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a. 

தத் துவராய சுவாமிகள் 

சரிததரம், 

வடக்கே திருவேங்கட மலையையும், தெற்கே குமரியாற்றை 
யும், கிழச்கே கடலையும், மேற்கே கடலையும் எல்லையா-வுடைய 

தமிழ் சாட்டின்சகணுள்ள தொண்டைராடு, மகதகாடு, சோ[மநாடு, 

பாண்_காடு, மலைநாடு, அஞுவராடு என்பவற்று ளொன்றாகய 

மகதமகாடு ௮ல்லது நாட்டிலே வீரைமா ஈகரிலே இற்றைக் 

கேறச்குறைய 020 வருஷத்திற்கு முன்னர்த் தமிழ் மக்கள் 
செய்த தவப்பயனாக வைதிக சைவப்பிராமண வருணத்திலே 

புண்ணிய மூர்த்திகளிருவர் அம்மான் மருகனென்னும் முறையை 
யுடையவர்களாகத் திருவவதாரஞ் செய்தார்கள். அவர்கள் சல் 
லாசிரியசையடுத்து வடமொழி சென்மொழிகளுட் சற்க வேண் 
டியவற்றை யையந்திரிபறக் கற்று ௮றிவொழுக்க முடையவர் 

களாய் வளர்பிறைபோல வளர்ர்து வருங்காலத்தில், அவர்களுள் 

ஒருவர் தத்துவவிசாரமும் மற்றொருவர் சொரூப விசாரமுஞ் 
செய்து வர்தமைபின், அவ்விருவரும் முறையே சத்துவராம 

சென்றும் சொருபாகர்சரென்றும் காரணப் பெயர் பெற்ற 
விளங்குலாராயினர்.



2 தி.தீஅவராய சுவாமிகள் சரித இரசம். 

தீதி.த.வராயரும் சொருபாரர்தரும், ரீச்சமற்ற ஈண்புடைய 
வராய்ச் சல்வி கேள்வி யறிவொழுச்சங்களால் மேம்பட்டுப் பிரம 

சரிய நிஷேயினின் றும் சவறாது விளங்கி வருங்காலத்தில் ஒருராள் 

அவ்விருவரும் காம சற்குரு மூர்த்தியபையடைந்து, தத து3வாப 

சேசம்பெற்று, உயர்வற வுயர்சரல மூடைய முத்தியினேயடைதல் 

வேண்டு; இதுவே மனிதப்பிரப்பின் பயனை தமென்று தமழுட் 
பே? யொரு முடிவிற்குவந்து தீயால் வருக்துவோன் சண்ணி 
ரைத் சேமொறு போன்று சற்குரு சாதனைப் பிறவிப் 
பிணியை யொழிக்குமாறு தேூவொராயினர்; இவர்கள் புண் 
ணிய கேச்தரங்களிலும், புண்ணிப mS)  தீரங்களிலும் 
இன்னும் பல விடங்களிலும user தேடிப் unig 

தும் சிவசொருபமாந் தேசிகமூர்த்தி தபச்கெதிர்ப் படாமை 

யால் மிகவும் வருத்தமுற்று, சம்முள் யாவர்க்கு முன்னர்ச் சற்குரு 

காச னனுக்கிரகங் இடைக்கின்றதோ ௮வர்ககு மற்றவர் டரா 
தல் வேண்டுமென் றுறுஇிசெய்து கொண்டார்கள். பிறகு சொரூ 
பரநந்தர் தெற்கலெம் தத்துவராயர் வடக்கிலுமா௫ப் பிரிந்து 

போனார்கள். செந்கே சென்ற சொருபாரந்தர் இருப்பை ஞ்ஞிவி 

யென்னும் சவெக்ஷச்திரத்தையும், திருவெள்ளறை பென்னும் 
விஷ்ணு க்ஷத்தாத்தையும் சன்பக்கத்தே புடையசாயிருக்கின்ற 

சோவத்தமென்னு மூரையடைந்தபோது அவர்க்கு வோத்தல் 

கண்ணீர் ததும்பல் முதலிய ஈற்குறிகளஞுண்டாயின ; உண்டா 

சவே, ௮வர் இர்தப்பதி ஈமது குருராத னெழுர்தருளி யிருக்கும்
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இருப்பதியாகும் என்று சர்இத்து ஊரிலுட் சென்று, ௮ஙகுள் 

ளாசை நோககி இங்கே மகாத்.மாகக ளெழுகந்தருளி யிருககன்றா 

சளோ வென்று வினவினூா.. அதற்கவர்கள் இவ்வூர்ப் புறத்திலே 
காணற புசரொன் நிருககின்றது; அப்புதரிலே ஒரு பெரியவ 

ரிருசகின்றார்; ௮வா பெயா சிவப்பிரகாச சுவாமிகள; ௮வா எப் 

போதாவது மாலைக காலத்திலே அப்புதரினின்றும வெளியே வரு 

வாசென்று கூறினாகள். ௮.து கேட்ட சொருபாகாதா அப்பு 
ரிருககுமிடஞ் சென்று ௮வாது வருகையை யெதிரபார்த்துக் 
கொண்டிருர்சரா அவ்வாறவர் காசதுச்சொண் டிருகதந்போது 

ஒருகாள் மாலையிலே சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் வெளி2ப வர்சா-, 

அதுகண்டு சொருபாரந்தர் **சைதர், பம் ஸாஸ்வசஞ் சார்ச.ம் 

வியோமாஇதம் நிரஞ்சசம, நாதபிந்து கலாதீதம் தஸ்மைஸ்ரீ கர 

Cato” என்று கூறித துதித்து ௮வது இருவ.யில் விழு 

நமஸ்காஞ் செ.ப்து, அடியேனைப் பிறவிப் 'பெருங்கடலினின் 
றங் ௪ரையேற்ற வேண்டுமென்று பிரார்த்திசசனர். 

௮௨ா இவன் அ௮திதீவிரதர பககுவனென்று குண௩குமிகளால் 
அவளை செவ்விதாக வறிந்து, சொருபாகந்தாககு “நினை வரிய 

வொரு பிரஹ்மம் நீயே ?” என்று தத்துவோப தேசததை ஐயச் 

இகிபிலலாவாறு செய்தனர். ௮,சனால் ௮வர் சகஜ நிஷ்டை பெற் 
றவராகி யவ்விடத்திலேயே யிருர்தரா, இஃ்திங்கனமாக, வடச்சே 

சென்ற தத்துவராயர் குருசாதன் இடைச்கப் பெருமையால் 

மழையில்லாப் பயிர்போல மனம் வாடித் தெற்கே வந்து
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கோவத்தத்தில் சொரூபாரர்தரைக் கண்டு பரவச முற்ற ஈடந்த 

வரலாற்றினைச் செவ்விதாக வறிர்து ௮வரிடத்து, ஒரு பொழியி 

னுண்மைப் பொருளை யுள்ளவாறறி6து, நிர்விகற்ப நிஷ்டை கூடி 

நிர. திசயாரந்த வடி.வமாக விளங்கி யிருந்தார். 

இவ்வாநிருக்குங் காலத்தில் சொரூபாரஈந்தர் தமிழிற் கவிபா 
டு் திறமை கருவிலே யமையப் பெற்ற தத் துவராயரை சோக்கி 

அன்பனே! நீ உலோகோபகாரமாகச் சில நால்களி.பற்ர வண்டு 
மென்று குறிப்பாகப் பலமுறை தெரிவித்து வந்தனர். சொரு 

பாநந்தர் வற்புறுத்திக் கூறாமையாலும், கிஷ்டையின் மிதஇயா 
லும் நாலியற்ற வேண்டு மென்னு மெண்ணம் தத்துவராயர்க் 

குண்டாகா இருந்தது, ௮து தோன்றும்படி. சொருபாராதர் ஒரு 

காள் ௮மாவாசையில் எண்ணெயிட்டுச் கொள்ள, ஏவலாளரை 

கோக எண்ணெய் கொண்டு வருமாறு கூறினார். அது சட்ட 
சத். துவ.ராயர் இன்று ௮மாவாசை யெனக் கூறவேண்டி. ௮ம் என் 

ரூர். அப்போது சொருூபாநந்தர் விதிரிஷேச சூனியனான 

வெனச்கா, நீ விதி கற்பிக்க வந்தாய், எதிரே நில்லாதே, ஓடிப் 
போ என்று (வேண்டுமென்று) கடுகூத்துச் கூறினார். 5568 

தீத்துவராயர் மிகவும் பயர்து நஈடுக்கமுற்று, இனி சானிச்சா£ ரத் 

சோடிருத்தல் தகுதியுடையதாகாது; கடலில் விழுர்திறப்பதே 
தீகுதியென்று குரு சர்ரிதானச்ைச சோக்கிச் கொண்டே பின் 

னடி வைத்து ஈடந்து பிரிவாற்றாமை காரணமாகக் கண்களில் நீர் 

தாரை தாரையாக வொழுக, பசமாசாரியராகெ சிவப்பிரகாச
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அவாமிகள் மீதும் ஆ௫ரியராகிய சொருபாரர்தர்மீதும் சிவப்பிர 

காச வெண்டா, சத்துவாமிர்த மென்னும் நூல்களையும், Basser 

லாட்டு முதல் ௮மிர்சசார மீறாயுள்ள அடங்கல் முறையினையும் 

டாடிப் போம்போது தொடர்ந்த சென்ற அடியார்கள் அவற்றை 

௮ப்போ தப்போ தெழுதிக் கொண்டு போய்ச் சொரூ 

பாரர்தர் முன்னர் வைச்சதார்கள். ௮வர் ௮ர்நூல்சளின்மீது விருப்ப 

மில்லாதீவர் போல மயிருள்ளவன் வாரிமுடி.ப்பது போல வாயுள்ள 

வன் பாடியனுப்புகன்றா னென்று கூறிக் கொண்டிருந்தார். 

இஃ்திங்ஙனமாக, தத்துவராயர் குரு தரிசனங் இட்டாது 

போனமை பற்றி மிகவும் வருத்த முற்றுப் பாடுதுறையில் இரு 
வடி.மாலையைப் பாடிச் கொண்டு கடலில் விழுச்இறக்சச் சமீபித் 

அச் சென்றதை அடியார்களுட் சிலர் விரைச்தோடி வந்து சொரூ 

பாரந்தர்க்குத் தெரிவித்தார்கள். அதற்கவர் அந்தக் குருவிற்கு 

வீங்கியை வரச் சொல்லுங்கள்”? என்று கட்டளையிட, ௮வ்வடி.பார் 

கள் விரைந்தோடிப் போய்த் தத்துவராயர்க் கசனைச் தெரிவித் 

தார்கள்; ௮,சனாலவர் அங்கமெல்லாம் பூரித்து என்னையும் சுவாமி 

வாச் கட்டளையிட்டதோ? என்பிழையையும் டொறுத்தருளிற்றோ? 
என்று தழுதழுத்துச் கூறிப் பின்னா, '* ஆடுங்கழலா மடியி லொ 

ளித்தக்கால், தேடுவ தில்லையென் ரூடாய்கழல், இருவடி யல்ல 

தென் முடாய்கழல் ?" என் நிறுதியாகவுடைய பாடுதுறையைப் 

பாடிக்கொண்டே வர்து சொரூபாரந்தசரை யடைந்து * பிழை 

பொறுத்தருள்க ? என்று பலமுறை வணக்க, ௮வரிருவெனக்



6 தத்துவராய சுவாமிகள் சரித்திரம். 

