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மு. கதிசேசசீசெட்டியாரவர்களால் 

எழுதப்பெற்று, 

பூவாளுர் சைவசித்தாந்தசபையின் 

வ்க்காம்.ஹெ பூர் க்திக்கொண்டாட்ட சபையில் 

(1-8-18.வ) வாசிக்கப்சபற்று 

டை ஒவாளூர் சைவய்சார்கு சங்கக்கின் பரிபாலார் 

. ல் “ | ® ் ° ௭ ச 

தி, தா, தண்டாங்கூரை மிராஸ்தார் ஸ்ரீமாந் 

கு ஆதிநாராயணபிள்ளை அவர்களால் 

ப முரி 

விவேகபாநு அச்சியந்திரசாலையில் 

பதிப்பிட ப் பர் ற்ற து, 

1915,
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வீர்கள் கடமையும், 

(இ, பூவாளார்ச் சைவ சித்தாந்த சங்கத்தின் 8ந்தாம் வருட நிறைவுச் 

கொண்டாட்ட காலமாயெ 7-8-13-ல் சென்னைப் பிர்ஷிடென்ஹிச் காலேஜ் 

தமிழ்ப்பண்டி.தர் மஹாமஜேோர்பர்ச் தியாய ப்ருஹ்மஸ்ரீ வே, சாமிநாதையரவர் 

கள் அக்ரொசனத்திற் கூடிய வித்துவான்களும் பிரபுக்களும் நிறைந்த மஹரீ 

சங்கத்தில் மிடொலன் பட்டி. வித்துவான் ஸ்ரீ மு. கதிரேசச் செட்டியாரவர்க 

ளால் உபம்யாஸஞ் செய்யப்பெற்று) 

அறிவிற்சிறந்து விளங்கு மாட்சிமிக்க அக்சிராச்னா திபதியலர்களே! 
இல்வவைக்கண் விளங்கும் அன்புமிக்க ஆன்றோர்களே! 

பெரி2யார்களாபெ நுங்கள் அன்புரிமைசான்ற ஆணையைக் 

கடக்க வஞ்சி யொல்லும் வகையான்மேற்கொள்ள விரும்பிடும், இரு 

வருட்டிணேகொண்டும் இப்பொழுது செயக்கடவதாயெ என் கட 

மையை நகிறை3வற்றத் துணிகின்றேன். 

யான் மேற்கொண்ட '(இவபிசான் கருணையுஞ் சவோகள் கட 

மையும்” என்னும் இவ்விஷயத்தை விரித்துக் கூறற்கு இடந்தருர் 

தேவாசச் இருப்பாகரம் வருமாறு: 

நன்கடம்பனைப் பெற்றவள் பங்கினன் 

றென்சடம்பைத் இருக்கரக் கோயிலான் 

றன்கடன்னடி யேனையுர் தாங்குதல் 

என்கடன்பணி செய்த டெ.ப்பதே, 

இப்பாசுரத்தின் அருளொலியும் பொருளுமே Daagy sans 

விளக்கற் குதவியாபின வென்பசை பிறுஇயிற் கூறப்படர்தொலகை 
புனைக்கண்ராடி மீதும் காட்டுவேன்,



பேரியோர்களே! 

மறையாகமங்களாலும், அவற்றின் முடிவு நூல்களானும் பொ 

துவாகவுஞ் சிறப்பாகவும் விளக்கப்பட்ட பதிப்பொருள் சிவபிசானே 

யென்பது அர். நூல்களைச் செவ்விதினாராயு நண்ணறிஞர்க்கெல் 

லாம் ஒத்ததொன்றாம். இப்பதிப்பொருளைக் கடவுண் முதலிய 

பொ.தப்பெயர்களான் வேதரெறியோழுகும் எல்லாச்சமயத்தார் 

களும், இவன் முதலிய சறப்புப்பெயர்களாற் சமயாதீ தமாகய சைவ 

நெறிநிற்போரும் கூறுப. சுடவுள் என்னும் சொற்குப் பொருள் 

கடர் சவசென்பதாம், எவற்றைக் கடர்தவசெனின், சட்டியறியப் 

ப்ரிய் காரிய ரூபப்பிசபஞ்ச த்தையும், அதனாற் றத்துவ தாத்துவிக 

ங்களையூங் கடர்சவசென்க, இப்பொருள் ஏனைய தேவர்களுக்கு 

உண்மையித் பொருந்தாதென்பது, அன்னார் இவொகமங்களுட் கூறப் 

படுமுப்பத்தாறு தத் துவங்களுக் ருட்பட்டவர்களாதலானும், பேசா 

ற்றலுடைப சவபிரானியக்கத்தான் ஒவ்வோசஇிகாசங்களைப் பற்றி 

நிற்பவராகலானுமாம். மற்றைச்சமய நூல்கள் போலாது சைவ 

சமயத்திற்குறைவின்றிக் கூறப்பட் தத்துவங்கள் மூப்பத்தாரும். 

௮வற்றைக்கடக்து நிற்பவர் பரம்பொருளாகிய சிவபிசான் ஒருவர 

மரவர், இம்முப்பத்தாறு தத் துவங்களு முப்பளருஇியினவாம். அவ 

ற்றுள், தொடக்கப்பகுதியாகெய Hawg sw விரியுள் pacer 

ன்றே ஏனைய சமயச்கடவுளர்களின் நிலயமாகும். அதலிற் கட 

வுண் முதலிய சொற்களும் உண்மையிற் சிெவபிசானையும் உபசா£த் 

தான் மற்றைக் தேவர்களையும் கூறுவனவாம். இங்கனமே வட 

மொழிச்கட் கூறப்படும் பிரமசப்த முதலியவை உண்மை.பிற் வபி 

ரானையும் உபசாரத்தாற் பிறதேவர்களையுங் குறிப்பிடும் பொருளு 

டைய வென்ப௪, ௪லேதா சுவதசம், கேரம் முசலிய உபநிடதங்க 

ளானும், அவற்றை விரித்து விளக்யெ வாயுசங்கிதை முதலிய புசா 

ணங்களானும் ஈன்குணரலாம், இன்னும் இவவிஷயமாக வேதாக 

மாந்தங்களை நிலைசண்டுணர்ர்த நீலகண்டவாசரிய/, அ௮சதத்தாசாரி 

யர், அ௮ப்பயதிக்ஷிகார் முதலிய சைலப்பெரியோர்கள் இறிதம் Bu 

மின்றி ஆசாய்ர்துசைத்தருளிப ௮ரிய வடநூல்களானுர தெளிய 

லாம். பிசபஞ்ச நிகழ்ச்சியினிமித்தம் ஒவ்வொரு தேவர்களையும் 

Hi Bo sg Sor gy Radovan ஒருவரே சிருட்டி.யா.தி யருட்டெர



மில்சளைப் புரிவர். அதனாலன்றற, a | ட 

“ிவொ8ஹெமா வா * ராவிஷ.-$வி 8 amet 

enoaurmr Gar yaa egtonw's 0,8 dewey 82 

Bras adleo8 6 oan, a, Os, Hare gol” sr srg eau raBan s 

கூறிபால்கு தொழில இகாசகிலயசாகிய apse, கவர்களின் பெயராக 

ளெல்லாஞ் இவெபிசாலுக்குப் பொருக்தன. சவனென்னும் வாசகமோ 

Qader on நாமர்தனச்2கயுடைய செம்மேனி யெம்மான்”' என்னு 

ர். சமிழ்2வசத்கான் ஏனை யோர்க்குச் சொல்லாசென்பது போதரும். 

இ.தனாற் கெபிசானுக்குள்ள முழுமுதன்மை வேறு தேவர்களுக்கின் 

றென்பஜ முணர்க, இஃஙனமின்றி நிச்இியமக்களார்,ச்க வாசகமா 

இய இச்சிவசப்கச்தை பிமசமயச்சார் தஞ்சமப தெய்வங்களுக்குக் 

கூறிக்கொள்ளின், ௮ஃது அர்வர்த்து காமமாகப் பொருந்தாதென் 

பதுண்மை யெனிலும், நம் வெபிசான் மாட்டு அ௮மைந்துகடக்கும் 

உயர் நலங்களெ அன்னாசையவ்வாறு கூறச்செய்தன வென்றும், 

YEO சைவ மக்களாகிய ஈம்மனோர்க்குப் பெருமை?ய யென்றும் 

நினைச்தூ மகிம்வமாக, இத்துளேயும் ஒருவாறு சுருக்கியுமைத்த 

சிவபசத் துவ விஃ௩பம் தனியான ஓசமிய உபர்யாசமாக விளக்கவே 

ண்டியொன்ருசலின், இச௫கனை நிறுத்டு மேல் இப்பெருமான் BG 

ணத்இிறத்தைச் றி கூறுவேன், 

(௧) கருணையினிலக்கணம். 

கருணை, தயை, இசக்கம், அருள் என்பன ஒரு பொருட்சொற் 

ள். இது:--பசமபதியாகிய சிவபிரானுக்குரிய குணங்கள் எட்ட, 

னுள் முக்கியமான சொன்றாரும். இதுவே, அ௮ப்பெருமானிடகத்து 

அலுப்த சகி, அல்லத பேரருறணாடைமை யென்று சொல்லப்படும், 

இக்கருணைக் குணத்தின் இலக்கணமாவது, ஒருவர் தமக்குரியாளை 

நோக்கி இவர் எமஅதர்தையார்; இவர்எமததாயார்; இவர்கள் எம் 

உடன்பிறப்பாளர்; இவர்கள் எம்உறவினர்; இவள் எமது மனைக் 

கழச்தி, இவர்கள் எம்புதல்வர்கள் என்றின்2ீனோன்ன தொடர்பு 

பற்றி மேற்கொள்ளும் அன்பு போலாது எல்லாவுயிர்கண் மாட்டும் 

இயல்பாக நிகழ்கின்ற ௮ருளேயாகும், இவவுயர்குணம் நம்மமனா் 

க்கு ஒருசிறி.து வாய்க்குமாயின், ௮து தொடர்பு பற்றியெழும் ௮ஸ்
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பின் மூ.திர்சசியா லுண்டாயதென் றறிதல்வேண்டும், Oa 25 

இய *௮.ருளென் ஜஊமன்பின்குழவி”” யென்றார் இருவள்ளுவ தெவ 

ரூம். இவவி_தீ்.துி இருத்தொண்டர் புசாணக் இருப்பாட்டினி 

யைபு ஒன்றைப் புலப்பித இ மகிழாமலிருக்கக் கூடவில்லை யாத 

லின், அதனையுஞ் சிறிதுகாட்டுத லவூயமாகின்றது, இருஞான 
சம்பர்௪ சுவாமிகளும், இருராவுக்கரசு சுவாமிகளும் கோழியில் 

இருக்சோணியப்பரையம், ௮ம்மையாரையுந் தறி௫ப்பான் செல் 

௮ங்கால் அ௮வவிருவர்களும் ஒருங்குக் கூடி ச்செல் லுர் இப்பிய காட் 

சியை ராலாடரியசாகய சேக்ஜஹொர் சுவாமிகள், தம்மனத்தின்கண், 

இயானமுகமாக எழுதிப் பார்த்துப்பார்த்து ம௫ழ்ர்தின்புற்று, ௮ம் 

மகிழ்ச்சி யின்பங்கமா ஈம்மனொருஞ் சிறிது பெற்றுய்யுமாறு, தாந் 

துய்க்கும் இன்பம்பொங்கி வெளிபபடுதல்போல ஓரருமைப் பாசுர 

ததை யருளியிருக்கின்றார்கள். அப்பாகரத்தின் கருத்து, HST 

யன்மார்க ளிருவர்களஅ ஒன்றுபட்ட தோற்றத்துக்கு ஒப்புக் கூறு 

வதேயாகும், 

வகு வருமா று. 

