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சிவபஸ்மை ய வபவம், 

ஒன்னை பிற டு ஹி ட வவட அனர 

ணவ ஈண்பாடிலர் 'பாஷண்டர்கள் சபட.மான உஞ்சடாம 

பச்திரிகை” என ஒன்றெழுதி அதில் பஸ்மகிர்தை சிவரிர்சை 9ல் 
னடியார் நிர்தைமுதலாயின பெ"தியச்எ£வர் ரிலர் பெயலாககு றி 

அச்சா்டிச் தூஷிதது வெளியிட்டனர். அப்பத்திரிகையைசகண் மீ 

ஈ௦ சைவாண்பர்கள சிலர் அத்து ஷணையைப் பரிகரிச்கும் பொரு 
சே சபைகூட்டி உபர்டியாஸ௩கள செய்வசாசவுர்செரிரெ 2.௮2 
எ௩கனமாயீலு மாகுச, உண ௨ஈண்பர் வெளியிட்ட அப்போசிய் 
பச்சிரிகை சைக ெல்லாருஈகும் பெரு! $திக்சிசை வீளை ச்ச சனல் 
அ, பபச திற்கதையை லிசா hee 3 p Sug @ எமக்குக் சட மயாயி த்து 

அப்பசதிர்பை எழுதிய வைணகி ஈண்பர் ஒரு மிதம் யோதி 
1057 வேதப்பிரமாணம்களுக்கு SIGs sores தொடர்கும்பேர்ச 
“பிணச்சாம்பல் பூரித்திரியும்'' என்ற பல்மத்தைப் பு.ற்ம்ப.ழிந்தித் 
gegen. Bade ற அ௩்கனம் ஹேபபுத்திகொண்டு எழு இஷ்ரி 
ெதபபிரமானட் கொண்டு சாதித்து அதனை Cee Bate aaa 
-ராம்குறைகஉற $ டமிராத.பிரமாணம் என்ற சாலுங் 37K 
கோபாகேசராய7 சிறமகாரைப்போல் இசமுஞா Cy eB oi i 

ருக்குப் பெருமை யாகாத. அங்காறன்று சைவர்கள் எங்கண்துது 
த்தை மரப் Cs Ps ப றம்பழித்தமையால் யாழும் உ ச௨ா வவட 

அயனம் இ.சகழ்ர்சாமெளின், அல்வாறு செய்தல் தி தரவு 
டையாய மூ3௨சனறிப் பயஜென்றும் விளைவதில்லை. கோருக 
ஸ்ப்பிரமாணக்களைச் சொண்டு இறைவனொருவலுணன்டென்ற நு கழ 
சிதசின்ரஉர்சளாரிய சைவர் உணவா முதலிய மதித்தார் இகள் 
சமயகாசக்சள் சேப்து செள்உடைய விரும்பினால் பிசமாணக5 
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சிவபஸண்மவைபவம். ௩. 

ளிற் சட்டுண்டு ஒருவரொரு-ூரிடத்து மரியாதையாகவும் செளாவ 
மாசவும் வியவகரித்சல் வேண்டும், அதுவே அவர்சளாச்குப் பெரு 

மையாம். இது கடக்க. 

இனி ௮௨்வைணவ ஈண்பர் திரு£$ற்றைப் 'பிணச்சாம்பல்'எனக் 
கூறியசென்னை? பிருகஜ்ஜாபால உபகிடதத்.இல் ca God Boi 

gaflao ytunGle ayo widen oer Te @).8i9” எனவும் மோடு. 

('உர.கஷிபமா ௨௨ ஹறாக்ஷ்ஸாவஹாற?? எனவும் போச்சு 

பிரமாண வாக்கியங்களால் பஞ்ச ஐஸ்.வரியச்சைச் தரவதம் பூசி 

பிசாசங்களை விலக்குவதுமாகிய. சிவபஸ்மச்திற்கும், பிணமெரிர்த 

சவபஸ்மச்இர்கும் வித்தியாஸக்தெரியாமல் சிவபஸ்மத்தைச் சவபஸ் 
மென்று கூறத்துணிர்ச ஈண்பசத வார்த்தை பெரியதோர் இழுச் 

குடைச்தாமென்ச, எல்லாரும் மனுஷியர் தாமேயென்று ஞானி 

களை.பும் ஞான கணியர்களையும் ஒன்று படுத்தல் சாஓுமோ ; எல்லா 
ரும் பெண்கள் தாமே யென்று தாயையும் பெண்டினாயும்சமமாகக 
சாண்டல் ஈண்பருச்குப் பொருந்துமோ? எல்லா விடமும் ஒன்று 
தானேயென்று கோயிலிடத்சையும் வீட்டிடச்தையும் ஒன்றாசச௪ 