கூ, பாவசப்பட்டிருந்து பணிவிடைகளைச் செய்து சொண் 

டிருந்தார். இவ்வாறிருக்கும்போது சொருபாநந்தர் தச்துவராயா 

பாடிய நூல்களைச் செவ்விதாக வாராய்ந்து பார்த்துப் பெரு௦௫ழ் 

ச்சி யடைந்து ௮தை வெளியே காட்டாது தத்துவராயரை 

சோத அன்பனே! இர்.நால்கள் உனச்சே உபயோகமாம்; பொது 
வாக யாவர்க்த மூபயோகமாசா என்று கூறினர். கூறின வச் 

சமையத்தில் மடைத் தொழிலாளர் சொரூபாநந்தரை யமுது 

கொள்ள வழைச்தார்கள். அவர் ௮மு.துசொண்டு வருவதற்குள் 

தசதுவராயர் குருமூர்த்தியின் குறிப்பைச் ரெஇத்துணா்ச்து 

மோகவதைப் பரணியில் ஒரு பிரகரணமாக வமைத்துச் சச 

வன்ன போதத்தைப் டாடிமுடித்து, குருமூர்த்தி வச்சும் ௮வர் 

இருவடியில் அர். நூலை வைத்து வணங்கினார். ௮தனைச் சொரூபா 

ஈத சுவாமிகள் பார்த்து வியந்து பெருமகழ் வடைர்தனர். 

பிறகு தத் துவராய சுவாமிகள், ஈசுவ.ர£சை, பிரம£தை 

முதலிய நூல்களைப்பாடி முத்து நிர்விகற்ப சமாஇ ude 
தார். இவரிவ்வா நிருக்குங் காலத்தில் யாத்திரை செய்துவந்த 

சில ஆராத்தியர்களும் லெ வித்துவான்௧ளும் சொருபாரர்தரது 

சர்ர் தானத்திருந் ச தத் துவராயர் முன்னர் வந்து போர்முகத் தா 

யிரங் சளிற்றியானையைத் தனக் கூறுபாடின்றிச் கொன்ற லீ£ 
னைச் தலைவனாகக் கொண்டு பாடப்படும் பரணி3யென்னும் பிரபர் 

தித்த லீரமென்பதைச் சொப்பனத்தும் பெற்றிலாச உம்மு 

டைய குறாவைச் தலைவனாகக் கொண்டு அஞ்ஞவசைப்பாணி
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மோகவதைப்பாணி என்னும் பிரபந்தங்களை நீ£பாடிய செவவா 
இமையும் என்று வினாவ, அதற்கவர் ஈமது தேசிகோத்தார் 

தம்மை யடுத்த ௮ளவிறர்த சிஷி.பர்களது அ௮கங்காரமாகிய யானை 
களை யுபதேசமாகிய போர்முகத்திலே மிக வெளிதாகக் கொன்று 

விடுகின்றமை பற்றி அப்பிரபந்தங்களைப் பாடினோமென்று 
கூறினார். அதற்கவர்கள் நீர்கூறும் அ௮கங்காசமாகிய யானை 
நேத்திரேரதிரியத்சா லமியப்படுவசன்றாகலின், sg) பொருச் 
தீது ; பொருச்துவதாகச் கொள்ளினும், ஒரு ஷ்யனது அங் 

கா.ரமாகிய யானையைச் கொல்லுவதற்து ௮35௪ சாள் வேண்மெ; 

உமது குரு ஏகசாலத்தில ஆயிரஞ் சிஷ்பர்களது அகங்காரமாகி.ப 
யானைகளைச் கொல்லுவ செவ்வாறமையு மென்று வினாவ, ௮சற் 

GS தத்துவரா.ப சுவாமிகள், ௮தனை யவாகட்கனுபவமா:. 

காட்ட வேண்டுமென்று 459 விடைகூராது மனதை யுள் 

விழிப்பார்வையாக்கிச் சமாதி கூடி யிருந்தா. ஆட்சேபஞ்சே.ப 

தவர், சொருபாகர்தாது சர்கிதான வி?சஷத்தால் இராப்பகல் 

அறியாது மூன்றுநாள் பரியந்தம் நிருவிகற்ப ஸ்.இிதியினைப் பெற் 
இிருப்பாசாயினார்; நான் சம்காளில் தத் துவராயர் சமாதிகலைர் து 
வெளிமுகமாயபோது அவர்களும் வெளிமகமாய், சொரூ 

பாரர்சரையும் சததுவராயரையும் பலமுறை வணங்கித் துதித்து 

நாங்கள் அஞ்ஞானத்தின் மிகு இட்டாட்டால் ஆட்சேபித்சோம்; 
சீங்களது சச்சிசான விசேஷம பதினாயிசஞ் ஷெயர்களது ௮. 
ஞானத்தையு மேககாலத்திலொழிச்கு மாற்றலுடையசென்று 
கூறினார்கள்; வித்வான்௧ள் _கத்துவராயாது பிரபர்தங்கட்தப்
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போழறுக் கவிகள் புகல, யாவரும அவ்விரு மூர்த்திட்குஞ் 
சிஷ்யர்களாடுச் சென்ருர்கள். பிறகு சொரூபாநர்தர் உலகோப 
காரமாகத் தமிழிலுள்ள வேதாந்த சாஸ்.திரங்கள் பலவற்றையும் 
நன்காராய்ந்து வேண்டிய செய்யுட்களை யஇதிசார வடைவாக 
வெடுத் தமைத்துத் தமது குருமூர்த்தியின் பெயர் விளங்கச 
சிவப்பிரகாசப் பெருர்கரட்டென்மொரு நூலைச்திரட்டி. யருளி 

7. இவப்பிரகாசப் பொருர்திரட்டென்று சொல்லப்படு மந்தத் 
frogs தத் துவராயர் சங்கொகமாகத் இரட்டி, இடையிடையே 
தாம வகுத்த வகுப்பிற் கேற்ற வண்ணம் 424 செய்யுட்களைச 
சோத்துச் குறுஈ்திரட் டென்றொரு greg இரட்டியருளினார். 
பின்னர்த்தத் துவராயர சொரூபாரர்தரை(கண்) இமைபோற் பிரியா 
இருது வருங்காலத்தி லொருகாள், சொருூபாரந்தர் தத்துவ 
ராயரை விட்டுப் பிரிர்து போவாராயினர். ௮.துகண்டு, தத்துவரா 
யா அவரைப் பின் தொடர்ந்து போகையில், சொருபாகந்தா 
காடேன்றும் மலை யென்றுங் கருதாது பலவிடங்கட்குச் சென்று 
இரிஈது பின்னர்ச் கடற்கரையை யடுத்துப்போய்ச் கடலின்மீது 
தமது யோகமகிுமையாற் போவாசானார்; பிரியாது கூடவே 
சென்ற தத்துவராயர் தாம் செல்லுவதற்குக் கடலிடங் கொடுக்கா 
பை சகாகப் பெருங்கவலையுற்று, தேசிகோத்தமரை நீனைக்து 
நினைந்து இளங்கன்றைப் பிரிந்த பசுவைப் போலச் கதறிக் கதறி 
யமுது தேடிச் சோர்வுற்றபோது, சொருபாரந்தர் அவர்க்குத் 
தீரிசனர் தந்து சிலா எவருடணிருந்து தருசெல்வேலிக்கு வட 
க்கு ஆற்றங்கரை யோரததுள்ள சேர்சமங்கலத்தில் பரிபூரண 
தசையை யடைசர்தார். தத்துவராயர் சிதம்பாத்திற்கும் விருதா 
சலத்இிற்கு மிடையேயுள்ள எறும்பூரில் மகா மெளன சசையை 
WoW. BT.
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சசிவன்ன போத வரனம், 

  

(தீதீதுவராய சுவாமிகள் திருவாய்மலர்க் 

தீருளிய அடங்கல் முறை-மேசகவதைப் பச 

wi gira பேயிரக்கலில்] பேய்கள் தேவிமை 

கோக்&, 

“ழு மாநியு மற்ற ழழுழதல் 

வ எ மாகி வரர்படி யேங்ஙோ” 

என்று னிஷியதற்குத் 

ேே தவி 

௮௫௭ ஐயினு மன்பாக் தரஙமாய 

வர உன் றது மாமறை காறுமே 

“புந்தி யாம்வலை யிர்படூம் பார்மிசைப் 

புககி பயாலறி வோண்டுப் புராணனே ” 

-- ஏன்று இருவாய்மலர்ஈதருளினாள்.



2 சசிவன்ன போத வசனம். 

பேய்கள் 

* (நவி யிப்பட கூறந் திருவரு 

பாவி யேற்கி. நசேன்று பநைக்கவே”? 

மேத வி 

* சசிவன்ன போதத்ைக் கஉறுவாளாயினாள். 

நூற்பயன் கூறல்: 

1. அலகை யச்ச மறவக வான்களு 

முலகின் முத்தி பெறும்பரி சோதுவாம். 

பேய்களே ' இமமண் asa Qe பாவிகளும் 

% ச௫யன்ன போத மமன்பசன் பொருள் சசிவன்ன 

னது சரிச்கிரகசைச கூபம் மலனபசாம்; y gy ** கிள்ளி 

குடி. (இள்ளியின து குடியிருக்கு apr) என்பதுபோல, 

ஆறாம் வேற்ற மைத தாசைப் புறசதுப் Sm: ¢ அன் 

மொழித் தொகை 5லைச் தொடர் மொழியாம், சசிவன்ன 

(சசிவர்ண)ன் என்பசன பொருள் சசி (சர்திரன்) போலும் 

வெண்ணிற முூடைபயன் (வெண்குஷ்டசோகி) எனபசாம்; 
போதமென்பதன் பொருளிக்குக் கூ௰ுகல் அல்லத அறிவித்ச 

லென்பதாம். சரவன்னனென்பது ௮வனது சரித கிரச்சை 

யுணர்த் த.தலின், பொருளாகு பெயராம்.
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பிறவிச கஞசும ௮சசமொழிய, யாம Ops Bol gi 

மார்க்கத்தைக கூறுன்2ரூம , நீவி கவனமாய்க் 

கேட்பீராக 1, 

ஞானி திருகோக்கன மகமைகைக கூறல. 

2. புணாந்த பாவமே லாம்பரி பூரண 

முணாந்த ஞானி விழீபட வோடூமே 

சிவாசளைக சொன்று NSW அெதொடர்கது 

ang vrais gio, waren Sg, தமமைப் பரி 

பூரண பாசிவ வடிவமாக வணாகத ஞூானிகளது கோக் 

கம (கருணையோட) பட்டமாகதிரதடல (சூரிய வாளி 

பட்டமாதஇரததில் இருள Daag பாலச கெட் 

டடொழிவனவாம. 2. 