அருட்பெருரு தனிக்கடலு மூலகுச் கெல்லா மன்புசெறி ௧ 

உலுமா மெனவு மோய்கும், பொருட்சமய முதற்சைவ நெறிகான் 

பெற்ற புண்ணியக்கண் ணிரண்டெனவும் புவன மாப்.ப, இருட்கடுவு 

ண் டவசருளு முலக மெல்லா மீன்ராடன் நிருவருளு மெனவும் கூடி. 

த, தெருட்கலைஞா னக்கன்று மாசுஞ் சென்று செஞ்சடைவா னவா 

கோயில் சோந்தா என்றே” என்பதே. 

இதன்கட் கூறப்பட்ட வுவமைகளையன்்.ி வேறு எத்.துணை மீ 

ண்டுசினைப்பினும் **உயர்ச்ததன் மேற்றிற யுள்ளுங்காலை” யென்னும் 

உவமவீ லக்கணத் துக்கு மாறுபாடின்றி யிண்டுக்கூறத்தக்கது யாது 

orgs? என்னே இவ்வுவமைகளின் அரூமைகயங்கள்/ இங்கனங் ௯. 

அ௮தறன்றே அன்ற அருட்கவிகளினிபற்கை. இப்பாசசத்.இனரும் 
பொருள்களை முற்றக்கூறினீண்டு விரியுமாதலின், இயைபுடைய மு 

தலடியின் பொருளைமாத்திசஞ் சுருக்கக் கூறுவேன். இகனிறுஇ 

வயில் *தெருட்கலை ஞானக்கன்று wearin? என்று கூறுவதால் 

நிரனிரையாகப் பொருள்சொள்ளுதல் வேண்டும். ௮ம்ஙனங்கொள்
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ஞூங்கால் அருட்பெருகு தனிக்கடல் இருஞானசம்பந்த சுவாமிகளு 

ம், அன்புசெறிகடல் இருராவுக்கரசு சுவாமிகளுமாவார். இவ்விரு 

வரிடத்தும் ௮ரள் அன்பு என்னும் இருகுணங்களுமுளவெளிலும் 

அவற்னாலாம் பயனை நோக்கி வி2சடமாக அராயுங்கால் அப்பர் சவா 

Maar, இவபிரானும், வனடியார்களு?ம தமக்குரிபவர்களாகக்கொ 

ண்டு அன்பு செய்கமையானும், தாதமார்க்கத்தில் வெளிப்பட நின் 

௮ லழுபெமையானும்,ும்மார்க்க ஒழுக்கத்துக்குச் தலைவன் ஒருவ 

னை மேற்கொண்டு அன்பு செப்தலே முக்கியமாதலானும், அவர்களி 

டத்துள்ள அருட் குணத்தினும் அன் 2பயாரவக்கும் வெளிப்படக் 

காணபபடலான், அவர்களைபன்புக்கடலென்றும், திருஞான சம்பர் 

தச௲வாமிகளிடக்து இவ் அ௮ன்புளதெனினும் அவர்கள் சற்புத்திர 

மார்க்கதிதில் வெளிப்பட ஒழுயமையாலும், இறைவன்குணம் ௮ 

ருளேயாதலானும், சுவாமிகளிடத்து எல்லாவுயிர்கண் மேலும் இய 

ல்பாக எழுங்கருணையே மேலிட்டிருந்கமையானும், இருப்பெருமனா 

நல்லூரில், தந் இருமணக் கோலத்தைத் தரிசிக்க வந்திருந் ச பக்கு 

வாபக்குவர்களாயெ வெல்லோர்க்கும் அக்கணத்திலேயே ஸம்ஸ்கா௪ 

பூர்வகமாகக் கொள்ளைகொள்ள வீடுதவிக் கூற்றைப்பிடர்பிடி கத. 

தள்ளித் தம் அருட்குணப்பயனைக் காட்டியமையாளும் ௮வர்களையரு 

ட்கடலென்றுந் இருவாய் மலர்ந்தருளினார் ஆசிரியர் சேக்கிழார் ௪ 

வாமிகள். 

ஈண்டு இன்புறத்தக்ச தோரியைபென்னையெனின்; அன்பிளு 

லருளுண்டாவ.து பற்றி அன்பு அப்பனும், அருள் பிள்ளையுமாகும். 

அம்முறையே அன்புக்கடலாகிய நாவரையசை அப்பரெனவும், ௮௬ 

ட்கடலாகய சம்பந்தசைப் பிள்சாயாசெனவும் பெரியார் பாராட்டி. 

வழங்குகலேயாம். அச்சாயன்மரர்பாற்கருணையின்மைக்குச் சரித 

ங்காட்டிப் பேசுவாருஞ் சிலருளரசாலோவெனின்; அன்னார் கூற்று 

சிவபிரான் கருணையைப் பாருபாடுசெய்து கூறுங்காற் சொல்லப் 

We; ௪ங்கொத்தரங்களாற் சிறிதும் பொருர்தாமையுணரலாம். 

இவ.ளவிற் கருணையின் இலக்கணம் ஒருவாறு சுருக்கிச் கூறப் 

பட்டய.
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(௨) சிவபிரானே கருணையைமூழுதும் ஆளுதற்குரியர் 

இனி, இக்கருணையை முற்றும் ஆளுதற்குரியர் வெபிரான் 

ஒருவ?ச யாவசென்பதைப்பற்றிக் கூற 2வன். “அருளொடு மன் 

பொடும் வாசாப் பொருளாசக்சம், புல்லார் புளவிடல்”” என்னுச் திரு 

க்குறளால், ௮ரூள் உயர்க்தோர் சம்மிர்ருழ்ர்சதோரிடத் தும், அன்பு 

தாழ்ந்தோர் தம்மின் உயர்ர்தொரிடத்தும் செய்யுங் குணங்களாமெ 

ன்ப.து வெளியாம், இச்சிறப்பிலக்கணபபடி எல்லாவுலகச் துழுள்ள 
எல்லாவுயிர்கஸிடத்தும் ஒருங்கே கருணைசெய்கல் எல்லாம் வல்ல 

சிவபிசான் ஒருவர்க்கே கூடுமன்றிப் பிறதேவர்களுக்கின்றாம். வேறு 

தேவர்களு மக்களுட் சிறந்தார் லரும் இவ்வருட் ருண ததையுடை 

யராயச் காட்டிய சரிதங்களுமுளே யெனின்; அம்மக்கடேவர்கள் 

யாவருக்கும், ஒவ் ?2வாசமயங்கஸிர் றம்மிற்றாழ்ர்காரிடத் க்கருணை 

நிகழுமாயிலும், தமக்கெல்லாமுயார் காசாயெ இவபிரான் ஒருவரிரு 

திதலான், அவரிடதீது அன்பேயன்றி ௮ருள் செய்தற்ியை பின்மை 

யாலும், சிவபிசான் எவரானும் விலக்கு கற்கொண்ணாத பாற்கடற் 

கண் எழுக்த விடத்தைப் பானஞ் செய்து யாவர்க்கும் தார் தலைவசெ 

வ்பதையும், யாவரிடத்துங் கருணைசெப்யத்தக்கவசென்பதையும் 

காட்டினமையானும் கருணையின் முழுவிலக்கணமும் எனையோமிட 

தீ.தன்றிச் வபிசான் பக்கலிருப்பையுணாரலாம், 

““இவவருட்குணத்தின் பகுஇயாகிய கண்ணேட்டத்தைப் பற் 

மியெழுக்க *பெயக்கண்டு ஈஞ்சண் டமைவர் ஈயத்தக்க, நாகரிகம் 
வேண்டு பவர்'” என்னுக்இருக்குறவிலும் சவபிசான் வி_முண்டசரி 

தங் குறிப்பிடத்கக்கதொன்றாம். சிபி, ததசிய தலியார் சரிதக் 

குறிப்புக்களைச் சல குறள்கஸிழ் கண்டு உரைச்சு.ட்காட்டிய ஆ௫யியர் 

பரி2மலழகர் இதனையுமீண்டுச் காட்டியிருப்பின் மிக ஈன்றுகும். 

இறைவ க்கு எல்லாஞ்செப்யும் ஆற்றல் இயர்கையென்றொழிக்தார் 

போலும். சவெபிரான்றலைமையும், அவர்கருணேத் இறமும் ஸ்ரீமாணிக் 

கவாசகசுவாமிகள், தாம் அதுபவித்துத் இருவாய் மலர்ச்தருளிய 

இருவாக்குக்களிற் பாக்கக்காணலரம். ** தன்மைபிறசாலறியாக த 

லைவா"” என்பது தலைமை பற்றியதாகும். தலைவராக யுூலகத்தலைவ 

செனவுங் சடவுட்டலைவ செனவும் இருவகையாகக் கொள்ளலாம்,
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இவ்விருவர்களுக்குழுள்ள பேசுக்தை நம்சுவாமிகள் யாவரும் வியர் 

இன்புறுமாறு மிக அழருபெறக்கூறியிருக்கின்றார்கள். சாக்கனமெ 

னின்; உலகக்கலைவர்களாகய அசர் முதலியாரை யுலகத் துள்ள 

மற்றையோசெல்லாம் ஈன்கு தெரிவா; அு.ச்சலைவர்களின் குணஞ்செ 

யல்களையும் Msn TL HF sor rar’ அக்தலைவர்கள், பிறரெல்லாசை 

பும் அரபா] அன்னார்குணஞ்செயல்களையு ஈன்குதெரியார். கடவுட். 