சொல்லுசல் கூடுமோ” இரச வியவஸ்தை யறிர் திருந்தால் சிவபஸ் 

மச்ரசையும் சவபஸ்மத்தையும் ஒன்று படுத்திக்கூறி வெதர்ச்ை 

பஸ்மரந்தையில் இ௰ங்கமாட்டார் ஈண்பசென்றொழிக, வேச்த்தைப் 

பிசமாணமாகச் கொண்டி mage சிரேஷ்டசெல்லாரும் பஸ்ம 

கு.ச்ராக்ஷகா.ரணப.ராளாய் வாழ்ச் து பஸ்மத்தைப் பூஷித்துவரவும், 

௮வசொடு மசணிப் பஸ்மநந்தைசெய்த இல்வை வ ஈண்பர் எதி 

இச சிரேஷ்டருட் சோக்தவரோ அறியேம். பஸ்மஜாபாலம், 

3ருஹஜ்ஜாபாலம், சாலாக்நி ரூத்சம், தைத்திரியம், ஜாபால்புப 

நிஷச்முதலிய சர இதிகளார் பிரசிச்சமாகப் புகழ்ந்தோதப்டட்ட Ga 

பஸ்மாகை நிர் *ப்பவர்களை எந்த ஸாதக்களோ ஐவதிசசெனம் 

கூறுவாரா? பிருஹஜ்ஜாபால உபரடமானது ய வூா௦ கெட லயா 

வெக பாரணெ.க.௪ ராணகெ| @ s2anrait 6Cox 
ட் Os ச ‘ * 

(Vp) CHT உதி ஸாமாஹ் ஹே அபய ் என்னலும் பிரமாணடாக்கெ 

ச்சினம் பஸ்மாவினிடர்திலம் தசைச் சரிக்க விதிச்கும் உபஈஷூத 

துச்களினும் துவேஷ த்தி வடப்பகர்சள் மசா பாதசல்களைச்செய் 
தவர்களென்றறியச் சக்கத என்று வலியுறச்திக் கூறுதலை யறிய 
வல்லார்ச்குப் பள் மரர்சைசெய்த ௮ல்ைணைவ ஈண்பர் வேசப்பிர



சி சிவபஸ்மவைபவம், 

மாணத்திம் சட்பெபடாது அசற்குப் புறம்பா யொதங்கிெயவரென் 

றும் ௮வசோடு ௨ரையாசெலும் இழுச்சாமென்றும் உணர்கர், இவர் 

உண்மையாக வேசப் பிரமாணததிற் பக்தி விசுவாசமுடையவரா 
பிருக் சால், பஸ்மதா.ரணவிஷயச்தில் சமச்கு உடன்பாடில்லாவிடி. 

னும் அதனை மிகழ்ர்துமையார், இணி வேசப்பிரமாணச்தி லடங்க் 

விவசரியாமல் சமச்குச் சோன்றியவாறெல்லாம்வசைமொழி கூறிச் 
திரிவார் சாவினை யடக்குசலரித. சைஉர்சளாகய comes Cage 

பிசமாணச்திலடங்கி விவசரிச்சமாட்டாசாசொடு வாதிட wi gia 

இல்லையென்பதாஉம் அறியச்சடவர், 

இணி, உலகத்திலுள்ள எல்லா மசங்களும், ௮ர்தர்த மதங்களி 
ஓபாசிச்சப்படும் செய்வங்களும், அவ்வம்மதாசாரங்களும் பிறவும் 

உண்மையாமென்ற சொண்டுவர்மும் இத்சாந்த சைய த்திற்கு எம்த 
மதமும் விரோசமாசாத, வைணகயர் சம் மதாசாரங்களையே பெரி 

அம் மதிச்துச் இருமண்சாப்பைவிடச் சிறந்தது பிறிதில்லையென்று: 
போற்றுவார்களானால் அதனைக் குறைகூறவேண்டிய அவரியம்எ மச் 
இராத. பஸ்மத்தைப் பிணச்சாம்பலென்று அவர்கள் வலியகர்து 

குறைகூறுவார்சளானால், அப்போது வேதமுழுவ தூஉம் பஸ்மவை 
பவமேயன்றிப் பிறிதொன்றுங் கேட்கப்பட்ட இன்றென்றும், இரு 
மண்சாப்பிசெல் வேச விரோசமானசென்றும், ௮ஃது 00d Hat 
களுச்சே ச,ச்திக்கச்சக்சசென்றும் பிரமாண முகத்தால் யாம் விளச் 

இச் காட்வொம். சோபி சச்சனதாரணமாகிய ஊர்த்வபுண்டரமே 
விஷ்ணு பக்தர்சளூச்கு வேதங்களில் விதிச்சப்பட்ட த,௮வ் ஊர்ச்வ 

புண்டச தா. ரணமும் பஸ்மசாரண,ச்சை யின்றியமையாேெென்பது 

2205, darroge. Ga & oi, har gla) 170) 60 Sing. 22) 

ந 5.௩௨, கிஷி.ரஜாமி௨௦மா$வி3 ௨7 Fah IT 2. ர் 

Ograla.p சா வழா.அ | “2௨௦ மலெவ ௩௦ வாண je” 

என்னும் வாக்யெத்தாற் கோபீசக்தன மிழொறு வி தித்த வினி 

றாத ஆர.மிஹொ க லஷ Bir yeo-tas_géleo விஷு ணி 
27 

வ.கி 200.2, வெவெ-ஷ.வமாய_அ ஆலா வ eon G) es) gr 

ஐ-ஒட கய dre | வரவவியி நா 'மொவிவத கதியாக 

பயெச? என்னும் பிரமாணவாச்யெத்தால் ஊர்த்வபுண்டரச்தின் 

மேல் பஸ்மதாரணஞ்செய்யற்பாற்றென்று ௮னிதியிட்டுக் கூறிய 

நாசுதேல உபநிடதப்பொருளே யதிவார்ச்தெல்லாம் இனிது விளங்



  

OE & Tn Pay 1 டாய, பாக்டர் 
2. ே மிர, 

படை மிர ழந துதி பய் ட 
௬௮, துங் ஊர்தவபுண்ட?தாரணத்திலுஞ் சேராது ஒதுங்கெ மிரு 
த.புபுண்டச தாரணத்தை மேற் கொண்டவசாகிய அவ்வைணவு 

