறு. உவமைக்கோதிய அடையுஈதொழிலும் 

இயைபும் 0 பெ. ருட்கண்ணும் கூறிக்கொள்க, 

மாயை கன்மங்கள்போல ஆபென்றெனக் காலத்தானு 

ww 2 மவற்றுமை கூறுவார் அன்றணை தலென்றார், 

இ. ப்ஙனநற் கூறிப்போக் ௪. மலமாவது ஞானுபாவமென் 
பாரும், பி.ராக்திஞானமென்பாரும், கமோகுணமென்பாரும், 
பஞ்சக்கிலைசததுள் ஒன்றாயெ அவிச்சையென்பாரும், மா 
யை கன்மங்களென்பாரும், சவசத்தியென்பாரும், உயிர்க்கு 
ணமென்பாருமாய், அவ்வச்சமய நால்பற் றி மயக்குவாருமு 
ளர், அம்மலத்திற்குப் பத்றுக்கோடாகிய- சூனியமுதலிய 
வற்றின் வேறெனப்பட்ட ஆன்மாவும்: இயற்கையாற் சட 
மென்ட பாரும், அறிவமாத்திரைே யயெனக் குணிப்பொருளன். 
றென்பாரும், சு,தர்திரவ.நிவுடைத்தென்பாரும், அவ்வுடம் 
பளகிற்றென்பாரும், அணுவளவிற்றென்பாரும், உருவென். 
பரம், அருவென்பாரும், . உருவருவெள்பாருமாய், இன் 
னும் பலதிறப்படக்கூறி மயங்குவாரு; முளர், ௮வையெல் 
லாம் பொருர்தாமை ஆகமங்களுட் காண்க, ஈண்டரைப்பிற் 
பெருகும்.
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இச்சகசமலம்,ஞான திரோதகமாய்த், இரவியமாய்,௮.ி 

யாமைக் குணச்தசாய்ச், செம்பிற் களிம்புபோல உயிரின் 

குற்றமாய், அகாஇபந்தமாய்ச், சடமுமாய்ப் பலவுமாயின் ௮ஹி 

லெய்துமாகலின் அ௮காதிபந்தமாதல்பெறப்படாமையின் ஒன் 

Souris, Ags SET HOT பிரளயாகலர் சகலரென்னும் உயிர்ப் 

பாகுபாட்டிற் கேதுவாய் உயிர்கடோறும் தனித்களனி வெள 

வேழுய் மறைத்துகின்று தத்சங்காலவெல்லை.பி. னீ.க்குவன 

வாகிய சதிகள் பலபலவுடைக்தாய், உபிர்கண்மூன் உவகை 

களும் படுதற்கு கரலகாரணமாய், நிக்சமாய், வியாபகமாய் 

விப பகவு;பிர் ௮ணுக்சன்மைப்படுமாறு செய்கலின் ஆணவ 

மென்னும் பெயர்ச்சாப்ப், பசுத்துவம் பசுரீகாரம் மிரு த்திய 

மூரீச்சை மலம் அஞ்சனம் அவித்தை ஆவிருதியென் ஐற்றொ 

டக்கததுக் காரணக்குறிகளுமுடைக்தாய் நிற்பதெனவம் பட 

லம் படாநர்க கண் ஞாயிற்றின் சர்நிதியினிற்பினும் படலச் 

சான் அ௮வ்வொளியை யிழந்து இருளினழுந்துமாறுபோல 

முதல்வன் சச்கிதி.பினிற்பினுஞ் சோபானமூறைபின் அறிவி 

சக அறியும் கன்மைத்தாய உயிர் அராஇயேயறிவித்தால் அறி 

யமாட்டாமையின் அம்மாட்டாமையான் அவவறிவை இழ 

நு அறியாமையாய் Opis eG ன் அஃதவ்வுபிக்குப் பச்ச 

rd OO nora முணர்க, அகாதியயே மலத் Boot RBM (lp Hv 

லன் வினையாயப் அமாதிமுக்கச்சன்மையயென எண்குணால் ௬ ப 

Char வைம்கெண்ணப்படுவதென்பது சிவாசுமங்களுக்கெல் : 

லம் ஒப்பமூடிக்கா ந்போல HET BRS மலத் தப்பற்ற கல். 

உயிரின் வினையாய் உயி க்குக்றங்களுள் வைத்தெண்ணப்படிவ ப 

தென்ப தூஉம் அ ழற்றிற்கெல்லாம் ஒப்பமுடி.6கது. ஈண்டுப் 

டல கடாவிடைகளெல்லாம் சரிடத்துமொக்கும், 

'இரண்டாமநிகரணழடிந்தது. , 
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-மூன்முமதிகரணம், 
| எண்டா 

இனி இவ்வான்மாச் சாக்கரஞ் சொப்பனஞ் சுழுத்தி 

துரியக் துரியாதீதமாயுள்ள பஞ்சாவத்திதனாய் கிற்குமென் 
PB. 

எ-று. மே-ள், எ-னின் . இருளகப்பட்ட கண் விளக் 

கோடு கூடியவழி விடயம்களைக காண்டலேயன்றி வெவ்வே 

வக்டைப்படுமாறில்லை ௮துபோல மலத்தகப்பட்ட உபி] ௧ 

ருவிகளோடு சந்தித்தவழி ஒரு கன்மைத் STUN SOV அமைவு 

டைத்து அவ்வாறன்றி மேலைச்சூத்திரத்தோதிய முறையான் 

ஐம்புலனறிந்தும் ஒடுக்கமறிக்தும் உண்டி வினையின் றிக் சட 

ந்தும் உணா த்தவுணர்ர்தும் இங்கனம் வெவ்வேறு ௮வக்தை 

ப்பமிமாறியாங்கனமென அ௮வர்கூறுங்கடாவை யாசங்கித்துர் 

சூச்திரத்தின் இறுதிக்உற்றைக் கண்ணழித்துை eB மேதி 

கோடனுதலிற்று. இ-ள், வெ-டை, 

அ .வத்தையெனப்பருவன பலவுள வாகலின் அவற்றுள் 

மீக்குகற்குக் களந்தெித்துரைத் கார், 

அ/வத்திசன் என்னம் வடமொழி ஆ3உவறிசொல் 

லாற் கூறியது ௮ம்மதம்பற்றி 

அ/மைச்சரசேய்ப்ப நிற்றலானென்பதூஉம் ஈண்டி வரு 

விழ்துரைகனுக்கொள்க, கொள்ளவே, *4* படைகொடு பவ 

னிபோதும் '” வேர்தன் * கடைதொறும் விட்டுவிட்டுக் காவ 

மிட்டு” அச்தப்புரத்திற் செல்லுமாறுபோல அன்மா ௮ங் 

கனம் அ௮ஞ்சவத்தைப்படிதல் அமைவுடைக்கென MOSS 

வாருபிற்று 

அதுதான் மலசொருபத்தின் மறைம்து அரூப சொர 
பபாய் நிற்றலான். 

* சிவஞானசித்தி, சான்காஞ்சுச் இரம், ௩௨, 
&.
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௭-௪. ௪௮, ௪-னின், ௮ரசன்போல் உயிர் அங்கன 

மஞ்சவத்தைப்படுமாயின் வியாபகத்திற்கிழுக்காய் முடியும் 
$ேபோலுமென்னுங் கடாவை யாசங்கத்து மேற்கோகாச் சாதி 

தீததைலிற்று, இ-ள். ௮வ்வுயிர்தான் மலவடிவின் மறைப் 
புண்டவழி அருவுடம்பாகிய தத்துவசொரூபியாய்நிற் றலான் 

அ௮த்தத்துவங்கள் கதொழிற்படுமவச்சை வேறுபாடுபற்றி 

இனி இவ்வான்மாச் சாக்கரஞ் சொப்பனஞ் சுழுத்தி துரியர் 

துரியாதீதமாயுள்ள பஞ்சாவத்திதனாய் நிற்குமென மேக் 

கொண்டது, எ-று, 

ப சிவனே வியாபி யவத்தையி லிழிந்து திரும்புதல் 

குற்றமாக் கருவி சேருதல் பிரிதலில்லையா முறையி செயப் 

படுங் கருவியே தெரியுர், தாலிலாவறி௮ு கங்னெவிடமே குரு 

மயிர்க் இருப்பிடம் ” என்றதூஉம் இப்பொருள்பத்தி இ.ப 

OTE, ” 

திதீதுவவன்னரூபனாதல் விடுபெற்றுழியம் உண்டுபோ 

அமென்று சங்கை நிகழாமைப்பொருட்டு, மலசொரூபக் 

தன் மறைந்தென மேற்கூறிப்போர்தகனை வழிமொழிந்து 

கொண்டு ௮ரூப சொரூபியாய் கிற்றலானென்று ஏதுக்கூமி 

ஜா. 

மறைந்தவழியென்றது மறைந்தெனத்திரிஈத நின்று 

ஒன்றணையா மூலத் துயிரணையு நாபியினிற் _- 
சேன்றணையுஞ் சித்த மிதயத்தி--மன்றவே த் ன் 

யையைந்தா ஈன்னுதலிற் கண்டத்து வாக்காதி #8) est 

மேய்யாதி விட்டகன்று வேறு. ட 

எஃது. உம், எ-னின், தத்துவங்கள் தொமிழ்படுதந் 

கண் கிகழும் ௮வச்தை வேறுபாடு தெரித்துணர்ச்து அஃதே 

துவாதலை வலியுறுத்துதணுகலிற்று, கீல் நூதலில் வரக்காறு 

மெய்யாதி. மன்ற எய் ஐயைந்தாம் .கண்டத்தின்' வாத்காஇ 

மெய்யாதி AO gp வே ஐயைந்தாம் 'இதயத்தித் 

ஆச
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சி தஞ்சென்றணையும் நாபியினில் உயிர் ௮ணையும் ௮ணையா 

மூலதன ஒன்று: என வியையும். 

இ-ள். சாக்ரெத்சானமெனப்படும் இலாடத்திற் புற 

விந்திரியம் பத்தினையும் தேற்றமாகப். பொருந்திய இருபச் 

தைந்து கருவி தொழிழ்படும்; சொப்பனத் 'சானமெனப்படும் 

கண்டத்தின் அப்பத்தினையும் விட்டு நீங்க வேறாய இருபச் 

தைந்து கருவி தொழிற்படும் : சுழுத்தித்தானமெனப்படும் 

இதயத்தின் ௮வற்றுள் இருபத்திரண்டு கருவிகளை விட்டு 

நீங்க முன்னர்க் கூறப்படும் இரண்டு கருவிகளோடு கூடிய 

சிதர் தொழிற்படும் ; துரியத்கானமெனப்படும் உர்தியிற் 

சித்சத்தையும் விட்டு 8ீங்க முன்னர்க் கூறப்படும் புருடதத் 

அவதக்கோடு பிராணவாயுக் கூடிச் தொழிற்படும்; இக்கருவி 

களொன்றும் அணையாத அதித,த்தானமெனப்படும் மூலாதா 

ஏத்தித் புரூடனொன்றே நிலைபெறும். எ-று. | . 

er னவே, இலாடத்தானமுத கலிய ஐந்தினுகிற்குங்கருவி 

கள் முறையே முப்.பத்தைந்தும் இருபத்தைர்தும் மூன்றும் 

இரண்டும் ஒன்றுமென்பது போக்தவாறுணர்க. 

மன்தவென்பது தேற்றப்பொருட்டாகிய இடைச்சொல். 

ஏய்தல் பொருந்துதல்; வினைக்கொகை, 

வாச்சாதி மெய்யாதியையென இரண்டாவது விரித்து 

ரைக்க. அஃதீரிடத்துஞ் சென் தியையும். 

வருனெற சூத்திரத்தின் மெய் வாய் கண். மூக்கு எனச் 

செய்யுட்கேற்ப மெய்யை முற்கூ௮ுதலின் அ௮ம்முறைபற்றி 

ஈண்டுச் செலியாதியென்னாது மெய்யாதியென்றார, அவற் 

ரொகடிய இருபத்தைர்தாவன அவ்லிச்திரியம் பத்துக்கும் 

விடயமாக வசனாதி சத்தாதி பத்தும் ௮வற்றினுத்கு உட். 

கருவியாயபெ அர்தச்சாணங்களணுனகும் (apg? கூடி
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Sia soo தடி றுவதாபெ புருடஜென்றும், அஃதவத்ை oy gy 

தற்குரிய மதுகைக்கேதுவாய் அகங்காரத்தாம் செலுத்தப் 

படும் பிராணாதி வாயுக்கள் பத்துமென இவை. ஈண்டுச் ௪ த் 

தாதி யென்றது வசனாதிபோலும் விடயங்களையெனக்கொ 

ள்ச, 'எனவே, பூசங்களின் கூறாய் ௮வற்றுடனின்று தே 

ாழிக்குச் தேருறுப்புப்போல இந்திரியங்களின் ஜொழிற்பா 

ட்டுக்கு மதுகையை விளைத்து நிற்பனவாய பு.றக்கருவி யது 

பதில் ஈண்டுக் கூறிப்போந்த விடயங்கள் பத்தும் வாயுக்கள் 

பத்தும் ஒழித்தொழிந்த புறக்கருவிகள் நாற்பதும் அவற்றை 
யுடைய் பூதங்களைந்தும் அவற்றிற்கு வலியாயுடனிற்பன 
வாய சூக்குமபூகமெனப்படுந் தன்மாத்திரைக ஊைந்துமென் 

னும் ஐம்பது கருவிகளுங் ஜேகோக்யெ சாக்ெத்தான த்தில் 

தமது சத்திமடங்கி விளைக்டோசத் தகொழிற்படாதொழியு 

மெனவும், ௮வை யொழிர்தவழி அவத்தைக்கேதுவாய்நின் ற 

ஏனைப் பொதி முதலிய முப்பத்துரான்கும் அவற்றோடு கூடி. 

ய புருடதத்துவமும்' இருவகைப் பூதங்களாலும் பு றக்கருவி 

களாலுர் தரப்படும் மதுகையின்மையின் ஆண்டுப் பொறிக 

ளின் ரொழிற்பாடு மெத்தென நிகழுமெனவுங் கொள்க 

கலாதிகளுஞ் சுத்ததத்துவமும் ௮வத்தைக் கேதுவாகாமை 

யான் உடனெண்ணுராயினார். ஏனையவும் லிரிக்தநால்களுட் 
கூறியவாறுபற்றி உணர்ந்து கொள்ச, 

இலாடத்தே சாக்கிரத் த்தை யெய்திய வுள்ள 
மிலாடத்தே யைந்தவத்தை யெய்து--மிலாடத்தே 

யவ்வவ விந்திரியத் தத்துறைகள் கண்டதுவே 
யவ்வவற்றி னீங்கலது வாங்கு, 

எ-, உ-ம், எனின், ௮்கனம் அதித ச்தையெய்திய 

புருடன் மீளப் பிரோக வவத்தையாயெ உணர்த்துமுறை, 

மைச் சாக்ரெத்தைச் தலைப்பபொறு அவாத முகத்தான் 

விளக் sid SF gid முறைமையிழ் செத்தும் பீரேர
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கக் கருவிகளைர்தின் ரொழிற்டாபெற்றி ஐர்தவத்தை நிகழு 

மென்பதூஉம் ௮வை இவையென்பதூஉஞ் சுத்தாவத்தையும் 

இவைபோலுண்டென்பதூஉங் கூறி ௮தனை வலியுறுத்து த 

அதலிற்று. 

இ-ள், இலாடத்தே சாக்ரெத்தை எய்திய உள்ளம்- 

og. இலாடத்தானத்தினீங்கி ௮ண்டாண்டவக்தைப்பட் 

டுக் சீழ்ப்போர்து மூலாதாரத்தி னெய்தியபின் மறித்தும் 

அவ்வாறே ஆண்டாண்டவத்சைப்பட்டு மேற்சென்று இலா 

உத்தானத்தின் உணரத்துமுறைமைச் சாக்கிரத்தைக் தலைப் 

பட்ட. புருடன், இலாடத்தே ஜந்து அவத்தை எய்தும்- 

௭-௮. ஆண்டுஞ் சாக்கரச்சாக்கர முதலிய ஜஐர்தவத்தைய 

அம்:--இலாடத்தே அ௮வ்வவவிந்திரியத்து ௮த்துறைகள்கண் 

டு-௪-ஐ. அவையாவன அவ்விலாடத்தான த்தின்கண்ணே ௮ 

வவப்பொறிகளான் அவ்வவ்விடபங்களையுணாந்து, ௮.து3வ- 

எ-து. அப்போதப்போதே, :அ௮வ்வவற்றின் நீங்கல்-எ-.து. 

அவ்வவ்விடயங்களினீங்குகலாம், ௮து ஆங்கு-௭-து, இனி 

முன்னர்க் கூறப்படும் சுத்தாவத்தையும் இவைபோல ஐவ 

கைப்படும், எ-று, 

மேற்செல்வுழி ஆண்டாண்டுப்படு மவத்தைகளும் தழ்ச் 

செல்வுழிப் போலன்றி விசேடமின்மையின் வகுத்தோதகாது 

இலாடத்தே சாக்சரத்தை யெய்திய வுள்ளமென ௮ுவாத 

முகத்தாற் கூறியொழிக்தார். 

இழியுங்காலும் ஏறுங்காலுங் கண்டத்தானத்திற் கனா 

க்சாண்டலுண்டென்பது முறையே ஞானாமிர்தத்தினும் போ 

தீறிப் பல்மொடையினும் காண்க. 

அவ்வவ்விர்திரியம் ஆண்டாண்டு விடயித்தற்குரிய 

இந்தரியம், 

அவ்வவ்விடயம் ஆண்டாண்டுப் புலனாதற்குரிய விடயம்,
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கண்டு நீங்கலென வியையும். 

து ௮வவக்காலம். ஈண்டும் HORE கூறிக்கொள்சி, 

கண்ணுருபு தொகுத்து ஏகாரம் விரித்தார். 

கண்டதென ஒறாமொழியாகவைத் அரைப்பாருமூளர், 

குற்றியலுகரச்தினமுன் உடம்படுமெய் பெறுதற்கு இத்தி) 

லாமையாலும் பொருட்செறப்பின்மையாலும் ௮ஃதுரையன்! 

மை.பறிக, 

அப்போதப்பேதே நிம்கலாவது விடயங்களைக்கண்ட 

கண்ட பொழுதே அவற்றை அபர்த்துவிரிதல். ** ஒன்றன் 

பாலும் வருபயன் மாறி மாறி வரதிடும் ” என வழிநூலாடி 

ரி.பர் கூறியதும் இவவியல்பு நோக்கயென்ச, 1 * கரணஈதன் 

wp Arua ge கண்டுகொண்ணி '' 3 4 உய்க்திரிங் கரண் 

தன்னிற் செயரொறு முணர்ஈது கொள்ளே'' என்பனவுமது, 

இக்நுட்பமுணர்ஈது கோடற்குச தூலாருர் ததிகியாயம் பற் 

றிக்கைப்பொருளை வீழ்ததிச் தெளிதன் முதலிய தூலத்துள் 
வைத்துக்காட்பெ, 

இனி ௮ரூப சொருபியாய் நிற்புழிப்படிம் ஐ$ வத்தை 

யினியல்பு கூறுகற்கெடுத்துக்கொண்ட இவ்வதிகரணக்தின் 

அதனோ டியைபில்லாத சூத்தத்தின்கட்படும் ஜுதவத்சை 

கூறு கற்கு ஓரியைபில்லையாயினும் அவத்தையெனப்பரிவன 

ஈண்டோதியன மாத்திரையே போலுமென மயங்காமைப் 

பொருட்டு வேறுமைந்தவத்தையுள ௮வை முன்னர்க் கூறப் 

படுமென்லுந் தணையே கூறுவார் அதுவரங்கு என்றொழி* 

தார். இக்கருத்தேபற்றி*பி.றிவிலா ஞானத்தோரும் பிறப் 
  

‘ Ragas ®, இரண்டாஞ்சூத் இரம் ௬௪. ஒருபுலனுகரு, 

* நான்காஞ்சூத் திரம். ௩௫, ௮றிதருமுதல்வ. ௪, 

1 ௩௬, உர்இடுங்கரணம், 

* வஞானசித்தி, நான்காஞ்சுச்.திரம், ௩டு, ௮றிசருமுதல்ங
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up வருளாலாங்கே, குறியொடு மைந்தவத்தை கூடுவர் விடு 

கூட” ' என்றொழிந்தார் வழி.நூலாசிரியரும், ப 

இவ்லிரண்டு வெண்டாக்களானுங் கூறிப்போந்த முத் 

இறத்தைர்தவத்தைகட்கு முறையே மூலமாய சேவலஞ் சக 

_ஓஞ் சுத்தமென்ற மூன்றனுள் வைத்துக் தன்னுண்மையெ 

னப்படுங் 'கேவலத்தினியல்பு சகசமலத்துணராசென்ப தனா 

னே பெற்றாம், ஏனைச் சகலத்தினியல்பு வருகின்ற சூத்திர 

தீதினுஞ் சு,த்தக்தினியல்பு அப்பாலைச் சூத்திரத்தினும் பெ 
ogy 

| ழன்றமதீகரண மடிந்தது. 
  

மான்காஞ்சூத்திர முடிந்தது, 

ஐநீதாஞ் சூத்திரம், 

  

விளம்பிய வுள்ளத்_து மெய்வாய் கண்மூக் 
| San bg wb தறியா வாங்கவை போலத் : 
தா த்த மூணர்வின் றமியருள் | 

காத்தங் கண்ட பசாசத் தவையே. 

எ.து. சூ-ம். எனின். இவ்வான்மாக்களிடச்தும் திம 
து மூதனுபகார முணர்த்து தலுதலிற் po. 

Tag. aeons, எ-னின். சூத் த்திரக் சருத்துணர்த்துத 

னு தலிற்று, 

இ-ள். ஐந்தவத்தைப்படும் வழிச் 'சருகியும் உயிரும் 

அமைச்சும் அசசுமேய்ப்ப நிஜ்பின் அவையே யமையுமாக 

லான் மு.தல்வனால் ,தண்டைச் சாசற்ப்லதொரு பயனில்லை
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போதுமென்னுங் கடாவை யாசங்கத்து ஆண்டும் இன்றிய 

மையாது வேண்டப்படுவதாய முதல்வலுடைய உதவியை 

௮றிவிக்கு முசத்தானே இரண்டாஞ் சூத்திரச்தினோதிய 

ணைக்காரண முதற்காரணங்களதிலக்கண முணர்த்துதல் 

இவவஞ்சாஞ் சூத்திரத்தின் கருத்து, எ-று, 

இ சனானே சூத்திரவியைபும் இனிது விளங்கும். 

மாயை கன்மங்கள் திசோதான சத்திக்குக் கருவியாய் 

௮ கனுளடங்குதலிற் றமது முதலுபகாரமெனப்படு் இரோ 

தான சத்தியதிலக்கணங் கூறவே அவற் ற்திலக்கணமுங் கூறி 

யவாருதல.றிக. 

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு, மேலைச்சூத்தி 
ங்களின் ௮ங்கனங் கூறிப்போர்த உயிரானே மெய் வாய் 

கண் மூக்குச் செலியென்பன தத்தம் விடயங்களை இஃதின் 

னதென்று அ௮ளவிட்டறிந்தும் ௮ங்கனமறியு் தம்மையுர் 

தம்மையதிட்டித்து நின்று செலுத்தும் ௮வ்வுயிரையும் 2 8 

யமாட்டா ; ௮வவிர்இிரியங்கள்போல் உயிர்களும் சமதறிவி 

ற்கு வியஞ்சகமாகயே முதல்வனது சற்சத்தியான் மேற்கூறிப் 

போந்த இருவகையஞ்சவத்கையினின்று வினைப்பயன்களை 

யறிந்து ௮ுபவிக்குர் சம்மையுர் தம்மைச் செலுத்துர் திரு 

வருளையம் ௮றியமாட்டா ; உயிர்கள் ௮வ்வாறுணா்தல் கார் 

தீ.த்தைக் கண்ட இரும்பு அதன் சர்நிதிமாத்திரையின் வலித் 

துக்கொள்ளப்படுமாறுபோலக் சரணத்தானன் றிச்சங்கற்பச் 

தான் ௮ இட்டிக்கு முதல்வன் சங்நிதிமாத்திரையினாம் நக 

லான் ௮துபழ்றி முதல்வன் விகாரியாதலின்று, எ-று. 

அரகலான் அதுபற்றி முதல்வன் விகாரியாதலின்றெ 

ன்பது குறிப்பெச்சம். 

செலி யென்பது சொல்லெச்சம்,
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"ஐம்பொறிகளைக் கூறியது உபலக்கணமாகலின் ஏனைக் 

கருவிகளும் அவ்வாருகல் கொள்ளப்படும், அற்றாகலினன் 

றே * “பபொறிபுலன் கரணமெல்லாம் புருடனா லறிந்து % 

wort wb grevigt FA wii. | 

விடயங்களை யறிவுமி முதல்வன் உடனின்று செலுச் 

அவனாபின் அவ்விடபங்களோடொப்ப முதல்வனையும் அறி 

தல் வேண்டுமென்பாரை கோக், அளச்கறிந்தென்றொமி 

பாது அ௮றியாவென்ருர், 

ஆங்கவை ஒருசொன்னீர்மைத௮ு. தம்முணாவின்றமி 

யென்றது தமது முதலென்னும் பொருள்பட... வந்த அரும் 

வேற்றுமைத்தெர்கை. 

ஈண்டு ௮ருளென றது ஏ.்புழிக்கேடலால் திரோதான 

சத்தியின்மேனின்றது. அருளாலென விரித்து அளந்தறிந்த 

றியாவென உவமைக்கோதிய வினையைப் பொருளினுங் கூட் 

டி.யுரைக்க, 

இதலுள் விளம்பிய வுள்ளத்து மெய் வாய் கண் aps 

களந்தறிந்தறியாவென்றது ஓரதிகரணம்; ஆங்கவைபோலக் 

,தாந்தமுணர்வின் றமியருள் காந்தங்கண்ட பசாசத்தவையே 

யென்றது ஓரதிகரணம் ; ஆக இரண்டதிகரணத்கது இச்சூச் 

திரமென்றுணர்க, 

முதல திகரணம். 
—_—0i— 

ஈண்டு ஐயுணர்வுகள் அன்மாவாலுணருமென் றது. 

எ-.து, மேள். எ-னின். தாமரையிலையி னீர்போ த் 

புருடன் பற்றற்று நிற்பப் புருடன் சந்நிதியித் புத்திக். துவ 

மே ஐம்பொறி வழியான் விடயங்களையும் ௮.றியுமெனவமை 
  

* தவஞான?த்தி. ஐர்தாஞ்சூத்திரம், ௪,
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பும் அவ்வாறன்.றிக் கருவிகளோடு கூடிப் புரூடனே ௮வத் 

தைப்படுமென மேற்கூறிய தமையுமாறென்னையெனச் சாங் 

20 நாலார் மதம்பற்றி நிகழுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்தி 

தரத்தின் முதற்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட 

னுதலிற்று, இ-ள். வெ-டை.. 

உணர்விற்கேதுவாயெ பொறிகளை உணர்வென்றுப௪ 

Figo Tir. 

௮/வற்றினான் ஆன்மா வொற்றித்துக் காணினல்லது 

அவையொன்றையும் விட.பியாவாகலான். 

௭-2. எது. எ-னின். அதற்குப் பிரமாணமென்னையெ 

ன்பாரை நோக் மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று. இ-ள். 

அவ்வைம்பொ றிசளோடும் உயிர் ஒற்றுமைப்பட்டு நின் நறிக் 

தாலன்றி அவை ஒருவிடய த்தையும் விடயிக்கமாட்டாவாக 

லான் ஈண்டு ஐயுணர்வுகள் ஆன்மாவரலுணருமென மேத் 

கொண்டது. எ-று, 

ஆன் உடனிகழ்ச்சிப்பொருட்கண் வந்தது, 

உம்மை இழிவுகிறப்பு ; முற்றுமாம். 

| எதிர்மறைமுகத்தாற் கூறினார், இன்றியமையாமை வி 

ளக்குதற்கு. 

ஐம்பொறியை யாண்டங் கரசா யுளநீற்ப 

வைம்பெழிக ளுள்ள மறியாவா--மைம்போறியிந் 

காணா$தற் காணாது காணுமுளங் ST COC Si 

காணாகண் கேளா சேவி. 

OT +g. Bnd. எ-னின், உயிர் ௮ங்கனமொற்றுமைப்பட், 

டு நின்று செலுத்துகலும் ௮வை உயிரையின் நியமையா 

மையும் எற்றாுற்பெறுதுமென்பாரை நோக்கி ஏதுவை வலியு 

லு.த்துதனுதலிற்று,
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இ-ள். அரசு ஆய்-எ-து, அசன் அச்சாஜிமண்டபச் 

இன்வைூத் தன்£ம்க் கருமஞ்செய்வாரை அ௮வரவர்க்குரிய 

காரியங்களிழ் செறுத்தி அளுமாறுபோல, உளம் ஐம்பொ 

தியை ஆண்டு. அங்கு நிற்ப-எ-து. உயிர் ஐம்பொறிகளை 

அவ்வவற்றிற்குரிய விட்ங்களித்செ.லுத்தி யாண்டு இலாடத் 
தானத்தி னிற்றலான், ஐம்பொறிகள் உள்ளம் ௮றியாவாம்- 

௭-௮. ௮ரசனாலேவப்பட்டோர் எலிய கருமமாத்திரை Ger 

ன்றி ௮திகத்திற் செல்லமாட்டாமைபோல ௮வ்வைம்பொ றி 

கள் உயிரையறியமாட்டாவாயின, அ௮த்றேல், ஐம்பொறி 

கள் உயிரானன் மியறிதல் அமையா காயினும் உயிர் ஐம்பொ 

நிகளானன்றியும் அறித லமையும்போலுமெனின்? ஐம்பொ 

றியில் காணாேல் காணாது உளம் காணாதேல் காணு கண் 

கேளா செவி-௪-த. ஒருகருமஞ் செய்தற்கண் அரசரும் 
அமைச்சர்முதலாயினாரும் தம்முள் இன்றியமையாதவாஆ 

போல ஒன்றனை விடயித்தற்கண் உயிரும் ஐம்பொறிகளுக் 

தம்முள் இன்றியமையா, ௭-.ற. 

அன்னவாதல் உயிர் ஐம்பொ.றியினிங்சச் சொப்பனத் 
தானத்தினெய்தியவழிக் கண்டுகொள்க, 

திற்பவென்னுஞ் செயவெனெச்சம் மழைபெய்யக் கு. 
ளநிறைந்தது என்புழிப்போல நிற்றலாலெனக் சாரணப்பொ 

ருட்டாய் நின்ற து,இவ்வாறுரையாக்கால் இஃதே துவின் டொ 

ருள் வலியு௮ுப்பகாய உசாரணமாசற்கேலாமை யறிக, 

முதலதிகரண மடிந்தது, 
say eee
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ட இனி Daas தீம்து தே சலாலே யுணருமென்றது. 

- எடது, மே-ள். எனின், கருவி. சடமாசலிற இத்தா 
உயிரானன்றி ௮மையாவாயிலுஞ் சித்சாகெய உயிர் முதல்வ 

னது உபகாரத்தையவாய் நிற்பசன்தீ ௮வாவுமாயின் முதல் 

வனும் ௮வ்வாறே பிறிதொன்றலுபகாரத்தை ௮வாவுமென 

ப்பட்டு மேலும் வரம்பின்றியோடும் என. ஈ௪.ரவவிகாரவாதி 
முதலியோர் கூறங்கடாவை யாசங்கத்துச் சூத்திரத்தின் பி 
ற்க.ற்றைக் சகண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடலுதலிற்று* 

இ-ள். வெ-டை, | 

தம௫ முதலென்பது யானெம்மூர் புகுவன் நீ அும்ஜூர் 

பிகுவை யென்புழிப்போல, வேறுமுடி.பு கோடலிற் பால்வழு 

வன்மையுணர்க, 

உம்மை இறர்கதுகழமீஇயவெச்சம், 

இம்முறைமை தமக்கொருமுதலுடையவற்றிற்கேய 

ன்றி ஏனைப்பொருட்சென்மையின் வரம்பின் றியோடுமாறில் 

லையென்பார், தமது முதலென்று உடம்பொடு புணர்த்தோ 

தினார். தம்முணர்வின்றமியென்றது மது, 

தீத்துவங்களுமுபிருர் சமக்கொரு மூதலுடையனவா,௪ 

அம் முதல்வலுக்கு ௮ஃதின்மையும் மேற்கூறிப்போந்த சூ 

த்திரங்களாற் பெறப்பட்டனவென்பது கருத்து. 

இவ்வான்மாச் தன்னாலே யுணருமிர்திரியங்களை ப்போ 

லச் தாலும் சன்னையுணராது நிற்றலான். 

எ.து. ஏது... எ-னின். உயிர். ஐம்பொறியிற் சடமன் 

மையான் அவற்றை பெடுத்துச் காட்டி, மேற்சோடல் ஈண்
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டைக்கமையாதென்பாரை நோக்கி அதனைச் சாதித்தனுதலி 

ற்று, இ-ள். வெ-டை. 

சடமூஞ் சேதனமூமாய வேறுபாடுபத்றிக் தம்முள் 

ஒவ்வாவாயினுர் தம்மையுக் தமது முதலை.பும் ௮ியமாட்டா 

மைக்கண் ஐம்பொறியும் உயிருச் தம்முள் ஒக்குமாகரின், ௮ 

துபற்றி அ௮ங்கனமேற்கோட லமையுமென்பது கருத்து, 

மன்னுசிவன் சந்நிதியின் மற்றுலகஞ் சேட்டித்த 

தேன்னு மறையி னியன்மறந்தாய்--சோன்னசிவன் 

கண்ணா வுளம்வினையாற் கண்டறிந்து நிற்குங்கா 

ணேண்ணான் சிவனசத்தை யின்று. 

எ-து, உ-ம். எ-னின், தன்னாலுணரும் இந்திரியங்களை 

ஈண்டைக்கு உவமை கூறின் அவ்விந்திரியங்கட்கு வரும்ப 

யன் அ௮வற்றினுலொ ந்றித்துக்காணும் உயிர்க்காயவாறுபோ 

ல உயிர்க்குவரும் இன்பத்துன்பப்பபனும் உயிரானொற்றித் 

துக்காணும் முதல்வனுக்காதல்வேண்டுமென்பாரை நோக்கி 

அந ஜனமாகாமை கூறி ௮தனை வலியுறுத்து சனுதலிற்று, 

இ-ள். மன்னு சிவன் சந்நிடபின் மற்று உலகம் சேட் 

டி.தீத.து என்னும் மறைபின் இபல் மறக்தாய்-௪-து. ஈண்மிக் 

கூறிப கருதலளவையேயன்றி நிலைபெற்ற முதல்வனது சந் 

நிதி.பிற் பிரவஞ்சஞ் ரெயப்பமிகின்றகென்றோதும் வேதப் 

பொருளையும் அறியாது பிணங்குகின்ற பேதாய்-உளம் 

சொன்ன சிவன் கண்ணா வினையால் கண்டு அறிந்து நிற்கும் 

மாண்-எ-து, உயிராவது தம்க்கெனவோர் காரணமின்றித் 

சன்பொருட்டே அறிவனலாய அவ்விச்திரியங்கள்போலன் 

றி ௮வ்வேதத்துள் எடுத்தோ கப்படும் முதல்வன் சனக்குக் 

காட்டாகிநிற்பத்தான் செய்த வினைக்டோக ஒன் றனையறிக்து 

நிற்கும்; திவ்வேற பாடு அறிவாயாக, இன்று, (gst) Aas 

ன் ௮௪த்தை எண்ணான்-எ-து. அ௮ங்நனங் கர்ட்டாகி நிற்ப 

னும் தனது சம்நிதியின் ௮சக்கெல்லாஞ் சூணியமாகலான்
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மங்கலவடிவினனாய முதல்வன் அவ்வுயிர்போல் அவற்றை 

ன்துபவியான், எ-று, 

இசலுட் சவனென்றது மன்னுவெ ௫னன்புழிப் பே 
ரின்பத்துக்குச் காரணமென்னலும் பொருட்டாய்த் தன சக் 

நிதிக்கண் உலகத்தைச் சேட்டிப்பித்தற்குரிய இயைபுணர 
நின்றது; சொன்னசிவனென்புறி முத்றுணர்வினனென்னும் 

பொருட்டாய்க் காட்டாதற்குரிய இயைபுணரகின்றது; எண் 

ணான் சிவனென்பழிச் தூயகன்மையனென்னும்பொருட் 

டாய் ௮சத்தையெண்ணாமைக்குரிய இயைபுணர நின்றது. 

ஆகலாற் கூறியது கூறலன்மையுணர்க. ௮ஃது அம்முப்பொ 

ரூரஞுடைத்தென்பது சோமசம்புபத்ததி வியாக்யொன மூ.௪ 

லியவற்றுட் காண்க, இவதத்துவவிலேகத்துள் மூவகைப் 

பித்தோதிய பொருஞம் இவையேயாமாறு கண்டுகொள் ௪. 

௪ண்டு உலகமென்றது உயிர்களை. 

மறையினியலும் பொருளை மறையினியலென்றுபசரித் 
தார், 

இறந்தது தமீஇயவெச்சவும்மை விகாரத்தாற் மொக்க. 

மறந்தா யென்பது விளியுருபேற்ற பெயர். 

Tarte tA Rua pg அ௮விகாரவா திகள்கூறும் அபி 

Ups oT Ss Horus osrurt OFrenenGarsn சண்ணாவென் 

மூர்... திவசத்தி அவ்வக்காரியங்கவின் உன்ருகமாகலரகிய 

*சங்கற்பமே ஈண்டுச் சந்கிதியெனப்படிமென்பகாம். 

கார்தங்கண்ட பசாசத்தவையேயென்றது ஒருபுடை 

யுவமையாதல்பற்றியே பிறிசன்றென்பது கருத்து. 

வினையாலென்றது ஐம்பொறிபோலன்றி உணர்தந்பா 

யன் உயிர்க்கேயாதற்கேறுக் காட்டியவாறு. 

கண்டறிதல் ஒருபொருட்பன்மொழி. 
  

+ சக்கற்பமென்றது: வியாபகச்சிற்சத் இ சச்சி இிப்பிரோரக த, இணை 
ப நசி
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எண்ணல் ஈண்டறுபவித்கன்மேற்று, 

இன்றென்பது சாதியொருமை. 

௮வனெதிசீ என்பது அலவாய்கிலையாய் லந்து. 

ஆகசலானென்பது சொல்லெச்சம், இன்றாதல யாவை 

யுஞ் சூனியஞ் சத்தெதி/ என்புழிப் பெறப்படும். இக்கருச் 

தேபத்தி ** மாயை மருவிடான் வனவன்௧, ணூறைதரா 

சசேதனத்தால்"' என்றார் வழி நாலாகிரியரும். * * உன்னுது 

ரச் தேடச் கடமுறுவதெல்லா, முன்னுடைய தென்னாப் 

நீ யுற்றனையோ, மன்னுபிர்க--ளவ்வகையே காணில் கழில 

வு மாலதுவுஞ், செவ்வகையே நின்றசிவன் பால். '” என்த 

தும் இவ்கவியல்பு நோக்கி, 

வேய்யோ னோளியி லோடூங்கி விளங்காது 
வெய்யோனை யாகாத மீன்போல--மேய்யவனிற் 

கண்டகேட் 6ண்டூயிர்த் துற்றறியு மைம்புவனைக் 
கண்டூடனாய் மன்னுதலைக் காண்... 

எ-று, உம், எ-னின். உயிர் MDM PMT SF வுணரு 

fh BTC (ip Ba oH oor வேறுநின்றுணருமோ ஒன்ருப் நின்றே 

புணருமோவென்பாரை நோக்கி அ௮வவிரண்டியல்புமின் றி 

கின்றுணருமாறுணர்திதி அதனை வலியுறுத்துதலுதலிற்று. 

இ-ள். வெய்யோன் ஒளியில் ஒ௫ிங்கி-௪-து, ஞாயிற்றின் 

ஒளியினடங், விளங்கரது-௭-து. அ.கனின் வேருய் விளம் 

இக் தோன்றுதலின்றி, வெப்போனை ஆகாத மீன்போலு 

௪-௮, ௮துவாயொழிதலுமில்லாத காண்மீன்கள் ௮ஞ்ஞாயிது 

yen ஒளியுடையவாமாறுபோல, கண்டு கேட்டு உண்டு உயி 

ர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனை மெய் அவனில் சண்டு-எ-ுு, ' 
  

ச ௨ஞான?த் தி, ஐர்தாஞ்சூச் திரம், ௬, இறைவன்றன், 

ர திருச்சளிம்ஐ.ப்படியார், ௮௪.
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கண்டுங் கேட் உண்டும் உயிர்த்துர் இண்டியும் அதியப்ப 
டும் ஐவகை வி. _.பங்களையும் உயிர் மெய்ப்பொருளாகயெ aps 

ல்வனால் உணர்ந்த, உடனாய் மன்னுதலைக் காண்-௪-து, வேழு 

தலும் ஒன்றாதலுமின்றி அவ்விரண்டற்கும் பொதுவாப் 

அடங் உடனாய் நிலைபெறுதலை ௮.றிவாயாக, எ-று. 

உவமை யடை பொருளிலும், படொருளவீனை உவடை 

யினுஞ் சென்றியையம், 

ஐ சாரியை, 

சாண்மீன்முதலியவற்றின் ஒஸியெல்லாம் ஞாயி த்ரு 

ஷயை ஒளியயேயென்பது வேதநாற்றுணிபாகலான் ௮ஃ$£ண் 

டைக் குவமையாயித்று, | 

உயிரென்னும் எழுவாய் மேலைவெண்டபாவினின்றும் வ 

ுவித்தரைச்கப்பட்டத. 

அருளுண்டா மீசற் கதுசத்தி யன்றே 
யருளு மவனன்றி மில்லை--யருளின் 

றவனன்றே யில்லை யருட்கண்ணார் கண்ணுக் 
கிரவிபோ ofp gir Gomi a, 

எ-.த. உ-ம் எ-னின், அங்கனமாயிலும் உயிர்கட்குப் 

பலவேறுவகைப்பட உணர்வு நிகழ்தலின் அஃதுணர்த்து தல் 

வேறுபாட்டானாய சதெனல்வேண்டும் வேண்டவே, நிருவி 

சாரியென்னுஞ் சுருதியோடு முரணி முதல்வன் விகாரியாவா 

ன் செல்லுமென்பாசை நோக்கி விகாரியாகாமை யுணர்த்தி 

அதனைவலியுறுத்து தனுதலிற்று, 
இ-ள். அருள் we BE அன்றே உண்டாம்-௪-ு. உபி 

ர்சட்குப் பசுத்துவத்தை. நீக்கிச் Fas gases விளக்குதற் 

கணுளதாகய இரக்கம் முதல்வலுக்கு ௮ராதியேயுள்ள2; 

அதுசத்த-எ-து. ௮வ்விரக்சம் வேறு பொருளன்று முதல்
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வனுக்குள தாயெ சச்தியேயாம். அருளும் அவனன்றி இல் 

லை ௮ருளின்று அவன் அன்றே இல்லை-௭-.து. இரக்கமும் ௮ 

aga குணமுங் குணியுமாகலின் ௮வ்வருளு முதல்வனையி 

ன்றி யமையாது முதல்வனும் அனையின் றி யமையானாய், 

அருட்கண்ணார் கண்ணுக்கு இரவிபோல் ஏய்ந்து நிற்கும் Sy 

Fre TH). ஞானக்கண்ணுடையாருணர்விற்கு ஞாயிறு தன் 

ஜனொளியோடு தாதான்மியமாயியைந்து நிற்குமாறுபோல் ௮ 

வவருளோடு தாதான்மியமாபியைந்து நிற்பன் முதல்வன் ; 

அசலாற் றன்வயத்தனாயெ ௮ம்மூகல்வன் விகாரமின் தி கின் 

றே தனது சத்திசங்கற்பமாத்திரையான் ௮னைத்துஞ் செய் 

தல்கூடும், எ-று, 

(5-5. “எனவே யவ்வாறியைந்து தம்வயத்தனாய் நிற்குமூதல் 

வன் விகாரமின்றிமய தனது சத்திசங்கற்ப மாத்திரையா 

னனைத்துஞ் செய்வன், அவ்வாறியைந்து தழ்வயத்தனாப் ஏர 

நிற்கு முதல்வன் விகாரமின்றியே தனது சத்தி சங்கற்ப மா 

தீதிரையா னனைத்துஞ் செய்வனென்பது குறிப்பெச்சம், 

ஹிருளாவது: உயிர்கட்குப் பசுத்துவரீக்குச் ors gas 

மளிச்.சற்கண்ணுளதாயெ கிரச்சம், 

௮ன்றே யருளுண்டாமெனக் கூட்டுக, 

உம்மை யெதிரதுதழீஇயது. 

இன்றியென்னும் வினைபெச்சக்குறிப்பு இன்றெனகச் தி 

ரிர்கது. அன்றே யசை, 

இவ்வியல்பு சித்தாந்தநெறி யுணர்ந்தார்க்கன் றி விளங் 

காதென்பார், 4 அருட்கண்ணார். கண்ணுக்ரெவிபோனி ற்கு 

மரனேய்ந்து ' என்ஞுர். ன க 

சத்திய துண்மையு மதனியல்பும் நீக்சமின்றி கிற்குமெ 

ன்னு மதிகரணத்தின் விரித்துரைத்தமையி னாண்டுக் காண்க, 

டூரண்டாமதீகரண மடிந்தது, 

EF இதுமுதல் பன்னிரண்டாஞ்சுத்திர முடிவுவசை பாஷ்யம், 
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சிவஞானபோதத்திற்குத் இருவாவடுதுறைச் சிவஞான 

யோ? செய்த வெஞானபாடியத்தில் பொதுவதிகாரம் இலக் 

கணவோக்இ லிரண்டாம் பாதிமாயெ விவ்வைர்சாஞ் சூத்திர 

முடிந்து. 

  

ஆறருஞ்சூத் தரம், 

  

இனி யாசிரிய ராருஞ்சூத்திரத்திற்கு வரர்த்திகப் பொ 

ழிப்புரைப்பான் புகுந்து சூத்திரத்தை மொழிபெயர்த்தரு 

விர் செய்கின்றார், 

உணருரு வாத்தெனி னுண்ரா தின்மையி 
னிருதிற னல்லது சிவசத் தாமென 

விரண்டு வகையி னிசைக்குமன் னுலகே, 

எ-தூ, ரூம். எனின். 

இக்கனம் பாடத்தை மொழிபெயர்ததுக்கொண்டெ 

ன்பது சூச்திரமெனக்காட்டி. யினி யதன் கருத்துரைக்கன் 

ரர், | 

சத்து மசத்தும் வரைசெய்துணாத்துகனுதலிற்று என 

வரும். | | 

மேஃச் சூத்திரச்தி னம்பொறிக ளான்மாவர் லக்கு 

றிச்தறியாதவாறுபோலத் தாக்தமுணர்வின்றமியருளா னளர் 

Siig: மங்கன மறிவிக்கு முதல்வளையும் தம்மையு பறியமா 

ட்டா வென்றதுபற்றி, ௮ற்றேல், முதல்வனெவ்வாற்ருலு. 

மதியப்படாத பொருளோவென் ரூசங்கை நிகழ்ஈ் தவறிய, 
னை நீக்கு இலக்கணவோத்துட் கூறுதற் கெஞ்சின்ற பதிப் 

பொருள இலக்கணம் பாரிசேட. வளவையாலுணர்ச்து முகத் 

தானே மேற் பொதுவியல்பாற் கூறிப்போச்த வான்மாவுக் 

குச் ஜெப்பியல்பு பாரிசேட வளவையான் வருஞ் சூத்திரத்
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தின் வீளக்குத.ற் பொருட் டவவான்மாவின் வேருயே சத்தி 
னையு மச.த்தினையு மிலக்கணத்தாழ் ஐம்முண் மயங்காதவாறு 

வரைந்துவைக்துணர் தீ இ யுண்மைய திசாரத்திற்குத் தோற்று 

auras செய்தல் ' இவ்வோத்தின் மூன்றாம் பாதமாயெ வாறாஞ் 

சூத்திரத்தின் கருத்தென்க், 

சங்கைபற்றிய வியைபா னதிகரண 'வியைபுபெறப் 
பட்டது, 

மேலைர் சூத்திரங்களிற் கேவல சகலங்களினியல்பு மு 

றையே விளக் ஈண்டுச் சுத்தத்தினியல்புவிளக்குதல் முறை 

மைபற்றிய வியைபாகலானதனானே பாதவியைபு பெறப்பட் 
டு. 

பிரமாணவோத்துட்கூறிய பொருள்களு ளேனைப்பொ 

ருள்களுக் இலெக்சணங்கூறி யெஞ்சிரின்ற பதிப்பொருளுக் 

இலக்கணம் கூறுக லவாய்கிலைபற்றிய வியைபாதலா னத 

னே யோத்தியைபு பெறப்பட்டது, 

பதிப்பொருளுக்குப் பொதுவியல்புமேற் பெறப்பட்ட 

மையி னீண்டுக் கூறுமிலச்சணஞ் சிறப்பியல்பெனக் கொள்க, 

அ/ற்ராகலினன்றே யிதனை முதற்கட் கூறா அண்மைய 

இகாரத்தைச் சாரவைகத் திறுதிக்கட் கூறியதூ௨ மென்க, ' 

இச்சூத்திர,த்தின் பிண்டப்பொழிப்பு, தம்முணர்லின் 
றமியாகிய முதற்பொரு எளவைகளா சறியப்படு மியல்பிற் 

தெனி? னங்கன மதியப்படும் பிரவஞ்சம்போ லழிபொருளா 

இய வசத்தாம், . எவ்வாற்றானு மறியப்படாத வியல்பிற்றெ 

னி? னங்ஙகன மறியப்படா,2 முயற்கோடு, ஆமைமயிர்க் கம். 

பலம்போலச் சூனியமாமாகலா னிவ்கிரண்டு கூ௮பாமென்றி 

'யொருவாற்று ன.நியப்படாமையு மொருவாற்று னறியப்படு 

தீறுமென்னு மிரண்டுவகையாலுஞ் சவமாயெ சத்தாயுள்ள 
தெனக் & laut மெய்யுணர்வி Roun அயரந்தோர். 
௪-௮,
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உணருருவெனின் ௮சம்சென மாறுக, 

எ்னினென்பதனையுணராதென்பனோடுங்கூட்டியுரைக்க 

இன்மையின் இல்லையாகலா னென்ச, 

மூற்றும்மைக டொக்கன, 

அல்ல தென்பது வினையெச்சக் GBI Lp Op 

ஒன்றி யாமெனக் கூட்டுக, 

ஒருவாற்றா னதியப்படாமை, பாசஞ்னம் பசுஞான 

களா னறியப்படாமை, 

ஒருவாற்று னறியப்படுதல், சவெஞானமொன்றானே 

யறியப்படுதல். 

இரண்டு வகையிம் சவசத்சாமென வி சைக்குமெனக் 

சொண்டு கூட்கெ. 

பாசஞானம் பசுஞானங்களா னறியப்படாமையிற் Gal 

மாததும், பதிஞானத்கா னறியப்படுதலிற் சத்சாதலும் பெ 

ற்ராமென்பார் இரண்டுவகையிற் சவச.த்தாமென்றார். 

Fae sO org அிருபெயசொட்டிப பண்புச்தொசை 
வடழான்முடிபு. . 

F_un FED of a55 WHF தவசத்தென்முர்,. 

சிவசத்து சித்துச் சச்சென்னும்பொருட்டு, 

உலகென்ற துய.ரந்தோரை, ' | 

எழுவாய் மேலைச்சூத்திரத்தினின்று வருவித்துரைக்கப் 
பட்டது. 

... இருதிறனுமன்றி மிரண்டுவகையாளுஷஞ் As gore 

சத்துமாய்கிற்றன் முதல்வனுக்குச் சறப்பியல்பென்பது போ. 

ந்தவாறு சண்டுகொள்சு, 

இன்னு முதல்வனுக்குரிய Caters A pin Gurus குண 

ங்க்ளெல்லா மிவ்விசண்டலுளடங்கும், ப
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அிற்றேல் நின்னைக் காணு மார்தர் தம்மையுக் கர்ணா 

ததன்மை யோர”” எ-ம், “தன்னாலே தனையறிந்தாற் றன் 
asus தானே காணுர் தானது வாட நின்றே” எ-ம், 

மாயைமா மாயை மாயா வருமிரு வினையின் வாய்மை, யாய ' 

வாருபிரின் மேவு மருளெனி லொளியாய் நிற்கும் '” எ-ம், 

உன்னிய திருவருளை யொழியமல முளதென் nism taut 

சா மதனுண்மை தெரிவரிதா முனக்கே'' எ-ம், - *சுடரா 
லிருடேடச் சொல்லார்க் ளெந்தாய், சுடரா லிருடேடச் சொ 

are” எ-ம், gp Bua ip னேனைப் பசுபாசங்களுஞ் 

இவஞான க்கா னன்றி யறியப்படாவென்பது போதருதலி 

ன வைபு மவ்விரண்டு வகையு முடைமையாற் சவசத்தாவான் 

செல்லும் பிறவெனி.ற்? செல்லா. என்னை? அவை சிறப்புவ 

கையா னறியப்படுதலில் சிவஞான மொன்றானே யன்றி யா 

காதாயிலும், பொதுவகையானே யேனைஞானங்கட்கு விடய 

மாத லுண்மையி னொருவாற்றுன் உணருரு வாதற் aus 

தன்மையானென்க, 

அ/ஃதெங்கனமெனிற்காட்டதும்.' தன்மாவினுண்மை 

யுணரா்ந்தவர்தமையுணர்ந்கோர'' :தருமிது பசுஞானம் பின் 

சிவஞானர் தனக்குமீமலாம்'” எ-ம், £ காதலினா னான்பிரம 

'மென்னு ஞானங் கருது பசுஞானம் '” எ-ம், * ஒதுதலி D UF 

ஞானத்தானே யுண்மைசகட்டு முணர்விற்கும், நான் பிரம 

மன்னு முணர்விற்கும் ௮ன்மா விடயமாதல் பெற்றாம், 

'* வருந்தீபமெனத் தெரிந்தாங் கொருவி'' எ-ம், இவை 

8ீழ்காடலாலே '' ௭-ம். ஒதுதலின் ஒருவுதலும் €ழ்காடுதலு 

மாய வப்பசுஞானத்திற்குப் பாசம் விடயமாதல் பெற்றாம், 

இனி யிதனை பானறிர்தே னறிகஏன்றிலே னென்றுழி இது 

வென்னுஞ் சுட்டிணொலிற்கு விடயம் புறத்தே தோன்றுங் 

குடமும், யானென்னு முணர்விற்கு விடயம் ௮ந்தக்காணங் 

களை யஇட்டிக்கு மான்மாவும், ௮.றிர்தேனென்னு முணர்கி
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ற்கு விடயம் ௮வ்வான்மபோதமூம், அறிகின்திலே .னென் 
ணு முணரவீற்கு விடய மறியாமையுமே யன்றி வேறின்மை. 

யின் இங்கன முணருமூணர் வெல்லார்க்கு மொப்பநிகழ்சன். 

றமையிற் பசுபாசங்கள். பாசஞானத்திற்கு விடயமாகல் கண் 

சிவஞானபாஷ்யம்.. ஒர
ூ 

கூடாகப் பெறப்பட்டது. 

மெப்புணர்வில்லாதார் உடம்புமுதலியவற்றை யானெ 

ன மயக்கத்தான் மதிப்பினும் இதனை யானறிர்தேனென்புழி 

யானென்லு முணாவிழ்கு விடயமான்மாவே யென்பது 

அனுபவ மதன்மாட்டு நிகழ்தல்பற்றி யுணாந்துகொள்க, 

இருளின்கட் கபிற்றை யரவெனமதித்து இது டெக்ூக 

ன்.றதெனக் கூறினும் ஆண்டிஅவென்னு முணர்விற்கு விடய 

மாய்க் கடந்தது கயிறே யன்றி யரவன்மையான் யாண்டு wat 

வாறே கண்டுகொள்ள. 

அ ற்றேற், சவனுண்டு ேவனில்லையெனவும்,மெய்யுணர் 

வில்லாதார் வழங்கக் காண்டலிற் சிவனும் பொதுவகைபா 

னவ்வாறே பாசஞானச்திற்கு விடயமாம்போலுமெனின் ௮ 

ற்றன்று என்னை 2? குடமுண்டு குடமில்லை யென்றவழிப் 

புத்தி விருத்தியிழ் பரினமித்துத் தோன் றி யான்மாவின்கண் 

வந்தனுபவமாமாறுபோல வுலகத்துள்ளார் சவனுண்டு வனி 

ல்லை யென்றவழிச் சவப்பொருளவ்வாறு பொதுவசையானு ' 

யினு மனுபவத்கானுணார வாராமையின் இன்னே ரன்னவர 

யுணர்ந்துரைப்பன வெல்லாம் பேதைப்பருவத்துப் பெஷ். 

காமநூற்பொருளை யுணர்ச்துரைக்குமாறுபோல வாசகஞான 

மாத்திரையே யன்றி பனுபவஞான மல்லவாகலானென்க. 

அனுபவஞானத்திற்கு விடயமாவத யீண்டிண G ரவென் 

றெடுச்துக்கொள்ளப் பட்டதென்றுணர்க, 

அற்றேல், ஈண்டுக்கூறியவா ந்ரானே பருபாசங்கள் ற 

ப்புவகையா னுணருருவல்லவாயினும் பொதுவகையா னு
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ருருவா.மாகலின் முதல்வன்பேர்ற் சவசத்தாவான் செல்லா 

வென்பது பெற்றாம். ௮ங்கனமாயிலும் உண ர௬ரு வெல்லா 

மாத்தென்றலி னயவையு மசத்தாவான் செல்லும் செல்ல 

வே, முப்பொருளுஞ் சத்தென்னும் சைவ௫த்தாந்த,த்தோடு 

முரணி யவ௫ித்தார்த மாமாலோவெனின் 9 அறியாது கடா 

யினாய், சற்காரியவாதம் கூறுஞ் சைவடக்தாந்தத்திழ் சத் 

தின் வேருய் ௮சத்தென்பதொன்றின்மைபிழ் பிரவஞ்சமுஞ் 

சத்தியப்பொருளே யாமென்பது மேலே காட்டப்பட்டது, 

அங்ஙனமாகவும் ஒருதன்மைத்தாய் நில்லாது காரியவவச்தை 

யிற் மாலமாய் விளங்கிகின் ற பிரவஞ்சங், காரணவவத்தையி ந் 

சூக்குமமாயெ சத்திவடிவாய் விளங்காது நிற்கும் வேறுபாடு 

'டைமை மாத்திரையேபற்றி யன்2£ற பிரவஞ்ச மசத்தெனப் 

பட்டது. அவ்வாறே காணவவத்தையின் விளங்காது சூக் 

குமமாய் நிற்குந் தத்த மி.பல்பி னிங்டுக் காரியவவத்தையிற் 

மூலமாய் விளங்கிடிற்கும் வேறுபாடு மாத்திரையேபற்றிச் 

சத்தா மாயை கனமக்களையும் ஒளிமுன்னிருள்போலப் 
பெத்தக்காலத்து மேற்பட்ட கின்ம தனது சத்தி முத்திக்கா 

லத்து மடங்கிச் சூனிபம்போ னிற்றல் மாத்திரையேபற்றிக் 

சத்தாகிய வாணவமலத்தினையு மசத்தென்றம் கிழுக்கென்னை 

Busse, 

இக்கருத்தேபற்றியன்றே “Qurind Har sfiaOuniid 

சுடசே”” எ-ம். **பொய்ம்மாயப் பெருங்கடலுள் '' எ-ம் 

பிரண்டு மிவ்வாழோதியதூஉமென்க, 

இஃததியாது பொய்யாவது மெய்க் கெதிர்மறையாவ 

சொன்றென்னு மையாயிகர் முதலியோர் மகமடாதென்ப 

தூஉம் அபாவவாதத்தில் விரித்துக் காட்டினாம் ஆண்டுக் 

STONE, 

இனிச் சத்தாகிய வான்மாவும் அராதியே சனக்குரி 

ஈழயில்லாத மலத்தின் மறைப்புண்டு pers «Bones
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சூனியம்போற் கெ.த்தன்மாதீதிரையேபற்றி யவ்வாறச.த்தர 

தற்கும் முத்திக்காலத்தின் மறைப்பு நீங்யெவழிச் தனது 

சத்தி விளங்கச் சனக்குரிப வொனந்தத்தை யனுபகிக்கு 

முதன்மை யூடைத்தாய் மீளமலத்தின் மறைப்புண்ணுதலின் 

றி, யென்று மொருதன்மைத் தாதல்பற்றிச் சத்தாதற்கும் 

பொதுவாய் நிற்றலிற் சதசத்செனப்படும். .₹ அசத்தைச் 

சத. தடனின்று நீக்குர்சன்மையாற் சசசக்சாமே'” யென்ற 

ல மிப்பொருட்டு, 

இதனானே ச,த்தாபெ வான்மாவை யொருவாற்று ன௪ 

தீதென்றலுஞ் சத்தாகிய மலமாயைகன்மங்களை மேற்கூறி 

பவாறுபற்றி அசத்தென்றலுமமையுமாகலினவையங்கன 

ம் பொதுவகையானுணருருலாதல்பற்திச் தித்தாந்தத்திற் 

கழுக்கென்னையென் ஜொழிக. 

. அரீசாதிமுத்கனாகெ முதல்வன் எனையபோலத் தனது 

சத்தி மடங்குத லின்றிப் பெத்தத்து முத்தியினு மொருத 

ன்மையனேயாய் மேம்பட்டு நிற்றலின், ,ஆண்டொரு வாற்ரு 

னு மசத்தென்றற் குரிமையின்மையின் எவ்வாற்றானுஞ் ௪.3 

கேயாதலு மெவ்வாற்றாலுஞ் சத்தேயாதலு முதல்வனுக்கே 

யுரிய விலக்கணமாதல் கண்டு கொள்க. 

ஆன்மாச் சஇத்தாயினு * மவனுக்வெனு ம௫த்தாமே ”' 

யென் றோதுதலின், முதல்வனை கோக்கச் சித்சாசலின்மை 

யின் எவ்வாற்றாலுஞ் சத்சாகலாயே விலக்கணம் எவ்வாற்றா 

னுஞ் சத்தாதலாகய விலக்கணம்போல அன்மாக்கண்மாட் 

.டுச் செல்லாமை கண்டு கொள்க. 

உணருரு லவசத்தென்றவழி, மலமாயை முதலியனவு 

முூணருருவாகலி னவையு மசத்தாவான் செல்லுமா லெனக் 

கடாயினார்க்கு இங்கனஞ் செவ்வனே யிறுக்கமாட்டாதார், 

அபாவத்தினியல்பாவ.த நசையாயிகர் முதலியோர் கூறியசே.
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போலு மெனமயக்கி முப்பொருளுஞ் சத்தென்னுஞ் சதா 

நத, த்தோடு முரணாமைப்பொருட் டீண்டுச் சதசக்கென்பன 

சித்தத் தென்னும் பொருளவெனவுஷஞ், சு,க்கமசுக்சமென் 

னும் பொருளவெனவும், இடர்ப்பட்டுகி தமக்கு வேண்டி.ப 

வாறே யுரைப்ப, 

மூலமல முதலிபன போலப் பிரவஞ்சமு மெய்ப்பொ 

ளே யா.பினுங் காரியவவத்தைபி னின்ற தூலவடிவம் இக் 

துணைப்பொழுது நிற்குமென ஈம்மனோரா லறிய வாராது, நீ 

ர்மே லெழுத்துங் கனவும் பேய்த் 2தரும் போல நிலைபெறு 

வதுபோலத் கோன்றிக் காட்சிப்புலனாய் விரையக்கெட்டு ம 

றைந்து போகற் சறப்புடைமை பற்றி யசத்தென்று மழி 

பொரு ளென்று மிக்கு வழங்கப்படுமென்க, 

அஃதங்கனமாக, ஆசிரியர் வடமொழி யாருஞ் சூத்த 

ரத் தோதியலாறே உணருருவசிச் தெனச்சூத்திரஞ் செப் 

யாறு உணருரு வசத்தெனச் சூத்திரித்தது, முூதனூலொடு 

மு. ரணும்பிறவெனின்? முரணாது; ௮சத்தெனவே ௪டமென் 

பதுந்தானே போகரு மென்னுங்கருத்தா னவ்வாறு 5 El 

கீகாராகலானென்க. அக்கரு ச்துணர்ந்துகோடற்கன்றே* 

ிபொரு எசிம்தசம்ரா !' மெனக்கூட்டி யுரைத்தார் வழி 

நாலாசிமி யரும். 

அல், அம்முறைமைபற்றி யசித்தெனவே யச் 

தென்பதுந்கானே பெறப்படுமென்னாமோ வெனின், என் 

னாம், என்னை ? அ௮௫த்காகிய மல மாயை கன்மங்கள் நீர்மே 

லெழுத்து முதலியன போல கிலைபெறுவது போலக் காட்டுப் 

பூலனாய்தீதோன்றிச் சடுதியின் மறைர்துபோ மசக்தாதலின் 

மைமின் என்று மொருதன்மை னாய முதல்வனை Ber 

68 ௮௪சத்கெனப்படு மாயினும், ௮ங்கனந் தோன் ரி மறைவ 

காய பிரவஞ்சக்ை நோக்கிச் சத்தே யாமாகலிம் இறப்பு
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வகையா னுணருருவாகிய வசத்துப் பொதுவகையானுணரு 

ருவாபெ சடத்தின் வியாப்பிய மாவ,சன்றி வியாபகமாதலின் 

மையானென் Om fa. | 

ஈண்டசத் சகென்றதற்குப் பக்கங் காரியப் பிரவஞ்ச 

மாத்திரையே யென்பது வருஞ் சூத்திரத்திற காட்டுதும், 
இ.கனுள் உணருரு வச் கதெனினுணராதின்மைபி னென்ற 

தோரதிகரணம். இருதிற னல்லது சிவ௪த்தாமெனவிரண்டு 

வகையினிசைக்குமன்னுலகே என்ற சோரதிகரணம், ௪ 

விரண்டதிகரணக்கது இச்சூக்திமென்றுணர்க, 
 ஆமவணண்சை அனிதாவை 

  

மூதலதிகரணம், 

—!0i— 

அ/வற்றுட் பிரவஞ்சம் போல முதல்வனு மளவை4 

ளா னறியப் பரிம்பொருளேயா மென்னு நையாயிகர் முதலி 

யோர் மதத்தை மறுத்தற் கெழுர்கது மூகலதிகரணம், 

ஈண்டு ௮றிவினாலறியப்பட்ட. ஈட்டு அசத்து, எனவ 

ரும். 

. சுட்டப்படும் பொருளைச் சுட்டென்றார்;. அ'குபெய 

ரன், | | 

_ சிவஞானகத்தாலறியப்படும் பொருளினீக்குகத்கு லி 

வினாலென விரேடித்தார், ஈண்டறிவென்றது உலகத்துள் 

ளா.ரறியுமறிவை. ட் 

அறிவினைச் சுட்டெனறது ௮தனாற் ஈட்டியதிவதன 

வேயா.கலின், 

இஃதுணாந்து கோடற்சன்ே {0 து திகில் es யாவு 

மசத்தர்தலறிதி யென்ற புடைநூலாசிரியர் ;கொன்மை 

யஜிவுதா னொன்றை முந்தி யதுவது வாசக்கானு மறிவுகா 

ணசத்தென” மீளச் தெரித்துணர்த்திபதூ௨ மென்க, 

18
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அத்றேல்,இல்லையென்னு முணர்விற்குவிடயமாயனுப 

லத்தியைப் பமப்பிப்பது மாத்திசையன்ஹே அ௮சத்தாவ தவ் 

மாறன்றி இஃதுகுட மிஃகாடை யென்றாற்போல உள்ளெ 

ன்னு முணர்கவிற்கு விடயமா யுபலத்தியைப்பயப்பிக்கும் பி.ர 

வஞ்சமூ.மசுத்தேயாயிற் சத்தசத்சென்னும் பாகுபாடே பெ 

றப்உாமையின் உண்ருரு வாதல மாத்திரையேபற்றி அறி 

பொரு எச,த்தென்றல் சாலா தென மையாயிகர் முதலியோர் 

ஈதம்பத்றி மாசங்கை நிகழ்ர்தவழி, யதனை நீக்கி மேற்கோ 

ஊச் சாதித்தற் கெழுக்தவே.து, 

அலைகான் பிரகாசமாய் நின்றே யப்பிரகாசமாப் நிற் 

லான், எனவரும். 

இல்லையென்னுமூணர்விற்கு விடயமா யனுபலத்தியை 

பபயப்சத்சலன்ோற யரத்தினியல்பாவ செனின்? ஈன்று 

சொன்னய், அங்கனமனுபலற்தியைப் பயப்பிபபறு முன்னு 

ஸ்டென்னு மூணர்விற்கு விடயமாயுபலத்தியைப் பபப்பிக் 

ரமி ராசககுணம்குதிப் பாட்டினின்றபொருளேயன் நிப்பிறி 

தன்மையா பாளம்போல வபால ம மபாவப்பொரு வின 

றனமை யெய்துதற்குந் காரணம் Out Hi Qi in ase ous 

சாம்த்குண மிகுதிப்பாடே யென்பது பெறபபடுதளித் பொ 

ஈட்பெற்றியின் வேரயபாலமென வொலவ்றின்மையானறி 

வீலைறியப்பட்ட சுட்டா? பென்றற்கிழு$்கென்னைபெ 
3 
ன்பம் 

௩ ஈண்டுப. பிரகாச மப்பிரகாசமென்பன வுபலத்தி யலு 

பித்தியென்னும் பொ. நளவா மாகுபெபசானவை Pa 5D 

ைனகய.பொருளை புணர்த்து கின்றன, 

“அன்றேல், ஒருசாரன வங்கனமாயினு பறிபப்பட்டன 

வெல்லா, மன்வாறசத்தாமென்றல் பொருந்தாது; பிரமாண 

மீன்மையின்,,
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அள்றிபு மிவ்வேதுவேபற்றி யறியப்பட்ட்னவெல்லா 

மச௪.த்தெனக்கொண்டு பதிமுதற் பொருள்களிலுஞ் செல் 

லாமைப்பொருட்டு கித்தப்பொருள்க எளவையா னறியுப்ப 

டாவெனக் கொள்ளின், “ அ௮ருவினாலாகமத்தே யறியல[ம 

ளவினாலுர், தெருளலாம்'” என்றற் ரொடக்கத்துச் சுருதி 

ளோடு மூரணி இர் நாலின் மேற்கோளுமேதுவு மெடுத்து 

காட்டுமாக வைத்துப்பதிமுதலிய பொருள்களினி௰ல்பு வழி 

யளவையாற் சாதித்தம் கெழுக்த வதிகரணங்களும் பயனில 

வாயஃதுமக்கே யவித் தார் சமாமாலோவெனு மாஈங்கையை 

நீக்கி யேதுவை வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக்காட்டு முதா 

ரணம். 
அசத்தறியாய் கேணீ யறிவறிந்த வேல்லா 

மசத்தாகு மெய்கண்டா னாயின் எனவரும், 

அறியாய் ௪-௮. விளியுருபேற்ற பெயர், 

மெய்கண்டானாயி னறிவறிந்தவெல்லா மசத்சகாமென 

மாறுக, 

/ச.த்தினியல்பை யறிந்தாயாயினிவ்வாறு பிணங்குவா 

பல்லை யென்பார் ௮சதக்கறியாயென்றும், “எர்தைகதாட்பால், 

வணங்கித்தலைநின்௮ கேட்க” வென்பார் கே.௮ யென்றும், 

உபலத்திக்கு விடயமானவை யெல்லா மனுபலத்திக்கு கிட 

யமாத லொருதலை யென்பார் அறிவறிந்த வெல்லா மசத்தா 

குமென்றுஞ், சத்தினியல் புணர்ந்தார்க்கன்றி யசத்தினியஐ் 

புணர வா.ராதென்பார் மெய்கண்டா னென்றும், ஆப்தற்ச 

ருமைகோக்கி யாயினென்றுங் கூறினார். கூறவே யுப்லத்திப் 

பட்டனவெல்லா மனுபலத்திப்படுதலு மொருதலை.பாசுலி ன் 

வ்வாறன்றி யென்றுமோரியல்பாய் கிற்பதாகிய பதிப்பொரு' 

ளறிவினை; றியப்பரவ தன்றென்பதூஉம் பெறப்பட்ட, அ. 

“போதமிகுத்தோர் தொகுச்ச பேதமைக்கே பொரு 

ந்திீனோ ரிவர்க்கன்றிச் கதிப்பாற்செல்ல, வேதுரெறியெனு,
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ண்டையதென்பது கருத்து, இஃ்துணாந்து கோடற்கன்ே, றி 

*ஞானச்செய்தியாற் சிர்தையுள்ளே மருளெலா நீல்டிக்கண்டு 

வாழலா""மென்பதனை யவற்றின்பின்னாக வைத்தோதியதாஉ 

மென்க. **அருளினாலாகமத்தே யறியலாமளகினாலுர், செ 

ருளலாம்'” எனப்பொதுப்பட வோது * ஞானச்செய்தியாற் 

இந்தையுள்ளேமருளெலா நீங்கிக்கண்டு வாழலா”” மெனகிதக் 

தோததலின் மருளெலா நீங்டச்சிற்ை தயுள்ளே காண்டல் 

ஞானச்செய்தியொன்றானன்றி யேளையவற்றருற்கூடாதென்ப 

தூஉம் ௮வையெல்லாமனுபவ ஞான த்தைசத்தோற்றுவித்தன் 

மாத்திரையாற் பயன்படுதலுடைய வென்பதூஉம் போந்த 

வாறுகாண்க, 

அவை யங்கனம் பயன்படுதலும் ௮னுபவமுடைய 

தேசெனரு எில்வழிக்கூடாதென்பார் **மனறையினா லயனான் 

மாலான் மனத்தினால் வாக்கான் மற்றுங், குறைவிலா வளவி 

HQ கூறெணாதாகநின் ற, விறைவனார்”” எம், **அருளி 

ளாலாகமத்தே யறியலா மளவினாலும் செருளலாம் ட எம், 

SME. 