வராகோப நிஷத சான்காலதசதியாயசது௨ “caer gy 

புததி ௮நுபவசதை முடிவாக வுடையகாம் (பிரஹ்ம) தது 
வத்தில பிரவிாததிததிருக்கன்றதோ அவனது பா£வையிற் 

பட்டவர் .பாவரும் சர்வ பாவஙசள லிரு௩தும் விடுபடுகின்ற 

னர்'' என்று கூறுவது இங்குணர்தறபாலசாம்.
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ஞ்சனி திருசோக்கத்தசல கற்பேறு பெறற 

தருவனது சரித்திரற் கூறல 

வேறு 

8 எழ்லாரு ஞானி புகழேனனை கூர 

லயால் டிவனசோல வழிசெப 

சாழிலாளா சோகை யதுகேர முன்னை 

ட்திகாக மோன்று சோலவே 

சலா னைஎதும.. ஐறநத  மாணியின புகழை 

யளன்ட,க கூறக ௦ ௩உனமாம முடியாது சிரதையும 

மொழிபம  ஈசலல சீலைமையதாகிப 2மாடசத்தை 

இகக ாணிபினலு உ .சீகசதகின வழிப சென 

Oapepa ent வடை தஉ கம அதுபற ; ஒருபழைய 

Qasi= Duss ns sud Ess 5055 & Qe 

Cap. 28 7ராக 3 

crema oo we og பளவிடடுச கூர முடிபாசென 

பது 4* க நாசா பெரும weoren Pa wnaug, Bor 

TO 2 HGS HT KL 
ந சாரை பெபெணெறரிசகசொண டாம" 

2ST gic னகு விசா௩கு௨ தாம,
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இவவிதிகாசம கிருமாலுககுச் வன 

செபபியதெனக் கூறல். 

4. தந்தாப மறற பானேவல் டீசயத 

வவனுறற பேறு தனைமுன் 

செந்தா மரைககண் முதல்வற்கேம் மண்ண 

றிருவாய் மலர்ந்த திதுவே. 

தன்னை(உடம்பைப்பற்றி வரக துன்பப Gp 

வுயிர்களைப பற. வரு துன்பம், 2தய்வகை பற்றி 

வரு௩ துன்பம என்னும் மபூவகைத துன பம் மில் 

லாத குருபான ஏ குற்றேவலைச் செயத ௮௦௧௪ சிஷ்ய 

னடைகத sure சஈரித்திரமாசப இவகவிூிகாசம 
முற்காலத்தில மிசகசாமரைக் கண்ணனுக்கு எமது சிவ 

பெருமான் இருவாப் மலாஈதருளியதாம. 4, 

செஈசாமரைகண கண்ணன-விஷ் ஹு. ஆட விககாசம் 

கரத புராணம - சூதசஙகசை - முததிகாண்டம்- ஞானி பணி 

விடைப் பேறுசொற்ற ௮ததியாயததில கூறப்படடி நசகின் 

Ds.
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இவ்விதிகாசம் இஃதெெனக் கூறல் 

5. உவமீப்பின் ஞானி விழிபட்டு (ழன்னை 

வினைவிட்டூ முத்தி (புலகிற் 
றவமற்று வேய்ய வினையே பரிந்த 

சசிவன்ன னேய்து கதையே. 

இவவிஏிரா ரம் தலசரரறிபிற் சசெலவசதாழிநது 
கொடுவினை களை ய eli vig சசவன்ன னென்ப 

வன் தமக. ப்பில்லாக மாநி பராயண மிரன்னும 

ஞாணியின,, இருபா நோக்கம பட்டமையால, பழ 
tru? afer po me மோட்சமடைக்த கதையா 
கும. a, 

தவதேறி-ஜா றிய விர்ததிகளை பம். மோ விர்த்திகளை 

யம் தடுக்கும் வழு, 

ச௫வன்னனது தீயொழுக்கத்தைக் கூறல். 

வேறு. 

6. எமம் புகுவா ருளபா தகரா 
மியாவர்க்குளு மிக்கவ னாகுமிவ 

மைம் புகல்வார் குலமும் மேரிவாய் 
ஈரகம்புகு மாறு ௩டந்தனனே. 

றைக்காவ லடைதற் குரியவராயுள்ள பாதகர்
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பரலருளளும் 2மமபாரிடைபவனான இச்சசிவன்னன் 

தன் பாறைக் கூறுவாரது சநதஇியாரும் எரிவாய் 

நாகக..௩ படையுமாறு நீவினைகளாச் செய்து வர் 

BOO ODT. 6. 

சினைரசகாவல்-தாவற்கூடம், அலலது சிறைச்சாலை. எரி 

வாய ௩ எம்-மாபூகியென்னும் டரகம், goog அச ணியைக் 

௧௧௫௧0 ஈண் டி நப்பசாம். 

FINO wear வெனடி.பாரையும், வெதசசைபும, Cages 

Meio, SL Bamwmuyw, SHoOsSMsSuyio sUCuT yw நிஈதனை 

செய்து ௨ருமான. அவன் களவு செயயாக நாளே யில்லை 

பாம், சன யடுச்சுவரைக் செடுக்காது அவன் விடுவதில்லை 

யாம. ஸஇர*களையும் உரவின.கரயம், வாவிபரையும், கருவை 

யும, பசுரவயம், வேதியரைபும் அழிக2 அவன் ஒவவொரு 

ராளம் மூயர்சசெயது வருவான். பிறர் வீட்டில நெருப்பு 

லைப்பத அவனுசகு மிகு விசோசமா ஈ விளைபாட்டாம். 

அவன் பிரரை விஷமருசது சொடுகதுச கொ௱மம், பாத 

கப்பொடி (சொககுப்பொடி) தலி மபக்கியும், அவாகளிடச் 

துள்ள பொருள்களை பபகரிக் து கொள்வான் , யாராவ 

சொருவாஈகு அடிமைப் பத்தி மெழுக்கொடுசுது, gal 

ரிடசது பொதள் பெற்று ஏவலாளாகச்செர் ௨ஞ்சனை
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பலவுஞ்செயது, அவரைப் புறக்சே Aras ge பழித.அம், 

அவர்மீது கோள்சொலலியும் வருவான்; ஒருவனிடத்துச் 

தகேகசன் போலர் சென் பே, விருர்துணடு, பின் 

அவன் வீட்டில் களவுசெயது, அட்பால் ௮௮னுக்குச சத்துரு 

வாகவிருக்து, அவளைக் குறைத்துப் பேசி, ுலன்மிது சான 

கொண்ட கோபத்தை, ௮௨ன சுணிவழியில் வரும்போது 

சென்ற, அவனை uggs Hs ர்ச்துக்கொள்வான் , பொய்ப் 

பத்திர மெழுகிக் காட்டி, பலது நிலங்களையும் 2யாருள் 

களைய மபகரிததுக் கொள்வான் , பிராமண ராதியாசி 

வேடஙகொணடு பவர் செல்லும் வழியிலிருக்கு. அருகின் 

pati és ஞானியைப்போலப பே௫ிப் பொருள் பெற 

வான்; ஒரு பறைச்சியைச் சனகச்குரிய மனையாளாச்கித் 

கொண்டான் ; தன்னை யொத்த பாவிசமீளாடு சிமேகஞ் 

செய்து வர்தான் ; ஆடு மாடு முதலியவற்றின் மாம்சச் 

தையும், மிணையும், கள்ளையும், ஈசலையு (மண்டு வச்சான், 

gam எப்போதும் ௪௫.ஐ தர்சை சாயாத ஈற்புககி 

யைச் கேட்டதேயில்லை) கல்வியில் விருப்பம் சிறிது அலலாத 

வனா யிருஈ சான்;சஈஇயாவர்சகன மு.சலியவற்றைச் செப்வதை 

யடியோ டொழித்து விட்டான். ஜபஞ் செய்கின்றஉரையும் 

தீபஞ்செய்கின்றஉவசையும் அவன் பழிக்கா தசாளில்லை. ௮வன் 

சற்பழிச்ச பெண்கரக் களவில்லை ; இருகீ.ரவது சரித் துச்
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கொளளுதல கூடாகாவென 2 கூறுபவரைச றி விழுஈது 

வருததுவான ௧௱ SLAF சொததுசகளை பலலாம 

பாரததையாககுக கொடுததுப பாழாககி ஏிடடஈன தனது 

சதை சாயாது வநசகசுகசா சிறிது ஈபனிப தே 

விலலை, அவாளை பிகலுமவரகுசுி வருவான B10 Haas 

தொழிலையும அது காரணமாக. பிற ரஃ கொ.டலு மகாழி 

லையும மிகு முசிபமாகக மிசாணடு, பரததைபா உ௰கரிலே 

வ௫தது வாது, மாடிவி.; வான விருமமபிக கொணட ஒரு 

பறைசூ வீட்டிலேயே வூிதது வசசான,இபபாசககக ஈய 

பனறிடுனனும பல பாதகஙககளயஞ செயதுவாத ன ப 

தீப பாதகஙகரமாககு gare பீ௨ஙமாம 

சசிவனனனதஅு பாவ கருமததின வலியால 

அவனது முனனோச் சரகச்தசை மடைசதா 

Gor or w 

7 மலமேவிய தவினைபின் வலியான 
மகிழும்பா பகததி லிருதவிவன் 

குலமேவிய தே ஈபுல வாணாகளுங 

கொடிதா௩ர கஙகுடி யேறினரே 

சூவனனன அறியா மயின பெர்சசசதால 

செய்த (மேற்கூறிய) மகா பாதகககளது, வள் ம
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யால, (களிபபை புணடககும) சுவாசகலோகக லிரு 

நத இவனது வமிச5ூற பிறகத (இரககள் யாவரும 

அவவலகததநி னினறும நீஙக, மிகக கொடியதாகிய 

சாராகுத்தை WoL ob rir Boyt 7 

ஒருவன பால கருமசசை மிகுகியாகச செடவாளனாயின, 

FATES IGE ஓவனது முனஜனோ யாவரும ஈ௩ரகததை 

யள _வா ரெனபஅு இஙகுக கமணிததறபா தாம 

சசவனனன மறுமையி லடைதறகுரிய 

வினையின பயனை மிமமையிலேயே 

மடைசதானெனக கூறல 

8 மிகமேவிய புண்ணிய பாவமெனும் 
வினையினபயன் மேலோரு காலமுறா 

திகமேவரு மேன்பதனா லுளகோ 
யேல்லாமிவ னைசசேற வேயதினவே 

ஒருவன மிகுகியாகச செயத ஈலவினை திவினை 
களின பயன ௮ வனுக்கு மறுமையி லுணடாசாம 

Boos sou யுண்டாகு மெனறு அறமால் 

கூவசால, (சசிவனனன அளவு கட ஈது செய்த
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தீவினையின் னா வருதற் குரியனவாய்) உள்ள 

கோபனைத்தும. இச்சசிவன்னனை வருததுமாறு வந்து 

சூழகத மிகாண்டன. 8. 