உண்பர் ஸாகோத்தமமான விபூதி சாரணச்தை மிழிச் தாக்க வந்த 

சைைச்சண்டு ஸாதுச்சகள் வெறுக்கின்னரென்க, வேசசத் லங்கா 

வ ஆதாசமெடுத்துச் சாட்டிச் சமது மிருச்புபுண்டர தரசண சைத 
ஸ்தாபிக்க உமையறியாது வேதோச்சமான பஸ்ம தாரணததைப் 

ப.நிசசவர் சது பெரியதோர் அபசாசமாம் என்று தெளிக, 

இனி ௮வ்வைணவாஈண்பர் *பிணச்சாம்பல்' என்று இழித்துக் 
கூறிய சொற்களைக் இடர்சபடியே வைத்து அதுவும் பஸ்மவைபவத் 

தையே வீளக்குமாறம் ஒரு சிறிது காட்டுதும், பசமாத்மாவென்ப து 
பறப்பு இறப்பு இல்லாததும், எல்லாமறிவதும், எங்கும் நிறைவது 

மாசவுளள் வியாபசப்பொருளாகலின் ௮து யோனி வாய்ப்பட்டுப் 
பிற்சசல் எலாதாம். ஜீவாதிமாவெனப்படும் பசுச்களெல்லாம் சுரு 
இய அறிவும், சுசதுக்கழுமுடையனவாகையால் ௮வையே பிறர் 

இறப் .னவாம, இருமால் முதலிய தேவரெல்லாரும் பிறக்திரந்தா 

பசன்பதுஉம், சிவமொன்றே் பிறந்திறவாத பரப்பிரமப் பொருளெ 
பனு உம அவ்வவர் வைபவங்களைக் கூறும் தூல்சளாற்பெறக்டெத் 

சீலின் இ. நமான்முதலிய தேவரெல்லாரும் பசுக்களென்றும் வெ 

மொன்2ற அப்பசுச்களுக்குப் பதியாகிய கடவுளென்றம் தணியப் 
படிம, இதுபற்றிய ௬௬.௫ (வவெ 2 ெவா$ உப்மா. வே! 

aso! OMA Suv vas Fi.n0ense0-Ga” என்னும் பிரபல Se 

ண தால் எல்லாத் 2தவர்களும் பசுக்கள் அவற்றின்பதி சம்பு என்று 

பிரகாசப்படுத்தி, அல்வெல்லாச்ேேவர்களு மாவாரிவரென்பது இளி 

து விளங்க ர கவியை ுறெ.ந Te \IS OIUUGIS வறிக் 

7 
ம்-1 தாத? என்று கூறிற்ற ீவர்சளெல்லாரும் எரு ஷஷ்டி. இதி 

ஐம்ஹாசம்என்னும் மூச்சொழிர்பட்டெருபவசாசலால்மகா ஸம்ஹார 

சசாலக.தில் இருமால் மூகவிய தேவாசளெல்லாரும் இம் துபட 

அவராயெல்லாக் தூத்ச பிணச்சாம்பலைத் இருமேனியில் உச்தாள 

னஞ்செயதுகொண்டு முழுமுதத்கடவுளாயெ மாசங்காச உருத்திர 
மூர்சதிஃ௮னச்சுச்சாண்டலம் புரியாசாசலின், தவ்வைணவ ஈண்பர் 
கடறிய 'பிணச்சாம்பல்' என்னுஞ் சொற்கள் சைகர்களாடுிய எங்க 

ஈறக்குச் தூக்கச்சை புண்பெணணாதென்ச. மசா ஸம்ஹாசகால£ 
தில் ௮ச்சங்காச இருத்தியச்தைப் புரிபவராடய உருத்இரகூமர்த்இ 
ஸபயன்றி வெறு பிமரில்லாமைபற்றியே அசர் உ. உபகிடதம
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கூற மாயிற்ற, இத்யாதி பிரமாணபாகுள்யங்சளால். 'பிண்ச்சாம்பல்' 

என்பசனுண்மை வெளிபபடுச்லின் 'யானுமறியேன் அஉளும்பொய் 

மிரால்லாள்' என்னும் பழ்மொழியோடொத்த் நின்றன ௮ச்ஈண்டர் 

கூடிய சொற்கள் ஈறிக. 

Go? gee cm acai ut ‘vf ௮ழ்கார் ஸரீசுக்திகளே அபரம் 

suusvomen Sasun cerca ge Door. shut cof Dane Oa 
ய நீறு, சரிசேயிடும்-பெரியகோயீறடங்கண்ணன்" எனவும் 

ரிறசெல்வேயிகொலரக்காணி னேமொலடியாழரேன்றோடூம்'' என 

வம போச்த ஆழ்வார் அருவிச்2சய்த பிரமாணவாச்கியக்களைச் சை 

மாகளாஇிய யாம் எ௩கள் சமயத்திற்கு ஏற்பப்பொருள் படிசடிககொ 

ண்டோ மென்பறம், ஒங்றளம் பொருள்செய்தல் சகாசென்பது 

(ம 3 ஈண்பரத அபிப்பிராயமாம். திருமால் சமத கரிய மேனியில் 

wa எியூ$ற்றினேச்சண்ணி/* 2 Bape wera மாரண்டொடை 

முசணணி பற்றிக்கூறிய நல்வாக்கியப்பொருணயச்சையும் சோன் 
ன பச்சையும் சாசாரணமாம் நோக்2௨ல்லார்ச்கும் 'நீற' என்பது 