... இக்கன மசத்தென்றதுவேறுபொருளென க்சொண்டு 

சத்தாயெ தரலிய முதலிய பிரவஞ்சத்தை யுணருருவாதல் 

பற்றி.யசத்தென்றல் சாலாது; சாலுமாயினு மதுபற்றி மு.க 

ல்வனறியப்படாச பொருளென்றல் பொருக்தாதென்னுகை 

வர்யிகர் முதலியோரை மறுத்து மேத்கோளைச் சாதித் தவ 

ழிச் சத்காரிய வாதத்திற் ச,த்தாயெ பிரவஞ்சுத்தை யத் 

. தென்ற லவ$த்.சாந்தமெனச் சாங்யெர் முசலியோர். FG
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(த்ர்சங்கசயை நீக்குதற்செழமுர்ச தாசலினி தாமே ORR 

ரைப் பிழையாமை'' யென்புழிப்போல விரட்டுற மோழிக்ஹு 
கொண்டு வேறுமோரதிசரணமாக வைத்துப் பொரூளீசோ 

ட.ற்பாற்று, அஃதாமாறு; ௮றிவினா லறியப்பட்ட சுட்ட 

அ தீது. 

௮ஃதெங்கன மெனின் மேற்கோளைச் சாதித்தம் கெழு 

5 தவேது, 

வை சாம் பிரசாரமாய் நின்றே யப்பிரகாசமாய் நிற் 
® 4 ° 

லான எனவரும், 

காரியவவக்தையிற் .றாலமாய் விளங்கிநின்றே காட்சிப 

புலஞாய்ச் சிதியின் மறைந்து காரணவவத்தையின் விளங் 

காது நிற்கும் வேறுபாடுடைமையா னங்கனம் புலனாக 

காரணமாகிய மாயை முத39ியவம்றை கோக்கக் காரிபமாயெ 

பிரவஞ்ச மசத்தாகல் சாலு மாகலி னீண்டறிவிலைறியப 

பட்ட... சுட் டசத்தென மேற்சொண்டசென்பதாம், 

/ற்றேல், ௮ங்கன நிலைபெறுதல் போலக் தோன்றி 

ராட் சிப்புலனாய்க்கணத்தின் மறைந்து போசன்மாத்திரையே 

பற்றிச் சத்தியமாகிய பிரவஞ்சச்சை யரக்சென்ப தெவ்வா 

ழென்னு பர்சங்கையை நீக யுவமை முகத்தானே யட்வே 

நுவை வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக்காட்டு முதாரணம், 

-துசத்தலாய் 

நீரிலேழுத்து நிகழ்கனவும் பேய்த்தேரு 
மோரினவை யின்றாமா றெப்பு. எனவரும். 

அசற்காரிய வாதியல்லாச வறிவுடையோனே ௮ங்கன 

ந்தோன்றி மறைவனவாகய பிரவஞ்சம் அசத்தாமாற்றிம் 

குவமை யாசாயின், நீர்மேலெழுத்து முதலியனவாம் என்ப: 

காம்.
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எனவே அப்பொழுதுள்ளனவாகய நீர்மேலெழுக்து 

ரு தலியவற்றை யங்ஙகனே சடுதியின் மறைந்து போதல்பற்றி 

(/ச,ச்தென் றல் எல்லார்க்கு மொப்ப முடி.ந்தமையி னவை 

போலப் பிரவஞ்சக்தையு மசத்தென்றல் சாலுமென்றவா 

முயித்து, 
“உண்டுபோ லின்ராம் பண்பிலுலகனை யசக.நுமென் 

பர், என்றார் வழி நூலாசிரியரும். 

மென்றறிய வாராது நெடுங்கால நிலைபெறுவன போலத்தோ 

றிக் காலம்வர்து ழி யங்ஙனே சடுதியபின் மறைர்துபோதல், 

“Dag அளனொருவ ஸின்றில்லை யென்னும், பெருமைபு 

டைத இவ்வுலகு” or i Gm Bus BIO. மிவவியல்பு நோக்கி 

யென் ௧. ௮சத்துமென்ப ரென்னு மெதிர்மை ற யும்மையாற் 

பொருட்டன்மை பற்றிச்சக்தேயோ மென்பது போர்தவா 

அ்ணர்க, 

உண்டுபோ லின்ருதல் இச்துணைப் பொழுதினசிக்கு 

அசழற்காரிய வாதியை ய௪த்தென்றுபசரித்தார், 

நிகழென்பதனை யாண்டுங்கூட்டுக, 

குவவுருபு விகாரத்தாற் ரொக்கது, 

ற. ரிலெழுக்தத் தோன்றியபொழுதே மறைந்து போத 

DGB, கனவிற்காட்டு முடிவுபெறுதலின்றி யிடையே மறை 

ந்துபோதற்கும், அருஞ்சுரத்தின்கண் மு.துவேனிலின் ஈண்ப 

கற்கடுமை பற்றித்தோன்றி ஞாயிற்றின்ரண முடுற் படல 

க்தின் மறைந்தவழிக் தானுமறைந்து போவதாகிய பேய்த்' 
தேர், ஒரு காரணங்காட்டி. மறைந்து போதற்கு முவமை 

யெனச் கொள்க, 

நீரினெழுச்து முதலியன பொய்யென்பாரை மறுத்த 

ற்கு நிகழெென் றடைகொடுத்தார். 

நீரிலெழுத்து எழுதுங்கா லுள்ளதாய்த் தோன்றுகலி
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ஊதுபொய்யாமா . நியாண்டைய தென்பது, 

கனவு மெய்யென்பது மே ற்காட்டி.னம். 

ன் றியுங் கனவின்சண் மகளிரை மணந்து பேருவகை : 

யபுற்றுழியும் புலி முகலியவற்ை றக்கண் டச்சமிக்குற்றுழியும் 

அல்வனுபவக்குறி தாலவுடம்பின்௧க ணிகழக்காண்டலானும் 

இன்னோேரன்னவை மெய்யாதல் பெறப்பட்டமையின் ஏனைக் 

சனவி னிகழ்ச்சிய மவ்வாறே மெய்யா மென்பதுகானே போ 

தீரும். சூக்குமவுடம்பிற் பெறப்படு மனுபவங்கள் மிக்கு நிகழ் 

ந் தூழி யொற்றுமைபற்றிச் தூலவுடம்பினும் குறிநிகழும். மி. 

க்கு நிகழாதவழித் தூலவுடம்பிற் குறிநிகழுமா றில்லையென்: 

MOTTE BIO aS. 

இனிப் பேய்த்கேரை நீரெனக்காண்டன் மாத்திரை 

யே பொய்யாவதன்றிப் பேய்த்தேர் பொய்யன்றென்பறு 

சண்கூடாகவறியப்படும், இங்கனமாகலின் கீர்மேலெழுத்து 

முதலியன சத்தேயாகவும் ஒருவாற்முற் பிரவஞ்”த்தை கோ 

க்கி யசத்தென்றம் குரிமையுடையவாயினாற்போல காதமூடி 

வாகிய பிரவஞ்சமுங் காரணப்பொருளை சோக்க வொருவாற் 

முனசத்தென்றற் குரிமையடைமையி னதுபற்றிச்ச ற்காரிய 

வாத.த்திற் கிழுக்கன்மை யுணர்க, 

இவ்வெண்பாவின் *அச.த்தறியாய்' சூழ், ‘DF BVT 

எ-ம், வேறு வேறு விளித்தலானும் (இபின் ரின்" எம், “௪ 

த்தாகும் இன்ருாமாறு எ-ம், ஒருபொருட்ொவியை பிருகாற் 

- கூறுதலானும் இதனை இங்கன மிருதொட ராகவைத்து *இல 

யித்ததன்னி,லென்பதுபோல இரண்டதிகரணப்பொருள்பட 

வுரைத்துக்கோடலே யாசிரியர் கருத்தாதலறிக, 

இவ்வாறன்றி யிதனை யொருதொடராக வைத்துரைப் 

பின் ௮சத்தறியாப் ௮சத்தலாயென்ற தனால் ஒருபயன்படா



  

மையும் ஆபின் தரினென் திருகாற் கூறுதலும் அ/சத்தாகும் 

இன்ருமென்றிருகாற் கூறுதலும் கூறியது கூறலென்னு8 

குத்தமாதது மறிக, 

இனி யொருவாற்றாலு முணாரப்படாத பொருள் சூனி 

யமென்பது எல்லாச் சமயத்தார்க்கு மொப்பமுடிந்தமை பி 

ஞண்டதிகரணரந்திம் குரிய வைபப்பாடு முதலியன மிகழா 

மையான தனை வேஜரோரதிகாணமாக வைத்துரைத்திலர், ௮ல் 

நனமாபினும் உணராச பொருளைச் சத்தென்றாற் படுமிழுக் 

கென்னையோவென மாணுக்கர்க்காசங்கை நிகழாமைப்பொரு 

ட் வழி.நாலாசரி.ப1 “உண ராதபொருள் சத்தென்னிலொரு 

பயனில்லை,த் தானும் புணராது காமுஞ்சென்று பொருந்துவ 

தின்னா மென்.றுர், கணவாத கருமமொன்று் தருவதுமல்லை 

வானத், திணரார்பூர் தொடைய மாமைக்கெழுமயிர்க் க.பிறும் 

போலும்” என விடுதகொழிந்தாரென்க, 

முதலதீகரணமுடிந்த்து, 

  

இரண்டாமதிகரணம். 

திந்கைை  2உ "வவவண்ற 
. ட 

மேலையதிகரணத்தின் உணர்பொருளியல்பும் உணரா 

தபொருளியல்பு முரைக்குமுகதக்சான் ௮சத்தியனியல்பை 
வரைசெய்துணர்ததியவழி, யிரண்டு மிவ்வாரறாபின் முதல்வன 

இயல்பு வேறென்னையோவென்னு மாசங்கையை நீக்டுப் பாரி 

சேட வளவையான் முதல்வனது சிறப்பியல்புணர்த்து முகச் 

தானே சத்தினியல்புவரை செய்துணர்த்துதற் கெழுந்த தர 

ண்டாமதிகர ணம், 

இனி யென்ற இவ்வியைபுணர்த்துகற்பொருட்டு. 

அதிகரணந்தோறும் இனியென்பன ௮வ்வவற்றிற்கு மேற் 

போக்க வதிகரணங்களோ டளவாகய வியைபுணர்த்துகற்
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பொருள்வென்பது மேலே காட்டினாம் யாண்டுல் கடைப்பி 
டி,த்துக்கொள்ச, 

இவ்விரண்டு தன்மையுமின்றி வாக்கு மனா$ீதகோசர 

மாய் நின்றவதுவே சத்தாயுள்ள சிவமென்றுணர்தற்பாற்று, 

எனவரும், 

இருதிறனாவன யாவை யென மலையாமைப்பொருட்டிவ் 

விரண்டு தன்மையமென மேற்டோர் தவற்றைச் சுட்டிக்கூ மி 
ர், 

இரண்டுவகை யாவன விவையென்பார் வாக்கு மனாகத 

கோச.ரமா யென்றார், 

ஈண்டு வாக்சென்றது வாக்காகிய நாதமுடிவான பாரு 
ஞான த்தை, 

மனமென்றது ௮வற்தின் வேராகய பசுஞான,த்தை. 

வாக்கு மனாசிதகோசரமாய் நின்றவென்பது அவ்லிர 

ண்டன் விருத்திகளைக் கட் ததீதமாயும் வேறறகின் ௮ுணரு 

மனுபவஞானமாத்திரையின் விளங்கிககோசரிப்பதாயும் நின் 

றவென்றவாறு. 

அங்களநின் ற பொருளிதுவென வளவைகளா னதிய 

வாராமைபற்றி யதுவெனப் பொதுப்பட மகாவாக்கியத்துட் 

கூறியதனை யனுவதித்துச் சத்தாயுள்ள Faw sist செவி 

யறிவுறுக்னெறா சாகலி னது சத்தாயுள்ள சிவமே யெனப் 

பிரிநிலையேகாரத்ை மாறிக்கூட்டெ, சத்தென்னும் லா. 

மொழிக்குப் பொருளுரைப்பார் சத்தாயென் ஷொழியா துள் 

ளவென்றுர். 

என் றுணரற்பாற்று என்றுயர்ந்கோரா னறியும் பான் 
மைத்தென்சு. 

வாக்கு மனாதேமென்றது தமிழ்நான்முடிபு. weary. 

மராடியென மரீ இயினாற்போல மனவததமென ற்பாலது மனு 

ீகமென மரீஇயிற்று,
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௮ தகோசரமெள்பது வட நானமுடிபு, 

வாக்கு மனாத$ீதப்பொருளாகலான் உணருருவார் தன் 

மையும், கோசரப்பொருளாகலா லுணராதாக தன்மையுமில் 

லை யென்பது பெறப்படுதலி னிவ்லீரண்டு வகையுமின் றியெ 

ன்றார். 

AAC oH», ஐந்தொழிற்கும் வினைமுதலாதல்பற்றி யுண் 

டெனச் துணியப்பட்ட. முதல்வன் வாக்கு மனாுதீத கோசர 

மாய் நிற்பனென்ப தெற்ருற் பெற்றாம் ; ஆகமவளவையாத் 

பெற்றாமெனின்? வழியளவைக்கேலாவா யாகமங்களுட்கூறப் 

படிவனவெல்லாம் புனைந்துரைவகையானன்றிப் பிரமாணமா 

காவாலென்னு மாசங்கையை நீக்கு ௮வ்வளவினவன் மகிழுக 

வென்னு நியாயம்பற்றி வாக்கு மனாததகோச.ரமாய் நிற்றலை 

வதியளவையாரற் சாதி5.து இவவிரண்டு சன்மையுமின்றி யெ 

ன் றதனை வலியுறுத்துகழ் கெழுக்கவேது. 

பிரகாசத்தினுக்குப் பீரகாசிக்கவேண்டுவ தன்மையா 

னும், அப்பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாசமின்மையானும் என 

வரும், 

வாக்கு மனங்களா னோதியுணரப்படுவ.காபெ பிரகாசப் 

பொருட்கு, முன்ன ருண்மை யதிகாரத்துட் கூ ற்ப்படுஞ் 
சரதகங்களினின் 2ிதியப்படவேண்டுவஇின்மையாலும், ஒரு 

வாற்றானு மறியப்படாத வப்பிரகாசப் பொருட்குச் சாதகக் 7 

னின்று மதியப்படு் தன்மை யின்மையி னதனானாவதோர் 
பயனின்மையானும், இவ்லீரண்டு ,தன்மையுமின் நி வாக்கு 

மனாதீச கோசரமாய்நிற்றல் பெறப்படுதலின், அங்ஙனடின்ற ப 

வதுவே சத்தாயுள்ள சிவமென்பசாம், 

பிரகாசிச்சப்படுவகனைப் பிரகாசமென் .ுபசரித்தார். 

iG pH, வாக்கு மனாதீத மென்றதொக்கும், சோசரமென்.. 

றில் பொருச்சா௮, என்னை? பரம்பிரமப்பொருள் அ விச்சை.
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லமத்தான் ஞுதாலெனவும், .ஜேயமெனவும் பகுக்கப்பட்டு 

முன்னர்ச் கூறப்படுஞ் சாதகங்களினின் நறியவும்படும், ௮ 

விச்சை நீங்யெவழி ஞா திருஞான ஜேயமென்னும் பாகுபாடு 

சிறிதுமின்மையிற் சத்தென்ராத லசத்தென்றாதல் ஒருவாஜ் 

னு ஜேயமாமா Der Os சேவல ஞானமாத்திரையேயாப் 

நிற்பதொன்ராகலானென் மாயாவாதி மதம் பற்றி யாசங்கை 

நிகழ்ர்கவழி யதனை நீக்கிக் கோசரமாதலை வறியுறுதது ச 3 

கெடுத்துக்காட்டு மு.சார்ணம், 

எண்ணிய சத்தன் ற்சத்தன்றா மேன்றாலேன் 
கண்ணி யுள்வேன்றன் மெய் சண்டா--னேண்ணி 
யறிய விரண்டா மசச்தாதல் சத்தா 
மறிவறியா மெய்சிவன்றா ளாம். எனவரும், 

1 ரமார்த்தமாகிய பரம்பொருள் விலகாரத்திற் கருதப் 

பட்ட சத்துமன் றசத்அமன்றென்னில், அங்னமொருபொ 

ரரண்டென்றல்யாது பிரமாணங்கருதிமீயா வதனைக்கூறுவா 

யாக,  பிரமாணமொன்றுண்டென்னி னதற்கது பிரமேய 

மெனப்பட்டு ஜெயபாவான் செல்லுமென் தஞ்ச யாண்டு 

ற்குப் பிரமா ணமில்லை பென்பையாயி தி சத்தினியல்பை யுண 

ர்்கோ னாராய்ம் தறிபிற் காட்சி முதலிய பிரமாணங்களா 

னஜியப்பட்டதாஉம் ஒருவரறருனும் பிரமாணமில்லாக ரூனி 

யமுமாயே விரண்டு மேற்கூநியவாற்று னசத்கேயாம், ஆச 

வே சத்தென்லுஞ் சாந்தோக்யெ முதலிப சுருதிகளோடு 

முரணுமாதலாறம் சத்தென்றோதப்படு மறிவினா லறியப்ப 

டாச மெய்ப்பொருள் ந கூறுஞ் சூனியமன்று Fara. 

தங்களிலுஞ் சைவாகமங்களினு மன்னிய மின்றி நின்றுணரு 

மனுபல மாத்திரையிற் கோசரிப்பதென் ஜேதப்படுஞ் வ 

னரூளாமென்க. | 

.. அறிய வென்னுஞ்: செயவெனெச்சம் மழை பெய்யக் 

ருள்கிறையு மென்புழிப்போலச் செயினென்று. Our FOr 
ருட்டாய் நின்றது,



918 சிவளுர்னப்£ஷ்பம் 
இரண்டுமென முற்றும்மை விரிக்க, 
HES STOWE மாறுக, | 

சத்தாகிய மெய்யெனக் கூட்டுக, 

ப அடியளக்தான் ரூயஅதெ"ன்புழிப் போல ௮.றிவ.றியா 

மெய் யென்றது வாளா பெயராய் நின்றது, * பெயர் நிலைக் 

& a 8:9 @o 9} குவவு? மென்ற கோத்தாகலின், 

வெள்ருளெனச் சிவசத்தியின்மேல் வைத்துயர்த்துக் 

கூறினா, இறைவனார் கமலபாத மென்றதுமது, 

இத் போந்த பொருள் சத்து மன்றி யசத்துமன் 

றி யொரு பொருளுண்டென்பதற்குப்பிரமாண மென்னை ? 

பிரமாணமில்லாச சூனிய மெனி£? சூனிபமு மழிபொருளு 

மாகிய இரண்டுமசத்ேேோே யாமென்பது மேற்காட்டினமையிற் 

பீரமப் பொருளசத்தெனப்பட்டுச் சத்தென்னுஞ் சுருதிக 

ளெல்லாவற்றோடு முரணு மாகலா னவற்றிர் சக்தென் ரோ 

கப்படும் பரம்பிரமப்பொருள் உண்மைஞானத்திற் கோசரிப் 

பதென யாக்கூறுஞ் சிவமேயன்றி நீ கூறுஞ்சூனிய மன்றெ 

ன மாயாவாதியை மறுத்துக் கோச.ரமென்ற தனை வலியுறுத் 

தயவாரு மென்க, 

எண்ணியறிய விரண்டாமசத்தாத லென்பதற்குப் பிற 

ரெல்லாம் வருகின்ற வெண்பாளிற் கூறும் பொருள்படச் ௯. 

Sug கூறலாக்கி யுரைப்ப, 

<2) pC wer, மு. ற்பொருள் கோசார மென்றல்பொரும் 

தும். வாக்கு மனாதீத மென்றல் பொருந்தாது. என்னை? பிர. 

காசி,;்த பொருளையும் வேறோ ராற்றா னறிஅுமென வேட். 

கை சென்றுழி அவ்வாற்றாற் புதுவதாய்ப் பிரகாசிக்கவேண் 

டுதலிற் மிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாசிக்கவேண்வெ தின்மையி 

னென்னுமேது 'யாண்டுஞ் செல்லாமையாளும்* மனத்தோடு 

கூடாகவழியான்மாவுக் கறிவுண்டாத லின்மையின் வாக்கு
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ம்னு$ீதமாயவழிச் கோசரமா மாறின்மையானும் ஆன்மாவி 

னோடுகூடி மனமுதலிய கருவியாக லவற்றோகூடி யான்மா 

வா தலறியு மென்றல் பொருதக்கமுடைத்காகலானென கையா 

பிகர் முதலியோர் கூறு மதம் பற்றி யாசங்கை நிகழ வதனை 

நீக்கு முதற்பொருள் வாக்குமனாதீதமாய் நின்றே கோசரமா 

மென வலியுறுத்துதம் கெடுத்துக் காட்டு முகாரணம், 

உணர்ப வசத்தாத லோன்றுண்ரா தோன்றை 
யுணருநீ தானுணரா யாயி--னுணருமுனிற் 

றானிசண்டா மேய்கண்டான் றன்னா லுணர்தலாற் 
றானிரண்டாய்க் காணான் றமி, எனவரும், 

இன்னா லறிவனவாகிய கருவிகளெல்லா மேற்கூறியவா 

நடு னசத்தாம்; அ௮சச்தெனவே அ௮டித்தாகலும் பெறப்ப 

ட்டதாகலி னவற்.றுளொரு கருவியு முதற்பொருளை பறிய 

மாட்டாது, அ௮லற்றா னறிகின்ற நீசானு மசனையறியமாட் 
டாப் நீயாய்ர் தறிலையாயின் ௮ல்ஙன மறியப்படும் பொரு 

ள்கள் போல வுணர்கின்ற கின்னின் வேரும், அகவே யகனா 

தோர் பயனின்ரும், அ௮ற்றேல், மனநீங்கெ வழி 

யான்மாவுக் கறிவுண்டாமாறில்லை. உண்டாயிலும் அதனாலறி 

௮னக் கால 

வழியும் வேருய் நின்றன். றியறிதல் கூடாதாலெனின்? அற்ற 

ன்று” அன்மாவுக் கெயல்பாயுள்ள வறிவினை .மனமூதகலிய கர 

daar விளக்குவன மாத்திரையே யன்றி முன்னில்லதனை 

புண்டாக்குவன வல்ல வென்பது மேற்காட்டப்பட்ட தாகலி 

னளவ்வண்மையை யுணர்ந்கோன் சத்தாயுள்ள சிவத்தை: யறி 

புங்காற் றன்னறரிவகன்க ணடங்கி அதுவாய் நின்று ௮தனா 

னே யகனை யறியு மாகலா னேனைப் பொருள்களைப் போல 

௮க்கனி முகற்பொருளை வேரும் நின்றறிவானல்ல arene 

9) 5a 6 போந்தது FS தாகிய Rann LITE ER TOS. SSC 

தல் பசுஞான ச கானாகலறியப்படாது, அறியப்படிம் குட 

முதலிய ன்போல ஆன்மாவின் வேரு யவிச்சையான் VBS 
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அக்சங்களைப் பயப்பதன்றி யவிச்சையி னீங்யெ பெரும், 

பயனைப் பமலாதீர்கலான் ஆன்மாவறியு முண்மையை Wy sore 

கோன் ஏனையபோல -வசத்தல்லாத தனிமுதம் பொருளாக 
லான்தனை யதனானே யொற்றித்து நின்று சாண்பனென ons 

பராயிகர் முதலியோரை மறுத்துக் கோசரமாமாறுணர்த்தி 

வாக்கு மனா இதமென்றதனை வலியு௮த்திய வாறா மென்க, 

உணர்பவென்பது அகரவ்ற்றஃறிணைப்பன்மைப் பெய 

ர்ர்சொல். 

ஒன்றும் என முற்றும்மை விரித்துரைக்க. 

உன்னினென்னு மின்னுருபு நீக்கப்பொருட்கண் வ 

BB. 
... ஒத்றிரட்டியாமை படடையாற்கொள்க, 

இரண்டா தல் வேருதல், 

BIT DOF. 

உமியையென இரண்டருபு விரித்துரைக்க. 

உணராயாயினென ஒரு தொடராக்கயுரைப்பின் உண 

ராதபொருளில்லை யெனவிடுத்தல்வேண்டும். அவ்வாறன் றி 

யிரண்டாமென விடுத்தலுணர்பொருட்கன் றி யேலாமைபின் 

௮ஃதுரையன்மையறிக. 

.. அரீத்றேல், தன்னை யறிர்தன்றித் தன்னாலதிதல் கூடா 
மையத் றன்னாலே தனையுணருமென்பது தன்னைப்பற்று* 

'லென்னுங்குற்றமா மாகலின், அவ்வாறன்றி வாக்குமனா 2௪ 

மாய் நிற்கின்ற பொருள் யோகநாலிற் கூறுந்தியான 'பாவ 

னைகளிழ் கோசரமாமென்தலே பொருத்தமுடைத்செனப் 

,பாதஞ்சலமதம்பற் றி யாசங்கை நிகழ வதனை மறுத்துக்க 

ன்னாலன்றிக் கோசரமாசா கென்பதனை வலியுறுத துதற்கெ 

டுத் துக்காட்டுமு காரணம். 

பாவகமேற் றானசத்தாம் பாவரா தீதமேனிற் 

வாவகமா மன்றேன்னிற் பாழதுவாம்--பாலகத்தைம்
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பாவித்த ரூனேன்னிற் பாவகமாம் தன்னருளாற் 
பாவிப் பதுபாமில் பாழ். எனவரும், 

நீ கூறும் பாவனை யேளைப்பாவகங்கள்போல மனமுக 

லியவற்றோடு கூடிநின்று பாவிக்கும்பாவனையோ அவற்றோடு 

கூடாது நின்று பாலிக்கும் பாவனையோ விரண்டுமின்றிப் 

பாவிக்கும் பாவனையோ விம்மூவகையுமின்றிப் பசித்தவ 
லுண்டவனாகப் பாவிக்குமாறுபோல வுணராத பொருளை 

யுணர்ந்தகாகவைச்துப் பாவகஞ் செய்வசாகய பாவனையோ 

கூறுவாயாக வென வினாவிய விர்கான்னையு முறையே மறு 

ச்தவாறு, 

௮்றேல், ஒருவாற்றானும் பாவனைக்கெய்தாதபொருள் 

சூனியமாம்போறு மென்பாரை நோக்கத் தன்னருளாற் பா 

விப்பது பரமில்பாழெனச் இத்தாந்தஞ் செய்தார். 

ஏனைப் பாவசுங்கள்போல மனமுகலியவற்றோடு கூடி, 

நின்று பாலிக்கும்பாவகமெனின் $ ௮றிகினாலறியப்பட்ட 

சுட்டாகலா னசத்தேயாம். 

தான் ௮சை, 

பாவகமாமென்பது பாவனை மாத்திரையே யன்றிப் பய் 

னிலை யென்பதாம். 

பாவகத்தைப் பாவித்தலென்புழிப் பாவித்தலென்பது : 

செய்தலென்னும்பொருட்டாய் கின்றது. 4 உண்ணு முன் 

ணேன் வாழனும் வாழேன் '' கறைமிடறணியலு மணிந்த 
ன்று” என்புழிப்போலக் கொள்க, 

மேலைவெண்பாவிற் றன்னென்றது சனது சத்தியே 

யாகலாற் றன்னைப் பற்றுதலென்னுங் குற்றமாமாறியாண் 

டையதென விடுப்பார் தன்னருளாற் பாவிப்பதென்றார். 

தன்னருளை யறியுமாறு மதனாற்பாகிக்குமாறுமுண்மை 

யதிகாரத்திழ் பெறப்படும்,
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அற்றேல், பாலளையும் பாசஞானம் பசுஞானங்களானாவ 

தீாகலிற் சத்தாயெ கெ மதன்சட் கோசரமாசாதென்றதொ 

க்கும், அங்ஙனமாயிலுர் தன்னரறுளாற் பாவிக்சவேண்டா 

ஆன்மாப் பச.த்.துவரீங்யெ முத்திக்காலதீதிற் சிவனைப்போல 
முத்துமுணர்தன் முதலிய வெண் குணங்களுமுடையனென் 
ments ps ape னாண்டான்மாவி னறிவு சவஞானத் 
தோ டொத்த ஞானமேயன்றிப் பசுஞானமன்மையா னவ வ 

Ban னறிபப்படும் கோசரப் பொருளென்றலே பொருகச்,ச 

முடைத்தெனச் சவெசமவாதிமதம்பற்றி யாசங்கை நிகழ்ர்கு 

வழி யதனை மறுத்துத் தன்னருளானன்றிர் கோசரமாகா 

மையை வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக்காட்டு முதாரணம். 

அறிய விரண்டல்ல னாங்கறிவு தன்னா 
லறியப் படானறிவி னுள்ளா--னறிவினுக்குக் 
காட்டாகி நின்றானைக் கண்ணறியா மேய்யென்னக் 
காட்டா தறிவறிந்து கண்ட, எனவரும், 

அஆசகமங்களி னத்துவிதமேகூ௮ுதலி னான்மாத் தன்ன 

ஜீவா னறிவதற்குத் தன்னின் வேறல்ல னாகலாலுஞ், ௪ம 

மூதலின்றித் SOY REGO முறையிற் றன்னறிவுக்குள் 

ளாய் நிற்றலிற் றன்னறிவினாலறிய வாரானாகலானுர், தன் 

னறிவிற்கு வியஞ்சகமாயறிவிச் துமிர்க்குயிராய்கிற்றலாலும், 

அ௮.த்தன்மையனாயெ மூதல்வனைப் பசுத்துவரீங்யெவழியும் 

ஆன்மாவின .றிவு தான் கண்டறிந்து சன்குணியாகெ வான் 

மாவுக்குக் சோச.ரமாம்படி காட்டமாட்டாது, தன்னின் வே 
ீன்றித் சனக்குண் ணிற்றலிற்றன்னாம் காணப்படாத, தன 
க்கூக்காட்டாகநின்ற ஆன்மாவை யறிபமாட்டா ௪ சுண்ணொ 

வியைட்டோல வென்பதாம், 

ஹீரல்லன் படான் உள்ளான் நின்ருன் என்பனகுறிப் 

பேஅக்களாகலி னங்கன மொருதொடராகக் கொண்டு 

தீக்கு,



சிவஞ்ன்பாரஷ்யம, ho 

ஆங்கு அசை; 
அ.நிகினுள்ளாஞ்கலி ன.றியப்படாளென்௪ு 

காட்டுமுத்னிலைத் தொழிற்டெயர், 

கண்டறிந்து கா ட்டாதெனக்கூட்கெ, 

._... சண்டறித்ல் குழிக்தாழ்ர்த சுண்ணென்புழிப் போலச் 

சிறப்பின்சண் வந்த மீமிசை, 

கண் முதலியவற்றை நோக்கி ஆன்மார் சத்துச்சித்தி 

ன்பதுதோன்ற மெய்யென்று, 

கண்ணறியா மெய்யென் றதற்குக் கண்ணையறியாத வு 

டம்புபோல வென்றுரைப்பாருமுளர். 

உடம்பிற்கறியுந்தன்மையின்மைய7னும், உடம்பிற்குக் 

கண் காட்டாதலின்மையாலு மீண்டுவமையா,தழ் கேலாமை9 

னதுபோலியுரையென் ரொழிக, 

அ/த்றேல், அத்தன்மையனாகயெ முதல்வளை த்தலைப்பட் 

டவான்மா வம்முதல்வனோ டொன்ருப்ப் போதலேயன்்றி,ச 

தானெனவேறுகிற்குமாறதின்மை.பிற் றன்னரூளா லான்மாவு 

ணருமென் வேறுபடுத்துக்கூறுதல் பொரு தாதெனச் சிவா 

தீதுவிதசைவ/ மதம்பற்றி யாசங்கை நிகழ வதனை மறுத்து 

மு,த்திபின் முதல்வனொடு கிற்கு மியல் புணர்த்து முகத்தார் 

னே தன்னரறுளாலுணரு மான்மாவிம் கோசர மாமாறு வலி 

யு௮த்துதற் கெடுத்துக் காட்டு மு.தா.ரணம், 

அதுவேன்னு மெரீன்றன் றதுவன்றி வேறே 
யதுவேன் றநியறிவு முண்டே--யதுவேன் 
றறிய விரண்டல்ல னாங்கறிவு ணிற்ற 

லறியுமறி வேசிவமு மாம், எனவரும், 

சத்தாகிய சிவம் மாயாவாதிகள் போல் நிருவசன்மாகச் 

கூறப்படுவதொன் றன்மையான் மூத்திபினு மறிபொருள் 

வேறுண்டென்பது துணியப்படுமென்பார் ௮துவென்னு



    

மொன்தன் sai ர Sp wat pi ம்ர்க்கு 
ண்டென்௮டு தணிய. சளபழ்நியொள்றாப் கிற்றர் 
Spider! ay றிய வீசண்டல்ல ன.றிவுணி 

ற்ற லதியுமமிவே ெமுமாமென்௮க் கூறினார். 

  

உம்ம் சிவமர்புஞ் திவமாகாமையை விளக்க நின்றது. 

அ.றிவுமென்ற வும்மை யிறக்தது கழீஇயது, 
அதுவென்னு மொன்றன்றாகலானென வேதுப்பொரறு 

ள. படக் கொண்டுரைக்க, 

இக்கனமைர்து வெண்டாக்களானு முறையே வாக்கு 

மனாதீதமென்றல் பொருந்துங் கோசரமென்றல் பொருந்தா 

தென்னு மாயாவாதிகளையுங், கோசரமென்றல் பொருந்தும் 
வாக்கு மனாதீதமென்றல் பொருந்தா தென்னு கையாயிக* 

முதலியோரையும், பாவனைக்குக் கோசரமாதலே யன்றிச் ௮ 

ன்னாலுணரு முணர்விற்குக் கோசரமென்றல் பொருகதா 

தென்னும் பாதஞ்சலரையும், பசுத்துவ நீங்யெவழியான்மா 

வின் ஞானத்திற் கோசரமாமென்லுஞ் சமவாதசைவரையும், 

முத்தியிற் சிவமேயன்றி யான்மாவென வேறின்மையின் gy 

ன்மாவுக்குக் கோசரமாமாறியாண்டைய தென்லுஞ் வொத 

துவித சைவரையு மறுத்து வாக்குமனாதீத சோச.ரமாய் நிற் 

றலை வலியுறுத்.து,தலி னிவ்வை5து மொருபொருண்மேல் 
வந்தவாறு காண்க, 

APC pe, பொருக்துமாற்றோடுஞ் சவாகமங்களோடு 

முசணுதலான் ஏனையோர் கூறுவன வெல்லாம் பொருள்ப 

டாமையி னவற்றை மறுத்தலமையும், சமவாதசைவரி லொ 

ருசாரார் மு,த்திக்காலத்தி னறுவகைக் குணங்களும் விளங் 

௫௪ சதாசவெக்கடவுளோடொப்ப கின்றைச்தொழில் செய்வ 

னென்பதாஉம் அவற்றொடு முரணுதலின் மறுச்சுப்பயுவ 

தேயாழ்.



  

ம்ந்ஜொருசாரார் கூறஞ் சவசமலாசம் பொருத்தமா 

திற்குஞ் சைவாகமங்களுக்கு மினைபுடையஅபோலத் ஜோ 
or afl னவவொருசாரார் ம்சம்பற்றி யான்மாத் தன்ன றி 

வானே முதல்வளையறியு மென்றல் பொருத்தமுடைத்துப் 
போறும், ௮ஃ்தெங்கனமெனின்? ௮வர் கூறுமாறு (ஜம்புல 

வேடரி னயர்ந்தனை வளர்ர்சென ” வெனவாிரியர் உருவச 

முகத்தா னோேதிய வான்மாவி னியல்பை, வழிநூலாசிரியர் 

* மன்னவன்றன் மசன்வேட ரிடத்தே தங்க வளர்ர் தவனை 

யறியாது மயங்க நிற்பப், பின்னவனு மெனம்கனீ யென்ற। 

வரிற் பிரி துப் பெருமையொடுர்தானாக்கப்பேணுமாபோற், 

அன்னிய வைம்புலவேடர் சுழலிற்பட்டுத் துணைவனையுமறி 

யாது அயருறுர் தொல்லுபிரை, மன்னுமரு.. குருவாகி வு 

Saf னீக்சு மலமகற்றித் தானுக்க மலரடிக்கழ் வைப்பன் '" 

என உவமமும் பொருளுமாகவைத்து விளங்கக்கூறினார், கூற 

வே மன்னர் சாதியிற் பிறந்த மன்னவன்மகன் ௮ம்மன்ன 

வனோடொப்ப எல்லாக்னாணங்களு முடையவனா$யும் வேட 

ரிடத்தே தங்குதலா னவவாற்றலை யறியாது wuss Ap 

மைப்பட்டு நின்று பின்னதனை யவனறிந்து பலவகை யுபாய 

ங்களினாலு மவ்வேடரினின்றும் பிரித்துரியென்மகனாகலின் 

நீயுநானு மொருசாதியேம் என்னோடொப்ப அரசுரிமை செ 

ய்யு மெல்லாலாற்றலு முடையையெனத் தெரிவித்து முடி. 

சூட்டித் தன்னைப்போலவாக்? ys செய்கவழி முன்னி 

ன்ற சிறுமை நீல யங்கனமெல்லாப் பெராமையு முடைய 

னாய் மீளவவனுதவியை வேண்டா து. தானே சுதந்திரனா யின் 

புற்று வாழ்வன்; அதுபோல அன்மாச் வெனோடொப்ப 

மூற்றுமுணர்தன் முதலிய வெண்குணங்களையுமுடையனாயும் 

ஐம்புல வேடர் சுழலிற் பட்டமையாற் சவலுர்தானு மொரு 

சாதியெனச் தன்னுற்றலையறியாது, செயற்கை வயத்தாற் 
சிற்றுணர்வுஞ் றுதொழிலு முடையஞாய்ச் சறுமைபுபட்டு 

நின்று, பின்பு சிவன் குருவை யதிட்டிச்து நின்று வெதக்



2 சிவஞாள்பாஷ்யம்; 

கை செய்து செலியறிவுற்த்தி யவ்வைம்புல வேட. ர்னின் 

அ நீக்கி பென்னோடொப்ப நீபூ மென்குணங்களுமுடையை 
பெனத் தெரிவித்து த அன்னைப்போலாக்க யுதலீசெய்ச்வ்ழிச் 

செங்ற்தையானுபெ Gp vey Ap@sr Pirated. டியற் 

கையாலுள்ள பேரறிவு பெருர்தொழில்களின் பகுதியவாகிய 
வெண்குணங்களுமூடையனாய் மீளவுஞ் சவனுதவி செய்யவே 
ண்டாடைபபிம் பரதர்இரமீக்குச் சவனைப்போலச் தன்வயத்த 

னாய்கின் தின்பு.ற்ு வாழ்வனென்பது பெறப்படுதலானும், 

* உனைப் போலெலளைப் பாலிக்கமாட்டேன் '” ௪-ம், 

1 எண்குணத்துளோமே '' எ-ம். பிருண்டு மான்றோ ரெல் 

லா மிவ்வாறே கூறுதலாலுஞ், வாகமங்களின் ண்டாண் 

டுச் சவசமமாதலே முத்தியென்றோதுகலாலும் முத்தாக 

வான்மாத் தன்னறிவானே சவ முதலிய வெல்லாப் பொரு 

சாயு மறிவனென்பது, 

இன்று மூத்திபெற்ற வான்பர்க்கள் தவனோடொப்பா; 

மலமுழுவது நீங்கி விளங்கிய சிற்சத்தியடைய ராகலின். 

யார் யார் சிவனோ டொப்பரல்லர் அவர் முழுவது மல$ம்கிய 

சிற்சத்தியுடைபரல்லர், சகலர் மூகலியோர்போலும் என்னும் 

வ.தியளவை.பானுஞ் சவசமமாதலே முத்தியென்பது பெறப் 
படிம Do. இன்னு மூச்திபிற் சவசமமாகாதவழிச் சுதந்திரமு 

டையனல்லனாம். அகவே **பரதந்திரியங் கரைகழி பந்தம்”? 

என ஞானாமிர்தத்திற் கூறுதலானுஞ், வொகமங்களினு மிவ 

வாறே கூறுதலானு முத்தியும் பெத்தமெனப்பட்டு வழு 

வாம், அ௮ற்றேல், முததிபெற்ற வான்மாக்கள் சிவசமமாயவ 

ழிச் சவனைப்போல வைந்தெ1 மில் செய்வரெனல்வேண்டும். 

செய்வரெனக்கொள்ளின் ௮நேகேசுரவாதமாய் முடியுமாலெ 

னின் ? முடியாது ஐந்தொழில் செய்யுங்கருத்தாவாதற்றன் 

மை சிவனுக்குக் கருணையாலுள்ளது. முத்திபெற்ற வான் 

மாக்களுக்குச் சள்ளப்படாமையானுள்ள தாகலான் ஐந்தொ
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ழில் செய்தற்குச் சவனொருவனே யனம்யுமாகலின்வர் மிசை 

படச்செய்யமா நின்மையானென்பது. இக்கருத்தானன் யே 

£ உம்பர்பிரா னுற்பத்தி யாதிகளுக்குரிய னுயிர் தானுஞ் சிவா 

னுபவ மொன்றினுக்கு முரித்தே'' யென வழிாலாசிரியரு 

மோதினார். ஆண்டுச் சிவானுபலமென்றது ஆகுபெயராற்றன் 

னுடையதாகி யச்சவத்.துவச்ைக யனுபலித்தலென் றவாரும். 

இன்னும் நால்கலி னாண்டாண்டுச் சிவசமமாதல் முத்தியென் 

பதஜனோேடு முரணுவனவாகத் தோன்றுவனவெல்லாம் முரணா 
திவாறு தகுபெயராகவைத்துப் பொருள்கொள்ளப்படுமென் 

றிங்கனஞ் சைவரிலொருசாரார் உருவசமவாதிகளிழத் இறுபா 

ன்மை வேறுபடப் புதிதாக வொருமதக்கொண்டு தாங்கல் 

சொண்டதத்கேற்பச் சிவாகமவாக்யெங்களையுந்தமக்கு வேண் 

டியவாறெல்லா மிடர்ப்படுத்தி ஈலிந்து பொருள்கொண்டுரை 

செய்.து தாமே தம்மில் வியந்துகொள்வாராகலா னாண்டிழுக் 

கென்னையெனின் $ ஈடுவுகிலைமை புடைய.ராய்ச் சிவாகமங் 

களை யோதியுணாந்தார்க்கு ௮வருரைப்பனவெல்லாம் இந்திர 
சாலம்போல ஆரவாரமாத்தியையேயன்றி கிலைபெறமாட்டா 

வாகலி னவையொரு பொரறாளாசவைத்து மறுக்கற்பாலன 

வல்ல வாகலானும்' எத்கன்மையராயிலுஞ் சிவதக்கை புடை 

யராய்ச் வொகமத்தின் விதிச்தவா ரொழுக யகச்சமயத்தினி 

நீறலின் ௮வ௯ரப்பழிக்க லாகாமையாலும் ௮வரறிவு ௮வ்வ 

ளவிற்றென்று போதலே பொருத்தமுடைத்தென்றொழிக, 

அ/த்றேல், வழியளவைக்கு மாகமவளவைக்கு மியை 

வனபயபோல வித்துணை வலியுறுத்தி பவருரைத்கனவெல்லா 

மாரவாரமாத்திரையாய்ப்போமாதியாங்கனம் அதனையறியுங் 

குதுகுல முடையே னென்பையாயிற், சிறிது காட்டுதும், 

மன்னவன் மகனை யான்மாவுக் குவமை கூ.நியதபற்றிச் சிவ 

சமமாதல் முத்தியெனக்கொண்டாய் ஈண்டு வினாவுதும். மன் 

ன வன் மகன் வேடரி னீங்கி மன்னவனைச் சார்ந் சுவழி மன்ன 

வனேவலினின்்௮ பணிர்தொழுகுவானோ மன்னவனோடொ



    vc lar it க்ப் ன் nae ஜனக் sGiaars 
prot, இனி ம்ன்ன்வ னேவல்யழிநின் நரசாட்சி செய்யி 
லும் அது பரதர்திரமாவதன் நிச் சு.தரதிர மன்மையானுனச் 

கேலாது. அதிகாரத்தைத் தன்மாட்டு வைத்து மன்னவன் 
வறிதேமிருப்பத் தானரசாட்சி செய்வனெனிலுமது பாசுப 

தர் மதமாம் முடியுமாகலி லுனக்காச் இந்தாந்த மன்று, மன் 

னவனோ டொப்பத் தன்னாணையுமுடன்செலுத்திச் சதர்திர 
மா யசசாட்சி செய்வனென்னில் ௮ஃதகேகேசுரவா திமதமாய் 
முடியும். அன்றியும் சர்சையைப் பணிர்தொழுகலின் றி யவ 

ன் செய்ச ஈன்றியுமறந்து ௮வ€னாடொப்பத் தானு மரசாட் 
சி செய்வனஞயி னவன் ஈன்மக்களுள் வைத்தெண்ணப்படா 

மையி னீண்டைக் குவமையாதல் செல்லாது, இனிப் பணிச் 

தொழுகுதலுமின்றி யரசாட்டு செய்தறுமின்றிக் தனக்கு 

வேண்டும் 3பாகங்களை _நுகர்ந்துகொண்டு சு.தந்திரனு யிருப் 

பனெனிலும் “எர்ஈன் றி கொன்றார்க்கு முய்வுண்டா முய்வில் 

லைச், செய்க்சன்றி கொன்ற மகற்கு'' என்பனவாகலின்வேட 

ரொடு கூடி மயங்கிச் சறுமைப்பட்டு கின்ற தன்னையவரினீக் 
இப் பெருமையொடுச் தானாக்கிப் பெரியதோ ருதலிசெய்து 

தீந்தையு மாயினானை. ௮வனேவல்வழி நின்று பணிக்தொழு 

சாது தாலும் மன்னவனோடொப்பச் சுதர்திரமாய்த் தன்னு 

ணையுமுடன்செலுத்தி யரசாட் செய்யு மசனோடொப்பவ 

ேயாகலான் ஈண்டைக்கேலாதென் ரொழிக, 

௮/ஃதேல், ௮ திமு,த்தனாகெயசிவலும் ஆதிமுக தனா 

ஆன்மாவும் ஒருசாதியென்பதுணர்ர்து கோடன்மாத்திரைக் 
கே மன்னவனையு மவன் மகனையு மொருபுடையொப்புமை 

பற்றி யெடுத்துக்காட்டியதெனின் ? ஈன்றேகூறினாய் ; ஒரு



  

| பின்மையினதுபோகச் : age மான்மாவுஞ் 'இத்தாகல்பற்றி 

Quin gen Burd gud சிலஷனேடொப்ப வைர்தொ ஜில்செய்ு 
முரிமையுடையனல்ல னென் Cap pa, | 

இன்னு மன்னவன் மகன் ஏனையோர்போல. ஆணையிற். 

பிறமுதலின்றி பர்தரங்கவரிமையுடைமையி னம்மன்னவன் 

செய்யுர் கண்டத்தை கோக்டுச் சுதந்தரனே யன்றிப் பரதர் 

தரமுடைய னல்லனாபினு மன்னனாணைவழிகிற், கு முரிமை 

யுடைமையான் மன்னவனை நோக்கப் பரதக் தரனே யாவன்; 

அதுபோல முத்தனாகிய வான்மாவும் ஏனையான் மாக்கள்போ 

லப் பந்தமுற்றுப் பிழைபடுகலின்றி யிறைபணிவழுவாது கி. 

ற்கு மந்தரங்க வுரிமையுடைமையா னிலபம் போச மதிகார 

மென்னு மவத்தைபற்றிப் பொதுவியல்பி னின்ற முதல்வன் 

செய்யு மைந்தொழிலை கோக்?ச் சுசந்தானேயன்றிப் பரதக் 

இரனல்லஞாயிலும் இறைபணி வழுவாது கிற்றல்பற்றி யிலய 

முதலியவற்றினீக்கிச் தன்னியல்பி னின்ற முதல்வனை கோ 

க்ப் பரதந்தினே யன்றிச் Tip Tron serra as. 

இஃதுணரச து கோடற்கன்றே சறுவளு ப ஜானேத்தாத்தித் 

சிவனென்றும் பதியென்றும்  வேறுவைத் செண்ணியதாஉ 

மென்க. ப 

சிவாகமங்களிலோரோரோரிடக் திலான்மாப் பெத்தத் திற் ் 

பரதச்திரன் முத்தியிற் சுதந்திர னெனவும், பரகந்திர னாதல் 

பற்றி மலஏண்மை துணியப்படுமெனவுக், கூறுவனவெல்லா 

ம் பொழகியல்புபற்றிப் பதியெஸ்தீன் ற முதல்வன் செப்பு | 

மைச்தொழிரின்கட் பட்டுகிற்றலு மவ்ற்றினகப்படாது நிற் 

திஅம்பற், நியே பிறிதில்லை.யாகலி னதுபற், றித்தன்னியல்பி 

னின்ற முதல்வனை ரோக்கயுஞ் சுதர்தரனுவன்போலுமென.



     பச்: * acces 1? வெள்னு 
மக் மாதி ய யான்மாவையுஞ் சவனுடைமையாகப். பூரீரொ 
ட் தானஜ் செய் சளித்துர், சான் ௪,சர்தரனே சவெனுடைமை 
யல்லனெனபப் பிணங்பப் பரமசற்பாத்திரத்திற் ருனஞ்செ 

ம்ச பொருளை யபகரிக்க கினைக்கும் கினைவுடையோசோடு. 

பே௫லு முய்திபில்லதோர் கொடியபாவமா மென்றொழிக, 

"தன்னைத் கானஞ்செய்தலாவ, தான் சவளுக்குப் பச 

தந்திரனென்றறிக்து அவனருளாலல்ல ட தான்றையுஞ் செப் 

UIDs நிற்றலே யாமென்றுணார்க, 

அற்றேல், மலவாசனை நீங்குகற்பொருட்டுத் தன்னைத் 

தானஞ் செய்ததாகப் பாவித்தன்மாச்திரையே யாகலின 

துபற்றி யிழுக்கென்னை யெனின், ௮க்கனமாக அப்பாவனை 

போலி?யர வுண்மையோ வெனக்கடாயினார்க்கு உண்மையெ 

னிற் பரதர்திரன நற் சிழுக்கில்லை. போலிபெனிற் பத் தவ 
னுண்டான்போல வெக்ஹுணைப் பாவகஞ் செய்யினும் பசிகீ 

ங்குதல் கண்டிலமாகி னதுபோலப்போடிப்பாவனையான் ம 

லவாசனை நீங்குமாறின்மையின், ௮று வீண்டொழிலாய் மு 

டியும். இன்னும் பாவனை போலியென்பார்க்குப் பாவனையின் 

வழி யவர் செய்யுமந்இிரங் ரியைகளும் போலியாய்முடியும் 

முடியலே, பாவனை முதன்தூன்றானும் அவர்செய்யுஞ் சதிக் 
கையுஞ் செவபூசையுஞ் செபந்தியானமூதலிய வெல்லா வாசா 

ரங்களு மங்கனம் போலியாச் செய்வது, தமக்காலும் பிறாக் 
கானும் பயன்படுமா நின்மையின் மாணாக்கரை வஞ்சித்துப் 

பொருள்சொண்டு தம்முடம்பை யோம்புதத்பொருட்டுச் 

மசய்யு மாரவார மாத்திரையே போுமென்றுரூழிக. |



சிவஞானபாஷ்பம்,... 2a) 

வத்தேல், கருடபாலளை செய்வோன். au esis, 
ண்டிலம்.  அப்பாவனையால் விடர்தீருகல் கண்டாமா்கலிம். 
போலிப்பாவளையும் பயன் தருமென்பது பெறப்பமோலெகி. 
ன்? அறியாது கூறினாய் ; மார்திரிகன். றன்னுடம்பைக் கரும் 
ஞ்கப்பாகிப்பனல்லன், மற்றென்னையோவெனிழ்? கருடலுச் 
கதிதெய்வமா௫ நிற்கு மந்திரமூர்த்தியாகத் சன்னான்மாலைம். 
பாவிப்பன். ௮ங்கனம் பாவித்சவழிச் சார்க்சதன் . வண்ண 
மாய் கிற்கு மியல்புடைய ஆன்மா . ஆண்டம்மர்திரரூபியாய் 
நிற்றற் மெக்கெமையினஅ பற்றி யாசங்கையின்மையுணர்க 

இனனும் பாவனைகளு முபாசனைகளுங் கற்பித்துக்கொ 

ண்டு செய்யும்போலியென்றல் மர்யாவாதி கூறுங் கூற்றுகலி 

னது சைவசித்தார்தத்திற்கேலாமையறிக, 

அ/ற்ழேல், அன்மாச் சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நிற்சூமிய 

ல்புடைய னென்றற்கும், அதனானே தன்னாற் கணிக்கப்பூ 

மந்திரரூபியாய் நிற்பனென் க்கும், விலங்குபுள்ளுக் கதிதெ 

ப்வமாய் நின்ற திட்டிக்கு மந்திர மூண்டென்றற்கும், பிரமா 

ண மூண்டாயி னன்றே யஅபற்றிக் கருடபாவனை முதலாயி 

ன் உண்மைப்பாவளை யென்று கொள்ளப்படுமாகலி னிவற் 

இற்குப் பிரமாண மென்னையெனில்? சறுவஞானோத்தச மு 

தீலிய வாகமங்களே பிரமாணமாமென் றறிக, 

அ/ஃதெங்கனமெனிற் சாட்டுதும். சறுவ்ஞாஜனோத் 

தரத்திற் பசுவும், பாசமூம், அதிகாரஞ்செய்து நிற்பதாக 

பதியும், அதிகொரத்தினொழிந்து சன்னியல்பினிற்பகாயெசிவ 

மும் எனப் பதார்த்தம் கான்கென்றெடுத்அக்கொண்டு ௮௪ 

இறிறழ்குத் தனிச்சனி யிலக்கணமு முணர்சத்திப் பின்பதுசே 

ட்ட வறுரமுகக்கடவுளுக்கு ௮ங்கனம், ௮ப்பிசமேமமா Quer 

-ன்ரோ டுலமிக்கப்படாதகர யதிசூக்குமமாய் வியாபகமாய்தி 

,அன்னியல்பினிற்குஞ் சவத்தையறியுமா றெங்கனமென் முக 

20
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ங்கை நிகழாமைப்பொருட்டுச் சிவப்பொரு எத்த்ன்மைச் 

தாயினு மதனை யறிதற்குபாயம் கூற்றும் ;, அவவுபாயம் 

வாதிகளெவசானு மறியப்பட்டதன்றாய்க் குருப்ரம்பரையி 

ன.றியப்படுல் அ, ஒருவர்க்கும் பாங்கூ.ரினே மல்லே. மதனை ரீ 

கேட்பாயாகவென் நசன்பெருமை யெடுத்துக்காட்டி அகராதி 

முத்தனுப் நின்ற சவனுக்குரிய தன்மைகளு மத்தன்மைய 

ஞயெ சிவனே கானெனச் சிலோகம்பாவனை செய்யுமாறும் 

அவ்வா ஐன்.றி.த் துவிசபாவனை செய்தாற் படுமிழுக்கும் விள 

ங்க விரித்துணர்த்தித் துகிகபாவனையைக் கைவிட்டுச் சலோ 
கமென ௮த்துவிதபர்வனை செய்வோன் எகதேசமாய் நின்ற 

றிவதாகய சிற்றறிவினீங்கமுழுவதும் வியாபகமாய் நின்றறி 

ல.தாகிய முழுதுணர்வு விளங்கிச் வனை யறிந்து தான் Gai 

மே யாவனெனச் இவனை யறிதற்குபர்யங் கூறிப்) பின்னது 

கேட்ட வறுமுகக்கடவுட்கு மேலுச்தேச்ற் கூறும் லழியு 

மிலக்கணக்கூறும்வழியுஞ் சிவலுமான்மர்வுமிருபொருளென 

வைத்தோதுதலிற் வனின் வேரு வான்மாச் வோக் 

மெனப் பாலிக்கு மத்துவிகபரவனையாற் சிவனே தர்னாக ஐக் 

சமாமா ஹெந்கனபென் முசங்கை நிகழர்மைப்பொருட்டு gy 

ன்மாத் அன்னியல்பை யறியாது பசுத்துவச்தோடு கூடியவ 

ஹிப் பசுவாய் நின்னு னதுபோலச் தன்னையறிக்து Gos gra 

கிதோடு கூடியவழிச் இவமாய்கிற்பத.ற் சையமில்லை யாகலாத் 

௮ின்னையுர் தலைவனையும் பராபரபேதத்தாலும் தூலளூக்கும 

பேதத்சானு மெப்பொழுதும் பயின்ற றிசல்லேண்டுமென் 

ஜோதி, அறல், ஆன்மாவினியல்பு தனித்துகில்லாது புத் 

ுவத்தோடுகூடிப் ப௬வெனவுஞ் சிவத்துவத்தோுகூடி.ச்.. 

சிவமெனவும் பலதன்மைப்பட்டு நிந்குமாதென்னையென்று 

மீளவ மையுருமைப்பொருட்டு * ௮,தவா ” வென்றெடுத்துக் 

கொண்டு தெளிவுபிறவாது மீளமீள. ம௰ங்குதற்கேதுவாய 

வார்த்தைகளை விகற்பிச்திங்கனம் பலவாள்சொல்லியென்னை.. 

மெனக்கூறி யொழித்தெல்லாச் சங்கைளுநிங்கச் தெளிவு.



சிவஞானபாஷ்யம, 93) 

பிறத்தற்கேதவாய்த் சொருக்தொருளர்ச்கதனைர்்க 

வான் HEAR ore பவ வரக வவ கவப்ப வ வச பப ப வடக் வடக் பட் உச 

என்றருளிச்செய்தார்.. "இதன் பொருள் ஆன்மா வக்ஙன 

மிருகன்மைப்பமொறென்னை யென்றையுராதுகேள் எல்லாப் 

பொருளின் மன்மைகளு மான்மாவுக்குளவாம், ௮ஃதெங்கன 

மெனின், ஆன்மா யாதனை யாதனைப்பற்றினன் ௮சனதன் 

சுபாவமே தன்சுபாவமார் சன்மையடைமையா னதுவதுவா 

யே நிற்பன், 'என்றிங்கன மான்மாவை யறியுமாறு கொகு 

தீதுக் கூ.நினாங் சண்டுகொளென்பதாம், 

இங்கனர் தொகுத்துணர்த்திப் பின்னு மிவ்வாறறியு 

மான்மஞானத்தின் பெருமைய மதனா நீபெறும்பேறு மதனை 

யறிதற் குபாயமும் ௮றிர்தானது பெருமையும் கிரி த்துக் 

கூறி யிதற்கு மேற்சொல்லற்பாலஅ சிறிதுமில்லை யாகலான் 

மனோவிகற்பங்களை யொழித் திங்ஙனர் கன்னுண்மை யறிர் 

துபாயங்களைச்செய்வோனிங்கே வேன்முத்தனா யகம்புறமெ 

ங்கும் வியாபித்துத் தற்றருமதருமியாய்ச் தற்றருமமெனப் 
பட்ட முற்றுணர்கன் முதலிய வெண்குணங்களு மூடையனா 

யங்ஙனஞ் சிவச்துவத்தைப் பெற்றுச் சருட்டிப்படுர் தன் 

மை முதலியன வின்றிச் சவசம மாவன். இதக் சன்மையுடை, 

யானுக்குத் தவஞ் செபர்தியானம் பூசை முதலிய வொன் 

ம் வேண்டா சத்தியஞ், சத்தியஞ், சத்திய முக்காறுஞ் சச் 

தியம் இதற்கு மேலறியற்பாலன வொரு நூலினுமில்லையென 

வலியுறுத்இப், பின்னு மான்மாவெல்லாவற்றினு. மதுலது 

வள்்ய் நிற்குமாற்றைப் பூதான்மா முதலறுவகைப்பு?)்து விரி 

த்தின்னுங் கூ௮ தங்சேட்பாயாக வென்றெடுச்துக்கொண்டு 

பூசபரிணாமமாடிய வுடம்பினியல்புகளும், ஆன்மா வவ்வுடம் 

'பைப்பற்றியவழிப்.பூதான்மாவென நீற்குமாறும, அகத்தின் 

சண்ணவாயெ வாக்குக்களினியல்பும் ஆன்மா வவற்றைப்புற் 
றி பந்தரான்மாவென நித்குமாறும், சூக்கும, பூச்முதலிய



282 சிவஞானபாஷ்யம், 

 தீத்துவங்களினியல்பும்,ஆன்மா வத் தத்துவங்களைப்பற்றியவ 

ழித் தத்துவான்மாவென நிற்குமாறும், தத் துவங்களுள்ளு 

மான்மா எவ்வெத்தததுவங்களைப் பற்றினை னவவத்தக் 

"துவ மயமேயாய் நிற்பனென்பதூஉம், அன்மாப் போத்திரு 

தீதுல மெய்திப் புருடதத்துவமென நிற்குமியல்பும், ௮ங்க 

னம் புருடதத்துவமாய் கின்று பிரகிருதி குணங்களைப் பற் 

றி யின்பதீதுன்பங்களை நுகரும்வழிச் சீவான்மாவெனடற்கு 

மாறும், சூரர் ரர் விலங்கு புள்ளுச்சாபரம் எல்லாவற்றிற்கு 

மஇதெய்வ மந்திரங்களுளவெனவுர், தாப. ரசங்கமங்களுள் ம 

த் திரங்களா னதிட்டிக்கப்படாத வுயிர்களில்லை யெனவும், மக் 

தரங்களை யுச்சரிக்கு முறைமை யிவ்வாறெனவு, மிவவாறு: 

மக்திரங்களினியல்பும், அவ்வம்மச்திரங்களைக் கணிப்புழி யான் 

மாப் டடிகம்போல வவ்வம்மர்திரமயமேயாய் மந்திரான்மா 

வெனகிற்குமாறுந், கன்னின் வேருகிய விவ்வைவகைப் பெ 

யரு நீங்யெவ.தி, மேற்கூறிய வத்துவிதபாவனையாற் பரமா 

ன்மாவென நிற்குமாறும், விரித்துந் தொகுத்துங்கூறி ஆன் 

மாச் சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நிற்குடுமன மேற்கூதியதனை 

மீளவும் வலியுறுத்தி பிவ்வறுவகையு ளேனைய வெல்லா ip 

பாதிபற்றிச் செயற்கையாதலும், ௮த்துவிதபாவனையாற் பர 

மான்மாவென நிற்றல் சிச்தென்னுஞ் சாஇப்பொதுமை பற் 

றிய வியற்கையாதலுர் தெரித்துணர்த்தி யிக்ஙகனமாகலா 

னத்துலிச பாவனையடையோன் ஞானக்கண்ணா றி சிவனை யா 

ன்மாவிற்கண்டு முழுதும் வியாபகமாய் கின்றறிவுகாகிய மு 
ற்றுணர்வுடையனா யவவுப்பொருளியல்பெல்லாமறிர்து மல 

வாசனைநீங்கக் கேவலமாய்நின்று முடிவுகாண்டல்லாப்பேரின் 

பதத்தைப் பெறுவனென முடிந்தது முடித்துச்சாட்டி. Gee 
னஞ் சீகண்டருத்திரகாயனா ரறுமுகக்கடவுளுக்குச் சறுவஞா 

2னோத்தரத்தின் ஞானபாதஞ் செவியறிவுறுத்தருளினார். இ 
ன்னு மிசனை யீண்டுரைக்சவாறு பற்றி எிரிச்சமைத்தக் 

கொள்ச,
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இல்வாகம்த் து ளித்துணை வலியுறுத்திச் Ga? aot 

நீ அமைப்பட நின்ற: தன்னைப் பாலிப்பதாகிய வான்மஞான் 

மொன்றே யப்பிர்மேயமாய் ஒன்றோடு முவமிக்கப்படாது 

நின்ற அச்சவெனையதிதற் குபாயமென்று, மக்கனம் பாலிக்கு 

வே,யச்சவனோேடொற்றுமைப்பட்டுப் பேரின்பத்தைப்பெறு 

வனென்றும்,அசத்தப்பொருளோடொத்றுமைப்பட்டுகின் ற 

வான்மாச் சுத்தப்பொருளோ டொற்றுமைப்பட்டு நிற்குமா 

றெங்கனமென்னு மையரீக்குதற்குத் தொகுத்தொருவார்த் 

தையாத் கூறு துமென்றெடுத்துக்கொண்டு ஆன்மா எதனை 

யெதனைச் சார்ந்தா னதனதன் சுபாவமே தன்சுபாவடா யது 

வதுவாய் கிற்பனென்று, மிங்கனமாகலாற் வெனோடொற்று 

மைப்பட்டு நிற்புழிச் இவன் குணங்களாகிய வெண்குணங்க 

Oh சன்றன்மையாகக்கொண்டு வனேயாய் நிற்பன், இது 

வே சிவத்துவத்தைப் பெறு தலென்றும் இதற்குமேல usp 

பாலன வொரு நாலிலுமில்லை மூக்காலுஞ் சத்தியமென் று 

வலியுறுத்தியும், ஆன்மா எல்லாவற்றினு மதுவதவாய நிற்கு 

மாற்றை மின்னும் விளங்கக் கூறு துமென் ஜெடுத்தக்கொண் ப 

டு பூசான்மாத்' தத்துவான்மா, மர்திரான்மா, ௮ந்தரான்மாச், 

றி சீவான்மா, பரமான்மாவென வறுவசைப்படுத்து அவ்வவ் 

ற்கூடியவழி அவ்வப் பெயர்பெற் றதுவதுவாய் நிற்பனென 

ஆண்டாண்டு நிற்குமாறு விரித்துணர்த்தியும், படிகத்சை புவ 

மைகூறியு, மிங்கன மேனை யாகமங்கள்போலப் பொருள் கவ 

ர்ச்சிப்படுதற் கடங்கொடாத வண்ண மறுமுககக்கட்வுண்மா 

ட்டுவைத் ச கருணைமிகுதியா னங்கையி னெல்லிக்கனிபோல 

வான்மாவி னியல்புவிளங்க வுணர்,ததிப் பலகாலும் வலியுறு 

தீதி யெல்லா வாசமங்களினு மிது சறர்சதென்பது தோன் 

றச். சறுவ்ஞானோத்தா மென்னப் பெயருமிட்டருளிச்செய்,௪ 

சீசண்டருத்திரக் கடவுளின் நிருவுளக்குறிப்பொடு முரணிச் 

தமக்கு வேண்டியவாறே யிவ்வாகமத்திற் கூறப்படும் வாக்கி 

யப்பொருளை யெல்லா மிடர்ப்படுத்தி ஈலிந்து பொறாள்சொ
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ண்ரிரைசெய்வாரு முளர். ௮வருரை போலி பென்பது சொற் 

,சிடக்கை மூறையானு மேற்பாயிரத்துட் கூறிய நியாயத்தா 

னும் விளங்கக்டெர்தவா நறிக, 

இன்னு மதமு மறுப்புமாக வைத்தோதப்படும் பவுட் 

கரம், மதங்கம், மிருகேர்திரமுகலிய சிவாகமங்கட்குச் சுபக் 

கம் பொதுவகையாம் கூறிவைத்துப் பலவாற்றுனும் பரபக்க 

ங்களை மறுப்பது மாத்திரையே கரு க்தென்பதூஉமவ்வாகமங் 

களானே பரபக்கங்களினுளவாகிய வையப்பாட்டி. னீ£்டச் 

சுபக்கத்தைச் இிறப்புவகையானறிய லுறுவார்க்குத் தூலா 

ுந்துதி நியாயம்பற்றி யதனைச் இறர்தெடுத் கோத லுப 

தேச மாத்திரையானுணர்த்துவனவாகய சறுவஞானோத்தரம் 

தேவிகாலோத்தா முதலிய சிவாசமக்கட்குக் கருத்தென்ப 

தூஉம், இங்கனமாகலாற் பவுட்கர முதலியவற்றி னேதப்ப 

டுஞ் சபக்கப்பொருள் சறுவஞானோத்தர முதலியவற்றின் 

பொருள்பற்தியே தெளிர்துகொள்ளப்படுமென்பதூஉ, மாறி 

க்கொள்ளின் வமுவாமென்பதூஉ மவ்வச்சிவரகமங்களி னிய 

ல்புநோக்கு வன்மை மென்மை பற்றி யுணர்ந்துகொள்க. 

இன்னும் பவுட்கரத்திற் காட்சுப்பிரமாணத்தினியல்பு 

கூறும்வழி இந்திரியத்திற்கும் விடயத்திற்கு முளவாகய சம் 

பந்தஞ் சையோகமுத் லறுவகைப்படுடுமன கையாயிகர்மதம் 

பற்றிக்கூறி யுகாரணமு மவ்வாறே காட்டப்பட்டன. அங் 

காரத்தின் காரியமாக சோத்திரத்திற்கும் தகாயத்தின் கு 

ணமா வோசைக்குஞ் சமவாய சம்பந்தங்கூறுதல் மேற் 

பாசபடலத்துக் கூறிப்போந்ததனோடு மூரணுதலி னத சத் 

தாந்தமன்று ; -பிறர் மதம்பற்றிப் பொதுவகையாழ். கூறிய 

தென்பதுனக்குமொப்பமுடிர்கது. குணகுணிகளுஞ் சா திவ 

டி.வுகளுக் தம்மின் வே.றல்லவென்பதாஉ, மாண்டுக்க. OG ut 

ச்சமையின் ஈண்டு-வேற்றுமைப்படுத்துச் குடவுருவத்சைச் 

சுண்கானுங்காம், சையுக்சசமவாயமென்றும், உருவத்தன்
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மையைக் காணுங்காழ் சையுத்தசமவேசசமவாய மென்று 

மோதியதூஉஞ் சித்தாந்தத்திம் சேலாமையிற் பிநர்மதம்பற் 

றிப் பொதுவகையாற் கூறியதே யாமெனக் கொள்ளப்படும். 

சுத சமாயையி னுண்மைக்குப் பிரமாணங் கூறும்வழி சுத்தர் 

தீதுவாவிற் கன்மமில்லையெனச்சாதி.ச்து, பிறர்மதம்பற்றிப் 

பொ.துவகையா த் கூறியதே யாமென்பது இருவினையதிகரண 

த்திழ் காட்டினாம். இன்னோரன்னவையெல்லா மூபசாரம் 

பற்றிப் பொதுவகையாற் கூறப்பட்டனவன்றிச் இத்தாந்த 

மல்லவென்ப :துனக்கு முடம்பாடே யாமாகலிற் சுபக்கப் 

பொருளைப் பொதுவகையானாட்டிவைததுப் பலவாற்ருனும் 

ப.ரபக்கம்களை மறுத்கற்பொருட்டே. யெழுந்ச சிவாகமங்கள் 

பற்றிப் பொருளஞுண்மை தெளியப்படாதென்பதூ௨), மவற் 

Dit} முன்னொடுபின் மலைவற வுய்த்துண்ர வல்லார்க்குச் செ 

ம்பொருளினிது விளங்குமென்பதாஉம், பரபக்கங்களைச் சிறி 

இர் தீண்டாது சறப்புவகையாற் சுபச்சமாத்திரையே கூறுதி 

ற்பொருட் டெழுர்த ச.றுவ ஞானோத்தர முதலாயவற்றின் 

௮ற்கன முய்த்துணா வேண்டாது சித தாக்ப்பொருளினிது 

விளங்குமென்பதூஉங சண்டுகொள் ௧. 

அற்றாகலி னன்றே பவுட்க£ முதலியவழ்றின் இத்து! 

ணை வலியுறுத்தி யெடுத்துக்கொண் டோதா்ததாஉஞ், சறுவ 

ஞானோத்தர முதலியவற்றி னிதற்கு முன்னொருவர்க்குங் 

கூறினே மல்லேம் அதனை நீ கேட்பாயாகவெனவும், இதற்கு 

மேற்சொல்லற்பாலன வொரு.நூல்களிலுமில்லை யெனவுர் தெ 
ளிவு பிறவாமைக் கேதுவாய்ப் பல்படச்சொல்லி, யென்னை 
பென் றெடுத்துக்கொண்டு சார்ந்ததன். வண்ணமாய் நிற்றல் 

ஆன்மாவினியல்பா மிங்கனமான்மாவினிலக்கணர் தொகுத் 

HOTS; சா மூணர்ந்துகொள்ளொளவுஞ், சத்தியஞ்சத்திய முக் 

காறுஞ் ச.த்தியமெனவும் இச்சணைவலிபு௮த்தியோதியதா௨ 

Ques,
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அற்றேல்; இங்கனற் கூறியவர்ற்முறி சறுவஞானோச் 

தீரத்திற்குச் சொற்டெர்தவாறன்றிகலிகது பொருள்கோடல் 

பொருக்தாதென்ற தொக்கும். ஏனையவெல்லாஞ் சொற்கடர். 

தவாறே வேறுபொருள்படானாயினு மாண்டுத் தற்றரும த. 