டலைவசாபெ இவெபிசானோவெனின்; பிறசெல்லா சையும் ௮ன்னார்குண 

ஞ்செபல்களையும் “அவனன்றி யோசணுவுமசையா”' தென்றபடியுபி 

ர்க்குபிசாய் கின்று ஈன்குணர்வர். பிறர்க்கு ௮ப்பெருமான் பெற்றி 

பூணசவரிதாகும், இப்பொருணலங்களை2ய நமது சுவாமிகள், மே 

ற்சாட்டியபடியும், பெற்றிபிறர்க்கரிய பெம்மான்” எனவும் ௮௬ 

aha செய்வாராயினர். “குறைவிலாகிறைவே” யென்பது, ௮ப்பெரு 

மான் கருணையைப்பற்றியதாகும். இவபிசான், தங்கருணையைப்பிற 

செத்தணையள்ளிக்கொண்டா ஓ குறைவின்றி நிரம்பியிருப்பசென் 

பதாம். இவ்விருவிஷபதீதையும் கெள்ளிப்பிறசாற் றெரிவரியான் 

றன்கருணை, யள்ளக் குறையாவரன்”' என்பதனானும் ஈன்குணசலாம். 

இகனால், சங்கருணையைக் கொள்ளாவிட்டாற்குறைவேயன்றிக் 

கொள்ளக்குறையாசென்பறும் வெளியாதல் உப்தீதுணர்க. எவ்வ 

யிர்க்கும் இரங், அவற்றிற்குவரும் இடையூற்றையொழிச்து இன் 

பளித்தல் வெபிரான் ஒருவர்க கூடுமென்ப ஐம், மற்றையோர்க்கி 

யன்றவசை கருணை செய்தலே கூடுமென்பதும் ஆன்றோர் துணி 

பாகும் இதுகருதியே ௮ருளைப்பற்றித் இருமல தேவர் கூறுமிட 

த்தூ 
*:அருபிர் யாதொன் நிடருறு மாக்கதற 

கோருபிர் போல வுருகி யுயக்கொள்ள 

கேரி ன.துழுடி. யாகெனி ளெஞ்சகத் 

ர முடைமை யருளி னியல் பே” 

சான்று மற்றையோர்க்பென்றவானு *முடியாதெனி னீரமுடைமை 

யருளினியல்பே” எனக்கட்டளையிட்டருளினார். 

இவபிசாலுக்கு முடியாக தொன்றின்மையின், ௮வ?ச கருணை 

யை முழுவிலக்சணத்துடன் அளுந்தகுதியினசென்பது வெள்ளி
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டைமலை பயெனவுணரத் தக்க்கொன்றாம். இன்னும் இவ்வுண்ணம 

யை பரிவொடா.தா சன்னுமந்திரமும் வலியுறுத்தும். சகல?த 

வர் மக்சண் முதலிய யாவர்க்கும் எவழ்றுக்கும் ஈயர்தாதா சிவபிசா 

னே யாவசென்பது, எஜுர் வேதகம்.துள்ள சமகமர் இசங்கள், இரு 

மால் பிரமன் முதலிய தேவர்களை ௮ன்னத்தோடு சேர்த்து ஈயப்ப 

டும் பொருளாகக் கூறினமையானும், கவெபிசானை யங்கனங் கூறா 

மையானு நன்ருணரலாம். யாவருர் தம்பா லிரக்கத் தாம் வேண்டி 

யார் வேண்டியாங்கயம் பெருங் கொடையாளியாதலின், இப்பெரு 

மான, கருணையென்னும் உயர்குணத்தின் முழுப்பாகத்தையும் 

உடையாசென்பது தேற்றமாம். 

(௩) சிவபிரான் கருணையின் சிறப்பு, 

இனி, ஈம் பெருமானுக்குரிய எண்வகைக் குணங்களுட் சர 

ணையும் உன்றெனினும், இக்ருணமே, சாமெல்லாம் வழிபட்டுப்தற் 

குரிய இருமேனிஃய இறைவன் கோடற்குரிபகாக விருச்தலின் 02 

ச்சிறச்சதாகும், சவபிமான் உண்மைச் சொரூப விலக்கணம் (செ 

றிசிவ மிரண்டு மின்றிச் சித்தொடு சத்தாய் நிற்கும்'” என்றபடிசச் 

சிதாநந்தப் பிழம்பேயாரும். இக்கிலை மலபத்தர்களாகிய ஆன்மாக் 

கஞுணசவமியகாகலின்) அவவான்மாக்களின் பொருட்டு இறைவன் 

அருவம், உருவம், அருவுருவம் என்னு மூவகைத் இரு 2மனியுமூ 

டையசாய் வெளிப்பட்டருளுவர். இதுவே தடத்த நிலையெனப்ப 

டூம். இத் திருமேனிகள் கருணையாற் கொண்டனவேயாம். இவ் 

விருவகை கிலையும் இறைவனுக்குரிய வென்பதையும், கருணையே 

வடிவ மென்பதையும், **கற்பனை கடந்த சோதி கருணை?2ய 

வடிவமாக”? யெனவும், செப்பிய மூன்றுஈந்தங், கருமேணி கழிக்க 

வரத கருணையின் வடிவு தானே” எனவும் போந்த இருவாக்குக்க 

ளானறிக, ஈண்டு இக்சருணையே தமத வாமபாக்ம் பிரியாதுடனு 

றைச்து விளங்கும் உமாதேவியாகயெ சிவசக்தியாகும். இஃ அ 4௮ 

ள.ஐ சக்தி யாகு மான்றனக்கு'” என்பதனானறிக, தமக்கமைந்த 

எண்வகைக் குணங்களுள், இவவருட் குண3ிம நம்பிரானுக்குரிய 

பசாசக்தியாக வமையமாயின், இகன் மாட்சியை எவ்வாறு பே௬ு 

வேன்! நம் பெருமானது இப்பேோருள்வெளிக்கண்ணே, எல்லா
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அண்டங்களும், அவற்றினுட்பொருள்களுக்கோன்றி நிலைபெறுவன 

வாம். இவ்வருள் வெளிச்சண் எல்லாவுபிரும் சிலை பெற்றிருந்தும் 

““கவெள்ளத்துணாவற்றி யாங்குன் னருள்பெற்றுத் துன்பத் இன்றும் 

விள்ளக்கில் லேனை” என்ற தஇருவாக்கின்படி நாம் ஈம் விளைப்பரு 

இயான் ௮க்கருணையினாற் பெறவேண்டிய பயனைப் பெரு. மாழ்று 

கின்றோம். இக்குற்ற நம்ம கேபன்றி யக்கருணா நிதியின் பாலத 

ன். தாழ்ந்தகிலம் மேட்டுிலமென்னும் வேறுபாடு கருதாது 

மேகம் நிசர்கரமாகப் பெய்தும், ௮ர்நீசை மேட்டுகிலமேற்காது லது 

க்கத்தாழ்வுகிலம் ஏற்ருமாபோல, சிவபிரான் பருகற்கனிய பரம 

கரனைத் தடங்கடலாகவிருக் இம், நத்தியவினையாகயவணை குறுக்கி 

ட்டுக் பெத்தலான், அக்கருணைப் பிரவாகம் ஈம்பாற் செல்லாது 

உண்மை யன்பர் கூட்டமாயெ நற்றடத்திற் சென்று நிறைகின்ற ஐ. 

சிவபிரான் அன்மாக்களுப்தற் பொருட்டுத் தங்கருணையமுகத்தை 
மிசவலிர்து எத்துணையோ உபாயங்களாலும், ஊட்டுகன்னார். இவ 

வண்மையை சுவா.நு பூதியானுணார்த பேசன்பாளசாயெ ஸ்ரீ மா 

ஊிக்கவாசக சுவாமிகள் கட்டகாயிட்டருளிப பின்வரும் இருவாசக 

திஇருப்பாகுசக்கானு மூணரலாம். 

=D] SRO LON Be —— 

“*வழங்குகன் முய்க்குன் னருளா ரமுதத்தை வாரிக்சொண்டு 

விழுங்குின் ரேன்விக்கி னேன்வினை யேனென் விதியின்மையாற் 

இழங்கரர் கேனன்ன தண்ஷீர் பரறாகத்தர் இய்பக்கொள்ளா 
* * ச e 1% 

யழுங்குின் றேனுடை யாயடி. யேனுன் னடைக்கலமே” 

என்பத, 

இதன் அருமைப் பொருளையுஞ் இரி.ஐ கூறிரீமற் சொல்வேன், 

OULD BH Dam (np) என்புழி, குவவுருபு பொரு ட்டுப் பொருள தரம், 

1என்னையாண்டாய்க்கு'” என்று பிழுண்டுஞ் ஈவாமிரள் இதனைவெ 

ளிப்படக் கூறுவர், ஆகவே, வழங்குகின்ற நின்பொருட்டு கின் 

அருராகியவாரமுகக்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகன்றேன் என் 

பச யக்சொடமின் பொருளாம். ஸ்ரீ மாணிம்சவாசச ஈவாமிநுர் 

தம்மைச் சிவபிமான் மிகவலிரந்து அடிமை கொண்டாசென்பை 

*கல்லைமென் கனிபாக்கும் விச்சை கொண்டென்னை சின்சமம் கல்ப
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னாக்கனை'' மெனவும், ஈர. ததென்னை யாட்கொண்ட வெர்தை பேரு 

மானே” யெனவும், **கல்லைப் பிசைர்து கனியாக்கத் சன்கருளை, 

வெள்ளத் தழுத்இி விளைகடிக்த வேடுயளை'' பயெனவும், **இனையனா 

'னென்றுன்னை யறிவித்தென்னை யாட்கொண் டெம்பிசா CUES,” 

'ஈனவும் போர் த இருவாக்குக்களானுணர்க, அவ்வாறு அடிமை 

கொண்டு தங்கருணை யமுதத்தை மெவ்வா மாட்டினாசெனின்; ஒன் 

௮மதியாச் குழவிப் பருவத்து மகவைச் தாய் அச்சமுறுத்தியணஷ 
ப்டுமா போலும், கல்லூரிக்கட்சென்று கல்வியின் மாட்டெயுணராது 

கற்றற்கு மலைவுறும் சிராசை யாசிரியன் அடி.த்துச் ger ps RS 

கல்வியைப். புகட்டிமா போலும் ஊட்டினாசென்க, 

இவ்வுண்மையை ய ஈம் சுவாமிகள் *(அடி.த்தடி.த் த வச்கார 

முன்றிற்றிய வற்புதமறியேனே”” என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார் 