கருகி என்றே பொருள்சராமாசலால், ௮சனையாம் அபார்ச்சம் 

பண்ணினே மென்றஃ ரீ்யாயரெறியோடு ஒரு சிறிதும் பொருச்சாச 

நிருக்குசையாமென்றொழிக. இத டச்சு, வாக்கியங்களுச்கு வாசசி 
பாாசசம் சொல்லுதிலே சிரம் சசாயினும், ஆக்கியோன் சுறிப்பொடு 

படாது வேறுபடுமானல் அவள் குறிட்டொடு படுத்து அல்வாச்கிய 

சளப் பொருத்தி முக்கியார்ச்சலங்சனம் பண்ணாலும் நான்மச 

ப தசலின், திருமாலடியவர்சளாபெ ஆழ்வார்கள் ௨னனைங்களை ச்ச் 
கவ ராம்கும் கஉமுொன்பது பற்றி அவ்வாச்கியங்களுக்கு முச்கியா 
ச ௨க்கனம் பண்ணிப் பொருள்சோடலே முறைமையாமென்று 

சது சீறு” முதலிய சொற்களுக்கு வேறுபொரறுள் கூறு துமெனி 

௦ அதுவும் Gur ams gram ib காட்டுதம், அழ்கார்சளிருர்த காலசிது 

கசிருமண்காப்பிடுசலுண்டாயினன்ரோ அவர்சள் ௮சனை த்தம் பாசு 

£ங்சாட்ற் இளந்கோதுஉர், அகர்சள் நீலவிய நாளில் பஸ்மசாரண 
மம் சோ ?சர்சனசாரணமுமேயன்றி கேர பிறிநின்௯மயின் ௮2 

னை யோதாராயிற்று என்றணர்ச, குஜசாத்துமுூசலிய வட சா௫களிலு 

ளள லிஸ்ணுபச்தர் கோபிீசர்சனசாசணமும், பஸ்மருத்ரர்கூதார 
ணமூம் இன்று சாறம் செய்துவாழ்தலும், மலையாளம் சன்னடம் 

ype asi சென்னா செளிலுள்ள வைணவர் இன்னும் பஸ்மருத் ராஆ 

சோ சணளிசெய்றி காழ் சலும் எவளும் அறிர்சவிஷயமன் மோ1லவண
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லாசாரி.பராஇ.ப இராமாதுஜர் சலகாலசசன்ரோ திருமண்சப்பீடும் 
௮ழகசசை:உண்டுபண்ணினர், இவ்விஷயத்தில் ஈம் கணவ ஈண் 
பர்ககுச் சந்தேகம் நிகழுமானால் மேதப்பிரமாணக்களாளுப, ஆ௩ 

கல பாஷாலவித் தவான்சளாற் கண்டிரைச்கப்படும் பிரடலமிரம-ண ல் 
களாலும திருமண்காப்புப் பிரானகாலசசது தன்றென்ற்ம் அஸ்து 
இராமா ஜர் சாலச திலேயே உண்ட -யின்தென்றம் ரூபிச்சப பின 

னிடைமோம் இனித் தஇருமண்சாப்பு cory SE wer ws PSU 

பொருள்சொல்லுசல் ௮மையாசாயினும், வாசசேசோபடீடச முத 
யவ அிரபுசழ்ந்தோசப்பெற்ற Carl! சந்தன சீல சயே ஆழ்வார் 

கள் கூறினேன் ர்சசம பண்ணுதுமெணின, நீழ என்னுஞ் 
சொல்லுக் ௮௩ஙனம் பொருளஎப$சசத தணிடவர் சமிஸ்ிலக்கண 

வி சிய மிருஈ௪ மூலையையங் சண்டறியாசவரென் றன்றோ பெரி 

போர்டிச ௨வா அப்படியே கொள்வோமர்யினுடி வாச்சேகர் சமச் 
கு பி5தியைத சர கோமீசக தன ததின மேல் எமது தீரு$த்றினை 

யனபேோே இூம்படி சொல்லியவிஷயம் வாசுசேகவோட ம£டசச்தில் 

*த பிரசாஸப்பசெதப்படுதலின் ஒல்வாறு பொருள் சொர்றுத 

ஓ ச னசசமாயொங்கத சடையென்னை”இனிட் பெருக் சனகயினசர 

கய ௮ ரவார்கள வேதப்பிரமாணங்களில் பச்தி விசுவாசமுனடயவ 

oe sad oor அவ்டேதப்பிரமாணங்களுககு இணங்சச் சமது விஷ்ணு 

பஃமனுர்குப் பல்மகாரணச்சைக் டமி மஇழ்ந்சார்கள். cfr 50 fy 

2 
Us
 

are: அழி வோதாய- அபாறிண௦ ாவிலி.ர௦ வா) ஹஹெொெ 

* இல அவ௨-10 ழக வகி 3_நத பரவ 7? என்னும் பிர 

மாணச தால் ஸ்ரீராமபிரானுகளாச் சாவாககம பல்மராரண த்தை 
வி.திசதப் புகழ்ச்த ராம ரதமஸ்யோபசிஷச்தித்கும் கூ காது 