ரூமியென்றது தற்றரும்த்தேர்டொக்த தருமத்தைடிடைய 

னென வேறுபொருள்படமென் றற் சழுக்கென்னையெனின்? 

அறியாது கூறினாய்; அங்கனம் பொருள் கொள்ளிற் படிகம் 

போலத் தன்னுற் சாரப்பட்டபொருளின்றன்மையே தீன்ற 

ன்மையாகக் கொண்ட துவதுவர்ய் நிற்பது: அன்மாவினிலக்க 

ணமென்த் தொகு,ச்தொருலார்த்தையின் விளங்கமேலோதி 

ய வாக்கியத்தோடுமுர்ணுதலை மறந்தாய்போலும். இன்னு 

மானமாச் சார்ந்தசன் வண்ணமாய் நின்றறிவன் ஒன் நறியும் 

வழி மற்ரொன்றனையறியாமையின், யாவன்சார்ந்தசன் வண் 

ணமாகாது நின்றறிவா னவ௦னொன் றறியுங்கான், மற்டுறான்ற 

னையறியாதா னல்லன் சவன்போலு மென்னும் வழியளவை 

யும் இவ்வாகமவளவையை வலியுறுத்தியவாறுகாண்க, 

இதனானே தற்றருமதருமியென்றதும் பின்னதனை 
யெண்வகைப்படுத்தோதியதூ௨ம் மிருகேர்திரத்திற்கலை முத 

லியவற்றைச் இற்சங்க சித்தென்றதுபோல வைத்துப் பொ 

ருள்கோடலே பொருத்தமுடைமை யறிக. 

ன இன்னுர் சற்றருமதருமி யென்பது சீற்றருமத்தாற 

௰ருமியென. வேற்றுமைத்தொகைப் பொருள்படாது, த.ற்ற 

ருமம்போலுர். தருமத்தையுடையனென் றன்மொழித்தொ. 

கைப்பொருள் படுமாயின் ஆண்டுத்தற்றருமதருமா வென 

நிற்பதன்றி ௮ன்மொழிச்தொகைமே லுடைப்பொருள்விகு 

இ வா.ராதென்னும் வடமொழி வியாகரணவிதியொடு முர 

ஸணித்:சற்றருமதருமி யெனவுடைப் பொருள் விகுதிபெற்று 

நிற்றல் பொரு சாமையிற் சொல்லியல்பாலும் ௮து பிதிது 

பொருள்படுதழ்-கேலாமையறிக, ௮ற்றேற் சார்ந்ததன் வண்
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ணமாய் நிற்றல் ஆன்மாவினியல்பன்று செயற்கை: பென் 

ரு.ற்படுமிழுக்கென்னையெனின்? ௮வ்வா ரோசாமையானுஞ், 

செயற்கை மிண் டோதுதற் கோரியை பின்மையானுஞ், செ 

யற்கையாயவழி யத்துவிகபாவனையா லிருபொருளொஜற்று 

மைப்பட நிற்ற லெவ்வாறென மேலோதியஅபற்றி நிசமு 

மாசங்கைக்கு விடையாகாமையானுஞ், சார்ர்கசன் வண்ண 

மாய் நிற்கு மாற்றைப் பூகான்மாமுதற் பரமான்மா வீருக 

வறுவகைப்படுத்தின்லும் விரிததுக்காட்டுகன்றோமென விய 

ற்கை செயற்கை யிரண்டினுஞ் சேறற்குரிய விலக்கணமாக 

வதனைக் கூறுதலாலும், மலக்தானாப செயற்கை யறியாமை 

யாதலுங், கலை முதலிய கருவிகளானுப செயற்கை யேகதே 

ச வறிவாதலு மாத்திரையே யாகலின், இவற்றின் வேருயெ 

சார்ந்தகன் வண்ணமார்தன்மை யிவைபோல மலமுதலியவ 

ற்ருனாகய செயற்கை யென்றற்கோரியை பின்மையாலும், 

அஃதான்மாவினியுல்பென்ப தன்றிச் செயம்கை யென்றந் 

கேலாமையறிக, 

அ/ந்றேல், அவ்வவற்றின் குணமே தன்குணமாசல 

ன்றிச் தனக்கென வேறுகுணமில்லைபோலு மெனின்? ஆன் 

மாவுக்கு விசேடகுணமில்லையாயிற் குணகுணிகட்கு வேற். 
மையில்லை யென்பது மேற்காட்டுதலிற் குணமில்வழிக் ௫. 

ணிபுமில்லை யெனப்பட்டுச் சிவாத்துவிச மதமாய்முடியு மா 

கலி னதுபொருந்தா.து, படி.கத்திற்குச் சார்ந்ததன் வண்ண் 

மாதல் மாத்திரையேயன்றி யதனைப்பற்றும் தன்மையங் கண் 

ணுக்குச் சார்ந்ததன் வுண்ணமாய் நிற்றன் மாத்திரையேய 

ன்றி யவ்வாறு நின்றவ்வப்பொருள்களைக் காணுர்கன்மையும் 

வேறுள்வாயினற்போல ஆன்மாவுக்குச் சார்ந்ததன் வண்ண 

மாய் நிற்றன் மாத்திரையேயன் றி யவவா.று நின்றவற்றை 

ய.தியுந்தன்மையாகய விசேடகுண மவற்றின் வேறாபுண்டெ 

qs, இவ்வுண்மை விளங்கப் புடை,நூலாசிரியரும் *: இரு
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ளொளியலாக் சுண்டன்மையதா'' மெனச் சித்தாந்தஞ் செய் 

தார்; இதனானே தனித்துநின்றறியு மறிவுஞ், சார்ர்ததன் 

வண்ணமாய் நின்றறியு மறிவு மெனச் சித்திருவகைப்பமோ 
று, மிரண்டுந்தம்மு ளொவ்வாதவாறும், படிசம் மாணிக்கத் 

தைச் சார்ந்தவழி மாணிக்கவண்ண முழுதுர் தன்வண்ணமா 

சக்கொண்டு நிற்றல்பற்றிப் படிகத்சை மாணிக்கமேயென வ 

தனேடொப்புமைகூ௮சு லமையு மதுபற்றி மாணிக்கத்தை 

ப் படிகக்கோடொப்புமை கூறுக லமையாதவா௮றுபோல ஆ 

ன்மாச்சிவத்தைச் சார்ந்தவழிச் சிவத்தின் குணமுழுவதுக் 

தன்குணமாகக்கொண்டு நிற்றல்பற்றி யான்மாச் சிவமேயெ 

னச் ஈவத்தோடொப்புமை கூறுத லமைய மதுபற்றிச் சிவ 

த்தையான்மாவோடொப்புமைகூறுதல் சாலாசென்பதாஉம், 

படிகம்போலச் சார்ந்ததன் வண்ணமாய் கிற்கு மான்மா 

மலமுழுவது நீங்கிச் சன்னறிவு வியாபகமாய் விளங்கியுவழி 

nyt தீன்ளுத் சா.ரப்பட்ட சவத்தை மாத்திர மறிதலின்றி 

மற்றொன்றனை யறிதல் Arana gouge, Oso du 

ன்றே சிவனுக்கடிமை யெனப்பட்ட கென்புதாஉம் இன்னே 

ரன்னவை பிறவு மறிந்து கொள்க, 

இக்கருக்தேபற்றி * சீவன் 2வனென்றிரண்டுஞ் த் 

தொன்றாமென்னில் ௮வலுக் இவனு மத்தா '' மென்றார் வ 

திதாலாசிரியரும், இசனானே முழுவது மலநீங்கிய Ries 

திபுடைமைபற்தி யான்மாவுஞ் சிவமுர் சம்முளொப்பரென் 

ஜோதிய வழியளவையும் போலியா யொழிந்தவாற்ணர்க, எ 

ன்னை $? மலநீல்இச் தன்னறிவு முழுவதும் விளங்யெவழிட ம் 

துவதுலாய் நின்றறிதலே யான்மாவினியல்பாதலி னவ்வாற 

ன்கிச் சனிக்கு நின்றறிவசாயெ சிவமுர்சாலுந் தீம்முளொ 

த்தல் சாஜானமயா னென்பது, 

இன்ன மிதனனே நீசொடுகீரும் பாலொடு பாலுஞ் 

சேர்ந்தா ந்போலென ஐக்சவாகங் கூ.௮வார் மதமும், குட்மு
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்டாதவ்ழிக் குடர்காய மாகாயத்தோடு- கூடி, பயொன்றுமாழு 

ம், Aor pop Disa wre oP சுடனீரோடு கூடி. யொன்று 
மா௮ும்போலெனச் வொத்.தவிசங் கூ லார் மதமு மச்சப் 
பட்டன். அகம்ங்களி னவ்வாறவற்றை யெடுத்துக்காட்டிய 
தொரந்றுமைப்படச் சோ தன்மாத்திரைக் கொருபுடை யொ 
ப்புமையாதல்பற் நியே பிநிதில்லை யெனக், 

இன்னும் தீ.ற்றரும்கருமியென் Cay Bus Year மீளவும் 
ஷ்ந்ககை விரித்துணாத்தவான் புகுத முற்றுணாசன் முதலி 
யன்லாக லெண்வகைப்படுத்தோதி, யவற்று ளகாதிபோச 
மென்றொருகுணம் ம 2அணர்வு மூதலியவற்றின் வேறுவை 
கசெண்ணப்பட்டது? படவே அ௮ஃதநாதிமுதசத்தன்மையெ 
ன்லும் குணத்திற்குப் பரியாயப்பெயரா னகாதியே ஞானம் 
விளங்குகலெனப் பொருடருலசே யாமாகலி னச்குணமநாதி 
மு.த்தனாயே சிவலுக்கன் றி யிடையே முத்திபெற்ற வான்மா 
வுக்லெலை யென்ப அனக்கு மொத்தலா னகாதிபோத ல்லா 
௧ வான்மாவுக்கு ௮காதிபோதத் சன்மைகூ தியது, மாணிக்க 
லொளி முழுவ தன்னைச்சார்ந்த படிகத்தின் விளஙகினுற் 
போலச் சிவனுக்குரிய தருமம் தன்னைச்சார்ந்த வான்மாலின் 
மாட்டு விளங்குசன்மாத்திரையே பத்றியாகலி னேனைக்கு 
ணங்க ளான்மாவிற் கோதியதூ௨ மவ்வாே 2 யாமென்பது 
தெளிபக்டெர்தவா poe. 

. இன்லும் பஏட்கர மதங்க முதலியவொகமங்களிற் 
சிவனுக்குரிய வெண்குணங்களே யன்றி யலற்றோ டொப்ப 
வேரு யான்மாவுக்செண்குணங்களுளவென யாண்டானுமோ, 

தாமையாலும் தற்தருமதருமியென்பதற்குக் தத்தருமமே , 
தனக்குச் கருமமாக வுடையனென்னாது, குற்றருமமாகிய , 
சிவத்துவத்தோ டொப்ப லதனின் வேறு சருமமாக சிவ 
கிதுவமுடடையனெனப் பொருள்செப்ச லவ9த்தாந்தமென் 
Oy pa,
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அதுவதுலேயாய் நின்றநித லான்மாவி னியல்பர்சி 

லின் ஆன்மா மலமுமுது நீங்டச் இவத்தைச் சார்ர்தவழித் 

தன்னறிவு முன்போ லேகதேச மாதலின்றி வியாபகமாய் 

விளங்லொம் மாணிக்கத்தை முழுவதும் பற்திய படிகம் ௮ம் 
மாணிக்க மாத்திரையேயன்றி மற்றொன்றனையும் பற்றாத்ல்ா 

gure அ௮ச்வெத்தையேயன் றி மற்றொன்றனையு மறியுமா 

றில்லையெனவு, மாணிக்கத்தினொளி படிகத்தின் முழுவதூஉம் 

விளங்கா கவழி விளங்காத பாகத்தான் மற்றொன்றனைப்பம் 

௮மாறுபோலச் சவத்துவமாயெ வெண்குணங்களுர் தன்பால் 

முழுவதும் விளங்காதவழி மற்றொன்றனையுமறியும் ; ௮றிய 

வே அ௮துவதுவா யழுந்துந்தன்மையானது பெந்தத்திற் கேது 

ல் மாகலி னங்கன மாகாமைப் பொருட்டுச் செவத்துவமுழு 

வதும் தன்பால் விளங்கும்படி சிவோகம் பாவனையி லுறை 

த்து நிற்றல் வேண்டுமெனவு மறிக, 

அ/ற்ராகலி னன்றே சிவதிக்கையிற் பிராசாதநெறியர் 

னே யான்மாவைச் சவனிடத்தில் யோடத்துப் பின்னுஞ் வெ 

னுடைய வெண்குணங்கள் கன்மா ட்டு முழுவதும் விளங்கும் 

படி. யொரோவொன்றளை மும்மூன்றாகுதியான் விளக்குவித் 

துச் இலசமமாகச் செய்வதாஉ மென்றுணர்க, இவ்வாறன் 

றிச் தென் குணச்தோடொப்ப வேறுகுண முடைமையே 

இிவசமமென்னுஞ் சொற்குப்பொரு ளென்பாரைக் குணங்க 

ளொருபுடை யொத்தலாற் வெசமமோ முழுகதுமொத்த 

லாத் சில௪மமோ வெனக் கடாயினார்க்கு ஒருபுடையொரத் ச 
தாத் சிவசமமென விபிப்பின் ஒருபுடையொக்குமென்பதெல் 

“ல் வாதிகட்கு முடம்பாடா தலி னதனா லுனக்குப் போர்ச 

சொன். நின்மைபாலும், முழுவதுமொத்தலாற் சிவசமமெனி 

ப முழுக,துமொ,த்தவழி மபொன்றேயாதலின் இருபொருளா 
ய் கித்குமா தின்மையானுஙி. குணங்களான் வேற்றுமையின் 

முயினுங் குணிப்டொருள் வேரு தலமையுமெனிற் சையத் 
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er *தத்திம் குண்மே குணிபுமாய் கிற்பதாகலினதளை மறதி 
கையாயிகர்மதத்தில் வீழ்ந்த குணமுங் குணியுர் சம்முள் வே 

றனக்கொண்டு இரண்டி ற்கும்னாணங்களொன் று குணியர்ன் 
Sad par pean CGE Le குணங்களின் வேற்றி 

மையில்வழிக்குணிகளின் வேற்றுமை பெறப்படாமையாது 

ம், நித்தப்பொருள்களின் வேறுபாடு. தெரிப்பதற்கு கிசேட் 

மென் ரொருபதார்த்சமுண்டெனச் தார்க்கேர் கொண்டது 

போலச் சைவ௫த்தாந்தத்திற் கொள்ளாமையி னிலச்சண்வே 

றுபாடே யிலக்கியத்தின் வேறுபாட்டைச் தெரிவிப்பதாசு 
லாலும், இசனானே யதவதுவாய் நின்றறிதலர்யெ பொது 

விலக்கணமாத்திரையேயன் றி யான்மாச்களுக்குத் தனிச் சனி 

சிறப்பிலக்கணங்க ஞ்ளவென்பதும் பெறப்படும், sy pws 

லினன்றே மல்சத்திகள் பலவாயின, ௮வையிவையென்பத் 

ண்மை யஇகாசத்திழ் காட்டப்பரி மாகலின்துபற்றி யாசங் 

கையின்மையாலும், இன்னுஞ் சிவமும் ஆன்மாகும் இலக்சண் 

த்தாலென்ராயவழிப் பதிபசவென் வேறுவைத்செண்ணுதல் 

பொருந்தாமையாளும், பசு,த்துவசாதிவேறாகலி னதுபற்றி 

வேறெண்ணிய தெனிழ் ப௪த்.தவ் முபாதியாவதன்றிச் சாதி 
யாகாமையி னங்கனங்கடறுதல் சாதியிது உபாதியிது ள்ன்வே 

றறியாதார் கூற்ழறேயாகலினஅபற்றி வேசெளீதுதல் பெர் 

ருந்தாமையானும், இச்னானே பசுவாய்கின்ற வான்மாச்சர்தி 

வேறு சவமாய்ரின்ற வான்மாச்சாதி வேறெனக்சொன்டவ 
விரண்டற்கு மத்துவிதங்கூறுதல் சறுவஞானோத்தாசத்தின் 

கருத்தெனச் தமக்னுரியகயத்தைகிட்டு மாயாவாதிமசம்பதி 

தி யுரைசெய்தலும் போலியாசகலானும், இன்னுஞ் சிவலுமர் 

ன்மரவு மிலக்கணத் சாலொன்றாயவழிச் வனை மகறச்சமாட் 

பாச வாண்வமலம் ஆன்மாவுக்காவா.கணசதல் செல்லான்மி 
யர்னும், ஞாயிற்றைபிருள் ke 0s seb .அண்டிலமர்கலா லு Big. 

சிவலுக்கொப்பாரு மிக்சாரு மில்லையென் வெல்லச். Gata 

மங்களூ முழக்கு சலாறும்; பிறவா ற்ருலுளு, Bale inl acs aie 

ஞ் சொற்கு அதுபொருளன்மை. புணர்க்துகொளிட்
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இங்களனஞ் சிவாகமங்களையும் பொருந்துமாறுகளைய 

மூன்னெடுபின் மலைவறகோக்டிப் பொருண்மை அுணியமாட் 

டாதா ரைந்தொழிலி னேவப்பட்டுப் பிணிப்புண்டு முன்னி 

ன்ற பரதந்திரத்தை கோக்க முத்திபெற்ற வான்மாச் சுதர் 

இரனென்றோதப்படும். 

அிங்கனமாயினு மதுவதுவாய் நித்குமியல்பானே 

யபாதிபினீங்சச் சவெமேயாயவழிச் சிவமொன் றனையேய நி 

ந்து கிற்பதாகலிற் சவலுக்கடிமையாமென்னு முணர்வு நிலை 

பெறும்படி சிவதிக்கையினுஞ் சிவபூசையினு மந்திரமூதலிய 

மான்றானும் தானஞ்செய்தளித்த பொருளாகலா னதனைகோ 

க்ப் பரதர்தரனேயாமென்பது முணராது **துன்பமாமெல் 

லாம் பரவசனாய்த்தான்றுவளி னின்பமாந் தன்வசளாயேயி 

meee” என்ற மிக்கருத்தேபற்றி யோதியகென்பதற் 

காண்டுத்துவளினென்றதே சான்றாமென்பது முணராது மா 

சுடீக்கயெவழி யாடையின் வெண்மை யாடைமுழுவதும் வி 

ளங்கினாற்போல மல௰லீங்யெவழி, யான்மவியாபக முழுதிலும் 

விளங்கின்ற ௮ன்மஞானமுன் னேகதேசத்தின் விளங்கச் 

இழ்றறிவாய் நின்ற தனைகோககப் பேரறிவெனப்படும், 

அ/ம்சனமாயினும் வியாபக முழுதிலுஞ் சிலமாய்நி 

ன்று சவமொன்றனையே யறிவசன்றி மற்றொன்றனை யறி 

யுமாறின்மைபின் முழுது மொருங்கேடிணரும் பேரறிவாயெ 

சிவஞானத்தை நோக்கச் சற்றறியவயாமென்பது முணரா.து., 

பண்டைச் சற்றறிவொழிர்து ஞானம்பெருக யென்றது ” 

மிக்கருத்தேபற்றியோதிப தென்பதற்கு “நாயகன்றன் பா 

தம் பெறுவது சுத்தமா” மென வாண்டோதியதே சான்று 

மென்பது முணராது, சிவத்துவ முழுவதுர் தன் மாட்டு வி 

ளங்குகலாற் சவனதாபயெ சுதந்திரமு முற்றுணர்வுக் தானு: 

டை.பளுபிலும்அழவமுக்கி முகக்டெலு மாழ்கடலி னாழிமுக : 

வாதுசானாழி'” யென்னு நியாயத்தாற் றன்னாலதியற்பாலது'
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சிவமொன்றே யென்பது முணரா௮, தனக்கு வேண்டும் பெ 
ரும்பயனிற் சிறிதும் குறைவின்மையி னேனையவற்றை யதி 

பாமைபத்றி யொருதாழ்வில்லை யென்பது முணசாது, ௮ 

வதுவாய் நின்றனுபவிக்கு மான்மா வேனையவற்றையு மறிவு 

ழிச் சிவானுபவ விளைவிற் குறைபடு மாசகலி னேனையவற்றை 

யறிதல் முத்திப்பெரும்பயனுக் கடையூறென்பதும் ஏனைய 
வற்றை யறியாமையே முத்திப்பெரும்பயனுக்குச் றந்த கா 

சணமென்பது முணராது, இக்கருத்தேபற்தியன்றே 6 இன் 

பங்கொடுத்தலிறையித்தை விளைவித்தன் மல”மென்றோதிய 
தென்பது முணராது, எண்குணங்கனி னரசாதிபோதமென 
முற்றுணா்வின் வேறுவைத்செண்ணியது அராதிமுத்தத்த 
ன்மைக்குப் பரியாயப்பெயரேயாகலி னதுவு மதனேடட 

னெண்ணிப வேனைக்குணங்களு மராதிமுச்சனாபெ சிவலுக் 

சே யுரியகுணங்களென்பது முணராஐ, அக்முணங்கள் முழு 

வலதும் படிகம்போலப்பற்றியகன்வண்லாமாய் நிழ்குமியல்பு 
டைய வான்மாவின்மாட்டு கிளங்பெ வுபசாரத்சா லலையே 

யான்மாவுக்குரிய குணங்களுமாமென்பது முணராது ** வள 

ம்படவேண்டாகார் யார்யாருமில்லை'” யென்னு முறையானே 

முடவன் மலை.பித்தேளை ய/வாவிவாயூறினா ற்போலச் சிவனே 

டொப்ப யாமும் எல்லாமறிர்தைர்தொழில் செய்வே மாச 

வென்றெண்ணு மாசைமிகுதிப்பாட்டாம் சிவாகமங்களி னோ 

ரோரிடங்களி ஞன்மாமுசத்தியிற் * சுதந்திர”? னெனவு “மு 

த்றுணர்கின ” னெனவும் * எண்குணமூள்ளா '” னெனவுஞ் 

6 இவசமமாவ ”” னெனவு மேற்கூறியமுறைமைபற்றி யோ 

Bu வாக்கயெங்கள் மாத்திரையே யெடுத்.துக்கொண்டு தமக்கு 

வேண்டியவாறெல்லாம் வலியுறுத்தி யுரைசெய்து Gash, 

சிவலயம்,சவயோசம்,சிவசாயுச்சியம், சிவானன்னியம்,சிவதா் 
தான்மியம், சிவைக்கியம் சன்பனவும் ஆகுபெயராற் திவசம் 

மென்லும் பொருள்பயச்குமென மாறிக்கூறித்தாமே தம் 

மை விபர்துகொள்வர், அதனாற் றன்மாணாக்கரை வஞ்சதி
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ன்பது பெறப்படு மாயினன்றே யதுபற்றிச் வசமமென்ற 
ப்சரிதீதுக் கூறியதென்.ற;தமையும். அத்துவிதமாய் நிற்குமா 

தக்கனமெனி? னஃதத்துவித மென்லுஞ் சொற்குப்பொரு 
ஞ்ணரவே யினி* விளங்கும். | 

  

<9 20%, அதற் கென்னையோ  பொருளெனிற்? காட் 

தேம். அத்துகிகமென்லுஞ்: சொல்லின் ஈசரம் இன்மை, ௮ன் 

மை, மறதலையென்னு மூன்றலு ளொருபொருள பயக்கும். 

அவற்று ஸின்மைப்பொருள்சொண்ட மாயாவாதிகள் இரண் 

ட.ன்மை யொருபொருள் மாத்திரையினன்றி யி.ரண்டு முதி 
வியவா:யெண்ணப்படும் பொருள்களி னில்லாமையா ஸனத்து: 

விதமென்லுஞ் சொஜ்குப்பொரு (னொன்றென்பதேயாமெ 

னவும், ஒருடொருளாயிலும் குணங்குணியென வேற்றுமை 
தோன்ற நிற்பிழ் கேவலமொன்றாத லின்மையி. னத்துவித. 

மென்ற அபசா.ரச்சொல்லாய் முடியுமாகலாற் றன்னின் வே 

ருயொருபொருளுமின்.றித் தாலுங் குணமுடைப்பொருளெ 

ன விசேடிக்கப்பதெலின்றி நிருவிசேடமாய் நிற்கும் பரம் 

பிரமப்பொருளென்பது அத்துவிதமென்லுஞ் சொழ்குப் 

பொருளெனக் கோடலி னவர் கேவலாத்துகிதிசளென வழங் 

தப்படுவர். .இராமாதுசர் சிவாத்தலிதசைவர்முதலியோரு 
ம் அவ்வாறே யின்மைப்பொ ருள்பற்றி யொன்றெனப் பொ 

ருள்கொண்டு சத் இசங்கற்ப. முதகியகுணர்கள் பரம்பிரமப் 

பொருட்குளவென்றுபடிடதங்களிற் கூ௮சலாலு, wena Oe 

யற்கைக்குண மென்றற்கோரியை பின்மையாலும், பசுபாசங் 

கள.தண்மையு முபரிடசல்களு ளோசப்பூேேலாலும், அவம் 
ரோ. முசணிக் கேவலாச்துகிதமெனக்கோடல்" பொருக்தா 

மயிற் றன்னோ டியைபுடைய புசுபாசங்களாலுர், சன்குண
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ந்களாதிய சத்திசல்கற்ப முதலியவற்றாலும் விசேடிச்சப்பட் 

டு விரிட்டமாய் கின்ற பரம்பிரம மிரண்டில்லை யொன்றெ 

ன்பதே யத்துவிதமென்லுஞ் சொற்குப் பொருளென வீசி 

ட்டாத்துவிதல் கோடலி னவர் விசிட்டாத்துவிதகளென வ் 

ழங்கப்பெர், பேதவாதிகள் மறுதலைப்பொருள்பற்றி யிர் 

ண்டன் மறுதலை.பாகய வொனள்றெனப் பொறாள்சொண்டு ௮ 
க்கனங்கொள்ளவே, ௮வ்லொன்றன் மறுதலையாயே விரண் 

டாவது முண்டென்றற் பழெக்டன்மையின் அ௮த்துவிதமென் 

பதுர் துவிதமென்னும் பொருளைப் பயக்குமென்றுபோவர் 

அ/வரெல்லாரும் ௮த்துவிசமென்ற சொற்குப்பொருளொன்? 

ஷென்பதேயாமெனக்கொண்டு தத் தமதங்களொடு முரணா 
மைப்பொருட்டுக் கேவலமென்றும் விசிட்டமென்று மறுக 

லையென்ற௮ு மடைகூட்டி யிடா்ப்பட்டுப் பொருள்கொள்வா. 

அவருள் மாயாவாதி கூறுங்சேவலமும், பேதவாதிகள் கூறு 

மறுதலையுஞ் சுருதிளோடு முரணுதலினீண்டை.க் கேலாவர 

ம், ஏனையோர் கூறும் விசிட்டமென்பது பொருந்துமாயிலும் 

௮ச்துவிதமென்னுஞ் சொத்குப்பொருளொன்டெனக் கோ 

டல் பொருந்தாது. என்னை? யொன்றென்பது பொருளாயின் 

ஓன்றெனவே விளங்கக்கூறவமையும், அவ்வாறன்றி யத்துவி 
தீமென வுய்த்துணரவைத்தோ சவேண்டாமையாலும் ஒன் 

றெனப் பொருள்கொள்ளின் மகாவாக்கியப்பொருள்: பயப்ப 

தோர் விசேடமின்மையின் ௮த்துவிதமென்றதுபற்றி யா 

ண்டொருப.்பன்படாமையாலு மென்சு, 

மற்றென்னையோ வத்துவிதமென்னுஞ் சொற்குப் பொ 

௬ுளெனிற் சித்தாந்த சைவருரைக்குமாறு காட்டுதும், * ௮ 

துநீயாகன்றாய் '' எ-ம், * துசானாடுன்றேன் '' எ-ம், 4 ௮ 

துவிதுவானன்றது-௪-ம் மூலிடம்பற்றி நிகழுர் கத் துவமசிமு 

தலிய மகாவாக்யெங்களைக் சேட்டவழி அதுவென்பதொரூ 
பொருள் நீயென்ப தொருபொரு ளாகலின் ஒருபொருள் ம
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த்ஜெருபொருளாமாதி யாங்கனமென்னு மையரீக்குதற் செ. 

முர்ததாகறின் அதுலிதுவாதம் கேதுவாயவ்விரண்டிழற்கு மூ 
ள.தாயெ சம்பந்த விசேடமுணர்த்துகலே யத்துவித மென். 

அஞ் சொற்குப்பொருளென்றுணர்ந்து கொள்க. 

9) 08 po, ௮ச்.துலிதமென்னுஞ் சொல்லாம் பெறப்படு 
ஞ் சம்பஈ்தம் ஐக்கமோ தாதான்மியமோ சமலாயமோ சை 

யோகமோ சொரூபமோ வேறோ வெனக்கடாயினார்க்கு யாற் 
அநீருங் கடனீருச் தம்மிற் சேந்தாற்போலவும், குடாகாய 

மூ. மாகாயமுத்தம்மிற் சேர்ந்காற்போலவும், ஐச்சகமெனி 

'னங்ஙனஞ் சேர்ர்தவமி யொருபொருளேயாகலி ஜென்மெ 

னவே யமையும் ௮த்துவிதமென்றுய்த்துணரவைச்தோத 

வேண்டா, ௮ன்றியு மொன்றாயவழி ௮துவதுவாய்நின் றறித 

லாய வான்மாவினிலக்கணம் முச்திக்காலத்தில்லை யெனப் 

பட்டு வழுவாமாகலி னதுபொருக்காமையாலும், குணகுணி 

'கட்குத்தம்மினுளகாயெ சம்பந்தம் போ.லுந்தாதான்மிய மெ 

னின் ஆன்மா முதவ்வனைப்போலக் குணகுணிப்பொருளாய் 

நிற்பதன்றி மூதல்வனுக்குக் குணமாகாமையி னவ்வாறியை 

தல் கூடாமையாலுர், தாதான்மியத்தின் வேராய கையாயிகர் 

கூறுஞ் சமவாயமென்ப தொன்றின்மையாலும், விரலும் வி 

ரதஞ் சேர்ந்துநின்றாுற்போலச் சையோகமெனின் அவ்லியா 

ப்பிய விருத்தியாக சையோகம் வியாபகப்பொருள்கட்குக் 

கூடாமையாலும், யாதானுமோரியைபுபற்றிக் கூறப்படுஞ் 

சொரூபமெனின் அ௮தூமகாவாக்யெப்பொருளை வலியுறுத்து 
தற்கெழுர்ச வத்துவித மென்னுஞ்சொய்குப் பொருளாகா 

மையாலுஞ், சொரூபசம்பக்தமாத்திரையாற் சிவானந்தத்தை 

ய்னுபவித்தல் கூடாமையாலும், இவற்றின் வேறாயின்னசெ 

ன்றறியவாரா,ச வரிருவசனமெனி னங்கனங்கூறுசல் மாயா 

வாதிகூற்றாய் வழுவாமாகலானு மவையெல்லா மீண்டைக்சே 

சரமையின் வேறு விடுக்குமா மென்னையெனிம்? கூ௮தம்,
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ஒருபொருளே யவயவ வவயவிகளாயா,சல் குணகுணிகளா 
யாதல் வேற்றுமைப்பட்டிரண்டாய் நிற் ற் சேதுவாயெ ர 

தான்மியமும், அதுபோல விருபொருளே யதுவதுலாயொய் 

௮மைப்பட் டொன்றாய் நிற்றற் கேதுவாகிய தாதான்மியமு 

மேனத் தாதான்மிய சம்பந்த மிருவகைப்படும், ௮வற்றுண் 

முன்னையது தாதான்மிய மென்றும் பின்னையது அத்துவித. 

மென்றும் வழங்கப்படும். 

அ.ச்துவிதமெல்னுஞ் சொல்லியல்பு மேற்கூறியவாற் 

முன் வேறுபொருபிஷ் மாறின்றி யன்மைப்பொருள்பற்றி : 

யி.ரண்டென வேற்றுமைப்படாமையை விளக்கிரிற்றலானெ ' 

rs, இதுவே ஆடரியர்கருத்தென்பது “ அத்துவிகமென் 

ற சொல்லே யன்னியகாத்தியை யுணர்த்துமாயிட்'” டென் : 

றதனாலும், புடைநாலாசிரியர் *: பிறிவருமத்துவிசமாகுஞ் 

சிறப்பினசாயென்'”' நுடம்பொடு புணர்த்தோதியதனானு 

மறிக, 

இவ்வத்துலிதம் ௮பேதசம்பந்தமாசிய ஜக்கமுமன் 

றிப் பேசாபேத சம்பந்தமாயெ தாதான்மியமுமன்றிப் பே 

தசம்பர்தமாகிய சையோகமுமன்றிக் கலப்பு முடனாதலும் 

வேருதலுமாகயே மூன்றும் சன்சகட்டோன்ற நிற்றல்பற்றி 

யம்கன்றற்கூம் பொதுவாகக்கூறுப்படுமாகலா னவவத்து 

வித,த்திற்கு ஒரோரிடங்களின்  அலைகடலிம் சென்றடங்கு 
. மாறுபோல்”' எ-ம், “வானத்தில் வானும் மணத்தில் மண 

மும்போல்'” எ-ம், அபேதவுவமையும் * பண்ணைய மோ 
சையும்போலப் பழமதுவு' மெண்ணுஞ் சுவையும்போல்-௪-ம், 

ஈ நீருமிரசமும்போலாங் காணரனூரருள்"'-௪-ம், பேதாபே 

தவுவமையும், இரும்பைக்கார்தம் வலித்,சாற்போ லியைர்' 

தெனப் பேதவுவமையும், ஒருபுடை யொப்புமைபற்தி Ou 
'டுத்துக்காட்டுப வாகலின், ௮ங்கனற் தம்முண்முரணுவன 

“போல வேறுவேடெடுத்துக்காட்டுதல்பற்றி மலையற்க ; இம்
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கூன்றியைபு6 தன்கட்டோன்ற விவற்றிற்கு வேருப் நிற்கும் 

அத்துவிதத்திற்குச் சிறக்தெடுத்துக் காட்டப்படுமுவமையா 

வ) ஆன்மபோதமுங் சண்ணொளியுர் தம்முளத்துகிதமாய் 

கிற்றலாமென்க, *காணுங்கண்ணுக்குச் காட்டுமூுளம்போறி 

காணவுள்ளத்தைக் கண்டு காட்டலின்' எ-ம், காட்டச் கண் 

டிடுந்தன்மையுடைய கண்ணுக்கேயு முயிர்காட்டிச் சண்டிடு 

மாபோல வீசனுபிர்க்குக்காட்டிக் கண்டிடுவன்'' எ-ம், அறி 

வொளிபோற் பிறிவரும்த்துவிசமாம்'' எ-ம் மூன்று நூலாசி 

ரியருஞ் சித்தார் பமுடிபுணர்ச்தும்வறி யிதனையே யெடுத்து 

க்காட்டியவாற றிக, 

இவ்வத்துவிதம் ஏனையோர் கூறு மத்துவிதம்போ 

லக் கேவலமென்ராதல் விசிட்டமென்றா,5ல் மறுதலையென் 

முதல் யாதானு மொன்முன் விசேடிக்கப்பட்டு நின்று 

பொருளுணர்த்தாது சுத்தமாய் நின்றேபொருளுணர்த்து 

தலிற் சுத்சாத்துவிகமென வழங்கப்படும், ஈண்டுச் சுத்த 

மென்றது யாசானுமொன்றான் விசேடிக்கப்படாது நிற்றலை. 

அது * விசிட்டசத்தை,” சுத்தசத்தை'' யெனத்தார்க்கேர் 

கூறும் வாய்பாட்டானு மறிக, ஏனையோர் கூறு மத்துவிச 

ங் சேவல முதலியவற்றான் விசேடிக்கப்படாதவழி, யவர்கூ 
௮ம் பொருடருதற்கேலாமை.பி னவையெல்லாஞ் சுத்தாத்து 

வித மாகாமையுங்காண்க, 

இக௫்கன மொருபொரு எிருதன்மையான் வியாபச 

மும் வியாப்பியமுமாய் வேற்றுமைப்பட்டு நிற்குர்தாதான் 

மியம்போல வியாபகமும் வியாப்பியமுமான விருபொரு 

ளொருதன்மையா ஜெற்றுமைப்பட்டுகிற்கும் தாதான்மிய 

சம்பர்தமோன்றுண்டெனவும், அதுவே யன்மைப்பொருள் 

பற்றி யத்துவிசமென்னுஞ் சொல்லானுணர்த்தப்பபுவதெ 

ன்வு மறியமாட்டாதா ரத்துவிதமென்னுஞ் சொற்குத்த 

தீதமக்கு வேண்டியவாே பொருள் செய்வாரும், :: திலத்
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தின்சண்ணே தயிலம்போல. மூதல்வ னெல்லாப்பொ ருளி: 
னும் aap புறமுமாய் விரவிரிற்ப'' ளென்னுஞ் சுருதியும், 

* அன்மா எதனை யெசனைப்பற்றினன் அதனதன் வண்ண 

மே தன்வண்ணமாக்கொண் டதுவதுவாய் நிற்ப'னெனத் 
தொகுத்தொருவார்த்தையிற் றெளிய வுணர்த்துஞ் சுருஇயு 

ம், முப்பொருளுஞ் சமலியாபகமாயிலும் “நீரும் எண்ணெயு 

ம்போல ஒன்றற்கொன்று தால்சூக்குமங்களா மியல்புடை 

மையின் ௮.துபற்றி வியாப்பியமும் வியாபகமுமாய் நிற்பன 

வா” மென்லுஞ் சுருதியும், இன்னும் இவை போல்வன பிற 

வும் பயின்றறியாமையிற் £ கற்றதா௨ மின்றிக் கணக்காய் 

வார் பாடத்தாற், பெற்றதாம் பேதையோர் சூத்திரம்---மற் 

ற தனை, ஈல்லாரிடைப்புக்கு நாணாது சொல்லித்தன், புல் 

ல.றிவுகாட்டிவிடும் '” என்னு முறைமை யராய்த் தாங்கற்றது 

சொண்டு முன்னொடு பின் மலைவறகோக்கு மாறின்றிச் சிவ 
நஇிக்கையி னச்தூவாசுத்திசெய்தபின் னான்மாவைகத்துவாத' 

சாந்தத்திற் வனொடசம்பர்தப்படுத்திச் சிவனுக்குரிய வெ 
ண்குணங்களையு மான்மாகின்மாட்டு விளக்கிச் வெசம்மாகச் 

செய்த முறைமையு மறந்து சாங்கெர் மதத்தில் விழ்ந்து 

மூப்டொருட்குஞ் சன்னிதி மாத்திரையே சம்பர்சம் பிறி 
தில்லையெனச் தம்மறிகின்மையைப் புலப்படுத்திச் சுத்தாச் 

துவிதமெனச் சைவத்திற் கூறும் வாய்பாட்டோடு முர 

ணாமைப்பொருட்டு அகாதிமுத்தனாபெ சிவனும் இடையே 
முத்தனாயெ வான்மாவுஞ் சுத்சமாகற்சாதியொருமையேபற் 
றிச் சுத்தாச்துவிதமென வழங்கப்படுமேயென்று போவாரு 

மாயினாசென் ரொழிக, முப்பொருள்களு ளான்மாச் சார்ந்த 

தன் வண்ணமாய் நிற்குமியல்புடைமையி னெவ்வெவற்றைச் 
sritsr னவ்வவற்றோடு மாத்திரையே யத்துவிதமாய்ச் ௪ 

. தீதம் வண்ணமாகச் செய்யு மவ்வவற்றை நோக்கத் தூலமாத 

| அடைமையி னவ்வவற்றின் வியாப்பியமேயாய் நிற்பனென் 

றுணர்க, இப்பொருளே பயப்ப '*வரத்திடவரும் Bung"
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யென்றார் வழி.நூலாசிரியரும். ௮ங்கனநிம்கு' முறைமையுள் 

ளூக் தனக்கர்நியசாதியாயே வேகதேசப் பொருள்களைச் சார்ந் 

sap der வியாப்பியமாய் நிற்றல் மலத்தானாகிய செயற்கை 

யெனவும், சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நின்றறியு மறிவலாயெ த 

ன்னை நோக்டுச் சூக்குமமாய்த் தன் சாதியாயெ சிவத்தைச் 

சார்ந்ததனின் வியாப்பியமாய் நிற்ற லியற்கையெனவுட் தெ 

ரிந்துணர்ந்துகொள்க, இவ்வாறன்றித் தன்சாதியாகிய சிவ 

த்தின் வியாப்பியமாய் நிற்றலும் எனையவற்றின் வியாப்பிய 

மாதல்போலச் செயற்கையென்றல் சார்ந்ததன் வண்ணமாய் 

நின்்றறிதல் செயற்கையென்பார் கூற்றேயாகலி னதுபொரு 

ந்தாமை மேற்காட்டியவாற்றானறிக, ப 

அற்றேல், ஈண்டோ தியனவெல்லா மொக்கும், முத் 

தியிலான்மாச் வொனந்தத்தை யனுபவிப்ப னென்றற்குப் 

பிரமாண மென்னை யெனிற்? *சிவானுபவஞ் சுவானுபூதிக 

£”” மென்றற் ரொடக்கத்துச் சுருதியே பிரமாணமென்க, 

ன்னால் சிவானந்த மான்மாவா லனுபவிக்கப்படும் ஆனர் 

தமாகலின், உலகானந்தம் போலு மென்னும் வதியளவை 

பூம் பிரமாணமாதல் கண்டுகொள்க, ௮.ற்றேல், அனுபவிக்கப் 

பமிவென வெல்லாஞ் சடமாதல் காண்டுமாகலி னதுபோலச் : 

சிவானந்தமுஞ் சடமாவான் செல்லும் பிறவெனின்? ௮வ் 

வாதே யறியப்படுவன வெல்லாஞ் சடமாதல் காண்டுமாக 

லினது போலச்சிவமும் அறியப்படி.ற் சடமாவான் செல்லு 

மென்பது பற்றி, சவம் ஜேயப்பொரு என்டெறன்றல் வேண் 

டும்; வேண்டவே, யுணராதபொருள் சூனியமெனப்பட்டவ. 

சித்தார்த மாமாசலி னதுகடாவன்றென்க, 

அ/ற்றேல், சத்தாகெயசிவ மேனையபோ லன்றிச் சுட் 

டி.றநீதுகின் நறியப்படுிம் வேற்றுமை யுடைமையா னவை. 

போலச் சடமாவான் செல்லாதெனின்? ஈன்று சொன்னாய்; 

சட்டி.றந்துநின் றதியப்படும் பொருள் ge mts நின்றி.
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Cs. usuidés Oa grad p சட்டியதிர் தீனுபவிக்கப் 

படு மேனைய பொருள்கள்போ ஐன். றி வேற்றுமை யுடைமை 

யா னவைபோலச் சடமாவான்்சேறல் யாண்டையதென்க, . 

... இன்னு மான்வா லதியப்படும் பொரு எல்லா மவஞ் 
லனுபலிக்கப்படும் பொருளே யாமென்னு மவினு பாவத்திற் 
இயாண்டு மிழுக்கன்மையாலும் ௮ன்மாவால.றியப்படுஞ்சிலர் 
னந்த மவனா லனுபவிக்கப்படுமென்றற் கையமென்னை யென் 

Om ps. 

... இதனானே சிவானர்க மனுபவப் பொருளாயிற் போக் 

Su ரூபமோ போகரூபமோ வென்ருசங்கித்துக் கூறுவார் 

கூற்றும் போலியாய வாறுகாண்க, ன்மாவுக்குப் பிரமேய 

ரூபமாய் ஜேயமெனப்பட்டன வெல்லா மவனுக்குப் போக் 

Guo மென்க, 

I] oC par, இம்மலை ற்மை பற்றிச் வனுக்கு ஜேயமெ 

னப்பட்ட பசுபாசங்க ளவனுக்குப் போக்கெயமாம் போலு 

மெனின்? அறியாது கூறினாய்; அறிந்த பொருளி னழுந்து 

தலே சார்ந்ததன் வண்ணமாயறிதல்; அதுவே யனுபவமெ 

ன்னுஞ் சொற்குப் பொருளாகலி னவ்வியல்பு gare soe 

யன்றிச் சிெவனுச் ஜனெமையாற் சவெளுக்கெல்லாப் பொருளு 

மறிப்படும் ஜேயமாதல் மாத்திரையே யன்றி யனுபலிக்கப் 

படும் பிரமேய ரூபமாத. லின்சமயிற் போக்கியமாவான் 

செல்லாமை யுணர்க, இன்னும் பிரமாண ரரபமாகய ஆன்ம 

சிற்சத்தி சவனுக்காகச் தனக்காகத் தன்னோடொத்த பிற 

வான்மாக்களுக்காக மெப்யாகிய நினைவுணர்விற்கு விடயமா 

நீல் போல்வதோர் ஜேயமாதல் மாத்திரையே யன்றிப் 

பிரமேய பாதலில்லை யென்பதற்குப் பவுட்கரத்தில் ஆன்மா 

வே .பிரமாதா, வியஞ்சகத்தால் விளங்குவசாகய வான்ட் 

ஞானமே பிரமாணம், அதன திதல் வியாபாரமே பிரமிதி, 

யேளைய வெல்லாம் பிரமேயமென்னுஞ் சுருதியும் ஐருவாற்
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௫லும் பிரமாணம் பிரமேப மாகாது, பிரமேயம் பிர்மாள் 

மாகாதென வரைசெய்து வைத்தோதி, யிசனானே பீரமேய 

மாயறியப்படுவன வாய வைம்பொதி முதலியவற்றைப் 

பிரமாணமென்றல் பொருந்தாதென ரையாயிகர் முதலியோர் 

ர் மறுத்துச் சித்தாந்தம் வலியுறுத்திய சுருதியுமே சான் 

முகலான், ஒருவாற்றான் ஜேயமாயினும், பிரமேயமாதல் 

ஹி பெறப்படாத வான்ம சிற்சத்தி தன்னானாதல் பிழதோரான் 

மாலானாதல் சவசத்தியானாத லலுபகிக்கப்பரிம் போலுமெ 

ன்ருசங்கித்தற்குச் சிறிது மேலாமை யறிக, | 

[ற்றேல், இன்பமெல்லாம் வினையின் பயனாதல் காண்டு 

மாகலிற், சிவானந்தமு மின்பமாயி னதுவும்வீனையின் பய 

ஞய் முடியுமா லெனி? னறியாதுகூறினய்; என்னை? தோன்றி 
யழியுஞ் சடவின்ப மாத்திரையே கினையின் பயனாவதன்றி 

யதனின் வேரும் நித்தியானந்தமான சத்தின்ப மதுபோல 

வினையின் பயனாம்போலுமென் ழெண்ணுதற் கோரியைபின் 

மையானென்சு, அ௮ற்றேல் சிவானந்த மின்பப்டொரு ளென் 

ஐற்குப் பிரமாண மென்னை? யானந்த மென்னுஞ் சொல்லே 

பிரமாணமெனின் ஆனர்ச மென்னும் வடசொற்கு நிறைத 

லென்பதே பொருளாகலினது பிரமாண மாகாசா லெனின்? 

அற்றன்று, தாதுக்கள் பலபொருள் விளக்குமென்பது வட. 

நூலார் அணிபாகலி லுண்மை யுணர்த்தி நிற்கும் பவமென் 

- இஞ்சொல் அநுபவம், பரிபவம், விபவமென வுபசர்ச்சுங்ச 

ளோடு கூடியவழி வேறுபொருளுணர்த்தி நின்றாற்போலநி 

றைதலை யுணர்த்தி நிற்கும் ஈர்கமென்னுஞ்சொல் ,தவென்னு 

மூபசர்க்கத்தோடு கூடிய வழி யின்பமென்லும் பொருளு 

ணர்த்தி நிற்றல் சாலும், ௮ற்றாகலி னன்றே யின்ப மானந்த 

மென்பன வொரு பொருட்சிள்வியாச வைத்து யாண்டும் 

- வ்ழங்கப்பட்டனவாகலான், அதுவே பிரமாண மென்சு, 

இன்னுஞ்சதுவ ஞாஜேத்தர முதலியவத்தின். ஆன 
-நீதமென்னுஞ்சொன்மாச்திரையா ன்றி முத்தியிற் பரம்
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ச்ச முண்டெனச்சுகமென்னுஞ் சொல்லாலும் பெரும்பாது 

மோது தலின், ஆனந்தத்திற்குப் பொரு ளின்பமன்றெனச் 

கொண்ட.தனாலும் நின்கருத்து கிரம்புமாறில்லை யென்ச. ௮ 

ற்றேல், உலகத்திலின்பமென்லும் பொருளாவது புறப்பொ 

ருள்களைப்பற்திவர்த புத்தி தத்துவத்தின் பரிணாமத்தானா 
இய சத்துவகுணத்தின் விளக்கமே வேறொன்றன்ருசலின் 

முத்தியினு முற்றுணர்வு முதலிய வெண்குணங்களின் விள 

க்கமே யின்பமாவதன்் றி வேழு;பின்பமென்ப தொன் றில்லை 

யெனின்? ஈன்று சொன்னாய்; ௮ன்மாவின் வேராக மூலப் 

பகுதியின் சண்ணதாயெ சாத்துவிக குணம் ஆன்மாவின் மா 

ட்டு மேம்பட்டு விளங்குதலே யுலககின்பம், அதுவதுவாய 

முந்திநின்றறிதலே யனுபவமெனப்படுமாகலி னதுபோல 

ஆன்மாவின் வேறுய்ச் சிவன்சண்ணே யுளவாகய முற்றுணர் 

தன் முதலிய வெண்வகைக் குணங்களு மான்மாவின் மாட்டு 

மேம்பட்டு விளங்கும் விளக்கமே சிவானந்தவின்பம், ஆன்மா 

வதுவாயழுந்திரின் றவ்விளக்கக்சை யறிதலே யனுபவமெ 

னப்படுமென்பதெம்மனோர் இத்தார்த மாகலி னதனானுனக் 

குப்போர்த தென்னையென்பது, 

அற்றேல், சாத்துவிக குணம் ஆன்மாவின் குணமே 

மூலப்பகுதியின் குணமன்றென்றாற் படிமிழுச்சென்னையெனி 

ar? og வாகம வழக்கோடு முரணுவார் கூற்றாமென மறு 

க்க, அற்றேல், பசுத்துவமாய் நின்ற வான்மஞானமே ற் 

றின்பமெனப்படும்; அதுபோலச் சவெத்துவமாய் கின்ற வான் 

மஞானமே முத்தியின்பமெனக் கோடு மெனின்? ௮.ற்றன்று, 

ஆன்மாவின் ஞானமே யின்பமாயி ன.தனையறிர்தனுபவிக்கு 

ஞானம் வேறியாதோவெனக் கடாமினார்க்குக் குணியாய 

நின்ற ஞானமே யதனையறிந் தலுபவிக்குமென விடுப்பித் 

'குணியாய் நின்றஞானம் ௮.ிவு மாத்திரையாய் நிற்பதன்தி 

யேனைமுசமாய் நிற்ற லின்மையானு மெதிர்முக மாகாமையு
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மாதலுமாயெ வியல்பு பற்றியே ஞாதாவெனவு ஞானமென் 

வும் பகுத்தோதியதனை மறந்து ஞாதாவு மதனை யெதிர்மூக 

மாகுமென முரணிக்கூறினை ஞா.தாவும் ஞானமாவான் சென் 

றிலக்கணவழுவா மாகலானும், ௮துவுஞானமே யாயவழி ஞா 

தாவென்ப தொன்றின்றாய் முடியு மாகலானுங் குணகுணிச 

ளிரண்டிற்கு மிடையே பொதுவாக வொருஞானமுண் டது 

வே யாண்டு ஞாதாவெனப்படு மெனின் ? மேலுமவ்வாறன 

வத்தையாய் முடியு மாகலானும் ஒருபொருள் குணங்குணி 

யென்றிருபகுதிப் பரிவதன் றி மூன்றாவதொருபகுதிபுண்டெ. 

ன்று கூறுவார் யாண்டுமின்மையானும் குணம் குணி இர 

ண்டற்கும் பொதுவாக இடையே ஞானம் ஒன்றுண்டென்று 

கூறுதல் ௮வ௫த் கார். தமென்க, 

இவ்வாறு காலாஞ்சூத்திரமுசலிய மூன்றினும் மேற்பி 

ரமாணத்தாற்கூறிப் போத்ச பசபாசபதிகட்கு இலக்கணங்கூ 

முகத்தான் முறையே சகேவலஞ் சகலஞ் சுத்தமென்னும் 

மூன்றவத்தையுங் காட்டப்பட்டன, இம்மன் றனுட் கேவல 

ம் மருட்கேவலமும், சகலகேவலமும், பிரளய கேவலமும், 

விஞ்ஞானகேவலமும், ௮ருட்கேவலமுமென ஐவகைப்படும், 

அவற்றுள், மருட்கேவலமாவது ௮. திசேகவலம். சகலசேவ 

லமாவது சங்கரித்தபின்னர்ப் புனருற்பவக் திற் சேதுவாய்ப் 

பங்கேவலம். ஆண்டுச் சூக்குமவைந்தொழிலுண்டென 

மிருகேர்திரத்துட்கூறுதலின் ௮காதி£கவலத்தோடு இதனி 

டை வேற்றுமையாமாறு கண்டுகொள்க. பிரளயசகேவலமா 

வது மாயையோடு இயைபின்றி ஆண்டுப்படுங் கேவலம், வி 

ஞ்ஞஜானகேவலமாவது மாயைகன்மங்களென்னும் இரண்ட 

னோடும் இயைபின் றி ஆண்டுப்பூிம் கேவலம், ௮ருட்சேவ 

லமாவது தத்துவஈத்திப். பின்னர்ப்படுங் சேவலம், D} DI 

துகளறுபோதத்திற்காண்க, இனிச் சகலமுஞ் சகலத்திற் 

1 இதுமுதல் இச்குறிஉ ௬வரை சிற்றுரை,



சிவஞான பாஷ்யம். நீம் 

கேவலம், சக்லத்திற் சகலம், சகலத்திற் சுத்தமென மூவகை 

ப்பட்டு ஏசோவொன்று ஐர்துவகைப்படும். அவற்றுட் ௪க 

லத்திற்கேவலமைந்தும் “ஒன் றணையாமூலத்து ''என்றதனு 

ட்காண்க. சகலத்திற் சகலமைர்தும் **இலாடத்தேசாக்ரெ 

த்தை ''என்றதனுட்காண்க, சகலத்திற் சுத்தமைந்தும் 

 யோடற்றருவசோர் சமாதி ''என வழி நூலாசிரியர் தொ 

குத்தோதியது சிததாந்தசா.ராவலி யோகபாதத்தின் வகு 

துக்கூறுதலான் ௮ண்டுக் காண்க, இனிச் சுத்தமுஞ் சீவன் 

முத்தி அதிகாரமுத்தி போகமுத்தி இலயமுத்தி பரமுத்தி 
யென் ஹைவகைப்பட்டுச் சாக்ரெமுதலிய பெயர் பெறும்; 

அவற்றை முன்னர் வகுத்தோதுபர், 
இரண்டாமதிகரணழடிந்தது. 

முதலாவது போதுவதிகார முடிந்தது. 

சிவஞானபோதத்திற்குத் திருவாவடுதுறைச் சவஞான 
யோசசெய்த செவஞானமாபாடியத்தில் பொதுவதிகாரம் இல 
க்கணவோ தீதின் மூன்றாம் பாகதமாயெ விவ்வாறாஞ் சூத்திர 

முடிந்தது. 

  

௨-வது உண்மையதுகாரம் 

சாத் னவியல்,. 

  

ஏழாஞ் சூத்திரம், 
யாவையுஞ் சூனியஞ் சத்தெதி ராகலிற் 
சத்தே யறியா தசத்தில தறியா 
இருதிற னறிவுள இரண்டலா வானமா, 

oT gi. சூ-ம், எனின். இவ்வதிகாரர் தூலாருந்ததி நியா 

யம்பற்றி மேலையதிகாரத்தின் முப்பொருள்களின் 'பொதுகி: 

யல்பு பிரமாணமுகத்தானு மிலக்கணமுகத்தானு முணர்த்தி 
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ய வாசிரிய ரவற்றது இறப்பியல்பு சாதனமுகத்தானும் பய 

ன்முகத்தானு முணர்த்துவா னெடுத்துக்கொண்டாராகலி லு 

ண்மையதகாரமென்னும் பெயர்த்து, சிறப்பியல்பு பொது 

வியல்புபோ லிடையே நீங்குதலின்றி யெக்காலத்து மொரு 

தன்மைத்தாயுள்ளதுபற்றி புண்மையெனப்படமாகலி னப் 

பெயர்த்தாயிற்று. இதனானே யதிகா.ரவியைபு மினிதுவி 

எங்கும். 

இதனு ளிம்முதலோத்து மேற்பொதுவியல்பாற் பெற 

ப்பட்ட முப்பொருள்களி னுள்ளும் விள்ளற்பாலதனை விண் 

டு ௮அதனான்வருந் துன்பத்தி னீங்குதலுங், கொள்ளற்பாலத 

னைக்கொண்டு அதனான் வருமின்பத்தை யு௮ுதலுமாகிய பய 

ன் பெறுதற்கேதுவாகிய சாதனஞ்செய்யுமா அுணர்த்துத 

லிற் சாதனவியலென்னும் பெயர்த்து. * உழப்பின்வாராவு 

தஇகளுளவோ, கழப்பின்வாராக் சையறவுளவோ '' என்ப 

வாகலிற் பெரும்பயன் பெறுதற்குரிய முயத்சிசெய்த பின் 

னர்த்தேயாகலி னிவவோத்து முன்வைக்கப்பட்டது. ஒரு 

பொருட்கிலக்கண முணராதவழி ௮தனான் வரும்பயன் பெ 

அதற்குரிய சாதனஞ்செய்யுமா றியாங்கனமெனச் சாதனத் 

தையவாவுத லொருதலையாகலி னவ்வவாய்நிலைபற்றிய வீயை 

பானே யோத்தியைபு கண்டு சொள்சு, இதனு ளிம்முதற் 

பாதமாயெ வேழாஞ் சூத்திரம் ௮ஃதாசிரியர்காமே யுரைக்க 

on penn னினிது விளக்கும். 

வரலாற, மேலதற்கோர் புமனடையுணர்த்.த.த லுதலி 

pm. 

௭-௮, கருத்துரை. எ-னின். சூத்திரக்கரு த். அரைக்க 

ன்றது, இ-ள. மேலைச்சூத்திரத்தினுணருரு வசத்தெனவும், 
இருதிறனல்லது சிவசத்தெனவும் வரைசெய்துணர்த்தியவ 

ழி யல்வாறுணரும்பொரு எவ்விரண்டினி லொன்றோ வே
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ரே வென்றாசங்கை நிகழுமன்றே அதனை saa சூத்திர 

தீதிற்குப் புறனாக வெடுச் தோரொழிபாகிய சதசத்தி னிய 

ல்பு வரைசெய் அணர்த்துமுகத்தானே மேற்பொதுகியல்பு 

கூறிப்போர்த வான்மாவுக்குச் சிறப்பியல்பு க௮தன் தலித் 

OF SBI orp 

அ.திகார்ம் வேருபலழியும் பாதவியை ae 

ற் வெவாறுரைசெப்தாரென்பத. 

Ly paren. aout வடதாலார் வாக்யேசேடமென் ன்ப, இச 

னட்கூறப்படு மூன்ற கரணமும் மூன்றுபுறனடைபோஜு 
மென் மலையாமைப் பொருட் டோர் புறனடையென்றார். 

முன்னைய விரண்டு மிறுதியஇகர்ணதக்கைச் சாதித்தற் கேது 

வாயோர்பொருண்மேல் வந்தனவேயாமென்பது கருத்து. 

ஒன்றநனை யறிக்தவழி யதனான் வரும் பயன்பெறுதற் 

குரிய முயற்சிசெய்யலுறுவார்க்கதனைச் சாதிக்குமாற்ற றமக் 

குண்டென்பதூஉஞ், சாதித்தால் வரும்பப னிதுவென்ப 

தூஉம், அதனைப் பயப்பித்தற்குச் சிறக்சசாசனமாவதிது 

வென்பதூஉம், ௮துவருவாயு முணர்க்தாலன்றி யதன்சுண் 

மனவெழுச்சி செல்லாமைபி னீள்டோதப்படுஞ் சாதனஞ் 

செய்து பயன்பெறுத.ற்குரிய வதிகாரியை யுணர்த்துவதாயெ 

விது சாதகவோச்தின் முன்வைக்கப்பட்டது. 

இச்சூச்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு மேலையதிகான 

தீதுட்கூறிய விரண்டலுள் வாக்குமனாதீதமாகயெ சிவசத்தின் 

சந்நிதிபி னுணருருவாகய வசத்தெல்லாம் பாழேயாகலிற் ௪ 

த்தாயெ செவ மசத்தாயெ பாசத்தை யறிர்தனுபவியாது. ௮. 

த்தாயெ பாசமறிவில்லாக சடமாகலிற் சத்தாயெ சவத்தை 

யறிக்தனுபவியாது, ஆதலாற் பாரிசேடவளவையானே யிரு 

இற னறிவுளகொன் அுண்டென்பது பெழப்படுதலி னவே 
சத்காதற்றன்மையு மசத்தாதற் றன்மையுமாயெ விரண்டு 

மன்றி யுள்ள வான்மாவா Quer par gr. ப



eo” அவமான பாதையால், 

.... இர்ண்டினு ளொன்றனைப் பிரிக்கின்றமைபிழ் சத்தே 

பென்னுமேகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தத, 

. அச௫த்திலசாகலி னென்றுரைக்க, 

HF SHE சத்தையறியாமைக்குஞ் சத்தெதிர் சூனிய 

மாதலே யேதுவாதலமையு மாயினும் வலியுறுத்து சற் பொ 

Guo வேதறுமோரேதுக்கூறிஞர், இக்கருத்தேபற்றிச் “௪ 

aR eer னிலாமையானுச் தனைக்கொடொன்றுணர்,சலா 

'” மென விரண்டனைய முடனெடுதே ST pent வழிநாலா 
வியருமென்க 

அ௮றிதலிீண் டனுபவித்தன் மேற்று, 

இனைக்தென வறிபொருட்கு வினைப்படு தொகுதிக்கண் 

வேண்டப்படு மூற்றும்மை விகாரத்தாழ் ஜொக்கது, 

இதனுள் யாவையுஞ் சூனியஞ்சத்தெதிராகலிற் சத்தே 
யறியா தென்ற தோரதிகரணம்; ௮ச.த்திலகறியா தென்ற 
சோரதிகரணம்; இருதிற னறிவுளதிரண்டலா வான்மாவென் 

ற தோரதிகரணம்; ஆக மூன்றதகரணத்த சிச்சூத்திரமென் 

pais. ஐதிகம் 
அவற்றுள் மண்டிய வுரைவுமிர்க்காய் மன்னிநின்றறி 

பு மென்னுஞ் சிவாத்துவிச சைவரை மறுத்தற் கெழுந்தது 
மு,.தலதிக.ரணம். 

  

  

அஃதாமாறு, வொத்துவித சைவாமேலைப் பொதுவ 

திகாரச்திற் கூறியவாறே பதிபசு பாசங்கள இயல்புந் தத்துவ 

ங்களுக்குத் தோற்ற வொடுக்கங்களும் ௮ஞ்சவத்தைப்படும் 

வேறுபாடுகளு மனைத்துஞ் இத்தார்கசைவரோடொப்பக் 

கொண்டு பசுபாசங்கள் பதிலியாபகத்தின் வியாப்பியமாய் 

நிற்பனவன்றிச் தனிக்க மூதலன்மையின் முப்பொருட்குர் 

தம்முள் வேற்றுமை குணகுணிகளுக்குச் தம்முஞளதாயே 

வேற்.றுமைபோல வுட்பேதமேயன்றிப் புறப்பேசமின்மை



சிவஞானபர்ஷ்யம், 340 

யான் மரத்தின் வியாப்பியமான் கவடு, கொம்பு முத்கியன 

(வெல்லாம் மரமேயாமாறுபோலச் சதசத்து மசத்துமாகய: 

வனைத்துஞ் சச்செனவே .படுமெனவும், படவே 'பதித்தன். 

மைபின்  வேருய்ப் பசுவுக்கறியுங் தன்மையுண்டெனி 2 

றனித்த முகலெனப்பட்டு வழுவாமாகலிற் சத்தாக பதிப் 

பொருளே யான்மாவினிடமாச நின்ற ஜிடிமெனவும், அனைத் 

அஞ் சத்தாயவழிச் சத்தின்வேரு பதியப்படும் பொருளொ 

ன்றின்மைபி னஃதறிடயுமா றியாங்கன மெனக்கடாயினார்க் 

குப் புறப்பேபமின்றாபினு மகப்பேசமாகய சத்தாயெ பாச 

முூண்மைபின் ௮தனையதறிதல் கூடுமெனவும், சத்தின் முன் 

ன ரசத்தெல்லாஞ் சூனியமாகலி னஃததனையறிதல் கூடாசெ 

னிற் சத்தின் முன்னசத்துச் சூனியமென்றல் . * தர்திடுஞ் 

சிவனவன்றன் சர்நிதி தன்னினின்றே,, யெளவும் “கூடுமொ 

ளிவளர் குடிலை மாயை மேவி''யெனவும் *தாரகமா மத்தன்றா 

ணிற்ூூீலெனவும் * லவிமலனுக்கோர் சத்தியாய் ” எனவும் 

* உலகமே யுருவமாக ”' எனவும் ** அத்துவா கூரர்த்தியாக " 

வெனவும் “: இருகிலனாய்த் இயரகி நீருமாகி '” யெனவும் வரு 

மித்தொடக்கத்துச் சுருதிகளெல்லா முரணி மா.பாவாதி கூற் 

(pu முடியுமன்றே யெனவுஈ கூறுவராகலா னதனைமறுத்துச் 

ச,த்தேயறியா தென்னு மேற்கோளைச் சாதித்தற் கெடுத 

தோதிய வேதுவை வலியுறுத்துகன் ஐ திவவதிகரணமெனக் 

கொள்க, 

BEIM வியைப்பத்தியு் தலைமைபற்றியஞ் சத்தினி 

பல்பு முத் ற்கணெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது, | 

வரலாறு, சத்தினிடத் தசத்துப் பிரகாயோது எனவ 

ரும். 

வாக்குமனா த, ௪ கோசரமாய்ச் சுட்ணெர்வின்றி கின்ற 

றியப்படுஞ் சிவசச்தின் முன்னர்ச்சுட்டியறியப்படு wea at 

இய பாசம் விளங்கச்தோன்றா தென்பதாம்,
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ச்ண்டுச் சூனியமென் றது விளம்காமைப் பொருட்டென் 

பார் பிரசாயொதென் றுரைத்தார். “முளை த்தீடா "” தென்முர் 
வழிநூலாசிரிபரும். 

முனைத்திடாமையாவறு: இதுகுடம் இஃகாடை யென 

ஈம்மனோ.ராற் சுட்டியநியப்பமொறு போல முதல்வனாற் சுட் 
டி.யறியப்படுவதாய் வேறுகில்லாமை யென்ச, எனவே யீண்டு 

ச்சத்தெதிர் யாவையுஞ் சூனியமென்றது கொண்டு * தந் 

Bde; Fama par சஃநிதி தன்னினின்றே "' யென்றற் 
ஜெடக்கத்துச் சுருதிகளாடு முரணுதலும், மாயாவாதி 

கூற்றாதலு மின்மைபி னிவ? வதுவானே யிதுகுட மிஃதகா 

டையென்றிவவா றசத்தின்கண் ணிகழுஞ்சட்டுணர்வுடை 

யது செவசத்தென்றல் பொருக்தாமைபிழ் சத்தேயசத்னை த 

யறியுமா றியாங்கனமெனச் சிவாத்துவித சைவரை மறுக்க 

வாறு காண்க, 

௮ற்றேல், ௮சத்துவிடயமாய் வீளங்குதற்குரிய சற்று 

ண்ர்வு சிவசத்துக்குண்டென்றுற் படுமிழுக்கென்னையெனலு 

மாசங்கையை நீக மேற்கோளைச் சாதித்தற் கெழுக்தவே.த. 

மெய்பினிடத்துப் பொய் அப்பிரகாசமாய் நிற்றலான் 

எனவரும், 

இ-ள, ஆன்மாவுக்குச் சிவத்தைச் சார்ந்து சுட்டிறந்த 

ிவதாகிய தன்னியல்பு விளங்கெவிடத்துச் சுட்டியறிவ 

தாய பொதுவியல்பு விளக்கமின்றி நிற்றலானீண்டுச் சத் 

தினிடத் தசத்துப்பிரகாசியாகென மேற்கொண்டசென்ற 

வாறு, 

எனவே மூத்திநிலை. லான்மாச் செவத்தைச்சார்ந்து தன் 

னி.பல்பைச் தலைப்பட்டவழிச் சுட்டுணர்வு நிகழாதென்பது 

இருவர் மதத்தினு மொக்குமாகலான் ஆன்மாவுக்கு ஆண்டுச் 

சுட்ணெர்வு நிகமாமை பிறிகொன்றாற் பெறப்படாமையின்
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அ௮ராதிமல முத்தனாகிய முதல்வனுக்குச் சுட்டுணர்கில்லையெ. 

ன்பது பெறப்படுதலின், அத் சன்மையனாகிய முதல்வனீட 

த்த்சத்துச் சுட்டியறியப்பரிவதாய் விளங்கி வேறுநிற்பது 

யாரங்கனமென மேற்கோளைச் சாதித்தவாறு காண்க, 

எக்காலத்து நிலைபெற்: ௮ுள்ளகாயெ 'தன்னியல்பே 

மெய்யெனப்படும் இடையே விளங்க மறைவதாகய பொது 

வியல்பே பொய்யெனப்படிமென்பது மேலையதிகரணத்துள் 

சற்காரிய வாதத்தும் ௮பாவவாதத்து முரைத்காங் கடைப் 

பிடி.க்௪, 

மெய்யினிடத்து மெய் பிரகாசித்தவிடம்ெெெனவுரைக்க, 

மெய்பிரகாசித்தவிடத்சென வான்மாவுக்கென்பது பெ 

நீரும், 
இவ்வாறுரைக்க அறியாதார் மேற்கோீளுமேதுவு மொ 

ருபொருளே பயப்ப வுரைசெய்வர், அவ்வாறுரைப்பின் ம 

லையுடைத்துச் தியடைமையானென்பதுபோல மேற்கோ 

௯ச் சாதிக்கு மேஅவாதல் செல்லாமையறிக, 

௮.ற்றேல், இதுபற்றி மு.சல்வனசத்தை யறியானெனி 

னவனது முற்றுணர்வுடைமைக் கிமுக்காமாலென்னு மாசங் 

கையை நீக் யதனை வலியுறுத்துதம் கெடுத்துக்காட்டு முதா 

சணம், 

அந்நிய மிலாமை யரற்கொன் றுணர்வின்றா 

மக்நியமி லானசத்தைக் காண்குவனே--லந்நியமாய்க&் 

காணா னவன்முன் கதீர்முன் னிருள்போல 

மாணா வசத்தின்மை மற்று, எனவரும், 

தன்னுள் வியாப்பியமான பசுபாசங்களோடு வேற்று 

மை யில்லாத முதல்வனுக்குச் சுட்டியறியக்கிடப்ப தொன்' 

றில்லையாகலா னத்தன்மையனாகய முதல்வ னசத்தை யறிய: 

அ.றுவானாயிற் சுட்டுணர்வின் றி நின்றவாறே யறிவானன்றுி
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யெம்மஜேர்போலத் தனக்கு வேறுகச் சுட்டியதிவா னல்ல 

ன். ஈன்மை யில்லாத வசத்து ஞாயிற்றின் முன்னிருள்போல 

அவனெதிர் விளங்குகலில்லை யாகலானென்க, எனவே சுட் 

டுணர்வு முற்றுணர்வைத் தடுப்ப தாகலான் ௮ஃதில்லாமை மு 

ற்றுணர்வுக்கு மேம்பாடாவதன்றி யிழுக்கன்மையா னதுபற் 

றி யாசங்கையில்லையென்பது வலியுதுத்தவாறுகாண்க, 

* மாயாதனுவிளக்காய்'' எ-ம், * ஆதலா லிரண்டுஞ்சோ 

தியிருளென வேரும்” எ-ம், * இகலிவருமிவை யுணரிலிருள் 

வெளியாந்தன்மை'' எ-ம் இதுதலின் மாயையு மதன்காரிய 

மும் மலம்போல முதல்வனுக்கு மறுதலைப்பொரு ளஎன்மை 

யா னீண்டுக்கதிர் மூன்னிருள்போல வென்றது விளங்காமை 

மாத்திரைக்கொருபுடை யுவமையாக வெடுத்துக்காட்டியதே 

யாமென வவற்ஜொடு மு. ரணாதவாறு காண்க, 

மற்று ௮சை, 

மற்றுக்காண்குவனே லென மேலே கூட்டியுளைத்து வி 

னைமாற்றின் சுண்வர்ச தெனினு மமையும், 

மாணா வென்பது பெயரெச்சவெதிர்மறை, 

இன்மை யின்ழையா னென்ன, 

ழதலதீகரண முடிந்தது. 