ஈலவினையின் பபன் சுகமாம் ; தீவினையின் பய க் 

sont. ஈசிவன்னன் வினைகளை யளவ ஈடஈது செயகமை 

யால, ௮வனை அத் தீவியின் பயனனை தும் இமமையி 

லே மே வந்து சூழ்ந்து சொண்டு வருக்தின வேன்பதாம. இம் 

மை-இடபிற பு; மபாமை-வ ஈபிறப்பு, 

செருப்பு மி௫ன் ரும், ரீர் மின் நெருப்பும் ஆங்கு 
மாம போல, அசரும மிசின் தருமமும், தரும மின் அதரு 

மமும் அடங்குவனமா யிருத்தலின், தீவினைகளை அளவ கட 

ஈது செபச சசிவனனனுககு அவன் சன்மாஈசரசடிற் மசய்த 

ஈல்வினை சிறிசாகவேனு ஸுூற்பட்டு கில்லாசா.பிற்ற) ஆசவே, 

அவன தான் செய்த பால கருமத்தின் மிகுதியால், தஷ்ட 

முதலிய சோய்களால் வருத்ச மு௮வா ஞாயினான்; அ௮௮னைப் 

பேயும் பிடித்துக்கொண்டது; பிரஹ்மஹத்தியும் பற்றிக் 

கொண்டது; இவற்றால், அவன் அ௮ளவிறாத வேதனைக் 

காளா .பல்லலுற்ற வதைவானாயினன்.
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சசிவனனனது சககதை அவனது துனபச்தைக 

கண்டு சகியாது வழுகதினானென்௧க roo 

9. தன்புத்திர னேயம் விடாமையினறாற 
றவறுறற விவறபேறு தநதையுள$% 

துன்புறறினி யேன்னைகொலோ பதல்வன் 
றுயாதீாவகை யென்று சுழன்றன 

சசிவன்னனது பிராவாப உத்தம போ௫ிபாப 
விளஈகியிருச பாகபகஷனனனும2மார ௮சுகண சிரே 

ட்டன சரமச ,வ. ரி. தனது புக சினாகிய சவெனனன 
பெரு சீசாயாலும, பிசாசாலும, பிர மற தஇயாலும 
படும் றுவஸ்தைகளக் கணடு, தன் பு. Br oor BS oy வத 

துள்ள முனபுநீஙகாமையால, கன சிகதததஇின்கண பெ 
ரு தன்பமட ௮, இனி இவனது pers Basin 
மார்க்கம பாதாவென்று கலககழுற் ரிருகதா ஈ 9, 

பாகயக்ஞன செயலைக் கூறல். 

10. ஒன்றாலும் வினைததுயர் துபடபசலா 

லோழிவிககு முபாய முனக்கிலதே 
யேன்றால மறிநதவ னன்புவிடா 

திவனைக்கோ டூழன்றன னேங்கணுமே 
சாகயகஷன் இவ்வாறு கலக்க முற்று வருநது
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வுதச ச௫வனனன கண்டு தகதை8ய! பான செயத் 
இீவினையின பயனாகிப தனபதகதை யானே அனுப 

AS SV alae NL ௮ஙஈன மலலாமல துனை Leet) ine 

Bou ௦ ௩௦ தனபனவதறுள பாதொனருலு மொழி 

HF omy put un Cgobts 55 கிடைகக மாட்டா 

தென்று கூறினன germ HeTU கூறிபும, வன 

ப$ அனபங்கள பசது ரஈபடபாக,பசஷன புத 

இர வாஞ்சை நீஙகாமையாவ, தாக்க யாசதிபை செய 

கால த௩கா ர பெரியபோது அனுககாசுசகசால இவ 

னது ”5 /நீபகி விிமென௮ £ HB, FA vom ow Yor 

pater ds,agx som, Gubsrataa ava 

கும ஸதலங்கள பலவற ரினுஷ மானறு, தாூதச பாத 

இரை செயது சுறு வநதனன 10 

ue. echo தாசச .பாததிரா செயச ௨ pw Farar 

பெரிடோ சது ருபா 2 ரசசசசசாப சன Mus srg 

கோப ச₹ சவிடு மென ௩ ௧௫௫, ௮வனை முதுகின £ தெடுத 

அகசோனணடு தாசகமாசகுிரை சே.பசா னெனபதாம
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பசகயக்ஞன் சசிவன்னதுதுன்பம் நீங்கு தற்குரிய 

காசணத்தையுணர்க்தா னெனல். 

11. ஒருமாதவன் மற்றிவன் வேதனைகண் 

டோழிவற்றுள வோன்றை யுளத்துணரும் 
பரமாகிய ஞானிகள் கண்ணுற்லே 

பாமேளடத மேன்று பகர்ந்தனனே. 

பாசயக்ஞன் தன் புத்தானது தூன்பம் நகு 

மாறு தாத்த யாத்திரை செய்து வரும்போது, சேவ 

பதத ॥னனனணு மாரு முனிவரைக் கண்டு வணஙகித 

அச ௫, கன புத்தானஅ துன்பமனை கதைபுகூ ரி, 

எனு புதிதானது துன்பப் நீங்குதற்குரிய வுபா.பத 

தை; தேவரீர் கூறியருளல வேண்டுமென்று பிரார்த் 

தித்தனன். அவர் பாகபக்ஞன கூறியதைக் கேட்டு, 

சசிவன்னனடை துள்ள மகாடு? துன்பததை கோக்கு 

மனமிரங்கி, காலம சதேசம வஸ்து என்னும் மூன்ற 

னிடத்தும (கடகதில மண்போல) கீக்கமத நிறைக 

தேகவடிவமாக விளங்கும் பாமமபாருள£த தத்துவ 

விசாரத்தால ஜயரக்கிரிபில்லாது தாமாக வறித் 
துள்ள பசமாத்வைத ஞானிகளது இருபா Oar sae
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இவன து சொடிய கோ.பகளை நீககுவதறகுப பரம ஒளஷ 

சுமா மென்று திரூவாய பலா 5 தருளிப பின, 1], 

13. தானாத மிலாத தனைததருவான் 

சததீசசுர மேனனு மிடநதனில்வாழ 

மானஈதி பராயண னேன்பவனின் 

மைரஈதாக்குறு கோயக்கு மரு௩தெனவே 

௪ததசசுா மமனனும இவவி.ப க்ஷேதசரத்கின 

கண BR SAT பககுவாளுககு நாசரகிதமாபுளள 

LTO on வாகுப நிஜசொரூ  உனறு (கமா 

வெளறு) உபசேசசஞஷ செடமா Gur ROL முத நளி 

யிருக்கின்ற மாச பராபண Tem spin LITO Zon VE 

யின இருபா 2காகசமம உனது புதஇரனடை ஈதுளள 

கொடு கோயை நீககுவதறகுப LIT LD ove aR BLOT ol LD 031 

இரவா. மலாநகனா 12 

சததிசசா ம மனனும கிஃவிப க்ஷேகதிரம, விருசதாசலத 

இறகு வட€ழத இிசையி லிருபபசாம ௮து சவெபெருமானைச 

சசி(உமாமீதவி)பூசிசகமையால சதசசா மென்னும பெயா 

பெறறது , கோ (ஈதி சேவா) பூசிசசமை. ல கோபாவச 

மெனனும பெயரை,பும பெறறது. :: அசதலரமு சஈதீபெய



16 சசிவன்ன போத வசனம் 

ராகவேசோ பருபபசமாபச, சசகிபெயாறசக தக சாமுமாயத் 

சிழைசதுரராஉ”'என  ிருசசாகல புமாணம கூறுகிறது 

பசகமக்ஞன மரகக்து பராயண சிடத்துச் 

சென்று சவெனனனது கெரடுக செயல்க 

ளைக கூற, ௮வர் சசிவனனனைக ௧௫௭ 

யோடு சேரக் இனா செனல 

|) முடியாவுப தேசமீ தேன்றிவனம் 

முனிவன்பத மேயதி மோழிந்தனனிக் 
கோடியான்வேரு வாது கயிறறியநகோப 

கூறறகரி தாப கோடுதோழிலே 

Doss sas, முனிவா திருவாய் 

மலாகதருளியசைக சரடு. இரழமுனிவா திருவா.ப் 

மலா த சளிபவிது எல பறத உ ,2தசமா தமென்.று 

கருதி ஈகுநீச்சா மபெனறுச திலவவி.। 2க்ஷூதாத்திற் 

கூச் சென்று, மாககடு ரா.பண ரெனனுமை மகாதது 

மாவை ய௦டக ஐ, அவருடைய இருவடகளை வணக்கத் 

அகத அவரது சாநிதானததி. சடவன்னனை நிறு 

தச சுவாமி' இக்கொடிபவனுன என௮ புதஇரன் ஒன்
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அக்கு மஷசா ௫ செய்க அுன்பந்தருல் கொடிய செயல் 

கள் அளவிட்டுக கூறுதற்கு முடியாகனவாம. 18, 

14. ஈங்குன் ரிரமுன் பகரும்படியோ 
விவனேய்திய தீவினை யேன்னவெலா 

Fat கும்படி தன்னது பூதியின 
னிகழும்விழ் வைத்தன னின்மலனே. 

இவக செய்த ப்சாமிமபாககச் செபல்களைா யெல் 

லாம் Bing கவ! ர் சககிதானகஇல் கூறுவது தகுதி 

யாகாது: இவனது துன்பங்களை; தேவரீர் இருபா 

கோக்கத்கால நீக்கிபருளல வேண்டுமென்று பிரார்த் 

திகதனன். அதுகேட்டு மாகர்தி பராயண முனிவர் 

சசிவன்னனரீ.து கருணை கொண்டு, இச்சசவன்ன 

னடைரதுள்ள பாவ கருமமனைத்து மொழியுமபடி, 

சுவானுபவத்தால் அன்றலாக்க செக்தாமாரா மலர் 

போல விளங்குகன்ற தமது கிருபா கோக்கத்தால் ௮வ 
னது முகத்தைப் பார்த்தனர், 14, 

பாகயக்ஞன் சத்திச்ச£ரஞ் சென்று மாகர்தி பராயண 

ரைக் கண்டு வணங்தெ துதித்து, அவர் சர்நிதானத்தில் ௪௪ 

வன்னனை நிறுத்தினான் ) ௮வர் பாகயக்ஞனை கோக்க), நீ 

2
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யா ! உனனுடன முகசினற இவன மரா! உயிஙகு த மாச 

ணம பாமக! விரவிஷா அகறகு..பாக। கஞன டான 

பிராமணன , என பபா பாகபசாரான இராத பாவி எனது 

புசசாசாசா நமா மச மகா பாககங்களுக கனவி லை , 

காலில பெருக அ எபங்களை. பனுபவிசதக வருண 

(ரேர் x J T FRO VI பும் பார BULL RoE DP, வ ராது 

en stor sre mre Polo )ம ர்ஈகவும சேடரீர இப 

பாவிய rd gg DTP r bao one + (HoT Cw om b Gir oor D 

Grrrs Harmer WH) ce. OQ wt ro) sat to ஸணிலா 

Has ocm Sa saGacn Pou. ha creo or m@, 

Blo a ழக 55 & Reo Un TT BIG vd o FTW 

மாகசதி பரரமணரது கருபாகோககத்தசல 

சசிவனனன துனபம நீங்கின னெனல 

19 கணியாத பவககடூ வானதிருக 

கண்வைததலும் விட்டன காதுகடூம 

பிணியாவையு கல்லபிதா விறைதாள 

பேணிபபணி யேன்ற। பேயாநதனனே 

மாசதிபபாடபண மூனிவா அுளவிடத ரி 

GouG ser gin 2காடிப விஷசகோபை 8ககு வதற்கு
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ary ah ag ut HT vat Bis BO BLO RH கிருபா On eas 

00) th F rH Vote oi 6 8 Hy] ou Fare அ வவள விவ அவளை 

வ நாராக ட பிணிபும பபும பிரறமஹத 

தியம அவனை ? நீகனெ (அதகலைமு பன த ௮ 

ரை $குறயேைவ 2 61 fla og தளிவு உட பவ ப? 