wo USaouer 68s ௩ Gay Boars! & ஞூ தசாயாற 50O nw 

Yaa) HOF woen. rele! eC ani) @ea0_ganar-tirosne ஜடா 

5) பற௦விஹு(!33 ஏ னணுமயி ரமாணகலாச்சிெயச்சாலங்கன மே 

சத்சாதிரேோயராயெ மகாகிஷ்னூவுக்குப் பஸ்ம சாரண ச்சையெடுச 

துச கூறிய மாண்டில்யோப நிஷத் திர்கும் இணச்சவன்றோ ரஷ் 

டர்களாபெ ஆழ்வார்கள்!'சரியமேணிமிசை வெளியமீற சிறிசேயீடும், 

பெரியசோயிறடஙகணணன்!' என்று இரு மாலை வழு,ச்.தவாராயினர், 

வசப் பிரமாணர்சளுச்குச், கட்டுண்டு argsg சஞ்சமயப்பெரியா 

மோடு இணங்கவொழாமல் ஆசாரியதுரோசமாச அஉர்சசோடு மாறு 
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by இவ்ப்ஸ்கிவைபவம்- 

பட்டு மேசப்பிராமாணங்களை gel Pug செய்து பஸ்மநீர்ை 
சேயயச்தலைப்பட்டத நம்வைகல ஈன்பருக்குச் தசாது தசாத, 

இனி வ்வைண் லநண்பர் அவ்விஷ்ணுவிஞலேயே௫ருஷ்டிக் 

கப்பட்டும் ரக்ஷிக்கப்பட்டும் பகதிச்சப்பட்டுமிருக்இின்ற பிரம்ம ரத் 
சேந்திசாதி சேவர்கள்'' எனச்கூறிய வாக்யெப்பொருள் உன் -மயை 

ஒருசிறித ஆராயலாம். பிறர்ொச் தழ ச்லாயெ ஆன்பலஷூணங் 

சளிற்பட்டுப் பசப்பொருளென்றே வேசப்பிரமாணவ்களால் அறுதி 

யிட்வொச்சப்பட்ட as gC gat, ண் விஷ. Qs O/T Lb UT 
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ஷா௦ ஐ ந௬௦ வற?! 6றஸாோா_௩௦ ego”? எனவும் போர்சு 

க்ருஇப் பிரமாணங்கள் பிரம விட்ணு முதலியவர்களாற் சேவிக்சப் 

பட்டரும் மூன்றவச்ரசைசளைச் கடர தவரும் துரீயப்பொருளான 

வரும் சிவபரஞ்சடரென வம்.இக்கும் எமப்பனைச் சிருஷ்டி சார், 
ரஈஷிச்சார், பக்ஷிச்சாரொனச் கூறும் துஷ்ட வசனங்கள் வேசப்பிர 

மாணந*கசொள்ளாத அ௮வைதிகர் வார்ச்தையாமென் ரொழிச, மகர் 

விஷ்ணவைத் தியாசாவென்றும் ௮வ்விஷ்ணுதேவசால் வச்இிக்சப் 

படும் சிவபரம்பொருளைச் தியேயரென்றும் வேதங்கள் gents 

பிரமாண வசனங்களால் முழங்கும் உண்மையை எங்கள் குருமூர்த் 

இயாகிய வைதிக சைவ௫த்தார்ச சண்டமாருசம் ஸீலணுி - சோம 

ச₹, சசராயகவள்ளல் ௮னேக இரர்தங்களில் விளக்இக்சாட்டி, நீ.ழ.விய 
ஜயச்சம்பச்தை ௮சைக்சமாட்டாச ஈம் வைணவ்கண்பர் வாளர்து 

சி௨து ஷணன்செய்யத்தலைப்பட்ட.து ௮வருச்கு அழன்று; அது 

டாபேதுவர்ம், வைணைவமத இத்தார்சத்சைப் பாக்க வாளாய்ச்து 
விஷ்ணுதேவரிடத்து அன்பு சதம்பிவாழ்்ச லவைணவப்பெரியோர் 
யாரும் இங்ஙனஞ் ரவ ஷணஞ்செய்திலா், மதாபிமானம் மேலிட்டு 
தீதம்மிறைவனிடத்தம் அன்பில்லாத காமவெகுளி மயக்சமுடைய 
ராகிய வைணவர் Haus யிக்ஙனஞ் சிவாபராதத்சைச் தேடிச் 
கொள்வர், ௮௨ர் எங்கனமாயினுமாகுச.' எமதப்பனாகிய சிவபரம் 
பொருளை யிவர் தூஷிச்சனமயால் அ,ச்தூஷணையைப் பரிசரித்து 
வேதமப்பிரமாணங்சளால் அுச்மே- பரம்பொருசொன வலியுறக் 
குற்பெரும்டி மற்றிஃ்செழுசினுமென்ச. விஷ்ணுமுசலியு சேவர்
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உயர் தனரென்பதற்குச் இருமாற்பேற், நிருமாணிகுமு, இராமேல் 
வரம் முதலிய கேச்சிரங்களே சான்றுனாச்கும் இதுவன்றியும் 
அகர வா௫வ-ஹ சிரிய, ஹாக 7.கர்குலிரவ.மி-1ர 

பு, ணை, ஸி இ 
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Wier ததா பா ஹெ! 'சன்னுஞ் ௪ருஇியாவ் சாசிக்ஷேத்திரச் 