கள். ஆதலின், **சர்க்களை வழங்குதல்” என்பது போலச் சிறி 

தும் வருக்கு தலின்றி மகழ்ச்ஈமிக்கு இடையிடி.ன்றிப் பெய்தல் கர 

இக், கொடுத்தல் தரூகல் முதலிய சொற்களை விடுக்.து வழங்குதற் 

சொல்லாற்றொரித்து, ௮வவாறு கருணையமுதத்தைப் பெய்து உண் 

.ுக உண்ணுகவென்று அடித்தடித்த வற்புறுத்துன்ற நின்பொ 

GO ௮ஞ்சியென்பார் வழங்குகின்றாய்க்கு எனவும் தன்னையுண் 

டாசைச் சற்றின்புறுத்துர் தேவசமுகம் போலாது Rand rr cn cer 

முதம் பேரின்புறுத்த வல்லதாசலின் உன்னரு ளாரமுதத்தையென 

வும், இயற்கையாக வுண்டலின்றித் அன்புறுத்து நின்பொருட்டுமிக 

கிரை துண்ணுகின்றேனென்பார் வாரிக்கோண்டூ விழுங்குகின்றே 

னெனவும், omar விரைந்து விழுங்குதலான் “விக்கனேனென 

வம், வேண்டாத வுணவையுண்டற்குத் தொடங்கு முன்னர்க் கண் 

டஉவளவிலேயயே விக்கலுண்டாமாகலின், மூறையே நிகழ்சாலமுமிற 

ந்ச காலமுர் தோன்ற விழுங்குகின்றேன்விக்கினேனெனவும் அவ்வா 
ுவிக்குதற்குக் சாரண நீயல்லை; வினைவயப்பட்டுமலும் என விதி 

யேயென்பார் வினையேனென் விதியின்மையால் எனவும், யான் 

வேண்டா திருப்பவும், என்னைத் அன்புறுத்தி யூட்டினையா தலின், 

அதனாலுண்டான விக்கலை யொழித்தற்குத் தண்ணீர் தந்து பிழை 

பப்பித்தல் வேண்டுமென்பார். ** தண்ணீர் பருகத்தந்துப்யக் கோள் 

ளாயெனவும், அவ்வமுதம் நின்னருளமுக மாதலின், அதனையுண்
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ணு தற்குரிய ௮இிகார வத். தவம் வேண்டுமென்பார் தண்ணிபறீர் 
மை--வெத்துவம் என்னும் பொருள் பொதுளத் தண்ணீசேனவும்' 

௮.ச்சண்ணீரும் அவ்வ மகம் ?பால் விக்கன் முதலிய சலனங்களைத் 

தருகலின்றி யெற்குகந்த இனிமைச் சுவையுடனிருத்தல் வேண்டு 

மென்பார். **தழங்கரும் தேனன்ன தண்ணிசெனவும், அது பெரு: 

னமயின் மிக வருச்துகின்ற னென்பார் அழுங்குகின்?றனெனவும், 

சிவபிரான் சேதனப் பொருள்க ளெல்லாம் தமச்கு அடிமையாகக் 

தாம் அ௮ண்டான் எனவும், ௮2௪சகனப்பொருள்களெல்லாம் உடை 

மைபரசச் தாம் உடையானெனவுங் கூறப்பிவரா தலின், இக்கான்கு 

சொற்களைச் கொண்டு விளக்குதற்ருரிய விஷம் முன்னிலை தன்மை 

யாகிய இடுசொற்களினமைப உடையா யடி?ய ளெனவும், யான் 

சேதனஞனாயிருந்துஞ் 'சறிதம் அன்பிலனாகலின், என்னையாளுகல் 

பற்றிவரும் ஆண்டானென்பஇனும், ௮சேகனப் பொருள்களைப்பற்: 

றிய உடையானென்பது நினக்குப் பெருமையாதலின் அதனையே. 

விளிப்பலென்பார் உடையாயெனவும், அண்டானென்ப துண்மை. 

யெனினும் என்னை கோக்கியவ்வாறு கூறற்கு. நாணமுடையேனாத- 

லின் அப்பொருள் பிறரறிப ென்னை2யே கூறிக்கொள்வலென்பார். 

அடியேனெனவும் நின்றனக்குரிமையுடைய பொருளினும், அடைக் 

கலப்பொருளைக் காத்தல் நின்பெருர்சன்மைக்கு. இயன்றதென்பார் 

உன்னடைக்கல:2ம யெனவுக் இருவாய் மலர்ர்தருளிஞர் சுவாமி' 
கள். நண்பர்களே?! இவ்வரிய ஏண்பொரு&ா நினையும் காற். றிருவா. 

சகமாட்டி சிக்இத்தற்கெவ்வாறு. ஒல்லும்? இவ்வருமை நூலுக்கு. 

உசை வரை வேனென்று முற்பட்டார் லர் இகன் நுண்பொருணல 

asin பிறரறியக் கூடாவாறு செய்தமை பெரிதும் வருந்தத் தக்க. 

vs. இன்னும் ஈம் இறைவன் அன்பர்களை யாட்கொள்ள மேற்கொ 

ண்ட செயல்களெண்ணத் தொலையா. அவர் தம் அன்பர்களுக்கு. 

எவ்வளவு எளியறிலையிலுள்ளாசென்பது ௮ச்செயல்களானறியலாம். 

ஈம் மணிவாசகர் பொருட்டு மண் சுமந்தார். **மண்முதற் சிவமீறு 

கிய முப்பத்தாறு சத்துவங்களையுங் கடந்தவன் என்று. என்னை க்கூயு - 

வார், யானோ என் உண்மையன்பர் பொருட் டக்கீழ்க் கண்டபிருதிவி 

தத்துவத்தை அம்முப்பத்தாறினுமேல் நிற்கும் என்சிரமேலேற்றுங். 

கடப்பாடடையேன்''என்று அவர் தாம் அடியார்க் கெளியராம் நிஷே.
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மையை நன்கு புலப்படுத்இனெர் போலும், என்னே வர் பெரும் 

கருணை மாட்டி! நினையுங்காலுள்ள முருகுகின்றதே. 

(௪) அக்கருணையின் வகை. 

இனி, அப்பெருமான் கருணைத் இறம் இருவகைப்படும். அலை 

அறக்கருணை மறக்கருணை யென்பனவாம். ஒரு தர்தைக்குரிய இ 

ரூவர் மக்களுள், ஒருவன், “*தந் சொன்மிக்க மந்திரமில்லை! என் 

றபடி செவ்விய ஈன்னெறிக்கண் லழுருகன்றான்.  அவற்குத் தந் 

நை 2வண்டுவன தந்து இன்பு நறுக் துகன்றார். மற்றொருவன் தச் 

தையுரளை கடர்.ஐு தஇயதெறிக்கட் செல்லுங்கா லவனைக் தக்தையடித் 

அுத்துன்புறுக் இ நன்னெறிக்கட் செலுத்துகன்றான். இவ்விருவர் 

மக்களி_,சீ துச்செய்டுமிவவிரு செயலும் அன்புபற்றியன 2வயாகும், 

இக௫்கனமே ஈம்பாமபதியின் செயலுமாம், தம்மிடத்தூ அன்புபூ 

ண்சி ஒழுகும் அடியார்களை யவருவப்பன செய் இன்புறுத்துவர். 

அன்பின்றி யிருப்ப பாசை யொறுச்து ஈன்னெறிக்கட் செல்லுமாறு 

அருள் பாலிப்பர், 

இவ்விரு செயய்கும் அவ்வான்மாக்களிடத தத் சாம் வைத்த 

கருணை ய சாரணமாகும். இவற்றுண் முன்னையது அறக்கருணே 

யெனவும், பின்னையது மறக்கருணை வெனவுங் கூறப்படும். ஈம்சம 

ப நூல்களையும் உலகயலையும் அதியார்சிலா யாவர்க்கும் ஐப்பவிரு 

மீரலன் 2ற கடவுளிபல், ௮வ்வாறின்றிச் லொக்கு இகஞ்செய்த லும், 

Hata, ௮ூதஞ் செய்தலும் என்னை ?” யென்பர். இவ்வுலக பரி 

பாலனஞ் செய்யும் அரசியலை நோக்கினும் இவ்வுண்மை மிக வெளி 

திலஜியத் தக்கதொன்றாம். இது கருஇ3ய இருவள்ளுவதேவரும் 

அறத்திற்கே யன்புசார்பென்ப வறியார், மறத்திற்குமஃ?த துணை 

என்று கூறினர். இத்திருக் குறளுக்கு மறத்தை மீக்குதற்கும் எ 

ன்.று அரியர் பரி2மழலகர் உசை கூறினர். இசனினுஞ் செவ்வை 

யாக அறத்தைச் செய்தற்கு அன்பு துணையாதல் போல ஏனை மறத் 

தைச் செய்தற்கும் ௮ன்பு துணையாம் என்று கொண்டு Dade 

ண்டனுட் பின்னகையபன்பு பற்றியமற மெனக் கோடல் சிறப்புடை 

sosmu gents, இங்கனமே சாயன்மார்கள் செயலுமாம், ஈம் 

வைஇக சைவசமய நெறியை யழிப்ப முற்பட்ட சமணர்சள் பாண்



~~ 

ந.யவசசனால் ஒறுக்சப்பட்டுக் கழுவேறுங்கால், அதனை விலக்கா 

யால் இருஞானசம்பர்சு ஈவாமிகள் கருணையிலசென்பர் ஒருசிலர். 

அன்னார், ஒருருடி. ஈலம்பெற வொருவனையும், ஒர் நலம்பெற ஒரு 

குடியையும், ஒரு 2 கயரலம்பெற ஒரசையுங் GDS gs காத் தலற 

மாமென்று அற நூல் கூ.றுகலையு ரூணர்க்இலா்; பொறையெனப் 

படுவ தாடவர் தமக்குப்பூணெனப் புகலிலும் பொருந்தார், முறை 

யறப் புரிக்தா1லக்கணச் தவர்த முடிச்தலை தணிப்ப?த முழுப்பூண்”” 

சான்னு நீ இியையு மூணர்ந் இலர். இன்னும் பல பிரபல நியாயங்க 

சூள Caves!) smi, ௮வையிண்டு வேண்டற் பாலனவல்லவா தலின், 

விரிச்கிலன், அகவ, வெபிரான் செயல்கள் *! TERT OS தினா ௮! 

மிறைசெய லருளே யென்றும்'' என்றாங்குக் கருணை காசணமாகவு 

வ்ளனவேயாம். 

(டு) ௮க்கருணையா லான்மாவெய்தும் பயன். 

இனி, அப்பெருமான் கரணையானுண்டாம் பயளைச் சிறிது 

கூறுவல். ஆன்மாக்களகா இ ?கவலத்து லாணவமலத்தாற் பிணிப் 

புண்டு இருட்டறையிழ் டெக்ன்ற கண்ணிலாக்குழவிபோல நினைவு 

செயலற்றுக் இடக்குங்கால் விவிதசக்திகளையுடைய ௮வ்வாணவமலத் 

தைக் கழுவுதற்பொருட்டுக் கன்மமல மாயாமலங்களை யவவவந்திற் 

கேற்பப் பயனுறச்செய்து, றிது அ௮றிவெழக்கண்டு, படைத்தன் 

முதலிய 8ந்தொழில்களையும் புரிந்து, இறுதியிற் றர்திருவடியின் 

பத்தை யிதற்குக்காசணம், தம் ௮ளவிலாப் பெருங்கருணையேயாகும். 