இசண்டாமதிகரணம், 

——(:0:)——_ 

| மேலையதிகரணத்திற் சிவாத்துஜவிச சைவரை மறுத் 

ச் சச்தேயறியா தென்றதனைச் சாதித்தவழி பதனை புடன் 

பட்டுச் சிவசங்கரொஈ் சவா தசைவர் 'ஆன்மா விளக்குப்போல 

விகாரமின் நி யறிவுமாத்திரையாய் நிற்பதன் றி, பொன்றளை 

யறியுமாதில்லை. .யவ்வான்மாவின் சந்நிதியிற் காந்தபசாசம் 

Bisa வுடலியுங்குழியதன்ச ணின்று கருவீகளே விடயங்க
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எ யனுபவிக்கு-மெனவும், மலநீங்கும்வழிக் சண்ணாடியின் 

மகவொளி தோற்றுமாறுபோல் முதல்வன் றிருவருள் ௮ 

ன்மாவின்மாட்டுச் சங்ரெமித்துச் சோன்றுமெனவும், அவ 

வ ழியுப்பள த இட். டடவையெல்லா முப்பா மாறுபோல ஆன்மாச் 

சிவமேயா யவ்வான்மாவின் சந்நிதியி லறிவனவாடுப் பசுகர 

ணங்களுஞ் சவசரணங்களாய் மாறிச் சவத்தை யறியுமென 

வும் கூறுவர். அவற்றுட் சர்கிதிமாத்திரையானே கருவிகள் 

விடயங்களை பறியுமென்பது ஐம்பொறிக ளான்மாவாலுணா 

ருமெனச் சாங்கியரை மறுத்தவதிகரணத்தானே மறுக்கப் 

பட்டமையின் ௮வையே வெகரணங்களாய்ச் சிவத்தையறியு 

மென்பதனை மறுத்து ௮சத்தறியா தென்றதனைச் சாதித்தற் 

கெடுத்கோதிய வேதுவை வலியுறுத்துகற் கெழுக்ச திரண் 

டா மதிகரணம். இவ்வதிகரண மூன்வைக்ச ற் ாலதாயினுஞ் 

சத்ததிகாரப்படாமையி னவ்வியைபுபற்றி யதனை முன்வை 

தீதாரென்பது, 

HF SB DNS குணர்வின்று எனவரும், 

ஈண்டஈசத்தென்றது தத்துவப்பிசவஞ்சகதை. 

ஏனைப்பிரவஞ்சத்திற் கரிவண்டெனக்கொள்வார் யாரு 

மின்மையானாண்டையப்பாடு நிகழாமைபி எஏதனையோரதிகர 

ணமாகவைத்துச் சாதிக்கவேண்டாமையா னென்பது, 

சூத்தாத்தினிலதென்றது அ௮றிவிலதென்னும் பொரு 

.ட்டென்பார் உணர்வின்றென வுரைத்தார். 

அற்றேல், ஆன்மசர்நிதியில்வழித் த,த்துவ௫்களுக்குணர் 

வில்லையென்ற கொக்கும். ௮ஃதுள்வழியு மவற்றிற்கறிவில்லை 

யென்றல் பொருர்தாது. என்னை ? பதிஞானம் ப*ஞானங் 

களோடொப்பப் பாசஞுன மொன்றென வைத்தென்ணுசலி 

னவற்றிற்கறிவுண்டென்பது பெறப்பரிமாலென் முசங்கை 

நிகழ்ந்தவழி, யதனைநீக் யம்மேற்கோளைச் சாதத்தழ் செ 

முந்தவேது. ௮து.தானிருபிக்கில் இன்ருகலான் எனவரும்,
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இ.ள். ௮வவசீத் சாய தத்துவப்பிரவஞ்சமானலு பெ! 

துபையா னோக்கும்வழி யறிவடையதுபோலத் தோன்றிலு 

ம் ஐயந்திரிபின்றி மாசறுகாட்சியா னாராயும்வழி யறிவில்ல 

தாச்லா னசத்தினுக்குணர்வின்றென மேற்கொண்ட தென்ற 

வாறு, 

எனவே பாசம் வாயிலாய் நிகழும் பசுஞானமே பாச 

ஞானமென்று பசரித்துக் கூறப்படுமதனைப் பாசத்திற்குள்ள 

ஞானமெனக்காண்டல் நிரூபியாதவழிப்படு மடமையே பிறி 

தில்லையென் றவாருயிற்று, 

அற்றல், உள்ளதுபோலத் தோன்றி யில்லாதாதல் யா 

ஙந னமென்னு மாசற்கையை யுவமைமுகத்தானீக்கி யகனை 

வலியுறுத்துகற் கெடுத்துக்காட்டு முதாரணம், 

.... பேய்த்தேர்நீ ரேன்றுவரும் பேதைக்கு மற்றணைந்த 
பேய்த்தே ரசத்தாகும் பெற்றிமையின்--வாய்த்ததனைக் 

கண்டணர்வா ரில்வழியிற் காணு மசத்தின்மை 
கண்டுணர்வா ரில்லதெனக் காண். எனவரும் 

பாலைநிலத்தின்கட் காணப்படும் டேய்த்தேரை மீரெ 

ன்றுகருதி யதனையுண்ணவருகின்ற நீர்வேட்கையுடைய பட. 

வானுக்கு ௮தனையடுச்சவழி, சன்னாலஸணையப்பட்ட ௮ப் 

பேய்த்தேர் ரீராதலின்றி யசத்தார்தன்மைபோலக் குரவன 

றிவுறுக்கு முபதேசமொழி இடைத்து அவ்வசத்தினியல்பை 

யாராயர்தறிவாரின்றி 'யறியமாட்டதாருள்வழி, யவர்க்கவவ 

சத்தின்கண் ணிவில்லகா யசத்தாந்தன்மை யின்ஜீ யறிவு 

ள்ளதாய்ச் சத் தாக்சன்மையே காணப்படும், குரவனறிவுறு 

க்கு முபதேச மொழிடைத்து ௮வ்வச,த்தினியல்பை யாரா 

ies Sus வல்லார்க் கஃச.றிலில்லதே யாமென்றதிவாயாச 
வென்க.. | 

மற்: விளைமாற்தின்சண் ats gi
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மை பகுதிப்பொருள் விகுதி, 

இன் உன்மவுருபு, 

QUES Geos FO, 

இல்வழி. னென்பதாஉம், ௮சத்தின்மை யென்பதூஉழ் 

மறு தலைப்பொருளுணர நின்றன. 

ரான்களுருபு விகாரத்தாற் ஜெக்கது “nigdsat 

னாற்றல் ” என்புழிப்போல. 
டஇுரண்டாமதிகரண மடிந்தது. 

மூன்றா மதிகரணம். 

20௨ 

மேலையதிகரணங்களாழற் இவசத்தின்றன்மையே யான் 

மாவுக்குத் தன்மையன்றி வேதில்லை யென்னுஞ் சவாத்து 
வித சைவரையும், ஆன்மாவுக்குக் சன்மையென்பதொன்றி 

ல்லை யென்னுஞ் சிவசங்கிரார்த சைவரையுமறுத்தச் ௪தது 

மசத்தர் சம்முளொன்றதனை யொன்றறியுமாதில்லை யெனச் 

சாதிக்தவழி, யிரண்டு மிவ்வாராயி னிவற்றை யறியும்பொ 

ருள் வேறென்னையென்னு மாசங்கையை நீக்கிப் பாரிசேட 
வளவையாற் சதசத்தாகய வான்மாவினியல்பை வரைசெய் 

துணர்ததுதற் கெழுர்தது மூன்றாமதிகசணம். 

QRS os Sayer திரண்டலா வான்மா எனவரும், 

ஈண்டுச்சத்தெதிர் நில்லாத வச௪த்துஞ் சத்து மறியப்ப, 

டாமையான் . ஆன்மாவாலு மதியப்படாதவழியவை பயுப் 

பாடின்றிச் சூனியமாய் முடிடிமாகலா னிரண்டலா வான்மா 
கிருத: னறிவுளதேயாம். சம்முளொன்று ஜொன்றனுபவிக் 

கபபடா,ச ஞாயிற்றையும் விடயத்தை மனுபவிக்குல் கண 
போலுமென வலுமானக்கூறிக்காண்க, 

ஈண்டிருதிற னறிவுளஜென்னும் தொசைச்சொல்' ரிய 

ங்காற் படும் பொருள் வேறுபாடேச்கு முகத்தானே யான் 
23
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மாலினியல்பு வேறு வேறு கூ௮ஞ்சமயங்களெல்லா வறை 

யுமறுத்தவா றுணர்த்தற் கெழுந்த பொழிப்புரை, 

இவகவிரண்டினையு மறிவகாய் உபதேூயாய் நின்ற அள் 

வறிவு இரண்டன்பாலு முளதாய் உள்ளவதுவே அவ்வான் 

மாவாமென்றது எனவரும், 

இ-ள். மேற்கூறிப்போந்த சத்து மசத்துமாயெ விவ்வி 

ஈண்டினையு மறியுந்தன்மைத்தாய் ௮றிலிக்க வறிவதாகயே 

வபதே௫ியாய் நிலைபெற்ற சத்தசத்திரண்டன்பாலு மனுபன 

லறிவளதாயுள்ளளதுவே சத்துமசத்துமல்லாக ௪தர7த்தா 

ய வான்மாவென் தலாரறா மிருதிற ன.திவுள திரண்டலாவா 

ன்மாவென மேற்கொண்டது. 

யென்னும் வினைபெச்ச மிரண்டும் நின்தவென்ளும் 

மபபசெச்ச வினையோடு தனித்தனி முடிக்கன. 

நின்றவென்லும் பெயரெச்சம் உளவென்பசன் முடி 

பாகிப வறுவென்னும் பெயர்கொண்டு முடிக்கது. 

இருதிறனறிவென்னு*் தொகைச்சொல் ஈண்டு மூன்று 

பொருளின் மயங்கிற்றென்னுங் கருத்தா னிவ்வாறுரைக்கப 

பட்டத. அவற்றுளிருஇறனையு மறியுமறிவென்னு மிரண் 

டாம் வேற்றுமைத்தகொகைப பெருள்பற்றி யிரண்டினைய 

மறிலசாய் நின் றவநிவெனவும, இருதிறனால் விளங்கிய வறி 

ன்னு மூன்றாம் வேற்றுமைச கொகைப்பொருள்பற்றி 

புபதேசியாய் நின்றலது வெனவும், இருதிறனிது மள்ள 

வறிவன்னு மேழாமவேற்றுமைத் தொகைப்பொருள்பற்றி 

யிரண்டன்பாலு முளதாயுள்ள வதுவெனவு முரைத்தாரெ 

GH EOST ATS. 

இரண்டினையு மதிவதாய்நின்ற வதுவென விரண்டாம் 

வேற்றுமைக் தொகைப்பொருள்பற்றி யிரண்டு மிவ்வாரு.பி 
அிவற்றை யறியும்பொருள் வேறென்னையென்னும் வினவு
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(கு விடைகூறி யவ்கிருவர் மதங்களையு மவத்ரொடொரு 

ஏன்மையவான புறச்சமயங்களையு மறுத்தவாறு, 

உபதேசியாய் நின்ற வதுவென மூன்ரும் வேம்.றுமை 

கதசொகைப்பொருள் பற்றி ஆன்மா வறிவிக்கவேண்டாறு 

தானேவறிடி மியல்பிற்றென்னுஞ் சமவாதசைவர் ஈக£வகி 

காரவாத சைவர் ஐக்க/்வாசசைவர் மதங்களைய மவற்றொ 

டொரு தன்மையவான புறச்சமயங்களையு மறுத்தவாறு, 

இரண்டன்பாது முசாதாயுள்ள வதுவென வேழாம் 

வேற்றுமைத் தொகைப்பொருள்பற் றி யான்மாவினதிவு சத் 

தோடு கூடுமாறில்லையென்ஞம் பாடாணவாதசைவர் பேத 

வாதசைவர் மதங்களையும் சக்திீன கூடியவழியொனறாய் 

ப்போதலேயன்றி யதன்பா லுளதாமா றில்லையென்லும் சுத் 

திசைவர் மததிதையு மவற்ரொடொரு தன்மையவான புறச் 

சமயங்களையு மறுத்தவாறு, 

இவ்விரண்டினையு மறிவகாயெனவே அவ்வறியுக்கண் 

மை யிவலிரண்டின் றன்மை போலன்றி யிருளொவியலகக் 

கண் டன்மைபோல. வேராயதோர் சன்மை யென்பதாஉம்) 
உபதேசியாய்நின்ற வெனவே யத்தன்மை யாகாயத்தன்மை 

பாயெ வோசைபோலத் தன்னை விளக்குவதாயெ வியஞ்சக 

முள்வழியே விளங்குவதோர் தன்மை யென்பனுஉம், இரண் 

டன்பாலுமுளதா யெனவே யஅபடிகம்போலச் சார்ந்ததன் 

வண்ணமா யழுர்துவதோர் தன்மையென்பதாஉம் பெற்றும். 

இனி இம்கமூன்றனு ஸிரண்டினையு மறியுமென்றதனை 

வலியுறுத்தி யாண்டலாமையை யுணர்த்துதற் செடுத்துக்கா 

ட்டுமுகாரணம். 

அருவுருவம் தானறித லாயிழையா யான்மா 

வருவுருவ மன்றாகு முண்மை--யருவுருவாய்த் 

தோன்றியுட னில்லாது தோன்றாது நில்லாது. 
தோன்றன் மலர்மணம்போற் றோக்கு, எனவரும்,
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அருவுருவச் தானறித லாயிழையா யான்மா வருவுருவ 

மன்றாகும்-௪-து, அ. ணுபெதால்களை யாராயுமான்மாவே, பரு 

வாபெ சத் இனையு முருவாகிய வசத்தினையுமறிவதாகலா னஃ 
தவ்விரண்டு மன்றி வேருமென்க, 

அற்றேல், ௮வ்வான்மாத் தன்னையறியுமோ ௮றியா 

தோவெனக் கடாயினார்க்கு ௮றியுமெனிற் ஐன்னோ டெப் 

பட்டான்றனைய மறிவதென்ன தவவிரண்டனையு மறிவதா 

LO நென்றல் பொருந்தாது. ௮றியாதெனின் ௮றியாதபொருள் 

சூனியமெனப்பட்டு வழுவாமாலெனின், உண்மை பருவுரு 

வாப்ச் தோன்றியுட னில்லாது தோன்றாது நில்லாது தோன் 
றல் மலர்மணம்போற் றொக்கு-௪-து, ஆன்மாவி லுண்மைத் 

தன்மை சத்துமசத்தும்போல விளங்கத்தோன்.றி பவற்றரு 

டொப். நிற்பதுமன்று விளங்கித் தோன்றாது சூனியமாய் 

நிற்பதுமன்ராப் மலரின்கண் வாசமிவ்விருவகையு மன் நியத 

ன்ரண்ணடங்கச் சோன்றுமாறுபோலச் சத்தினு மசத்திலு 

ஞ்சார்ர்சீதன் வண்ணமா யடங்கதெதோன்றுவதோ ரியல்பா 

மாச்சா ள8தவ்லிரண்டிளையு மறியுமுகத்சா னறியப்பவெ 
pee ப்லைபோலச் சனிச்சறியப் பெவகதொன்றன் றெ 
ன் சலா னஃதல்கிரண்டிளையு மறியு முகத்தான.றியப்ப 
டல் சன்றி ப்வபோலச் அினிச்தறியப்பபுவ Osrer nado 
ன்ப்று குறிப்பெச்சம், 

சுட்டி, புணாரப்படாமைபற்றிச் சத்தை யருவென்றுஞ் 

சட்டப்படுதல் பற்றி ய௪த்தை யுருவென்றுக் கூ. தினார். உண 

OG வசத்கென்புழி யுருவென்ற்து மதபற்,தி, 
AP soreness மெனக்கூட்டுக, 

இழை அலாசலானீண்டுச் சா.த்தா.ச்சை புணர்ச்இிம்௮, 

ஆப்கள் ணுருசல் ( ஒய்சலாப்த னிழற்சல் ௧௭௮, 
யாவயிஞூன்ரு முள்ள சலுணுச்சம்” என்றார் கொல்கர்ப்பியு 
எரர்.
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ப்பட்டது. 

இறழையையென விரண்டாவது விரித்துரைக்க. ன் 

மாவுக் கறியக்தன்ன்ம யண்ட ரசலானன்றே வேதாகலு மூதி 

லிப நூல்களுளவாயினவென வ.தனை வலியு று,த்துவார். ஆயி 

ழையா யான்மாவென வுடம்பொடு புணர்த்தோதினுர், 

 பலகலையுல னிலவு லாலு” மென்றா புடை அலசி 

ரியரும். இவ்வாறின் றி பிழையா யென்பதனை inate." முன் 

னிலையாக வைத்துரைப்பின் இவவுதர்ரணம் வலியுறுதீதி தற் 

கெழுர்த தன்ருப்க்கூறியது கூறலென்லும் குற். ற்ப்படுமென் 

Om Ba. 

அருவுருவாயென்புழி, யாக்கச்சொல் உவமப்பொருள் 

குதித்து நின்றது. 

“அள்வாரிலி மாடாவேனோ” வெள்புழிப்போலச் தொ 

க்குத் தோன்றலெனக்கூட்டுக, 

HDC OM, Borne saga Bus தன்மை சிலசத்தோ 
டொப்பச் சு.தர்இரமா புண்டென்றா ற் படுமிழுக்சென்னையெ 

ன்னு மாசங்கையை நீக்கியுபதேசயா யென்றதனை வலியு 

த்தி யிரண்டலாமையை யுணர்தஅத.் கெடுத்துச்சாடிடு மு 

தாரணம், 

மயக்கம துற்று மருந்திற் றேளிந்தும் 
பெயர்த்துணர்ட சத்தாகாய் பேசி--லசத்துமலை 
நீயறிந்து சேய்வினைக ணீயன்றி வேறசத்தத் 
தானறிந்த தய்யாமைதான், எனவரும். 

திய நியுமுறைமை சொல்லி லறிலை விளக்குக,ம்குரிய 

வியஞ்சச மில்வழி யொருவிடயத்ரை யின்னசென்றறியமா 

ட்டாது மயக்கத்தை யற்றும் -புசசோய்ச் கன்னம்போல 

அம்மயக்க சோயக்கு மருர் சாக வியஞ்சகமுள்வழி யம்மயு
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Sah ai யதனையின்னதென நிச்சயித்தும், இங்கனமதிவுழி.பு 

மொருங்கே யறியமாட்டா தொருவிடயத்திற் சென்ற வறி 

லைமாற்றி மற்டறாரு விடயத்தை யறிந்து வருகன்ருயாகலி 

னிவ்வாறு மாறிமாறி யொன்றொன்றா யுணர்கின்ற நீ யெல் 

லாவற்றையு மொருங்கே யோரியல்பா னுணர்வதாகிய ௪, 

ன்.றன்மையுடையா யல்லை, ௮ற்றேல், வியஞ்சக முளவழியன் 

றி யதியமாட்டாதயாஸ்சச் தின்றன்மை யுடையேனாவேனே 

வெனின் வியஞ்சக முள்வழியும் நீமுன்ன நிர்துசெய்,த வினை 

களை யிப்பொழுது நீயே யறிர்தனுபவிக்கின்றா யன்றி யச் 

காய பிரவஞ்ச மறிர்தனுபவித்த லின்மையா னவ்வசத்தி 

ன்.றன்மை யுடையாயுமல்லை வியஞ்சக முள்வழி ௮றிதலொ 

ப்புமையாற் சத்தாதலும் ௮ஃஇில்வழி யறிவுநிகழாமை 

யொப்புமையா லசத்தாதலுமாகயதோர் தன்மையுடைய 

யவவிரண்டிலும் வேராகெய ௪தச.த்தாவையென்க. 

பேசில் நீ யசத்தாகாய் துய்யாமையா ல௪.த்துமலை வே 

றெனக்கூட்டுக, 

... கியஞ்சகமில்வழித் தலைப்படுவதும், ௮ஃதுள்வழி நீஸ் 
-இயு நிற்பதாக மயக்கம் உண்டியில்வழித் தலைப்பட்டு 

அஃதுள்வழி நீங்கியுநிற்பதாகெ பசியொடொத்தலி னதனைப் 

பசி நோயாகவும் தீர்த்த லொப்புமைபற் நி வியஞ்சகத்தைப் 

பட௫ிதிர்க்கு மருர்தாகவு முருவகஞ்செய்தார். 

இ௮௫ ஏகதேசவுருவகம். 

மறுச்செனப்பொதுப்பட வுருவகஞ் செய்தாராயினும் 

 பசிகோய் தீர்க்குமருர்தே யிண்டைக் கே ற்புடையதாகலி 

னேற்புழிக்கோடலா னவ்வா௮ரைக்கப்பட்டது, | 

... அது பகுதிப்பொருள் விகுதி. 
தானென்பது, முன்னையது எழுவாயுருபுபட் நின்றது 

யின்னையது ௮சைகிலை, 

துவ்வாமை துய்யாமை Quiero? gd ip.
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ர அ/ந்றேல், இம்மயக்கம் ஆன்மாவுக்கே யன்றிச் வச் 

அக்கில்வழி யிரண்டற்குக் தம்மு ளியைபுகூடாதாகறிற் சிவ 

சதீதுக்கு மஃ்துண்டெனக் கோடல்வேண்டுமென்னு மாசம் 

சையை யுவமமுகத்தா னீக்கியான்மாவிரண்டின்பாது முள் 

காதலை ல சியுஅத்தி யிர்ண்டலாமையை புணர்த்துதற் Qa 9 

க்காட்டு முூதாரணம், 

மேய்ஞ்ஞானக் தன்னில் விளையா தசத்தாத 
லஞ்ஞான முள்ள மணைதல்காண்--மெய்ஞ்ஞானர் 

தானே யுளவன்றே தண்கடனீ ருப்பப்போற் 

றானே யுளமூள வாய்த் தான். எனவரும். 

மேலைவெண்பாவிற் பெறப்பட்ட மயக்கமாயே வறி 

யாமை வியஞ்சகமில்வழித் தலைப்பட்டும் ௮ஃதுள்வழி8ங்கி 

aly மிவ்வாறு நிலை பறில்லகாகலா னஃகெப்பொழுு மெர் 

ருசன்மைத்தாய் நிலைபெற்று விளல்கு ஞானமாகிய சிவச் 

தின்கண்ணே நிகழ்தலின்றி, மெய்ஞ்ஞானமாகிய ௮ச்சிவசத் 

துள்ள அகாதியே தானே குளிர்ந்த கடலின்௧ண் மருவாது 

கடலிடத்துளதாயெ நீரின்கண்மருவு முப்புப்போலச் தான் 

பொருந்துதற்குரிய சதசத்காமியல்புடைய வானமாக்களு 

முள்ளனவாக வவ்வான்மாக்களைப் பொருந்துமாற்றை யறி 

வாயாக வென்சு. 

அஞ்ஞான மசத்தாகலான் மெய்ஞ்ஞானந்தன்னில் விளை 

யாது, 

மெய்ஞ்ஞான முள்ளவன்றே தானேயெள்புழிச் தானே 

"யென்பது கட்டுரைக்கண் வர்.த.து. 

தானே யுளமுளவா,த்கானென்புழிச் சாளென்பது, மூ. 

ன்னையது எழுவாய் பின்னைய தசைநிலை, 

ஏயுளம் வினைத்தொகை, 

ஆயணை தலெனக்கூட்டுக,



நர் சிவஞானபாஷ்யம், 

அஆபணை தலென்பது மழைபெய்யக் Gorden nts தென் 

ரூற்போலத் சாரண காரியப்பொருட்சுண்வர்,2.து, 

| கடஜென்றது 8ீர்க்டெங்கொடுத்துநிற்கு ம்ரகர்யம், 

உப்புத் தான்ம்ருவு தற்குரிமையில்லாத கடலின்க ணின் 

றிக் சடலோ டியைபுடைத்தாயுந் தான்மருவுத் ற்குரிமையு 

டைய நீரின்கண்ணே புள.தாயினாற்போல அஞ்ஞானமுக 

தான்மருவுதத்குரிமையில்லத மெய்ஞ்ஞானத்தின்கணின் றி 

யம்மெய்ஞ்ஞான்த்தினோ ட்சதியே யியைபுடைத்தர்யுக்தான் 

ம்ருவு,ச.ற்குரிமையுடைய வான்மாவின்கண்்ணுளவா,கலமையு 

மென்பார் தண்கடனீருப்புப்போ லென்றார். 

.. இதனானே வியாபச வியாப்பியங்களாமாறும் Quai 

ட்டது. aso ளான்மாவுக்கு இரண்டின்௧ண்ணு மியைபு 

டைமை கூறவே யிச்ண்டின்பாலு முள தாதலை வலியு௮. த்திய 

வாறுகாண்க, 

இவவதிகரணத்தி னிருதிறனையு மறியு மதிவுள தென 

வே யிருதிறனாகிய சத்து மசத்துமெனப்பட்டன வெல்லாம் 

பிரமேயமென்பதூஉம், அவற்றை யறியு மான்மாவே பிர 

பாதா ஆன்மாவி னறிவாகயெ சற்சத்தியே பிரமாணம் ௮வ் 

வறிவு நிகழ்ச்சியே பிரமிதி யென்பதூ௨ம், இருதிறனா 

ல் விளங்கு மறிவுளதெனவே யிரண்டலுள் ௮சத்தான் விள 

ங்கும்வழி தனக்கு வேருய்கின்று விளக்கும் காட்சியு மனு 
மானமு மாகமமு மெனப்படும், அச.த்தாயெ பாசஞான: மூன். 

அஞ்சத்தான் விளங்கும்வ ழி,அன்னியமின் றித் தனக்காதா.ர 
மாயுடனின்று விளக்குஞ் சிவஞானமுர் தானே வியஞ்சகமா. 

மாகலினதுபற்றி .யவையும் பிரமாணமென் அப்சரித்துக் 

கூறப்படு மென்ப.தா௨ம், இருதிதனிலு மதிவுள?,சனவே 
யீரிடத்தும் கேடின்றி யசத்தான் விளம்ெயச,ச்சையறிவுழி. 

யசத்தின்பாலும் சத்தான் விளங்செ் சத்தையதிவுழிச் சத்.
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தின்பானு மதுவதுவாய் நின்றுளசென்பதூ௨ம் பெறப்ப 

டும், 

இவ்வாறன்றி வியஞ்சகங்களே பிரமாண மென்னு 

தார்க்கேர் முதலியோர் மதங்கள் பொருக்தாமையும், அவ்வி 

யஞ்சகங்களா னிகழும் பிரமிதி வேறுபாடு மவற்ற தியல்புக 

ளுமீண்டு விரிப்பிற்பெருகும் பவுட்கர முகலி.ப சவாகமங்க 

ளிற் காண்க 

ழன்றமதீகசண மடிந்தது. 

சிவஞான போதத்திற்குக் திருவாவடுதுறைச் சிவஞான 
யோ செய்தசிவஞானமா பாடியத்தில் இரண்டாவது உண் 

மையதிகாரததிற் சர்தனலியளில் முகற்பாகமாயே வேழாஞ் 

ரூத்திசம் மூடிந்க.2. 

எட்டாஞ் சூத திரம், 

  

ஜம்புல வேடரி னயர்த்தனை வளர் SO) sos 

தம்முதல் குருவுமாய்த் தவத்தினி லுணர்த்தவிட் 
டன்னிய மின்மையி னரன்கழல் செலுமே. 

என்பது சூத்திரம் எ-னின். 
ர ௦ 

ஞானத்தினை யுணரு முறைபினை யுணர்த்துச ுதலி 
OD, 

மேலைச் சூத்திரத்தாற் சா தித்தற்குரிய வதிகாரர் தன 

க்குண்டென் ற.றிர்ச வான்மாவுக்குச் சாதித்த,கனாற் பெறப் 

படும் பயனிது வென்பதாஉம், அதற்குச் சிறக்க சாசனமாவு 

இதுவென்பதூஉம், அதுவருவாயு முணர்த து முகத்தானே 

யவ்வான்மாலின் ஞானம் மேறிருதிற னென்றதகனுள் oF fi 

கான் விளங்றெ சீத்தின்பா லுளசா யசச்திளையறிர்து டின்
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றவாறுஞ், சத்தான் விளங்கிச் சத்தின் பாலுள்தாய்ச் சத்தி 

னைபறிக்து கிற்குமாறுக் தெரிசிக்கு முறைமைபினை யுணர்த் 

துதல் சாதனவியலி னிரண்டாம் பாதமாகய விவ்வெட்டா 

ஞ்சூத்திரத்தின் கருத்தென். 
மேலிருதிற னறிவுள தென்றவழிச் தம்முள் மாறுப 

ட்ட பொருளிரண்டின் பாலுமறிவுளதாமா றியாங்ஙனமெ 

ன்னு மாசங்கையை மீண்டு நீக்குதலி னவ்வாசங்கைபற்்றிய 

வியைபானே யதிகரண வியைபும், மேலான்ம ரூப முணர்த்தி 

யிண்டதனைத் தெரிசிக்குமா அுணர்த்துகன் முறைமையா 

கலி னம்முறைமைபற்றிய வியைபானே பாதவியைபும், 

மேலைச் சூத்திரத்தாற் சாதித்தற்குரிய வதிகாரியை யுணர்க் 
தவழி யேனைப்பயனும், சாதனமும், வருவாயும் யாவையென 

விவம்றை யவாய் நிற்றலின் அ௮வ்வவாய் நிலைபற்.றிய கிய 

பானே யோத்தியைபும் பெறப்பட்டன. 

இச்சூத்திரத்தின் ' பிண்டப்பொழிப்பு. ஆன்மா மூன் 

னே செய்துகொள்ளப்பட்ட புண்ணிய கிசேடத்தா னிப் 

பொழுது.தமக்கந்தரியா மியா யுண்ணின் றிதுகாறு முணர்தீ 

தவர்ச பரம்பொருளே குருவடிவங்கொண் டெழுர்தருளிச் 

சிவதக்கைசெ-ப்து மன்ன வகுமா.ரனாகிய ரீ யைம்பொறிகளா 

கிய வேடசோடுகூடிவைஏ வளர்ர்து நின்பெருர்சகைமை 

யறியாது மயங்க யிடாப்பட்டாய் நின்பெருந்தகைமை யா 

வதிவ்வியல்பிற் றென்றறிவுறுப்ப வறிர்த மாத்திரையே 

யவற்றைகிட்டு நீட அன்னியமின்,றி பூன்னியமாந்தன்மை. 

யினிலைபெழ்.று ௮ம்முதல்வன் திருவடிகளை யணையுமென்ற 
வாறு, 

ஆன்மாவெள்பது மேலைச்சூத்திரத்தினின்றும் வருவிக் | 
சப்புட்டது, 

தவத்தினிற் றம்முதல்குருவுமாப் ஐம்புலவேடரின் வ. 
ளர்ந்தயரர்சனையென வுணர்த்தவிட்டன்னிய மின்மையி னர 

ன்சுழல் செதுமெனக் கூட்டுக, ப
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மன்னல குமாரஞ்கிய நீயென்பது தோன்றா வெழுவா 

யாய்கின்றது. 

. புலன் தஞூபெயர், 

வளர்ந்தயரந்தனை யென்பது ஈது புகழ்பெற்றடுனென் 

புழதிப்போலக் காரணகாரியப்பொருட்டாய் ரின்றது. 

அயர்த்தல் மறத்தல். 
தம்முதகலென்றது வே.ரமுடி பாகலின், யானெம்மூரநீபுகு 

வன் என்புழிப்போலப் பால்வழுவின்மைகண்டு கொள்க, ட. 

குருவுமென்ற வும்மை யிதுகாறு முயிர்க்குபிராயுண்ணி 

ன் றுணர்தீதியதூஉ மன்றி யென விறந்தது SP Qa po. இ. 

ற்ப்புமாம். 

௮ன்னிய மின்மைபி னென்பது, ௮யரா ஏஎன்பினென்ப 

அதுபோலச் சேறற் கேதுவாய் நின்ற. 

. அன்னியமின்றார் தன்மையுடையவனாூச் செல்லுமெ 

ன்பதாம், 

- அரனென்பது ஈட்டுப்பெயர் மாத்திரையாய் நின்றது. 

* கந்பாடழிக்க கனமாமணித்தூண்செய்சோளா'' னென்பு 

ழிப்போல. ப 
he | 

வெண்கொ தீறக்குடையும், மணிழமுடியஞ் ிம்காகனமும் 

மன்னவர்க்சேயுரிய சிறப்படையாளமாம்; அதுபோலப் பிர 

லஞ்சமெல்லாவற்றிற்கு கறலகாரணமாதலாயெ வொருபெரு 

ெண்கொற்றக்குடையும், எவற்றையு மொருங்கே யோரிய 

ல்பா னறியும் பேரறிவாகய வொருபெருஜஞ் சுடர்முடியும், 

அவற்றினையு wien x யுயிர்க்குபிராய் நின்று செலுத்து ௪ 

லாூெ சங்காசனமும், பிதர்க்கன்றிச் தனக்கே யுரிமையாகச் 

இறக்தமைபற்றிப் பரக்களுக்குப் பாசங்களை யரிததலா ல. 

ளென்னுக் திருப்பெயருடைய முதல்வனை .மன்னவஞசவும்,. 
அம்முகல்வனது பேரானர்சப் பெருஞ்செல்வமுழுதுச் Sar
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கேயாகக்கொண் டனுபலிக்குஞ் சுதந்தரமுடைமையுஞ், a3 

தெனப்படுஞ் சாதியொப்புமையும்பற்றி,ஆன்மாவை மன்னவ 

முூமாரனாகவும், அவ்வான்மாவை யறிவுப் பெருஞ்செல்வமுழு 

வது மாறலைத்துக்கொண்டு சிறுமை யுறுக்துதலும் .விதிவில 

க்கையிழப்பிக்திழிதொழிலி னிற்பித்தலுமாயெ வியல்புபற் 

ஸி யைம்பொறிகளை வேட ராசவும். உருவகஞ்செய்தார், - 

இஃிவ்சவ்சசவுருலசம் | 

 மன்னவன்றன் மகன் வேடரிடத்தேதக்க” யென வ 

ப் வடர சரோ தியது முத்றுருவகம், 

ஐம்புலவேடரினயர்க் கனை வளர்ர்தென வெனவே ஐம் 

புலவேடரின் வளர்ந்தயர்தலும் அனவாகமுகத்தா னீண்டே 

பெற்ரும், 

இகலுள் தவத்தினி லுணாத்தவென்ப Cars Boren 

ம். தம்முதல் குருவுமா யுணர்த்தவென்ப தோரதிகரணம்; 
ஓம்புலவேடரினயர்ந்தனை வளர்ந்தென்ப தோரதிகரணம்; வி 

ட்டன்னியமின்மை:பி னரன்கழல் செதுமேயென் ye Carma 

கரணம் ஆக கான்கதிகரணக்,ததிச் சூத்திரமென் அுணர்க, 

முதலதிகரணம், 

  

அ/வற்றுளீண்டைக்குச் றந்த சாசன மிதுவென்ப 

தூஉம் அஅவருலாயு முூணர்த்து ஈற் கெழுர்தது ௫௪௭ 

ணம், 

இவ்வான்மா க்களுக்கு முதத்செய் கிவத்தால் ஞானி 

மும் எனவரும். 

இவ்வான்மாக்களுக்குச் சாதிக்கு மா.ற்றலாயே வகர. 

முள்ள வென: மேலைச்சூச்திரச்தாற் பெறப்பட்ட மையின் 

ஈண்டு ஞானமாவது சா தினமாயெ ஞானமென்சு,
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ஆளுடைய பிள்ளையார் முதலிய நாயன்மார்க்குதி தவ! 

நின்.றிடு ஞான நிகழ்ந்தசாலோ வென்னு மாசங்கையை நீச் 
குதற்கும் படிமுறையானன் றி பிவ்வொரு பிறகியித்செய்த 

தீவர்கானே. யமையாதென்ப அணர்த்துதற்கும் முத்செய 
கீவமென விசேடித்தர்ர். 

ஈண்டு ஞானமென்றது: குரவனுணர்த்தியவாறு சிவஞா 

னங்கண்ணாகக் கொண்டறிவதாயே வறிவினை, 

நிகழ்தல் ஐயர்திரிபின் றி விளங்குதல்; 

அற்றேல், * மும்மை ஈழ்பதிக டம்மின் முளைத்தவ? 

முடிர்தோர் மூ4[], செம்மை நற்கழல் கண்டோர்கள் சித்தி போழ் 
னைச்சேவா'' எ-ம், “இரிந்தடி. காணச் வேன் முத்தசாய்தி சஷி 

திரியலாமே ” எ-ம், * சிவார்ச்சன மார்ச்சன மாகிற் பவம௪ 
லும் பரபோகம் பெறலாகும்” எ-ம், 1 அதார்யோக நிரா st 

மயோகமென, மீசானத்தெப்தும் விதிபிரண்டே.” rad Gap 
ண்டு மிவவாறோதுதலின் வீடு பேத்றிற்குச் காரணம் இத 
ன்மைய்வாகெ தவங்களொன்றே யன்மீயுமன்றி ஞானன் 
க1ரணமெனிலும் இவற்றோடொப்ப௫ ஒருகாரண்மே யென் 
வமையும்; ௮வ்வாதன்றிச் சிறந்த சாகனமென்றற்குப் பிரமா 

ணமென்னை யெனவும், *பொருலி னிருவாண மறுவகையு 

மொருகி நினைவ René பரபதத்து ளூபிர்விரவப் பயிற்று!" 

மென இவ்வாறு வொகமங்களிலும் இக்கையே வீடுபேற்றி 

gr Apis காரணமென் ஜோதுதலி னதுவேயமையும் 

எனைச்சரியை கிரியாயோக ஞானங்களெல்லார் இக்கைக் கக 

மாக விதிக்கப்பட்டன வெனக்கோடல் பொருத்தமுடை 

தீது அதனையொழித்து ஞானமே வீடுபேற்றிற்குச் சிறந்த 

காரணமென்றற்குப் பிரமாண மென்னை யெனவு மாசங்கை 

நிகழ்வுழி யகனை மீக் மேற்கோளைச் சாதித்தற் கெழுந்தி 

வேது, ப ட | 

மேற்சரியை சரியா யோசங்களைச் செய்துழி wen Glex 8 
of



  

i tear ௩ புத. “ச 

‘ . 5 ரசலற்ச் சாட்டியல்கது மோட்சத்தைச் கொடா 

வாசலான். எனவரும், 

இ-ள். வெளிப்படை, 

தவமெனப்பட்டன வினவயென்பார் சரியை இரியா 

யோகங்களை யென விதர்துரைத்தார், 

  

தரியா யோகங்களென வும்மைத்தொகை வடழான் 

CF: 

சரியை யென்பது தொனசுநிலைச்சொல், 

Chew Cura drat nas Fees யொன்றே யென் 

பது தோன்ற ௮வவிரண்டினையுர் தொகுத்தோதிச் சரியை 

ou வேறுவைத்தார். 

மேற்கோளின் முற்செய்தவத்தா னென்றதற்கேற்ப 

ஈண்டும் மேற் சரியை சரியா யோகங்களைச் செய்துழியென் 

ரர், 

மேலாயெ வுண்மைச் சரியைரியா யோகங்களை யெ 

ன்றுனைப்பினு மமையும், 

கொடா வென்னும் பயனிலைக்செழுவாப் ௮வையென் 

றெடுத் துக்கொள்ச, 

சாட்டிக்சொடுக்க வெனற்பாலதனை மீண்டெதிர்மறை 

யாற் கூறினார். ஞானத்தினை யின்றி யமையாமை யுணர்துி 

BS PE: 
சரியைரியா யோசங்களைச் செய்துழி என்ற அபலகி 

சணமாகலிற் நீக்கை செய்துழியதுவும் ஞானத்தைக்காட்டி. 

யல்லது மோட்சத்தைக் கொடாதெனவு முரைத்துக்கொ 

ors, 
அவையெல்லாம் ஞான த்தைக்காட்டி யல்லது மோட்ச 

தீதைக்கொடாமையை வலியுறுத்துவார் ஈன்னெறியாகிய 

லென் ஞானத்து கீசேடிச்தார். ஈன்மை யெனப்படுவன



  

சிவஞானபாஷ்யம், 

வெல்லாவற்௮ுள்ளுஞ் இறந்த ஈன்மையெனப்பவவேது. 208, 
O peru; அதனைத் கலைப்பதழ் கேதுவாய்ச்சிறக்த- கெதி 

யாகலின் ஞான ஈன்னெறியெனப்பட்டத. 

விழுச்சுடர்ச் செம்பொன்மேருமால்வரையைத் ' கலைப் 

படதுறுவாராய்,ச் தென்றிசைக்கணின்றும் வழிவிஞய்க் 

சொண்டு சென்று காவலந்தீவிற், பார,தவருடத்திளை யெய்தி 
யாண்டுகின்று ரெறிவினாயினார்க்கு அஃதறிர்துள்ளார். ஆண் 

டுக்காட்டியகநெறியே ய,தற்குச் சென்னெறியாயினும். ௮ர்கெ' 
றியிமயத்தையிடையிட்டுக் இம்புருடவருடத்திற். செ அச் 

அம், ஆண்டுகின்றுஞ் செல்லுரெறி யேமகூடத்தை யிடையி 

ட்டரிவருடத்திற்கொண்டு செதுத்தும், ஆண்டின் ௮ஞ் 

செல்துநெதி நிடதத்தை யிடையிட்டு இளாவிரதவருடகத் 

திற்கொண்டு செறுத்தும், ஆண்டுநின்.றுஞ் செல்நெறி யி 

டையீடின் றி மேருமால்வரைக்கே சொண்டு செதுச்சும்: 

இவ்வா நாற்றிசையுள் யாண்டுகின்றெய்திறும் prasad 

ளை த்தலைப்பட்டு  இளாகிரதவருடத்திதி "கொண்டு Ge gus 

அம் ஆண்டென்றுஞ் செல்லுநெறி யிடையீடின் மி மேருமா 

ல்வரைக்கே சொண்டுசெ இதும்; இவ்வாறு நாற்.திசையுள் 

பாண்டுகின்றெய்திலும் நாவலந்தீவிளைச் தலைப்பட்டு. இளாவி 

ரதகண்டத்தினை த் தலைப்பட்டன்.றி மேருமால்வரையை யெ 

ய்சல்கூடா தென்பதாஉம், கூடாதாயினு மவையெல்லாம் இ 

ளாவிரதகண்டத்திற் செலுத்துமூசச்சான் மேருமால்வரை 

க்கு வழியேயாமென்பதூஉம் எல்லார்க்கு, மொப்பமுடிர்தது; 

அதுபோல வீடுபேற்றைக் காதலித்து அவ்வச்சமயந்தோறு 

முளவாயெ பர்தமும் பிரிவுச் * தெரிபொருட் பனுவற் படி 

வழிச்சென்று சென்றேறி”ச் அ௪வத்தனெய்தப் பெற்றோர் 
ஆசிரியன் சாட்டுஞ் சைவாகம கெறியிம் சமயுதக்கையுற்றுச் 
சரியைநெறியைச் தலைப்பட்டு ௮துமுத்றியபின்னர் விசேட 

இச்கையுற்றுச் இரியை நெறியைக் தலைப்பட்டு sap re 
பின்னர் போகதல்சேட்டு யோசகெறியைச்தலைப்பட்!



280 சிவஞானபாஷ்யம், 

மூன்றுமுறையான் முற்றியபின்னர் நிருவாணதீக்கை பெம் 

முன் ஞானநெறியைத் தலைப்பட்டு விடுிபேறடைவன், 

இவ்வாறன்றி விடுபேறடைதல் கூடாதென்பதூஉம், 

கூடாதாயினு மவையெல்லாம் ஞானத்திற்கு கிமித்கமா முக 

த்தா னேதுவாதல்பற்றி யவையவையே வீடுபேறடைகிக்கு 

'மென்பதாஉஞ் சாதுமென்றுணர்த்துவார் நெதியென்று உ 

ரூவகஞ்செய்கார், 

இக்கருத்தேபற்றிப் 4 புறச்சமய நெறிகின்று மகச்சம 

பம்புக்கும் புசன்மிருதிவமி யுழன்றும் புகதுமாச்சம, வறக 

தூறைக ளவையடைந்து மருந்தவங்கள் புரிந்து மருங்கலைச 

ள்பல தெரிர்அ மாரணங்கள் படி.த்துஞ், சிறப்புடைய புரா 

ஊங்களுணர்ந்தும்வேசச் சிரப்பொருளை மிகத்தெளிர்துஞ் 

சசன்றாற் சைவச், திறத்தடைவரிதிற் சரியை சிரியாயோக 

ஞ் செலுத்தியபின் ஞானத்தாற்சிவனடியைச் சேர்வா'' என் 

றும், * சன்மார்க்கஞான' மென்று மோதினார் af grou Gil 

யரும், | 

நன்னெறி சன்மார்ச்ச மென்பன வொருபொருட்கிளவி, 

ஈசென்றாற சைவத்திறத்தடைவ ரிதிற் சரியை கிரியா 

யோகஞ் செ௮த்தியபின் ஞானத்தாற் ரவனடி.யைச்சேர்வர்' 

எ-ம், * படிவழிச்சென்று. சென்றேறி'! எ-ம் ஒதிய வித 

னானே முதல்வன் வியாபகமாய் நின்றலாறே விளக்கனு 

மான்மாக்களி னறிவு தூலவறிவாகலின் அவ்வாறு கிளங்க 

மாட்டாது, தத்தமக்கேற்ற சோபானமுறையே சிறித சிறி 

தாக ஏகதேசமாய் விளங்? விஎம்க மேம்பட்டுவுர்ேே ஜியா 

பகமாய் விளங்குவ தோரியல்பிற் பென்பதாஉம், அத்தன் 

மை ரசோக்யெதற் சேற்பச் சோபானமுறையாய்த் தானே, 

முதல்வுனது ஈற்சத்தியு முற்பச்சத்திற் நிங்கள் போலக்தி 
சோதான சத்திரூபமாய் நின் ததிகிக்கு மென்பதூஉம்,எனவே 

இன்மாக்சளினறிவு ௮ல்ஙனம் விளங்காகவழி நிகழுமறியா
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ebb Bus மலமும் ௮ச்ற்கேற்ற பல்பல்சத்திக ஞூடைத்தரீ 

யம்முறையே சிறிது சிறிதாக முற்பக்கத்திருள்போலக் ஜம் 

ப்பட்டுத் தேய்ந்து சேய்ந்து முடிவின்கட் பற்றறக்கழியு 

மென்பதாஉம், ௮து தேயத்தேய வதற்கேற்பத்திரோதான 

சத்திய மம்முறையே சிறிது சிறிதாகத் தன்றன்மை நீங்கிச் 

சிந்சத்திரூபமாய்ப் பதிந்து பதிந்து முடிவின்கண் அ.திதீவிர் 
சத்தியாய்ப் பதியு மென்பதுூஉம், ௮து பதியப் பதிய வம் 

முறையே விடயவெறுப்புண்டா மென்பதூஉம், ௮துவுண் 

டாக வுண்டாச அ௮ம்முறையே விட்டின்கண் விருப்ப நிகழு 

மெளவும், ௮து நிகழ நிகழ வத.ற்கேற்ப ஆண்டாண்டுப் பல 

வேறுவகைப்பட வுபதேசங்கள் சோபானமுழறையான் Cus 

பட்டுளவா மென்பதூஉ, மத.ற்கேற்ப ஆன்மாவின்்கணனுபவ 

ஞானங்களு மவ்வாறே மேத்படு மென்பதூஉங் சண்டுகொ, 
ளக, 

இனித் தீச்சையும் ஞான த்திற் கங்கமாய் நின்றே விட்டி. 

னைக் கொடுக்குமென்பது பாயிரத்திறுதியிற் காட்டினாங் 4 

டைப்பிடித்துக்சொள்க, 

21 BG par, காரணமுள்வழிக் காரியநிகழ்ச்சிக் கிடையீடி. 

ன்மைபின் முற்செய்த சரியை தரியா யோகங்கள் ஞானத் 

தைச் காட்டுநிமித்த மென்பார்க்கு ௮வை செய்து கொண்ட 

பொழுதே யிடையீடின்றி ஞானநிகழ்தல் வேண்டும்; ௮வவா 

றன்றி மற்றொரு பிறவியின் ஞானநிகழுமாெென்னை யென 

னு மாசக்கையை நீக்க யேதுவை வலியுறுத்துதற் Astipss 

தாரணம், 

தவஞ்செய்தா ரேன்றுக் தவலோகளஞ் சார்ந்து 
பவஞ்சேய்து பற்றறுப் பாராகத்--தவஞ்சேய்த 

ந்ற்சார்பில் வந்துதித்து ஞானத்தை ஈண்ணுதலைக் 
கற்றார்சுழ் சொல்லுமாங் கண்ட. எனவரும், 

சரியை சரியா யோகங்களாயெ தவத்தினைச் செய்தி 

வர் ஒருதலையாச் வவ்வத் தவப்பயன்களை யெய்தற்குரிய்



282 சிவஞானபாஷ்யம்; 

வுலகத்தினை யெய்தி யாண்டவற்றை :நகரந்து வை? மீளநில். 

தீதின் வந்து பிறத்தலைச். செய்தே யெஞ்யே விளைப்பயன் 

களை அகர்ந்து விடயப்பற் ற்றுத்தற்'பொருட்ட்வ்வாறு தவ 

ஞ்செய்து தோன்திய ஈல்லினத்தின் வந்து பிறந்து அவற்று 

ன் விடயப்பற்றதத்து ஞானத்தினை,ச தலைப்படுவ ரென்ப 

தனை விட்டு நாலை யுணர்ந்தாரது சூழ்ச்சி பந்தலின் க்ருத்து 
ணார்து சொல். லுமென்க, 

கற்சார்பில் வந்துஇத்து ஞானத்தை ஈண்ணுகல் தவ 
முதிர்ச்சி யுடையார்க்கன்றிக் கூடாதென்பார் தவஞ்செய்தா 
ரென்றும், தவமாகப் பிறிதொன்றாக இவ்வுலகத் துடம்பொடு 
நின்நிட்டிய வினைகள் அவ்வுலகத்திற் செலுத்தித் தத்தம் 
பயனுகர்விக்கப் படுதலை யொரு ஞான்றும் பிறழமாட்டா 
சென்பார் என்றுர் சவலோகனஞ் சார்ந்தென்றும், ௮த்தவஞ் 
செய்துழியும் ஞானகிகழ்ர்சா லன்றி. யேகதேசப் பற்றறுதல் 
கூடாமைபி னதுபற்றி யவவுடம் பிறக்குஞான்று மன்மொ 
ருவிடயத்திழ் சென்று பற்றியசாயி னதனை யலுபகித்தற். 
'குத்துணையா பெஞ்சிகின்றவுடல் வினையொடு மாண்டுப் பி ற் 
ந்தனுபகித் கன். றி யவ்விடயப் பற்றறுதல் கூடாதென்பார் 
பவஞ்செய்து பதற்த௮ப்பாராக வென்றும், தவஞ்செய்தார் 
மனம் ஈல்கிடயங்களி னன்றிப் பற்றுதலின்மையி னவற்றை 
யனுபவித்தற் குரித்தாய்ச் சறர்த பிறகியெய்துவ.ரென்பார் 
தவஞ்செய்த ஈற்சார்பில் வர்.அதிச் சென்றும், தீவமுதிர்ச் 
யுடையார்க் கெழுந்த நுகர்ச்சி மெலீதாய்க் கழிர்தொழிவ. 
தன்.றி யேனோர்க்குப்போல முறுகுத லின்மையி . னிடையி 
டின்றி ஞான நிகழுமென்பார் ஞானச்தை ஈண்ணுதலை யென் 
௮ம், இவையெல்லாம் வே.தாசம நூற்றுணிபென்பார் சுற்றுர் 
ரூழ்கண்டு செர்ல் லுமா மென்று. கூறினார். 

ஆகவென்லுஞ் செயவெ .னெச்சம் உண்ணர்சானெ 
ள்புழிப்போலத். தற்பொருட்டாய் நின்ற. ...
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கற்முரது சொல்றுதற் Co pens குழ்ச்சிமே லேற்றி 

க்கூறினா். . 

... கற்றார் தமது சூழ்ச்யொ வுண்ரந்து சொல் லுவரென் 
பது, | | | | 

| ஆம் DOE: | 

தீவஞ் செய்தர் ரன்றுக் தவலோகஜஞ் சார்க்தேனம். 

பொதுப்படக் கூறினாராயினுஞ் சரியைக்குச் சாலோகமுங் 
OR onus Gs சாமீபமும் 'யோகத்திற்குச் சாருபமுமா மென் 
பது “ சன்மார்க்க முத்திகள் சாலோக்யெ சாமீப்பிய சாருப் 
பிய சாயுச்சிய மென்று சதுரவிதம7'' மெனவும். உண்மைச் 
சரியை கரியா ே யாகத் தீன்மையோர்க்குச் சாலோக சாமீப 
சாரூபங்கள் மருவியிடு” மெனவும் வழி.நாலாசிரியர் புடை 

நூலாசிரியர் லிதித்தோ Bu வாத்ருனறிக, 

I) pC pe, “ பால்போ லொருதன்மையாகு மறவினை 

யா போஜுருவு .பலகொள லிங்கு” என்பவாகலின், நல்வினை 

பெனப்பட்டன வெல்லாம் புண்ணியங்களா மன்றே அவதி 

றுளேளையவற்றை யொழித்துச் சரியை ரியா. யோகங்கள் 

மாத்திரையே மிண்டுத்தவமென விதந்தெடுத்துக்.. கோண், 
டோதிய சென்னை யோவென்னு மாசங்கையைறீக்ெ யேது. 

வை வலியு.நித்துதற் கெழுர்ச வுதாரணம், | 

ப்சித்திண்டூ பின்னும் பசிப்பானை யொரக்கு 
மிசைத்து வருவினையி லின்ப--மிசைத்த 
விருவினை யோப்பி.லிறப்பி றவத்நான் | 

மருவுவனா ஞானத்தை வந்து, — எனவரும், 

அல்கினை. செய்யச் தொடங்க பற நாலையாய்வா rg 

ணர்விற்கு விடயமாய் வரும்பொழுதே தம்மாற் றலைப்படுவ் 
காமியப் “பயனைக் சட்றிச்கொண்டே வருவனவாகிய புண் 
ணிபக்களா:னுள்யாய வின்பம் பரித்துண்டு பின்லும் பரம்



  

பக்கம் கை G) பாக்கு மாமான் 

ஒருங்துக்குப் பச்தமுறுத்து௪.3சட் பொன்விலங்கு மிருப்பு 

விலங்கும் போலத் PIPL. சமமர்கர் சொல்லப்பட்ட புண் 

ணிப பாவங்களிரண்டூ$ கம்மைப் போற் கெடுதறில்லாக 

சரியை கிரியா போகங்களா?ன துலையெப்ப சேராயின் ௮5 

தவங்களின் பயனாயெ பதமுத்திகளை யனுபவி,ம த்து வைகுமா 

ண்டே தானே ானகெறியைகத் தலை | (வள், அவை யங்ங 

னோரரகா விடின் மீலா சிலத்தின்சண் வந்து பிறந்து வீனை 

  

யொப்பு கிகழ்ஈது குரவன் நிருவருள் பெற்று ஞானத்தைத் 

தீலைப்படிவ ஜென். சா 

பொருளுக்கோதிய பயனை யுவமை.பினும் கூட்டிய/னர 

BS, 
அ/ற நாலுட் கூறப்படு நல்வினை.பின் பயனெல்லாம் 

அழிவெய்துவன வென்பதற் கவ்வற,நால் சான்றென்பார் 

இசச்த்து வருவினை யென்றார்; எனவே வேள்வி முதலிய 

வற்றை விதித்த வற ராலே யவற்றிற்குப்பயன் காமியமென் 

பதாஉ முடன் கூறுதலிற் காமியப் பொருளெல்லா மழிவெ 

ய்து மென்ப செல்லார்க்கு மொப்ப முடிந்தமையர் னவ்வழி 

௯1 நெய்துவன வற்றைப் பயப்பன வாகிய புண்ணியங்கள ழிவி 

ன்றிநில்பே ுடைச்தாயெ ஞானத்தைப் பயக்கமாட்டா 

வென்ற வாருபிற்று, 

இசைத்து வருதல் ஆடி.வருதல் பாடிவருதல் போல 

உடனிகழ்ச்சி வினை, 

மர்லின் வினை வினைமே லேற்றப்பட்டது, 

சரியை கரியா யோகங்களான் வரும் பயனிவைபோ 

லழிவெய்துவ தன்றென வேற்றுமை கூறுவார் இறப்பிறவ 

மென்றார். 

இசைத் துவருவினையி லின்பம் நிலைபெருமை ப௫ித்துண்டு 

யினலும் ப௫ப்பார்க் சவவுண்டியான்வரு மின்பகத்தை யொச்
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குமெனவே யிறப் பிறவத்தான் வருமின்ப நிலைபேறுடை 

மை, ப௫ித்துண்டு பின்னர்ப் பசியாசாராபெ கடவுளர்ச் கவ் 

வமிழ்ச வுண்டியான்வரு பின்பக்சை யொக்கு மென்பதாஉ 

மாயிற்று, 

சரியை முதலியவற்றிற்குச் சிறந்த பயன் ஞானமே 

யாகலிற் சாலோக மூதலிய பதமுத்திகள் ௮ வார்தரப்பயு 

னென்றுணர்ந்து கொள்சு, 

பின்னுமென்ற வும்மை யிறந்தது தழ்ிஇயது, 

ஓப்பிலென்பது செயினென்லும் வினையெச்சம், 

தவத்தா னென்பதனைக் தவத்து ஆன் எனப்பிரித்துச் 

தவதிதென்பதற் கேதுப்பொருட். கண்வரு CeO 5 விரி 

தீதுரைக்க, 

ஆன் அவ்விடம், 
Gt ta. பள்ள 

* ஆன்வர்தியையு மு.கசனிலையாலு"' மென்றார்  தொல்கா 

ப்பியனாரும், 

ஒப்பிலென்ற தனால் ஒவ்வாவிடி. லென்பது வருலி,ச்அ 
ரைக்சப்பட்டது, 

ஆம் அசை, | 

Sass னெனக்கூட்டி. யெழுவரயாக வைச்துரைப்பா 

ரும் ஆனருபேற்ற சொல்லாக வைச்துரைப்பாரு முளர். 

ஈண்டுக் கூறப்பட்ட இருவேறு புண்ணியங்களு ளிசை 

தீது வருவினைக ளெல்லாம் பசுக்களை நோக்கிச் செய்யப்படு 

SA dh புண்ணிய மெனவும், இறப்பிறவங்க ளெல்லாஞ் Ras 

னையே சோக்டுச் செய்பப்படுதலிழ் சவு புண்ணிய மெனவும் 

போ்பெறும்,, 

pS pe, “wor தெய்வங் கொண்டிரத் தெய் 

வமாக யாங்கே, மாதொரு பாகனார் காம்: வருவ” ரென்பூ
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வாகலிற் பசுக்களை நோக்கிச் செய்தலுஞ். இவபிரானே. 

யேன்து கோடலிற் பசுபுண்ணியமுஞ் வெபுண்ணிய மாலோ 

வெனின்? ௮றியாது கூறினாய். ஈண்டுப் பசுபுண்ணியஞ் சிவ 

புண்ணிய மெனப்பகுச் 55.0 சய்வாரது கருத்து வேறு 

பாடு பற்றியேயன்றி யேன்று கோடல் பற்றியன்று, செய் 

வாரது கருத்து வேறுபா Dante தவழ்தித்தசையவே முத 

ல்வன் பயன் சொடுப்ப ளுகலானென்பது, 

அற்ராகலி என்றே மகவெனப் பல்துபி ரனைத்தையு 

மொக்கப் பார்க்கு மெப்ஞ்ஞானிகள் பஈக்கண்மேல் வைத்த 

கருணையா லவற்றின்கட் செய்தனவுஞ் புண்ணியமே 

யாயின வாறு, 

அத்முயிலுச் தண்ணீர்ப் பந்தர் மூதலிய வுலகவினை: 

போலன்றி வேள்வி முகலிய வைதிகவினை சிவனை கோக்க 
யலி.பாகல்கொடுத் தலும், வழிபடுத.லு. மூடைமையி னவை 

சிவபுண்ணியமு மாமென்றற் ஏழுக்சென்னை யெனின்? அற் 
தன்று; ஆண்டுச் சிவபிரானுக்கு அவிப்பாசுங் கொடுத்ததும், 

வழிபததும் புசுக்களாபெ வேனைக் கடவுளரோ டொப்ப 

வைத்துச் செய்தலே யன்றிப் பொதுறீக்பப் பசுபதியென் 

இறங் கருத்தாற் செய்்சலின்மையி னலையெல்லாய் கருக்,து 

வகையாற் பசு புண்ணியமேயா ம், 

_ ஆண்டுச் சிவபுண்ணியமும் அபு்திபூர்வமாய் நிகழ்தலி 

னது புத்தி பூர்வமா யினிச் செய்யக் கட வனவாயெ திவு 

புண்ணியுங்களுக் கேதுவாதன் மாத்திரையாற் பயன்பூச 

அடைக்கதென்க,. 

அவ்வேள்லி முதிலியனவுஞ் சிவபிரானை சோக்கிப் 

பொதுரீக்செ செய்யின் ௮ஃதேளைய போலப் பசுபுண்ணியு 

மாசலின்றி முன்னாக் கூறப்பரிம் பொ.தச் ரிவபுண்ணியுமா 

மனச் டுகரள்சு.
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'இஃதுலக் -வினைக்கண்ணு மொக்கும், 46 வேம்பினெடு 

இங்கனியும்' விரவி யெனைச்சீற்றி பென்றோதியதாஉ Das 

வியல்பு நோக்க யென்ச், 

-இனிச் சிவபுண்ணியம் அபுத்தி பூருவம் புத்தி பூரூவ 
மென் திருவசைப்படும்; அவற்றுள் ௮புத்தி பூரூவம் வேள்வி 

முதலியவற்றுட் போலப் பொது நீக்க யறியுமா றின்றிச் 

சிவபிரானை நோக்கிச் செயவதூஉம், அர்கோக்கமு மின்றி 

மாவலீ முன்னைப் பிறப்பிற் செப்தது போலச் செய்தவிளை 

யாதானு மோராற்றுற் சிவபிரானுக்குரிய பணியாய் முடிவ 

SAGs விருவகைப்படும், 

இனிப்பொது நீக்கிச் செய்யப்படுவதாக ் சிவபுண் 

ணியமும் பொது சிறப்பென் நிருவகைத்து;.' அவற்றுட் 

பொதுவாவது சிவபுண்ணியத்திற் கங்கமாசய வே தக்சை 

யின்தி யவவாறு செய்வது. சறப்பாவது. வெபுண்ணியத்திற் 

கங்சமாகிய சிெவதக்கை புடையரா யவவா.ர செய்வது, இவ் 

விரண்டும்பத்தி காரணமாக வுண்மையாழ் ' செய்வதூஉம்; 

புகழ் முதலிய வுலகப்பயனை நோக்கச் செய்வதா௨ மென 

வெவ்வே திருவசைப்படும், ௮ச்சறப்புச் சவெபுண்ணிய மிர 

ண்டுஞ் சரியையுங் சரியையும் யோகமும் ௮வற்றா னிகழு 

ஞுனமுமென வொரோவொன்து ஈக்கான்காய் அ௮ர்கான்கினு 

ள்ளும் சரியையிற்சரியை சரியை யோகம் ஞானம்,கரியையிற் 

சரியை ரியை யோகம் ஞானம், யோகத்திற் சரின்ப கரியை 

யோகம் ஞானம், ஞான த்திழ் சரியை ரெியை யோகம் ஞா 

னம் என வொரோவொன்று ஈர்கான்காய் முப்பத்திரண்டு 

வகைப்பட்டு விரியானின்லும் பலதிறப் பரிமென்றுணர்க, 

ி/வற்றுட் டி ருக்கோயி லலூடென், மெழுகன் முதவி 

பன சரியையிற் சரியை, ஜயைக்து மர்த்திகள், விகாயகச் 

கடவுண் முதலிய வாவரண நேர்த்திகளி” லொருகர்த்தியைப் 

பூசித்தல் சரியையிற் ரெியை, நெஞ்சின்கண் -ூருத்திரக்



$98 சிவஞானபாஷ்யம்; 

கடவுளைச் தியானஞ் செய்தல் சரியையில் யோகம், அத்தி 

யானபாவனையி லுறைப்பா னோரனுபவவுணர்வு நிகழ்தல் 

சரியையின் ஞானம். சிவபூசைக்கு வேண்டப்படு முபக.ரண 

ங்களெல்லாஞ் செய்து கோடல் இரியையிற் சரியை, சிவாசு 

மத்தின் விதித்கவாறே யைவகைச்சு த்தி முன்னாகச் சிவலி 

ங்கவடி. விற செய்யும் பூசனை இரியையிற் கரியை, ௮கத்ேச் 

பூசை யோமந்தியான மூன்றற்கு மூவீடம் வகுத்துக்கொண்டு 

செய்யப்படு மந்தரியாகங் சரியையில் யோகம், ௮வவந்தரி 

யாக விறைப்பின்கண் ணிகழுமோ ரனுபவவுணர்வு BA cows 

யின் ஞானம், இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமமென்னு 

நான்கும் யோகத்திற் சரியை, பிரத்தியாகாரமுர் தா.ரணையும் 

யோகத்திற் கிரியை, இயானம் யோகத்தில் யோகம், சமாதி 

யோகத்தின் ஞானம், இக்தயோகஞ் சகளஞ் சகளநிட்களஈ் 

களைப் பற்றிதின்று செய்யுஞ் சாலம்பயோகமும், நிட்கள த் 

மைப் பற்றிகின்று செய்யும் கிராலம்ப யோகமு மென் றிரு 

வகைப்படும். இபம முதலிய வட்டாங்கந்களி னியல்பெல் 

லாம் ஈண்டுவிரிப்பிற் பெருகும், சிவாகமங்களுட் காண்க, 

, இனிக்கேட்டன் முதலிய நான்கலுட் கேட்டல் ஞான 

த்திற் சரியை. சிந்தித்தல் ஞான.த்இற் கரியை, தெளிதல் 

ஞானத்தில் யோகம். சிட்டைகூடுதல் ஞானத்தின் ஞானமெ 

ன்றுணர்ர்து கொள்க, 

இவத்று ஞூபாயச் சரியையபிற் சரியைமுதல் உபாய் 

ஞானத்தின். ஞானமீருகிய பதினாறு வகையி னின்றும் பல 

வேறு வகைப்பட லிரியஞ் சிவபுண்ணியங்களுக் கெல்லாம் 

பயனவ்வவத்றிற் 'கேற்பக் காலாக்னி புருத்திரர் முதல் 

குணதத்துவ மத்தகச்திம் சீகண்ட புவனத்தின் மேள்ள 

வு HS BaP cp om வவ்வப் புவனபதஇிகளுலகத்திம் சாலோக 

முசலியவற்றைப் பெறுதலாம், உண்மைச்சரியை;பிழ் சரி 

யைமுதல் உண்மையோகத்தின் ஞானமீறுய பன்னிருவ
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கையினின்றும் பல வேறுவனகப்பட்டு விரியுஞ் சவபுண்ணி 

யங்களுக்கெல்லாம் பய னவ்வவற்றித் கேற்பச் சீகண்ட, புவ. 

னமுதழ் சு.த்தவித்தைக்குக் மேள்ள அவவப்புவன பதிகளு 

டைய சிவலோகத்துச் சாலோகமுதலிய பதமு.த்திகளைப்பெ 

sorb, உண்மைஞானத்திற் சரியை முதலிய மூவகையி 

னின்றும் பலவேறு வகைப்படுஞ் சிவபுண்ணியங்களுக் கெல் 

லாம் பயன் அவ்வவீற்றிற்: கேற்பச் aS 5A SONS முதலிய 

வதிகாரதத்துவம் போகதத்துவங்களின்வைகும் மந்திர் மங் 

தஇரமகேசர் முதலியோர் புவனத்துச் சாலோகமுதலிய வப 

சமுத்தியைப் பெ.றுதலாம், 

இனிப்பல் வேறுவ்கைப்பட கிரியு ஞானத்தின் ஞானீ 
ங்களுள் முடிவா ஞானத்திற்குப் பரமுத்தியே பயன்: 

ஏனையவ்ற்றிற்கு இலயதத்துவத்திழ் பலவேறு வகைப்பட்ட 

வபர்முத்தியயனெனக்கொள்க,; Cu 

சி.ண்மைச்சரியை முதலியவற் றிற்குச் சு,த்ச வித்தை. 

rip, Zod wi ததீதுவத்துச்சாலோக தேதலியவத்திழ் சேறல் பய. 

ளென்றுரைப்பாருமுளர். Rai zg gra. /வனங்கள் ஆணவமல 

நீல ங்கி வாசனை மாத்திச் நீடையவரானெய்தப்படும் அபரமுச் 

த தி.ச, கானமன் றி யேனையோ செய்தும் Lig ips Bs wrest மன் 

மென்பது சிவாகமங்களுக் கெல்லாமொப்ப முடிர்ததாகலின் 

ஞானத்திற் நலைப்பட்டன்றி மலநீங்குதல் கூடாமையானும்) 

“ஈசன் யோகசக்கரியா சரியையினி னின்றோர் ஊனமிலா 

aps இபதம் பெற்நுலகமெல்லா மொடுக்கும்போ தர்ன்முனி | 

லாகொழி:ின் ஞ்்னநெறி யடைந்தடைவா சிவனை! எனப்: 

பசமுத்திகளைப் பெற்றோர்க்கு மீட்டி கூறுதலிழ் சுத்தகிச். 

செழுகமம் Segal புவனங்களி னெய்தினோர்ச்கு அண்டு 
நின் வாமே ப.ரரு்த்தினய த் தலைப்படுதலன்றி யொருவா,நி 

முனு! மீட்சியில்லையென்பது சிவாகம Bt lect Lin coor ef 

சிவாகம்ங்களோடு முர்ணி யவ்வாறு கூறுதல் பொருந்த 
யறிக,
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சரியை முதலயவற்றி னின்றோர்க்குப் ப.பன் சுத்தத் 

அவ புவனத்துச் சுத்தசாலோக முதலாயினவெனச் சிலவி 

டங்களிற் கூறியது, ஞான்த்திற் சரியை முதலியவற்றி 

னின்றரோர்க்கென்லுங் கருத்தே யாமென்றொழிக, 

சரியை மூதலியலற்தி னியல்பென்னை யெனிற் கூ 

தும். ௮கண்டாகார நித்தவியாபக சச்சிதானந்தப் பிழம்பா 

Bu சிவபிரான் உயிர்கள் சோபானமுறையா grees 

ய்தற் பொருட்டுக் தூலமாகவுஞ், சூக்குமமாகவும், அதிரூக் 

குமமாகவு மூவடி.வங் கொண்டருளி, யவ்வடிவங்களின் வழி 

படு முறைமையும் வேதாகமந்களி னவனால் வகுத்தருளிர் 

செய்யப்பட்டன வாகலா னம்கூவகை வடிவின் வைத்துப 

பம்குவமுறைமையான் மேம்பட்டு நிகழும் நுண்ணுணர் வின் 

மையிற் சகளமாகிய தூலவடிவ மாத்திரத்தைப் பொருளென் 

ணர்ந்து காயத்தொழின் மாத்திரையா ஞைமத்தின் விதித் 

லாது வழிபழிவறு சரியை. 

குவ விசேடத்தா 

ண்ணுனார் வுடையராப்ர் சந நிட்களபாகிய சூக்கும 

அ௮ஃதடிப்பட்டு வரவர சகழம் பக் 

டி வமே பொருள் சகளனடிவ மகனை லழிபடுசந்தடமாகிய 

இருமேனியென் றிவ்வாறுணர்ந்து புறததொழிலாலு, மக் 

கொழிலாலும் விதிர்கவாறே லடத$பம்வது இரியை, 

அம்தடிப்பட்டு வரவர கிகழம் பக்குவ ASFL.554 

ன திநுட்ப வுணர்வுடையராய் சிட்களமா 9.ப வதிசூக்கும வடி. 

வமபொருள் சகளமுஞ் சகள சிட்களமும் அதனை வழிப 

இம்டெமாயெ திருமேனியென் றிவ்வாறுணர்ந்து ௮கத்தொ 

pa. மாத்திரையானாண்டைக்கு விதிக்தவாறே வழிப] 

யோகம். 

மூன்௮மிவ்வாறு முறையே படிப்பட்டு வரவர நிகழ்ச் 

2/பக்குவ முதிர்ச்சியானே யுள்ளவாறுண்ர்வு விளங்கி ௮கண்
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டாகார நித்த வியாபக சச்சொனர்தப் பி ழம்பே சொருப 

மேனைச் சகளமுதலிய மூன்றுர் தூலாருக்ததி நியாபமாகவ௫ 

னையுணர்தம் பொருட்டும், வழிபடுதழ் பொருட்டுங் கொண் 

டதிருமேனியென்றிவ்வா அுணர்ர்து காயத்சொழின் மனத் 

கொழிலிரண்டையுங் கைவிட்டுக் சேட்டன் முதலிப வ.நிவு 

தீதொழின் மாத்திரையான் வழிபவெது ஞானம், 

ஆகலா னறிதலொப்புமையாற் சரியை முதலிய நான் 

கு ஞானமேயாமெனவும், ஆயினும் அரும்பு, மலா, காய், சனி 

யாதல்போலச் சோபான முறையாயெ தம்முள் வேறுடாட் 

டான் முறையே யொன்றற் கொன்றஇசமாய் ரான்கா Qu 7g 

இர் முறைமைக்கண் ணின்ற ஞான்மே முடிவாயெ ஞானமா 

மெனவும், எனவே யிர்கான்கனுமறிவு ணு வரவர அறி 

யாமையாகயே மலமும் அம்முறையே தேய்ந்து தேய்ந்து வ 

ருதலின் இவற்றின் பயனாகிய சாலோசு முதலிய சான்கு;ம் ட் 

முத்தியே யாமெனவும், ,ஐபிலும் ௮ம்மல நீக்கமு மவ்வாறு. 