னை A Fir How ty yt wa rr 3s onl Bam தூபுதடிரன 

BY Of! oT DFE INNA © BU A ிகளிவுடை.பவனா 

யிருபபவதைக bx 131 WT YD முகழுப மலாபபெறறு, 

aout phos சிருவடிகளக மிதாழுது அதிதது 

அவரிட தனினறும ஸிடைம ப(றறுக காண, சசி 

வனனனை ரகக 82 பயனரறி நானும னது FETS 

கர்ப folie "தழுபபடி மகாமுணிவாலு இரபா 

சகோகசுத கத 2புற ரசிவனனா' இணி 8) மமக 

முணிவாது Khe, ton ௮னபுற௮ amass துதி 

சரயதுமசாணடு இவவி திலே ப (ரகச ௧ வா 

னது கூறி ( அவனை DWE BOW 5 Dis Balti) 

BOO Sil (THE ol FO Mow Gor 16 

பாமபில விஷழமுதிவ/டவறறைந்ககுவதறகு எடடிபப 

டை -கொடடை,டுனனாபபாளை யி -போ மசனவி விஷ
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மருந்துகள் சகுதியுடைபனல _யிருசா௩ போல, பிலிப் 

பிணியை நீக்குவதற்கு ஞானிகளது இகபா ரோஃகம் அமர்த 

சஞ்சீவிமருர்தாயிருச்சின்றதென்ப க பொ சணர்சற்பாவதாம். 

யோக சத்தியுடையார் சம்மை படுசசவாது “சப் ரீறக 

வேண்டுமென்று கருகி ௮லஸரக ரு பைமீயாடு. காக்குமா 

சாயின், அலாது சோய் நீங்கி விடுவசா 1, நானித்தியுடை 

யார் தம்மை யடுத்தவாது பிறவிப்பிணி *ங்கமேண்டுமென்ற 

கருதி அவரைக் இருபையோடு கோககுவராயின், அவரது 

பிறவிப்பிணி மகாவாக்கிுய உபதேச வாயிலாக நீஙஇவிடுல 

தாம். யோகூத்டியும் ஞானூத்தியுமூடை ! மாநகர் இபரா 

யண முனிவர் சசவன்ன னடைதுள்ள நோயும், பேயும் 

பிரஹ்மஹத்தியும் ரீங்கவேண்டு மென்ற ௧௫7, யோ; 

பாவனைகொண்டு அவனைக் கிருபையோடு சோச்இஞர் ; ௮ 

னால், அவனடைர்துள்ள சோயும், பேயும், பிஹ்மஹச்இ.ட 

அவனைவிட்டு நீங்கின வென்பதாம். 

ச௫வன்னன் சற்குருபணிவிடை செய்வதில் 

மேம்பட்ட வ னானா னெனல் 

16. இடனேமுத லாக வுவந்திறையோ 
னேவும்பணி சேய்திவ னுஞ்சிலகா 

ளஞுடனேமிவ னத்திரு மேனிதனக் 
கரியானேன வுற்றன னும்பனொாடே.
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FR aim rm STB SHO தனக்கு மாகஈடு 

பராயணமா முனிவரது இருவடி க தாண்டு செய்து 

கொண்டி ரக்கச் கடவாயென்று கூரியதை மகா மக் 

இச உப தேசமாசக் சொண்டு, உடயிர் - கண்ணிமை - 

ஊசி.மால் போல பாநஈடு பராயண முனிவரை: பிரி 

யாது) இடனே முதலாசவுள்ள சற்குரு பணிவிடை 

கக சுவராது செய்பவேண்டு மென்று நிச்ச 

ரத, மாககஇபசாயண முனிவர் ஏவும பணிவிடை 

களை, இபபணிவிடை செய்யும பாககிய மெனக்குக் 

கடத்த பென்று பரமாசகதமடைகது செப்து 

வந்தான்; இவன இங்ஙவனம இலகாள் dew gases 

பானு, ஜிசாசிவனனனும உகதம சிஷ்பருடனே ௮ம் 

மாமுனி திருமேனிக் குரியவனென்று அக்குள் 

ளார் புகழ்கது ௩, அபமாமுனிவருட ass 

னன 16 

மாமுணிவாது இருமேனிக் குரியவனாசல்-மாகஈஇ war 

யணமுனிவா தூ பிரமகோசசதை(உடம்பை)ப்பா துகாப்பதில் 

கண்ணுங் கருத்.து முடையவனாதல்,
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சண மசலா. பரள சாகு பணண்விடைகள் hs 
Fil, அ௩கம், உ காரம, சறபாறு மென்பனவாம 

அபகம--௪ற தருவிற ஈனுகூலமாஈ காரிபஙகளைச் செய் 
தலா LD. 

YAK o—~ the RM Drug os 2 pagn, So 
தல மூசா பிய) சசொணடுகளைச் செப்ஈமாம் 

ஸ்சானம (கடம்) -சற்கு நலின் மடம் சில முசலிபஉற் 

றைப்பா துகாக்து ப் சலாம் 

ச௱பாலம் -ஈஈசரவைப் பிரச ட ுுமமன ॥ தரு 

தும விசுவாசமாம 

ருபா mae GC wheat Gut vy கூ th yd 

oan whut Gar vGan Crbarh & FT ou Gon 

வூரிப மனழந௩ பா லலயுங் காந்து சரவ பாவபொருநற் 

imu பேர காண்பாய் சீடன் பகர்க்ிம மோ. 

aor. ஏஒருட்பிரகாசக கூடக துணாக௱ பாலகாம, 

FRM A OT OT F Yih பணிவிடை யை 

கன்றாகச்செய்து வக்சமையால், 

சாதன சதுஷ்டம முடையவனானறாு னெனல். 

17. ஈன்றாமுனி தாள்வழி பாடதனா 
னுகாவித மான பிறப்பினைவிட் 

டோன்றாகிய வீடுண ருத்தமர்கட் 
குளசாதன நான்கு முதித்தனவே.
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சரிவன்னன மாகடிகி பராபர மணிவமது இரு 

ag § மதாண்டட (பதும, அங்கம, ஸ்தானம சற் 

பாவ பென்பனவற்றுள் vem DIB கு ௦)றவாகச து) செவ 

வைபாகஈ ?ரபுது வரநனன்/ அவ்வாறு செய்து வந 

தமைபால  பலவிகமான பிறப்பினின் றும் நீககுதற் 

பொருட, (காகாவன்பது சிரிதாகவேனு மின்றி) 

ஏரு வடிவரபுளள மரட்சத௰க யுள்ளலா அுணர்த் 

தடைப விருமபும உதகமாக குரிபவானா புள்ள சாதன 

BT ST BLD POU BW குண்டாயின 17. 

+ விதமான மபிருபபு எழலசைப Yost; வை 

சவா, மககள, விலங்கு (பிரசம்), புர (பரவை), ளாவன 

(எரம்பு பூத மிபன), “ர்வாழ்யன (ரின் முூசலிபன), தாவ 

ரீம் (மரஞ்செடி மூசலியன) என்ப எவாம, பிப பிரப்புகசள 

பையிறபி Fry, pln பிற Jnge vv. yr? n நிரக்தல, 

வியர்வையிஈ பிறசதல எனும் ஈர ஙயகையு ஏடங்குவன 

வாம். எ மழவகைப பிறபபுள தேவபபிறப்பு 14 இலட்சம் பேசு 

மும, மசாட்பிரப்பு 9 இலட்சம் பேச மம, பிலங்குப் பிறபபு 
10 இலட்சம பேசமும, புள பிறபபு 10 ஒட்சம பேதமும், 

ஊஊரவணம௫ றறின் பிறப்பு 1] இலட்சம பேதமும், ரீர்வாழ்வன 

வற்றின் பிறபபு 10 நுலட்சம் பேதமஸ்மம், சாவாப்பிஈப்பு 20 

லகம் பேதமுமாச விருப்பனவாம்,



24 சசிவன்ன போத வசனம். 

ஊரு பகி நற மொனபது மானுட | 

$ாபறதுடரசாந்காவோட பப்பா நாம் IP 

பந்தமாந கேவடபகிஓ ஒன்ப) 

அந்தமி$ ரத வாரா VR? 

எனனும செணபா இங்குணாசு பா காம 

மோடசாம--சாவதுகசக நிலாசுதி பரமாராச பஅிரொபகி 

வடிவமாக விந ப..சாம தறிப__சோ நக மள ம 

சிவவடிவ நபமா அலலது அதுமவடிவ௪ ரிசஉ௨ மாயை 

அ௮சன காரிபமெனப௱ வாளது மாக வி பாகு ஏகமாக 

விருதச பின, புஙலே £மாடச சொ ரபமாக லி ரபபதாம 

உச சமா-அிவிரசார பககுவா 

சாசனம ரனகாம ர. (1) நிசுயாநிதகி வளதுவிவே 

கம, (2) இகாமுசரராதச பலபோக 9ரசாச௦, (3) சமாதி 

சடக சமபத 9, முழுடசு ௪௮௨ மெனப௱வா 2௦ 

(1) சிசுதியா நிதிய ang விவேகமாவ ஏ லெம அல 

லத ஆதமாமே நிசதியம,அதற கனனிபமாயிருபபன எணைத 

தம அர்சுசிபமா மெனம அவறரைத சிடமாக விசாரணை 

செயது தெளிவாகவறிவசாம நிததியம-அழியாச, அரிச 

தியம-அழிவது
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(2) இகாமுதசிராதத பல போக விராகமாவது ஈல 

வினை பால வரும இகலோக (இவவுலக) போகமும, பரலோக 

(சுவாகசாதி யு..௧) போகமும் சாசமாலதால துகக சாசனமா 

மெனப்ணாக து, அவறறைக சாச்கை மலம- வாஈகி சேபத 

அன முசஙிபவற்றற விருமமாமை போல விருமபா சிருத 

Faro 

(8) சமாகி ஈடச சமபதூபாலது சம முசலிய ஆறு 

குணஙசளை௮ பெ ககாம, அசகுணஙசள சமம, ஈமம, 

HS oF, 2079, சரசதை, சமாசானம எனபனலாம 

(A) சமமாலது ௮ஈசககாணதகசை (மனம-புதகி-ன4 ௪ம- 

அசுஙகாசம எரபன வறை) யட ஈகுதலாம 

(0) தமமாவது பாடிய stage oc (சு2ராசா ரம- 

துவ க முதவி.ப இர இிரிபஙகளை) யடசகுசஙாம 

(6) சிதிடசையாவது சனனை (உடமபைப பறறி ௦ நம 

துனபம, பிறந வுயிகளைப ப௱றி வரும தனபம, செ.பவத 

சைப பறறி வரும் துனப மென்னும தாபததிரயசுதச 

ச௫ததககொண டிருததலாம 

(0) உபசதியாவது சறகுரு பணிவிடை செயதற பொரு 

டடு, தான் செயதுவாச கரும மனை சதையும விடுசலாம
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(1 சரச்தையாவது வேச வாக்கியத்திலும் ஈற்குரு 

வாக்கியத்திலும் பூண விசுவாசம் வைத்தலாம். 