இவ்வுண்மையை, 

*அருளிற் பிறந்திட் டருளில் வளரக திட் 

டருளி லழிர்திளைப் பாறி (non D5 Bt 

டருளான வானந்தத் தாரழு தாட்டி 

யருளாலென் னந்த யகம்புகுர் தானே”? 

cogs Sui fraps addy os masta இனி, ௮ப்பெருமா 

னைக் காண்டற்கும் ௮வர்கருணேை2ய கண்ணாதல் வேண்டும். கேகோ 

பநிடதத்தில் **இர்இரன் இயக்க வடிவத்துடன் வர்தபரம்பொருளர 

பெ ஏிவபிசானை அங்குச்தோன்றிய உமாதேவியாசாயெ ௮ருட்சக்இ
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காட்டலாற் றெளிர்தான்'” சன்று கேட்கப்படுதலானும், *! மெய்யரு 

ளார் தாயுடன்சென்று பின்றாதையைச் கூடி” யென்று பட்டீனத் 

தடிகள் ௮ருளினமையானும், **௮அவனருளா ?லயவன்றுள் வணங்கி” 

எனவும், ௮வனருளே சண்ணாசக்காணினல்லான்'' எனவும்போக்,த 

இருவாக்குக்களானும் இவ்வுண்மை ஈன்குபுலனாம். *43௩ 2வனரு 

ளாற் பத்தி ஈன்குண்டாம்'” என்றபடி இறைவளையடைதற்கு Ie 

முக்கியமான பத்தியும் அவனருள் வழியுண்டாமெனின்? வேறிபன் 

பயனை யெவ்வாறுரசைப் பன் | ௮ப்பெருமான்பசங்கருணையின் பய 

ஞக முடிவில் நாம்பெறத்கக்கபொருள் ௮ப்பெருமானேயாகும. இத 

னினுஞ் சறந்தபயன் யாதுளது? சிவகேசர்களே! இவவுலகத்தம் 

அவ்வுலகச்தும் விரைவிற் மேன்றியமிகன்மாலையவாயெ இற்றின் 

பந்தரும்" பொருள்களைப் போலாது நிச்இயானர்கவுருவமாயெ அவ் 

விறைவனை ou spur Ades அ௮க்கருணையைப் பெறு தற்குரியசெ 

யலையன்றி வேறுயாம் செயக்கிடப்பதுயாதுள.த? ஸ்ரீ மணிவாசசனா 

ரும் **தந்த.துன் றன்னைஃ் கொண்டென் றன்னைச் சங்கரா யார்கொ 

லோ ௪ ரர்,௮ர்தமொன் றில்லா வானந்தம் பெற்றேன் யாதுரீ பெற 

றதொன் றென்பால்” என்றுஇப்பே.சானர்சப் பெருஞ்செல்வப் பே 

௮ ௮வர் கருளையினாற்பெற்த தம் ௮ நுபவவுண்மையை ஈம்மனோரும் 

உய்யவெளிப்படுத்இு யருளிஞர்கள். இத்திருவாக்கில் ஒரு பண்ட 

மாற்றுச்செய்தியை நாம்௮றி௫ன்றோம். அஃதாவது, எல்லாவறி 

வும் எல்லாவாற்றலும் நிறைர் த மலசகதராடகிய சிவபிரான் தம்மைக் 

கொடுத்துச் சற்றறிவுஞ் றுகொழிலுமுடைய வனை யதழ்குமாற் 

ராகக் கொள்களன்றாசென்பதே. அ௮ப்பெருமானைப்பெற்றமையாற் சீவ 

ன் எய்இிய பயன் அளப்பிலாவானந்தம், இச்சீவனால் அவ்விறைவன் 

பெற்றது யாதமின்ற, என்னேயவர்கருணைத்திறம்! மனத்தானி 

னைத்தற்காம் வாயாற்பேசற்கும் ௮ளவுபபிவ இன்ராகலின், இம்மட்டி 

ற்சிவபிசான் கருணையென்னும் பகுதியை நிறுத் மேற்சிவர்களின் 

கடமையயைப்பற்றிச் சிறிது கூறு வேன், 

(௬) வர்களின் றன்மை. 

ஆன்மா எப்பொருளைச்சார்ந்ததோ அப்பொருளின் வண்ணமா 

நீசன்மையுடையதென்பது வேசாகம சிச்காந்கம். வெளி, இரு
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ளோடு கூடுங்காலிருளாகவும், ஒளியொடு கூடும்கால் ஒளியாகவும் 

ஆகல் 2பாலவும், ஓ பளிங்கு, செர்நிமக்தைச் errs BF செம் 

மையாகவும், கரரிறக்கைச் சார்க்துழிக்கருமையாகவுற் தோன்.றுதல் 

பேரலவும், அன்மா, மலவிருளிர்கலர் அழி அகன் மயமாகவும், சவ 

விளச்கத்திற்பொருர்துழிச் ெமயமாகவும் விளங்கும். ௮வவப் 

பொரு&ரச்சாருங்காற் பிமிப்பின்றியகீதுவிதமாகவேசம்பக்தழுற் றுக் 

கலர் இருக்கும். மலக்தோடு சம்பந்தமுற்றுழியர்கிலையும் ௮்.துவி 

தரிலையமோவேனின், அதுவும், ஒன்றென்றாவது வேறென்றாவ.த 

கூறப்படாமையின் அத்துவிதமேயாம். இதனை *அணவச்தோடத் 

அவிசமானபடிமெப்ஞ்ஞானத், சாணுவினைத் அவிதஞ்சாருகாளெ 

ந்சராளோ” என்னுர்காயுமானார் இருவாக்கும் வலியுறுத்தும், தக 

வே தனக்கெனவொரு சுதந்தாமுமின்றிச் சார்ச்சிப்பொருள்களின் 

நன்மையே தன்றன்மையாகக் ?காடல் ஆன்மாவினிலக்கணங்களுண்டமூ 

க்கியமானதொன்ரும். இன்னும் இச்சிவன் சசசமலமாகய moras 

தாற் பிணிப்புண்டுஅதனீக்கத் இன்பொருட்டு இக்றவனாம்றசப்பட்ட 

மாயா மலகன்மமலங்களின் காரியங்களாகியத. நுகசண புவனபோக 

ங்களைப்பெற்.று மாறி மாறிப் பிறக்குமியல்புடையதாம். மனம் புதி 

இயகங்காசஞ் சத்கமென்னும் அக்தக் கரணங்களாகிய கருவிகளாற் 

பொறிகளின் வாயிலாகப்புலன்களை park go அதனான் மீண்டு மீண் 

டும் வர்தேறுகன்ற கன்மங்களையுடைத்தாம். இன்பச் தருவன வற் 

ஜில் விருப்பும், துன்பர்தருவனவற்றில் வெறுப்புமுடையதாகும். 

இன்னும் இவ்வான்மாவினிலக்கணம்,வகைவிரிகளாற் பல இறப்படும். 

அவை விரிர்த ளைவ நூல்களிற் காண்க. 

(aT) கடமையின் றன்மை. 

இணி, கடமையாவஅ௫ இன்னதெனச் இறிது கூறுவேன். இவ் 

வுலகத்து அறிவுள்ள ஓவ் வொருவரும், காம் செய்யவேண்டியவை 

யிவை யிவையென நான்முகமாகவும், பெரியார் முகமாசவுமுணர் 

ந்து பிரதிப் பிரயோசன கதைப் பற்றிச் ந்இியாமன் மேற் கொள் 

ளுங்காசியம்களுள் இன்றியமையாது செய்யத்தக்கவை யெவையோ 

அலை கடமை யெனப்படும். ஈன்மாணாக்கனொருவன் அ௫ிரியனொ 

த்தல் கருத வெறுப் புறாது ௮வனாணை வழி நின்௮ு கற்றுவருக
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அம் இக்கடமையேயாகும். போர்வீசனொருவன் போர் முனையிற் 

சென்றவுடன் தனக்கு வரும் வெற்றி கரத முற்படலும், சோல்வி 

கரு இப் பிற்படலுஞ் செய்யாது நில் கின்று பொருதலும் அவன் 

கடமையாகும், ௮ற நூல்களில் நிச் இியகருமாநுட்டானககளைப் பற் 

Dim OD, அவற்றைச் செய்தலால் வரும் பயனையும் விரி துபபின், 

இப்பயன்களையாராய்ந்தறிக்ேேத செப்தல் வேண்டுமென்று எவரும் 

கருதல் கூடாதெனவும், பிரதிதின மஞ் செய்பவேண்டிய௰ கன்ம 

களைப் பயன் விசாரியாதே செய்து தீரவேண்டுமெனவும், அங்ங 

னஞ் செய்தல் ஒவ்வொருவனுக் தங் கடமையாமெனவுங் கூறுதலு 

மீண்டுக்கருதற்பாலது. அறிவுவலிபடைகிகார் பயை விசாரித்தன் 

மிச நன்ற. அ௮ஃியலாதாயின, விசாரித்தறியும்வசை கன்மங்க 

ஊளைச் செய்யாதொழிதல் தவறென்ப?க யீண்டுத்துணியற் பாலது. 

ப.பன், விசாரித்தலின்றிச் செய்யினும் செய்காறை-” சாரதலொரு 

தலை. வசையாது கொடுக்கும் வள்ளன்ை ply mL. DUTT, இவற்கு 

இன்னது செய்தல் வேண்டும், இதர்கின்னது செப்கல் வண்டும் 

என்னும் நியஇயின்றி நேோரர்த சேர்ச்சுபடி, கொடுத்ததற்முக் காச 

ணம் அவருள்ளத்இற் பஇக்து கடக்கங் கொடைக் கடமையா 

கும். இது நோக்கியே, ௮வர் சொடைமடம் பட்டோரென்று 

கூறப்படுவர். முல்லைக்குத்கேரு ம.ரிலுகருப் போர்வையும் வேண் 

டாகனவாகவும், ௮ப்பொருள்களினியற்கைத் தளர் கிலையைக்சண்ட. 