இல் பூரலஇக்கில் பிசமசேகரும் சனதிகதிக்கில் விஷ்ணு தவரும் 
அஞ்சலி கூப்பிய சையராய் என்னையே உபாவிச்னொெரென்று சில 
பெருமான் சொனனதாச வெளிப்பட்ட து இச்தம் பிசமர்சகரு 
இக்கு ஈம்வைணவ ஈண்பர் யாது சொல்வர்? இது இடக்ச, விஷ்ணு 
சேவர் பிரபாவச்சைச் கூறுவ்சாயெபாசவதம் பஅாரக்ஷராசனா நோ 
ண? ஸ்ராஸரிவ௦''என்றுகற சறிதம், இர்மர்ம்க்சம் 44 ௧, க 
atzanr le aio” என்று கூறுதற்கும், usage ps கெஸ் 

remronoanareor Oakey" என் ஆரைப்பூதற்கு மெல் 
லாம் ஈம் வைணைவண்புர்.யாகுதொல்லவல்லார்! அர்தேல், விவ்பணு 
புசாணங்களிற் வெபச்ம்பொரு ட்டுபருமை ௬.௮௪ வெண்பனி 
ன், ஸர்வ பூதரச் தராத்ழாவாடிய் சிவபெருமான் ஏனை ச்ேவர்சளை 
யெல்லா மதிஷ்டித்து ஈடிசதுபவனாசலாலும், சவபெருமாசை மின் 
நிச் சேதனாசேசனட் பிரபஞ்சககளியக்சமாட்டாமையானும் , ௮;இ 
ஷ்டிக்சப்படும் அத்தேவர்ச்குச் கூறப்படும் மணெயழெல்லாம் அர்த 
ராச்மாலாடிய செவபெகுமாலுச்கே உரி வெளபது. சாண்2 முர்ச 
செல்லாம ஒப்பமுடிர்தது, சாந்இயம் மயோசம் ,பரஞ்சரருச்இ௪ம் 
வேதம் மு சலிய எல்லாச்சலைகளாலும். ௮.றியப்படும் பொருள் இது 

பசஞ்சடரே யென்பதுதோன்ற புஸுவு9 யொ.ழ உளறு 
றா_ச,௦ வெவா$ வாஸா-வைப.௧௦,கழா। 68 0) \ 60 Be sc 
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பிருஹமண வாக்கியப் பொருளும் எம.து Siebert கிறவுமாறு 

சாண்ச. இவ்வாறு யாம துக்சாட்டிய ரமாண சுருதிகளால் 

ேதோச்தமாச ஒமுசீதப்படும் பரம்பொருளாவார் சிவபெருமா 

ஜஞொருவசே யாமென்பது உம், அச்சிஉபாம்பொருட் சன்னிதியில் 

எனைச்சேவர் குழாற்களெல்லாம் பசுக்களாகவே யொழியசென்ப 
அம் இனிது லிஏக்குசலின் இச்துணைப்பெருஞ F pears இய 
URED gr lores பதய்பொருளாதிய Ses galead Redes Agni



க இனவபைஸ்ம்வைபவம், 

இர்ட்டித்தார் பட்டெ்சார்.என வைணவாண்பா கூறிய, வார்த்சை 

பெரீதும் ௮வலமா-ஃயொதிச்சசென்ச, 

Beal) gen a cosas cnet a Ly Sun cor gs ௮சு சமோகனார்த்தமா 

கச் செய்யப்பட்டசென ஒன்று கூறினார் இவ்வாறு கூறிய ஈண்பர் 
தமது மிருத்.புபுண்டரசாரணமே தேகர்சள்பொருட்டுச் செய்யப் 

பட்டீதென வங் கூறி சாட் டாதொழிீச்சகாறெஷ்னை? சமது மிருச்யு 

புண்டரதாரணமானது ௮வைதிசமா யொதுச்சப்டட்டமையா லத 

ஊைப்பற்றி யேதுஞ் சொல்லாமல் வாளா* சிவபஸ்மதூஷணை al 

நீங்கி இழுக்கினார். இதுகிடச்ச, சேவர்களொடு மறுதலைப்பட்டன 
சாயிலும் ௮த்சேவர்களைப் போலவே அ௮ச்நீஹோச். முதலிய வைஇிச 

கன்மங்களை அதவ்டிச்து ௮ இசகர்சளாய் வாழ்ச்தார்களென்று ௮௪ 

ரர்களை மினி புகழ்ந்தோதும் ஸ்ரீ சாமாயணப்பொருளை யறிச்சாசா 

யின் ஈண்பரிவ்வாறெல்லாங் குழற கரல்லரென்றோழிக. wo fs 
சாய அசுரர் வேதோச்தமாகிய விபூதி யத் தரித்து வாழ்ந்தார்க 

ளென்பசனால் விபூதியின் லைபகம் அநிகரிப்பதன்றி ஒருசிறிதங் 

குறைவபடாமைகில் *அகரகோகனாரச்சம்' என்னுஞ் சொர்களில் 
ve orp tay அவ்ள் வண வாண்பர் விக்சரித்சது பயன்படாதாயி 

ற்று. அக்ங்கமாயிலூம்' அசுரர் இயகன்மங்களைச்செய்து சொடிய 

ராச வாழ்ச் சமையால் அவர்சளாஉணிர் த கொள்ளப்பட்ட விபூதியும் 

தியசாயிற்றெளின், வைணக்றாள்ளுஞ் சிலர் நியசன்மங்களைப்புரி 
க்து தியராய் வாழ்ச்ெறமையின் அவர் அணிஈ் த சொள்ரார் திரு மண் 