(1) சமாசானமாவது சற்குரு அருளிய வாக்கபெச் 

சைக சிறிதும் மறவா தஇிருச்சலாம், 

4) முழுட்சுச்துவமாவத அ) தீவிரதரமான மோட்சா 

பேட சயாம், 

சசிவன்னனண மாசாஈகிபரா பண (tpooh aim து Agags 

தொண்டைச் செய்து வரும்போது அவர்க்குச் காசு (வேர்) 

ஜ் (௩ழங்கு) பல (பழ) முசவியவற்றைசக் கொண்டு aT sod 

yo. sar gs பசுவி௱குப் புல்விடுசுல் முதலியவற்றிலும், 

அவா ஸசானஞ் செய்யத் Stage கொண்டு வருவதிலும், 

௮௨7 வண்.இரங்களைச் தாய்ப்படுலும், கோவணச்ருதச் 

சுத செய்வரிலும். அவர்க்குப் படுக்கை மிபாடுவகிலும், 

அவரது இருவடிகளைப பிடிப்படிலும, அவரை வண்டும் 

அதிப்பிலும், மற்றுமுள்ள தொண்டுகவிலும் AS ge 

தீவர இருர்தான் ; அகனால், அவனுர்கு ௮றம் (புண்ணியம்) 

வளர்வதாயிற்று ; பாவம் குறைவசாயிற்று ; அதனால், அவன் 

அறியாமை நீங்கப்பெற்றுச் சாதன சதுஷ்டய முடையவ 

ஞாய் ஐ னென்பதாம்.
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சசவன்னன தனது குமைமை மசசக்தி 

பசரலணமூனிவர்க்குத் தெரிவிக்கக் தொடக்கி 

வரை வணங்கு தல். 

18. மூனிவனரிர முன்டா ஈன்குறைதான் 

மொழிவன்சில வஞ்ஈலி கஞ்சியதாய்ப் 
பனிவகந்திரு கண்கள் பதங்களிலே 

பங்ஙாங்ஙலம் வநது omy Foor om 

சிவன உ பபருகிபமட்பண முனிவரது சந$தி 

Wa FMAM க உறபாிகளுள் கஇலவற்மைச் சொல் 

லக் தெடங்கி, மனது சரகநினமிஐ. இரண்டு சாறு 

சளையும குவிடஹகமிகொண்ி, இரண? கண்களிலும நீர 

தூரைசாரையா மொழுச ழுது, அவரது திருவடியில் 

பல முறைப பிரதகாணஞ் செப்து வணு்கஇினன். 18 

சன்னன் சனச்குள்ள குறைபாடுகளை மாதந்இபசா 

யண முனிவர்க் கறிவிசத்து, தவாது அருளைப் பெறுதற் 

பொருட்டு, அவருடைய திருவடிகளை வணஙகினா னென்ப 

தம்,  (பிரதக்கணம்-௨லம்வரு ௪௮.
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மாசக்திபசாயண முணிவர் 

அவனது குறைபாடுகளை வெளியாரக்க வினவல. 

19. அருளேவடி வாகிய மாமுனிதா 
னறியாதவர் போல வழங்கலறும் 

போருளேதேன மைநத னடூங்கினனிப் 
போல்லாத பவப்புண ரிக்கேனவே. 

கருணையை 2ய வடிவமாக வுடைய மாகஈஇ பரா 

யண முனிவர் ஈசிவன்னன ௮ குறைபாடுகளை அவனது 

முகக்குரிப்பால அ௮றிக்துப, ௮வுறை யரியாதவரப 

போல ஈடிகன, சசிவன்னனை சோக்கி, சசவன்னு.! 

SIGH 1 LP DD வருகதுவகற்குரிப காணம் பாது எனறு 

வினவினா. ௮தறகுச Aw amon or சுவாமி! அடியன் 

இபபொலலாம பிறவிக கடலைக் கடப்பதற்கு வழி 

தெரி.பாமைபால், இது பற்றி மிக நடுக்க முற்றிநக 

இன்றேன்; ௮  பிறவிககடலைக் கடததற்குரிய மாராக் 

கத்தைத் 2தவரீர் தமி பனுக் கரூளிச் செய்தல 

வேண்டுமென் று கூறினான். 19 

ஞானிகளிடச்.து இயல்பாக விருக்சர் Shu குண௩ 

கள் “ன்காம். துவை மைசதிரி, கரண, மூகிதை, உபேட்
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௯௪ டெனப லாம்; அவற்றள்,(1) மைத் இரியாவ க சற்புருஷ 

திசேகமாம்;(2)கருணையாவது ,; க௫ிகளிடச் துண்டாகு மிசச்ச 

மாம்; (1 முடிரதையாவது சற்கருமஙகளைப் புரி௫ன் றவரைக் 

சண்டவிடத்க அவர்மீதுண்டாகும் பிரியமாம் ; (4) ௨பேட் 

சையாஉல பாலிகளி டச்சு உராகச துவேஷ மில்லா இருத்த 

லாம். மீரசாஉஇபராயண முனிவர் கருணையையே வடிலமாக 

வுடையஃ0ரென்று கூறப்பட்டாராயினும், மைச்இரி முதலிய 

மாபைம்.. வழிலமாக வுடையவரன்றங் கொள்தல் 

சேண்டும 

ot ee பிறப்ப சிநிழிவான் சன்னன் பரமா 

சரியரஅ ரதங்களை பாரிச துதிக்/போத, gar ge 

னது சர தை முகக்குறிப்பா ஓுணர்்தும், உணராதவர் 

போலச் சகூன்னா” நீ வருச்சமுற் ॥ ழவதற்குரிய காரணம் 

பாதென்ு வினாவியதற்கு, ௮வன் சான் பிறவிச்கஞ்ி ஈடுங் 

Games rN னென்பசாம். 

மாகக்தி ப. சாயண முனிவர் பிறவிக் கடலி 
னியல்பைக் கூறல். 

20. வேருவும்பிற விக்கடல் வித்தாமுன் 
வேதாகம கீதை விளம்புமதைக் 

குருவுந்தன தன்பன் மனத்தளவிற் 
கோளுமாறு தோகுத்திது கூறிடமே.
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விர br த் பச தத F [தர்ர RMS 

கள விவோ. முடடபரா பால ஈப அருகுஃற கரி.ப பிற 
விககடலின விரிவைச-றுவ௱ வா டி ase or Basse 
பண முனிவரு உ ,மகனபனாப சட ப உன வழு இத 
கொளளுபளவு ஏவவளவோ அ பவளவாக மூமமனம 
கொள்ளுமா 61 Fs OF ROS OST_WBEyT 91) 

Past so தக மயரண்டது RAD - nid Hs - tas 

Emr peau rem ga cow. 

TAY wv corer Snes ws 615187 § பழி தெரியா 

mo 7 . spur ivle rae pod gsrorer dowrw 2 PB 
ன மையால, மாமாகிபராபண ழனிலா பிழவிகக W vow 

விளையும தனபசுதை கனத விர தமா) புன மணது 

கொள௱ளு மளனலினகாக, அடனுக்கு அசனத NH mae 
சொதசதுச கூச சொடகச னு ரொர காம 

பிமவிககடலின வர்ணனை. 

Gaim 

21. மரண பவங்க ளான டனலை புடைபது 

மதியை விழுஙக கா௦ வாவு பெரியது 
கரண வோழுஙக ருது விடய Wor nan 

கணமொ டியங்கு மீன மிகவு முகளவகே
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(ara Boruc peter FFs orton Oma 5@, 

அனபனே  பிறவிக கடலி ஸனியலபினை* கூறுனெ 

தேன கனை 8 கவனமாகச கேடகககடவாய ) பித 

விககடலான து அிறபபிறப பெனனும நீசை யுடை ய, 

சகதி ரூரியாகளை இராகு சது வெனனுஞ சாயாக 

இாகஙளை மறைபபதுபோல உளவிழி uses gun 

ஞானச கணே மறைத்து விழுககுவதாகயெ காமஉமன 

னம பாமபை மிகுதியாக வடையது சபத பரிச -ரூப- 

சர கந்த 2 ௦னனும விஷயக ராகிய இரை இர 

மசதவரு துணணும இரஇரிபயஈ கூடடததோ$ ரஷ 

கரிககும ௮ரதககாண உானனும மீனகள மிகவு | நீக 

as SIAN OF aI 6 GUT FE விருபப.து 21 

ஞானகசண ௪௪௧௮௨ ஞானசகை புணடாக்கு « BF 

சாசனமாயுளள FE WWD சுத, மனமாவது , ாசத 

குணமும சாமத்குனாமு மடக சிறக, சசுதுவ குண்ம 3மம 

படடுளள மனமாம ஞானக கணணை மறைத்து a (pases 

லாவது காமம மனதில ௪தது௨ குணம எவவகை £லும 

வெளியாசாவாற செயசலாம மனமபுததிஃரிததம - அகவ 

சாரமெனனும ௮ஈசசக௧ரணம எபபோதும மெய-வாய-சண- 

மூக்கு - செவியெனனு மிஈஇரியஙகளோடு கூடி, யாதா
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தொன்றனை நினைத்தல், ௮றிதல் முதலிய வியாபாரமுடை ப 

தாயிருச்தலின், ௮ஃது இர்இரியக் கூட்டத்தோடு சஞ்சரிப்ப 

சாக விருகசன்ற தென்க. காஇக்இிரியம் சப்தத்சையம், 

தொக்கிந்திரியம் பரிசத்தையும், சகணணிச்இிரியம் ரூபதசை 

யம், ராக்இர்இரியம் ரசத்தையும், மூக்கிர்இிரியம் கர்சத்தை 

யம் இரமமாச அறிவதன்றி மாறாக அறிவதில்லையாகலின், 

இர்கிரியக்கூட்டம் சப்சாதி விஷயங்களைக் இர.ம௦மாக அறிய 

மியப்புள்ளதா யிருக்கின்ற சென்பதாம். 

சாமமாவது பேராசையாம். காமமுடையார் மாதசர்போச 

மூசலியவற்றை விரும்பி, உள்கோக் இல்லாதவரா யிருச்ச 

லின், அவர் ஞானக்சண் இல்லாசவராயிருச்சன்றன ரென் 

பது இங்குணர்சற்பாலசாம். பிரபோத சர்திரோசயம் சாம 

னாதியர் வீராலாபச் சருக்கத்தில் சாமன்  தாசவிழ்பூங் குழற் 

கனிலாய்த் தத்தைமொழி முத்துசகைத் தைய லார்மேக் 

காதலுறப் புரிசெயலே யென்வடிவா யவரவர்தங் கருத் தட 
டோன்றி, யேதம்விளை விச்குமென்னா லிரதியா லெனதுசின் 

னத் தியல்பா லென்றும், ஆதாவுற் நின்பமென்னு மவ்வலையி 

லெவ்வுலகோ ரகப்ப டாரே!” என்ற கூறியிருப்பது காமத் 

தன் இமையை ஈன்கு விஎககுவசதாம்.
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22. பெருமித மேன்று கூறும் பேருமை யுடையது 
பிணிக ளெனுங்கே டாத பலவு கமழ்வது 

வருமிட ரின்ப மான திரைகள் போருவது 
மனமெனும் வஞ்ச ராஜ மகா முறைவதே. 