நிகழுஞ் சோபான முறையானே யவையொன்றற் கொன் 

றேற்றமா யவற்று ணான்கா மென்லு முறைமைச்ச ணின்ற 

சாயுச்சிய மொன்றே முடி.வாகிய முத்தியாமெனவு முணர்க், we. 

துகொள்க, 

சாலோசமுதலிய சான்களு எவ்வச்சரியைக்கேற்ப ௮வ் 

வப் புவனபதியுலகங்களி னெய்தி யொருவர்மளையிற் பணி 

செய்யு மகத்தொண்டர்க்குளதாகிய வுரிமைபோலவவ்வவுல 

கத்துள் யாண்டும் தடையின்றியியங்கி யவ்வப்போகங்களை 

நுகர்ந்து வாழ்வது சாலோகம், 

௮வ்வளவினன்.றி மைர்தர்க்குளதாகய வுரிமைபோல 

அவ்வப்புவன பதிகளுக் கணுக்கராய் வைகயெவலப் போசு, 

விசேடங்களை நுகர்ந்து வாழ்வது சாமீபம், , 

அவ்வளவினன்.றித் தோழர்க்குரிய வுரிமைபோல் அவ்வி
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ப்புவன-பதிசளோடொச்௪ வடிவமும், ஒத்தவணிகலனு,மோ 

ps போக்றுகர்ச்சியும் பெற்௮ுவாழ்வது சாருபம்; 

இம்மூன்௮ முரிமை விசேடம்பற்.றி முறையேதொண் 
டர் முதலியோரியல்பை யொத்தலினிவற்றை யடைசற்கு 

-இெெறியாயெ சரியை முதலிய கூன்றுந் தாதமார்க்கம். பத்திர 

மார்க்கஞ் சகமரர்க்சமெனப் பெயாபெற்றன வென்பது, 

இனிச்சரியையின் ஞானமுதல் யோகத்தின் ஞானமீரறாகியு 

ஞானதிசேடங்குட்குப் பயனெனப்படுஞ் சாயுச்சியமாவது 

"ஓத்த வடிவினராய் வாழ்தல் மாத்திரையேயன்றி யவ்வப்புவு 

னபதிகளா னதிட்டிக்கப்பட aida Sarg wader யவ்வவுர் 

போலவே சேய்துகொண்டு வாழ்வதென்றுணர்ச, 

அற்றேல், இவ்வாறன்றிப் புவனபதிகளுடைய சாபுச் 

இபமா தலாவது: அவ்வப் புவனப இகளா ன திட்டிக்கப்படுவ தி 

ன். மியே யவரோடொப்ப வதிகாரஞ்செய்பு மாற்றலுமுடை 

ஸ்மயென்றாற் புுமிழுக்சென்னை யெனின்? ஈன்று சொன் 

னாய்; ௮வவுச் சரயுச்செ)த்தினின்றோர் அவ்வப் புவனபதிகு 

ளர் னதிட்டிக்கப்படுதலின்றியே அவரோடொப்ப ௦ வ இகாரஞ் 

செய்யு மாந்றலுடைய ராயவழிவறிசே யிருப்பரோ அதிகா 

சஞ். செய்தகொண்டிருப்பரோ வெனச்சடாயிஞார்க்கு வறி 

தேமிருப்பரென விடுப்பின் ௮வ்வாற் தலாற் போந்த புபனெ 

ன்னை? ௮ல்லதாஉம் வீடுபயக்கும் மெய்யுணர்வு நிகழுல்கா 

Bio 'மேன்மேலலாச்சேற லொருதலைபாகலின் ஆற்மல்பெற் 

De வறிதே யிருத்தல்கூடாது; 

இனியதிசாரஞ்செய்த்கொண் டி.ருப்பரென விடுப்பின் 
அக்கக்புவன பதிகளதிகாரத்சை மாற்றி முழுவதுக்தாமே 

பதிசாரஞ்செய்வரோ ௮வருமதிகாரஞ் செய்யத் தாமும் அத 

காரஞ்செய்வரோ அவசதிகாரத்தை மாற்றித் காமே யதிகா 
சஞ்செலுக்துவரெனின், அவவப்புவன பதிகளாதலேசாயுச்
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சிய மெனப்பட்டு வழுவாம், அன்றியும்) பிரளயாகலர் லிஸ் 
ரநானகலரிற் புண்ணியப் பேறுடையார்க்கள் நிச் சசுல்ரிற் பு 
ஸ்ணிபப்பேதுடையார்க்குப் புவனபதிகளா தல் கூடாது. அ] 
வவாறின்றி யவருமதிகாரஞ் OF 91595 50 Up மதிகாரஞ் 
ரெ.ஓத்துவரெனின், ஒருகம்பத்தி னிரண்டானைே போலவும் 
ஒருஈகரியினிருவேர்தர் போலவு மாரு, தலேயன்றி யவ்வதிகா 
ரமி னிதுசெல்லாது; HON GILL தமக்குப் பாதியதிகாரமாய் 
முடியுமப்புவனபதிகட்குப் ur Bu Bara குறையுமென் றிவ 
வாறெல்லா மெள்ளலாய் முடியுமாகலி னவ்வப்புவன பதிக 
ளோடொத்த வாற்றலுடைமை யவ்வச் சாயுச்சீய மென்றல் 
போலியென்ஜொழிக, 

இனி முடிவா ஞானத்இற்ருப் பயன்படுஞ் சாயுச்சிய 

இனிய௰ல்பு முன்னர்க்காட்டுதும். சரியை மு.தலியவந்றிற்குர் 

சாலோக முதலியன வவாந்தரப் பபனெனவும், ஞானமொ 

ன்றே புண்மைப்பயனெனவு 5 கொளச, 

இனித்தவ மிவ்வா.று சரியைமூத னால்வசைப்பட்டு 

அவற்றுள்ளும் பல வேறுவகைப்பட்டு நிகழ்தற்கேற்பப் பக் 

குவ மாதற்ட. GO மலத்திற்கலுகூலமாய் நின்று ஈடாத் 

திய திமராசான ௪.த்திமலம் பரிபாகமெய்தியவழி யக்கருணை: 

மறமாகியசெய்கை மாறிக் கருணையெனப்படு முன்னைப் 

HgTe 3B ரூபமமயா யான்மாக்கண் மாட்டுப்பதிதலாயே சச் 

திரிபாதமுஞ் சோபானமுறையான் மந்தம், மந்ததரம், தீவி 

சர், இவிரசரமென நால்வகைப்பட்டு அவற்றுள்ளும் பலே 

௮வகைப்பட்டு நிகழுமெனச் கொள்க. 

எனவே சத்திரிபாத்த்திற்குக் காரணம் மலபரிபாக 

மென்பதா௨, மதுவுமவ்வாறு பல வே.றுவகைப்பட்டு நிகழு 

மென்பதாஉம் பெ றப்பட்டன. 

ச.த்திகி பாதமென்னுஞ் சொல்கியல்பு சத்திபினதுகிழ் 
ச்சியென்றவாறு,



ப சிவஞானபாஷ்யம், 

நி யென்பது ஏற்றமாகவெனப்பொருள குறித்துகின்ற 

ே 'தாரிடைச்சொல், 

ஓரவைக்களத்தி னடுவே ஒருகல் வதுவிழ்ர்கா லவ்வி 

ழ்ச்சி யவ்வவைக் களத்துள்ளாசை யாண்டுகின்று மகல்விர் 

"கும்; அதுபோலச் சத்திநிபாதம் நிகழ்ந்த மாத்திரையே 

அஃதவ்வான்மாவை மனைவிமக்கண் முதலிய வுலகத்துழனி 

யினச்ச நிகழ்ந்து ௮வ்வவ்வுலக வாழ்க்கையினின்று வெரீ இப் 

பெயர்ந்துண்மைக் குரவனை நாடிச்செல்லுமாறு செய்வித்த 

லினவ்வொப்புவமை தோன்றச் சத்திநிகழ்ச்சி பென்னாது 

சத்திவீழ்ச்சியென் ரோதப்பட்டது. 

மலபரிபாகமாவது; தனசத்தி தேய்தற்குரிய துணை 

க்கா ரணங்க ளெல்லாவற்றோடுங் கூடுதலேயாம். 

'இனி யிறப்பிறவத்தா னிகழு மிருவினை யொப்பாவது 

யாதெனிற்? கூறுதும், சஞ்சிதமா யீட்டப்பட்டுக்கிடர் ச 

'விருவினைகளும் பக்குவமுறையானே பயனாய் வரும்வழி நல் 

வினையுண்மிக்ககாயெ பரிமேதவேள்விப் புண்ணிபமுர், இவி 

னையுண்மிக்கசாகிய பிரமக்கொலைப்பாவழு மொருங்கே பக் 

குவமெய்திப் பயன்படுதற்ச ணொத்தனவாயின் ௮வைதம்மு 

ளொன்றானொன் றடிக்கப்பட்டுச் சு்தோபசந்த நியாயமாய்க் 

கெட்டொழியுமாகலி னவை யவ்வாறு தம்முளொத்தலே 

யிருவினையொப்பென்ப ரொருசாரார். சஞ்சிதமாய்க் சடர்ச 

புண்ணியங்களும் பரவங்களு மிகுதிகுறைவின்றித் தம் | 

ளொத்தல் இருவினை யொப்பென்ப ரொருசாரார், மிக்சகினை 

யிரண்டுர் சம்முளொத்துக் கெட்டனவாயினு மவை யொழி 

திதொழிச்ச புண்ணியபாவங்க டத்தம்பயனைச் தரு.௧.ற்டை 

-மீடின்மையானு மிருவினைகண் முழுதுஈ்சம்மு ளொக்குமாறி 

ல்லை; யொக்குமெனினு மதுபற்றி யாணவமலம் நீங்குமாறி 

ன்மையான் விஞ்ஞான கலராவாரன்றி, முத்தியெய்துதல் 

கடடாமையாளலு, மிவ்வாறு பெஎட்கரத்து ளெடுத்தோதி யுவ்
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விர்ண்டினையு மறுத்தலாலும் ஈண்டோதிய விருவினை யொப் 

புக்கவை பொருளல்ல .வென்றமொழிக; 

இனிபில்கிரண்ட மிவவாருக வேறு வே று பொருள் 

பிற் கேலாமையாலுஞ், சவப்பிரகாச,த்தில் 16 எதிர்வினையு 

முடி வினை யு.தவுபயனா னேராக '” வென ஏனைவினைகள் போல . 

காமியவினையு முடிவினையமொ த்தல் வேண்டு மென் Cog 

தலி னஃதொத்தல் பிறிே காராற்முற் பெறப்படாமையா 
னும், மலபரிபாகக்கு தி சத் ் இிரிபா தக்குறி சவெபுண்ணியக் 

குறிக ளெல்லாம் ஆன்மா வறிவின்கண் விளங்குமாறுபோல் 

இருவினை யொப்புக்கு றியும் தன்ன நிவின்கண் விளங்கு மாதி. 

ல்லை யாயி னதுமுக்திக் கேதுவா,தல் கூடாமையானும், ஒன் 

றின் விருப்பும் ஒன்றின் வெறுப்பு மாதலின்றிப் புண்ணிய 
பாவ மிரண்டினு மவற்றின் பயன்களினும் ஒப்ப வுவர்ப்பு 

நிகழ்ந்து விரிவோன தறிவின்கண் ணவ்கிருவினையும் ௮வ் 

வரரறப்ப நிகழ் கலே யீண் டி.ரூவினை யொப்பென்றதற்குப் 

பொருளென நுண்ணுணர்வாற் கண்டு கொள்௫, 

“எதிர்வினை நேராக ' வெனப் புடைழால் செய்தி. 

வாடிரியர், இஃ்கறியாது வேறு வேறுரைப்பாரை கோக்க: 

ன்றே * இருவினை தக்க வருவினை நில்லா ஒருவினைபுரிகா 

லிருவினையாகா வொப்புறுமாறு செப்புக'” வென்று சங்கற்ப 

நிராகரணச் தோதியதூ௨ மென்ச, “இனையபல பிறவிகளி'' 

னென்ஓுஞ் செய்யுளின் 'எதிர் வீனையு மென்பதற்கு வேறு 

முடிபாக வைத்துத் தமக்கு வேண்டிய வாறே யுரைப்பாரு 

முளர்; ௮து பொருந்தாமை சொற் டக்கை முறைகோக்கி 

யுணர்க, 

ஆண்டி ருபயனு மென்ற வும்மை யேனை யிசண்டும்மை 

களோ டொப்ப எண்ணும்மையாதலே பொருக்த முடைச் 

தாகலி னதனை வேறு பிரித்து முற்றும்மையாகக் கொண். 

டுரைத்தலும் பொருந்தாமை யறிக, இன்லு மவர் உம்மு
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க்தர்கு மிடனு மாருண்டே" பென்னுஞ் சூத்திர AB. a 

ம் நீர்க்கோதி கூப்பெபர்க் குந்து ் என்றதேசே போல HEH. 

மென்னும் பெய ரெச்சத்தைை BSHIO Gam வை.த்தோதிய 

வாரியர் கருத்துணராது நக பென்பதனை முதனிலைப் 

பெயராக்கிக் கண்ணுருபு விரித்தடர்ப் பட்டுரைப்பர். “ஒரு 

காலத்து. '” எ-ம், 4 முந்த. ” எ-ம், இ ஓதிய சொற்குறிப்பு மறி 

ந்திலர் போலும், அன்றியு மவ்வாறுரைப் பார்க்கு அந்த 

முத வந்த வினையு மெனவே யமையு மர்கலின் ஒரு காலத்த 

ரக்த முந்த நகரு (துபபனென்றசொன்முழுவதும் Oa pon 

ன் தொடுத்தலாய் முடியுமாகலாலும் ௮வ்வுரை போலியெ 

ot Om ifs, 

இனியிருவினைகள் பசுஈல்லீனை இவினையென்றுஞ், Ral 

நல்வீனை தீவினை பென்றும் இருவேறு வகைப்படு மெனவே 

மிருவினை பொப்பு மவவாறு ப.ுநல்வினை இவினைகள் தம்மு 

ளொத்தலாயெ விருவினை யொப்பென்றுஞ், வல்வினை இவி 

னைகள் தம்மு ளொத்தலாகய விருவினை யொப் பென்றும் 

இருவேறு வகைப்ப? மென்பதூஉம் பெற்றும்; 

இிவகல்வினை தீவினைக டம்மூ ளொத்தலாவது; செல் 

வினையுக் இவினைபோலச் தமது முசலுபகாரத்தை . மறந்து 

பிறவிக் கேதுவாய்ப் பசுபோ, முனைத்துச் செய்யப் பவ 

தொன் றெனத் தெளிஃது உவர்த்து விரிவோனது அறிவின் 

கண் ணவவாற்றா ஜனொப்ப நிகழ்தல். 

இவ்விருவகை வினையொப்புண் முன்னையது பக்குவ 

தானிகமும் பச புண்ணிபத்திலும் நிகழ்வனவா யுள்வென் 

மேத்கூறப்பட்ட அட. த்தி பூருவம் பு.த்திபூருவ மென்னும் 

பொதுச் வெபுண்ணிப; த்தா னுண்டர்வதாய் மலபரிபாகத் 

on 5 Csr ppdeg முகத்கானே மர்ததர மெனப்படு முத 

றீ சத்திகி பாதத்தில் பின்னையது. பலதிறப் படுவன வ்்ூிய 
நால்வகைச் oa பாதத்தா னவ்வாறே நால்வசைப்பட்ட
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முறையா ஸிகழ்ந்து முடிவின்சண் ஞானத்திற் கேதுவர. 

மென்றுணர்க. 

இனி ஞான த்திற்குக் காரணக் சரியை முதலிபன 

வென்பதாஉம், சரியை முதலிய வற்றிற்குக் காரண மர்ததர 

முதலிய சத்திரிபாக மென்புதூஉம் யாண்டு மினித விளங்கக் 

கடர்கன; 

இவை யெல்லாவந்திற்கு மூலகாரண மெனப்பட்ட 

பக்குவமாவது சமக்குரிய சோபான மூறையா னன்றி யறிய 

மாட்டாததோரியல்புடைய : வான்மாக்களுக் சும்முறையா 

னிகழு மாததிய,...... UA BY SSO யாமென்பஅமே லாரண் 

டாண்டுச் கூறியவாறு புற்றிபுணர்ந்து கொள்க, அவ்வல்லு 
தற்குக் காரணங் கேவலக் கடையினு நீங்கா துடனாய் நின்று 

கோக்கிவரு முதல்வனது கருணை கோச்கத்தி னடிப்பாடென 

வறிக, ட ட | 
7 ழதலத்கரண மடிந்தது. 

இரண்டாமதிகரணம், 
தய 

  

   

'மேலையதிசரணத்தின் உயிர்க்கு விபெயக்கு நல்லறிவு. 

தவச்தினாலே வருமெனச் சாதித்தவழி, அற்றேல், மேற்சரி 

யை கிரியா யோகங்களைச் செய்துழிப் பிரி.ஐரணம் வேண் 

டா தவைதானே ஞானத்சைக்காட்டும்போலு மென்னு மா 

சங்கையை நிக்குகற் கெழுக்தது இரண்டாமதிகரணம், 

இனி யிவ்வரன்மாக்களுக்குச் தமது முகரூனே குருவு 

ழாயுணர்த்தும் என்ற, | 

இது மேலை பதிகரணத்தோதிய சரியை முத்லியவற்றூ 

னிகழும் ஞானக் குரவனையின் நியமையாதவா LDS GT al ay 

இயல்பு முணர்ததுகின் றது,
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இனியென்றது சரியை முதலி,ப மூன்றுஞ்செய்மு முற் 

ியபின் னென்றவாறு, 

இட்வான்மாக்களுக் சென்பது இம்முற்றுப்பேறுடைப 
வான்மாக்களுக் கென்றவாறு, 

தமக்கு முதலாயிதுகாறு முண்ணின் அுணர்த்தி ais 
பரம்பொருட்கன் றி யேனையோர்க் சவ்லிபல்பறிர்துணர்,2.து 

தல் கூடாகென்பார் தமது முதறானே யென்றார், 

ஏனையோரிற் பிரித்தமையி னேகாரம் பிரிநிலைக்கண் வர் 
ஆ 

இக்கருத்தேபற்றி * அசத்துறு கோய்க்குள்ளினரன் றி 

யதனைச் சகத்தவருங்காண்பரோதான் '' என்றார்புடைமாலா 

சிரியரும், 

இனிதக்தானே யென்பதனைத்தாமே தருபவரை யென் 

புதிப்போலக் கொண்டுரைத்கலு மொன்று, 

இதனானே கருணைமிகுதி கூறியவாருபிற்று, 

உம்மைக்குப் பொருள் மேதுரைத்தாம். 

சண்டுக்குருவடி வென்றது மானிடவடி.வினை, 

MPC od, மாயாவுருவ்ன் மாயாவுருலினை யேய்வ 

ஞூ.பி செம்மனோரி லொருவஞாய் முடியும், ௮ல்லதூ௨ம் ஆக 

மங்களின் ஆசான் மூர்த்தியாயெ வாதாரத்தை யதிட்டித்து 

நின் துணர்த்துவன் முதல்வனென வேற்றுமைப்படுத்தோ 

துதலி னீண் டிவ்வாறு ays லவற்றொடுமு.ரணுமாலென் 

னு மாசங்கை நீக்கி மேற்கோளைச் சாதித்தற் கெழுந்தவேது, 

அலனன்னிய மின்றிச் சைதன்னிய சொருபியாய் நிற் 
றலான், எனவரும், 

இன, அம்முதல்வன் வேற்றுமையின்றி யுடலின்க ணு 

மிர்போல்வதோர் கலப்பினா லான்மாவே திருமேனியாக வு 

டை_யனாய் நிற்றலான் இனி யிவ்வான்மாக்சளுக்குச் தமது
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மூசரானே குருவுமா யுணாத்துமென மேற்கொண்ட தென் 

ற்வாறு, 
மூகல்வன் கலப்பின லவையேயாதல் பொதுவதிகாரத 

தட் பெழப்பட்டமையி னீண்டதனை யேதுவாகவைத்து மே 

நீகோளைச் சாதித்தார். , 

ஈண்டுச் சைதன்னிய மென்றது தன்மாவை. ௮.றிவெொ 

ரிபோலென்றம் றொடக்கத்துப்போல வேற்புழிக் கோடல! 

ம் பெறப்படும், 

இவவாறன்றி யறிவு சொரூபியாயெனப் பொதப்படவு 

ரைப்பி னவ்வேது அன்மாக்கண்மாட்டுஞ் சேறலி afar. 

டுத்துக்கொண்ட மேற்கோளைச் சாதிக்கமாட்டாது அரேகர் 

நீதிகமாய் முடி.வதூஉ மன்றி மேற்கூறிய வாசங்கைக்கு வி 

டையாகாமைட மூணர்க, 

அ/ற்றேல் இது விடையாமா றியாங்கன மெனிற்? கூற! 

தம். சிலலாகமங்களிற் ருருஆர்தீதி யாதாரத்தையதிட்டி ௪ 

துகின் றுணர்தீது மென்றது பொருட் டன்மையாற்றானே 

யாமென மேலோதிய வியைபுபற்றி. யிண்டுக் தம்முதலே 

ருருவுமா யுணர்திறு மென்றது, கலப்பினலைவையே யாமென் 

ேஇப லீயல்புபற்றி, தசலி னிரண்டுந்தம்முண் opr ap 

இின்மையாலும் மாயை மர்மாயை மாயா வருவிருவினையின் 

வாய்மை, யாயலவாருபிரின் மேவு மருளெனிலொளியாய் கில் 

G” மென்ப வாகலின், முதல்வனுக்குச் இருமேனீஙாகய 

ரளைதன்னிய முதல்வனைச் சார்ந்தவ்வண்ண மாயவழி யவ 

டம்பு மவவா றருண்மயமே யாகலி னிமுக்கன்மையர் னவ 

வுட. லிடங்கோடல் பொருத் தமுடைமையாஜுரற், தமது முத 

னே குருவுமா யுணர்த்துமென மேற்கொண்டது சானுமெ 

ன விடுத்தவா றென்றதிக, * மாயை மாமர்யை ” யெனஜு 

ஞீ செய்யுள் வேறு பொருள்படுதற் கேலாமை மேலிருவிலை! 

வதிகரணத்தின் விரித்துரைத்தாங் கடைப்பிடிக்க,



S00 சீவஞானபர்ஷ்பம், 

அற்றேல், சிலவான்மாக்களுக்குக் குருவடிவக்கொண் 

ணெர்த்துத லின்றியு ஞானரிகழ்த ண்மையின் ஈண்டுக் 

குருவடிவவ் கொண்ணேர்த்திய பின்னன்றி ஞான நிகழாசெ 

ன வரைர்தோ தியது யாண்டுஞ் செல்லாதாலென்னு பாசல் 

கையை நீக்பெதனை வரியுறுத்துதற் கெடுத்துக்காட்டு முதா 

ணம்: 
மேய்ஞ்ஞானந் தானே விளையும்விஞ் ஞாீனக்லர்க் 
க்ஞ்ஞான வச்சகலர்க் கக்குருவாய்--மெய்ஞ்ஞரீனம் 

பின்னுணர்த்து மன்றிப் பிரளயா க்லருக்தீ 
முன்னுணர்த்தந் தான்குருவாய் முன். எனவரும்' 

விஞ்ஞானகலர்க்குத் தானே மெய்ஞ்ஞானம் கிளையும் 

தன்றிப் பிரளயாகலருக்குக் தான் குருவாய் முன்னுணர்த் 

னம்: அஞ்ஞான வச்சகல/க் சக்குறுவாய்ப்பின் மெய்ஞ்ஞா 

ன முணர்த்து மெனமாறுக; 

எளிதி னடப்பரி5 ஜேக்க அ௮ரிதோனே யடப்பட்ட 

சென்றாற்போல எளிதின் விளைவிக்சப்படுதனோக் மெய்ஞ் 

ஞானக்தானே விளையுமென்ரார், அரசனெடுதக்த வாலயமென் 

புமிப்போல விவ்வி குதி குன் றிநின்த சென்ற லுமொன்று. 

இவ்வாறுசையாது விபஞ்சகமின்றித் தானே விளையுமென் 

அரைப்பிற் சிவாகம மெல்லாலற்ரோடு முரணுமென்றொழிக. 

தானே கிளை ரலாவது: வேறிடதீ இினில்லா.து serena 

னின்றே கிளைப்ப விகாகல்: ** உண்ணின் றறுத்தருளி'' 

யென்றார் புடை நாலாசிரிய ரும். பிர்ளயாகலருக்குச் தான் 

குருவாய் நின்று முன்னுணர்ச்அு சலா வத விஞ்ஞானகலர்ச் 

gma நுணர்ச்திய வாறுபோலன்றி காற்றோளு முக்க 

ண்.ணுங் சறைமிடறு முதலிய வுறுப்பிற்றாப் முத்தொழி 

னடாத்தி நின்ற தனதியற்கை வடிவே குருவடி.வாகக் காட்டி, 

முன்னின்றுபதேச முகச்சா னுணர்த்துதல்,



திவ்ஞானபாஷ்யம்!: §61 

“ச்சல்ர்க்குக் குருவாய்ப் Ger giant sg தலாவது ser? 

வ்டிவுபோலுங் 'குருவடிஸ்பெ மானுடப்போர்லையின் மழை. 

gil on அ,பதேசமுகத்தா ஒணர்த்துசல்; | 

மெய்ஞ்ஞானம் வீடுபயக்கு முணர்வு' 

ஈண் டஞ்ஞானமென் றதவிச்சையை: 

சகலர்க்கே கிசேடணமா யோதுதலா னென்பது. 

அிச்சகலர் மேற்கூறிய சரியை சரியா யோகங்கள் செய் 

து முற்றிய சகலர். | 

லிக்குரு மேத்கோளிற் கூறிப்போந்த குருவென்சு, 

சீனவே' மீண்டுச் சரியை சரியா யோகங்களைச் செய்தோர்க் 

குதி சீம்முநதல் குருவுமா யுண்ர்த்துமெனச் சகலர் வர்க்கமே 
யெடுத்துக்கொண்டோதிய தாகலி னஃதேனைப் பிரளயாகலர் 

விஞ்ஞானகலர் வர்க்கத்துச் செல்லாமைபய்றி யிழுக்இல்லை' 

யென கிடுத் தலா நுணர்க.: 

செய்யு ளிறுதியின் முன்னென்'றது முன்னாயெ முதல்வ! 

னென வெழவாயாய் சின்றுணர்த்துமென்னும் ப்யனிலைகள் 

கொண்ட ௩. ப 

இம்சூஃவருட் சகலர்க்குணர்த்துங்கால் இயற்கை வடிவை! 
யொழித்துப் பிறிதொரு மானுடவடிவ மாதாரமாக நின்று! 

eon it 5 தலின ௮ சா தாரமென்றும். ஏனையிரண்டு மன்னவ! 

walt Sar னிரா.தாரமென்றுங் கூறப்பட்டன. 

HDC per, ரூ்வசை யான்மாக்களுக்கு மோரியல்பாய் 

நின். றுண்ர்த்தவமையும், அவ்வாறன்றி விஞ்ஞான ககர்க்கு,ி 

தன்மையிலும், பிரளயாகலர்க்கு முன்னிலையினும், சகலாசி 

குப் பின்னிலைபர் யெ: படர்க்சையினுகின் திவவர்.றுண்ர் த்து அ 

லெற்றுக் கென்னு' மாசங்கையை' ஆன்மாக்கள்து' Rind 

பும் அவற்றிற்குத். தம்முள் வேறுபாடு முணர்த்து Opes a ் 

.னீக்் யவ்வேறுபாட்டிற்கேற்ப வெவ்வேறுய்கின் அுன்ர் அன்



302 சிவஞானபாஷ்பயம், 

தலே யமைவுடைத்தென வதனை வலியுறுத்துதற்கெடுத்துக் 

காட்டு முதாரணம். 

அறிவிக்க வன்றி யறியா வுளங்கள் 

சேறியுமா முன்பின் குறைக--ணெறியிற் 
குறைவுடைய சோற்கோள்ளார் கொள்பவத்தின் வீடேன் 
குறைவில்சகன் சூழ்கோள் பவர்க்கு, எனவரும். 

ழ்ன்மாக்களதுவதவாய்ச் செறிர்தறிவனவன்றி முத 

ல்வன்போலச் செறியாது நின்றறிவன வல்ல வாசலானம் 

முதல்வன் வியஞ்சசமாய் நின்று படிவழிபோல வைத்து 

முறையான் விளக்கினாலன்றி யவற்ற தறிவு விளங்காதென் 

பத பெறப்படும். ௮வ்வறிவுகளவ்வாறுபடி வழிமுறைபோல 

விளங்குகலு மொருதன்மையானன் றிக்கல்விக்குறைவுடைய 

சணக்காய்வார்போல முன்னும் பின்னுமாய் விளங்கும் தார 

சும்மிய முடையனவாம். அகவே அ௮வ்வறிவுகள் விரியாற் 

பலவேறுபாகெளுடையவாயினலு மவ்வாறுணர்தற் கேற்ப நிக 

மும் பந்தவேறுபாடுபற்றி கீஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலர் சகல 

சென வகையான் முச்திறப்பமிமென்பதூஉம்பெறப்பட்டது. 

அ/வவான்மாக்களுட் பலவாற்றுலுங் மேட்டூச் சரத் 

தன்றிச் கெளியப்படாத குறைபாடுடைய நால் வேண்டாக 

அண்ணுணர்வுடையார்க்கு முதல்வனுற் கொளளப்படுமுண் 

மை மாதிதிரையானே முத்திகூடுமென் நறிவாயாக ; நால் 

வேண்டுர் தூலவறிவுடைய சகலர்க்கு ஞானத்தாற் குறைபா 

ஒல்லாத சகத்தின்கண்ணுள தாயெ குரவனால் முத்திகூடுமெ 

ன் ஐறிவாயாக வென்ச. 

உளங்கள் செறியுமாகலானெ கி.பி ன றிவிக்கவன்றி யலி 

பாவெனக்கொண்டு கூட்டியுரைக்க, 

அறிவித். க.ற்செழுவாய் மேலை9வண்பாவினின்றும் வரு 

வ்ச்கப்பட்டது.



ஏவஞானபாஷ்யம், 809 

அன்றியறியாவென வெதிர்மறையாத் கதிர இன்னி 

யமையாமையுணர்த்துதந்கு. 

Os NG sr இன் உவமவுருபு, 

மூன் பின்னாகவென YssFOera aha Ss wmIsE, 

(குறை வுடையார்களைக் குறைகளென உபசரித்தார் 
பபோலவென்பது சொல்லெச்சம். 

குறைகளுஞ் சொல்றதும் சூழும் ஆருபெயர், 

46 இொள்ளார்த்கென நான்களுருபு'; ஐர்தவித்தா னாற்ற 

லென்புழிப் போல விகாரத்தாற் றொக்கது. : 

பவம் சம்பவம் உண்மை யென்பன வொருபொருட் 

... இளவி. 

ஈண்டுண்மை யென்றது நகிராதா ரத்தை, 

௪ண்டுச் சகமென்ற.து நிலவுலக,ச்கை. 

சகனாலென்க, 

வீடென் என்பதனை யீரிடத்துங் கூட்டுக. 

நூல் குறைவுடையதாயினும் அதனைக் கேட்பித்துச் 

சிந்திப்பித்து,த் தெளிவிக்குங் குரவனததிவ-னதறிவாற்ற 

ஜிற் குறைபா டின்மையிற் நெளிந்து வீடெய்தல் கூடுமென் 

பார் கு றவில் சகனென விசேடித்தார். குறைவில் சகனெ 

ன்புழிச் சர்சிதையாமை முன் செய்வினை மாயையென்பத 

ந்குரைத்சவாறுபற்றி யுணர்ந்துகொள்க. கொள்ளார் சொள் 

பவரென ஆூேேவறி சொல்லாற் கூறியது வடமொழி ing 

பற்றி, 

ஆன்மா வதுவதுவாய்ச் செறியுமாறும், அசனுனே ய் 

றிவிக்கும் வியஞ்சகத்தை யின் றியமையாதவாறும், வியஞ்சச 
ster Mey விளங்கும். வழிய மொருங்கே முழுவதும்விளல் 

காது படிவழி யேத்தம்போல அடிப்பட்டு வரவர... மெல்ல 

மல்ல விளங்குமாறும், அவ்வாறு விளங்கு மதிவுகளும் ஒன் 

பது போலன்றிக் கணக்காய்வாரதிவின் மந் ததவிரங்கள்போல



804 சிவஞானபாவ்பம், 
முன்னாகவும் பின்னாகவும் விளங்குமாறு, மதற்கேற்ப மல 

ச.த்திகளும் பலவாமாறு மாண்டாண்டு விரித்.துரைக்காரு 

கடைப்பிடிச்.துக் கொள்க, 

இசனாந் போர்த.து தத்தமக்கேற்ற சோபான மூறை 

யான்றிவு விளங்குதலுடைய மூவுகை யான்மாக்கண்மாட் 

டும் விரவி நிற்கு மூலமலமாகிய வறியாமைப் பொருளொன் 

ழே யாயினு மவ்வான்மாக்கள தபக்குவ பக்குவ தாரதம்மிய 

ங்சட் கேற்பப் பலவேறு வகைப்படப் பிணிக்கு மலச)த்திச 

OT SONGS GW வேதறுபாட்டாற் பலவேறு வகையவாகலி ன 

வற்றின் விஞ்ஞான கலர்க்குப் பிணிப்பாயெமலசத்தி சூக்கு 

மம், பிரளயாகலர்க்குப் பிணிப்பாகியமலசத்தி தூலம், சகலர் 

க்குப்பிணிப்பாடிய மலசத்தி தூலதரமாம். அற்ராசலினன்றே 

விஞ்ஞான கலர்க்கு மாயை கன்மங்க ஞூளவாகவு மவரவற் 

௫ற் பிணிப்புண்டு மயங்குக லின்றி மலமாத்திரையாற் பிணி 

ப்புண்டதூஉம், பிரசாயரகலர்க்கு மாயை யுளதாகவும் 'அ௮வர 

தீனிம் பிணிப்புண்டு மயங்குதலின் தியேனையிருமலத்தானும் 

பிணிப்புண்டதூஉஞ், சகலரவ்வாறின்றி மூவகையாலும்பிணி 

ப்புண்டிதா௨ மாகலானம் மூவுகைமலசத்தியட் சூக்கும மல 

ச,த்திடண்ணின் றுணர் த்தியவாஜேயெளிதி வீங்குதல் மொ 

சுலானும், தூலமலசத்தி யெதிர்நின்றுபதேச முகத்தால் 0. 

ரிச் அணர்த்தியவழியன்றி நீங்குதல் கூடாமையாளனும், தால 

தீமலசத்தி பேச முகத்தாலும் மான்முகத்சாலும் ௮ 

பவமுகத் தானும் பலவேறு வகைப்படவலியுறுத்தி யுணர்ச் 

இய வழியுன் நிறீங்குகல் கூடாமையானு மவ்வேறுடாட்டிற் 

Caius தம்முளிருவேறு வகைப்படும்நிராதா.ரழாயுஞ் சாதா 

புர்டு சின்று அறிவை யுணர்த்துவன்முகல்வ னெனமேலை 

வெண்பர்கிற்கூறிய பொருளை வலியுறுத்திய வாருமென்சு, 

ல்லா அணர்த்தம்வழிச் சூக்கும மலமுடைய விஞ் 
ஞான அலர்ச்குர் தாலமல முடைய பிரளயாசறர்க்கும் மலபரி
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... குத்தற கேற்ப நாலாஞ் சத்திரிபா தர்$லிரமாயும் fags 

மாய நிகமுமாகலி னவவிருவகைச் சத்திநிபாதம் பற்திய 

ணர்த்தித் தீவிர்த்தாலுணர்ச்சப்பட்டார்க்கு அபாமுத்தி 

யும் தீவிரகரத்தா லுனார் ச்தப்பட்டார்க்குப் பரமுத் யும் ப.ப் 

க்கு மெனவும்; தூலகர மலருடைய சகலர்க் கம்மல பரிபர் 

க,க்திற் கேற்ப மக்தக.ர முதலிய கால்வகைத்தா னிகழுமா 

களின் அர்கால் வேறுவசைச் சத் திரிபாதம் பற்றி wer bs) 

மச்சகர்த்தாற சாதக நிலையும், மத்தத்தாற் வன் முத்தி கி 

லைபும், BAT este அபரமுத்தி நிலையுர், தீவிரகரத்சாற் பர 

முத்தி நிலையும்பயக்கு மென் தறிக, 

... ஈண்டுச் செய்யப்படுர் இக்கையினியல்பெல்லாம் மேதி 
பாபிரத்துள் விரித்துரைக்காங் கடைப்பிடிக்க. 

இவ்வெண்பாகிற்கு இவ்வாறன்றி யான்மாக்கள றிவி் 

தாலன்றி யறியா வாகலா னவற்றிழ் கறிவிக்கவே முந்து நால் 

களேனைய வெல்லா மவ்வச்சமயநெறிபின் மூன்னொடு பின் 

னிணங்காது மாறுபடும் குறைகள் செறிவனவா மாதலி ன£4* 

குறைபாடுடைய நால்கசாசக் கொள்ளாது குறைபா டில்லாக 

முதல்வனது சித்.தார்த நூல்களைச்கொள்பவர்க்னாச் கொண்டு 

பிறவி.பிற் னே வீடுபேறு மென்றுைப்பாரு முளர். 

IoC we; gro கொள்பவசாகிய சகலர்க் கர்நாலர் 

னே யறித லமையுமாகலாற் குரவன் மிகையாமா லென்னு 

மாசங்கையை நீக்கு முகத்தாற் றமது முதறானே குருவாமா 

தறை யுவமையின் மேல் வைத்துச் தெளிவித்து வலியுறு,ச் 

அதற் கெடுத்துக்காட்டுமு தாரணம். 

இல்லர் முலைப்பாலங் சுண்ணீரு மேந்திழைபா 
னல்லா யுளவர்மா னீர்நிழல்டோ---லில்லா 
வ்ருவாகி நின்றானை யாரறிவார் தானே 
யுருவாகித் தோன்றானே வற்ற, ௪னவழ்ம்,
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தவத்தானன்மையுடைய மாணாக்கனே ஏந்திய விழை 

களை யுடையாட்குக் குழவிமாட்டுளகாயெ வருவாயெ வன் 

பினை வெளிப்படுத்தற் கவ்வன்பின்வடிவாயெ முலைப்பாலும் 

கண்க ருங் குழவியைக்காணு முன்னவண்மாட் டில்லாலா 

ப்ப் பின்னுளவா மதுபோல நீரின்கண் ணிழல்போ லான்மா 

வின்மாட்டுப். பொருந்தி வெளிப்பிச௪ லில்லாக வருவமாய் 

நின்ற முதல்வனை யார்தா மறிவா ரம்முதல்வன் முனேகுரு 

வடி.வாய்த் தோன்றி நின்றுணர்த்சா னாபினென்க, ஒருவரு 

மறிவாரில்லை யென்பதாம். ஆகவே யருவாய் நின்ற முகல் 

வளை யறிவித்தற்கு நான்மாத்திசையா னமையாமையி னம் 

முதல்வனே குருவாய்த் தோன்றி யுணர்த்,கல் வேண்டுமென 

விடுத்தவாருயிற்.று. 

... எதிர்மறையாற் கூறினா ரின்றியமையாமை யுணர்த்து 

தற்கு. 
பொருள்வினையை யுவமையினுங் கூட்டியுரைக்க, 

முலைப்பாலுக்கண்ணீருமன்பை விளக்குமென்பது (ரர 

ந்த இருமுலைக்கே துய்யதிரு ஞானஞ், சு.ரந்துண்டார் பிள்ளை 

யெனச் சொல்லச்---௪.ரர்ச, தனமுடையா டென்பாண்டி மா 

கேவி தாழ்ர்த, மனமுடையா என்பிருந்த வாறு '' என்பத 

னானும் “அன்பிற்கு முண்டோ வடைக்குந்தா ழார்வலர் புன் 

கணீர் பூசறரும்'' என்பசனாலுமறிக. அவ்விரண்டு மன்பின் 

வடிவே பிறவல்லவென்பது ௮ன்பை வெளிப்படுத்,தற்குரிய 

காசணருள்வதி வெளிப்பட்டஃதில்வழி வெளிப்படாத வொ 
திறுமைகோக்கிக் கண்டுகொள்க, ப 

இவ்வொற்றுமை யுணர்திதுவார் இல்லாவா யுளவா மெ 
ன்றார் ச ட 

'இல்லாவென்பது வினையெச்சக்குறிப்பு முற்ற. 

Yo, None. 

இவ்வுவமையானே முதல்வன் குருவாதல் கூடுமாஜியா 
கங்னமென்லு மாசங்கையு நீக்கப்பட்டது,
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இஃ தடுத.துக்காட்டுவமை, : னு 

நீரகத்இய.ல்கு முயிர்கட்டெக்கொடு தீத் லுண்மையான் 

நீரின்கண் வெளியுண்டென்ப.தாஉம், உண்டாகவே யாண்டு 

நீரிற்கு கிழலுண்டென்பதூஉம் பெறப்பட்டன, 

அக்நிழல் வேறுநில்லாது நீரின்சண் விரவிநிற்றலி oft 
போலப்புலப்படா தாயிற்று, அதுபோலச் வெசைதன்னிய 
மும் யானென்னு முணர்விற்கு விடயமாய்ப் புலப்படுமான்ம 

சைகன்னியத்தோடும் விரலிப்புலப்படா.து நிற்பதொன்றெ 

ன்பார் சீர்சிழல்போதுத் றில்லாவருவாகி நின்றானை யென் 

மூர். 

அருவப்பொருள்போற் புலப்படாத வியல்புபத்தி முத 

ல்வனை யருவென்றல் சாலுமென்பார் இல்லாவருவாச யென் 
மூர், | 

நீர் நிழல் தோன்றாமை மாத்திரைக் கொருபுடையுவ 

மையாகலாற் மோன்று கற் குவமை Cage Het. 

இரண்டாமதீகரண்ம் மடிந்தது. 

மூன்றா மதெரணம், 

10: | 

இரண்டாமதிகரணத்தின் உயிர்க்கு முதல்வனே சற்று. 

ருவாய் வந்துணர்த்துவனெனச் சாதித்தவழி, ௮ற்மே, லிது- 

காறும் பசுகரணமாய் விடயங்களை யுணர்த்திரின்றன ஐம் 

பொறி முதலிய கருவிகளாமன்றே, அவை பாகம். வர்அழிச் 

சவகரணமாய்நின்றுண்மை ஞானத்தினை யுணர்த்துதற் கமை 

யுமாகலிற் றம்முதல் குருவுமா யுணர்த்து தல் மிகையாமாலெ 

ன்னு மாசங்கை நீக்குதற் கெழுந்தது மூன்றாமதிகரணம். 

.. இனி மிவ்வான்மாக்க எர்யுணர்வுகளான் மயங்கச். தம் 
மை புணரா எனவரும்.



    

- ் a ] ல்த தல்கியைபுன்த்றம் பொருட்$ 

ப இவ்லான்மாக்கள் கீம்மு,தல் குறுவுமர்யுணா 2௪ வுணறா 

ட மியல்புடைய வானமாக்கள்.. 

Mavens புணர்விற் கேதுவ!ய பொதிகளை யையுணர* 

வென் அுபசரித்தார். 

ஐம்பொறி யென்றது உபலக்கணம். 

மயங்கி யுணரா வென்றது ஒதிபுணர்க்தானென்பதுபே 

லக் காரண காரியப் பொருட்டாய் நின்றது. 

அற்றேற், சகசமலக்கா லுணர்வின்றி நின்ற வான்மாக் 
கள் கருவிகளா னறிவு விளங்கி யறியுமென்பதுமேற் பொது 

வதிகாரத்துட் கூறிப்போர்தமையி னீண்டையுணர்வுகளா லர் 

ன்மாக்கள் மயங்குமென்றல் முசணுமாலென்னு மாச.ங்சை 

யை நீக்க மேற்கோளைச் சாதித்தற்கெழுக் ச வேது; 

அவை தாம் பளிங்கிலிட்ட வன்னம்போய் காட்டி ற்றைச் 

காட்டிரிற்றலான் எனவரும்; 

இ-ள். பளிக்குக் கல்லிழ் சேர்த்திய பலவேறு வகைப் 

பட்ட anus ளப்பளிங்கி னொெளி தோன்ருதவா தடக்கித் 

தம்மா லசன்சண் விளக்கப்பட்டதத்த மியல்பினையே விளக் 

இரித்குமாறுபோல அவ்விந்திரியங்சடா மான்மசொருபம் வி 

ளங்காதவா றடக்கி யவ்வான்மாவின்மாட்டுத் தம்மால் விள 

க்சப்பட்ட தத்தம் விடபமாத்திரையே விளக்கி நிற்பனவாக 

லான் இனி யிவவான்மாக்க ஊாயுணர்வுகளான் மயங்கித் தம் 

மை யுணராவென மேத்கொண்ட. தென்றவாறு, 

விட.ய.ங்களுள்ளும் ௮வ்வவகீடய மாத்திராயே யவ்வ 

வ்லிச்திரியந்காட்ட வல்லுமென்பார் காட்டி ற்றையென வொ 

aps சொல்லாம்.கூறினார். கூறவே Qurerp pis தொன் 

தறியாகாடுப் பரிக்பிட்ட வன்னம்போ லான்மாவினியல்
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பை மயக் லிடயச்சாட்சிக்கே யேதுவர்பெ சருலியா ரன் 
மாஜினியல்பு விளல்குமா.றில்லயென வவற்.றஇயல்பைத் செ 

ரித்துக்காட்டி யான்ம சொருபத்தை யுணர்த்துதற்குச் குரவ 

ஜொருதலையான் வேண்டுமென மேலையதிகரண த்தை வலியு 

DF sory, 

இங்கன முரையரதார்க்கு இனியென்பதனானுணர்த்தப் 

படி மேலையதிகரணத்தோடுள தாக யியைபு கூடாமையறிக, 

அற்றேல், குருவாடு வர் தணர்த்தியவழியுல் காட்டிற் 

றையே காட்டிதிற்கு மிர்திரியங்களுள்வழித் தன்னியல்பு லி 

armas gl, அவைநீங்யெவழிக் கேவலமாய் முடியுமாகலி னறி 

யுமா நியாருரன மென்னும் ஆசங்கையை நீசட ஏதுவை ஏ 
லியறுத்துதம் கெடுக துக்காட்டு மூ.சாரணம்,. 

பன்னிறங் காட்டும் படிகம்போ லிந்திரியந் 

தீன்னிறமே காட்டக் தகைநினைந்த--பன்னிறத்தப் 

பொய்ப்புலனை $வறுணர்ந்து போய்பொய்யா மேய்கண்டான் 

மேய்ப்பொருட்குத் தைவமாம் வேறு. ஏனவரும் 

தன்னைச் சார்ந்த பல வேறுவகைப்பட்ட வன்னங்களை 

யே தன்மாட்டுக்காட்9 மியல்புடைய படி.கம்போல ஆன்மாத் 

தன்னைச்சார்ந்த விந்திரியங்களினியல்பே தன்மாட்டு விளக்கு 
வ. தாகிய தனது சார்ந்ததன் வண்ணமாந்தன்மை முன்னர்ச் 

இந்தித் துணர்ந்துகொண்டு பின்னர்ப் பல வேறுவகைப்பட்ட 

வியல்புடைய பொதுவியல்பைச் செய்யு மிகத்திரியங்களை த் 

கனக்கு வேருசக் கண்டவற்றானய பொதவிபல்பு பெரது 

வியல்பேயா யொழியுமாறு தனது சிறப்பியல்பை யண/ந்தா 

னாயினவன் ப.ரம்பொருளாடிய சிவத்துக்கடிமையாயப் பரம் 

பொருளினியல்பு தன்மாட்டு விளங்கச்செய்வுன், ௮ப்பொரு 

௮ முன்விளங்கிய பொதுவிபல்பு தீனக்கு வேரு Our Bu, 

ழென்சு,



$10 இவஞானபாஷ்யம், 

அமென்பதனைப் பின்னுக் கூட்டுக. 

ஈண்டுப் பொய் மெய்யெனப்பட்டன அ௮ப்பொருளவா 

தல் மேலே காட்டினாங் கடைப்பிடிக்க, 

ஆசுவென்பது கடைக்குறைந்தது, 

பொய் பொய்யாக வென்பது நிலம் வலிதாயிற்றென்ப 

துபோலக் தொள்க. | 

இதனாற் போர்தது, கருவிகள் செயற்படாது தன்னி 

னீங்யெ வழியோ கேவலமாம், அவ்வாறின்றி யவை தத்தந் 

இதொழிற்பாட்டின் மடங்கா நிற்புழியவற்ற தியல்பைக் குரு 

வாய்வந் துணர்த்த வுணர்ந்து தானவற்றை லிட்டு நீங்க 

வழிச் சுத்தமாதல் கூடுமாகலா னவை காட்டி.ற்றைக் காட்டி. 

திற்றல்பற் றி யாண்டுத் தன்னியல்பு விளங்குத.ற் இழுக்கில்லை 

இபன வலியுறுத்தவாறா மென்பது, 

ழுன்றமதிகரணம் மடிந்தது, 

  

தான்காமதிகரணம், 
சாகா ப னை 

மூன்றா மதிகரணத்தி லு:ிர் பஞ்சேந்திரியங்கவிற் பம் 

கையாற் றன்னை யறியமாட்டாதெனக் கருவிகளினியல்பு 

கூறி யதனானே குருவாய்வர் துணர்த்துத லொருதலையான் 

வேண்டுமென விரண்டாமதிகரணத்திற் போர்த பொருளை 
வலியு௮த்தியவதி அற்றேற், குருவாய்வர் அணர்த்திலும் 

இனையவையொழிய வறிகுவதெவ்வாறு ௮தியினும் விட்டுச் 

ெல்லுமாறுசா னெவ்வாறென்னு மாசங்கையை நீச்குதற் 

இகெழுந்தது நான்காமதிகரணம், 

இனி யிவ்வான்மாத்தன்னை யிந்திரியத்தின் வேருவான் 

காணவே தமதுமுதல் சிடா,தத்தை யணையு மென்வரும், 

.. ஐயுணர்வுகளான் மயங்கித் தம்மை யுணராவெனப்பட் 

டீ. வான்மா சித்தாய் ஜியாபசமாயெ தன்னியல்பைக் சடமா
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Cus sri Qu விந்திரியத்தின் Camps வுண்ரும் ,வியாபகி 

வுணர்விற்கு இற்திரியச் கானாகக்கடவ தொன்றின்மையிற் சற் 

குரவ ரவ்வாறுணர்த்தவே பிறிதுகாரணம் வேண்டாது தன் 

க்காதாரமாகிய முதல்வனது திருவடியினை ச் தலைப்படுமென் 

பதாம், 

தமது முதலென்பது வேறு முடி பாசலின் வழாநிலையா 

aos, 

அ.ற்றேல், அவ்வாறுணர்தல் உமோயிலுஞ் சே றற்குரிய' 

மூயற்சிபின்்றி பறிரந்சமாத்திரையே செல்லுமா தியாங்கன 

மென்னு மாசங்கையை நீக் மேற்கோளைச் சாதித்தற் செழு 

ந்தவே த. 

ஊசல் கயிறற்றாற் முய்தரையே யாந்துணையா .லென. 

வரும். 

இ-ள். ஒருவனேறியிருக் தாடாகின்ற வூசல் கயிறற்ற 

தாயினவலுக் குற்றுழி யுதவுஈ் காய்போ லாண்டுத்தாரகமா' 

வது நிலனேயன்றிப் பிறிதில்லை யென்னு மொப்புமையால்: 

இனி யிவ்வான்மாத்தன்னை யிர்திரியத்தின் வேறாவான் காரை 

வே தமது முதல் £பாத,ச்சை யணையுமென மேற்கொண்ட. 

Osa part pl. 

இதனாற் போந்தது, sHds ளான்மாக்களா ஸீறிபப்' 

படாது நீங்கியவழி மலக்காரகமாம் ௮ நியப்பாட்டு நீங! 

வழிச் சிவமேதாரகமா மாகலி ஞண்டுச் செய்யக்கடவ்தோர் 

முயற்சி வேறில்லையென்பதாம். ப 

அற்றேற், கருவிக ணில் மலர்தாரகமாய்க் கேவலப்பட் 

ட. அயிர் மீளவுங் கருவிகளைக் கூடிச் சகலப்படுமாறுபேரலக் 

ands Oras சலந்தாரகமாய்ச் ௬ச்சப்பட்ட வுயிரும்' 

மீண்டுச் கருவிகளைக் கூடும்போ லு மென்னு: மாசங்கையை: 

புவமைமுகத்தர னீக்டு யதனை வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக் 

காட்டு மூசாசணம். |
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சிறைசேய்ய நின்ற சேழும்புன்லி னுள்ளஞ் 
சிறைசேய் புலனுணர்விற் நீர்க்து--சிறைவிட் 

டலைகடலிழ் சென்றொடுங்கு மாறுபோன்' மீளா 
துலைவிலரன் பாதத்தை யுற்று, சானவரும்,: 

ஒருவ னணையை யுயர்த்துக்கட்டி த தடைசெய்ய ஆண் 

டுத் தடையுண்டு தங்கிநின்ற நீர்போலக் கருவிசளானா௫யெ 

பாசஞானர் தனது வியாபக,த்தைத்தடுப்ப' லதன்கண்ணே 

யேகதேமாய்ச் தடையுண்டுகின்ற வான்மா அவ்வணை முறி 

ந்து தடைவிட்டொழிந்தவழி யிடையீடின் நிக்கடலிற்சென் 

டல்) அர்நீசேயாய்ப பின்பு மீளுதல் செய்யாத வாற்துநீர் 

போலக் கருவிகளானாயெ பாசஞானத் தடையினின்று நீங் 

இபவழிச் சிவபிரானது திருவடியைப் பொருந்தி யத்திருவடி. 

நிறைவேயாயடங்அப பின்பு மீளுதல் செய்யாது நிலைபெறு 

மென்க். 

இழை செய்யின் ற செழும்புனலி லுள்ளஞ் சிறைகவிட் 

டலைகடலிற் சென்றடங்கு மாறுபோற் சிமைசெய் புலனு' 

ண/விற் நீர்ந்துலேவிலரன் பாதத்தை யுற்று மீளாதெனமா 
று, 

்் புனலின் இன் உவமவுருபு. 

தேத்த்தின் மிகுதி யுணர்த்துவார் செழும்புனலென்றார், 

மலசத்திக்குக் கேடுண்மைபிற் கேவலப்பட்ட வுயிர் 

கருவிகளின் மீளுதல் கூடும் செவெத்திக்கவ்வாறு கேடின்மை 

மயிற் சுத்தப்பட்ட வுயிரதுபோன் மீளுதற்கோ ரியைபில்லை. 

யென்பார் உலைகிலரனென விசேடித்தார், 

அடங்கு மென்னும் உவமவினையைப் பொருளிலும் 

பீளாதென்னும் பொருள்வினையை யுவமையினுங் கூட்டிய 
ஷ்ர்க்க, 

அ.ற்றேல், **மருவு பசுகரணங்கள், சிவசசணமாகத்துன் 

னிய சரச்சமதனிற் றுரியாதீதர் தோன் றமுயல்” எஃம்,மா
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யை மாமாயை மாயா வருலிரூவினையின் வாய்மை யாயவா 

ருபிரின் மேவு மருளெனிலொளியாய் கிற்கும் '” எ-ம், இவ 

வாறோதுதலின் ஆண்டுப்பசுகரணம்போலப் பாசஞானமு 

ஞ் சிவஞானமேயா மென்பது பெறப்படுதலின், ஆற்ராலலை 

கடற்கே பாய்க்தநீ ரந்நீராய்மாறி யவ்வாற்றான் மறித்தாற் 

போல உலைவிலரன் பாதத்தையுற்ற வுயிர் புலன்வழிமீளிலும் 

அதனாற்போர்த லிழுக்கென்னை யென்னு மாசல்கையை நீக்கி 

யதனை வலியுறுத்துதம் கெடுத்துக்காட்டு மு.தாரணம், 

எவ்வுருவுந் தானேன்னி லேய்துவா ரில்லைதா 
ரன் ளிவ்வுருவில் வேறே லிறையல்ல--னேவ்வுருவுங் 

கண்போ லவயவங்கள் காணாவக் கண்ணில்லார் 
கண்பேறே காணக் கழல். எனவரும். 

இனிமீண்டுக் கூறுவது பதிப்பொருட்கே யன்றிப் பச 

பாசங்களுசக் கொருதன்மை யில்லை யெனக்சொண் டி.வ்வாமுக 

லிற் பசுஞானம் பாசஞானக்களுஞ் சவஞானமேயா மென்ப 

தோ, அன்றிப் பருபாசங்களுக்குப் பதிப்பொருளை மன்றித் 

கமக்கெனவமைவுள வெனக்கொண் டிவ்வாராயிலும் உப்ப 

ளத் தடுத்த புற்பலாலங்க எவ்வுப்பே யாமாறுபோலப் பச 

ஞானம் பாசஞானங்களிற் சவஞானஞ் சங்செமமாய்ப் பற்று 

தலா னவையுஞ் சிவஞானமே யாமென்ப கோசொல்வாயாக. 
பருபாசங்களினுளவாகய தன்மைகளெல்லாம் பதிப்டொரு 

ளின் றன்மையே பிறிதில்லை யென்னிற், பசுவுக்கொரு தன் 

மையில்வழிப் பசுக்கள் பாசத்தைகிட்டுப் பதியினடையு 

மாறில்லையாய்ப் * பாசத்தைப் பசுக்கள்விட்டுப் பதியினை 

யடைய முத்தி” யென்னும் வேதாகம வசனங்களோடு Gps 
ணும், இனிப் பதிப்பொருளை யின்றி பமையுக்தன்மை யவஹ் 

றிற்கு வேறுளவெனக் கொள்ளி னப்பொழுது பசுபாசங்க 

ளின் றன்மைகட்ருச் சிவனா லாகப்படுவ தொளன்றின்மையித் 

சிவனுக்ளறைமை யின்றாய் முடியுமாகலி னவ்விசண்டுங்கூடா 
27



வேறென்னையோ விடுக்குமா ஹெனின, ஆன்மர்வை யின்றிய 
மையாவா யான்மாவா wo Bn sar மைவசையுறுப்புக்க 

ஞூள்ளும் மெய் வாய் மீரக்குச் செவி யெனனு ஈர்னகுறிப்புச் 
களுர் தம்மாட்டுவக்தவிடயங்களை யியைந்தறியு் தன்பையன 

வ்ன்றிக் கண்ணுறுப்புப் போலச் சேய்மைக்கண்ணுளதாயே 

விடயத்சையம் வியாபி ததறியுர் தன்மையுடையன வல்ல, 

கண்ணுறுப் பவவாறின்றிச் சேயமைக்கண்ணு மொளியாற் 

சென்றிசைக்தறியு் தன்மைத்து, ௮ற்றேல், ஒளிமழுங்யெ 

கண்ணுக்கு ஏனையுறுப்புக்களோ டொப்பத் தனகண்வங்ச 

விடயச்ைச மாத்திரமே காண்ப தன்றிச்சேய்மைச்சண்்ணும் 

வியாபித்துக் காணுமாறில்லையாலெனின் $ மாசுமிகுதியாற் 

கண்ணொளி யிழர்தார் கண்பெற்றவிடத் தவ்வியல்பிற்றாகிய 

கண்ணினது வெற்றிப்பாட்டைக் காண்பாயாக வென்க, 

எனவே யதுபோல முதல்வனை யின்றியமையாவாய் 
மு;தல்வனா லஇட்டிக்கப்படும் பசபாசஞானங்களுட் பரசஞா 

ன மேசதேசமாய் வீளங்கு மியல்பிற்றன்றிப் பசுஞானம் 

போல வியாபகமாய் விளங்குமியல்பிற்றன்று. பசுஞான மல் 

வாறின்றி வியாபசமாய் விளங்கு மியல்பிற்று, ௮ற்றேற், பசு 

ஞானம் பாசஞானம்போ லேசதேசமாயன்றி விளங்கக் கண் 
டிலமாலெனிம்? பசுத்துவக்தா னவ்வான்ம ஞானத்தை யிழர் 

மார் பசுத்துவ நீங்க தன்மஞானக்தைப் பெற்றவழி விய 

பசுமாய் நிசமும் தனது வெற்றிப்பாட்டை. யறிவாயாசவெ 

னப் பொருளிலு முரை துக்கொள்ளப்படும், 

இஃ்கொட்டென்னலு மலங்காரம், 

.இஃதென் சொல்லியவாளோவெனின்? ,தன்மாப் பச் 

லல நீக்கிச் வெத்துவம் பெற்றவழிப் பசுகரணமுஞ் வகர 

ண மாயவாற்ரு னவ்வழிப் பசஞானத்தோ டெரப்பப் பாச 
.ரானமு முப்பளத் கடுத்த பொருள்போலச் கெஞானமே 

கரமென்பது வசம் அ.ம்.றுணிபாகலினவ்வைம்பொதியின்
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மீளினு மிழுக்கின்மையின் மீளாதென . மேலைவெண்பாவிச் 

கூறியதெற்றுக் கென்னுஞ் சங்ரொந்தவாக- சைவரை மறு 

தீது முதல்வனே பசு பாசமென்றபேசங் கூறுதலும், முத 

ல்வன் வேறு பசுபாசம் வேறெனப் பேதக் கூற௮ு.லு மேலா 

மையின் முதல்வலுக்கும் பசுபாசங்கட்குஞ் சரீர சரீரிபாவத் 

தாற் பேதங்கூறுதல் வேண்டும். வேண்டவே, சரீர சரீரிபா 

வத்தின் ஆன்மா வைம்பொறிகளோ டபேதமாய் நிற்பினு 

மவை தத்தர் தன்மையிற் றிரியாவாய் விடயங்களைநின் நியை 

ந்தறிதலுஞ் சென்றியைர் த.றிகலுமாயெ விருவே றியல்பு 

டைமையாகிப பேதங் சண்ணொளி மயங்கியவழிக் காணப் 

படாததாயிலும் ஒளிபெற்றவழிக் காணப்படுதலி னவ்வாழே 

பசஞான பாசஞானங்களிற் சவஞான மபேதமாய் விளங்கி 

னும் அவைதத்த மிய்ல்பிற் நிரியாவாய்ப் பாசஞானத்துக் 

கேகதேச விளச்சமும், பசுஞானத்திற்கு வியாபகவிளக்கமு: 

மாய பேதமுடைமை பசுத்துவ நீஙிகாக பெத்தநிலைக்க, 
ணறியப்படாதாயிலும் பசுத்துவ நீக்யெ மு.த்இகிலைக்க ணறி, 
பப்படமாகலினவலியல்பிற்றாடுய வான்மஞான மவ்கியல்பின 

வாய வையுணர்வுகளை மீளப்பற்௮ுமா நில்லயென மேலை 
வெண்டாவின் பொருளை வலியு௮த்த, வாராமமன்ச, 

இன்வாறுரையாசார்க்குச் சொற்டெச்கைமுறை யேலா 

மையும், மேலைவெண்டாவினோ;டியைபின்மைய முணர்க, 

(6 எங்குர்கானென்னினா- மெய் தவேண்டா 11 வென்லும் 

வழி.நூலமிவ்வாவே பொருள்படமோ ௮ணர்க்துரைத்துக்கொ 

are, 
ஏனை: ரான்ூந்திரியமும் விடபங்களினின்: முங்குரின் வி. 

யைக்தன்.றி. யதியமாட்டாமையுங், கண்ணிர்திரிய- மவங்வா: 

நின்றீச் சேய்மைக்கண்ணுஞ் சென் றியைர்ததியும் வெக்றிப் 

பாடுர் சத். துவங்களி ஸியல்புரைப்புழிக்காட்டினாம். சடை, 

பிடி,த்துச்கொள்ச,
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உருவென்றவற்றுள் முன்னைய விரண்டும் பொருட்டன் 

மையை யுணாத்தின பின்னைய து.௮ப்பின்மேற்று. 

உறுப்பாதா.ரமாச கிற்றலாலும், உறுப்புப்போறலாலும் 

இந்திரியங்களை யுறுப்பெனவும், கழலணிதற் கேதுவாகய 
வெய்றிப்பாட்டைக் கழலெனவு முபசரித்தார். 

கழல் காவணி மணிவடம், 

சுட்டு சிறப்பின்௧ண் வந்த.௮ு. 

காண் முன்னிலை யேவல். 

பேறே பென்னு மேகாரம் ஏழனுருபின் பொருஞுணா 

நின்றது. 

ஒற்.ஜிரட்டியாமை இலேசாற்கொள்ச, 

அற்றேல், “நெடுந்தகை நீயென்னை யாட்கொள்ள யா 

ளைம் புலன்கள் கொண்டு, விடுந்தகை யேனை விடுதிகண்டாய்"! 

எனப் பிருண்டு மிவ்வாறோதபவாகலின் ஓழிவிலரன் டாத 

sons PCat மீள த துமுண்மையின் மீளாசென்பதமையா 

கா லென்னு மாசங்கையை நீக் யதனை வலியுறுத்துதற் கெ 
டுத் துக்காட்டு மு.தா.ரணம்,. 

ஐம்போறியி னல்லையேனு மந்த தரசிவனை 
யைம்போறியை விட்டங் கணைசகலு--னைம்போறியி 

ளீங்கானீர்ப் பாசிபோ னீங்குமல சன்மம்வரி 
னீங்கானை நீங்கு நினைக்கு. எனவரும், 

நீ நின்னாலதிட்டிக்கப்பட்டலழியும் ஏசசேசவறிவைர் 

செய்வனவாயெ வைம்பொதிசள்போலல்லை, யவற்றின் மேம் 
பட்டு வியாபகமாயறியும் வெற்றிப்பாடுடையையென மேலை 
வெண்டாவா அணர்ச்தப்படுர் தவிரகரத்திற் நிலிரதரமான 
ச.த்திரிபாசமுடையோனே! யல்வியல்பினவாபெவைம்பொ.றி 
சளைச்-கைகிட்டே சிவன்,றிருவடியையெய்இ முன்னவ்வைம் 
பொதிமிளின் முங்கதுவா யுறைத்து நிற்பாயாக;அவ்வாறணை
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ந்துநின்றாயாயிற்சசலனை யைம்பொறிவிட்டுரீம்காதலீர் றுபோ 

ல ௮ச்வெனுன்னை கிட்டு நீங்கான் கல்லெறிவுழிரீல்கி யல்று 
ழிப் பரக்கும் நீரின்கட் பாசிபோல் நீயல்வாறுறை,க்அ திற் 

புழி நீக்குவ்னவாயெ மலக்ன்ம்மாயைகள் பயிற்வெயத்த்£ 

ஜெசேர்வழி யந்ரிலை நிகழ்க்தமைபழ் றிவந்துகூடுமாயின் கின் 

னிலை குலைச்தவழியும் நின்னைகிட்டு நீங்காத வம்மு,தல்வளை 
யுணருமாறு முன்னர்க் கூறப்படு முபாயத்தினின்று சாதி 

தீது அவற்றை நீக்கெகெொள்கவென்க. : | 

ஐம்பொறிமினல்லையெனு மந்தசரமென மேலைவெண் 

பாலிற் போந்த பொரு யதுவதித்துகிட்டன் நிச்சே றல் 
கூடாதென்பார் சவனை யைம்பொறியைவிட்டங்கணை யென் 

அம், சிவனை யைம்பொறியின் விட்டவழி மீளாமையை வலி 

யுறுத்துவார் சகலனைம் பொறிபினீங்கானென்றும் ஒரோ 

வழி மீட்சியுள்,சாயி னதற்குக் கா. ரணமிஃதென் உவமைமுக 

த்தா னுணர்த்தூவார் .நீர்ப்பாசிபோலென்றும், ஐம்பொறி 

பின் மீளுமாயினவற்றிற்கு மூலமாகிய மலகன்மமாயைகளும் 

அதுபற்றாகவந்து தலைப்படுமென்பார் மலகன்மம் வரினென் 

னும், அம்மீட்சியை நீக்குதற்குபாயங் கூறுவார். நீங்காளை 

நினைந்துநீங்கென்றுங் கூறினர், : 

இன் இரண்டு முவமவுருபுகள், 

அக்தமென்றது ராலாஞ் சத்திகிபாதத்தை, ... 

அதுவு சால்வகைப்படுமாகலி னவழ்றுள்ளு மேம்! (ட்ட 

சத் இரிபாதமுடையாவென்பார் அந்தத்ர என்றார். | 

| சகலனை என்னு மிரண்டஓருபு விகாரத்தாந்மெக்கத். 

_மல்கன்ம மெனவே யினம்பற்றி மாயையுக்கொள்ளப் 

டும். 
 நீங்கானை நீங்கு. சிளைந்தெனவே. ager பாதக் ae 

குத் "தோற்றுவாய் செய்ததுமாயித்று, **மகுகலமென்ப மனை 

மரட்செற்றத, னன்கலன்ன் மக்கட்பேறு” என்புழிப்போல,
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இம்மூன் திபாட்டும் முறையே இருவடிஞானச்தைப் 
பற்ற ஏமிர்மீனப் பாசஞானத்திற் சே.றலில்லையெனவும், 
பாசஞானத்தின் மீள. தலிழுக்செனவும், ஒரோவழிப் பயிற்சி 
வயத்தர்ன் மீஞ்மாயின் மீளாது செய்துகொள்ளத்பாற்றென 

வுள் கூறித், தாய் தரையே யாமென்லும் பிரிரிலையேகாரப் 

பொருளை வறியுறுத்தியொரு பொருண்மேல் வர்தவாறுசா 

CUS, 

சிவஞானபோத த்திற்குத் இருவாவஜொறைச் சிவஞான 
யோ செய்த;யாடிய மிரண்டாவ துண்மையதிகாரத்துச் 

சாதனவிபலி லிரண்டாம் பாதமாகய விவ்வெட்டாஞ் சூத்த 

ரம் முடிந்தது. xX Pe O14 7 0 
தன்றுமதிக்ரணம் மடிந்தது. 
[RAT Als 

ஒன்பதாஞ்சூத் தரம், 
—0—— 

ஊனக்கண் பாச முணராப் பதியை 
ஞானக் கண்ணினிற் சிந்தை தாடி 
யுராத் தனைத் தேர்க்தெனப் பாச மொருவத் 
தண்ணிழலாம் பதிவிதியெண் ணுமஞ் செழுத்தே, 

எ.து, சூத்திரம் எ-னின். ,ஆன்மசு ததபண்ணுமாறுண 
ர்த்துதனுதலிற்று. மேற்டொதுலஇகாரத்தட் கூறிப்போர்௪ 

முப்பொருள்களுள் விள்ளற்பாலதனை விண்டதனான்வரும் 

அன்பத்தி னீக்குதலுங் கொள்ளற்பாலதனைச் சொண்டத 

ஞான் வருமின்பக்தைப் பெறு சலுமாயெ விட்பேறடைதற் 

குரிய விபல்பு சனச்குண்டென வேழாஞ் சூத்திரத்தாம் பெ 
௮கிக்கப்பட்ட வான்மாவுக் கவ்வீடு பேற்றைப் பயப்பித் 
SPs. Ants ersaureg கிள்ள ம்பாலசரகயெ பசைப்பொ 
ருளி௫ கொள்ளற்பால்சாயெ ஈட்புப் பொருளிது .வென்க்
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)ருமுகத கான் விவேசெ் தீறியு ஞாரனமொன்றே யாமென 

ம், அவ்வறிவு பாசப் பற்றற்ற லன் திநிகமாமையிற் பாச 

ரான,த்தா லெய்தற்பால் சன் ஜெனவும் மேலைச் சூத்திரத்தா 

ணர்த்தியவதி அற்தேற், பாசஞான மேகதேச வுணர்வாக 

ன தனால்.வியாபகப் பொருளை யதியும்விவேச ஞான ரிகழா 

யிலும், பசுஞானம் வியாபக வுணர்வாகலினதுவே யதற்க 

ர்மயு மென்னு மாசங்கையை நீக்குவசாயெ வான்மசுத்தி 

1சய்யுமா ௮ணர்த்துமுகத் தானே யச்சாதகத்தை நிகழ்விப் 

திது வென்பதூஉம், அதனைப்பெறுமாறு, மதுநிலை பெறு 

oT pow Bus சாதிக்கு முபாயம் வகுத்துணாத்துதல் சாதக 

2வாத்தின் மூன்றாம் பாதமாயெ விவ்வொன்பதாஞ் சூத்திர 

ச்தின் கருதீ்தென்ச, 

மேலைச்சூத்திரத் இறுதியதிகரணத்தா ற் பர்சஞானப் 

sipped நியதியக் கூடாதென்றவழி ௮.த்தேற், பசுஞான் 
க்தாலறிகல் கூடும் போலு மென்னு மாசங்கையை மீண்டு 

$க்குதலின், அவ்வாசங்கை பற்றிய வியைபயானே யதிகரண 

வியைபும், மேலான்ம,தரிசனமாமாறுணர்த்தி, யீண்டான்ம 

சு.த்தியாமா ௮ுணர்த்து.தல் முறைமையாகலின் அம்முறைமை 

பற்றிய வியையானே பாதவியைபும், மேற்சாதகமாவ திதூ 

வென்றுணர்த்தியவழி யதனைச் சாதிக்குமா றியாங்கனமென் 

ற்வாய் நிற்றலின் ௮வ்வவாய் நிலை பற்றிய வியைபானேயோ 

த்தியைபும் பெறப்பட்டன, 

அற்றேல், பகத்துவமுடைய ஞயவழியே யானமாப் 

பசுவென கிற்பதாகலிற் பாசப் பற்றறுதிகூறவே, பசப்பற்ற 

ுதியும் பெறப்படுதலி னாசங்சை நிகழாதாலெனி னவ்விய 

ல்பு முன்னர்க் கூறப்படுசனோக்க கிகழமுமென்ப அணர்ந்து 

கொள்ச, 

அஃதங்கனமாக, வெப்பிசகாச,த்தில் தான் பணியை 

நீத்ததே யான்மசுத்தியென் ரோதுதலின், அத்தள்மைச்
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தாயெ வான்மசுதீதி வருகின்ற சூத்திரத்தின் இறைப் 

ரிற்க வென்பதனாற் பெறப்படுவதெனவே கொள்எற்பா6 

தாகலாளும், அழுக்கு நீங்கு தலே யறுவைக்குச் சுத்தியாம 

போலப் .பாசக்யம் பண்ணுதலே யான்மாவுக்குச் சு; 

தியா மாகலானு மதனை யான்ம சுத்தி பண்ணுமாறுனிர த்தி, 

ஜெனல் வேண்டும். 