காப்புச்.தியதாமென்று சடாவுளார்க்கு. இ.றுச்கலாகாமையின் ௮ல் 

வாறு வின்சல் போலியாமென்னொழிச. இூவொர் தீயசாயிஜந் தாய 

சாயினும் அவராலிடப்படுகின்ற திருரீரானத ௮௨ைப் புனித்சாக் 

இச் சிவானர்சத்திலிருச்தவ தண்மையாகையால் இடப்படவெசாகிய 

இரு$ற்றால் தமக்குச் சிறப்புவருசலல்லது இடுதின் ரூராகிய இ வரச 

லசற்குச் சிறப்புவருசலின்றென்ச, அலஸ்சன்றியும் பசுக்களாகிய 
நாம் ரம்மைப் பொ இக்துடக்கும் மலச்சைப் போச்சல்வேணமடிப் 

பஈவின் மஒத்தைத்தகித்து அணிதல் வேண்டும், காமும் பசுக்கள் 

ஏனைப்பிராணிகளுள்ளும் நம்மைப்டோலப் பெயருடைய பிராணி 
யூம் பசு. சாம் நமத மலச்சை யெரித்தச் சிவ்ச்சை யனடசல்மே 

ண்டும் அதற்குச் குறியாச ௮ப்பசுவின் மஉத்தைத்சகிச்த அணி 

ர்த் ”வாசாசனம் செய்கின்றோம். இங்கனம் நாடோறும் பசுக்களா 

இய ஈட. இயல்பும், ஈம்மைப்பொதிக் நிருக்சூம் மலத்தினி௰ல்பும், 

அம்மலச்சைச்சசெதுச் வார -சனஞ்சேய்பமியல்பும் இஉர்ளுல்
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த்திதுலசாஸ் இரியார் சமது மதரசாரப்படி, விபூ தியணியும் புதன் 
ns (Ash Wednesday) estustariup es விங்சரிச்து.ச்கொண்டு 
சென்ற முடி விரையில் இனச்?தர்றும் இவ்விபூதியினே யணிந்து உல 
சலையாமை புணர்ந்து ஈங்வரரராச்னஞ் செய்துபோசரும் சமியிக 
arse அவர் சமயம் உயர்ச் ge CuodiseuwarQuers& Sygra, 
ums, ஜூராப்பியராசய இத்தத்துல்சால்திறியாருச்கு. உள்ள 

புண்ணியர்சானும் பரதசண்டத்திறுள்ள' ரம் ஊங்ண்வாண்பருச்கு 

இல்லாமற்போயத பெரிதும் விசனிச்சத்தக்கசாம், இங்காறு உல 

செட்கனும் பரவி விளங்கும விபூதிசாசண விபவ த்தை சேதக்கள் 

பூஷிச்தது ௮திசயமன்று ஈம் ஒளவைப்பிராட்டியா ரிசனாஉன்றோ 

நீறில்லாநெற்றிபாழ்'” என். கூறினர். இகர் கூறியதபோவவே 

பிருஹஜ்ஜாபால உபரிட தமூம் 4401 6ஜற கமித௦கமா ஐல: wp i 
, 2ம் by 

  

ஜஸுிவாஓய௦?* என்லும் வாக்கெத்தால் திரு£றில்லா ச றெற்றி 

யைச் சட்டெரி ; 8வாலயமில்லாத சொமத்சைக்கொளுச்த எனறு 
வலியுறத்துக் கறுஉசாமிற்ற, இங்றனம்போர்த பிரமாண பாகுள் 

யந்சளால் அசுரமோாதாளார்ச்தமாக விதிசகப்பட்ட இருமீிறென்று 
அல்வைணவாண்பர் கூறிய வார்த்தை அவைஇசமா யொழிச்சகா 
ஈநிச 

ர 

என்றிசதையுற கூறியகாற்றால் வபஸமானவப் பிணச்சாம் 

பல்" எனச்கூ றியது வேதரச்சமாயெ உபரீடசச்சுருதிசளோடும தல் 
pier உபபிருமணக்களோடும் பிணட்செ ௮லை கர் கூழம் இழி 
ப்புரையாமென்பத உம், அங்கனம் 'பிணச்சாம்பல்' எனவுளாச்ச 

அச்ுழதபாட்டுளா சாலும் மாசங்காரகாலத்து அழிர்துபட்ட தேவர் 
களின் பிணச்சாம்பல் என்று சங்சோசலகையாற் பொருள்படுத்தம் 
ப்ச் சிகமஸ்மலைபவத்தோடு இண ச்சப்பமொமென்பனு உம், ஆழி 
வார் திருவாக்காகிய பூரியமேனிமிசை வெளியரிறு" ன்னும் ல்ச் 

இயப்பொருள் ரா'மரஹஸ்யோபநீட தம .வாசுதேவோபநியச முத 

ய பிரமாண ப்பொருளோ டொற்றுமையுதுதலின் அதற்கு Oops 

மூல்று பொறுள் சொல்லுதல் மாறசொளச் கூரலாமென்பதுஉம், 

ஸஷிண்டு சேவர் சவபெருமானிடத்தில் முத்சொழினிசழ்ச்திஞரென் 
நில் பிரமாணிமில்லாச பேர்வியுனாயாமெல்பதாஉம், விபூதி ௮௬௪ 
மஞ்ச அர்த் த்ம் விதிச்சப்பட்டதொன்ற தள ற் போம் ..] யன் ergy 

 



  