பெருமிச மென்று சொல்லப்பிிம் பெருமையை 

யுடையது) கோய்களென்று சொல்லபபடும் ஒருபோ 

துங் கெடுதலில்லாத புலால் சாந்ற,சை வீசிக்கொண் 

டிருப்ப.து) மாறி மாறி வரும் ௬௧ ௮க்கமென்னும் அலை 

கள் தம்முள் மோஇயடி ம். துச்கொண் டிருப்பனவாக 

விருப்பது | மனமென்று சொல்லபபிம் கபட முள்ள 

ராஜ மகாம் வ௫ப்பதா யிருப்பது. 22 

பெருமிதம் - இறுமாப்பு. பெருமை - கம்பீரம், ௮ஃ 

தாவது தோற்றப் பொலிவு. இராஜமகாரம் - இமிங்கல மீன். 

23. அளவி லகந்தை யாமை யபரி மிதமுள 
தவாவேன் ஸனிறந்த வாழ மறிய வரியது 

களவு நேருங்கு பாரு மலையு முடையது 
கலக விடங்கண் மேவு கிருமி கெளிவதே. 

அளவில்லாது வளரும் அகர்தை யென்னும் ஆமை 

கள் அளவில்லாசனவாய் வசிக்க விருப்பது; அவா 

3
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வென்னும ௮ளவு கடகத அழததை மயத்தன்மை 

யுடையாரும ௮ளவிட் டறிதற்கு ருமை புடைய 

தாசு விருப்ப.து; கள வென்னும் கெருக்கிப ROOT COIL 

யும் மலையையு மூடையது; கலகஞ செப்சலென்னும 

Goin ரிறைகக புழுககள் கெளிவனலாக விருப 

பது. 28 

அ௮கசசையாவனு துஃ்தெனனுடைய சென்னும் அபி 

மானமாம். ?சகாபிமானம் நுசஙகாரமாம். பிரபோஃ சாகி 

சோதயதகிய அ௮கஙகாரன் -* தேகாபி மானம் பறறி பானெ 

லுஞ் செருக்கு தா£ன, 2பாகாசு சொரூப மாகு 2௦ மன்னா 

லும் பொருளை மீட்டி, மாகாத லலவைமேல ஈலச்சீ மதன 

சென்றல aAQoI WITEGoO, ஏகா9வணன் னக)தை யாலு 

மெவர்கொலே மாப்பு per” என்று கூறியிருபப திக 

குணர்சற் பாலகாம். அவா - எனக்கது வேணடுமெனலும் 

விருப்பமாம். களவு - பிறர் பொருளை யபகரித்துக கொள் 

OF Sar, 

24, துகளெனு ஈன்கி லாத நுரைக டருவது 

குறவேனு மின்ப மான கரையை யகழ்வது 

மகளி ரேனுந்த வாத வலிய சுழியது 

மறலியு மஞ்சு கோப வடவை யெரிவதே.
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குற்றமான deueseng ogi’ sor gr கன் 
மயைத் தருவதில்லாத துசைகளைக சருவது: பேரின் 

பததைத் தருவதற்குச் காரணமாயுள்ள துறவமமென 
னக கரையைக காண்டி யழிததுககோண டிருப 
பகு; பெண்ணா யெனனுப 9கடாத வலியசுழலினை 

யல டயது ; யமனும wit ha & OHM கோப மெனனும 

கட்டவா 'முகாக்கினி உ பரிகது காண டிருபப விருப 

al. 24 

SHNPwoTtor AFUVE aT - Uy) பாவகச ரஞண்டாவதற்குக் 

சாரணமாயுள்ள செயல்கள். வடவாமுகாகிணி - கடலிவிரு 

ஈது. அதனீரைக் கரைகடஈது செல்லாவாறு செய்யும் ஒரு 

acs we Beh. 

 ஏதிருறத துடிதுடித தெரிவிழித gilarhag, «sit 
கொள்சொற் படபடத தங்கமும் பதைபசைத, துதிரமெயச 

குலைகுலைத் துட்கொதித் தெழுசினச், கொதுபொறுப் பவாக 

ளெக் குவலயச் தவர்களே '' என்று பிபோத சா௫மீராதயம் 

கூறுவதால், கோபத்தி னியல்பு ஈன்கு விளஙகுவதாம். 

26. வெருவரு கின்ற போக முதலை யுடையது 

விவித மந்த மான துறையு முடையது 

ஒருவர் கடந்து போக விரகி லேழுபவ 
வுததி விளம்ப யாவ ரூலகி லறிவரே.
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நிததியா கிககயலஸ்து விமிவக முடைப 

இது மிகப பொலலாததென றஞசுகசின்ற போகமெ 

ன்னு மூகலைகள நிறைகஇரபப விருப்பறு நன்னை 

வ௩ தபை_வதறகுக் காசணமா;।। லன 2ருடொன் 2 வ 

argent muss, Bais 2ஈ௪ம, விஷயாசகதி. 

குகர்ககம. சபலத.தவ முதலி. பறபலவிகமான துறை 

aie மடை பது); தத்துவ ஞுூணிசளலலது மறறவ 

ரூள் ஒருவராவது sums arg போவகறகுச் 

சாதன மிலலா இருபபதாம இகதனமையகா புளள 

எழுவகைப் பிறபபெனனும் உடலின் தன்மையை! யள 

விட்டுரைக்க உலகததஇில யாவச.றிவர் (ஒருவருமிலர்). 20 

நிததியாநிசதியவஸது SCasw- Og Ws swam gH, 

இஃது அகித்திய வஸ். துவெனப பொருள்களைப் பகுதலுணாத 

லாம். போகம் - இககுச் செல்வப் பெருக்காம். செல்வம் - 

சாணி, மனை, கைப்பொருள் மு.சலியனவாம். ஜடபுச்.தி-பகுத் 

சறிவின்மை) விஷயாசக்தி-விஷய விச்சை; குதர்ககம்-யுக்தி 

யிலலாது பேசுதல் ; சபல)த்.துவம் - மனங கலஙகுதல். எழு 

வகைப் பிறப்பு - தேவர், மசகள், வில௩கு, புள், ஊர்வன, மீ 

வாம்வன, சாவாமென்னும் பிறப்பாம்.
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பிமலிக் கடலை Maret samen, 

இன்னாச் கடப்பசெனக் கூறல். 

26. போழிவழி சென்று மளு மவல மதிகொடு 
போருசம யங்க ளாறு மறிய விழுமதி 

ல ரவழி வோன்றி லாத போருளி தெனவுள 
வநுபவ வங்க மேறு மறிஞ ரகல்வரே. 

அபபிறவிக கடலில ௬ 2சாத௫ாம (சாது), துவக்கு 

(உடம்பு), சட்சு (ஈண்), சங்கு௦வ (காக்கு, சொணம 
(மூக்கு) என்னு (பி இிரி.பூககளின் வழியே விஷ.பங்களிற் 

சென்ற௮ுசென்று அருமபித இருமபி வருங் கிலேச புத்தி 

பைக் கொண்டு என் கடவுள மிபரியது, உன கடவுள் 

சிறியது என்றற அிருடககக்தனவற்றைப் பேசுத சம் 

மூள் வாதப் போர் செ.ப்கின்டம மதவாதிக எவரும் 

(முூதஇககரி விறககுவதற்குரிப துறை யறிபாமையால்) 

தலைகீழாக விழுகுது கிடபபர், தத்துவ விசாரத் 

தால அழிெெனபது சிறிதுமில்லாக பொருள் இஃ 

தென முளளவா அணாச்து, கிர்கிகறய சமாதி கூடி, 

அ தனாலுளதாகிய சுவானுபவமெனலும் மசக்சலத்இ
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லேறிபுள்ள விவேகிகள் அப்பிறவி*் கடலைக் கடநது 

aps sah லிறஙகுவார்கள். 26 

ஆறு மதங்கள் - சார்வாகம், சமணம், பெளத்தம், சாய் 

இயம், நியாயம், வைசேடிக மென்பனவாம் ; மற்ற மத 

மனைத்தும் இவற்றுள் அ௮ர்தர்க்ககமாம். 

மசவாதிகள் புறகோக்குடையவரா யிருத்தலின், அவர் 

கள் பிறவிக்கடலைச் கடப்பதில்லை யென்பதாம். **அற. சமய 

மூக் சண்டவர் கண்டிலர், ஆறு சமயப் பொருரஷ மவனலன் ” 

என்று இருமர்இரங் கூறுவது இங்குணர்தற் பாலதாம். 

அழிவென்பது இறிதுமில்லாச பொருள் - சிவமாம். 

சுவானுபவம் - தனதனுபவம் ; அலஃ்சாவது ஆத்மாவாகவே 

விளங்கு தல். 

குறுக்திரட்ட. 

பிறவிக்கடல். 

சாதல் வாழ்தலேன மேவிய சலத்தை யுளதாயக் 

கேர்தை மாதரோடூ கோண்ழதலை யாக வுளதாப் 

நோத லாகவந நோயநுரைய தாக வுளதாயக் 

காத லானிலை கலங்கவந காலு ழுளதாப்.
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வதமீ துததுவரு கோபா. வன்னி யுளகாப 

ங்தம ளப்பநம்வி ரோதநதி வீடி வுளதபபர் 

சுந்ழ றப்படு சுகத்திவலை விசி யுளதயப 

மதமே ஈ௱ப்படுூ மகாமகரம் வாழ்வ துற்த பப. 

திவான் ராவிடய சிந்தைகிரை யாக வுளதாயத் 

த்வீரத வாறுதொழின் மேவிவர சங்க ழளதா 

பவாவேன் யாவந மளப்பரிய வாழ ழளதாய 

வ் வாத ஈயமலை யெறிந்தவோலி வீத்சி யுளதாா. 

இ௫ம்பையாமளவி லாநமலை யேங்து ழளதாயக் 

துடம்பா மாகிய வரால்கள்பல கூடி யுளதா 

யுடம்ப தாகிய புவாலோழிவி லாமை யு௱தாய 

டங்கள் சே விரரித மானவினை மீன முளத்பப. 

அ*ஈ மாகவிட கர்மமேனு மால மழுனாதுய 

நவைசசேய டேோக(மனும் வேகவிட நாக ழளதாயச் 

சுவைசேய் துண்டுவிடு சுற்றமேனு மடடை யு௱தாய்ப் 

பவ கோநதி பதப்போவர் பகர்நீநுட புடிவா். 

(வேரவாரு (2 ௦ழிற்பிறன் வேலையி 5விட்ந் தழியாமே 
கீநுவார ழததிபெனுந் தீரத்தைச் சேர்வுறுதற் 

கோருலான நாவாய்கோண் டோங்கரளா ஒேயுய்க்குங் 
தாகு மீகாமற் கூடூநர்க்குக் கூடுமால். 

என்று கூறவது இங்குணர்தற்பாலதாம்.
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பிமவிக் கடலைக் கடப்பதற்குச் 

சிறந்த சா தனமாயிருப்பது 

தீத்துவஷானமென்னும் மாக்கலமாமெனக 

கூறல். 

27. புணர் கடந்து போக விரகி லேனமோழ் 
போழுது பலம்பி யாவி புதல்வ னிறுமுன 

முணர்வேனும் வங்க மேற மறிஞ ரகல்வரேன் 

றுரையை வழங்கி காத னுவகை யருளவே. 