வுடன் மன ெகிழ்ம்து இரக்கமுற்று அவற்றிற்குப் பேரிடையூ.றுவர் 

ததாகக் கருதிப் பா] முகலியார இயைபில்லாக் தேரும் போர் 

வையுமீர்சனசே. இவ்விகை பயன் SO sear? அவர் தமக்கு 

இயற்கையினமைந்து கிடக்குக்கண்ணளியோடு கூடிய கொடைக் 

கடமையேபன்றி வேறென் சொல்வது? முல்லைக்கொடி, படர்கொ 

ம்பின்றித்தளரு?மல், கன் ஏவலாளனைக் கொண்டு தக்கதொரு 

கொழு கொம்பை நிறுத்தல் கூடாதா ? sarap Carin. gud 

இத் 2க॥ினா லக்கொடிக்குக் இடைச்ச வி2சட நலம் யாதுள து? அங் 

கனமாகவும் தேரை யிந்ததற்குக் காரணம், பாரிவள்ளல் தேசேறி 

வருங்காற்கொடி யின்றளர்கிலையைக்கண்டதும் சனதுஇயற்கைத்சண் 

ணளியால் இன்னது செயற்பாலதென் றுணரும்௮த்துணையுர் தாழ்க் 

கமனமின்றி அக்கணமே சேரைநிழுவிஞர் என்பதே, இகனைனன்றே,
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ிகாடுக்லொதானைப் பாரியே ,யென்றுகூறினும் கொடுப்பாரில 

என்று நம் சுந்தரமர்ச்திசவா மிகள் ௮அவ்வள்ளலின் கொடைக் இற 
“ ந ௩ ° ட . . > உர 

தீதைப்பாராட்டி யருளிஞர்கள். ஈம மக்சளொவ்வொருவ ரும் 552௧ 

யம், மொழி, சமயழ கலிபவற்றை யிபனறவ ர பேலா தற்படலு 2 

தீத்தவ்கடமையாகும், இந்கடமை யுலகிபர்கடமை சம்பக்கடமை 

பெனட௫ருவகைப்படும, அவற்று ீண்டுக் கூறப்பட்டன லெ வுலகயற் 
4 அ/வ 3) 3 / 

* ச ௪ க ௩ e oN * 

கடமைகளாரம். இன்னும இதுஈம்பர்துமாகர் கூறுப LD sal Muy 

மாகலின், எடுத்துக்கொண்ட விடயத் நிர்மிலபயுமாறு நமரமப்த 

௫ ட . ச ட a) oO ச 

சடவுளராடப வவெபிமான்மாட்டு நாம் பெப் ப?வண்டியவைகளை பா.ம 

குக்கூறு வேன். 

(௮) இவெபிரானிடக்துச் செய்யவேண்டிய கடமைகள், 

சைவர்ஊாயெ சாமெல்லாம் நம்சமயக்சடவளரயெ வெபிசாளைய we 

மைபன் 2பாடுவழிபிி தல3வேண்டும்.௮ ப்பனம்வழிப9க்காலிகசாகெ 

ய்வங்களைப்பழித்தல் கூடாது. ந$்தெெய்வத்தை2ப போழ் று வமாக, 

அபின், ஒருசாசாம்,எல்லாத்தெப்வல் கர ஈ லன்றேபாசலின், ௮4 

தெப்வற்க ளெக்லாவற்றையும் சமமாகக்கரு நியன்பு செய்தல் வண் 

டுமன்பார். அன்னார்கூற்று மரபு பிழைபட்ட சொன்றாகலின், பொ 

ருந்தாமைகாட்டுநூம், லவ்வொரு ௪மயத்தாருக்கத்தஞ் சமபக்கட 

வுர்சிரபபு வகையாணும் பிறசமபக்சடவு “ப Gur gus GIT oD 

ம் அன்புசெப்பலாமன்றிஈ சமநிலையாக்கொ_ல் பக்.இ.பின்,இலக்களா 

மன்றம். தெப்வங்களெல்லாம் உண்மைகிலபில முடி வில்ஒன் மே 

யெனினும் அவ்வுண்மை தத்துவஞானிகணாககன்ஙி மற்றையோர்கி 

குண।வரிகாம். சாமாஈபர்கள் அர்கிலையைப்பற் ப் பேசல் பேச்சள 

வேயன், ரி யதுபவவளவிற் கோடலரிது, எப்விஷபழம் அறுபவக் 

Roo Hs Sues rAd cys ev பயனின்றாம். இனனடுன்ன வொ 

முக்சங்கள் உத்தமமென்று பேரிவிட்டு ௮அவற்றைக்கடைப் பிடிக்கா 

விடின், ௮ப்பேரராற் பபனென்னை? “*ரொல்லுதல்யார்க்கு மெளிப 

உரிபவாம், சொல்லிப வண்ணஞ் செயல்” என்பதும் ஈண்டுக்கருகழ் 

பால. இறப்பன்பென்பது ஒரிடத்தன்றிப் பலவிடக்துஞ் சேற 

லாகாது. பல்லிடத் தஞ் சேறல் சாமாநியபக் இ2ப.பாகும். ஐ௫ பெண் 

மகள் சன்னைகைப்பி) ச்ச சாதலனிடத்தும் செப்யும் வுண்புக் ம்
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தன் சோதரர் சுற்றத்தாரிடத்துச் செய்யும் அன்புக்கும் பேதமுண் 
உன் 27 முன்னையதுவிசேட வன்பும் பின்னைய சாமாநிய வன்பு 
மாம், வி2௪டவன்பை வேறோ ரீடத்துச்செய்யின், வியபிசரித்தற் கூற் 

றம் வருதலோடு வி2சடவிலக்கணமும் பிழைபடும். சாமாகியவன் 

பை புரியசோதாரிடத் தப்போன் மற்றையோரிடத் தஞ் செய்யலாம். 

அசனால் வருங்குற்றம் யாதுமின்றாம். அவ்வாறே கமது௪சமயக்கட 

வுளிடத்துச் செய்யும்பக் இ வி2சஷமூம், ஏனைத்தேவர்களிடத்துள் 
செய்டும் பக்த சாமரநியமுமாம், ஆனால்௮ப்பெண்மகள் தன்னுயிர்க் 

காதலனைப்பாராட்டி, பேனைச்சோதரர் முதலியோசைய மிகழாது 

உபசரித்தல் போல நாமும் ஈம்சமயத் தெய்வத்தைப் பாராட்டுத 

லோடு மற்றைத் தேவர்களையு மிகழாது ௮வசவர்க் கேற்றவாறு 

உபசரித்துப் போற்றுதல் சடனாம். இவ்வாறு தத்தஞ்சமயக் 

தெய்வங்களிட த் வைக்கும் விசசட வன்பே ஈல்லின்பந்துய்ப் 

பித்தற்குரியதாகும். இங்கனமின் 3ி யெல்லாஞ் சமஞ்சமமெ 

ன்று கூறுவார் ஒன்றினு நிலைபெராது தமக்குரிய அன்மலாபதீ 

கை முடிவிலிழர்தவ?ர யாவர், சமயசாதஇச விசாரத்தால் தத்துவ 

நிலை யஇகாரநிலை மூதலிய தாரதம்மியக்களைக் சண்டுகூறல் ௮வச 

வா அன்புகிலைப்பிகற்ருபயோக மாதலானும், முன்னையசமயாசாரரி 

யர்களெல்லாரும் ௮ங்கனங்கூறிப் போர்தமையானும், அ.துநிர்தை 

யாகாது, நிர்தையாவது துரபிமானத்கால் உள்ளதை யில்லதகாசுவு 

ம், இல்லதையுள்ளதகாகவும் கூறிப்பழித்தலேயாம். **உள் ளேன் பிற 

தெய்வமுன்னையல்லாதெங்களுக்கமனே” (gO NG Lat lod CHT EN Bl 

கூர் துருகேனாயிடினு, மற்றறி யன் பிறதெய்வம்,”” என்ஸுர் இரு 

வாக்குக்கள் கிந்தையின்றி விசேடவன்பினிலக்கண த்தைவெளிப்படு 

த்துதலுணர்க. ஆகவே, நாம் ஈம்பதியாபெ வெபிரானிடத்து விச 

டபக்தியாயெ உண்மையன்பு செய்தல்) கடமையாம். இதரதெப்வய் 

களையும் உரியவாறு போற்றுதலைப்பற்றி விலக்கின்மையு முணா தல் 

வேண்டும். ௮ஃது௮வசவர் மனநிலைக்கேற்ப மேற்கொள்ளத் தக்கு 

தொன்றாம். 

இனி, சைவர்களாகய நாம் ஈம் இறைவனை மூறைப்படி. வழிப 

டுதற்கு இன்றியமையாது மேற்கொள்ளத் தக்கது இகைகயேயா 

ga இகைஷயில்வழிப் பஞ்சாக wer wh Sa மூசலியவற்றைக்
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செபித்தற்குக் கூடாமையாலும், சரிபை முதலிய நால்வகை நெறி 

யோமுக்கம் பெறப்படாமையானறாம் ௮ஃ ஐ இன்றியமையாததொன் 

றேயாம்,  இசைநபாவது, அன்மாக்கவிடத்துள்ள இவெசக்தியை 

வெளிப்ப... வொட்டாது தடையாக மறைத்து நிற்கும் மலசக் இயை 

க்கெடுக்றுச் வெர்துவம்மைக் கொடுப்பதாலய சிலசக்இக்கிரியை 

யாரும், இதனை, 

“பயா வாற -ஒவிணராறகெ.-1_கி.ரிறொயிகா | 

ஹை) கஷ்ய_தறா 1 உலா 7௧ uv ossay ca yu 

SOQOQasuGe radi air vorip dha FY op உா.ந)ணொ” 
eld 

எனவரும் பெளஷ்கராகமக்கானுமுணர்க. இன்னும் இத்திகைக 

யினா2ல 2ய சோக; கலிய வெல்லா கலன்களுஞ் சித் அக்ரு மென் 

ஹ முண்மையை வாயு சங்கை முதலிய புசாணங்களாளும், வீரிதி 

அக்கூறுஞ் வொசமங்களான முணர்ச. இச்சை பலதஇஇறப்படும். 