/வ்வா றுரையாது பதியை காடியெனவும், தன்னி, 

லாம் பதியெனவும் வெதரிசனம் பண்ணுமாறே யுணர்த்த 

தீற்கெழுந்த விச்சூச்திர,ச்தை யான்ம சு,த்திபண்ணுமாறுன 

ர். ச்திற்றெனல் மலைவாம் பிறவெனி?னாகாது ; சவ;தரிசனட 

பண்ணுமா நுணர்த்திற்றென்பது சூக்திரத்சானினிதுவிளா 

குதலி னதனை யெடுத்துரையாது சவெதரிசனம் நிகழ்வ 

ஆன்ம சுத்தியென்னு முடனிகழ்ச்சி யுணர்த்துதற்கும் தட 

முள் வேறுபாடு சிறுபான்மையுடையனவாகிய விவ்விருசூ, 

தரமும் ஒருபொருண் மேலனவென்பதுணர்ந்து கோடற்குட 

அவ்வா நுரைத்தாராகலின். 

அ/ல்தங்ஙனமாக; அன்மாத்தன்னை யிந்திரியத்தின 

வேராவான் காணவே தமதுமுதல் பாதத்தை யணையுமெள் 

றமையிற் றமதுமுகல் சீபாதக்தை யணைதற் கான்மதரி4 

மே யமையு மான்மசுத்தி வேண்டுவ தெற்றுக்கெனின்' 

அ௮ஃதொக்கும். தரியக்காண்டலும், இரட்டுறக் காண்டலுர் 

தெளியக்காண்டலு மெனக்காட்டு மூவகைப்படும்; இம்ல் 

௮ம் அதிபரிபக்குல முடையார்க்குச் கேட்ட மாத்திரையே 

யொருங்கு நிகழும் ஏனையோர்க்குச் சோபான முறையா 

கேட்டல் சிந்தித்த றெளிகலென்னு மிம்மூன்றாலு முறையே 

நிகழ்வனவாகலின், ஆன்ம தரிசனத்தைப் பயக்குஞ் Fa 

ரூபத்தின்பின் ஆன்மசுச்தியைப் பயக்குஞ் சவதரிசல் 

மொருதலையான் வேண்டப்படுமென் றுணர்ந்துசொள்க, இ; 

ஞனே யுருவதரிசன சுத்திகட்குத் தம்முள் வேறுபா 

ன்
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காண்க. நேசமுடன் நிருவடிக்8 ணீங்காதே தூங்கு நிலை!) 

டையோர் நின்றிடுவர் நிலையதுவே யாக, யாசையொடு மங்கு 

மிங்கு மாகியல மருவோ ரரும்பாச மறுக்கும்வகை யருளின் 

வழி யுரைப்பாம்'” என வழி.நூலாசிரியர் கூதியது மிக்கருக் 

தேபற்றி யென்க, 

இம்மூவகைக் காட்சியுமே யருவ தரிசன சுத்தியெனப் 

படமென்பது. 

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்ப, பசுஞானத்க! 

னும் பாசஞானத்தானு மறியப்படாத முதல்வனை யம்முதல் 

வனது ஞானக்கண்ணுனே தன்னறிவின்௧ண்ணே யாராய் 6 
குறிக, ௮ப்பதி ஞானத்தைப் பெறுமாறியாங்கன மெனின்? 

திலமுதனாத மீறு பாசக்கூட்டம் நின்றுழி நில்லாது பா 

ந்து இிரிதற்கண் ணதிவேகமுடைய பேய்த்தேரி னியல்பிந் 

miss Pe தென்றறிந்து நீங்கவே, யப்பதிஞானம் பிறவிக் 

துய.ராயெ வெப்பத்துக்குக் குளிர்ந்த நிழலாய் வெளிப்பட்டு 

விளங்கும். ௮ங்கனம் விளங்யெ ஞானத்தான் கேயத்தைக் 

கண்ட காட்சி சலியாமைப் பொருட்டு ௮ப்பொருள் பயங் 

கு திருவஞ்செழுத்து விதிப்படியறிர்து கணிக்கப்படு மென் 

வாறு, 

நாடியென்பது *நன்றுமன்னித காடாய்கூதி'” யென்: 

ழிப்போல இகரவிற்று முன்னிலையேவல். 

நாடியெண்ணு மெனசக்கூட்டி. வினையெச்ச மூடிபாகுவை 

தீதுரைப்பினு மமையும், 

திர்தையின்கண் ணென்னு?மழ வுருபு தொக்கது, 

உரா முதனிலைத் தொழிற்பெயர், 

கண்ணுருபு விரித்துரைக்க, - 

பறவாக்குளவி, பாயாவேங்கை யென்றாற்போல ஒருவ 

ரா லூரப்படாத வேகுக்தையுடைய சேரெனச் செயப்படு
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டொருட்கண் வரச பெயரெச்ச மறையாக வைகத்துரைப்பினு 

மமையும். 

இப்பொருட்குத் திருத்தார் ஈன்றென்றேன் நிமீயனெ 

ன்புழிச் இயேனென்பது போல உராவென்பது குறுச்சுல் 

விகாரம், 
பின்வந்த பதி; யாகுபெயர். 

ஞானக் கண்ணினிற் சந்தை சாடிபெனவே யேனைஞான 

ங்களானறிய வா.ராமை பெறப்படுமாயினு, மினிது வீளங்கு 

தற்பொருட் டதனை யநுவாதமுகத்தா னேதினார். 

உணரசாப்பதியையென்பதனை வேறுதொடராக வைச் 

அப் பொருள்பட வோ.துவாருமூள ரஃதாிரியர் கருத்தாயி 

னதனை வேரோரதிகரணமாக வைத்துரைப்ப ரவ்வா ௮ுரை 

யாமையாலும், ஞானக்கண்ணினி னாடியெனவே யேனைஞான 

ங்களா னாடப்படாமைதானே பெறப்படுகலி னதனை விதி 

முகத்சா னேதவேண்ட மையாலும், வடமொழிச் சூச்திரச் 

திக்கும், *பாசஞானத் தாஅம் us Cpr or GST gy பார்ப்பரிய 

பரம்பரளை'” யெனும் வழி.நாற்கு மேலாமையாலும், ௮துபா 

டமன்னமயறிக, 

இதனுஞளானச்சுண் பாசமுணரா, பதியை ஞானக்கண்ணி 

னிற் இர்தைகாடி. யென்பசோ ரதிகரணம், உராத்துனைக் 

தேர் த்தெனப் பாசமொருவத் தண்ணிழலாம் பதியென்ப 

தோ.ரதிகரணம், விதியெண்ணு மஞ்செழுத்தே யென்பதோ 

Garmin. yeipe Parc ss திச்சூத்திர-மென்.நுணர் ச 

  

மூ.தலதிகரணம், 

அவற்றுண் முதலதிகாணமேற்பாசஞானசத்தா லதியப்ப 

டாதென மேற்கூறிப்போர்த முதல்வனைப் பசுஞானத்தா 

னதிதல் கடுமென்றுஞ் சவசமலாச சைவரை மறுச்சற்செ 
(ESM
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சண் டம்மு.தலை ஞானக்கண்ணாலே. சாண்க எனவரும், 

௮ம்முதலை யென்றது ஊன ச்சண் பர்சங்களா ுணரப் 

படாதெனப்பட்ட (tp 3720. ஊன்ச்சண் பாசங்களை Ques 

'தேர்தி விலக்னெமையின் ஈண்டு . ஞானக்கண்ணென்றது சிவ 

ஞான. ச்தையென்க்கொள்ச. 

ஏனை ஞானங்களிற் பிரிக.சமையின் ஏகாரம் பிரிநிலை 

கண் வந்தது, 

அற்றேற், பாசஞானம் பசுஞான;களர் ன.றியப்படாதி 
பசம்பொருள் சவஞான,த்தா னறியப்படு மென்றற்குப் பிர் 
மாணமென்னை யென்னு மாசங்கையை நீச மேற்கோளைச் 

Ft BS 5p Asaps, sCai gn | 

விவன். வாக்கு மனாதீத சோசரமாய் நித்தலான் ள்ன் 

வரும், 

இ-ள், சத்ததிகா.ரத்திம் சர்ட்டினாம், 

வாக்கு மனா$ீத கோசரமாய நிற்றல் ஆண்டு பெழப்ப 

ட்டமையி னதனை ஈண்டே.துவாக வைத்து மேற்கோளைச் 

சாதித்தார். வாக்கு மனா திீதமாயுங் கோசரம்ாதல் பிறிசொ 

ன்றாற் பெறப்படாமையிற் சிவஞானத்சானே யறியப்படு 

மென்பது தானே போதருமென ௮ருத்தாபத்தி யளவை 

காட்டியவாறு, | | | 

அ.ற்றேல், வர்க்குமனா திசப்பொருள் கோசர்மாதல் பி.றி 

தொன்ருற் பெறப்படாசென்ற தென்னை? பசுததுவ முள்வ. 

மிச் செயற்கையா னேகதேசத்தின் விளங்கும் பசுஞானம் 

HUF Sg PHBA ws சிவஞான ச்தோடொப்ப எங்கும் 

வியாபகமாய் விளங்குமென்பது சிவாகம் நுரற்றுணிபாகலின் 

அவ்வழிச் சுட்டி.றர் சிவ தாயெ பச்ஞானத்திற்குக். கோசம் 

மாதல் பெறப்பமோ. லென்னு மாசங்கையை நீக்க யேதுவை 

வலியுறுத்தும் கெடுச்துக்காட்டு முதாச்ணம்,
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காடியோ வேன்போ ஈர்ம்புசீக் கோழையேர் 

தேடி யெனையநியேன் றேர்ந்தவகை--நாடியரன் 
றன்னாலே தன்னையுங் கண்ட தமைக்காணா 

ரென்னா மேனவறிவா ரின்று. எனவரும், 

காடி முதலியவற்றுள் யான்யார் என்னை த்தேடியு மறி 

இன்றிலே னென்றிவ்வாறு தேர்கன்ற தேர்ச்சிக் கூறுபா 

ட்டை யிங்கன மொன்றிழ் றெளிவு பிறவாது மயக்கின்று 

சூழுஞ் சூழ்ச்சிக் குறைபாட்டா னமக்கெய்தியதென்றாராய் 

ந்துபார்த்து ௮௫கனம் பார்த்தவழி உன்னறிவை நீயேயுண 

ர்வையேயாமாகல், நீநெகோட்பா சத்திசையாயோபுன்னறிவு, 

நீங்கா வறிவாசி நீரு மிரதமும்போ, லாங்கா ணரனாரரு'' 

ளென்பவாகலி னத்தன்மைத்தாகய சிவஞான த்தைப் பெரு 

மையா லெய்திய செனக்குருவருளா னுணரப்படுஞ் சிவஞா 

னத்கானே இவனையறிக்கவ ரச்சிவனில் வியாப்பியமாய் நின் 

ஐங்ஙனமதியும் பொருளாகிய தம்மையு மறிவர், அப்படிய றி 

wT srt மற்றெவ்வியல்பினரென்று தம்மையறியவல் லுவரிம் 

முத்திக் காலத்தென்சு, 

நாடி. யென்றது இடை பிங்கலை சுழுமுனை முதலிய 
டியை, 

ஈரம்பெனவே யடங்குமேஜ்லும் தலைமைபத்றி Cas 

கூறினர். 
சி புண்ணி ர், 

கோழை ஐ. 

ஓகாரம் தெரிநிலை, 

நாடியோ வென்போ நரம்பு தகோழையோ வென்றது 

லக்கணமாசலின் ஏனைத்தத்துவ காத்துவிகங்களைய waar, 

தெரி,சல் கொள்ளப்படும். 

என்றென்பது சொல்லெச்சம், 

ஒற்றுமைபற்றி யரனது ஞானச்சை யரனென் gir 
சித்தார்.



உம்மை cfeseigus: 
எ£வனென்னும் வினாவினைக் குதிப்புப்பெய ரீண்டாகு 

பெயசாய் என்னெனம்ரீ இயிழ்று: 

ஆம் ௮சை; 

இது தீம்மையதியும்.து கடறிமுகத்தானே தலைவனை 

uses பின்னறியப்பவெதாகயெ கம்ம திவ்சொண்டு தலைவனை 

ய்தியுமா, றியாங்கனமெனச் சவசமவாத சைவரை wo said 

சில்ஞான த்சானன்றி யறியப்படாமையை வலியுறுத்தவாறு; 

தற்ே றல், ச்டியெலும்பு ஈரம்பு' முதலிய த்த்துவதாள். 

அகிகங்களை யதிதத்குச் சிவஞானத்தை யின்றியமையும் ஆீ 

ன் மா சவனையறி,சற்கண்ணு மவ்வாறமையு மென்றற் இழுச் 

சென்னை? யெதிர்முகத்தொருபொருளைக்கண்டகண்ணே மறி 

தீது நோக்யெவழிப் பித்பக்க,ச் துப்பொருளையுல் காண்டி 

குமையுமா லென்று மாசங்கையை நீக் யகனை வலியுறு,சஅ! 

தம் கெடுத்துக்காட்டு முதாரணம்; 

காட்டிய க்ண்ணே தமைக்காணூ கண்ணுக்குக் 

காட்டாய வுள்ளத்தைக் கண்காணா--காட்டிய 

வுள்ளக் தனைக்காணா வுள்ளத் தின் கண்ணாய 
-கள்வன்றா னுள்ளத்திற் காண், எனவரும்; 

oT 'திர்முகத்அப் பொருள்போல anti Yossi! Gut 

ளும் புறத்துச் தோன்றும் கிடயமே யாகலிம் சண்ணவ்வி 

ரண்டினையு மொப்பக்காண்டலமையும் காண்னெற தின்னைசி 

காணமாட் டாத தனக்குக் கரீட்டா புண்ணின் ற! செலுத்து 

மு£பிரையுங் காணமாட்டாது? அதுபோலத்தனக்கு வேருயெ' 

ree முதலிய SESE GB Asmat s சம்போ. 

தி சால்.நிகின்றவுபிரும் தன்னையறியமாட்டாது' தன்னைச் 

Oe wee நேதல்வளையு மறியமாட்டானுதானே; அங்கன. 

‘peti gp சண்போலுயிர் சடமன்மையிற் சண்ணிடச்: wend: 

as
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நிற்குமாறுபோலன்றி யுயிர்க்க சன.றிவாகி யுடனின்ற கள்வ 

னம் முகல்வனுகலா னவனை யுன்னறிவின்கட் காண்பாயாக 

வென்க, 

காட்டிய வென்பது தன்லினைப் பொருள்பட கின்ற; 

* வாணிகமொன்றும் தேற்றாப் ” 4 தேற்றாவொழுக்கம் ”' 

“ிதற்முகார் மாட்டு” என்புழிப்போல, 

ஏகாரம் அசைநிலை, 

காணா தென்னும் துவவீறு தொக்குகின்றது; முறை 

காக்குமுட்டா செயி'” னென்புழிப்போல. 

ஒருமைப் பன்மை மயக்கமென்பாரு முளர், 

கண்ணாய ௮றிவாய என்க. 

உடனின்றும் பசஞானம் பாசஞானங்களா னறியப் 

டாமை பற்றிக்கள்வ னென்றார். “*கண்ணாச் கரணங்கள் கா 

Cm nel ou” ளென்றார் வழி நாலாடிரியரும், 

தான் அம்முதல்வன். 

-கர்ட்டிய வுள்ளச்தைக் கண்காணா வெனளவமைக் கோ 

திபவாறு பொருளினும் வருவித்துளைத்துக் கொள்க, 

இது எத் துக்காட்டுவமை, 

ழதலதீகரணம் மடிந்தது; 

  

இரண்டாம்இிகரணம், 

  

மேலை௰இகர்ணத்தினிர்திரியத்தின் வேருவான் காணப் 
பட்ட தன்னறிலின்கண்ணே லெஞானக்காற் வெனைக்காண் 

டலொன்றே சிவப்பேற்றிற்குச் இறந்த சாதன்மென்றுணர்த் 

Bua, அத்றேற், சவஞானத்திற் காணுமா றியாங்கனமெ 

ன்னு மவாய்கிலையை நீக்குதற்பொருட்டு மேலதற்குப் புற 

அடையாச வெழுர ௧௪ இரண்டாமதிகரனம்,
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இனியசச்தாயுள்ள வன்னபேதங்களை யசத்தென்று 

காணவுளசாய் நிற்பது ஞானசொருபமென் அுணர்தற்பாற்று 
எனவரும், 

இ-ள. படிக சொருபத்தைக்காட்டாது மறைத்துநின் ற 

வேற்று நிறங்களை யிவை நிலையுதலிலவாகய வேற்றுநிறங்கு 

ளெனச்கண்டு நீச்சவழி நிலையகலுடைச்சகாப் விளங்ககிற்கு 

மப்படிக சொருபம்போல நிலையுக லுடைய ஞான த்தினுடை 

ய சொருபத்தைக்காட்டாது மறைத்துகிற்கும் நிலையுதலில 

வாயுள்ள பிரவஞ்சதக்தை யிவை கிலைய தலுடையன வல்லவெ 

ன்று விவேடத்சறியின் ௮வ்வழி நிராலம்பமாய் விளங்கத் 

தோன்றுவது: ௮ச்சவஞானத்தினுடைய சொருபமென்றறி 

யும்பான்மைத்தென்றவாறு, 

வன்னபேதங்கள் சித்திரமெனப்பொருள் கொண்டவழி 

நிலைய கலுடைய பித்தியின் சொருபத்தைக் காட்டாது மறை 

தீது நிலையுதலிலவாயுள்ள சித்திரங்களை இவை நிலைய sg 

டைய வல்லவென்று கண்டவழி யொருதன்மையாய் விளங் 

இத்தோன்றும் பித்திபோல வென்றுரை 5துக்கொளக, 

ஆரியர் சொற்பல்காமைப்பொருட் டிவ்வா றேகதேசு 

வுருவகமாகவைக் அடம்பொடு புணர்த்தோதிய வேதுவை 

யேனையதிகரணங்களுட்போல மேற்கோளின் வேறுலவைத்த 

க்காட்டுமாறு, 

இனி யசத்தாயுள்ள பிரவஞ்சச்சை யசத்தென்று காண 

வுளதாய் நிற்பது ஞானசொரூபமென்றது வேற்தியல்பாயெ 

வன்னபேதங்களை வேற்றியல்பென்று கண்டு கழிப்பி னுள 

தாப் நிற்பது படிக சொரூபமாற் துணையான் எனவரும். 

வன்னபேதஞ் சித்தெபேதமெனப் பொருள்கொள்ளின் 

வேற்றியல்பாகிய சித்திரங்களை - வேற்.றியல்பென்று சுண்டு 

கழிப்பினுளதாய்நிற்பது பித்தியின் சொருபமார்துணையான் 

எனவரும்,
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ஈண்டுப் பாசமென்றது காரியப்பிரலஞ்சத்தை பயன் 

பார் ௮சத்தாயுள்ளவென்றும், ஏதுப்போருளை புடம்பொடு 

புணர்த்துக்காட்டுவார் பிரவஞ்சத்தையென்னாது வன்னபேச 

ஜ்களை யென்றும், வியாபதப்பொருளுக்கு ஒருவு,கலாவ.து கா 

ட் கிசேடமே யாமென்பார் ௮சத்தென்றொழியவென்னா௮ு 

அசத்சென்௮ு காணவென்றும், சண்ணிழலாய நிற்றல் புதி 

சன்றென்டார் உளதாய் கிற்பதென்றும், எண்டுப்புதியென் 

௫ புதிஞானத்தையென்பார் ஞானசொருபமென்றும், இஃ 

சனுபவச்தினன் நிச் செரல்லளவையி னறியவாராடுதன்பார் 

உணர்தற்பாற்ழென்று முரைத்தார். 

அச.த்தினியல் பிதுவென்பது அ௮சத்ததிகாரத்திற் கா 

ட்டப்பட்டது கடைப்பிடிக்க, 

HF EO sox ut காரியரூபப் பிரவஞ்சத்சை ௮௪. 

இதன்௮ காண்டலரவ.து ,தூரிய னறிவுறுச்,ச வுபதேசப்பொ 

ருளினுறைத்துநின்று ௮ட்டகுண மெட்டுச்சித்திக் கோகன 

தின்முதல்வாழ்வு குலவுபகமெல்லாம் வெறுத்து நெறியறுவ 

கையு மேலொடுழேடங்கக் காரணருபத்தினில்லானமயால் வெ 

அம் பொய்டுயன நினைந்திருத்தல், ் 

அற்றேல், ௮ அனை யவ்வாறுகண்டவழித் தோன்றுவ 

இன்னசென்றறியவாசாக சூனியமேயன் றிப் பிறிதில்லையா 

லோ வென்னு மாசங்கையை நீக்யெதனை வலியுறுச்துதம் 

கெடுத்துக்காட்டு முதாரணம், 

நீர்க்குணனாய் நின்மலஞய் நீத்தியா-னந்தனாய்த் 

தற்பரமாய் ரின்ற தனிமுதல்வு-னற்புதம்போ 
லானா வறிவா யளவிறந்து தோன்றானோ 
வானே முதல்களையின் வந்து, எனவரும். 

Pfr SQ serine. 6சவகைப் பிரவஞ்சத் துள் அச 

திப் பிர்வஞ்சமெல்லாம முக்குணமயமாகலித் Fp RG
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fh 5S Gurhu Grarren.s, சாந்தறுபம், சுகரூபமாய்த் த7 

ன, இசாச,சகுணவிருத்தியாயெ பிர்விருத்திரூபம்,கோரரூபம்) 

துககரூபமாய்த்தர்ன், தம மாகுணவிருத்திய கிய, மனருபம் 

மூடரூபம்) மோகருபமாய்த்தானளவிட்டறியபபூிம், மு,கல்வ 

னிம்முக்குணங் கடக் சவ னாகலா னிவற்றுளொன்றாக வறிய 

பபடா ளென்பார் நிர்ககுணனா யென்றும், மிச்சர்ப்பிரவஞ் 

சம், முக்குணங்களைக்கடந்து நிர்க்குணமாயுள்ள தொன்றாுயி 

னும் ம்லகன்ம்ற்களேர்டு விரவிநிற் 5 D6 six மலகாரியமாயெ 

மோகமுதலிய வெழுவகையுருவமாகத்தான், ௪ கன்மகாரிய சுக 

ரூப துக்கருபமாகததா னள்விட்டறியப்பட்டு முதல்வன் மல் 

சுன்மங்களையும் கடர்துநிற்றலான் ௮வற்றஅுள்ளுமோ ரியல்பு 

பற்றி யறியப்படானென்பார் நின்மலனாயென்றும், சுத்தப் 

பிரவஞ்சம் மலகன்மங்களையு 8 கடக்து நின்மலமாயுள்ள தொ 

ன்ரு.பிலும் சாரியப்பட்டரித்கமாமிபல் புடைமைபிற் சாதி 

ச பானகதரூபமா யளவிட்டறிபப்படும் முதல்வன் காரியப்பா 
ட்டின துபசாரச்கையுங் கடர்தவனாகலா னவவாறு மதியப் 

படானென்பார் நித்தியானந்தனா யென்றும், இன்மாவு மிம் 

மூவகைப் பிரவஞ்சத்துட்பட்டுச் சகுணனாபுஞ் சமலஞாயும் 

சாதிசயானநதனாயும் பொதவியல்புபற்கியறியப்படும் ape 

ல்வ னவவாறு மறியப்படானென்பார் பரமாய் நின்றவென் 

ம், அங்கனநின் நிலை யொன்றோடுவமித் ததியப்படானமை 

பற்றிச் தனிமுதல்வனென்றும், இத்சன்மையனாகய முதல் 

வன் நிலமுதனாதமீருகெ பிரவஞ்சங்கள்ை யசச்சென்றுகளை 

ந்தவழறிப் பயின்றறியாமையி னின்னதென்றறிய வாராத சூ 

னியம்போலச் சுட்டறிவி னளவினைக்கடந்து தோன்றிப் பி 

ன்னர்ச் சுட்டிறந்தறியு மதிவின்கண்ணே சோ திக்குட் சோ 

Busta வெளிப்பட்டுத்சானே விளங்கச் தோன்றுவ னென் 

பர்ர் வானே முதல்களையின் அற்புதம்போலளவிறந்து ஆனு 

வ்திவாய்வர்து தோன்ருனோவென்வுங்கூறினார், 

சிண்டுக்குண மென்றது முக்குணங்களை;
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அவ்வாறன்றி நிர்க்குணமென்பது ஒருகுணமுமில்லா 

னென்றுைப்பி னதுதன்வயத்தனாசன் முதலிய வெண்குண 

ங்களையியல்பாக வுடைய (peda gs சேலாமையின் மாயா 

வாதிமுகலியோர் கூற்றாய் முடியுமென்றொழிச, 

தற்பரம் தனக்குப் பரமென நான்களுருபு விரித்து 

ரைக்க, 

கன்னென்றது ஆன்மாவை. 

அற்புதமென்றது ஈண்டுச் சூனியத்தின்மேற்று, 

அனாவறிவு தன்னறிவின்ச ணீங்காது நிலைபெறுமறிவு. 

- ஓகார மெதிர்மறை. 

வானே முதலென்றதனானே தோற்றமுறைபற்றி வா 

னுக்குக் முள்ள பூதங்களும் ஒடுக்கமுறைபற்றி வானுக்கு 

மேலுள்ள தத்துவங்களு முடன்கொள்ளப்படும், 

ஏகாரம் ௮சைநிலை. 
முதல் ஆகுபெயர், 

நிர்க்குணனாய் நின்மலனாய் நித்தியானந்தஞய்த் தற்பர 

மா யென்புழி ஆக்கச்சொல் உண்மை குறித்துகின்றது வட 

மொழிமதம், ப | 

ஆனாவறிவா யென்பு ழி. ஆக்கம் முன்னர்ச்சூனியம்போற் 

'ோரன்றுவோன் பின் ௮னைவறிவாய்க் தோன்றுவானென 

வேறுபாடு குறித்துநின்றது. 

- குணகுணிகட்கு வேற்றுமை யின்மையின் முதல்வன் 

ஞானத்தை முதல்வனென்றுபசரித்தார். 

- அற்றேல், வானே முதல்களைந்தவழி ௮ங்கனர் தோன் 

. அம் பொருளும் வேரொன்றெனக் கோடும் ஞானசொரபமே 

பதுவென்றற்குப் பிரமாணமென்னை யென்னு மாசங்கையை 

நீக யதனை வலியுறுத்துதற் கெடுத்திச்சாட்டு முகாரணம்,
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"சட்டி யுணர்வத்னைச் சுட்டி யசத்தேன்னச் 
சட்ட வினியுளத சத்தேகாண்--சுட்டி 

யுணர்ந்தரீ சத்தல்லை யுண்மையைத் ஸ்தலம் 
புணர்ந்ததனாற் போய்விட்டுப் போம், எனவரும்; 

ஏகதேச வுணரவாற் சுட்டியுணரப்படும் நிலமுதற் இல 

மீழுகிய பிரவஞ்ச த்தை அசத்ததி கரணத்திற் கூறிய் வியல்பு 

பற்றி யொரோ வொன்றாகச் ஈட்டி, யசத்தென்று கண்டு 

கழித்துக்கொண்டு சென்றவழி மூடிவின்கட் கோச.ரமாவது 

வேறின்மையிற் பாரிசேட வளவையானது சத்தேபாமெ 

ன்று செம்மையே யறிவாயாக, 

அ.ற்றேல், ௮சத்தின் வேரு யங்ஙனவ் கோசரமாவது 

சத்தேயாமென்ற தொக்கும்; அது முகல்வனனறு உயிரே 

பாமென்ருற் படுமிழுச் கசென்னையெனின்? நிலைபேறின்றி 

யொரோ வொன்றாுகச் சுட்டியறிந்து வந்தரீயென்று மொரு 

தீன்மைத்தாய் கிலைபெற்று.நிகழுமறிலாகயெ ச,த்தாவாயல்லை, 

அசத்தை யசத்தென்று ஈண்டு நீக்யெ வழியுளதர்கிய சதி 

இனைநீ யடிமையாகச் சென்,று தலைப்பட்டதினாற் சுட்டியறி 

வ.காகிய வேகதேச வறிவைச்செய்யும் பொதுசியல்பு நின்னை 

விட்டு நீங்குமாகலி னசத்துமல்லை யென்க, 

ஆகலி னசத்துமல்லை யென்பது கு திப்பெச்சம், 

எனவே யசத்தைச் சத்துடனின்று நீக்குர்சன்மையாற் 

சகசத்சாவையென்பதாம். 

மயக்கமதுற்று மருந்திழ் றெளிந்து, மென்ற வெண்பா 

வாற் பெறப்பட்டதனையே யீண்டுக் கடைப்பிடி த்தற் பொரு 

ட்டுச் சுட்டியுணர்ர்த நீ சத்தல்லை யுண்மையைத் தகைவம் 

_ புணர்ந்ததனாற் பொய்விட்ட்ப் போமாகலி னசதீ மல்லை 

யென வேரறோரா£்றாலுர் தெளிவித்தா சாகலினிசு கூதியது 

| Si (DOVER GO LDL OT ie
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சட்டவென்பது செபபப் பொருட்டாய கோரகரவிற 

ஜிடைசசொல். அது சட்டமென இழிவழக்கின் மகரவிருய் 

in? BG mo. 

௮சத்தைப் பிரிக்கமைபின் ஏகாரம பிரிநிலைக்கண் வ 

தது, 
சேவனதநுடைமை கைவமென்பது வடமொழி. 

வாதனையுமின்றிப் பற்றறக் கறியுமென்பார் விரிமென் 

னது விட்டிபபோமென்ருர், 

இனி யசத்தை யசத்தென்று கண்டு ரீக்குமாறும், நீங் 

கெயெவழி யுண்மையைத் தைவம் புணருமாறும், புணர்க்தவழி 

ப்பொய்லிட்டுப் பேர்மாறுக் தெரித்துணர்த்து யகனை வலியு 

௮த்துதற் கெடுத்துக் காட்மிமுதார்ணம், 

கண்டதை யன்றன் றெனவிட்டக் கண்டச த்தா 

யண்டனை யான்மாவி லாய்ந்துணரப்--பண்டணைந்தீ 
வூன த்தைத் தான்விடமோ றுத்தமனி லோண்கருட 
சானத்திற் றீர்விடம்போற் ரன், எனவரும், 

*ட்டுணர்விற்கு விடயமான பிரவஞ்சக்தை இ௫ ௪௫ 

தன்று இது சக்கன்றென வொசோ வொன்றாகச் சுட்டி ௮௪ 

ததாகக்கண்டு விட்டுரீங்க யங்கன மறிந்து ரீல்யெ தன்ன றி 
வின் கண்ணே சுட்டுணர்கிற்கு விடயமாகாத முதல்வனை 

பாராய்ர் தச்சிவஞான த தானே ஆசாரியன் சிவோயமென த் 

தன்னுள்ளே பாவித்துச் சிவச்.துவம௫ யென்ற திவுறுக்குஞ் 

இித்தார்த மகாவாக்கயப் பொருளை நர்டோறும் பயின்று 

சிவோகமேனப் பாவிப்பனாயி னந்தப்பாவசத்தின் விளங்கு 
முதல்வனா லகாதியே கூடிய பொ அகியல்பையு மதற்கேது 

வாய மலமாயா சன்மங்களையுர் தான்கிட்டு ீல்குமாது ஒள் 

ரிய சருட தியானத்தில் விளங்கும் கருடனா evil alee 

விடத்தைச் தீர்த.துக்சொள்ளுமா௮ போலாமென்சு
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அகவென்பது ௮யெனத்திரிந்து கின்ற ௮, 
தான் முன்னையது எழுவாய் பின்னையது sens, 
உதி.தமனது ஞானச்சை யுச்சமனென் அுபசரித்தார். 
சானம் Lig ws Glan த்வு, 

இசஞனே "வருத வதிகரணதீதுக்குத் தோற்று 
வாய் செய்கதூஉமாயிற்று, 

ஈண்டுக் கருடபாவனையென்ற தியாதெனிற் கூறுதும், 

ஆதிபெளதிககருடன் அதிதைவிககருடன் ஆத்தியான்மிக 
கருடனெனக் கருடன் மூன்௮வுசைப்படும், இவ்வாறு பொரு 

Crp சண்டுகொள்க, அவற்று ஞூலசுத்திற் சாப்பல் 
கருடன் ஆதிபெளதிசகருடன், அ.தற்கதி தெய்வுமாய் மார 
திரிக னுள்ளத்தினதுபோல வைத் அ.த்இிபரனஞ்சேய்.௫ சணி 
க்சப்படும் மர்திரம் ஆதிதைகிக கருடன், அம்மர்திரத்தி னிட 

மாக நின்று மாந்திரிகலுக்குப் புயுன் சொடுப்ப தாகிய Gears: 

த்தி ஆச்தியான்மிசுருடனெனப்படம், அவற்று! ளீண்டுத் 

கருட னென்ற.து கருடலுக்கதி தெய்வமாய் மாந்திரிக னள 

த்திற் காணப்படு மக்திரரூபமாதிய ஆதிதைகிககருடனை, 
அதனைப் பாவித்தலாவது நாடோறும் பயின்றுவக்த பயிற்சி: 
திசேடத்தா லம்மர்திரரூபமே தானாக வனன்னியுபாவனை ! 

செய்து தன்னறி வசன வசமாம்படி யுறைத்துகிற்றல், ௮௬. 
mon air ஐக்தமச்சசக்கண்கொண்டு பார்ப்பலே யுஃதவ் விட 

வேகச்சை மாத்றுத லொருதலையாகளின் அப்பாவனை மீண் 

டக் குவமையாயிற்று, 

இசனானே கருடபாவனை சத்தியமா மென்பதூஉம், ௮௮ 
னையச த்திய மேன்பார் மதம் போ பயென்பதூஉர் தெற்றென 
வுணர்க. புள்ளுவிலங்கு மரமுதலிய சராச.ரங்களுக்கெல்லாம் 
அதிதெய்வ மந்திர முளவென்பதஉம், படிகம்போ லதுவது 
வாமியுல்புடைய ஆன்மா அவற்று ளெவ்வெம் மந்திரங்களை 
கணிப்பி னவ்வம்மந்திர சொருபியாவ னென்பதூஉஞ் roy 
etess முதலியவற்றுட் சாண்க, 

இரண்டாமதீகரணம் மடிந்தது,
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மூன்று மதிகரணம், 

| — Ke 

மேலைபிரண் டதிகரணங்களானுக் தன்னை யிர்திரியசத் 
தின் வேறாவான் கண்ட வான்மா அக்காட்ட, நிலைபெறுமா 

றசத்காயுள்ள பாசத்தை யசத்தென்று கண்டொறுவுக ஒரு. 

வியவழியுளதாய் நிற்கும் ஞானக்சண்ணினால் ஒருவிய தன் 

ன.றிவின்கண்ணே தனக்கு ஜேயமாபெ முதல்வனை «Oe 

இவ்விரண்டு மக்காட்சியை நிலைபெறுத்தி யரன்கழல் சேறலா 

இய சிவானந்தப் போகப்பயனைப் பயப்பித்தற்கு முறையே 

சாதகமாமென் அுணர்த்தியவழி ௮.ற்றேல், ௮ப்பயனைப் பயப் 

பித்தற்குரிய விவவிரண்டனையுஞ் சாதித்தோர்க்கு இனிச் 

சாதிக்கக்கடவ தொன் றில்லைபோ லுமென மாணாக்களுக்கு 

நிகமு மாசங்கையை நீக்குதற் கெழுக்தது மூன்றாமதிகரணம், 

இனி யிவ்வீடத்து பஞ்சாக்கரத்தை விதிப்படி yee 

ரிக்க வெளவரும், 

இனி யென்ப தியைபுணர்த்துதற் டொருட்டெனமே 

லெயுரைத்தாம் சடைப்பிடிக்க, 

இவ்விடத்தென்றது ஆன்மாப் பாசமொருவி ஞானக் 

கண்ணினால் ஜேயமாகய முதல்வனைக் கண்டவிடத்து என் தி 

வாறு, 

சீ பஞ்சாக்கரத்தை யென்றது முத்திபஞ்சாச்கரத்தை 

யென்றவாறு; 

விதிப்படி யுச்சரிக்கவென்றது ஆன்மாப் பாசமொருகி . 

யு ஞானக்கண்ணினிற் பதியி்சர்தை நாகெ வென விண்டுவிதி. 

த்த விதியின்படியே யோதுக வென்றவாறு, 
- பஞ்சாக்கரத்தாற் சாதிக்கப்பமம் பொருளு மதுவேயா 

கலான் வேறு வகுத்துக்கூறஅ விதிப்படியென மாட்டெதிர் 

தொதிர்தார் ..
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இங்கன மாரியா மாட்டெறிக்ததூ௨ முணராதாார் சாதி 
தீது நிற்குமுறை வேறே யோதுமுறைவேழே யெளச் இத் 
தாந்த வழக்கோடு (proms Gn. Dlair. நிற்குமூை joy மோது 

முறையும் தம்மு ளியைபில்வழி ௮ஃததற்குச் சாதன்மாமா 

றியாண்டைய சென்றொழிக. இன்னுித ஸியல்பனை த்தும் 

உண்மைகிளக்கஞ், சவப்பிரகாசர், திருவருட்பயன், கொடி: 
ப்பட்டு, நெஞ்சுவீடுதாது முதலியவற்றுள் விரி தீதோ துதலி 

னவையெல்லா மாண்டுக்காண்க, ஈண்டுவிரிப்பிற் பெருகும், 

மனத, மச்ச, முளையென வுச்சரிக்குமாறும் மூவகைப் 

பூம். அவற்றுட் சுத்தமானத மெனப்படு மறிவாற்கணித் 

திலே ௪ண் டுச்சரித்தலென்பார் சூத்திரத்துள் உச்சரிக்கவெ' 

ன்னு தெண்ணுச வென்றார், வடமொழிச் சூத்திரத்துச் 
சானிக்கவென்றது மது, 

௮ற்றேல், மேலையதி கரணங்களி லோதியவந்ருறி ure 

மொருவி ஞானம் பிரகா௫த்து ஜேயத்தைக் கண்டுமி யவ! 

ளவினனையாது திருவஞ்செ ApS si api மதனைச் சாதிக்கவெ 

றல் மிகையுமாய்ச் இச்சசாகனமு மாமாலென்னு மாசநி 

கையை நீர்கி மேற்கோளைச் சாதித்தற் கெழுந்தவேது. 

இவவான்மாக்களுக்கு ஞானம் பிரகாசித்தும் அஞ்ஞான. 

ச்சை வேம்புதின்ற புழுப்போல நோக்கிற்றை நோக்கி நிற 

குமாகலி னதனை நீக்கு, கற் செனக்கொள்க; 

இ-ள். Barbi Rex pr jp ௮ களை நீ SBS கரும்பினி றி 

ஐலைப்பட்டதன்ச்வை தெரிர்துழியும் பயிற்சிவயத்தான் மு 

ள்ன்ர்தி தானோக்யெ வேம்பின் சுவையைகோக்கி நிற்குமாறு! 

போல் மேலையதிகரணங்களிற் கூறிப்போர்த சர்தகங்களைச் 

செய்த முற்றிய வான்மாக்களுச் சச்சாத்கங்களான் ஞானம் 

விளங்க ஜேயக்காட்டுப்பட்டவிடத்தும், பயி ந்சிவ்ய த்தான் 

நுன்னர்த்தா னோக்யெ பாசத்தை நோக்க நிற்கு LTE ota



$36 சிவஞானபாஷ்யம், 

கோக்கமாயெ வாசனையைரீக்கு அதற்குரிய சா,ச்சமதுவாகலான் 

இனி மிவ்விடத்து 8 பஞ்சாக்கர. த்தை வி திப்படி யுச்சரிக்ச 

வென்று மேத்கொண்டதெனக் சொள்ச வென்றவாறு, என் 

வே மிரண்டுமொரு தன்மையவாயினும் மேலே விதிக்சப்பட் ் 

ட FI EE GEG பயன் ஞானம். பிரசாத் த்து நிலை-ூ டுதலும் 

ஈண்டு விதிக்சப்படுஞ் சா.தகத்திற்குப் பபனது கூடிய/வ us 

தர்க்குவ eras are Gon Sed ரீங்குதலுமாயெ பயன் வேறுபா 

டுண்மையின் ஒருதலையாம் சாதிக்கக்கடவசாயெ Boas 

செழுத்தோதுதல் மிகையாதலுஞ், ச2தசாதனமா ததும் யா 

ண்டையவெனமாணுக்கலுக்காசங்சையை நீக்யெவாழுபிற்று: 

ஆகவே யக்நிலை கூடப்பெற்றவர்க்கன்நி யேனையோர்க் இல் 

தேலாதென்பது சண்டுகொள்ச;. 

ஈண்டு சோக்கென்றது மனவெழுச்ச விசேடத்தை “Catt 

னோக்கி வாமுமுலகெல்லா'' மென்பு மிப்போல; 

அ/ற்றேல், இச்சாதகம் வாசனையை ரீக்குமாறியாங்கன் 

மென்னு மவரய்கிலையை நீக் பேதுனவ வலியுறுத்து க.ற்செ 

டு$்.துக்காட்டு ௫ மூதா ரணம்: 

அஞ்சேழுத்தர வள்ள மானுடைமை கண்டானை 

ம்ஞ்செழுத்தா லர்ச்சித் திதயத்தி--லஞ்சேழுத்தாற் 
குண்டலியிற் செய்தோமங் கோதண்டஞ் சானிக்கி 
ல்ண்டன்ஞ் சேடன் மங்கு. எனவரும்; 

ஆன்மாச் Pag sg; அஷடம்யாதலை யஞ்செழுச்)ைச 

/புச்சரிக்கு முறையில் வைத்துக்கண்டு sor gd ata se x 

ரிதயம், காபி, புருவாடு, வென்னு! மூன்றனையு (fim peu 

பூசை,த்சான மோமத்சானற் தியானத் திசானமாசச் சரதிக்கொ 
ண்டு பு திம்பேஞான ( பூசைசெய்யு. முறைப்படி, மிதய்கம் 
லத்இழ் சிவனை யவவஞ்செழுத்தா னமைந்த திருமேனிய௰ிம் 

சொல்லாமை, யைம்பொதியடக்கல், பொதுமை, இரச்சம்/
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efi Daj, Ord), wait, அன்பு என்னு மட்டபுட்பங் சொன்! 

டவவஞ்செழுததா றி பூசைசெய்து குண்டலித்தானமாயெ! 

நாபியில் ஞானவனலை யெழுப்பி அ,சன்சணத்திருவஞ்செ 

மச்சானே. விந்துத் தானத் தீமிழ்தமாயெ கெய் சுழுமூனை 

நாடி. யிஷைசாடியாகயெ சுருக்குச்சுருவங்களால் ஒமஞ்செய்! 

விர்து,தசர்னமாயெ புருவஈடுவில் சிகா.ர யகா.ர வகாரரங்கள் 

முறையே ச.ற்புசப்பொருளூ£ தொம்பதப்பொருளும் HF 

தீப் பொருளுமர் முறைமையி னவ்வஞ்செழுத்தாற் சிவேர் 
கம்பாவனை செய்யின் ௮ப்பொழுதே யங்கனம் விளங்கச் 

தோன்று முதல்வனுக்குச் சேடசேடியபாவத்தா லாகற்பால 

தாகிய வடிமையாமென்ச, ஓமித்தலுர் தியானித்தலும் yond 

க்கு அங்கம், பூசை ௮ங்கயென் வதிக; 

Cat gett Gy சானிக்கென்பு ழிக் சண்ணுருபும் ௮ணி 

டனாமென்புழிக் குவ்வுருபும் விரித்துரைக்க, 

ஆளாமுறைமை வருகின்ற சூத்திரத்திற் பெறப்படும்: 

SUA wisi ஞானத்தான் ஜேபத்ைசக் கண்டெங், 

குந் தானாக சிட்டை கைகூடிய வழியும், தொன்றுதொட்டு! 

வரு மேகசேசப் பழக்கம்பற்றிப் புறத்தே லிடயத்திழ் செ! 
ன்று பற்றுவகாகிய தன்னறிவை யங்கனஞ் செல்லாது wi. 

க்கி அகத்தே யொருகுறியின்௪ ணிறுத்தி நிட்டைகூடிகிற்கு 
முறைமையை யஞ்செழுச் தோ அமுறைபில் வைத்துக்சண்டு. ் 

திர்திக்கச் இந்திக்கச் சிவ தரிசனத்தை விளக் வாதனை வப். 
தர்ம் புறத்திற்சென்று பமிறு மேகசேச் வறிவைப் பற்று. 

துடைத்துப் பூரணநிலை.பிம் கொண்டு செல்லு மாகலான்து. 

வ்ரசனை நீக்குதற்குரிய சிறநர்ச சாசனமாதலறிக; 

அங்கன ம்ஞ்செழுச்சோத மூல தயான் ஒரு குதிமின் 

ன்வத்தன் நி முசல்வனைக் anette Osean gain gris அவ் 

வாழு சண்டவ்ழி முதல்வன் தம்மாட்டு விளங்தெதோன்.து 

மாறும், தோன்.நியவழித்தானம்மு;தல்வீலுக் aes
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முவமையில் வைத்துணாத்தியகனை வலியுற௮,ததுதற் செட் 

அச்காட்டு மூகாரணம், 

இந்துவிற் பானுவிலி ராகுவைக் கண்டாங்கு 
சிந்தையிற் காணிற் சிவன்கண்ணா--முந்தவே 
காட்டாக்கிற் றோன்றிக் கனல்சே ரிரும்பேன்ன் 

வாட்டானா மோதஞ் சேமுத்து. எனவரும், 

/ந்தரத்திபங்கு ஈவக்கோள்களுள் ஏனைக்கோளபோ 

லம் காணப்படா,ச இராகு கேதுக்களை உபராகத்திற் சர்திரா 

இததரிடத்திற் காணுமாறுபோலப் பதிபருபாசங்களுள் யா 

வர்தனை யறிர்தே னறிகின்றிலேனென்னு முணர்விற்கு விட 

யமாகக் காணப்படும் பசுபாசங்களோடொப்ப வேறு காணப் 

படாத பதிப்பொருளாயெ முதல்வனைக் தன்னிதயத்தின்க 

ணஞ்செழுக்கோது முறையாற் காணுமாயிற் கோலைகட்டூக் 

கபிற்றினாற் சுற்றிக கடையவ காட்டத்தினின்றுர் தோன் 

௮! மங்வபோ லம்முதல்வனாண்டுக்தோன்றி யறிவுக்கறிவாய் 

எ! எல்கிகிற் தம். அப்பொழுது காலுங்கனலைச்சேர்க்தவிரும f 

போலக் தன் ஈுதர்திரத்தைவிட். டம்முதல்வனுக்கு அடிக 

UT aT BOD? GT UM SHOT (Up fo fDi டி பொருகுலைபர் Ge 

4.௪ வென்க, 

கேதுசாயாக்ரெசமாகலின் வேறு இராகுவைபென் 
அ ருழிக்கார, 

கண் அறிவு. 

சோன் றி யாமெனக் கூட்டுக, 

உர்து ரல் சண்டுகசடைகன் மேற்று, 

காட்டாக்கினிபி ளென்பதறு காட்டாக்கினென விகாரி 
மாயிற்று, 

இ உவமவுருபு, 

தான் எழுவாய். 

ஈண்மோதஞ்செழுச்சென்றது வலியுறுத் துதற்போ 
ரூட்டு,
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/ற்றேல், தத்துவ முப்பத்தாறுக்கு ஐப்பாற்பட்ட 

முதல்வனை இதயத்துட்கண்டு பூசிக்குமா நியாங்னைசென்றனு 

மாசங்கையை நீக்கு ௮ண்டபிண்டமவை சமமாகலா லண்டக் 

தினுள்ளனவெல்லாம் .பிண்டத்துள்ளுஞ் சூககுமருபமா யுண் 

மைபின் ௮ண்டவடிவாகிய முப்பத்தாறு தத்துவங்களு மிக 

யக்திற் கமலரூபமாய் விளங்குமாகலின் முப்பத்தாறு குத்து 

வங்களுக்கு மேற்பட் டங்கனம் வியாபகமாய் வய ப்ங்கு மதல் 

வனை அவ்விதய கமலத்தின்மே லலரக்கண்டு பூசிக்க லமைவு 

டைத்தெனசக் தெளிவித்தற்பொருட் டவ்விதய கமலத்தி 

னியல்புணர்த்தி யதனை வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக்காட்டு 
முகா. ரணம், 

மண்முத னாளமலர் வித்தை கலாருப 

மெண்ணிய வீசர் சதாசிவமு--ஈண்ணிற் 

கலையுருவா நாதமாஞ் சத்தியதன் கண்ணா 

நிலையதிலா மச்சிவன்றா ணேர். எனவரும், 

இ௫சயசமலத்தி னியல்பை யுற்றறி.பப்புகன் Aap. 

லிய விருபத்து நான்குதத்துவமும் காபியினின்றுர் தோன்று 

மெண்விரலளவைத்தாகிய காளவடிவும், வித்தியாதத்துவ 
மேழுஞ் சுத்தவித்தையுமாயெ வெட்டும் எட்டி.தழ்வடிவும், 

அவற்றின்மேற் கருதப்பட்ட ஈசரதத்துவமுஞ் > SIGNS F 

துவமூம் அறுபத்துநான்கு கேசரவடிவும், சத்திதத் துவம் 

அக்கேச.ரங்களுக்குள்ளாகிய பொகுட்டுவடிவும், சிவதத்து 

வம் ௮ப்பொகுட்டினுட் காணப்படு மைம்பத்தொரு பிசவடி. 

வுமா மாகலா னம்ழுப்பத்தாறு த,த்துவழு மாசனமாசுக்கொ 

ண்டவற்றின்மேனிற்கு முதல்வன் றிருவடி.க ளவ்லிகயகம 

லத்தின்மேனிற்கும்; அதனையறிந்து பஞ்சாக்கரத்தாற் பூசை 
செய்வாயாக வென்க. 

விதை5 யென்பதனை யிசட்டுறமொழிந்துகொவ்டு வித் 
தியாதத்.துவமெனப்படும் கலாதியஞ், சு,சத்விச்தையுமென் 
அரைத்துககொள்க,
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* மூட்டுமோனி ௪ு.ததலித்தை'! பெள்லுகு சீவஞான 
சித்தியில் மோியென் றதஉம் ஆகருபெயரா னதன்காரிப 
மாலே சலாதிகளின்மேற்று, 

இனி, இவ்வாறன்றி நிலமுதலிய முப்பத்தொரு தச் 
அதவமெனப்படும் எட்டுக்கொத்தம் எண்கிர ஞளவடி வம், ௩ 
ளத்துக்கு மவற்றிற்கு மேலாயெ அஈ.த்தமாயாதத்துவம் நா 
எத்துக்கு மலருக்கு ஈடுக்கண்டமாயெ கிரந்தீவடி வம், அதற் 
குமேற் சுத்தவிசதையின் வாமை முதலிய வெட்டும் எட்டி. த 
ழ்வடிவமாமென்றுரைப்பாரும், அசுத்தமாயைரெர்தியி on dé 
சதனம், சுத்தவித்தை யூர்த்துவச் சதனமென வைத்து அத 
ற்குமே லீசுர,தத்துவச்திலனர்சன் முதலிய வெட்டுமே யெ 
ட்டிதழ்லடிவம் சகா சிவதத்துவ மொன்றுமாத்திரமே Cases 
வடி.வமெனச் கொண்டதற்கியையக் கொண்டு 'கூட்டியுரைப் 
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ட lou gues ரான்காகலான் ௮ஃதறுபுத்அ Greer Bu, 
சேர்க்கச். சுத்தொசைபத்திச் கூறப்படு மாகுபெயராஷி
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ஈசரொன்றிது ஆருபெயரா யவரா னநட்டிக்கப்படும் த, 

அவ்ததை யுணர்த்திற்று, 

கலையுரு கலைக்குள்ளுருவென உள்ளுருபுவிரித் அரைக்க, 

கலைக்குள்ளுருக் கேசரங்களுக்கு ஈவாய் விளங்கும் 
பெ குட்டென்। து, 

கலையுருவாஞ் சத்திகாச மதன்கண்ணாமென மா.றியுளை 

க்க, 

்மென்பதனை நாளமலர் கலாரூப மென்பவற்றோடும் 

கூட்டி புரக்க, 

இது நாள் முதலாக மேனோக்கித் தோன்று முலகத்திற் 
க்மலம்போலாது கண்முதலாகக் €ழ்கோக்டுத் தோன்றும் திவ் 

விய சமலமென்க, 

ழன்றமதிகரணம் மடிந்தது: 

  

சிவஞானபோதத்திற்குத் திருவாவடுதுறைச் சவஞான் 

யோக செய்த சிவஞானபாடியத்தில் இரண்டாவ வுண்மை 

யதிகாரத்துச் சாதனவியலில் மூன்றாம்பா தமாயெ விவ்வொன் 
பகாஞ் சூத்திரம் முடிந்த்து, 

பத்தாஞ்சூத் திரம். 

அவனே தானே யாயெ வத்தெறி 
யேக னாகி யிறைபணி நிற்க 

மலமாயை தன்னொடு வல்வினை மின்றே, 

எர-அ. சூம், எ-னின், பாசகூயம் பண்ணுமாறுணர்த ௪ 

லுதலிற்று. மேலையோத்துண் மூன்றுபாதத்தாலும் முறை 

பே சாதிக்கும் பொருளி னியல்புஞ் சாதித்துப்பெதப்படும் 
பொருளினியல்புஞ் சாதிக்குமாறு முணர்த்தி ஈண்டச் சாதி
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கத்தா ஞயெ பயனியல்பு வகுத்துக்கூறுவா னெடுத்துக்கொ 

ண்டமையி னிவ்வோத்துப் பயனியலெனலும் பெயர்த்து, 

பாசவீடுஞ் சவப்பேறுமெனப் பயனிருவகைப்படு மா 

கலா ஸனவ்விரண்டனுட் பாசவீடாயெ பயனைப்பெறுமா 

goss முகத்தானே சீபஞ்சாக்கரத்தை விதிப்படி யுர் 

சரிக்கும் வழிச் செய்யற்பால திதுவென வஞ்செழுத்ததிகர 

வத்தி னொழிபாப் வைத்துணர்த்து,சல் பயனோத்தின் முத 

கிபாதமாகிய விப்பத்தாஞ் சூச்திரத்தின் கருத்தென்க, 

மேற்சாதக முணர்த்திய வழிச் சாககத்தாற் பெறப் 

படும் பயனியாதோவெனப்பயனை யவாய்நிற்றலி னவ்வவாய் 

சிலை பதநியவியைபானே யோத்தியைபும், ஆன்மசுத்தி கூறி 

ப்பின் அன்மலாபங் கூறுதன் முறைமையாகலின் அம்மு 

ஹறைமை பற்றிய வியைபானே பாதவியைபும், விதிப்படி பஞ் 

சாக்கரத்தை யுர்சரிக்தால் வாகனா மலம்போ மென்றவழி, 

அங்கன முச்சரிக்குங்கால் நிற்குகிலையு, மிவவாரறாகற் பாற் 

றென்பது கூறுக்கால் உச்சரித்தார்க் கெல்லாம் வாதனாம 

லம்போதல் வேண்ுிமென்னு மாசங்கை நிகழ்தலி னவ்வாச 

ங்கை பற்றிய வியைபானே ௮திகரண வியைபும் பெறப்ப 

ன், 

௮ற்றேல், *விட்டன்னியமின்மையி ன.ரன்கழல் செலு” 

மெனப் பயனுமாண்டே கூறிப்போந்தமையின் ஈண்டதனை 

பவாவுமா நியாங்கன மெனின்? பயனை யறிவித்தாலன் றிச் 

சாதனஞ் செய்தற்கண் மனவெழுச்சி செல்லா தென்பது 

பற்றி யாண்டு பொதுவகையாற் கூறிப்போர்ததனை ஈண்டு 

க்ளெந்தெடுத் தோதாக்கால் விடுமா நியாங்கனஞ் செல்லு 

மாறியாங்கன மென்றவாய் நிற்ற லொருதலையென விடுக்க, 

ஏனைய்வு “முய்.த்துணர்ந்து கொள்க, 

இத்சுச்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு, ஞானக்கண்ணி 

னிற் சிந்தை காடப்பட்ட வம்முதல்வன் பொருட் டன்மை
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dite வேறே யாயினும் வேறு காணப்படாது யானே கண் 

டேனென்னும்படி யுிர் தானேயாய் நின்ற வப்பெத்தகில் 

போல ஈண்டுச் சானேன வேறுகாணப்படா தீம்முதல்வனே 

பாம்படி, யொற்றுமைப் பட்டவ்விறை பணியின் வழுவாது 

நிற்பின் உராத்துளைத் தோற்தெனப் பாசமொருகவி.ப வழி 

1ம் வாதனையால் வந்து தாக்கும் மலமாயை யென்னு மிரண் 

டனுடனே வலிய கன்மமலமு மில்லையாய்ப் பற்றறக் கதிப 

மென்றவாறு, 

ஏகாரர் தேற்றம். 

நெறி யுவமவுருபு, 

வினையை வேறு பிரித்தமையின் இன்றேயென வொன் 

0 சொல்லாற் கூறினார். - 

ஈண் டேசனாட யொத.றுமைப் படுதலர்வது: Grip 

டைந்தவமழிக் குடாகாயமு மாகாயழமு மொன்றாதல் போல 

வொற்றுமைப் படிதலோ, அன்றி வெள்ளியை யிப்பியென் 

பது போலச் திரிவுகாட்சியா னொற்றுமைப் படுதலோ! 

அன்றி மண்ணே குடமென்பது போல ஓன்று திரிர்தொன் 

ரூயொற்றுமைப் படுகலோ, ௮ன்றி வெள்ளையுர் தாமரையு 

மென்பறு போலக் குணகுணித் தன்னை மயா ஜஞொற்றுமைப் 

படுதலோ, அன்றித் தபு மிரும்பும்போல வொன்றிடனொன்று 

விரவுதலா ஜஞொெற்றுமைப் படுதலோ, பாது நீரும் போலப் 

பிரிக்கப்படாத சையோகத்தா ஜொற்றுமைப் படுதலோ, 

கருடனு மார்திரிகனும்போலப் பாவனை மாத்திரத்தா லொற் 

நுமைப் படுதலோ, அன்றிக் காய்ச்சிய விரும்பி னீர்போல 

வொன்றி னொன்றி லயமா யொற்றுமைப் படுதலோ, பேயும் 

பேய்பிடி கொண்டவனும் போல ௮வேசத்கா னொ ந்றுமைப் 

படுதலோ, அன்றிக் காட்டத்தி னெரிபோல விளங்காமையா 

னொற்றுமைப் படுதலோ, ser ஞாயிற்றொளியின் விளக் 

கொளி போலச் சத் கெட்டு கிற்றலா ஜனொற்றுமைப் படு
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Boor, ௮ன்றித் தலைவனும் தலைவியும்போ Aafia gata 

மாத்திரையா னொம்றுமைப் படுகலோ, ௮ன்றி நட்டோரிரு 
வர் போல ஈட்பின் மிகுதியா னொற்றுமைப் படுதலோ, ௮ன் 

றியாவும் மாவும் போல வொப்புமை மாத்திரையா னொற் 

அமைப் படுதலோ என அவ்வச் சமயவாதிகள் மதம்பற்றி 

நிற்கு மின்னோரன்ன வாசங்கைகளை யெல்லாம் நீக்குதற் 

பொருட்டு அவனே தானேயாகிய வர்நெறியென வுவமை 

பெடுத்துக் காட்டியோதினார். 

அற்றே, லீண்டுச் சம்பந்த மென்னையெனி னதுவருக 

ன்ற சூத்திரக்தி லுவமை முகத்கானோதுகின்றா ராகலினாண் 

டுக் காட்டுதும், 

_ my இதனுள் அவை தானேயா$ய வக்நெறி யேகனுகியெ 

ன்நிதோரதிகரணம். இறைபணிநிற்க மலமாயைதன்னொடுவல் 

வினை GC» யென்றதோ ரதிகரணம், ஆகவிரண்டதிகர் 

ணத்த திச்சூத்தி! மென்றறிக, 

“—™, 
one on 

/வற்றுண் மேலைச் சூத்திரத்தின் வாசனாமல நீங்கி 

யான்ம சுத்தியாதற் பொருட்டு ௪ பஞ்சாச்கரத்தைப் பாச 

மொருகிப் பதியை ஞானக் கண்ணினிற் சர்தை காடுகவென 

ச்சவதரிசனம் பண்ணுமாறோதிய விதிப்படியே மகாவாக் 

கியப் பொருள் பயப்ப வுச்சரிக்கவென் pists Buss 

வாதனாமல நீங்குதழ் நகவ்வா அுர்சரித்சன் மாத்திரையே 
யமையும் போலுமென்னு மாசங்கையை நீக் மேற்செய்ம 

மா ஜிதுவென்பதாய இத்தார்ச முணர்த்துசற் கெழுக்க 

மு.சலதிக.ரணம், 

ஈண்டுப் பரமேச.ர னிவ்வான்மாவாய் நின்ற முறைய 
லவனிடத் தேகா கிற்க எனவரும்.
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ஏகனாடி நிற்றலாவ.து “* இரண்டாம் பயனெனுர் திருவ 
ருடெளியிற் சென்று சென்றணுவாய்ச் தேய்ந்து தேய்ம் 
Oster பென்றிறை யியற்கை யியம்புதற்கும்'' எனச் ச் 

கற்ப ரிராகாணத்துப்பரம சித்தாந்தமாக முடிலின்ச ணோதி 

பவாஹே திருவஞ்செழுத்தி ுய்த்துணர்ந்து நிற்றலென்ச, 

அ.ற்ழேல், வாதனாமலநீங்கி ,தன்மசு.த்தி பண்ணுதற்கும் 

 பஞ்சாக்கரத்தை யவ்கவிதிப்படி யுச்சரித்தலே யமையு 

மதன்மேலு மேகனாகிகிற்றத லெற்றுக்கென்னு மாசங்கையை 

நீச்ச  மேற்கோளைச் சாதித் தற்கெழுந்த வேது, 

அவ்வாறு நிற்கவே யானென தென்்ஓஷஞ் செருக்கம் 

றவனது €ீபாதச்தை யணையுமாதலான் எனவரும், இஎள், 

ஏசுனா யப்படி நின்றாலே யன்றி யானெனப்படும் ஞாதாவும் 
எனதெனப்புடும் 'ஞானமு மதற்குவிடயமா யெனசெனப் 

படும் ஜேயமும் எனப்பகுத்துக் காணு மயக்க ௮ணர்வு.4 

கேதுவாகிய மலவாசனை நீம்காது; அது நிங்னொலன் மி முகல் 

வன திருவடியாகிய சிவானந்தச்சை யனுபவித்தல் கூடா 

தாகலான் ௮ம்மல வாசனை நீங்கச் சிவானந்தத்சை யனுபவி 

த்தற்கு அதுவே சாதகமென்ப.து பெறப்ப?தலான் ஈண்டுப் 

பரமேசுர னிவ்வான்மாவாய் கின்ற முஹைமையா னவனிடச் 

தேகா? நிற்கவவென மேற்கொண்ட Osan parr gy, 

செருக்கு ஆகுபெய*, 

அற்றேல், ஞாஅர ஞானம் ஜேப மெனப் பகுத்துச்கா 
se சாட்டெமயக்க வுணர்வாமா நியாந்ஙன மென்னு மாசம் 

கையை.ரீச்ச யேதுவை வலியு௮த௮ற் கெடுத்துச் காட்டு 

மூதா.ரணம், ன் | | 

நானவ௦ேன் நெண்ணினர்க்கு காடமுள முண்டாசு . 
றானேனவொன் நின்றியே தானதிவாய்த்- தானேனலோன் 

நில்லென்று தானே பெனுமவரைத் தன்னடிவைத் 
தில்லேன்று தானுமிற..  .. . எனவரும்,
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1பாரனென்று மவனென்றும் பகுத்தறிஈது நிற்பார்க் 

கும யானேயென நிற்பார்க்குப் போல நாடுகின்ற வான்ம 

போத மூனைத்துக் தோன்றுமாகலா னதுதோன்றும் வழித் 

கானென் றொருமுதல் காணப்பமிமாறின்றித் தானவ்வுபி 

ரே.பாய்க் கரணபபட்டும் யானென் ஜொருமுதல் காணப்படு 

/மாறில்லை யென்நறிர்து கான் முழுவதுமெனக் காண்பவரை 

யவ்வாழே வேறு காணப்படுமாறில்லை யென்று தனது திரு 

வடி. வியாபகத்து ளடங்கி நிர்கச்செய்து தானே முழுவது 

மாய்ச் காணப்படடும் நிற்ப னிறைவனென்க, 

Bo மெனக் கூட்டுக, 

ஆயாமென்புழிச் செய்கெ னெச்சங்கால முணர்த்தி 

தின்று மற்று ஈள்ளார்க்கு சஞ்சொத்து ஈட்டார்க்கமிழ் தொ 

க்கு மிவனென்புழிப்போலச் தன்வினையாகன் மாத்திரையே 

புணர்த்த தின்ற று, 

தூலவொளியாகிய சகண்ணொளியும் சூக்கும வொளியா 

தி.ப விளக்கொளியும் ௮த்துகிதமாய்க் கலந்து நிற்குகிலை பிரி 

சீதறிய வாராமையிற் கண்ணொளியாக் காணுங்காழ் காணும் 

தன்மையே முனைத்துக் தோன்று மாகலி னவ்வழி விளக் 

கொளியிருந்து மில்லை, விளக்கொளியாக் காணுங்காற் காட் 

டு$்தன்மையே மூனைத்துத் கோன்றுமாகலி னவ்வழி கண் 

இணாளிபிருக்து மில்லை கண்ணொளியும் விளக்கொளியுமெ 

னப் பருத்துக் காணப்புகனுங் காணுந்தன்மையே முற்பட் 

டுத் தோன்று லின் விளக்கொளி திரிவுபுலனாகக் காட்டிப் 

படுவதல்ல.து தெளிவு புலனுப்ச் சாட்டப்பட்டு நிற்பதில் 

அதுபோலக் தூலவறிவாகிய வுபிரும் சூக்கும வறிவாகயெ 

இவமும் அத்துவிதமாய்க் கலந்த நிற்குநிலையும் பிரிதீ,க.றிய 

வாராமையின் உயிராய்க் காணுங்காற் சிவமில்லை சவமாய்: 

காணுங்கா லு.பிரில்லை இரண்ுிமாய்க் காணப்புகினுர் த. 

போத முற்பட்டு நிற்றலின் ௮வ்வழியுஞ் சிவம் ஐயக் காட
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சிக்குப் புலனாப் கிற்பதல்லத தெளிவுக்காட்டிக்குப்' புலனாய்' 

நிற் உறகுமாறில்லை யாசலான் நானவனென் றெண்ணினர்க்கு 

TO apart முண்டாக' (070) sot sor கொன்தின் கியே கான துவா 

யென்றார். 

உம்மை யிறந்தது சழீஇபிற்று: 
இக்கருத்தே பற்றிக் *காண்பானுல் காட்டுவதும் காண் 

LI GIB LD BSS) stan Soot Lint Fam on lp SB காணார்க" Oat 

ன்னறோதிப புடை. நாலாசிரியர் மீளக் “ காண்பானுக் காட்டு 

வதும் காண்பதுவுர் தண்கடர்தைர் சம்பக்தன் வாட்டு நெறி 

வாராதவர்” கண்ணொளி விளக்னெ சோதி கலந்இடுக் கருன் 

'தொன்றன்றே'' எ னவுங் கூறினாரென்பது. 

Qasr Devt apr sit யாது இரிவுகாட்சி wit oF 

கெளிவுகாட்சியெனிற்கூறுதும். A யானது எவ்வெ' 

ல்/வொளியோடு கூடினு மவ்வவ்வொளி வடி.வாய்க் காணப்படு 

சிபல்பிற்றன்றி யொரு பெற்றியாய்ச் காணப்படு மியல்பிழ் 

ஜன்மைபின் ௮வ்வவ்வொளிகள்கண்ணொவியோடு கூடியவழி 

பும் ஒருபெற்றியவே யெனப்படு மியல்பினவாசலி னவ்வி!/ 

ல். நியா தங்௩ன மல்வவ்வொளிவடிவாய்க் காணப்படு மியல்' 

19) now யொரு பெற்றியாய் விளங்காத கண்ணொளியைகி 

சனித்துக்காண்டல் இரிவகாட்சி பெனவும், ஒருபெற்றிய/ 

௮-ப் விளங்குவனவாகி யவ்வவ்வொளிகளை,ச் சனித்துக்காண்' 

1.50 செலிவுகாட் AwCansr மெனவும், ுண்ணுணார்வர் ே னு 

KH [sor PB Be கொள்க. 

அ/ற்றேல், காட்டு மொளிபின் வேய கண் ணுக்கோ 

செொவிக்குண முண்டென்றற் கேதுவென்னை? புண்டெனின், 

மின்மினிச் துணையாபினுக்கானே விரங்குமாதல் வேண்டு 

மாலெளின், ஆகாயத்தின் Soir MAM BU Fb BARD; (PIF 

குணில் சையோக முதலிய வியஞ்சகங்களான் லிளக்கப்பட் 

மி விளங்கி ௮ல்லுழி விளங்கா தொழிதலே யன்றித் இள
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தீதுணையாலுர் தானே விளங்குமா நின்றென்பது பற்றி 

வியஞ்சகச் சான் விளங் யெதிரொலி வடி.வாய்த் தோன். 

ம்வ்வோசையை ஆகாயத்தின் குணமன்றென்பார் யாீருமி 

ல்லை, அதுபோலக் கண்ணின் கண்ணதாகய வொளியும் விய 

ஞ்சக முள்வழிவிளங்க ௮ல்லுழி விளங்காமை மாத்திரையே 
பிறிதில்லை யாகலா னதனைக் கண்ணின்குண் மன்றென்ற 

ல.ஙிவில்லார் கூற்றேயாமெனவும், ௮க்கண்ணொளி தன்னை 

விளக்குதற்குரிய விபஞ்சகப்பொரு ளேகுதேசமாயின் ஏக 

தேசத்து விளங்கும் ௮.து வியாபகப் பொருளாயின் கியா 

பசமாய் விளங்கியும் நிற்குமியல்பிற் றெனவுமுணர்க, 

அற்றே, லஃ்தங்கனமாக சண்ணொளி வீளக்கன்சோதி 

கலந்திடு மென்றற்குப் பிரமாண மென்னை? ஒரு விடயத்தின் 

மேல்வீழ்க்க பல கண்ணொளிகட்குத் தம்முளியை பில்லாத 

வாறுபோல வொருவ.பிற் பட்ட கண்ணொளி விளக்கொளி 

கட் ட்குத் தல்மு ளியைபில்லை யென்றல் பொருத்தமுடைத்தா 

லெனின்? அறியாது கூறினாய்; ஒரு விடயத்தின் மேல் வீழ் 

நீச சண்ணொளிக டம்மு ளொன்றனை யொன்று காணுமாறி 

ல்லை, காணப்பமபொ.ற, ஒன்றுக்கொன்று காட்டுமாறில்லை ஆ௪ 

லானவை தம்முட் கலக்கம் கோரியை பின்றென்ப தொக் 

GL Saar pars sain விளக்ளேக் காண்டலும் விளக் 

குக் கண்ணுக்குக் காட்டுதலுபாகிப லியைபுண்மையின் இவ் 

விபு தம்முட் பெறப்படாத கண்ணொளி முதலாயின 

வீண்டைக் குவமையா தீல் செல்லாமையாலும், இந்திரிய 

டத்தம் வீடயத்தோ டியைந்தன்றிர் சந்நிதி மாத்திரையா 

லவற்றை யறிகல் செல்லாதென்பதே யாசமங்கட் கெல்லார் 

அணிபாகலானு மத்தன்மையவாயே கண்ணொளி விளக்கொ 
ளிகட்குச் தம்முட் கலப்பில்லை யென்றல் சிவாகம வழக் 

கோடு முலச் வழக்கோடு முரணுவார் கூற்றே யா்மென்று 

'4 நிக்க, இங்கன் முவ்மைச் கோ தியன இவல்லாம், பொருட் 
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64) 0G pH, இவையனைத்துமொக்கும், ஈண்டெடுத் துக் 

சாட்டிய சண்களொன்றனை யொன்று காணுமா தின்மையி. 

னதுபோல ஆன்மாக்களும் பிறவர்ன்மாக்களையதிதல் போது! 