க்் 

மிலில்யென்பத்டம் பிதலம் இனித விள சசப்படிடன், மற் நிச சி 
க்ர்னும் வண காச்பர் யாமிண்ெ கெளியிட்டி பகுதிகளால் மனர் 
இருந்தாது நிதம்பி எம்மொடு தறாச்டுத்துச் செளியவேண்டிஞசா 
பின், மாங்கூறுவதொன்று, அல்வைணை&ரண்பரும் யாமும் ஒருப் 
பட்டுத் சச்சாசொருகலா கரத சபைத்தலைமைபூணுவதற்குச் தெரி 
ர்துசொள்ளல்கேண்டும், ௮ங்களர் தெரிர்செடுச்சப்பட்ட சபைத் 
தலைங்ரர்ல் ரூதிச்சிப்பரிம் பொ திவியத்தில் அவர் செய்யும் விதிக 
ஞூக்ெம்டிச் சரக்கித்சல்நேண்டும். அல்வாறின்றி 'ராங்கள இன் 
னவிட,சதில் விபூதித்ஷவணம் செயயபபோகிரோம் அங்குச் சைவர் 
சள உர்து வர்திடச்சடவர்' என்று கூற தலும் ௮சற்ணெட்டு வரர் 

விட்டால் சலர் Carper என்று கூறுதறும் நிர்ெசஸ்சான்மா் 

மென்றறியச்சடவர் ௮வரழைச்சுமிடத்திற்கு யாம போசவேணடு 
மென்பசென்னை " யாமிருககுமிததிற்கு அகர் வருசவெளருலதற் 
செனசெய்வா 1 ஒருவரொருவருச்குச் ழேடக்கப்போசவேண்டி௰ 
அவூயமில்லையன்ரோ ? ஆதலால், அவ்வைணவாண்பர் உாதிடவே 
ஸடினுராயின் யாமேலே கூறியவாறு எம்மெர்டு சேர்ர்து ஒழுக்கு 
செயகாசாச, & ண்மையாராய்ச்சியிற் புகுர்திருப்பதரு லி* பாறி 
யாம் அவைன வாண்பரிடத்துப் பசைமமசொள்ளாம் ; கேண்றம 
பே சொர்லம், சுபம் 
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தம்." 
தீருச்சிற்றம்பலம். 

, இஜஞாசிஸம்பசசகுருப்யோகம! ட 

மெய்ஞுஞானசாகரம்,. 
. NAOT 20 ஐ ரடகண்ணானவைவைவைவு வவ டவகங்சமை 

LASTS DA GATS காவலாருக கம சமயஞானம் என 
ga ih சவம் அவரி பமானதொன்ஞாரிம், இவவுலசம் எனபதுயாது, 

|வ்வுலகததை ஒழு எகுபட அமைத்தது ௭௮, இதில் சாடி மக 
பப் பிறப்பதும் பின் இறப்பதும் ஏன்,இபபிறப்பிறப்புக்களின 
ஏக நாம பெரினபதை யடைகல எப்படி என்று இன்னே 
ன விஷபயம்களை woud அறிசதுகொள்ளாகலவர்கள் மச்சு 
ஜூன சொலலப்படாரகள். இவ்வரிய விஷயங்களை அராய்வ் 

barasae nae gy ௮ சனக சமயங்கள பிறசதிருக் ன்றன. 
வ்வொரு சமபதசாரும் அராய்ர்துசொள்ளலவேண்டும் இல்வ 
மபொருளகளை இசசெகதமிழ்காட்டிலுளள ஈாமெல்லாம் அறி 
ஐசாள்ளும்பொருட்மி (மெய்ஞ்ஞானசாகாம” என்னும் பெய 
வ ஒரு மாதாசதபபதஇரிகை reise oa? sha Gan Cry. 
தில் ௮ரியசைவனவைணவ சித்தார்சங்களும, பெளத்தம சமண் 
சலிய உஃகழ் பி,சித்தியுற்ற ௮சனக சமயககோட்பாகெளும், 
uae ஐசாரிய பிரபாவங்களும பிறவும் வெளிவரும். இதுவனார 
உ இக மாதிரி பத்திரிமை தமிழில் வெளிவக்ததில்லை. அஸ்க 
ல இசசெகதமிழகாட்டிதுள்ள எல்லா ஈண்பர்களும இதனை 
தரீபபார்சளெனறு பிரா£த்திக்கிறேன், 

இதற்கு வருஷ ௪தா ரூபா இரண்ட, 300- கையோப்பம்சள் 
ரசதபிழரு இப்பத்திரிகை வெளியிட உத்தே?த் தருக்கி ம். 
பிரள்கையொப்பகசள் சேருமானால் இப்பத் இரிகையின் வருஷ 
சா ஒரு ருபாவாகக் குறைக்கப்படும். ராயல் 8ஈபக்௪ அளளில் 
ண்பொரஙகொண்டதாய வெளிவரும். , 

ஸ்ரீலஸ்ரீ - சோமசுர்சரசாயகரவர்கள் மாணாக்கரும், சேன் 
க் இவிஸ்டியன் சாலே தமிழ்ப்பண்டி சருமாகயெ ஸ்ரீமக் - நக் 
முனம் - வேதாசலம்பிள்ளையவர்கள் இப்பத்திரிகைகருச் தல 
(யிருச்.து இதனை ஈடத்துவா, ள் 
இதற்குக் சையொப்பஞ்செய்வோர் எமக்காயினும் ழே. மின் 
சகர்சட்கு ஒபிலும் எழுதிச் தெரிகிச் சல்வேண்டும், சுபுத் 

் இ - முத்துராமபிள்ளை, 
இர 81, பிள்ளோயார்கோலில்லி.தி, 

| cae er lb. sider 7 ர்ே பட்டை a 

      

     

  

     