Hun Hon விளக்க வி2?சடங்களை யெல்லாம் அகமங்களுட்டெளிவா 

கவுணசலாம், சமய இணைபெற்று இறைவன் உருவத் இருமேனி 

யைப் புறத்தொழின் மாச்திரையான் வழிபடுகலாகயெ சரியையும், 

விசேட$ீகைைபெற்று அருவுருவத் திருமேனியை புறக்தொழிலக 

திதொழமிலிரண்டானும் வழிபடுதலாகெப கிரியையும், ௮ருவச் இரு 

மேனியை கோக்க யகத்தொழின் மாத்திசையான் வழிபடுதலாயெ 

யோகமும், நிருவாண இசை பெற்று இம்கன்றனையுங்கடர்க சக் 

இதானந்தப் பிழம்பாகிய இறைவன் சொரபக்தை வழிபடுதலாகிய 

ஞான நிலையும் ஆசய இரச்சால்வகை மார்க்கங்களுள், தக்கருடுக்கே 

ற்பலியன்ற தொன்றை யறுட்டித்துவருதல் ஒவ்வோரான் மாக்களு 

க்கு முரியகடமையாரும். ௮ற நூல்களிற் கூறப்பட்ட ஜீவகயை, கொ 

ல்லாமை, புலாலுண்ணாமை, சுட்காம நீத்தன் முதலிய வுயர்ச்க லழு 

க்கங்களெல்லாம் ஈண்டுக்கூரிய சைவ நெறிக்கணடக்குமாதலின், 

வேருக விரித்திலன், வைதிக ஞுலத்இற் பிறந்தாருள்ளுஞஷ் ல 

நவீன ௮றிவடையோர், கிரியைகள் சேவல மெளட்டியர்களுக் உ 

யன்றி பமிவுடையார்க்கில்லை யெனவும், அறிவுடையார் உண்மை 

ணர்ர்தூ. அர்கக்கரணக்கமா மாத்திசற் இருத்திக் கோடல் போதிய 

தெனவுய் கூறி நித்இய கன்மங்களைப் பொருட்படுத்தாஜு are gang 

வமி?சேகழிக்கன்றனர்,  அவசெல்லாம், சன்மாதுட்டானங்கள
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ஸன்றிச் சித்த சுத்தியுண்டாகாதென்று அதுபவ ஞானிகளாகயே wu 
பண்டையோர்கூறி யவவாறே யொழுகய வுண்மையையொருசிறி.௪ 

மூணர்ர்லெர்... சதையிற் கண்ணபிரான், தத்துவ ஞானியுங்கள்ம 

திகைவிடல் தவறெனவும், மற்கோடலின்றியமையாத தொன்றெ 

னவுர் தடை விடைகளாலருச்சுனற் குப2த௫ிக்சதையு மூணர்ந்தி 

லர். உண்மை ஞானி யொருவர் எல்லாப்பந்தங்களையும் ஒருவிச் 

சதக ரானப்பிரகாச்இயைந் இருக்குங்காற் கன்மங்களவசைத் தாக 

சாமற்றா2ம யொழியும்.  அந்நிலையைப் பற்றி யீண்டுச் சங்கிச்சலி 

யை பீன் று. கன்மர்சானே யொழியப் பெற்றவொரு மகா ஞானியை 

Curae யொருவன் அடி.காள், தேவரீர் சர்இயோபாசனை செய்யாத 

'ருத்தலென்னை ? என்,று வினாுவினா-ஞக, அவர், 

7_தாொஊ£மீரா_சாஜா_காவொய$யஹ-.க8 

ஷ-5)_௧௯௦ பவ பள ஹ r2-newir an வவெ 80GB 4 Lia 06-4 வெள க(௦ oW),\ TE -ne ion | 

(“இதன் மொழி பெயர்ப்பு) 

அஞ்ஞானச் தாய்மாண மானா எல்தொன்றோ 

மெய்ஞானச் கான்முளைய மேவினான்--இஞ்ஞாலம் 

தன்னின் மாண சனனவிரு சூசசத்தேன் 

உன்னலெங்கன் சம்திசெய Court.” 

சான்.று விடை கூறினா. ௮ஃதாவது: :* அஞ்ஞான வுருவமாயெ 

தாயிறர்சாள், ௮றிவுருவமாகிய குழந்தை பிறந்தது ; இவ்விருவகை 

யாசெளசத்தையுமுடையனா யிருச்குங்கால் எவ்வாறு யான் சந்தி 

யோபாசனை செய்வல் ” என்பதாம். அதலிற் சண்ணப்பர் முதலி 

ய முறுகய அன்புடையார் செயலை விதியாகக்கொண்டு ௮த்தகுஇயி 

ல்லாத நாமும் மாம்ஸ நிவேதனத்தை பிறைவனுக்குச் செய்தல் 

பொருக்துரா ? அவர் இறைவன் கண்ணிற் புண்ணீர் வார்தல் கண்டு 

வருந்தி யதற்கு மாற்றாகத் தங்கண்ணைப் பறித்து வைத்து மகிழ்ந் 

தாரன்றே; அத்துணிவு நமக்கும் வரினன்றே அவர் செயலை ராமுவங் 

சோடலமையும்? 

அன்பர்களே 7 

இக்குதர்க்சக நெறியை யொழித்து ஈமச்கு இறைவன் அருளிய வேதாகம 

ங்சளில் வி.திச்சப் பட்ட செயல்களை யியன்ற வரை விடாது செய்மின்கள்$
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புலாலுண்ணன் மூதலிய வத்றிற்கு மூஇர்க்த அன்புடைச் வச் செயலாளராடு 

ய அடியார்களை யுதாணர்காட்டிப் புரைபடா சீர்கள்) சமயாசாரமாகிய நித்திய 

கன்மங்களைவிடா ௪ செய்ப முர்துமின்கள் ) pula ரசோழுச்சங்களையஞ் சொ 

ல்லளவிற் சுருக்கியஞ் செயலளவிற் பெருக்கியுங் காட்டுமின்கள் ; ஈம் சமயக்கட 

வுளைச் வெலிங்சாதி இருமேனிகளிடச்ஐம், வெனடியாரிடத்து மிருப்பதாசச் 

சண்டு விசேட அன்பைச் செய்மின்கள்; பிற சமயங்களு ம் இறைவனராளிரும் 

தீவாறு அன்ம பக்குவ கோச்சி வெளிப்பட்டன வென்னு முண்மையு 

ணர்ந்து ௮வற்றை யிகழன்மின்கள் ) இளமைப் பருவம் காமாதிகளை யறு 

பவித்சற்சென்றே கருடிக் கழிம்காது ஈம் பெருமானை வழிபட்டுய்தற்கு 

மிகவேற்ற தொரு பருவ மென்றெண்ணமின்சள்; you வழிபாட்டை 

யும் விக்கரகாராதனச்சையும் இயன்றவரை Wo விடாது செய்ய 
விரும்புமின்கள்; உரிய கருவிநால்களையும், அவற்றின் பயனாகக் சமய 

கால்களையும் நடுமிலையடன் அராய்மின்கள்: தாங்கொண்டசே பொரு 

ளெனச் கடைப்பிடியாது தம்மினும் தாழ்க்தார் வாயுண்மை வருமாயின் அதனை 

weit தேற்றுக்கொண்மின்சள்; நூல்களிற் கண்டவற்றை யொழுக்கத்திற் 
காட்டற் கன்றிக் சலாம் விளைத்தற்குபயோகமென் றெண்ணுதீர்கள்; நம் சம 

யச்தையும், பாஷையையும் பிறசமயத்தார்க்கும் பிபாஷையாளர்க்கும் வருத்த 

மேண்டாமாறின்றிப் பேணமுற்படுமின்௧கள்; பிறர் நம்சமயம் பாஷைகளை 

யறியாமையான் இகழின் அவர்மணம் வருதாது விஷயங்களுக்கு மாத்திரம் 

தீச்சவாறு மறுமொழிதந்த அவரைத் திருத்துமின்கள்; பின்னும் இருந்தாரா 

யின் ௮வரறியாமைக் கரங்கிெயஃ்தொழிய ஈங்கடவுளை வேண்டுமின்கள்; Ras 

பிரான், விரும்பிச் கருணைபாலித்தற் கூறியதாக ஜீவசயையென்னுக் திவ்மாமிர் 

தத்தை முதலில் ௮ம் கெஞ்சச்சலத்நிற் கொண்மின்கள்; ஈண்பர்களே! இவை 

யெல்லாம் சவர்களாகிய நங்கடமைகளேயாம், இக்துணைச்சடமைகளுண் மிக 

மூக்கயெமான கடமையொன்று சிவபிரானை கோக்கச்€வர்களுக்குண்டு அதனை 

யும் ஈண்டுக்கூறுவேன். 

(௯) ஓரின்றி பமையாக்கடமை;. 

அஃதாவது, இறைவனைகோக்க ஆன்மா ஒருவித சுதந்தரமு 

மின்றிப் பரதர் இரனாகலின், ஆணவமலச்தாற் பிணிப்புண்டு இடக் 

கும் பெத்தகாலத்தும், த.நுகரணங்ககப் பெற்றுச் சிறித அறிவு 

விளக்கமுற்று உபாசனாஇகளைச் செய்யு மத்தியகாலத்தும், மலசக்தி 

யறவே யொழியப் பெற்றுச் கவச்துவமெய்திப் பேரின்பறுகரும் 

முக்திகாலத்தும் கன்பாலிடைவிடா சமைந்து இடக்கும் அடிமைத் 

தன்மையேயாம், அடிமையாவது “கண்ட விவையல்லேனா னென்
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றகன்று காணாக் கழிபரமு கானல் லேனெனக் கருதிக்சசந்து, தொ 

ண்டு” என்றபடி. சகாணப்பிம் பாசகாரியப் பொருள்களும் மேலாகிய 

ப.இப்பிபாருளும் பானல்லேனென்று கருஇயவழி முன்போலமுனைத் 

தலின்றி Cun ae; cori af னுள்ளடங்கிகிற்றலாம்.  இவ்வடிமையின் 

முக்பெ விலக்கணமாகக் கருத2வண்டி௰த,  அண்டானாயெ Gas 

பிரான், ஓப்பாரு மிக்காருமின்,றி யாவர்க்ருமேலார் சலைவசெனவும் 

அடிமையாகிய யான், என்னின் ஓப்பானதுங் மோன மாகிய 

பொருளொன்றுமின்றி யானேமிகக் தானவனெனவும் உள்ளவா 

wf! COT 5 தொழுகலேயாம். இ௮கருஇயே, யரவர்க்கு மமேலாமள 

விலாச் £ருடையான், யாவர்க்குங் ழோமடி.யேனை' என்றார் ஸ்ரீமணி 

வாசகப் பெருமானும், நம் சமயக்கொள்கை பலவற்றுண் மிக முக் 

தியமானஅ மிது 2வயாம். அதனாலன்றே, “தாம்வெலுற் தன்மை 

யோடு சைவமாஷஞ் சமயஞ்சாரு, மூழ்பெறலரிது”” என்றுகூறும் சிவ 

ஞானத்தியும்? இச்சிசொண்டு, தாதமார்க்கம், சகமார்க்கம், சற்புத் 

இசமார்க்கம், சன்மார்க்கமாயெ சரல்வகை யொமுக்கக்தினும் அன் 

மாவைவிட்டு நீம்காகதொன்றாம். “*எவ்விடத்து மிறையடியை”” 

பெனவும், “தொழும் பாகுமங்கு”” எனவும் கூறியபடி முக் இயினும் 

இவ்வான்மா அடிமையே யாமெனின், வேறிதன் மாட்சியை யெம் 

கனங்கூறுவேன்! உள்ளவர.று ஒசான்மா இறைவனுக்கு யான் என் 

௮ம் அடிமையே யென்றுணர்க் து முனைப்பின்றி யொழுகுமாயின் 

முக்தி யின்பமாயெ பயனைச் சிவ:ிசான் தாமேதருவர். முக்தியை 

விரும்புசகலும் அடிமை யிலக்கணத்தக்குக் குற்றமா மென்றால், 

வேறு பிரதிப்பிர2யாசனங் கருகல் கூடாதென்பதைப் பற்றிக் 

கூறுதன் மிகையே. முக்இயென்பது எல்லாவற்றையும் விடுத 
லன்றே? அ௮வ்வேண்டாமையை வேண்ட லவசயமென்று நால்கள் 

கூறவும், ௮.தனை விரும்புத.லுங் குற்றமென்ப: தெல்கனம் பொருக்க 

மெனின்; ௮ன்மா, தன்சடமை யின்னதென் நறிந்து மேற்கொள் 

ஜின், இறைவலுர் தன்கடமையைச்செய்வன் என்பது தேற்றமன்றே? 