மெனின்? அறியாது கூறினாய், கண்க' டம்மு ளொன்றளை' 

யொன்று காண்டலில்லை யென்றது விளக்கனையும் விடயத்' 

தனைபுங் காண்மாறுபோலச் தனித்த முதலாய் வேறுசானு' 

மாறில்லை யென்ற அதணையேயன்றிப் பிறிதின்மையின் சண்் 

விளக்கொளியைச் காணுங்கா லதுவே தானாக நின்று தன்னை 
ய மவ்விளக்கொளி வண்ணமாய்க் காண்ட லுண்டென்பது' 

கண்கூடாக வறியக் கடெத்தலி னேனைக்கண்கக£யு மவவாது' 

காண்ட லமையுமாகலா னதுபோல ஆன்மாவும் பிறவுயிர்க 

காத் தனித்த (lp, Souris பிரித்த றியுமா றநில்லையாயினுஞ்' 

சிவத்தைத் தீரிசிக்கும்வழி தானதுவாப் நின்று தன்னை 

ய்றியுமாறு போலப் பிறவுபிர்களையு மச்வெத்தின் வண்ணா 

மாய்க் கண்டறிக லமைவுடைத்தாகலா னென்பது, 

/ற்றாகலி. னன்றே தன்னாலே தனையநிந்தாற் ஐன் 

னையுக்தானே காணுர்சானதுவாக நின்றே' ௪-ம், இன்னிலை 

கரணமாகா வகையதிலறிவடங்கி மன்னிட வியாயோயவான் 

பயன்றோன்௮ு'' மெனவும் புடை நூலர்சிரிய'ரேர்தியதவம்,. 

் என்னையும் சண்டேன் பிறரையுல் சண்டே னின்னிலை" 

யனை த்தையுங் சண்டே னென்னே' நின்னைக்காணா in si 

தம்மையுல் காணாத் தன்மையோரே ரே" என மும்மணிக்கோவை! 

பினேதியதாஉம்,பிருண்டு: மிவ்வாஹறே Cur Burgi உமென்ச,. 
மதலதிகரணம் மடிந்தது. 

ant Np tane” 

தேதலதிகரணத்தின் மேலைச்சூத்திரத்தோ Ret ஞ்: 
சர்ச்கரத்தை அவ்விஇப்படி. யுச்சரிக்ெறுழி' Seow



௯0 கிவஞானடாஷ்யம்.;, 

விளங்கும் ஞாதுரு ஞான ஜேபப்பகுப்பிறந்து நின்றுச்சரி 5 

சல்ன்றி மலவாதனை யறாமையாலஃத.றும்வண்ணம் முதல்வ 

னிடத் தேகனா? நிற்றல் வேண்டுமென மலவாசனை யறுதற் 

குப்ர்யன் கூ.றியவழி ௮ற்றேல், ஆன்மா அவ்வாறு நிற்புறி 

புசன்குணமாயெ வறிவிச்சை செயல்கள் கெட்டொழியுமோ 

செடாதுகிற்குமோ என்றார்க்குக் குணகுணிகட்கு Corpo 

ஸை மின்மையாற் குணங்கெடவே குணியுங் செடுமெனப்ப 

ட்டு மூப்பொருளு நித்தமென்னுஞ் சத்தார் த, த்தோடுமுரணி 

சசவடுத்தாக் தமாம்... செடாதுநிற்குமாயி, னேகனாதல் செல் 

லதா லென்னு மாசங்கையை நீக்குமுகத்சானே யேனை மா 

யாகன்ம வாசனை யறுதற் குபாயங் கூறுதற் கெழுர்கது இ 

ண்டாமதிகரணம். 

இனி இறைபணி வழுவாது நிற்க எனவரும். 

நிற்றலாவ.து சலியாமைநிலைபெ௮ுதலென்பார் வழுவர் 

த் நிழ்சவென்ளார், 

ஈண்டிறைபணியென்ற தியாதெனின்? ௮ஃதா௫சிரியர் தா 

மே முன்னர்த் தெரித்துரைக்கன் றமையி னினி௫விளங் கம. 

அற்டேறல், அவ்விறைபணி வழுவாது நிற்பின் ஆன்மாச் 

'சுதந்திரனல்லனாய்ப் பரதந்தர னெனப்பட்டு முத்தியும் பெ 

ததிமெனப்பட்டு வழவாம். *பரதர்திரியல் கரைகழி பந்த” 

"மனச் வொகமங்களிலே யோனசலா னென்னு மாசங்கை, 

யை நீக்கிமேற்கோளை் சாதித் சற்-கெழுந்தவேது. 

Maser லல்லதொன்றையுஞ் செய்யானாகவே யஜஞ், 

ஞானகன்மம் பிரவேசியாவாகலான் எனவரும், கண்ணொளிக். 

ஞுக்சாட்டி விளக்கொளியை யின்றியமையாமையிற் காண்பன 

வெல்லா தன்செயலே யெனக்கண்டு தானென வேறு முனை 

'க்குமாறின்;த பவ்விளக்கொளிபினடல் நி.ற்பி னேளைவிடய 

"மோள் லம். கண்ணுக்குள் தாச்ஞூமாறில்லை. பதிபோலக் தன்
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னுடைபவிச்சா ஞானக் Sheusahar பழிற்பாட்டுக்கு 

மு£ல்வன௫ இச்சா ஞானக் இரியைகளை யின்றியமையாத வா. 

ஸன்மாவு மவ்வியைபுபற்றி கிகழ்வனவெல்லாம் மு.தல்வன இச்சா 

ஞானக் கரியைகளது நிகழ்ச்சியே யெனச்கண் , டம்மூதல் 

லன் வியாபகத்துக்குள்ளாக வடங்கிற்பித் பிரவஞ்சஞ் சிறி 

அர் தாக்குமாதில்லை ; ௮ஃதின்றாகவே ௮ காரணமாச மே. 

லைஃகு வினையேுமாறு மில்லை; அல்லுழி யெல்லாம் பிரவஞ் 

சந்தாக்காதொழியாது; ௮ல்தொழியாதவழி யதுகாரணமாச£ 

வரும் விருப்பு வெறுப்பேறாு தொழியாது; அ௮ஃதேறுமாயிற் 

பிறவிக்கு வீத்தாய் மீளப் பெத்த நிலை.பிழ் செலுத்திவிடமாக 

லா னங்கனமாகாதவாறு மாயை சன்மங்களின் வாதனையறு 

கற் குபாயமதுகேயாகலா னிறைபணி திநீறலொருதலையான் 

வேண்டுமென்பார் ௮வனருளா லல்லதொன்றையுஞ் செய்யா 

னாகவே யஞ்ஞானகன்மம் பிரவேசியா வாகலானினி யவ்வி 

றைபணி வழுவாது நிற்சவென மேற்கொண்டதசென்றார், 

எனவே “4 பரதங்இரியங் கரைகழிபந்த'” மெனச் கிவாகமவ் 

சி னுண்டாண்டோதியது அவ்விறைபணி கிற்றலையன்று 

மற்றுச்சவொனர்ததனச் யனுபவித்தற்கட் செல்லுமியல்பிற் 

முய தன்னிச்சை வழிவிடாஅ மலத்தினு லை்தொழிலி னக 

ப்படுத்துச் சுழல்விக்குங் கா.ரணமூர்தீதிவழி நிம்றலே யாடெ 

னக்கொளக, 

சிவானந்தத்தை யனுபவித்தற் கேதுவா பிறைபணிநிற் 

கை தன்னிச்சைவழி நிற்றலேயா மாகலி னஃததனை நோக் 

இச் சு.தச்திரமே யாமென்பது. மலவாசனையறுதல் மேலையதி 

கரணக்தாற்போர்தமையின் ஈண்டஞ்ஞானமென்ற.து மாயை 

பின் காரியமாயெ மயச்சவாசனையே யாமெனவும், சஞ்சிதம் 

தக்கையாலும் பிராரத்த மனுபவத்சானு மறுதலின் ஈண்டுக் 

சன்மமென்றஅ ஆகாமிய வாசனையே யாமெனவுங் Carers, 

அிஞ்ஞானசன்மம் உம்மைத்தொகை,
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அறல், ௮வனரறுளாலல்லடுசான்றையஞ் செய்யாத 

வழி ௮ஞ்ஞானகன்மம் பிரவேசியாதவா நியாங்கனம்? பிம் 
(செயாதனுபவிக்குமா றின்மையிற் பிசாரக்க மனுபஙிக்கும் 

வழி யாகாமிய மேறுத லொருதலையாமாலென்னு மாசங்கை 

யை நீக் யேதுவை வலியுறுத்துதற் கெடுத்துச்சாட்டு முகா 

சணம், 
நாமல்ல விந்திரிய ஈம்வழியி னல்லவழி 
காமல்ல காமு மானுடைமை--யாமேன்னி 

லேத்தனுலி னின்று மிறைபணியார்க் கில்லைவினை 
மூற்சேய்வினை யுந்தருவான் முன். எனவரும், 

செகிவாய் முதலிய விர்திரியங்கள் முதல்வனதடை 

சமையாயெ மாயேய மெனப்படுவனவன்றி ஆன்மாவாகிய பா 

இமனப்பவெனவல்ல, அவை தொழிற்படுதலும் முதல்வன் 

வயத்தினன்றி நம்வயத்தனவல்ல, அவ்விந்திரியங்கள் சத்தா 

தி வாக்காதிகளை விடயித்தற்கு வழியாயெ தனுகரணபுவன 

போகக்களும் ௮ம்மாயேய மாவனவன்றி யாமாவனவல்ல, 

அவை சேட்டித்தறு முதல்வன் ஐய.ச்இனன் றி ஈம்வய த்தன 

வல்ல, அவற்றுொடுகூடி நின். கிளை மிட்டி துகர்ர்துவரு 

இன்ற யாமும் ஞானக்கிரியைசளை முதல்லிளக்கியவழி விளங் 
இயும் ௮ல்லுழி விளங்காதும் இவ்வாறு முதல்வனை யின்றி 

யமையுமா நின்மையா னம்முதல்வுஏ துடைமையரவே மல் 

ஓது சு,சர்திர ராவேமல்லே மென் திரு்ரனம் பசுபாசங்களி 
னியல்புகளை யுள்ச்வாறுணர்ந்து செப்வுனவெல்லர மவுன 

ஜின்வழி நின்றுசெய்புஞ் செயலாய்க் சண்டுசொண்டிருப்பு 
ராயி னவ்விறைபுணியாயெ வடிமைத்திற முடையா ரெவ்வு 

டீம்பினின் றெவுகினைகளைச் செய்யினு மவையவர்க்குப் பந்த 

மாகலில்லை பூவ்வாசாழியவினையை யஷினாபாவமாயுடன்செர 

ண்டு வறுவதாகிய பிராரத்தவிளையுர் தன்னைக்கூட்டுகிக் 
மு.தல்லன் சந்நிதியின் டடலூழா யொழிவ தன்றி பேனையோ 
ர்க்குப் போலவவர்ச்கர் து கில்லையாசலானெ் ord.
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$்ம்ல்ி.ி னல்லவென்பதனை மேலுல் கூட்டுச்; 
. தருவான் முன்னாமெனக் கூறிக்கொள்க,. . 
ஆமென்பது சொல்லெச்சம்; ; 

சஞ்தெவிளையாசாரியன் நிச்ன்சசெப்த மாத்திரையே 
சரிசேர்ந்த வித்துப்போலக் கெட்டொழிதலின் ஈண்டு முறி 
செப் வீளையென்றது பிரார.த்.சவினையே பெனக், சொள்க, 

தரூதலிட வழுவமைதி, ட 

அ.ற்றேல்;-இறைபணியார்க் குளதர்கிய வினை அவரைச் 
சாருமாநில்லை. புடலூழாயொழியுமாறும், ஏனையோர்க்: குள 

காசிய வினையுயிரழாய் வந்து வருத்துமாறும், இங்கனஞ்செ 

ப்பு மிணறவன் ஈடுவுநிலைமை யின்றிக் கோட்டமுடையனெ் 

னப்படுமா லென்லு மாசங்கையை cae யதனை வலியுறுத்து 

தற் கெடுத்துக்காட்டு முதாரணம். 

சார்ந்தாரைக் காத்த நலைவர் கடனாதல் | 
சார்ந்தாரைக் காத்தஞ் சலமிலனாய்ச்---சார்ந்தடியார் 

தாக்தானாச் செய்துபிறர் தங்கள்வினை தான்கொடுத்த 
லாய்ந்தார்முன் சேய்வினையு மாங்கு. எனவரும், 

தீம்பாலடைக்கலமெனச் சார்க்தாரைக் காப்பதில் 

| ர்£யினர்க்குக் சடமையாகலான் முதல்வன் றன்னைச் erik ged 
மையே பாதுகாப்போனாஇயும் அதுபற்கிச் . கோட்டமுடை 

ய்வ ur COD CH) தன்னைச் சார்ந்து தன்னடி.ப்பணிபினிற்க 

வ்ல்ல வடியார், தானேயாய்கிற்குமாறு! நிறுவி, அவர்க்குவரு 

மாகாமியவினையைக் கெடுத்து அது செய்யவல்லாத பிதர்ச்கு 

வரு மாகாமியகினையை யவர்க்குக் கொடுப்பனாகலா னவ்கிறு 

இறத்தோர்க்குள்வாயெ த.ணுவெர்துபொருர்தம் பிராரத்த 
வினையு மவ்ஹ்ே' செய்கோர். செய்தி்குக்சக்் பயன யிரு 

வேறுவகைப்படச். செய்வளனென்க; . : - 

சரீ சசதாசை பொ்ழித்துச்? தரித்தவரைக்காப்பதி rey 

நிலையன்ென்பாரை ரோக பவ்வாறு கொள்ளிலும்: லி



ides சவளானபாஷ்யம். 

ஈண்டைச்சூச் சலைகடிக்குண மாவதன்றி மிழுச்சன்மையர் 
(மையுமென்யாச்செசர்க்தாரைக்- காத்த தலைவர்சடனெனப் 

ழமொழி பெடுத்துக்காட்டி யுண்மையா ஜனோக்கலல்லார்க்கு 

பது கவுகிலைமையே கோட்டமன்றென வறிவுறு சஅவார் 
'சர்க்தடியார் தார்சானாச்செய்து பிறர் சங்கள் வினைதான் 

1காடுச்தலென் வே௮ுவமை பெடுத்துக்காட்டி.ஞர், 

சார்ந்தடியார் தார்தானாச் செய்துபிறர் தங்கள் வீளை 

ரான் சகொதெ,சலுண்டென்பதூஉம், அது நடுவு நிலைமையே 

2சாட்டமன்றென்பதூ௨ மேனைச்சமயத்தார்க்கு முடம்பா 

சலின் அஃ ண்டைக்குவமையாயிற்௮. 

உம்மை இறெப்பின்கண் வந்தத. 

சார்ந்தவென்னும் பெயரெச்ச மீறுதிரிர்,௪.ஐ, 

தான் முதல்வன், 

ஆதல் சொடுச்சலென்புழி ஆனுருபு dar gst DO aps 
5H. 

ஆய் என்னும் வினையெச்சம் கொடுத்தலென்னுந் சொ 

ழித்பெயரோடு முடிந்தது. 

ஆய்ந்து அணு * ஒய்தலாய்த னிழத்தல்சா௮, யாவபி 

ஞன்கு முள்ளசனுணுக்க'' மென்ரூர் தொல்காப்பியனாரும். 

ஆர் வினைக்தொசை. 

பிரார.த் தவினைசூக்குமவினையாகலி ன கூடுமுறைமை 

யறிதலரிதென்பார் ஆய்ர்தார் முன்செய் வினையுமெனரார், 

உம்மை யிறர்சத.தழீஇயிற்று. 
ஆக்கு அதுபோல வென்க, 

இதனானே மேலைவெண்பாகின் முத்செய்வினையுர் த௬ 

வானென்றதுபற்றி ஆசங்கையை நீக்கியவா.ு. 

இறபணியினிற்கும் ஞானிசட்கும் பிராரத்சவினை தா 

, ச்சறுண்டெனச் வொசமங்களி ஞண்டாண்டோதுதலி னவற்



yo மூமணி ade presi ie தர்க்காதென்ற, +o omiuneiad 
அதாக்கும்வதி யாகாமியவினையு மேரு Opn Pui@serg 
'சங்கையை நீக்கி சன் வலியுறுத் த.தத்கெடுத்தக்காட்டு 

BT BRT: 

இங்குளி வாங்குங் கலம்போல் ஞானிபர்ன் 
மூன்சேய் வினைமாயை மூண்டிடிஞம்--பின்செய்வினை 
மாயையொடூ நில்லாது மற்றவன்றான் மெய்ப்போருளே 

யாயவத் னாலுணரு மச்சு. எனவரும்: ' 

தன்பால் வைக்கெடுக்கப்பட் டொழிர்த காயத்தின் 

ண்ணின்றும் ௮தன் வாசத்ன்த வாங்இக்கொள்ளும் பாத்தி 

க்தி னவ்வாசமங்ப்போய் மெலிதாய்க்கந்திக்குமாறுபோல 

ரனவனென்0 தண்ணிச் சிவோகம்பாவனை செய்தநியு ஞா 

ரிக்கு காடுமுள முண்டாதலு முண்மையினப.ற்.றி யவன் 

ட்டுப் பிராரத்தவினையு மத.ற்டெனாயெ வுடம்பு. முதலிய 

ஈயேயமும் வாசனைமாத்திரையாய் மெலிதாய் வந்துதாக்று 

மாயின மவ்வழி யேறுவ்தாயெ வாகாமியவினை மேலைக்கு 

ித்சாப் நிலைபெற்று முறுகுதலின்றித் சனக்குப்பற்றுக் 

2காடாகய மாயேயத்தினோடுங்கெட்டொழியும், ௮௫  சஞானி 

பின்னர்ப் பகுத்துணர்வு மிறந்து ஏனா யிறைபணி நின்று 

சத்தாயுள்ள சிவமே யாய வாத்றால் ஒரோவழி யல்வா.தனை' 

பற்றிப் பிறழினு மவ்வச்சையே யுணர்ந்து கிற்பனாசலானெ 

னக, | ப 

எனவே யொளி யிருளைத் அரக்குமாறுபோல லவ்வுண் 

ர்வு ௮வவாகாமியத்தைத் அரக்கு மென்பதாம். 

உளி ஐந்தாம் வேற்றுமை யுருபு, * மரபுளி வழா '' வெ 

ன்புதிப்போல. 

முற்றுகரங்கெதேல் இகேசாத்கொள்க, 

உம்மை.சிறப்பின்கண் வந்தது, — 

மத்து-விளை மாற்று,



v வ i ட or. 
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அவன் மேற்கூறிபபோர்த ஞானி. 

தானென்பது அ௮தறுவாத முணர நின்ற.து. 

பிறழவிடாமைபற்றி மெய்பபொருளை அச்சாக உருவக 

ஞ்செய்தார், 

இது இனவெதுகைக்கொடை, 

இதனாற் கூறிபபோர்கது வொகமங்களி ஞண்டாண்டு 

ஞானிகட்குப் பிரா.ரத்தவினை காக்குமென்றது இங்குளிவாங் 

குங் கலத்தைப்போல வாதனை மாத்திரையாய் மெலிதாய் 

வந்து தாக்குமென்னுக் துணையேயாகலின், அவ்வாறு வரும் 

பிராரத்தவாதனை நுகர்ச்சிபினேறு மாகாமியவினை யவ்வுணர் 

வின் முன்னர்க் கெட்டொழிவதன்றிப் பிராரத்த நுகர்ச்சி.பி 

னேறு மாகாமியம் போலப் பிறவிக்கு வித்தாய் நிலைபெற 

மாறில்லையென ௮சங்கை நீக்கியவாருமென் ௧. 

அம்றேல், வாதனைபற்றிப் பெயர்ந்துழியும் நிலைபிற் 

ஜிரியாது ௮வ்வச்சினையே யுணர்ந்து நிற்குமா றியாங்கன 0ம் 

ன்னு மாசங்கையை யுவமை முகத்கா னீக்யெதனை வலியுறு 

தீது திற் கெடுத்துக்காட்டுமு தாரணம். 

நண்ணனல் வேவாத ஈற்றவர் தம்மினும் 

பண்ணமர மாச்சேலுத்தும் பாகரினு--மெண்ணி 

யரனடி யோர்பவ ரைம்புலனிற் சென்று 

மவர்திற னீங்கா ரதற்கு. எனவகும், 

,ந்ண்ணனல் வேவாமைக்கேதுவாயே வங்சத்தம்பனை 

வல்லா.ரவ்வனலிற் குளிப்பினுந்தர்திறலினீங்காசவாறு போல் 

௫ம், பண்ணமர மாச்செலுத்து தற்குரிய பாகுநால்கற்று வல் 

லா ரப்பாய்மாகின் வேகத்துட் படினுர் தந்திறலி of mat ds 

வா! போலவும், ஐம்புலன்கடமக்கு வியாப்பியமா யடங்கத் 

தாமவற்றை வியாபித்து மேற்பட்டு நிற்கு முறைமையை 

பா.சாய்ந்து தாம. சனடியாகிய விஉறபணியினின் guerre
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லோ.ரவ்வைம்புலளிம் சென்று மசனானே தந்திறலி னீங்குத 
லிலசென்ச, 

நள்ளனல் ஈண்ணனலென மரீ இ.பிற்று, “ரீணுலகெலர” 
மென்புழிப்போல, 

நண்ணனல் €ழ்நீர்போல முன்பின்னாகச் தொக்கவாரும் 
வேற்றுமைத்தொகை, 

தீம்மானண்ணப்படு மனலென் அுரைப்பினு மமையும், 

பண் பண்ணப்படுங் கதிகள், 

செலுத்தல் உளர்தல். 

இன் உவயவுருபு. 
உம்மை யெண்ணும்மை, 

சென்றும் உம்மை சிறப்பு, 
ஐம்புல னுபலக்சணம், 

திறல் டுவந்றிப்பாடு, 
் அதற்கெள்பது உருபுமயக்கம், 

அற்றேல், சத்தொடு சார்ச் சவழிபு மசத்தொடுசார்ந்த 

லழியும் ௮துவது வேயாய்ச் சதசத்தாமியல்புடையவான்மா 

க்க ளைம்புலனாகிய வ௪த்தைச் சாரர்தும் அவர் திறம் நீங்கா 

மை யாங்கனமமென்னு மாசங்கையை நீக்யெதனை வலியுறுத் 

அதற் செடுத்துச்சாட்டு முதாணம், 
சதசத்தா மெய்கண்டான் சத்தருளிற் காணி 
லிதமித்தல் பாசத்தி லின்றிக்--கதமிக் 
கெரிகதிரின் முன்னிருள்போ லேலா வசத்தி 
னருகணையார் சத்தணைவா ராங்கு. ப எனவரும். 

சத்தொடு கூடியவழிச் சத்சாயும் ௮௪சக்தொடு கூடிய 
வழி யசத்தாயும் இவ்வாறு ச,தசத்தாமியல்புடைய தன்னு 

ண்மை யுணர்ந்தோன் சதீதாயெ முதல்லன் றிருவருளா னல் 

லதொன்றையுங காணானாபி னவ்வழிப் பாசமாயெ வசத்தி
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னிதஞ் செய்க லீன்மையாஜ் சத்தாகிய வம்முதல்வனை 5 தலை 

ப்ப$ிவோர் சீற்றமிக் கெரியாரின்ற வொளியின் முன்னம் 

தகாரம்போல வச்சத்தினெதிர் தனதுசத்தியை யேற்கமாட் 

டாக அசத்தாகிய பாசத்தின் மாட்டெய்துவாரல்லரென்க, . 

வே மூடிபாகலி னொருமைப் பன்மை மயக்கமன்மை 
யூணார்க, 

அருளினென்னு மைந்தாமுருபு ஏதுப்பபொருட்கண் வம் 
து. 

இதமித்தலென்பது இபயடியிம் பிறஈ்ச வினைப்பெயர். 

இதஞ்செய்தல் பற்றுச்செய்தல். 

இன்றி இன்மையானென்க, 

இன்மைக ழகதுக்கூறுவார் கதமிக் கெரிகதிரின் முன்னி 
ருள்போ லேலாவசத்தென்றார். 

அசத்தைச்சார்ர்த சத்தாய் நிற்றலியற்கை யன்றென் 

ய்து ஒன்று மினு மொளிசவசா தேலுள்ள,மென்று மகலா 

இருள் ** எனப்புடைழூலாசிரிய ரோதியவாற்முனுமநதிக, 

Bolan வசக்தெனக் கூட்டுக. 
ஒப்புமைபத்திச் கதமிக் செரிகதிரென்ரார. 

ஒப்புமையா,தல் “எல்லையில்லவ ஜெரிதுள்ளினாலென வெகு 
ஸண்டான் ”' என்பதனானுமறிக. 

இவ்வைர்அ பெெண்பாவாலு முறையேயிறைபணியினி 
இிபார்க்குப் பிராரத் தவிளைமுதல்வன்சர்நிதியிலுடலூழாயொ 
திவதாகலின் மேலைக்குவினையேறுமாறில்லை யென்றும், அது 
செய்வோர் செய்திப்பயன் விளையுமாத்றாத் பெறப்படு மென் 
௮ம் செய்வோர் செய்திப் புயனன்றியும் விளைவது வர.தனை 
மாத் திசையே யாகலானதுபற்றி வரும்வினை ஞானத்தான மி 
வெய்து மென்றும், ௮2 ஞானம் வாதனைபற்றிச் சலிக்கு' 
மாறில்லை யென்றும், ௮து சலியாமைக்கேது இஃகென்று 
மெடுத்துக்காட்டியஞ்ஞான கன்மம் பிரவேசியாமையை வலி 
1/15 Sewn gy greats, "



லஞானயாஷ்யம்., டு 

ஏகனாக கிற்றலான் மலவாதனை யின்றாகதும்,: இமை' 

பணி நிற்றலான் மாயாகன்மங்களின் வாதனையின்றாகலும் 

பெறப்பட்டமையின் மலமாயை தன்னொடு வல்வினை யின் 

றெள்பதனை வேறோ ரதிகரணமாக வைததோதல் வேண்டா 

வாயிற்று.. 

அ/ற்றுயினு மவையில்லாககன் சண்ணுளதாடய! வை! 

யப்பாடு முதலாயின இறுதிச் சூத்திரத்தின் மும்மலம் கழீஇ: 

யென்னுமதிகரணத்துட் பெறப்படும்.. 

ட ரண்டாமதீகரணம் மடிந்தது. 

  

சுவஞானபோதத்திற்குக் திருவாடுதுறைச் சிவஞான! 

யோகசெய்த செவஞானபாடியத்தில் இரண்டாவதுண்மை யக 

க1ரத்துப் பயனியலில் முதற்பாதமாயெ விப்பத்தாஞ் சூத: 

ஐம் முடிர்கது. 

  

ப.தினொஞ்் சூத் தாம்ஃ 

காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்போற்! 

காணவுள் ளத்தைக் கண்டு காட்டலி 

னயரா வன்மி னரன்கழல் செலுமே.: 

  

எ-து ரூம் எ-னின். பரமேஈரனது சீபா சங்கை” 

பணையுமாறுணர்த்துகனுகலிற்௮ு, ஆன் மலாபம் மேலைச்சூத் 

இரத்தி னிறைபணிவழுவாது நிற்க வென்றவழிச் சீவன் 

முதலேயன்றி முதலில்லையென்றுஞ், சிவனுடைய சென்ன 

தில தென்றுஞ்.சவனவனதகென் செபலகாகின்ற தென்றும், 

இவையிற்றைத் தன்செயலாக்கொள்ளா தவ்வா.ு நிற்குமா" 

ன்மாவினுடைய வறிலிச்சை செயல்க எவ்விடத்தொன்றனை' 

விடபிக்குமா றில்லழிப் புத்தர் கூறு மாலயவிஞ்ஜானம் போ!



Si சிவஞானபாஷ்யல், 
லச் சூனியமாய் முடியுமாளென்னு மாசக்லைகிய நீத்பெவற்! 
விற்கு விடயமிது வென்பதுணர்த்துமுகத்சானே ஆன்மலாப' 
மிரண்டிலுள் முடிவாயெஞ்ச நின் சிவப்பேறு கூடாது 
னர்த்இ ப பதற்சேதுக்க, றுமுக தீ தானே ஏகனாகியவ்வா.று கிழ் 
புழதிப் பெறப்படுஞ் சம்பந்த மிதுவென்பது காட்டி மேற்க. 
திப போநத பாச நீககத்துட்பெறபபடா தெஞ்சிரின்ற பிரா 
TES வா சனையினொ ழிபுங் கைமுதிய நியாயத்தாலுனைர்த்து! 
சல்பயனோத்துளிரண்டாம பாதமாயெ பதிஞெொஞ் Goes 

ரத்தின் கருக்கென்க,: 

ஆசசங்கை பற்றிய வியைபானே யதிகரணகியைபும் 

ஆனமலாப மெனபபமம பயனிரண்டனுள் பர்சறீக்க முணர் 

தீதிய பின்னாச் சவெபபேறுணர்ததுதல் முறைமையாகலின் 
அம்முறைமை பற்றிய வியைபானே யோத்தியைபும், ஏக 
னாகயிறைபணி நிற்க வென்றவழி யவ்வாறு 119655 
ரிய சம்பத்தமென்னை யெனவும், மலமாயை தன்னொடு வல் 
வினையின்றே யென்புழி வினையென்ற தேற்புழிக கோடலான் 
அகாமிப கினையாகவே யேனைப் பிராரத்தவாசனை கழியுமா 
ஜிபாங்கன மெனவும் அவாய் நிற்றலின் ௮வ்வவாய் நிலைபம்' 
ப வியைபானே பாகவியைபும பெறபபட்டன 

I oC pe, ஏகனாகி யிறைபணிதினருர்க்கு இனிச்செய்' 
யக்கடவ தொன்றின்மையானு மிருணீக்கமு மொளி விளக்க 
முமுடனிகழ்ச்சியாமாறுபோலப' பகத்துவ நீக்கமுஞ் செத் 
தவ விளச்சுமூம் இடை யீடின்றி யுடனிகழ்வனவாமாகலின்' 
வேத வேண்டாமையானலும், வடமொழிச சவஞான்போ 
க.ச்துட் சவானுபூதியாகெ சிவப்பேற்றைப் பத்தாஞ்.சூத் 
திரச்துட் பாசறீக்சத்தோடொருங்கு வைத்தோதுதலானு! 
மதனை கீண்டு வேறுவைத்தோதுத லமையுமா ரென்னை 
யெனின்?$ அறியாது கூறினாய்; ஏகனாச மிறைபணி நிறத் 
பது தூரியகிலை. யெனப்படும் ௮ருணிலையே யாசலின் ண்:



சிவஞானடாஷ்யம், 901. 

| மலநீங்கெ துணையானே சுகப்பிரபை மாத்திரையே விள 

ப்குவதன்றி யதீதநிலைக் கண்ணதாகிய சிவத்துவ விளக்க 

மெனப்படுஜ் சுகர்தோன்ருமையின் ௮து விளங்குதற் GALS ப (72 
mart லவல்லதொன்றையுஞ் செய்யாமை மாத்திரையா 

னமையாமையின் வேறுமாண்டுச் செய்யக்கடவ துண்டெ 

aug தானே போதருதலாலும், இருணீக்கத்தி னொளி 

விளக்கம்போலப் பசுத்துவ நீக்கத்தின் ௮ருள் விளக்க 

மாத்திரை யுடனிகழ்வதன்றி ஐனர்ச விளக்க முடனிகழா 

மையானும, அருள் விளச்கத்திற்கு மானந்த விளக்கத்திற்குர் 

தம்முள் வேறுபாடு முன்னர்க் காட்டப்படு மாகலாலும் வட 

மொழிப் பத்தாஞ் சூத்திரத்தின் பாசக்ஷயம் பண்ணுமா 

றுணாத்திய வழிப் பாசறீக்க மாத்திரையே முத்தியென்னுஞ் 

சமயத்தாசை மறுத்தற் பொருட்டுப் பாசநீக்கம் பெற்றோன் 

சுவானு பூதியுடைய னாவனெனப் பதிஜெராஞ் சூத்திரஞ் 

செய்தற்குத் தோற்றுவாயார் துணையே செய்துகொண்டு 

சுவானுபூதி நிகழ்ச்சிக்கு ணோதற்பாலன வெல்லாம் பதினொ 

ராஞ் சூத்திரத்தே கூறிப் போக்தமைபின், ஒன்பதாஞ் சூத் 

திரத்தி லெடுத்துக்கொண்ட அன்மசத்தி பண்ணுமாறு பத் 

தாஞ் சூத்திரத்திற் சென்றியைந்து முடிவு பெற்றாற்போலப் 

பத்தாஞ் சூத்திரத்தி னெடுத்துக்கொண்ட சுவானுபூதரிலை 

பதினொராஞ் சூத்திரத்திற் சென்ரியைர்து முற்றுப்பெறுத 

லென்பதின் மலை.பாமைப்.பொருட்டாசிரியர் சுவானுபூதிமா 

னுவனென்பதனையும் ௮ரன்கழல் செ.லுமெனப்பதிலனெராஞ் 

சூத்திரத்திற் ருனே பொருங்கு வைத்தோதினாராகலி னது 

மாறன்மையானு, மவற்றின் மொழிபெயர்த்தல் யாப்பானூல் 

செய்துரைப்பான் புருந்த வாரிரியர் வேறுபடச் செய்துளை 

யா ராதலாலுமென்பது. 

இஃதறியாதார் பதீதாஞ் சூத்திரம் பாசக்ஷயம் பன் 

ணுமா நுணர்த்திற்றெனவும், பதிஞொஞ் சூத்திரம் பாமே 
ச,ரனது சீபாதங்களை யணையுமா அுணர்த்திற்றெனவும் ஆர 
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902 சிவஞானபாஷ்யம், 

ரியர் தாமே செந்தெடுத் துரைத்த கருத்துரையு நோக்காத 

பத்தாஞ் சூச்திரத்சானே யதஇதநிலையுக் கூறியொழிர்தா ரெ 

னக்கொண்டு பதிஞொஜஞ்் சூத்திரம் பன்னிர்ண்டாஞ்சூத்தி 

ரம் போலச் சீவன்முத்தி நிலையினிகழு மணைந்தோர் தன்மை 

யே கூறிற்றாமெனத்தமக்கு வேண்டியவாறே யுமைப்ப. ௮.து 

போலி யென்றொழிக, 

வடமொழிப் பத்தாஞ் சூத்திரத்துச் சுவானுபூதிமா 

னாவனென்பகனைப் பதினெராஞ் சூத்திரத்துப் பத்தி செய்த 

வென் றதன்பின்னாகக் சொண்டுகூட்டிவைத் துரைப்பதே 

யூதன் கருத்கென்பது தெற்றென ௮ணர்ர்து கொள்க, 

௮ஃதாண்டுக் கூறியவா அுணர்ந்து பத்திசெய்த வழிய 

ன்றிப் பெறப்படாமையின் ௮ஃதாமாறு முன்னர்க் காட்டு 

னும், 

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப் பொதிப்பு. காட்டக் காண் 

பதாகய கண்ணுக்குருவத்தைக் காணுமாறு பிரிப்பின் தி யட 

ங்கியைந்து தின்றதழ்ககனைக் காட்டித் கான்காண்கின்ற வா 

ன்மாவைப்போல் அறிவிக்க அறிலதாக௫ய வவ்வான்மாவிடட 

த்தை யறியுமாறு முதல்வன் பிரிப்பின்தி யுடங்கிபை்ூ 

நின்றதற் கதனை யறிவித்தும் தானதிர்து வருதலான் இல 

வா நத்துவிசமாய் நின்றுதவி செய்துவரும் பெருங்கமு 

ணையை மறவாது கடைப்பிடித்.றுர் செய்யு மன்பானே ௮ப 

(றதல்வன் நிருலடியாகிய சிலானந்தாலு பூதியைத் தலைப்ப 

'மென்றவாறு, 

காணுமென்ன முளமையடையைப் பொருளினும் 

சண்டென்லும் பொருள் வனையை புவமையினுங் கூட்டி 1 

காணவென்பதனை யிரிடத்துங்கூட்டிக் சண்கொட்டலெ.ல 

(தனை S urs வெகுளார் லிழுமியோ '” மிரன்புழி. 

போலச் காட்டிச் காண்டலென மாறிவைத் துசைத்துக்கெ:
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ors, ௮ய.ராமைக்குச் செயப்படுபொரு எதனையே யென்றெ 

டுத்துக் கொண்டுரைக்க. 

அயராவன்பு ௮யராமையானாகிய ௮ன்பென “இறுசெ 

ன்ற விய/போல நின்ற.து. 

இக்கருத்தேபத்றி 4 இத்தையாயுமறிவுடையனாயன்பு 

செய்ய '' வென்முர் வழி நூலாசிரியரும். 

உள்ள தையென்ப துருபுமயக்கம். 

அறிவிச்சை செயல்களி ஸணிகழ்ச்யொயெ வயராமையும், 

அன்பும் ௮ரன்கழல்சேறறு முறையே காரணகாரியங்களா 

பவ்வொருபொருண்மே லொருக்குகிகழுமென்பார் அய. ராவ 
ன்பின.ரன்கழல் செலுமேயென்றார். 

... இல்தென் சொல்லியவாறோவெனளின்? ஆன்மாவை யின் 
றியமையாக கண் ணோருருவத்தைக் காணுங்காலான்மபோ 

தங் கண்ணொளி யெனவேற்.றுமை யின்றியுடஞய் விரவிகி 
ன்று சண்ணுக்குக்காட்டிய வுருவத்தைக் கண்கண்டடுதன் 

௮ம் கண்ணையதிட்டித்து நின்ற வான்மாக் கண்டசென்றும் 

பிரித்ததியப்படுமாறின்றி யிருவகைக் காட்சியுமொன்றளை 

யொன்றுவிடாம லத்துவிதமா யொருங்கே நிகழுமுறைமை 

போல, முதல்வனை யின்றியமையாத வான்மா வொருவிடய 

த்தை யறியுங்காஅு முதல்வனது சிற்௪த்தி ஆன்ம இற்சத்தி 

யெனத்தானென வேறின்றியுடனாய் லிரவிரிற்ப முதல்வனு 

மூன்மாவி லவ்வாறு விரவிரின் றறிவிக்த விடயத்தை யான் 

மா வறிந்ததென்றும் தன்மாவை யதிட்டித்துகின்ற தானறி 

ந்கானென்றும் பிரித், நியப்பமொ றின்றி யிருவகையறிவு 

மொன்றனை யொன்று விடாம லத்துவிசமாயொருங்கே விட 

யித்துச் செல்லுமாறு செப்துவரு மிவ்வுபகாரம்பெத்த முத் 

தியிரண்டினு மொரு பெற்றியாயுண்மையின் ஏனையவற்றை 

யெல்லாங் கைஷிட்டு முதல்வனிடச்தேகனாகி யவனருளாலல்
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லகொன்றையுஞ் செய்யானாய் நின்ற வான்மா முதல்வனவ் 
வா றத்துவிசமாயுடனின்று கருணையா லுபகரித் தவரு மூரி 

மையை கோக்குந்தோறு நோக்குந்தொறும் அப்பொருளின் 
கட் செல்துமிச்சையடங்காது மீதூர்தலி னவ்விச்சையே தா 

னாக விளங்கதெகோன்றும் பேரானந்தத்தை யனுபகிக்கப் 

பெறுமென மேற்கூறிய வாசங்கையை நீக் யறிவிச்சை 

செயல்கண் மூன்று மிம்முறைமையானம்முதல்வனையொருங் 
கேவிடயித்து நிற்குமாறு விளக்க யதீதநிலையி னியல்பு ௬. 
ய வாருமென்க. 

'இக்கருத்தேபற்றி :* ௮றிவொளிபோற் பிறிவரு மத் ௪ 

5" மென்றார் புடை நூலாசிரியரும். 

அங்கயு மொன்றிற்றங்ககின் றல்லது தன்ரொழினடகத் 

தா தாகலி னதுபோல முதல்வன் செய்யுந் தொழிலனைக்து 
மான்மாவினிடத்து,ச் தல்நின்றே செய்வனெல் பதுணர்ந்து 

கொள்க, 

இதனுள் காணுங்கண்ணுக்குக் காட்டுமுளம்போ லென 

வே, அ௮வ்கிரண்டி ற்குமுளதாகிய சம்பர்தமத்துவிதமென்ப.து 

பெற்ப்படுதலி னதுவே யவனே தானேயாகய வர்நெறி மே 

கனா) கிற்றற்கண் ணுளதாகய சம்பர்சமென்பதூஉங் காட் 

டிக் காணுமெனவே, கைமுதிக நியாயத்தான் முதல்வனையே 

லிடயிக்கும் ஞானிக ளூடம்பினிசழும்  பிராமத்த் முழுவது 

மவர்களிடமாய் நின்று முதல்வனே யேன்று கொள்வனாகலி 
னவருக்கவ் வாதனை தாக்குமாறிலஜ்லை யென்பதூஉம் பெறப்ப 

ட்டமையி னவாய்கிலையை நகிரப்பியவாது மறிக, அத்துவித 
மாத லிவ்கியல்பிற்றென்பது பொதுவதிகாரத்திறுதியில் விள 

ஙகக்காட்டினாம் கடைப்பிடி.த்துக்கொளக, Maar men da 

காணுங்கண்ணுக்குக் காட்டுமுளம்போற்காண வுள்ள சத்தைக் 

கண்கொட்டலென்பதற்குக் காட்டி வரு முபகா.. முணர்த்து 

தலே கருத்தென் அரைப்பாருமுளர், அது *விளம்பியவுள்
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brs எனனுஞ்ரூத்திரத்துத் நிரோதானசத்நியதிலக்கணங் 

கூறுமுகத்காற் க. றிப்போரக்சமையி னதுலே யீண்டுக்கூறிற் 

Ope i a Dug கூறலாய் முடியுமாகலானும், ஆகிகிகர் சண் 

ண்ழித் துரைப்புறியவனு மலற்றது விடயத்தை யுணருமெ 

னக் காணுமுபகார மாத்திரையே பெடுத்துக்கொண்டுரைத்ச 

வாசிரியர் கருத, மன்றென்பது தெற்றென விள்க்குதலாலுக், 

காணுமுபகாரங் காட்டுமபகாரத்தின் பின்னர்த்தாய் நிகழு 

மென்ப அணர்க்துகோடற் பொருட்டவு முடன் கூறப்ப 

ட்டகன்றி யதனா னீண்டைக் காவதோர் பயன் வேறின்மை 

யாலும் ௮வருரைபபனவெல்லாம் போலீயென் ரொழிக,. 

அ.ற்றேல், வடமொழிப் பதினொராஞ் சூத்திரத்திற் கா 

ட்டுவனென்பது மாத்திரையேயன் றிக் காண்பனென்பது மு 

rere On றில்லையாலெனின்? அறியாது கூறினய்; தண்?க 

காட்டுவானு மென்ற வும்மை காண்பானுமாமென எதிரது 

தழிஇ நகிற்றலிற் கருமை யாண்டையதென்க, அவவும்மை 

க்குப் பொருள்காணமாட்டாதார் பாடம் வேறாகக்கொண் 

டோதுப. 

இதலுள் காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டுமுளம்போல் கா 

MOM FOSS STO. காண்பதென்பதோ ரதிகரணம்,. ௮த 

னை யயராவன்பி னரன்கழல் செலு$ம யென்பதோ.ரதிக..ர 

ணம். ஆக விரண்டதிகரணகத்க திச்சூத்திரமென் ௮ணர்க. 

அவற்று ளீசு.ர அவிகாரவாதி முதலியோரை மறுத்து 

ஆன்மா வொன்றனை விடயிக்குங்கால் முதல்வன் செய்யுமுப 

காரம் கூறுமுகத்தானே அத்துவிதநிலை யுணர்த்துதழ்கெழு 
ESS (ipso RE read, 

  

மூதலதிகரணம். 

மே-ள். ௮வனலுமவற்றது விடயத்தை யுன்ரு மெனவ 
ரும்,
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அவன் முதல்வன். 

அவற்றது ஆன்மாக்கள2) HUB 5 Bipennd 

கண் வந்தத அன்னபிறவுமென் றதனாற் கொள்க, 

உம்மையான்மா வுணர் தலேயன்தி முதல்வனதனை யுண 

ருமென இறந்தது தழீஇயிற்று. 
விடயம் பெத்தத்திற் பிரவஞ்சமூம் மூத்தியிற் சிவமு 

மாம். | 

ஆகவே முதல்வன் றன்னையறிகலும் ஆன்மாவின்பொ 

ரூட்டு ஆன்மர்விற்றங்கரின் ஐறியுமென்பதாயிற்று, 

அற்றேல், கண் சடமாகலாலுவ் காண்டற்பய னானமா 

வுக்கே யாகலானுங்) கண்காண்புழி யான்மாவுமுடனின்று 

காண்டல் பெறுதும். சகண்போ லானமாச் சடமன்மையாலும், 

அ.றிதற்பயனான்மாவுக்கேயன் நி முதல்வனுக்கின்மையாலனும், 

முதல்வனு மவற்ற.து விடயத்தை யடனின் நறியுமென்றற் 

Gu பிரமாண மின்றாலென்னு. மாசங்கையை நீக் மேற்கோ 

ளைச் சாதித்தற்கெழுர்தவேது. 

ஈண்டிவ் வான்மாக்களவனை யின் .றியமைந்தொன்றையும் 

விடயியாவாகலான் எனவரும், 

இ-ள். சண்ணொளிக்கு விளக்கொளி தன்னொடும் கல 

ந்.து தன்னொடுகூட உருவத்தினுங்கலர்தாலன் றி ௮வ்வுருவ,தி 

தைக் காணுமுறைமையின்மையின் அதுபோல அ.றிவித்தால 

ன்றி அறியுமியல்பில்லாத அன்மாக்களும் முதல்வனதுணாவு 
தம்மொடு விசவிரின்.று தம்மொடுகூடச்சென்று விடயத்தும், 

விரவிநின்றா ல.றிவுவிளங்க யவ்விடயத்தை அ.றியுமியல்பின 

வன்றித் தனித்தமையவுமாட்டா, தனித்கொன்றை விடயிச் 

கவு மாட்டாவாகலான் அறிவுவிளக்குகன் மாத்திரைக்கே 

யன்றி விடயத்திற் சென்று பற்றுதத்கண்ணு முதல்வலுட. 
னித்றல் பெறப்படுதலான் எண்டவனுமவற்ற.து விடயச்தை 

யுணருமென மேற்கொண்டதென்றவாு.
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அமைர்து விடயியா என்பது '*உரத்துத்தரியா'' தென் 
ரூற்போல் வேறுவினையாய் சின்றமையின் இன்றியென்ப 
தீரிடத்துங் கூட்டியுள் ரச்சப்பட்டது, 

அவனை யின்றியமையாமையிற் காட்டுமுபகாரம் விளங் 

கினாற்போல ௮வனை யின்றி ஒன்றையும் விடயித்தலின்மை: 

யாற் காணு முபகார மினிது விளங்குமென்பார் ௮வனை யின் 

றிபமைந்தொன்றையும் விடயியாவென்ரர். 

உம்மை முற்றும்மை. 

விடயியாவென்றது பெயாடியிழ் பிறந்த வெதிர் மறை 
வினை, 

இவவேதுப்பொருளையே யெடுத்துக்கொண்டு வ்ழி நூரி 

லாசிரியர் “எவவிடத்து மிறையடியை யின்றியமைக் தொன் 

நையறிச் தியற்றிடா வபிர்களீசன் gues, Ora Rofl a 

ளம்புகுர்து செய்தியெலா முணர்ந்து சேட்டிப்பித் தெங்குமர் 

ய்ச் செறிந்துநிற்ப, னிவ்வுயிர்க டோற்றும்போ தவனையின் 

றித் தோற்றா இவற்றினுக்கம் முதலெழுத்துக் கெல்லாமாய் 

நிற்கு, மவ்வுயிர்போ னின் ஜிரவ.னாத லானா மர்னடியை ய௪. 

ன்று நிற்ப தெங்கே யாமே"யென விரித்தோதியவாறு. பற்றி 

புணர்ந்துகொள்க, 

இதலுளெவ்லிடத்து மென்றது பெத்த முத்தி யிரண் 

டி.னு மென்றவாறு, 

அரனடியை யகன்றுநிற்ப தென்றது ௮ரனடியை லிட் 

டுக் தனிச்துநின்றறிவ தெங்கே யோரிடத்துமில்லை யென்ற 

வாறு. | | | 

: இையடியையின்றி யமைந்தொன்றை யியற்றிடா 

வுயிர்க * ளெனவும், ஈசன்ரு னெங்குமாய்ச் செறிந்து நிற்ப 

னெனவுக் கூறியது விடபத்தின்கட்படு நிகழ்ச்சிக்கெளவும், 

இவ்வுயிர்கடோற்றும்போ தவளையின் நிக் தோற்றாவென 

வும் அவ்வுயிர்போ னின்றிடுவனெனவுங் கூறியது ஆன்மா
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வின்கட்படு நிகழ்ச்சிக்கெனவுங் கொள்க. அவ்வாறுகொள் 

ளாக்சால் இரறுகாற்கூ௮ுதல் புன்றா கதியாய் மூடியுமென்ொ 

we. 

விளக்கொளி avis ON goo Caster Owens 

து * விளக்கொளிகலக்தவற்றை ”' யெனவும், “விளக்கவ்சோ 

இகலந்திடு '” மெனவும் புடை. நூல சிரியர் வகுத்தோதியவா 

திறானு மறிக 

அற்றே, லஃதங்கனமாக பர கீதிபினான்மாவுக்கு விட 

யமாவ தொன்றின்மை.பின் எவ்விடத்து மவற்றது விடயத் 

தை முதல்வனுணருமென்றல் செல்லாதாலெனின்?௮.றியா.து 

கூறினாய்; *சுத்தவனுபோகத்தைத் துய்த்தலணு''வெளவும், 

ஓன்றிரின்றுணரு முண்மை'' யெனவும் பிருண்டுமிவவா£றே 

யோதுதலின் ஆன்மாப் பரமுத்தியிற் சிவானந்தானுபூதியை 

விடயித்த லுண்மையா னதுவுமுதல்வனை யின் நியயமயாமை 

யின் முதல்வனு மவ்வனுபூதியை யவ்வான்மாவிற் றங்கிகின் 

௮ுணர்தலுண்மையின். 

இக்கருச்சேபற்றியன்றே சலவாகமங்களின் முதல்வ 

னும் தன்னானந்தத்தைத் தானனுபவிப்பனென் ரோதியதூ௨ 

மென்க. ௮ண்டலுபவிப்ப னென்பதற்குத் தாற்பரியமறிவ 

னென்பதேயாம். அக்கருத்தறியாத சிவாத்துவிக சைவாமுத 

லியோர் முதல்வனுர் தன்னானர் சத்தை யனுபலிப்பனெனக் 

கூறுப. அழுந்தி யறிசலே யனுபவித்த லென்னுஞ்சொற்குப் 

பொருளாகலின் ௮வ்வியல்பு ஆன் மாவுக்கேயன் நிமுதல்வலுக் 

இல்லையென மேற்காட்டிப் போந்தமையானும், ஆனர்தரூப 

மே முதல்வ னாகலிற் ருனே தன்னைப்புதிசாக ௮னுபவித்தல் 

வேண்டாமையாலும், முதல்வன்செய்யுஞ் செயலெல்லார் 

தன்பொருட்டன்றி யான்மாவின் பொருட்டே யாமென்பது 

மேற்கூதிப் போந்தமையானும், அவர் மதம்போலியென் 

Ou ss,
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அற்றேல், முதல்வன்காட்டுசன் மாத்திரையா னமையு 

மாயி னன்றே கார்தங்கண்ட பசாசத் தவையென்றவாறே 

விகாரமெய் சாமை பெறுதும்; அவ்வளவினன்றி ஆன்மாக்க 

ஞூடனின்றவற்றொ டொப்பக் காண்டலுஞ் செய்யுமாயின் 

ஆன்மாக்கள்போலக் கட்டுற்று விகாரியாவான்சேற லொரு 

தீலையாமா லென்னு மாசங்கையை நீக் யேதுவை வலியுறுத் 

அதற் கெடுத்துக்சாட்டு முதாரணம். 

ஐந்தையு மோக்க வுணரா தவற்றுணர்வ 

தைக்தம்போ னின்றுணரு மாகலா--லைந்தினையு 

மோன்றோன்றாப் பார்த்துணர்வ துள்ளமே யேவ்வுலகு 
மோ ..றோன்றாப் பார்க்கு முணர்ந்து. எனவரும். 

அன்மாச் சுவையொளி யூரோசைநாற்றமென்னு மை 

வகை கிடபுங்களை யுணரு முணர்ச்சிக்கண்ணே தன்னியல் 

பிதுவெ:ச வே.௮ சாணப்படுமோாறின் றியவ்விடயங்களே போ 

லவ வதூவாய்ச் செறிந்து நின்றறியு மியல்பிற்றாகலா னவ 

வைர்னு மொருரஈ்கேயறியமாட்டா கொரோவொன்றாக வறி 

ந்தனுபலிப்பது ன்மாவேயாம், அதுபோலச் peso vil) 

பலதன்மைப்படு மியல்பின்றி யென்றுமொரு பெத்றித்தா 

இய பரம்பொருள் 'எல்லாவ ன் மாக்களுடைய விடயங்களையும் 

ஏகமா யொருங்கே பொதுவகையானறிர் தவ்வான்மாக்களுட 

afer சறப்புவகையானறிய மாகலான் உடனின்ற றிகலே 
பற்றி யான்மாப்போலப் பரம்பொருள் விகாரியாவான் சேற 

லின்றென்க, | ot 

..... இகலான் உடனின்றறிதலே பந்தி ஆன்மாப் போலப் 

பரம்பொருள் விசாரியாவான் சேறலின்று என்பதுகுறிப்பெ 

ச்சம். | | | 

இது சசொற்பொருட்பின் வருநிலை. 

உணராதுணரு: மென வியையும்,
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அவற்றுணர்வ தெனச் சாரியை யுள வழித் தன்னுருபு 

நிலை.பாது வர்தது இலேசாற் கொள்க. 

உணர்வ சென்றது தொழிற்பெயர் மாத்திரையாய் கின் 

றது “உறங்குவது போலு” மென்றாற் போல, 

வினை செய்யிடத்தின் வருமேழாவது விரித்துரைக்க. 

அற்றே, லீண்டுக்கூறிய முறைபற்றி யான்மாக்களுக்கு 

விடயமாவதொன்றனைபே முதல்வன் சவிகற்பமா யுணர்வ 

னன்றி யேனையவற்றை யவ்வாறுணர்வானல்ல ளெனின், 

மேலிறைபணி பதிகரணத்தின் முற்செய்கினையும் தருவான் 

முன்னென்றது சாலாதாப் முடியுமன்றிச் சீவன் முத்த 

ருக்குப் பிராரத்த வினை தாக்காதுடலூழா யொழியு மென 

௮ம், ஒரோவழித் தாக்ளெும் வாதனையாய் நொய்தின் வந்து 

தாக்குதல் மாத்திரையே யாமெனவுங் கூறுதலி னஅதரு 

வான் முன்னா,த.ற் கோரியை பில்லைபாலென்னு மாசங்கையை 
நீக்கு பதனை வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக் காட்டு மு.தா.ரணம், 

எகமாய் நின்றே யிணையடிக ளோன்றுணரப் 

போகமழாய்த் தான்விளைந்த போற்பினா--னேகமா 

புள்ளத்தின் கண்ணானா னுள்குவா ருள்கிற்றை 
யுள்ளத்தாற் காணானோ வுற்று, எனவரும். 

முதல்வன் றிருவடிகளின் ரானென வொன்றில்லென்று 

தானேயென ஏகமாக நின்றுகொண்டே பிராரத்த வினைக் 

டோக வரும் விடயத்மை யுணர்வாராயினதுதா னச் வேன் 

முத்தர்க்கு வீனைப்பயனாதலின்றிச் சவபோகமாய் கிள 

தின்ற பொலிவானே அ௮வ்வாறுணர்வாராலுணரப்படும் விட 

பத்தை யவ்வுணர்வி னிடத்தாற் பொருந்தி யறிர்து தனக் 

தாக்சக்கொள்ளான் கொல்லோ பெத்த முத்தியிரண்டினு மக் 

துலிதமா யவ்வறிவின்௧ ணீங்காதுடனின் Dison & Buy முண 

regi வரு மம்முதல்வஜெனன்ச,
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எகமாயுள்ள த்தின் கண்ணாஞன் ௨ cir gar oR Oban» 
யுள்ளத்தா னுத்றுக் காணுனோ வென்னலு மிசை யெச்சச்தா. 
லவவாறுரைக்கப்பட்ட று. 

நில்லாதுணர்தலைப் பிரி தமையினேகாரம் பிரிரிலைக் 
கண் வந்தது. . 

இணையடி.க ளென்புழிக் சண்ணுருபு தொக்கது, “ஐய 

ங்கண்ணு மல்லாப்பொருள்வபின், மெய்யுருபு தொகா விறுதி 
யான” வென்பவாகலின். உணரவென்னுஞ் செயவெனெச் 
சம் மழை பெய்யக்குளநிறையு மென்புமிப்போலக் காரணம்: 
பொருட்டாய் கின்ற, 

தெளிவுபற்.நி விளை$்ததென விறந்தகாலத்தாத்கூ.றிஞர்* 
விளைந்த பொற்பினானென்றமையிற் போகஞ் வெபோகமா 
ஆல் Qu pap. 

“ Qew pense பொருளை யாச்கமொு கூறல், அக்கர 

கானே காரணமு,தற்றே ”” என்பவாகலி ஞக்கமுங் காரணமு 
மடுத்து வக்த.து. 

ஆனாமை நீநுகாமை. 

உ or Die ஓகாரம் எதிர்மறை. 

இஃதிவ்வதிகரணப் பொருள்பத்றி முற்செய் வீனையுக் 

தருவான் முன்னென மே.) உறிப் போர்கசன்கண்ணாசங்கை 

நிகழாமைப்பொருட் டதனை வலியுறுத்து கற்கெழுர்க தென் 

பு. இணையடி.சளி னேகமாய்கின்று கண்டதோர் பொருளை 

யத்தக்கருத்தினாம் காண்பார் கதுவெபோகமாய் விளையுமெ 

ன்பது, *பெற்ற சிர்றின்பமே பேரின்பமாய்'” எ-ம், உடம் 

மூவியோகெடா முற்ற இற்கின்ப, மடங்கத்தம் பேரின்பக் 

தாக்கி” எ-ம், “ காணுக்கரணங்களெல்லாம் பேரின்பமெனப் 

பேணுமடியார்' எ-ம் பிறுண்டு மிவ்வாயே யோதியவாற்மு 

ுணாக,



812 சிவஞான்பாஷ்யம், 

இனி இவ்வெண்பாவிற்கு ஒன்றெனப்படு மானமா கி 

மாய்கின் திணையடிகளை யுணரவே, போசமாய் விளைந்த பொ 

ற்பை யுடையான் அதுவேயுமன்றி ஆன்மாவுக்குச் கண்ணெ 

னப்படு மறிவுமாயினா னாகலான் ௮ம்முதல்வன் உள்குவாருள 

இற்றை யுள்ளத்தாஜ் காணானோவென் அுரைப்பாருமூளர். 

௮ஃததிகரணத் தெடுத்துக்கொண்ட பொருளோடியையாது 

வெற்றெனத்தொடுத்தலாய் முடியுமென்பதுணர்ந்துகொள்க, 

ew 
இவவதிகரணத்தாற் போர்தபொருள் அவைதானேயா 

யென முதல்வன் மாலவைந்தொழில் செய்யுமா ௮ணர்த்து 

முகத்தானும், தாந்தம் முணர்வின்றமியருளென ௮ சூக் 

கும வைர்தொழில் செய்யுமாறுணர்த்து முகத்கானும், பொ 

அவகையாற் பெறப்பட்ட. வதீதுவிகநிலையை ௮வ்வதிரூக்கும 

வைந்தொழிற்சட்படும் விசேடத்தின் மேலிட்டுச் சிறப்புவ 

கையாற் பெறுவிக்கு முகத்தானே பெத்த முத்தியிரண்டினும் 

ஆன்மாக்களுக்குவரும் பயனை முதல்வனே யுடனாய்நின் நே 

ன்றுகொண்டு ௮வரவர் செய்யுஞ் செய்திக்குப் பயன் விளை 

தீது நிற்பனென்பது விளக்கியவாருமென்க. 

இஃதாசிரியர் சாமே வருகின்ற வதிகரணத்தின் விளக் 

கூகின்ற வாறுபற்றியு முணர்ர்துகொள்க. 

எனவே பெதக்தர்க்கு வரும்பயனு மு.னாய்நின்றேன்று 

கொள்ளு முதல்வன். | 

உடல் பொருளாகி முழுவதும் ௮வனுடைமை யெனக் 

காண்டு தானஞ்செய் தொழித்துப் பரமே பார்த் திருப்ப 

ரன்றிப் பதார்த்தங்கள் பாராராடுப வேன்முத்த ருடம்பு 

கொண்ட வினைப்பயன் ஒருவாற்றானு மவர்க்குச் தமதாதல் 

9ல்லாமையி னெவ்வாற்றாலு முதல்வனே யாமென்பு 

கூறுமையே விளங்குமென மேற்பெறப்படாதெஞ்ச கின்ற 

பிசா.ர,த்தவிளை த் சொடர்பவர்க்கு இன்றாமாலு கைமுஇக நியா 

யத்தால் .விளங்யெதாஉ௨ மாயிற்று,



சிவ்ஞான்பாஷ்யம்;' ava 
பெத் SSIS, வரும் வினைப்பயலும் முதல்வனே யுடனாய் 

நின் ஹேன்றுகெர்ள்வ னாசலா னன்றே “யாதொரு தெய்வ 
கொண்டீ ர்த்தெய்வ மா யங்கே, மாதொரு பாகனார் தாம் 
வருவர்”' எ-ம், ௮ங்குகாஞ் செய்யுஞ் செய்திச்சாண வைப்பா 
லளிப்பன் எ-ம், *அறிவாயதிசன்றானே'' எ-ம் இவ்வாறோதி 
யதூஉம் உலகத்து ளொன்றனை மீவாரு மேற்பாருஞ் வார் 
ப்பண் மெனக் கருதா,ச வழிச்குற்றமென் முகமங்கள கூறி 
ய்.தூ௨ மென்ச. - 

ழ்தலதிக்ரணம் மடிந்த்து! 

  

ச ச் 

இரண்டாமதிகாணம், 

ma et 

ரூந்தலதி சரணத்தின் ஏனைச்சமயத்சாரை யெல்லாம் 

மறுத்துச் சித்தாந்த மு.ச்தியை நிலைபெறுததஞ் #557 Ss 

வி,ச நிலைன்;ப யுண்ர் த்தியயழி யதனா லதனைப்பெறுமா பர 

ங்ஙன மென்னு மவாய் நிலையை நிரப்பி ஆன்மலர்ப மிரண் 

டனு ளெஞ்சிரின் ற சிவப்பேறு கூடுமா ௮ுணர்த்துதற் கெழு 
bag இரண்டாமதி கரணம், 

இனிப் பத்தியினான் மறவாதேத்த ௨ வவனது Purss 

த யணையும் எனவரும். 

இ-ள், சூத்திரத்தி னுரைத்தவாறு பற்றிக் கண்டு 

கொள்க; 

ிறிலிச்சை செயல்கண் மூன்றும் ஒருங்சே யுடனாய் 

நிகமு மியல்பின்சண் ணெவ்வா அரைப்பினு மமையுமாயினு 

முதற்க ணிகழு முறைமையே மீண்டெடுத்துக் கோடலின் 

௮தற்கேற்பச் சூத்திரத்து ளுரைச்தவாறே மீண்டும் மறி 

வாது Lig pies லேத்த வென்றுரைத்தலே. க்ருத்தாசக் 

சொள்க,
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ஏ.த்த.த லீண்டு அருள்வழி நிற்றன் மேத்து, 
அன்பு பத்தி காதல் என்பன இச்சை மீதூர்தந்பொருள 

வாகலி னது பசமுத்தியினு முண்டென்ப அணராதார், பத் 

தியாலது சவேன்முத்தநிலைச்கே செய்யப்படு மொரு சா.தசம் 
போதுமென மயம்க் கொண்டு தமக்கு வேண்டிய வாறே 
யுரைப்ப, 

பரமுத்தி நிலைச்சகண் ணிச்சை நிகமாதவழிச்செவபோக 

மனுபவ மாதல் செல்லாமையானும், சிவனமுத்தி நிலைக்கே 

கூறுவ தொன்றாபிற் செம்மலர் கோன்றா ளென் ௮ சூத்த 

ரத்தொருங்கு வைத்தோதவே யமையுமாகலிற் சூத்திரம் 

வே செய்ய வேண்டாமையி னஃதாூரியர் கருத்தன்மை 

யானும் ௮தூ பொருந்தாமை யறிக, 

அக்றேல், ஒருபொருளை யறிர்ச மாத்திரையே யதன் 

சு ணிச்சை நிகழுமாறு போல இச்சை நிகழ்க்த மாத்திரையே 

ய தனைப் பெறுதலும் கூடிமென்ப துலகத்தின்மையால் ஈண் 

டு பத்தி மாத்திரையாற் பாதத்தை யணையப் பெறுமா 

றிபாங்றன மென்னு மாசங்கையை நீக்க மேற்கோளைச் சாதி 

ததற்குக் கண்கொட்டலினென மேலையஇ கரணத்திழ் கூறி 

//2பாக்சுதன் ருற்பரியம் விளக்குவா னெழுக்ச வேது, 

அவனன்னிய மின்றிச் செய்வோர் செய்திப்பயன் விளை 
தீத நிற்றலான். எனவரும், 

இன் அம்முதல்வன் உலகத்தார் போலன்றிப் uss 

முத்தி யிரண்டிலும் ௮த்துவிதமா யுடனின்று கொண்டு யார் 

யா யாத செய்கின்றா பென்றறிம் தவரவர்க் கவ்வச் செய்; 

  

"FG த்சக்சகு பயனை ௮வவப படொழுசே விளைகிப் ப » Het} 

பபத்திபி னன் மறவா?தத்த வவன.து €ீபாகக்தை யணையு 

மென மேற்சொண்ட தென்றவாறு, 

அத்தேல், முதல்வன். பெத்ச முக்திகிரண்டிதுர் இரி 
பின்தி யொரு பெற்றித்தாயெ வத்துவிதமாய் கின் பகி
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ப்பனாயின் யாசானு மொரு வாற்ரற் பசுபாசம் போலப் 
பெத்த நிலை.பினு முதல்வன் புலனுதல் வேண்டுமா லென்னு 

மாசங்கையை நீக்கி பேதுவை வலியுறுத்து மூகச்தானே யப 
ராமை யெனப்படு மறிவு விளங்கு முறைமை யுணர்த்துதப் 

கெடுத்துக் காட்டு முகா.ரணம், 

அருக்கனேர் நிற்பினு மல்லிருளே காணார்க் 

சிரட்கண்ணே பாசத்தார்க் கீச--னருட்கண்ணாந் 

பாசத்தைலீக்கிப் பகலலர்த்தும் தாமரைபோ 
னேசத்திற் றன்னுணர்ந்தார் ரேர், எனவரும், 

படலவிசேடத்தானொளிமழுக்கெ கண்ணிடத்து, மது 
நீங்கி யொளிவிளங்கயெ கண்ணிடத்தும் வேற்றுமையின்றி யா 

தித்தன் சமமாய் நின்றாலும் ௮வ்வாதித்த ஜெளிமழுங்கக் 

காட்சியில்லாச கண்ணுக்கு மாலையிருட்டாய்க் தோன்று 

னன்றி ஒளிவிளங்பெ கண்ணுக்குக் தோன்றுமாறுபோல வி 

ளங்கச் தோன்றா னதுபோல முதல்வன் பெச்தர்மாட்டும 

முத்தர்மாட்டும் ௮ச்.துகிதமா யொப்பரின்றாலும் பாசத்தா 

ஞூய வேகதசேச வறிவுடைய பெத்தர்க்குப் பாசஞானமே 

யாய்த் தோன்றுவன் அப்பாசப் பிணிப்புக்கேதுவாயெ ௮ப 

éga நீம்கிச் உனது திருவருட் பார்வையாற் பத்திசெய்து 

தன்னையதிதற்குரிய பக்குவமுடையா ராயினார்க்குப் பாசத் 
சானாகிய வவ்வேசதேச வதிலை மாற்றிப் பூரணவறிவு விரி 

யச் செய்தவ ரெதிரே விளங்கித் தோன்றுவன்; தனது ரெ 

ணர் திண்டிப் பக்குவ மெய்திய சாமரை மலருக்கு முன்னுள 

தாகிய கூம்புதலைமாற்றி ஆபிரமிதழு மலரச்செய்யும் ஆபிரங் 
கதிர்ப் பரி இமி்பால வென்க, 

பொருள்வினையை யுவ்மையினும் உவமவினையைப் பொ 

ரளினுச் கூட்டி யுரைச்ச, 

ஏகாரம் பிரிநிலை; தே.ற்றமெனிலு மமையும். 

அல்தம் காணாரும் பாசமும் பகறும் ஒகுபெயர்,



876 சிவஞானபாஷ்யம், 

தன்னுணர்க்தாரொனச் சாரணச்தைக் காரியமாக வுபுசரீ 

த்சார் 
தோன்றுவனென்பது சொல்லெச்சம், 

'இசனானே முதல்வன்பெத்த முத்தியிரண்டினு மொப்ப 

நிற்பினும் ஒப்பவிளங்காமை யுவமைமேல் வைத்துணர்த்து 

முகத்தானே யான்மாவுச்கு முத்திநிலைபி னறிவு நிகழுமாயி 

இம் அது மூகல்வன தறிவாயே வருட்கண்ணை யின் றியமை 

UIT ON LDU கூறப்பட்டன, 

இனி இவ்வாறு பக்குவப்படுத்இப் பாசத்தை நீக்கி பறி 

வை யலர்த்துவசாயெ வருட்கண் புதுவதா யொருகாலத்தி 

னிகழ்ச் சொழிவதன்றென ௮தனதுபகார முணர்தது முகக் 
தானே அ௮ன்பெனப்படு மிச்சை விளங்குமுறைமை கூறுகற் 

கெடுக. ௪க்காட்டு முதாரணம். 

_ மன்னு மிருளை மதிதுரந்த வாறன்பின் 

மன்னு மரனே மலந்துரந்த--தன்னிஷ் 
வலித்திரும்பைக் காந்தம் வ்சஞ்சேய்வான் சேய்தல் 
சலிப்பில் விகாரியலன் றான், ஏனவுரும்: 

கண்ணின்க ணிலைபெற்றுள தாகிய விருளைப் பிறைமதி 

ஏூடனாய்கின்று முறைமுறையா ஸுந்திச் தள்ளியவாறுபோல 

ஆன்மாவைத் தனது திருவடிக்கண் சேர்த்துக் கோடற்குள 

தாயெ விச்சை மிகுதியா னவ்வான்மாவின்கண் ணநதிமுக 

லச்.துவிதமாய் நிலைபெறு முதல்வன்றானே அவ்வான்மாஜின் 

கணிலைபெற்ற ஆணவழலச்சை புந்திக் சள்ளிக் காந்தக்கல் 

லிரும்பைத் தன்க ணீர்த்துக்கொண்டு தன்வுசமாய்ப் பற்றச் 

செய்தல்போலச் சன.அ திருவடி.க்கட் சேர்த்துச் தன்வசமா 

ய்ப் பற்றிக்கொண்டு நிற்கும்படி பண்ணுச லவனுக்கொரு 

ஞான்றுஞ் சலித்தொழிதலில்லை: ௮வ்வாறு சலியாது செய் 

பூமாமினு மதனால் விகாரியாவா னல்லன், எல்லாச் தொழி
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ஆந் தனது சர்கிதிச்சட் ௪.த்திசங்கற்ப மர்.ச்தினர்யாய்ப்பார் 
மின்றி விளையாட்டுப்போலச் செய்ய மம்முததல்வினென்ச; 

மதியென் ற்து, சுண்டுப் பூரூவபச்சுத்துச்சர்திரின். 4௮ 46 

தீ வருஞனக்குங் காதாரமா யல்லி) லிந்துவென ர்க 

திட்டு '' என்பது மது, 

ஏகாசம், மலத்தைத் துரத்து சற்குக் கார்ணம் ௮வ்வன் 

பெனப்படு மிச்சையேயன்றிப் பிறிதில்லை யென்பதுணர்த்தி 
நிற்றலின் பிரிநிலைக்கண் வக்த.து; 

வான்பான் பாக் கென்பன தொழிற்பெயர் லிகுதிபுமர் 

மென்பது *கரப்பாக் கறி?'சென்பதனா லுணர்க, 

உவமவுருபு விரித்துசைக்க. 

செய்வானது சலிப்பின்மை செய்கைமே லேற்றப்பட் 

டது. 

சலிப்பிலென்ற தபற்றி அங்கன நிகழ்வகாகிய வாசப் 

னையை நீக்குதற்கு விகாரியலனென்பதும் உடனோதினார். 

தானென்லு மெழுவர யிசையெச்சமாகலி னவவாதறுளை 

ககப்பட்ட.து, 

வசமாதல் பற்றிவி! ராமை, 

இதனானே முத்திநிலைபி னான்மாவின தீன்பு நிகழுமர் 

அம், அது முதல்வனது அன்பை யின்றியமையாமையும் ௯. 

ற்ப்பட்டன, இனி யவ்வாறு வசமாதற்கட்படு மாசங்கை 

யை நீக்குமுகத்தானே சேறலெனப்படு மான்மாவினது இரி 

யை.ரிகழு முனறமை யுணீர்த்தி யதனை வலியுறுத்துக செ 

டுத். துக்காட்டு முதாரணம, 

ந்சித்தொன்றி னுள்ள ஈசித்தலா லோன்றா 

ந்சித்திலதே லோன்றாவ தில்லை--ஈசித்துமல 
மப்பணைந்த வுப்பி னுளமணைந்து சேடமாங் 

கப்பின்றா மீசன் கழல், எனவரும்,
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மேலைவெண்பாக்க ளிரண்டினுங் கூ.றியவாதே பூண 
வறிவு.விளவ்கி,,ஆன்மா முதல்வன் வசமா யொன்றுபட்டுல் 

கூடுங்கற் பண்டை யேகதேசவறிவு செட்டுக்கமோ கெ 

டாது கூடிமோ 'வெளக்கடாயினார்க்கு கெட்டுக்கூடுமெனின் 

குணங்செடவே குணியும் கெடுதலா p கூடமாட்டா௮, கெ 

பாது கூடுமெனிலேசசேச வறிவுகெடாதவழி வியாபகப் 

பொருள் விளங்கு லின்மையாற் கூடுமாறில்லை, மற்றெங்க 

ன்ங்கூடுமாறெனில் ஏகதேசவறிவைச் செய்யு மாணவங் சன் 
ம மாயை யென்னு மலங்கண் மாத்திரையே கெட்டொழிய 

ஆன்மாத் தண்ணீரைச்சேர்ந்த வுப்புப்போல முதல்வன் நிரு 

வடியைச் தலைப்பட்டு முதல்வலுக்குச் சேடமாம்; முதல்வன் 

ிருவடி யவ்வான்மாவை விட்டுக் கவர்த்தலின்றி யியைந்து 
நிற்கு மாசலானென்சு. 

ஒன்ருது என்னுந்துவவிகுதி விகாரத்தாற் ரொக்கது. 

நத தணைந்தென்பது கா.ரணகாரியப் பொருட்டாய்ப் 

பிறவினை கோடலிம் செயவெனெச்சத் திரிபாதலறிக. 

சிற்றறிவு முத்ிதையிற் சேர்வாரின் ருஞ்சிதிது, மற் 

ற தனி னிற்லெருண் மன்னாதாம் '' எனப்புடைநாலாரியர் 
வியை துமிது, 

suse sau கடினகுணநீங்கி அப்பினைச்சோந் கொ 

ன்ருயெ வுப்பு ஆன்மா மல ஈ9த்து மு.தல்வனைச் சேர்ந்தொ 

ன்றுபடுசன் மாத்திரைக் குவமையாயிற்று, 

யாதொன்று யாதொன்றன் பொருட்டேயாய்த் தனக் 
கெனச் சுதந்திரமின்றி நிற்கும் ௮ஃததற்குச் சேடமெனப் 
படுமாசலி னவனருளாலல்ல தொன்தையுஞ் செய்யானாய்க் 
கப்பின் நி யியைந்துநிற்கு .மீசன் கழலையே யறிர்திக்சித் சல 
பவி, சலாபெ முதல்வனது வழிபாட்டின் பொருட்டுரிமை 

பெய்திய. வான்மா முதல்வனுத்குச் சேடிமா Rug penis,
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அவையுடைமை யாளானாமக'சென வோதுதலின் ஏ 
ளைப்பசுபாசங்களு முதல்வனுக்குச் சேடமேயாமாயிலும், அ 
வை பொதுவியல்பு.ற்.றிம சேடமாவதல்லது இெப்பியல்பு 
பதறிய சேடமாகாமையி னிதனை வேறெடுச்தோதினா், 

இதனானே முத்திநிலைபி லான்மாவினது சரியை நிகழு 

மாறும், ௮து முதல்வனது கிரியையை:பின்றி யமையாமை 

யுங் கூறப்பட்டன. நித்தமாகிய மலத்இற்கு காசமாமாறும், 

அது ஈசித்சவழி யேகதேசமாய் விளங்யெ வறிவே பூரண 

மாய் விளங்கி வியாபகத்சைத் தலைப்படுமாறும் உவ்மையின் 

மேல் வைத்தினிது விளக்க மேலதனை வலியுறுத்து தற் செ 

Os gear முசாரணம், 

போன்வாகிமுன் கோண்முலிற் புக்கோங்கிப் போயகலத் 
தன்வாளே யெங்குமாக் தன்மைபோன்--முன்வாண் 

மலத்தின் மறைந்துள்ள மற்றுலகை யுண்ணு 

மலத்திரித்துச் செல்லும் வரத்து. .. எனவரும், 

ஆதித்தன் முன்புமுசற்படலத்துண் மறைந்து தன 
தொளி சங்கோசமாய்ச் சிறிதே விளங்கப் பின்பு ௮ம்முடற் 

படலத்தை வாயு,ச்து.ரப்ப ௮தனானது சத்திமடங்கிலிட்டு 

Basu அவ்வொளிதானே யெங்கணும் விகாசமாய் விள 

ங்கு முறைமைபோல ஆன்மாவும் முன்பு மலத்தின் மறைப் 

புண்டு கன்னறிவேகசேசமாய்ச் சிறிதே விளங்கப் பிரவஞ்ச 

விடயத்தை யறிர்ததிலழுந்தும், பின்பு முதல்வன் றிருவரு 

எம்மலசத்தியைக் கெடுத்தடக்யெவழி ௮வ்வறிவே பூரண 

மாய் விளங்கக் கப்பின்றி யம்முதல்வன் றிருவடியைக் தலை 

ப்பட்டந்தகேயத்திலழுந்துமென்க. 

ஒடுக்ெ எ-ம், எங்குமாய் எ-ம் உவமைக்கோதிய வினை 

யைப் பொருளினுங் கூட்டியுபைத்துக் கொள்க, 

இச விளங்குதன் மாத்திரைக் சேகதேசவுவமை யென்
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மூடன் கூறினார், 

ஏகாரந் தே Dp, 

முன்வா ளென்புிவாள் ஆகுபெயர். 

இரித்தென்பது செயவெனெச்சத்திரிபு, 
இரண்டனு பு விகாரத்தகாற் நெரக்கது, 

LOCA FSV AGI தனது மறைக்தற் சத்திமடங்கக் 

.சழ்ப்படுதன் மாத்திரையே பிரிகன்ரறென்பதா௨ம் உவமை 

யாத் பெறுதும். 

சிவஞானபோதத்திற்குக் திருவாவடுதுறைச் சிவஞா 

னயோகிசெய்க செவஞானபாடியத்தி, லிரண்டாவதுண்மை 

யதிகாரத்திற் uw? en 6.9 en amr Tb UT SLT ew விப்பதி 

ஜொஜஞ் சூத்திரம் முடிந்தது. 

  

பன்னீரண்டாஞ்சூத் தம், 
  ௦ 4௦ 

செம்மலர் சோன்றாள் சேர லொட்டா 

வம்மலங் கழீஇ யன்பரொடு மாரீஇ 

மாலற சேய மலிந்தவர் வேடமு 

மாலயத் தானு ம்ரனெனத் தொழுமே, 

எ-து சூம். எனின். அ௫ந்திசனாய் நின்ற பதியைச் 

தி் BB த்கண்டு வழிபடுமாறுணத்துதனுதலிறறு, 

மேற்கூறிப்போர்தவாறே அய.ராவன்பினரன்சழ லணை 

ந்ச முதத்தர்க்குச் 2வன் மு.த்திநிலைக்கணவ்வறிவிச்சை செய்” 

லகள் ஒரோவழிப் புறத்துச்சேறலு முண்மையின் ௮வை 

செல்து மிடமிவை யென்பதுணா௫.த முகத்தானே வர்க்கு
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ஞதீதமாய் 'அயராவன்பினணைந்து வழிபடநீரின்ற முதல்வ 

ன வாக்கு மனக்கோச.ரமாம்படி தெளியச்சுண்டு வழிபடு 

பஹைமையை யுணர்த்துதல் பயனோத்தின் ஊன்றாம்பாதமர 

ய விப்பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரத்தின் கருத்தென்க, 

அயராவன்பினரன்கழல் சென்றார்க்குள் சீவன் முத்தி 

'லைக்கண் ௮வ்வறிவிச்சை ரெயல்கண் மூன்றும் புறத்தே 

'யவ்வாறு வியாபரிக்கு மென்னு மவாய் நிலையை Mavis 

ரன் ௮வ்வவாய் நிலைபற்றிய வியைபானே ௮திகரண வீயை 

]ம், முத்திரிலையைத் தலைப்பட்ட. மெய்ஞ்ஞானிகட்கு ஈண்டு 

“செய்யக்கடவ தொன் தில்லையெனச் சமயிகள் கூறு மாசங் 

கையை விதிமுகத்தானுரைத்து மறுக்தலின் ௮வ்வாசங்கை 

பற்றிய வியைபானே பாதவியைபும், முத்திநிலை.பினியல், ; 

கூறி யிண்டுச் சீவன் முத்இிரிலைக்கட்படும் விசேடங் கூறு 

தன் முறைமையாகலி னம்முறைமைபற்றிய வியைபானே 

யோத்தியைபும் பெறப்பட்டன, 

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு, அயராவன்(4 

னரன்கழ லணைந்த சவேன்முத்தன் செங்கமல மல/போல 

விரிந்து விளங்க முகல்வன௫ €பாத,ச்தை யணைதற் குட 

ம்படாதயர்த்தலைச் செய்விக்கு மவ்வியல்பினையுடைப மூம் 

மல அ௮ழுக்சை ஞானமடீராற் கழுவித் தன்னைப்போ லயரா வன் 

பின.ரன்கழ லடைந்த மெய்ஞ்ஞானிகளோடு கலந்துகூடி யவ 

வாறு கழுவப்பட்டு மலமயக்கு£ீங்க அன்பரொடு மரீஇ அன் 

புமிக்குடைய வவ.ரது திருவேடத்சையுஞ் சிவாலயத்தையு 

முதல்வனெனவே கண்டு வழிபட்டு வாழ்வானென்றவாறு. 

சீவன்முத்தனென்புது ஏற்புழிக்கோடலாற்பெறுதும், 

கோன்றாள் வினை ச்கொகை. 

நோன்றல் பொறுத்தல். 
எடுத்துச் சுமப்பா னென்றார் புடை. நாலாசிரிபரும், 

சமீஇயென்ற௮ குறிப்புருவகம்,
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மாலற்நேய மலிக்தவ ரென்பது ௮ம்மலங்கழீஇ யன்ப 

ரொடு மரீ இபிஞு ரெனப் பொருடந்து சுட்டுப்பெயர் மாத்தி 
ரையாய் நின்றது” 

சேயமலிதல் கூறவே வழிபாடும் பெறப்படும், 
தான் ௮சை, 

அம்மலங்கழீஇ யென்றதனாற் €வன்முத்தாக்குப் பு 

தீதே யறிவு வியாபரிக்கு மிடமும், ௮ன்பரொடுமஇ யென் 

ற.தனால் இச்சை வியாபரிக்கு மிடமும், தொழுமென்றதனாற் 

செயல்வியாபரிக்கு மிடமும் பெறப்பட்டமையி னவாய்நிலை 

நிரப்பியவா.று கண்டுகொள்க, 

இம்மூன்றும் பிரிப்பின்றி யுடனிகழ்ச்யொ யோரிடத் 

தொருங்கு. கிகழ்வனவாகலின் விடயவேற்றுமையின்மையு 

மூணர்க, 

தொழுமென்றது செதுமென்றதுபோலப் படர்க்கை 

வினைமுற்றாகலி னிஃதணைந்தோர.து கன்மையென்பது பெற் 

றும், 
அற்ருசலினன்றே யிதனைச் சாககவோத்துள்வையாது 

ஈண்டு வைத்தாபென்பது, 

செல்வப்பெருக்க முடையார்க்குணவாயெ பால் உடம்பு 

Gordes வளரச்செய்யு மருந்துமாமாறுபோல இவ்வழி 

பாடு மலவாசனை றிதுர் தாக்காது சிவான தமேன்மேல் 

வளர்ச்சி செய்யுஞ் சாதகமாதலுண்மையா னதுபற்தி யாரி 

யர் விரித்துரைக்கதுஞ் செய்காரென்க, 

இதனுள் செம்மலர் நோன்றாள் சேரலொட்டா கம்ம 

லங்கழீஇ யென்றதோரதிகரணம், அ௮ன்பரொடுமரீஇ யெ 
ன்ற தோரதிகரணம், மாலறநேய மலிந்தவர் வேடமுமால 

பந்சானு மானெனச் தொழுமேயென்றசோ.ரதிகரணம், க 

முன்றதிகரணச்ச இச்ருத்திரமென் ௮ணர்க - :
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அவற்றுட் வென்முத்தர்க் கெர்௫ுதலையான் முன்னாச் 
சய்யச்கடவதிதுவென்ப அணர்த்து முகத்கானே யவச்தறி 

பு௰ிம்பே வியர்பரித்த லுமுண்மையின் லது வியாபரிக்குுி 
T ல்வகனம் விபாபரிக்குமென்னு மலாய்நிலையை திசப்புதற் யா 
கழுத்து முதலதிகரணம். 

  

(தேதலதிகரணம், 
அய 

த ret 
மே-ள் ஈண்டு ஆணவமாயை கர்ஸ்மிய மென்னு மலக்கி 

ள்க்களைக எனவரும், 

கன்ம மதன் மூல்க்தை நோக்கக்கானமிய மெனவும்பெ 

பர் பெறும். காமிய மெனப் பாடமோதி *இனிச்செய் கன்ம் 

ம்லமல ஞானத், னிடிப்ப'னென வழிநாலாசிரிய ரோது ச 

லின் ஈண்டு மலமாயைகளொடு வைத்துச்களைய கின்றது ஆ 
காமியவினை மாத்திரையே யாகலா னவே ஈண்டெடுத்துக் 

கொள்ளப்பட்ட காகலின் காமியமெனத் தலைக்குறை யென் 

அரைப்பாரு முளர், 

J) DS po, ஏக யிறைபணிகின் றண்மைஞான த்தை 

தீதலைப்பட்டார்க்கு மலமாயை தன்னொடு வல்வினையு மின் 

றர.ப்ச் கழிர் சொழிகலின் அ௮வற்றான் மீளச் செய்யச்கடவி 

கொன்றின்மையா னீண்டவற்றைக் ககாத லெற்றுக் கென் 

னு மாசந்கைபை நீக மேற்கோளைச் சா திக்குமாறு சூத்திர் 

த்திலுடம்பொடு புணர்ச் தோதியதனைக் தெரித்துணர்ம் தி 

வலியுறுத்துகற் கெழுந்த வேது, ௮வை சாம் ஞானத்சை 

யுணர்ச்தாகஞ்ஞானக்ை யுணர்த்து மாகலான் எனவருமு 

இள், அம்கூன்று மலங்களும் உண்மை ஞானத்தைச் 

தலைப்பட்டார் மாட்டும் யாதானு மொரு நெறியா னுழைர் 

தம் மெய்யுணர்வைக் 8ழ்ப்படுத்துப் பிறவிக்கு வித்தா யப் 

வண்டை லிபரி.ச வுணர்வை மேற்படுத்துவனவா மாசலரீ
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னஃதவர்க் காகாமை:ின் ஈண்டாண்வ மர்யை சான்மியமென் 

னு. மலங்களைக் கள்க வென மேற்கொண்ட: சென்றவாறு, 

உணர் த்.து,தல் உணர்கிழ் கேதுவாதல் 4 அர்நியமான்வை 
யுணர்த்தி யகக்நியமாய் நின்ற வறிவறியாமையி ன்னு 4 

மென்புழியு,, மது: ஈண் டஞ்ஞான மென்றது விபரீத வுண 

ர்வை; mn ச FP ova “TAS BY 

இனியவை யஞ்ஞான Sap கேதுவாப் வ்ந்து திழைபயு 

மாறும், ௮ஃதவரக்;-காகாமையு் தெரித் துணா்த்தி ஏ.துவை 

வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக் காட்டு முதாரணம்; 

புண்ணிய பர்வம் போருந்துமிக் கான்மியமு 

மண்முதன் மாயைகாண் மாயையுங்--கண்ணிய 

வஞ்ஞானங் காட்டூமிவ் வாணவமு மிம்மூன்று 
மெய்ஞ்ஞானிக் காகா விட. எனவரும்: 

புண்ணிய பாவங்களைப் பயக்கும் விருப்பு வெறுப்புக்ச 

er rie பொருந்துகின்ற விக்கன்ம மலமு மண்முதன் மாயரா் 

தத்துவ மீருய்க் காணப்படுகின்ற விம்மாயா மலமுஞ் சுட்டி. 

பறிவதாயெ விபரீ தீ வுண்ர்வைப் பயக்கு மிவ்வாணவ மலமு 

மென்னு மும்மலங்கள் மெப்ஞ்ஞானியாயே வுனக்காகாவர் 

கலா னிவ்மை 805051 Pa Galere: 

எல்லா ம்லக்களும் பத்ததச் துடைத்து உண் ரனமைஞ்ா ன் 

pangs தலைப்பட்டாரீச் குடம்புள்எளவும் Bart ss வினை 

யவவுடம்பைப் பதறி நிற்றலான் அஃதவர்ச் கொரோவழி 

alt wot வயதால் இங்குளி வாங்குங் கலம்போல் வந்து தாக் 

குங்காற் பிற்செயா தீன்பவிப்பதின்று } gedorg சார் 
ப்ர்ச கீருப்பு வெ.றுப்புக்ச ஞூளவாம்; அவை யுள்வாசவே 
மே பரீர்தீதிருட்பார்க்கு' நிலமுத்ன் மாயா தத்துவ Soy 
யெ ர்கதேசப் பொருள் காட்சிப்படும்; அவை சர்ட்சிப்ப 

வே அவற்றைச் சுட்டி ws Mad ir Qt விபரீத வுணர்வு மேக்
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ட்டு மெய்யுண்ர்வைச் இழ்ப்படுத்துப் பிறவிக்கு வித்தாம் 

இவ்வா திம்கூன்றும் அறிவற்றம் பார்த்திம் முறையானே 

பந்து தலைப்படு மென்பார் சன்ம மாயை யாணவ் மென்றிம் 

முறையே.வைத்தவை சாட்டிப்புல் ஞுமாறு காட்வொர் ௮வ் 
வக்காரிய நிகழ்ச்செளை யெடுத்தோதிச் சுட்டிக் கூறினார், 

ஷ்ண்வ் கன்மங்களைச் சுட்டிக் க.றிதலின் மாயைநா் 
யினு மவவாறு சட்டு வருவிச் துரைத்துச் கொளச், 

புண்ணிய பாவம் ஆகுபெயர், 

மாயை:முன்னையது தத்துவம். 
ஈரிடத்து மாக்கச் சொல் வருவித்துரைக்ச், 

சாண் மாயை செயப்படு பொருள் முடிந்த வினைத் 

தொகை, 

காட்டுதல் உபசாரம், 

இவை சிவபோகப் பெருவாழ்வை மிழப்பிப்பன வாசி 

லான மெப்ஞ்ஞானிக்காகா வென்றார், 

மேன்மேன் முறுகுவன வாயெ வீவற்றைச் தோன்றும் 
பொழுதே திடையாக்கால் 44 களைகுஈர் சைகொல்துங் காழ் 

த்தி கிடத்து'' என்னு முறைமைத்தாய முடியு மென்பது 

பற்றி விடிவெனவீண்டும் வலியுஅத்தப்பட்ட!, 

வீடுதல் ௮வை யம்முறையா னிகழ்ர்தவழி யிவ்வஞ்ஞா। 
னம் ஏகதேசக் காட்சியா னாயதெனவும், இணையேசதேசகி ni Sr 

st A Athy Oa giyéssorg Carppsat @udsar 

வும், அத்தோழ்றமும் பிராரத்த வீனை நுகர்ச்சிக்கட் சென்ற 

.தற்போதத்தா லாய தெனவு மறிந்து ௮ங்கனஞ் செல்வதா 

Bu தற்போத on pas லுபதரித்துச் சிவஞானத்து எட. 

Bes சவானுபவஞ் சுவாலு gee மாம்படி, ஞான நிலையி 

தைத்து நிற்றல், !* ஒங்குணர்வி னுள்ளடல்க யுள்ளத்து 
லின்பொடுல்கத், தங்குவர் மத்றேதுண்டு சொல் '' வெள் 

ps ஞ்
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அி/ஃ்தங்கனமாக ஏ௮வின்சண் மும்மலங்களு மஞ்ஞா 

னச்சை புணாதது மெனச்கூறி மீண்டாணவ மாத்திரையே 

யஞ்ஞானங்காட்டு டமன்றல் மலைவாமாலெனின? ௮ற்றன்று, 

௮அஞ்ஞோனங் காட்டுதல் மாயை சன்மல்கட்கு ,தணவ மலச் 

சார்பா ஞூய செயற்கை .துணவ மலத்திற்கது இயற்கை 

யென்னும் பொதுச் சிறப்பாமா ௮ணர்த்துதற்கு ஆண்டுப் 

பொசு வகையாற் கூறிப் போச்்ததனை யீண்டுச் றர்தெடுச் 
கோதின ராகலா னென்பது, 

ழதலதிகரணம் மடிந்த்து, 

  

இரண்டர்மதிகரணம், 
கனவனை நத நனவையளளை 

முதலதிகரணத்திற் கூறியவாறு மும்மலங்களையுங்களைர் 

தார்க்கு ௮தனை நிலை பெறுத்துவசா யதன் பின்னர்ச்செய் 

யக் கடவ திதுவென்ப அணர்த்து முகச்சானே ௮வரதிச்சை 

லியாபரிக்குங்கால் யாங்கனம் வியாபரிக்கு மென்னு மவாய் 

நிலையை நிரப்புதற் கெழுர்தது இரண்டாமதிகரணம். 

இனிச் செவபத்தர்சளோ டிணங்குக எனவரும், 

சிவபச்ச ராவார் பத்தியினனை மறவா தேத்தி முதல்வ 

னத சீபாசத்சை யணைந்தோர். 

இணங்குதல் நட்புச் செய்தல், 

சலப சர்களோடிணங்குச வெனவே ஏனையோர்களோ 

டி.ணங்கற்க வென்பதூஉம் பெறப்பட்டது, 

௮.றேறல், உறவும் பகையு மொழித்து மகவெனப் பல் 

அபி ரனைச்தையு மொக்கப் பார்ச்குஞ் செல்வக் சகடவுட்டொ 

ண்டர்க்கு இவ்வாறு இலெர்மாட்டு விருப்புஞ் இலெர்மாட்டு 

வெறுப்புஞ் செய்து கொண்டு பகுத்து நிற்றல் சால்பின்றா 
லென்னு மாசங்சையை நீச்ச மேற்கோளைச் சாதித்தத் செழு 
ந்ச வேசு
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அல்லாதா சஞ்ஞானத்ைை* புணர்த்துவ்ராசலான் என 
வரும், 

இ-ள், Caran. அல்லாதா ரஞ்ஞான த்தை யுணர்த்து 

மாறு, * தெய்வமென்பதோர்சித் தமுண்டாச, முனிவிலாத 

சோர்டொருளஅகருதலு, மாறுகோடிமாயாசத்திகள், வேறு 
வேறுதம்மாயைகடொடங்கெ, வாத்தமானாரயலவர்கூடி, கா 

த திசம்பேசொத் தழும்பேறினர், சு.ற்றமென்னு் தொல்பசுக் 

குழாங்கள், பற்றியழைச்.தப்பதறினர்பெருகவும், விரதமே 

பரமாகவேதியருஞ், ச,தமாகவேசாச்திரங்காட்டினர், சமய 

வாதிகடத்தமதங்களே, பமைவ தாசவரத்நிமலைந்தனர்" என் 

றற்றொடக்கத்தான் அறிக, 

மூம்மலங்க எஞ்ஞானத்தையுணர்தஅ தல் இலக்குவாய் 

தீதுழி எதவாதன் மாச்திரையேயாம் இவரவ்வாறன்றி வா 
யாசவறழியும் வாய்க்குமாறு செய் தகொண்டு பலவகை யுபா 

யங்களானுஈ் தம்மோடொப்பகிபரீ த வுணர்விற்செறு சத்தியே 
விடுவ.ராகலான் செவபத்தியில்லாதார் ௮ம்மலங்களினுங்கொடி 

பராகலினவசை யவற்.றினுமஞ்? வீட்டொழிதலே திவு 

டைமைக்குச் சால்பென்பதாம், 

- மகவெனப் பல் லுயிரனைத்தையு மொக்கப்பார்த்தலாவது 

அவைபடுந்துன்பம் கண்டுழி யதத்குப் பரிதல் மாத்திரையே 

யாம், 

“யான்பெற்றபேறு பெறுசலிவ்லையக"' மென்றது மிக் 

5G தீதே கோக்கயென்ச, 

அற்றேல், சிவபத்தியில்லாரோ டிணல்கான மை மாத்திரை 

யே யமையும் சிவபத்தர்களோ டிணங்குத லெற்றுக்கென்னு 

மாசங்கையை நீக்கி யதனைவலியுறுத்துசம் கெடுச்துக்காட்டு 

pense 

bmp pibénn wentieet er ஸடக்த்த். 
ட் தீந்திறத்துச் சேர்வை--யறப்பித்தப் |
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பூத்த ரினத்தாய்ப் பரனுணர்வி ௭வுணரு 
மெய்த்தவரை மேவா வினை, எனவரும், 

மூம்மலக்களு நீக்க முதல்ல னத்துவிசமாய் நின்று 
சாட்டியுங்கண்டுமுபகரித் துவரும்பெருங்கருணையைமறவாது 
கடைப்பிடிக்கும் ஞானக்கண்ணுடையமெய்த்தவராயினார் ௮ 

தனை மறக்குமாறுசெய்து ஞானச்கண்ணை யிழப்பித்துத் த 
நெறிக்கட்கொண்டுசென்று மலங்களானாய பிறகிக்குழியில் 

விழ்வித்துத் துயரு௮ுத்து மன்பில்லார் கூற்றிலேதொன்று 

தொட்டுப் ப.டின்றுவர்ச சேர்ச்செறும்படி, பம்மறவியை மா 

ற்றி ஞானக்சண்ணை விளக்கிப் பிறவிக்குழியினின்று மெடுத் 

அ நன்னெறிக்கட்செலுத்தி வாழ்விக்குஞ் சவபத்தர் கூற்றி 

லே பேசன்புடையராய் ௮வ்வன்பு சார்பாகவிளங்குவதாயே 
சிவஞானக்கண்ணா லர்நிலைகடைப்பிடித்துணரப் பெற்ற வவ 

ரை எல்லாவனத்தங்கட்கு மூலமாய்வரும் பிராரத்சலினை வா 

தியாவென்க, 

மதப்பித்துத தம்மை மலங்களின் வீழ்க்குஞ் சிறப்பிலா 

சன மேற்சொல்லிய பொருளையே யுவதித்துவிரிக்சோதி 

ஞர். அதனெதிர்மறை முகத்தாற் திவபத்கரது பெருர்ககை 

மை யுணர்ந்து கோடற்பயனோக்க, 

மலங்களின்வீழ்க்குமென்பது குறிப்பெச்சம், 

மலம் ஆகுபெயர், 

எல்லாவற்றினுமன்பு சிறந்சமையின் ௮.து சிறப்பென 

ப்பட்டது, 

சேர்வை சேர்ச், 

பத்தரினத்திர் பிச்சாடுயன மாறு, 

பிச். தப் போ தலிற் பிச்சென்றார், ௮ஃததனையுடையார் 
மேனின் ௦௮;
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மளைத்தவங்களெல்லாம் மெய்யாதலின்றி மூலரடையர் 

ப்ப்போதலிழ் பரீனுணர்கினா துணருர் தவமொன்றே மெய்தி 
தவ மெனப்பட்டது; 

வினை பால்பகாவ்ஃ நிணைப்பெயர். 

சிவபத்தர்மாட் டன்புசெய்து அவரது. மனஞ்சொற் 

செய்கைவழி நித்பார்க்கு உலயெதுணர்வு மா he Far ays 
யுணர்வே மேம்பட்டு நிகழும் ௮.து அங்கன நிசழவே, உடம் 
புள்ளளவு. நிற்பனவாய பிர்.ரத்தவினைகள் அவர்க்கு நுகா 
ச்சியாதல் செல்லாமையி னவரை வாதிச்சமாட்டா அவை 
வாதியா 'தொழியவே, சிெப்பிலார்.தந்திறத்துச் சேர்வை 

பற்றறக்கெடுமென்பார் அறப்பித்துப் பத்தரினத்தாய்ப் பர் 

Bri Ae gene மெய்த்தவரை மேவாகினை யென்முர்; 

எனவே, விட்டுணர்னவ் நிலைபெறுத்துஞ் சவெபத்தாக 

சளோடிண்ங்ெ லன்றிச் தொன்றுதொட்டுப் பயின்றுவர்* 

சறெப்பிலாசஇணக்கமருசாகலா னஃதொருதலையான் வேண்டு 

மென வ்லியுறுத்தலாருயிற்று, 

டரண்டாமதீகரணம் ழடிந்தது. 
we 

  

மூன்ருமதிகர ணம்; 

எனயவ 

இரண்டாமதிகரணத்திற் கூறியவர். சவெஞானிகளேர் 

டிணங்ொர்க்கு ௮தன் பின்னர்ச் செய்யக்கடவஇது கென்ப 

துணர்த்து முகத்தர்னே ௮வ்.ரது கிரியை வியாபரிக்குங்கால் 

யாங்கனம் வியாபரிக்கு மென்னு மலாய் நிலையை நிரப்புதுற் 

கெழுந்தது மூன்றாமதிகரணம். 

மே-ள். இனிப்பத்தர்து திருவேடத்தையும் சிவாலபதி 

தையும் பரமே. ரனெனக்கண்டு வழிபசெ. எனவரும், 

சாண்டல் ஐயு.றவின் தித் தெளிசசல்.
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இருவேடச்தினியல்பு. '*தாயவெண் ணீ.௮்.அகிசர்ி 

போன் மேனியுர் தாழ்வடமும், ராயசன் சேவடி, ஈதவருஞ்: 
சிர்தையு நைந்துரு9ப், பாய்வது போலன்மி ஜீர்டொழி. சண் 

ஹும்பதிகச்செஞ்சொள், மேயசெவ் வாயு முடைபார்புகு? 

தனர். விதியுள்ளே '! 4 சிர்தைபிடை யருவன்புர் திருமேனி 

தஜ்னில்சைவுங, ston sbens யாக்க்ருத்தங் கையுழ்வாரப்ப 

டையும், வக்திழிகண் ணீர்மழையும் வடி.வி.த பொலி Sota; 

மந்தமிலாத் திருவேடச் தரச்மெதிர்வர்தணைய ்? கண்ட கவு 

ணிபச் கன்.றுகி' கரு,த்திழ்பரவு மெய்க்காதற்; ஜொெண்டர் திரு 

வேட நேரே தோன்றியவென்று தாழுதே என்பவற்றா 

னறிக, இத்திருவேடல், காம்க்ழெத்தியர் வடிவிற் காணப் 

படும் ஆடைசார்தணிகல முதலாயின சாமுகரை வசகரித்தின் 
பஞ்செய்யுமாறுபோல மெய்யுணர்வுடையாளச்ச் சாட்சி மாத் 

இிரையானே வசசரித்தின்பஞ் செய்தல் பழ்.தித் இருவேடச் 
௯,தயுஞ் ெரலயத்சையுமென்௮பசரித்தார். ௮, “சேலுங் 

கய.லுக்திளைக்னும் சண்ணாரிளக் சொங்கையிம் செக்ருங்குமம், 

போதும் பொடியணி மார்பிலங்குமென்று புண்ணியர் போற் 
ிசைப்ப ”” என்பதனானுமறிச.- 

Hoo, மெய்யுணாவுடையார்க்குப் பகுப்பின்றி 

யெக்சனும் பரமேசுரனெனக் காண்டலே பொருத்தமுடை 

மையானும், நின்ற திறாத்காண்டச முதலியவற்று எவ்வா 

ஜோ ததலானும்; இருவுருத்தரச்துட் பருப்பின்றி யுயிர்ப் 

பொரு ஞூயமிரில்பொருள்களை யெல்லார் தனி்சனி யெடுச் 

சோதி வழிபாகூறு லாலும், ஈண்டிவ்விடங்களின் மாத்தி 
ரையே பரமேசுரனெனக் சண்டு வதிபகெவெனப் பிரித்துக் 
கூறியது Quits er லென்னு மாசங்கையை நீக் Coe 

கோளைச்-சா.தித்தற்கெழுச் சவேத. 

அவன் மற்றில்விடல்களிம் பிரகாசமாப் நின்றே பல்லா 
தவீடச் சப்பிரசாசமாய் நித்திலன் என்வரும்ச.
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இ-ள், அ்ம்முதல்வ னெங்கணும் கிய பகமாய் நிற்பிலு 
ம் இவ்விரண்டிடத்து மாத்திரையே கயிரினெய்போல கிள 
ங்கி நிலைபெற்று ௮ல்லுழிப் பாலினெய்போல வொளிப்படா 
அ கிற்றலான் இனிப்பத்;தரது திருவேடத்தையுஞ் சிவாலய 

த்தையும் பரமேஈரனெனக் சுண்டு, Rf Baars மேற் 
கொண்டதென்றவாறு, 

மற் ் றப்பிரகாசமாய் நிற்றலென விய்யயும். 

BC per, ௮ஃதியாங்கன மென்னு மாசங்கையை நீக் 

இப்பிரகாசமாய் நித்ஞுமாறும், அல்லா தாரிடச் தப்பிரகாசமா 

ய் கிற்குமாறுர் தெரித்துணர்த்தி யேதுவை வலியுறுத்துதற் 

கெடுத்துக்காட்டு முதாரணம். 

தன்னுணர வேண்டித் தனதுருவைத் த்ர்ன்கொடுத்துதீ 

தன்னுணர்த் தீன்னு எளிருத்தலாற்--றன்னுணரு 
நேசத்தர் தம்பா னிகழும் ததிகேய்போற் 

பாச த்தர்க் கின்றாம் பதி. எனவரும்; 

- வாக்கு ‘nef duord நின்ற பரம்பொரு ஞூலகத்தார் தீ 

ன்னையறியும்படி கருணைசெய்து சன௮ வடி.வா௫ிய Boe wl 

கண்டிகை முதலிய தனது வடிவத்கை,ச் தன்னன்பர்க்குக் 

கொடு குது அவர்களிடமாக நின்று ௮ங்கங்கேயதிவு விளக்கு 

தலாளும், அவர் தம்மைச்சோகம் பாவனையானுணரச் செய் 

தீலானும், அவமையோருகுறியின்கணிதுத்தித் தனது வியா 

LISS HIS aan oT AHS Si BOOT Solel குறியிறந்துகின்று தன் 

ளையுள்ளவாறுணரு மன்பாள.ராகய வவர்மாடடுத் தயிரின்கி 

ண்ணதாயெ செய்போல Gat we s தோன்றும், பாசக்கட்டு 

டையார்க் வெவியல்பில்லாமையான் ௮வாமாட்டுப் பாலின் 

சண்ண,சாயெ நெயபோல விளங்காது சிர்குமென்சு; 

இன்மை விளங்காமைப் பொருட்டு... 

பாசத்தார்ச்சென்பது உருபுமயச்சம்,
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கொடுத்துச் செய்து இரு,ச்சல்னிச்ழுமென வினயயும், 

செய்தென்பதி சொல்லெச்சம், 

இருத்தல் அல்லித்றுப்பிறவிரன்,ச் தொழிற்பெயர்; 

தன்னுணருநேயத்தாரெனப் பெயரடையாலு மோரே 

அக் கூற்ப்பட்டது, 

தன்னையென்னு மிரண்டனுருபு விகாரத்தாற் ஜொக்கது. 

31 0G per, இவ்கியல்புகளுடைய சங்கமவேட த்தினிடத் 

தெஞ்ஞ ரனறு முதல்வன் பிரகாசமாய் நிற்பனென்பது பெ 

றப்படும், இவ்வியல்புகளில்லாக தாப ரத்தினிடத்து மந்திர 

சாநித்திய Boa Pei பிரகாசமாய் நிற்றல் பெறப்படாதாலெ 

ன்னு மாசங்கையை நீக்க யதனை வலியுறுத்துதற கெடுத்து 

க்காட்டு மு.தாரணம், 

கண்டதேர்ரு மந்திரத்தாற் காட்டத்தி லங்கிவே 

றுண்டல்போ னின்றங் குளதாமால்--கண்டவருத் 
தர்னதுவா யன்றானான் றனதுவாய்த் தோன்றானோ 
தானதுவாய்க் காணுக் தவர்க்கு. எனவரும், 

Apap நீக்கடைந்துழிவேருய் விளங்கும் அல்லுழி 

விளங்குவதன்று அதுபோல வுபிர்கட்குப் புத்திமுத்தி யளி 

த்தற் பொருட்டுக் காணப்பட்ட தாபரத்திருவருவின்கட்க 

லப்பினா லதுவே தானா ய.துவன் றி வேறுபொருளூமா மியல் 

புடைய முதல்வன் அதுவே தானாயக்காணார்க்குத் தம்மான் 

தியப்பட்டி தொரு மந்திர சாநித்திய மில்வழி யாண்டும் விள 

mer gi Har gp $10.08 Ba .சாரித்தியத் தால் விளங்தத்தோ 

ன்றும் பொருளாம்; அவ்வர்.றன்ி யதுவேதானாய்க் காணப் 

பெறு முண்மைத்தவடத்டையாக்கு எப்போ.தமப்படியே. வி 

ளங்கித் கோன்றுன்கொல்லோவென்க, 

சரணா தார்க்சென்ப.து சொல்டூல்ச்சம், 

சடைர்துழி யல்லுழியென்பன go pers Os bapa
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உவமைக் கோதியவினையைப் பொருட்கணெதிர்நிரனி 

றையாச வைச்துக் கண்டுதொள்க, 

௪ண்டுண்மை விளங்குசன் மேத்று, 

மந்திரத்தா னுளகாமென கியையும், 

அல் அசை, 

ஷ்னானென்பது பெயர், 

ஒகாரம் எதிர்மறை, 
௬ 

தானதுவாயன்றானா ஜென்னும் பெயரடையான் ௮வ 

ரவர் பாவனைக்கேற்ப விளங்குதற்கேதுக் கூறப்பட்டது, 

தானதுவா யன்ருாதல் சங்கமவேடத்தினு மொக்குமே 

னுர் தாபரவுருவின்க ணிகழு மாசங்கையை யிதனானன்றி நீக் 

கலாகாமைபினீண்டுக் கூறினர். இஃதீரிடத்து மொக்கு பெ 

ன்பது வருகின்ற வதிகரணத்திற் பெறப்படும், 

ழன்றமதிகரணம் மடிந்தது, 

rere cornea 

சான்காமதிகரணம், 

மேலையதிகரண மூன்றானுஞ் சீவன்முத்தர்க்குரியலா 

சா.ரமுணர்த்தியலழி, 31 HC (0), ena சீவன்முத்த க்குத்கா 

மே யுளவாவுனவாய விலக்கணமாகலின் ௮.நுவாத முகத்தா 

ஹஜோதற் பாலனவாபெ விவற்றைக்ககாக இணங்குக வழிபடுசு 

என் றிங்கனம் விதிமுகத்தானோதிய தெற்றுக்கென்னு மாச 

்கையை நீக்குதற்கு அவற்றதொழிபா யெழுர்தது கான்சா 

மதிகசரணம், 

மே-ள். இவ்விடங்களில் வழிபடக வெனவரும், 

இவ்விடங்களாவன! பத்த.ரததிருவேடமுஞ் சிவாஒயு 

முமேன மேற்கூறிப் போர்தன
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அுழிபகேவென்னு மிசையெச்சத்தா லவா சமாய்க் ௯. 

றவழையுமென்பாசை மறுத்து லிதிச்தலை வசியு௮த்சவாறு, 

அழிபரிசவென்பதுபலக்கணமாகலிற் களைதல் இணங் 

குதல்கட்கு மிலையொக்கும், 

அ.த்றேல், எய்திபகனை விதித்தல் பயனுடைச்தன்ரு 
லென்னு மாசங்கையை நீக்கு மேற்கோளைச் சாதித் சற் கெழு 
ந்தவேது, 

நரம்பு நாடி முதலானவற்றைக் கானஅவாய்வரும் புரு 

டனவை யாகாவா றப்புருடனு மாகலான் எனவரும். 

இ-ள். நரம்பு நாடி. யிறைச்சி என்பு முதலிய தாதுக்க 

ளின்கண் வேற்றுமையின் றி யதுவது தானாய் வருகன் றவுயிர் 

நாடியோ வென்போ நரம்பு க்கோழையோ வென்றிவ்வாறு 
பைமதியாப் பார்ப்பார்க்கு நரம்பு காடி. மூதலியவை யாகா 

தவத்றின் வேறுமாயினாற்போல உயிர்க்குபிராயெ வம்மு.தல். 

வனஞ் சடசித்துக்க ளெல்லாவற்றிலும் ௮துவ௫தானாயும் 

அல்லனாயு நிற்பனாகலா னதுவதுதானாய் நிற்றலைக் காணுங் 
காட்சிபற்றி யெய்திய வழிபாடல்லனாய்டிற்தலைக் காணும் 
தா லெய்தாமை;பி 'னவ்வழியு மெய்துவிக்க வேண்டுதலான் 

இனியிவ்விடங்களின் வழிபடுசகவென விதித்தோதிய சென் 

வாது, 
எனவே, எய்.தாதகனை யெய்துவிப்பதூஉம், எய்திய Sia 

ர் தபடாமற் காப்பதூஉம், எய்தியதனை யொருமருங்கு மறு 

ப்பதூஉமாய கிதிமூன்றனுள் இஃதெய்திய Bad giro aod 

சாத்சது என்றவாறாயிற்று. 

இ.ச கிளங்குதற் பொருட்டன்றே ஆூரியரிவ்கிடம்ச 
ஜின் வழிபுசெடுவனவிண்டிடமாச வைச்கோதியகா௨ மெ 
PTS, 

அ௮வுயாகரலாறப்புருடனு மெனவே, அவகிடத்தெய்து 

ஜிக்ச லொருசஜையான் வேண்டுமென்பது சாற்புரியுமாயில்௮:
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ரூத்திரச்திற் ரொழுமே பென்று மேகாரமும் இப்பொ 

ரள்.குறித்து நின்ற தேற்றம் 
வாது உவமவுருபு, 
முதீலானவற்றை யென்பதுருபுமயக்கம். 

அ.ற்றேல், முசல்வனுக்கு இவவியல்பு எல்லாப்பொருட் 
கண்ணு முண்மையின் யாங்கணும் வழிபாடுவிதிச்சலே பொ 

ருத்தமுடைத்சென்னு மாசங்கையை நீக்டு யதனை வலியுறு, 
௮,5.ற் கெடுத்துக்காட்டு முதாரணம். 

அதுவிது வேன்ற த்துவல்லான் கண்டார்க் 
கதுலிது வேன்றதையு மல்லான்--போதுவதனி 
லத்துவித மாத லகண்டமுந் தைவமே 
யத்துவிதி யன்பிற் றோழு, எனவரும். 

மூதல்வன் சட௫ிச்துக்கணமாட்டு நிற்கு நிலைமைய 

றியப்பெற்றார்க்குக் சண் ணறாக்கன்போல ௮துவிதுவெனப் 

பக்சைத் தோதப்படுவதாயபேதநிலைமையனு மல்லனாய் 

உடலுயிர்போ லதுவேயென்றோதப்படுவதாய அபேத நிலை 
மையனு மல்லனாய்ச் குணகுணிபோ லதுவே யிதுவென்று 

பக்சையாம லோகப்படுவசாய பேதாபேத் நிலைமையனு 

மல்லனாய் ௮ம்மூன்றற்கும் பொதுமையா னறிவொளியபோ 

ல,ச்துவிதமாய் நிற்குமாற்றாற் சடசித்துக்கண் முழுவதுமச் 
தேவனது வடிவேயாமாயினு மவற்று என்பு விளையுமிடத்தி 

ன் வழிபடுவாயாக ௮வ்வத்துவித சித்தாந்தத்தைப் பெற்றோ 

யென்ச, 

அதுவிதுவென்பது முன்னைய அம்மைத்தொகை பின் 

ளயது இருபெயரொட்டுப் ves serena. 

அல்லா னேன்பதளை மேறுங் கூட்டி என்றவெல்பதி 

க அதுவெள்பதனோடுல்கூட்டிபுழைக்க, 

அ௮ல்லானென்பது விளையெச்சக்குறிப்புரு£ற்௮1
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என்றதை யென்பழு ஜயிற்றுடை் குற்றுகரம், 
உம்மை யிதர்தது சழிஇயிற்து, 
பொ.தவதென்பது அது பருதிப்பொருள விகுதி, 
தல் அயவாற்றானென்க, 

சைவமென்பது தேவன.துடைமை யென்னும் பொரு 

ட்டாய வடமொழிப் பெயாப்பகுபதம், 

பினு மென்பது சொல்லெச்சம், 

அத்துவிதி ௮ண்மைவிளி, 

அன்பென்றது ஆகுபெயர், 

ஏழர்வது Ais giants, 

திருக்கோயிலுள்ளிருக்குக் திருமேனியினன றி எங்கு 

முருக்காண வொண்ணாதபால் முலைப்பால் விம்மி யொழுகுவ 

அ போல வெளிப்பட்டருளுவதாகியடிப்பட்டுவருமன்பு வீளை 

யாமையின் ஆண்டுசசெய்யும் வழிபாடே யத்துவிச ஞான 

ததை நிலைபெறுததற் பயக்த தென்பார் ௮த்துவிதமாத ல்௪ 

ண்டமுந் தைவமே யென்றறுவதித்து ௮த்துகிதி wendy 

ஜொழுவென்றார், 

வ் திதுவிதியென் று பயனுணரநின்ற குறிப்புப்பெயர், 

இதனானே விதிக்குப்பயன் கூறியதாஉமாயிற்று, 

இனியதுவிது வென்பன அருவுருவாகிய இருமேனி 

யெனக் கொண்டதந இயைய வுரைப்பாருமுளா, 

௮வர் ௮ன்பினென்றதனை யே.துப்பொருட்சண்வரு மை 

ந்தலுருபேற்ற வியற்பெயராக வவத்துளைப்ப. 

அற்றேல், இவவத்துவிதஞானம் அசத்தாயுள்ள வன்ன 

பேசங்களை யச்ச்தென்று கண்டொரறாவுதலானுளதாம் பய 

னுகலின் ௮தன் பொருட்டு வழிபாடு வேறுகிதி,ச்தல் மிகை 
யாமா லென்னு மாசல்னகியை நீக் யதளை வலியுறுததுதற் 
செடுச்தக்காட்டு முசா.ரணம்,
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வினையா லசத்து விளைதலான் ஞானம் 

வினைதீரி னன்றி விளையா---வினைதீர 

ஞானத்தை நாடித் தோழவே யதநீகடி 
மானத்தா லன்பிற் றொழு. எனவரும். 

உடம்பின் கண்ணதாயெ பிராரத்தவாசனை புயிர்க்குத் 

தாக்குவதாயுள்ளவளவம் ௮தனானே வரும் கீருப்பு வெறுப் 

புக்களும் அ௮வைபற்றிச் காட்டுப்படு மண்முதல் மாயைகளும் 
அலைபத்றி நிகழும் விபரீ தவுணர்வுமாயெ வசத்துக்க ளொரு 

விய வழியும் வர்துகூடி மேம்படுவன வாகலானிவற்றிற் கெ 

ல்லாமலமாகயெ பிராரத்தவினைவாதளை பற்றறக் கழிந்தாலன் 

தி அ௮த்துவிசஞான மேம்பட்டு நிகழாதாகலி னப்பற்றறக் 

கழிதற் பொருட் டம்மெய்யுணர வுடையாரை நாடி வழிபட 

வே யவ்வினைத்தர்வு நிகழ்ச்தவ்வுணர்வு மேம்படும ஆதலா 

ளன்பானே யவரை வழிபவொயாக வென்க 

/சதீதாயுள்ள வன்னபேதங்களை யசத்தென்று கண் 

டவழி, யுளதாய் நிற்கும் ஞான சொரூபம் Kauss eeu 

வச.த்தினது விளைவீற்குவேமாயெ விளை ததீர்வின்கண்ணதாக 

லான் ஆண்டுளதாய் நின்ற மெய்யுணாவை யவ்வினைவேரறு 

த்து நிலைபெறுத்துசற்பொருட் டங்ஙன மதனை நிலைபெறுத் 

திஞர்மாட்டுச் செய்யும் வழிபாடொருகலை.பான் வேண்டப் 

படுமென்றவாருயிற்று.. 

/ந்றேல், ௮வ்வா.தனை நீங்கி மெய்யுணர்வு நிலை பெறு 

தம் சபஞ்சாக்கரத்தை விதிப்படி யுச்சரிக்கவே யளதா 

மென்பது, அஞ்செழுச் ததிகரணத்தி னோதிப வாற்றாலும், 
£ பந்தமா னவைய அத்துப் பவுதிக முழது மெல்லைச், சந்தி 

யா தொழியா திந்சூச் தன்மைபோல் வினையுஞ் சாரு, மக்க 

மா திகஸில் வாத வஞ்செழுத் கருளினலே, வந்தவா ௮ரை 

செய் வாமை வாதியா பேதி யாவே” எனப் Lyon goon Gust
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கூறியவாற் முனும் பெறப்படுதலி னதற் ௪.துவே யமையுமா 
லெனின்? ௮ஃதொக்கும், அவ்வுச்சரிப்பும் வழிபடுதலை யின் 
றியமையா தென்பது, “விதிப்படி. யுச்சரிக்க வென்ற'. துணை 

யானொழியாதென்பது :அஞ்செழுத்தா லுள்ளமானுடைமை 

கண்டரனை யஞ்செழுத்கா லர்ச்சிசிகென ஆரியர் தாமே 

யகத்து வழிபாடு கூறியவாற்றாற் பெழப்படுகலின் வழிபாடு 

மதற் கொருதலையான் வேண்டப்படுமென கிடுக்க, 

அ/த்றேல், அஞ்செழுத் ததிகரணத்தையு மிதனைச் சார 
வைத் தண்டோதுதலே பொருத்தமுடைத்தெனின் ? ௮ 

தொக்கும் ) சிவப்பிரகாசங் திருவருட் பயன் முதலிய வற்றி 

னும் அஞ்செழுத்தருணிலையை யின்புறு நிலைக்குப் பின்னாக 

அணைந்தோர் தன்மையைச்சாரவைத்துக் wm Susi Sey gw 

அதுவே பொருத்தமுடைத்தாயிலும் ௮ஞ்செழுத்கோது 

முறைமை சொற்பல்காது விதிப்படியென மாட்டெறி6 துண 

ர்த்ததற் பொருட்டாண்டே வைத்தோதுய தன்நிய் பிறி 

தில்லை யென்றொழிக. 

இது சொற்பொருட்பின் வருகிலை. 

விளையா தென்னும் துவ்விகுதி விகாசத்தாற் இறாச்சது, 

1 ஊட்டா கழிய” மென்புழிப்போல. 

பின் வர்; ஞானம் அகுபெயர், 

ஆனதா லென்பது ஆனத்தாலென மரீஇயிற்று “பெற் 

றதீதாற் பெற்தபய”' னென் புழிப்போல. 

அற்றேல், பயன் பத்தி விதிக்கப்படும் வழிபாடு வே 

ள்வி முதலியன போலப் பயன் வேண்டாமையானாசப் பின் 

னர்ச் செய்து பெறுஅமென்றாக வொரசோவழி யொழியவும் 

படும்கொல்லோ வென்னு மாசங்சையைறீக்கச் செய்யாவழிப் 

படுங்குற்றமுஞ் செய்தல் சடமையாமா.று முணர்த் ; தியகனை 

வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக்காட்டு மூகா. ரணம்,
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தன்னை யறிலித்துத் தான்றானாச் சேய்தானைப். 

பின்னை மறத்தல் பிழையலத--முன்னவனே 
தானேதா னாச்செய்துக் தைவமேன்றந் தைவமே 
மானே தோழுகை வலி, எனவரும், 

தின்னுண்மை யறிய மாட்டாது குருடாய்க் டெந்த 

வுயிர்க்குப் பலவாற்றானு மதனைச் தெரித்துணர்ச்தி எத்த. 

னையு மெளிய வவ்வுயிரை எத்தனையு மரியதானாம் வண்ணஞ் 

செய்தளித்த பெரியதோ ர௬ுதவியை யதன் பின்னர் மறக்கு 
மாயின் ௮ஃதிதற்குமுன் னறியாமையான் மறந்த குற்றம் 

போலத் இர்திறனுடையதொரு குற்றமன் ருகலாலும், முத 

ல்வன் ௮ங்கனர் தான்றானே யாகச்செய்தாலும் இதுகாறுந் 

தனக்குச் சுதந்திர மின்றி முதல்வன துபகாரத்தை யின்றி 

யமையாதா யடிமையா௫ய வுயிர் எக்காலத்து மவ்வாறடிமை 

,யேயா மாசுலாலுர், தான்னானாச் செய்தளித்ச Quill 

யோனை வழிபடுதலே யவ்வுயிர்க்கு வலியாவ தென்க, . 

தமது முதருனே குருவாகலிற் ரான்றானாச் செய்தானை 

யேன்றும், மூன்னை மறந்த குற்றம் அறியாது நிகழ்க்ததாக 

லிற் கழுவப்படும், இஃதது போற் கழுவப் படுவதன்றென். 

பார் பின்னை மறத்தல் பிழையல தென்று கூறினர். 

மின்னை மறத்தலென்பதனால் முன்னை மறத்தல் பெறப் 

பட்டது, “எர்நன்றி கொள்றுர்க்குமுய்வுண்டா முய்வில்லைச், 

செப்ச்ஈன் றி கொன்றமகற்கு”” என்னுங் கருத்து நோக்கக் 

கூதிய தாஉமாம். 

- அன்றியு மெனப் பாடமோதி யிது நிழையாக லன்றியு 

மென்றுரைப்பாரு மூளர், 

ஏகாரம் முன்னையது அசைநிலை, பின்னையன தேற்ற றம், 

செய்தா லென்ப g1 செப்தெனத் திரிர்த௮, 

உம்மை சிறப்பின்௧ண் வந்த,
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தான்ழுஞ்ச்செய்தல்; எதளையெதளைப்பற்றிலு! மது 
வ.துவா முமிர் தன்னை பறிர்தவழி எண்குணங்களா னிறக்து 

தன் வன்ணமாகச்செய்தல்; ௮ங்களஞ்செய்தவழிடும் *உயிர் 

தானஞ் சிவானுபவ மொன்றினுக்கேயுரித்''தென்பார் தை 

வமென்றுர் தவமே யென்றார். 

தைவமென்னுஞ் சொல்லியல்பு மேலே யுசைத்சாம். 

மானை பென்னு மிரண்டலுருபு விகா ரத்தா ற்றொக்க௮, 

மானென்பது வட்சொற்றிரிபு, 
சுட்டு வருவிக்க, 

வலிதருவதனை வலியென்அபசரித்தார். 

இலவுகா.ரணக்கண் மூன்றாலும் வழிபாட்டிற்கு இட 

த்து சிகழ்பொருள் மாத்திரையே யன்றி இடகிசேடமும் 

பெறல் லேண்டுமென அதனை வலியுஅத்துமுகத்தான் முறை 

பே சிவலிங்கத்தையஞ் சவபத்தர் வேடத்தைபுஞ் FaCsA 

கனையு மிதிக்து வ.திபமொ௮ கூறப்பட்டது. 

Qasag ஏவொகமத்துள் ஞானபாசப் பொருளெல்லா 

வற்றையும் பொது வுண்மை யென் றநிருவகைப் படுத்துப் 
பிரமாணலியல் இலக்கணவியல் சா.தசவியல் பயனியலென 

கான்பெலாக, வைச்.துப்போதிப்பசாயெ லிச்சிவு ஞானபோ, 
அவைக் கோடந்குரிய வஇிகாரிக ளாவா ரிவரென்ப துணாத் 

அதத் கெழுர்சது இச்செய்யுள், 
சிவமேன்னு மந்ததா சிந்தைகேர் நோக்கப் 
பவமின்றாங் கண்லா சகத்திற்--சிவமுண்டா 
மொன்று மிரண்ட மலத்தார்க்கிங் கொண்குருவா 
அின்றிக்கால் மும்மை மலர்த்கு, எனவரும், 

தான்றாஞச் செய்தவாற்றாழ் ேனென்னு மியல்பி 

னீக்சச் வென்ற ப்படும் வேதார்த,ச்ெளிவாபெ சத். 

தார்த.ச்ையுடையு மாணகசளே ஏன்று மிரன்மோய மலம் 

சணையுடைய விஞ்ஞான சஷர்த்கும் மிரள்யாச்றர்க்கு முறையே
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ய.றிலின்௪ ணின்றருட் பார்வையா மேக்கு தலா.து'், தேவ 

குருவாய் முன்னின்று செய்யுர் திருகோக்கம் பரிசம் வாக்செ. 

னப்படுர் தீக்கையானும் பிறவிக் சே தவாய us sgreuka@s ' 

சிவ.த.*வம் விளங்குமர்கலானவரின் வேருயெமும்மலமுடை 

யார்க்கே யுரிச் திவ்வுலகச் தற்பவமுடைய தேகெனாராத் 

போதிக்கப்படு மிச்சிவீஞானபோ த தூலென்சு. 

அ௮ந்சம் வேதாஈதம்; 

அந்ததரம் 9ித்தாநத மாகலி னதனைப் பெற்றோசது 

பெருமைகூறுவார் சவமென்னு மந்ததர் வென்றார், 

என்னு மென்டுழிப்படுசொற் டுருக்கது, 

சிதை அறிவு 

கண்ணுருபு விரித்துரைக்க. 

கேர்கோக்குதல் முன்னை மருட்பார்வையை மாற்றி ௮ 

ருட்பார்வையா னோக்குதல், 

கோச்சு ரோக்குதலானென்க. 

சண் வாசகங்களைக்கூறவே யினம்பற்றிப்பரிசமுமு ன 

கொள்ளப்படும். 

பவம் ஆகுபெயர். 

இச். நால் அதுபவமுடைய CsAae ward Baraat 

தென்பார் ஒண் குருவாலென்றுர். 

போதிக்சப்படுமென்ப தவாய்நிலையான் வந்தது. 

இன்றி தூலென்பது இர் நூலென்னும் பொருட்டு; இக் 

காலத்துரைக்கப்பட்ட தூலெனினு மமையும், 

அது தானுனரைத்சானின்' ஜென் வருகின் ற வெண்பா 

லாற் கூறியவாற்றானு மறிக, 

மும்மையென்றது ஈண்டெண்ணின்க ணின்றது. தெரி 
பாண்டமிழ் மும்மைச் சென்னம்பொருப்ப Geren fr 

பரல், 

உண்மையதிகாரம் முடிந்தது.
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சவஞானபோத்த்திற்குத் திருவாவ$ிதுறைச் சிவஞான 
போ செய்த வெஞானபாடி.யத்தில் இரண்டாவது உண்மை 

யதிகார்த்திற் பயனோத்துள் கூன்றாம்பாகமாயெ இப்பன்னி 

சண்டாஞ் சூத்திர்முடிர்தது. 
சிவஞான்போத பாஷ்யமுடிந்த_து, 

திரச்சிற்றம்பலம். 

  

நூலாசிரீயர்பெயர். 

அசைவதை | I மையக் 

எந்தை சனற்குமா னேத்தித் தோழலியல்பாய் 
நந்தி யுரைத்தகுளு ஞான் நூல்--சிந்தைசெய்து 
தானுரைத்தான் மெய்கண்டான் ருரணியோர் தாமுணச 

வேதிதிருட் டாந்தத்தா லின்ற். 

இ-ள். எந்தை சனற்குமரன் - எந்தையாகிய சனற் 

குமாசமுனிவன் முதலிய முனிவர்கணங்கள், ஏதத் இித்தொழ- 

துஇத்துவணக்க, ஈர்தி - சீகண்டதேவர்பாற் கேட்டருளிய 

நந்திபெருமான், இயல்பாய் - சான் கேட்டமுறை' யே) உரை 

த்தருளும் - உபதேித்தருளிய, நான நூல்-சவஞானபோத 

மாகிய வடதூலை, சிர்தைசெய்அு-பரஞ்சோ திமுனிவன்பா.ற் 

கேட்டவாறே இர்தித.து, சாரணியோர் ஓர - தமிழ்நாட் 

டாரதிர்துப்தற்பொருட்டு, ஏது இருட்டாந்தத்தால் - மேற் 

கோளோ கூடிய ஏது இருட்டார் தங்களுடன், Bers + 

இக்காலச்ேே, மெய்சண்டான்றான் உரைத்தான் - மொழி 

பெயர்த்துக்கூமி வார்த்திகப்பொழிப்புரை செய்தருளினான் 
மெய்சண்டதேவன் என்க. 

மெய்கண்டதேவர் தீரவடி வாற்க். 

'சிவஜானயோசிசன் தீரவடி வாழ்க.
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20 அவை 

  

வேதாகமங்கள் “பிரமாகம்'” என்றும், “சிவோகம்! எ 

ன்றும் பாவிககும்படி. கூறியது யாதுகாரணம்பற்தி யெனின் 

பசுக்கள் பாசவிமோசன முற்.றுத் சமக்கந்தரியாமியாயும் வி 

யாபியாயுமான பரசிவத்துவர்தங்கண் ௮பிவியத்தியறும்பொ 

ருட்டுஉபாடிக்க, வேதாகமங்களில் ௮ங்ஙகனம் அத்துவித பா 

வனை விதிக்கப்பட்டது, ged ௮துகொண்கதகானே 

ஏகான்மவாதஞ்சாதித்தல் சாலாதென்க. *பிரமாகம்'” வோ 

'கம”” என்னும் ௮த்துவிதபாவனையால் ஆன்மாக்கள் சவகுண 

ங்கள் தங்கண் விளங்கப்பெற்றுச் வெமாயிருப்பனவன்றிக் 

கெட்டொன்றாயொழியா, ௮ரதத்தாசாரியர்க்குமிதுவே ௧௬ 

த்தாதல் “வேதத்தில் ஆண்டாண்டுப் பிரமப் பொருளாகிய 

தவபிராலுக்கும அன்மாவிற்கும ௮த்துவிதபாவனை கூறப் 

படுமா ழென்னையென்றாசங்கத்தெடுத்துக்கொண்டு கருடலு 

மாநதிரிகனுந்தம்முள் வேருதல் வெளிப்படையாயிலுக் சுரு 

டோகமென்னுமத்துவித பாவனை விடகிவிர்த்திப்பொருட்டு 

வேண்டப்படும், ௮துபோலப் பிரமப்பொருளாகிய பரம 

தவனும் ஆன்மஜுர்தம்முள் வேறாதல் வெளிப்படையாயினு 

மலகிவிர்ததிபபொருட்டு வேதத்தில் ௮த்துவிதபாவனை கூற 

பபட்டது, ௮துகொண்டு தானே நிரூப சரிதவைக்கயங்கூ. 

௮௪ல் சாலாதென்பது'' என்றங்கனஞ் சதுர்வேசததாற்பரிய 

சங்ரெகத்தோதியவாற்றா ன.றிக, 

இனிச் இவபிராலுக்குச் சருவஞ்ஞத்துவ முதலிய வெ 

ண்குண முடைமை சொருபகியல்பெனப்படுஞ் Ras gia 

மாம், இவ்வெண்ருண சொரூப சிவத்துவப்பேறே முத்தி 
  

ட்ட முதற்ருத்திரம் இரண்டாஞ்சூத் திரங்களில் எழுதப்பட்ட 

இப்பாடிய வசனம் ௮ச்சூத்.திரல்சளில் சேர்க்கும் இடர் தெரியாமை 

யரல் இங்குத் தனியே அச்சிடப்பட்டது.
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தசையில் ஆன்மாவிற்கு ன்மலாபமெனப்படுஞ் சாயுச்சியப் 

பெரும்பேறாம், சிவபிரான் எண்குணமுடையனாதல் “கோ 

ளில் பொறியிற் குணமிலவே யெண்குணத்தான், முளைவணங் 

காத் தலை ” எனவும், *: எட்டு-வான்குணத் தீசனெம் மான் 

றனை ” எனவும், * இறையவனை மறையவனை யெண்குணத் 

தனனை ”' எனவுக் கூறிய திருவாக்குக்களான நிக, 

௮.ற்றேல், சிவபிரான் எண்குணசொரூபனாயின் ௮வன் 

றன்னை * நிர்க்குணன் குணாதிதன் ” என்று வேதாகமங்கள் 

ஒதுதல் பொருந்தாதாலெனின்? வேதாகமங்கள் ப.ரமான்மா 

வை “* நிர்க்குணன் குணாதத'' னென்றோதியது, சாத்துவிக 

இராசத தாமதமென்னு மாயாகுணங்களில்லாகவனென்னுவ் 

கருத்துப்பற்றி யல்லது முற்றறிவு முதலிய சிற்குணங்களி 

ல்லாதவனென்னும் கருத்துப்பற்றியன்றாகலின் ௮௫ பொரு 

ந்துவதாம். மற்றுப் பொருந்தாமை யாண்டையகென்க, இச் 

சிற்குணங்களுமில்லா வியல்பே அவனுக்குச் சொரபமெனின் 

சத்தாகை சித்தாகை அனந்தருபமாகையுஞ் சருவஞ்ஞத்துவ 

முதலியவற்றை யகப்படுத்து நிற்குஞ் சிற்குணங்களாகலின் 

பரப்பிரமப் பொருள் ௮வற்றை யிலக்கணமாக வுடைத்தெ 

ன்றலுஞ் சொரூபவியலாகாதாம். அ௮துவேயுமன்றி ௮ங்க 

னம் வேண்டுவார் பி.ரமப்பொருள் ஒரியல்புமில்லா வெறும் 

பாழென்ளுராய் நிரீச்ச.ரவாதிகட்ருச் சகபாடிகளாயு மொழி 

் வரென்க. எண்குணங்களாவன, சருவஞ்ஞத்துவம், திருத்தி, 

அராதிபோதம், சுவதந்திரம், ௮லுத்தசத்தி, ௮னந்தசத்தி, 

நிராமயான்மா, விசுத்ததே கமென்பனவாம், திருத்தியெனி 

லும் பூர்த்தியெனினுமொக்கும். ௮ராதிபோதம் அ௮ராதிமுத் 

த.த்துவமெனவும் வழங்கப்படும். இவைேப இறைவற்குச் 

9வெத்துவமெனப்படுமெண்குணமாமாது சருவஞ்ஞச்.துவா” 

என்பதை மு.தலாகவுடைய சருவஞ்ஞானோத் தராகமவச,ச் 

தானதிக, இவ்வெண் குணங்களுள், நிராமயான்மாவை ௮ 

, நாதியோதத்திலும், விசத்ததேகத்தனை அலுத்தசச்தியினு
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மடக்கி ௮றுகுணங்களாகவும் ஒதுப, இவ்வறுகுணங்கள் சத் 

து சித்து தனந்தமென கூன்ருயடங்குமா ரோர்ந்துணர்க, 

இனி நின்மலமான பரப்பிரமப்பொருள் ௮விச்சையாற் கட் 

டுண்டு சீவான்மா9வன நின்று, * பிரமாகம்'” பாவனை பே 

ணி, மறித்தும் பிரமமாமெனின், “நின்மலமான பிரமப்பொ 

(hot ௮விச்சையான மலங் கட்டுறுத்தமாட்டாது. கட்டு 

ு.த்துமெனின், நின்மல பரப்பிரமப் பொருளாமா தில்லை. 

அன்றியும் சீவற்கு வீடுபேறுளதாய வழியும் ௮ஃததனைக் 

கட்டுறுத்துமெனப்பட்டு விரிபேறென்பது போலியாய் முடி 

யுமென்க, அ ற்றேல், கிராலம்பஞ் சருவசார முதலிய வொ 

Gr Gus saan ௮ங்கன் மோ தியவாறென்னையெனின், 

சுவேதாச்சுவகரமுதலிய சைவோபநிடதங்கள் சீவான்மாப் 

பிரமம்போல வகாதிகித்தியப் பொருளென்றும், அப்பிரமக் 

தனக்கந்தரியாமியாயும் வியாபியாயுநின் அபகரிக்க ௮நா தமல 

கினைக்டோகப் பிறப்பிறப்புற்று வினைப்போகம் புசிக்குமு 

றையின் மலபரிபாகமெய்திப் பரமசிவன் நிருவருளுத்றுக் 

கட்டுநீங்கி முற்றறிவெய்தி மெப்யுணர்ந்து மலவாசனையு நீங் 

நிச் வ பரப்பிரமப் பொருளோ டத்துவிதமாய் நின்று முடி. 

வுகாண்கில்லாப் பேரின்பத்தினை நுகராகிற்குமென்றும், எடு 

ததொருதலைப்படுத்தோதுதலின், நிராலம்பஞ் சருவசார மு 

தலிய வுபநிடதங்களிற் பிரமசத்சத்தா லெடுக்தோதப்பட்ட 

சத்துப் பாசித்தானபரப்பிரமமன்று, அ௮பரசித்தான அன் 

மாவே ௮விச்சையாற்பந்தமுற்றுச் சாதகமுறையிற் பிரமோ 

பாசனை பேணிப் பி.ரமமாமென் றவ் வுபகிடதங்களா லங்ஙன 

மோதப்பட்டது. இங்கனமாகலின், அவ்வுபகி_சங்களுஞ் 

சைவாகமங்களுந் திராவிடவேதங்களுக் தம்முளரணுந்று 

நடப்பனவன்றி மூ.ரணுற்.றுக்டெப்பனவல்லவென்று ண் . 

ணுணர்வானோக்கி யுணர்ந்துகொள்க. ௮த்றேல், ௮ஃதாக 

அ௮பரசித்தான ஆன்மாவைப் பரசித்தினுக்குரிய பிரமசத்தத் 

தால் ௮வை எடுத்தோதுதல் சாலுமோவெனின், பரசித்தா
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ன பரப்பிரமம் ௮பரடித்தான வான்மாவுக் கர்தரியாமியாய் 
௮/அவேதானாய்கின்றுபகரித்தலின், ௮வ்வொற்றுமைபற்றிப் 
பரப்பிரமகாமத்தாற் சவான்மாவை ௮ங்கனமவையுபசரித்து 
வழங்க, ஆகலின் ௮து சால்பேயாமென்க. தோசாரிய 
னாகியகண்ணன பரப்பிரமமான சவனருட்பெற்றியைச்சிவோ 
கம்பாவனை யொற்றுமைப்ற்றி. * நானே சடித்தெல்லாமா 
னேன் ”' என்று தன் பெற்றியாகக்கொண்டு கூறியதூஉம் 
இதற்குறுசான்ராமென்க, 

இனி உடல் பொருள் அவி மூன்.றும் ஞானதீக்கையின் 
முூதல்வனுக்கெனத் தானஞ்செய்தளித்தலான் முன்செயற் 
கையாற் றன்னுடைமையாய் நின்ற விம்மூன்றுக் தானஞ்செ 
ய்தபின்னர்த் தனக்கின்றிச் சவனுக்குடைமையாயவாறு பெ 
த்றாம். பெறவே, யாண்டுப்டொருளென்ற துடம்புபோலொ 
ற அுமையுடைத்தாய்த் தன்னா னுகரக்கிடந்த வுடல்வினையே 
யன்றி முன்பே தன்னாற்.றுறக்கப்பட்டொழிந்த புறப்பொரு 
ளன்றென்பது சாமேபோதருதலானும், ௮வ்வா றன்றி யாண் 
டுப்பொருளென்றது எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவெனக்கொ 
ள்ளினும் உடல்வினையும் ௮வற்.றுளடங்குகலானு மங்கன 
முதல்வனுக்கென்றீச்த வுடல்வினையை dora தாலுகரக் 
கருதுவோ னவவாறு தானஞ்செய்தளித்த ஓன்மாவை மீள 
வுஞ் ச,தகதிரனாகக் கருதுஞ் சவெசமவா தியோடொப்பவன 
மாகலின் முதல்வனுக்கென்றளித்த பொருளைத் தானுகரக் 
கருதுதல் பெரியதோ ரிழுக்கா தலறிக. 

இன்னும் தன்னுடம்பே தனக்கன்றி முதல்வனுக்குடை. 
மையாகவீந்தவழி யவவுடம்பிடமாக வரும் வினைப்பயனை த 
தானுகர்தற்கோ ரியைபின்மையறிக. இன்னலுர் தானே தன 
க்குச் சு,தந்திரமின்றிச செவனுக்குடைமையாயவழிஜத் தான் 
மத்றொன்தனை ுகருமாறியாண்டையதென்க, தன்னாலளி 
க்கப்பட்ட பொருண் மூன்று முதல்வனேன்றுகொண்டா 
னென்பது * அன்றே யென்ற னாகியும் ” எனவும் “ உடலி 
டங்சொண்டா யினி யுன்னை'' எனவும், உடலிடங்கொண்டா 
யானிதற்கு”” எனவும், “ஏன்றவுடற்கன்ம'” எனவும், ஏன்ற 
வுடற்பழவினைகள்"' எனவும், *ஏன்றவினை'” எனவும், “ஏன் 
அகொண்டாயென்னை '' எனவும் *சாமொழிர்து சிவமான” 
எனவும் ஐதியவா ற்றானறிக. 

இருச்சிற் தம்பலம்,
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சள் தவறியிருப்பன விரிவஞ்சி யெடுத்துக்காட்டப்படாமையால் 
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பீழைதீநத்தத்ம் ழற்றிற்று,