௮ஃதுணார்தும், சிறிதுஞ் சுதந்தரமில்லாத இவன் எற்கு இன்ன. 

(வேண்டுமென்று விரும்புகலுர் சவறேயாம், இவவுண்மையை, 

(மண்மேல் யாக்கை விமோறும் வந்துன் சழற்சே புகுமாறும், ௮ண் 

ணாவெண்ணக் கடவேஜோ வ்டிமைசால வழகுடைத்தே'” என்லுக்
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இருவாக்கானு முணர்க. ௮ஃதாவ.து, யான் அடி.மை௰யன் றுணர் 
நீதபின் நின்னை வமிபடுதலேயன்றி பிவவுடல் கழியுமாற்றையு நின் 

றிருவடிப் பேறுபெறும் வழியையும், யான் எண்ணாகுழ் குரிய2னோ) 

அ௮ங்கனம் எண்ணு வளுபின் என் அடிமையிருர்கவாறு மிச வழ 

இத என்பதாம். *சார்புணர்க் ன சார்புகெட வொழுகின்'” என்ற 

படி. தாதமார்க்க முதன்மூன்று மார்க்கத் தினுமொழு கு(8வார் முக்இ 

யின்பதீஇல் விருப்புற்று மேன் 2மற் செல்லுவர். நான்காவதாக 

சன்மார்ச்கச் தொழுகுவோர் அவ்விருப்பமு மின்றிக் தங்கடனித 

வென வுணர்ர். த றிது முனைத்கலின்றி யடங்கிகிற்பின் சிவபிரான், 

தங்கடனாயெ பேரின்பளித் கலை விசைர்து செய்வர். 

ஆசியர் சேக்கிழார் சுவாமிகளும் இவவுண்மை யடிமையர 

ரைக் கூறுங்கால், 

சேடு மாக்கராங் கெட்ட திருவினார் 

ஐூஞ் செம்பொனு மொக்கவே நோக்குவார் 

கூடு மன்பினிழ் கும்பிட லேயன்றி 

வீடும் வேண்டா வீறலின் விளக்கின்” 

என்று பாராட்டி பிருக்ெறனார்.இவவருட்பாசுசத்நின்அருமையை 

மெயென்னென்பேன்! இத்இருக் தொண்டின் மாட்டியைப் பழ்றித்த 

யேயொரு விபாசமெழுதி வெளிப்படுத்தக் கருதியுளேனுதலி 

னீண்டு விரிக்திலன். முடிவாகக்கூறுமிடக்து இவ்வடிமையே அன் 

மா பயன் சூறியாது மேற்கொள்ள வேண்வெதொன்றென்பது இவ் 

வாசாய்ச்சியால் விளக்கமாம், 

(௧௦) இதன் பயன். 

இனி, இவ்வின்றியமையாக் கடமையாகய அடிமையின் பயனை 

ப்பற்றிள் றிது கூறுவேன், இகன் பயன் விட்டின்பமேயென்பது 

முன்னாப் பெறப்பட்டதாயினும், இடைக்கனுண்டாம்பயன்களுமூள, 

ஆன்மா, எல்லாம் ௮வன் செயலேயன்றித் தன் செயலன்றென்றுண 

ர்ந்து ௮ருள்வழிகிற்பின், அதனாற் செய்யப்படுங் கன்மங்கள் ௮த 

னைச்சாசா... கன்மங்கள் பெத்தகாலத்து ரான் செய்கன்ெறேனென்று 

கருதுவதால் ஆன்மாவைத்தாக்கும், முக்கிகாலத்து யான் எனதெ 

ன்னுமிருவகைப்பற்.றுமின்றி பெல்லாமவன் சேயலேயென்றுணர்
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8.ஐ அருள்வழி நிற்றலால் அக்காலத்துச் செய்யப்படுக்கன் மங்கள் 
அவவான்மாவைத்தாக்கா. பிசாரத்த விளைய நபவித்ேேத தரவேண்டு 
மெனினும், அஃதுஉடலூழாப்க்கழியுமன் நிடியிர்க்குஇன்பதுன்பங்க 
ளைச் செய்யாதென்பதாம், இவ்வுண்மையை, **நாமல்ல விக் இரிய ஈம் 
வழியி னல்லவழி, காமல்ல காமு மானுடைமை-யாமென்னின், எத்த 
னுவி னின்று மிறைபணியார்க் இல்லைவிளை, மூற்செய்வினை புர்தருவா 
ன்முன்” என்னுமெய்கண்டார் இருவாக்கானுணர்க, QB one எல் 
லாம் ௮வன் செயலென்றிருத்தன்மிக நலமென்று போதரலான், தா 
ம் செய்யுக்திவினைகளுக்கும் இதனையே பிரமாணமாகக் காட்டமுற் 
படலாமாலெனின்; ஈன்று ஈன் று எப்சிபாருளையுஞ் சவமயமாகக் ௪ 
ண்டு தானொரு முதலென்பஇன்றி யவனேதானேயாயெ வத்திலையி 
விற்கும் முக்கணுக்றாம், கண்டபொருளெலாமின்பஞ்செய்வனவென் 
லும், அவை யெனக்கெனக்கென்றும், யானே கரு ம. தலென்றுள் 
கரு இமலவாய்ப்பட்டுழ லும் பெத்தனுக்கும் எற்தணை வேறுபா! 
சென்பதையுற்று சோக்குவார்க்கு உண்மைபுலனாம். இகளுல் முடி 
வுவசை பெரும்பயனைச் செய்வ ஐ, இத்திருக்தொண்டேயென்று ௮ 
தீன் மாட்டியுணர்ர்து அவ்வொழுக்கத்தை மேற்கொள்ளுகலே ஈக்க 
டமையாமென்பதும், விதி விலக்கைக் கடந்து நிற்றல் நம்மஜோர்ச் 
குப் பொருந்தாதென்பதும் விஎக்கமாம். 

என் அன்புள்ள சகேரதார்களே! 
இத்திருச்சொண்டையியன் ஐ வரை செய்தலே வர்களின் முக்கிய கட 

மையென் றுணர்ச்து ஈம்பெருமானிடச்து எஞ்ஞான்றும் அன்புப்பணிபூண்டு 
ஒழுகு மின்கள்) பயன் செய்வது அவர் கடமை யென்பதை நிச்சயமாக கம்பு 
மின்கள்) திருச்சொண்டு புரிவார் யாவரும் ஈம் உரிமை த்தமரென்பதையள்ள 
வாறுணாமின்கள்) சிலபிரானாகிய பரமபிதாவின௫ பேரானந்தப் பெருஞ்செல் 
வத்தைப் பெறுதற்குரிய மச்கள் ராமேயென்றுணர்ச் து பெற்று இன்புறு மின் 
கள்) என் புன்சொற்களிற் பொதுளிய பிழைகளையென்னறிவின் மை ௧௫௬ 
திப்பொறு்துச் கொண்மின்கள்; இவவளவேயான் இப்பேரவைக்கண் இன்று 
செய்யவேண்டிய கடமையென்பதையு ணர்ச்து இவ்வியாசத்திற் பரர்துட 

க்கும் பொருள்களைப்பற்றிய சொசையுரைக்குப் பொறுமையுடன் சிறிது செவி 
சாய் மின்கள். 

தொகையுரை. 
இச்துணையுங்கூ நிய வாற்றாம் போர்தபொருள்கள்;ஃ 

பரமகருணாரிதியாகிய சிவபிரானே வேசாசமங்களால், சிச்சமி£கப்படுட் ப 
சம்பொருளென்ப தூஉம், சருணையினிலச்சணமின்னசென்ப தூஉம், அதனை
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மூழுவிலச்சண,த்தோடு ஆளும்சலைமை, மபிநர்ச்சன்ெறாக் செவபிரான் ஒருவர்க்கே 

யுரித்தென்ப தாஉம், ௮வர் இச்கருணேயையே சச்இயாகலம் திருமேனிகளாகவுல் 

கொண்டு வெளிப்பட்... ௬ுருவ மென்ப தூஉம்: ஐங்கருணேயநமுூதை யடியார்ச்கு 

avis asap ms Qype PaO rer are, aout Our aH மிக வெளி 

யரார்லையுடைடரென்ப தூஉம், அவர் கருணை, யறக்கருணை மறக்கருணை2யன 

வீருவகைப் படுமென்ப தூஉம், அச்சருணையின் பயனாகவே ஆணவமலத்தாற் 

பிணிப்புண்டுசிடக்கும் ஆன் மாமாயாசன்மங்களா ரீசிருட்டியாதிகளையுற்று அறிவு 

விளர்சப்பெறு மென்ப தூஉம், அதுவே, இறைவனைச்சாண்டற்கும், ஆணர்தவடி. 

வனாகியவப்பெருமானைப்பெறு தற்கும் கருவியாகவுவ்சென்ப தூஉம்,சீவர்களி 

ன்றன்மைபின்னவென்ப தூஉம், கடமையாவ௫ி எவென்ப தூஉம்,உலடியம்கட 

மைசணிவை யென்ப தூஉம், சமயசம்பச்சமாகச் சிவபிரானிடத் ஐச் செய்யுங்கட 

மைசஹிவை 2யன்ப தூஉம்,சமயங்கின் சமாசவுண்மையை யிவவாறு கோடல் 

வேண்டுமென்ப தூஉம். சீலகைெறல்,சறியா மொர்ச்சங்களினின் ௮: சன்மங்களை 

விடாமற் சிவபிரானை வநிபடன் மு.சலியவையெல்லாஞ் சமயக்சடமைகளாமெ 

ன்பதூவஉர், அவற்றுண், முச்சியசடலஸா அன்மா, தான்பெச்சகால,க்தும் முக்தி 

கரலக்றும் மெர்கொள்ளச்சக்ச அடிமைத்திறமேயா மென்ப தூஉம்), அன்ற 

ன்மை மாட்ரிகரின்ன வென்பதூஉம், அசனாலான்மா வெய்தும் பயனின்ன 

Cami gab இ.கிருச் தொண்டை அன்மா சன் கடமையென மேற்கொ 

ள்ஸின், அாற்கு வீட்டின்பர்தருதலைச் சிவபிரான் றங் கடமையென மேற்கொ 
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த்தில், 
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டக . Pari Au fd 
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என்னும் பிற்பகுகியாகிய இன்விரண்டடிகளறு றைய Rand 
சான் கருவாயையும், சீவர்கள் கடமையையும் புலப்படுத்தி, இல்வு 
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