மாகசஈஇி பராயண முனிவர் சசிவன்னனை சோக்கி, 
ுன்பூன ! எழுவகையாயுள்ள இப் பிறவிக் ௩டலைக் 

௧டஈத, முக்தி யென்லும் நகரத்குற் செல்லுவசற்குச் 

சார்வாகம, சமணம், பெளத்ழம், சாங்கிபம, நியாயம், 

வைசேடிக மமன்னும் அறுவகைர சம.பங்களுள் 

யாதொரு சாதனமு மிலலை யென்.று -ூறியகுளினார்; 

அதனைச் கேட்கும்போ?த சசவன்னன் யாம் பிறவிக் 

கடலைக கடந்து சுகக்கடலா யிருப்பது எவ்வாரு 

மெனச் சோர்வுறறமுத மூர்ச்சை யடையுக தன்மைய 

னாயினான்; மாககஇிபரசாபண முனிவர் சமது ன



சசிவன்ன போத வசனம். 41 

புத்சினான சசவனனனது அதிதீவிசகா பக்குவத்தைக் 

கண்டு உவஈஐ, அவன் மமர்.ச்சையடைவதற்கு முன்னே 

௮ப்பா / ச௫வன்னா. பிறவிக்கடலைத சத்துவ ஞான 

மெனனும் மரக்கலததிலேறரிய விவே௫கள் தவருது 
கடபபர், இதற்குச சரதேகஞ் சிறிது மிலலை பென் 

தருளிச் செப், சனர். சசிவன்னன் அவவருளிச் ol Fu 

லைக் கேட்டு சமக் இணிப பிறவித துனப முண்டாகா 

தென்று தெரிவடைகது மகழ்வடைஈதனன், 27 

இறைவனடி. (சேர்ச்தார்) பிறவிப் பெருககட்ல gs 

வா என்ம திருககுறள் கூறுவதும், *6 அறிவு மரச்கலகதி 

aren கணிசதால, பிறலிக கடலைப் பிரிததூத - தறை 

யாடி பிறமா வழிக்குரிய பேரின்ப வீட்டில், உறவாக 

வைக்கு மூலசர்து '' என்று அனுபவசார வெண்பா கூறுவ 

அம், இஙகு ஈன்குணாப் படுமாயின், பிறவி தததுவ ஞானத் 

தாலன்றி மற்ரென ஈ லொழிவ இல்லையா மென்பது ஈன்கு 

அுணியப்படுவதாம். 

தீததுவ ஞானமாவ௫ ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய ஞானமாம்; 

௮ல்தாவது ஜீவ சாட்சியான ஆத்மாவும், ஈசுவர சாட்சியான 

பிரஹ்மமு2 ஒன்2றயென் ௮ணரும் ஞானமாம். இந்த ஞா 

னம் : பிறப்பு, ௮து வருதறகுரிய காரணம், வீடு, அதனைப்
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பெறுதற்குரியகாரணம என்பவறறைச் க5காரிடததுச் தக்க 

ann Serre செய்வதால் வருவதாம். இவ்விசாரம் சமாடு 

யப்பியாச மூடையாரிடததசன்றி மற்றவரிடச்து கிலைபெ2 வ 

தஇில்லையாம. 

ச௫வன்னன பிறவிமைக்கடத்தற் கேதுவாயுள்ள 

தத்துவ ஞானத்தை யெனக்கு 
உபதேத்தல் வேண்டுமெனக் கூறல். 

Cou p. 

29. வாழியேன விறைவனடி தொழுதுவரு பவமா 

மாழியினை யகலுமறி வருளுகேன வவனே. 

பின்பு ௮ச்சசவன்னன் மாககதி பசா.பண முனிவ 

சது இருவடிகளை வணங்க, தேவரீர் எனதுளளக் சமல 

ததி லெழுகதருளி யிருஈ,௮ எபபோதும வாழவேண்டு 
மென்று ௮திசெய்து, சிவசொருபமாக தேக மூர்த் 

இயே' 2 தவரீர் என்னை விடாது மெதொடர்ந்து வரு 

இனற பிறவிக்கடலை பான் கடப்பதற்குச் சாதனமா 

யுள்ள தத்துவ ஞானததை அடியேனுக குபதேசஞ் 

செ. !।தருளல வேண்டுமென்று பிரார்த்திததனன், 28
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மாககதிபசாயண முனிவர் ச௫வனனனுக்குத் 

தத்துவ ஞாகேபதகேதேச௫ செய்தல். 

இருவகை யறிவு. 

29. பரவறிவு மபரவறி வெனவுமிரு பரிசாக் Y வும்ரு 
திரவறிவை யறியுமவா மொழிவர் தேளிவுறவே. 

மா 85 திபரா.பண முனிவர் சூவென்னனுக்குஃ தத் 

வ ஞா மகாப3தசஞ செய்ய வேண்டுமென்று Bh 

வுளஈமகாண்டு, அவனைப பெரும் கருணை/7பாடு 

நோக்கி, அன்பனே ' ஸ்திரவறிவென்னும பிச மத் 

தைத் சமது நிஜவடிவமாக வுணர்ந்த ஞானிகள் தெளி 

வாக அறிவானது பா அறிவு ௮பர அறிவு என விரு 

வகைகத்தாக விருக்கன்றதென் றதனைக் கூறுகின்றனர். 

பரவறிவ - அபசோட்ச ஞானமாம்; அ௮பரவறிவு - பரோட்ச 

கானமாம். 

இஅகடம், அதுபடம எனறற் ஜெடக்கத்து ஞானம் 

அபரோட்ச ஞானமாம்; கடம்ருககின்றது, படமிருக்கின் 

ற என்றற் ரொடச்சத்து ஞானம் பசோட்ச ஞானமாம். 

இங்கு அசம்பிரஹ்மாஸ்மி (யான் பிரஹ்மமா யிருக் 

ஈன்றேன்) என்னும் ஞானம் அபசோட்ச (பிரத்திட +)
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carer, Soro Wresenn மெதனனும ஞானம் 

பசரோட்ச ஞானமாம, gowusile ஞானம பிரஹம 

al gene Quan nw, uta gone பெபன ம, FF Ge ரான 

மென.ம கூறபபடு t 

90 அபரவுணா வருமை ! ண் முகலகில கலையு 
முபாமதை யறவுதபு நணாபுபா புணாவே 

அபரவறிலாவது wow spahu வேத ஸதலிய 

சலாகதச விதசைகளின நானமாம! பரவு வாவ.து 

Hr பிரறமசதைத தணாச செவனலைபாக வறி 

தற்கு சா தனமா புள்ள ஞான மாம 30 

சாஸதிரஞானம ௮பசவறிலாம, குரூபசேசசதால ஆத 

மாலை... பிரஹ்மமெனறறியும் ஞானம பரவறியாம, பிரம 

இதை - முூணடகோபகிஷத சாறபரியமுரைககு மசதியாயத 

இல 6 இஙகுகா மறிய வேணடுவ இரணடு விசசையவ விரண 

டினு மொன்று, பஙகமா மபரை பரையெனப படுவ தொனற 

திற் பழமறை ராலும, அங்கமா றுணமை யமையிஇ காச மா 

இக ஐபசையா மறற, தெககுமாய கினற தகொனரமையா தொ 

arm லெயதலாமது'' எனறும், **தாணுலா யெலலாச 

தோற்றுதற் இடமாக தத.துவர் சன்னை த,சன் னாலே,யாணியா 

யறிட மறிவது விச்சை யாவது பிறிதெலா மவிச்சை ? என்று
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கூறுவசால், இருவ விச்சையின் (அறிவின்) இயல்பு ஈன்கு 

லிளக்குலதாம். 

 மூழுட்சுக்கள் இுருவிதவிச்தையையும் ௮த்தியாவூயச 

மாகச் சம்பாதித்தல் வண்டும்; அவற்றுள், ஒன்றோ சாத 

மா யிருத்தலின் அபசையாம் ; மற்றொன்றோ பலரூப 

மாச விருத்தலின் பரையாம்... .....சட்சை முதலிய » pw 

கங்களோடு கூடிய இருக்கு முதலிய சான்கு வேதங்களையும் 

விஷயமாசவு-டய விக்தை௮பரையாம். ௮பரையாலே பரை 

யடையபபடும. அ௮த்விதியட் பிரஹமச்- க விஷயமாகவுடைய 

வித்தை பரை.பாம்'” என்று ஆதமபுசாணம்-மண்டகோபகிடத 

சாத்பரிய வருணன த்தில்-கூறுஇன்ற து. இஙகுப் பரையென் 

பது பசவறிலாம்; ௮அபரையென்பது gut a Sam. 

சதுர் ச்சா வித்தைகள்: வேசம் 4, வதாங்கம் 6,நியா 

யம் ], மீமாம்சை 1, ஸ்மிருதி 1, புராணம் 1 என்பனவாம். 

பாரதம், இராமாயணம், சிெவாகமம, விஷ்ணு ஆகம முதலி 

யன வெல்லாம ஸ்மிருதி புமாணவகளில அடங்குவனவாம். 

சாஸ் இரல்களி னஸபிப்பிராய மறியாவிடத்து 
அவற்றால் பயணின்றெனல். 

31. புராணமிதி காசமேவை யும்போரு on Borg Sor 

பிராணனறி யாதுள விடத்திவை பிதற்றே,
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புசாணம இஇகாசம மற்ற௮ுமுளள சாஸ்இரக5. 

என்பனவறறினது பொருளக ளெொல்லாவற்றின் பிரா 

ணனை யறிபாதுளள விடதது இவற்றை! படிததல 
ந பிதற்றலாக முடியும். ad 

பிசாணன் - புராண முதலியவற்றின் சாற்பரியமாம். 

புரானா மிகிசாச முதலியவற்றைப் படித்துணர்தல ூ௪ 

மாலை யறிர்து, சகச்சடலாக விஏங்குவதற்காமென்ப துண 

mg, அவற்றைப் படிப்பவா அவற்றின் தாறபரிம மறியாது 

சலக் முறுவாரென்பதாம். 

பிரமை “வேசமா கமபு சாண மிருதிகள் வேரா மார்க் 

சர், ஒதுூமா கமஙகள் தர்க்க மொன்றொடொன் றொவ்வா தா 

கும், மீதெலா மொக்கப பண்ண anager Agu sda, 

ஆதலா லனைச்தும் விட்டிக கனைத்துமாஞ் சவச்தைப் பார் 

ப்பான்?” என்று. கூறுவ அுணார்வார்க்குப் புசாண மிதிகாச 

மேசலியவற்றின் பொருள் நிச்சயம் ௮இகாரி புருஷன் gy dcr 

தீதுமாஞ் சிவத்தைத் னத வடிவமாகக் காணல் வேண்டு 

மென் பதும், ௮தனால் அவன் இதய அச்ச மில்லாது ம 

சட... க விளங்குவா னென்பதும், விஎங்குவனவாம்.
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பு ராணம - பிரஹமம, பதும முசலிய மகா புசாணகக 

ஞூம, சாதகுமாரம, சாரகெக முதலிய உப புராணஙகளு 

மாம 

இ.திசாசம - பாரதம, இராமாபண முதலியனவாம 

சசதுலவசாபா ௮ஞஞவசைப பரணியில *படித.து மறை 

கள் பொருளபடுதகுப பயனி லெட்டிப் பாசாதே, வடிதத 

என்று திளிபோல் வருமாயா வாகப பேயக்கும வாரீசே' 

Fr BF CO, புராணேடுிகாச மூதலியவ௱றின சாற் 

பரியதசை பறி.து, சமாகிசெயது, ஆத்மாவை பறிய ராய 

லாது ஏடடைபபடிச நிரமாசஇருபபவர் ௮வறறின் பபணனை 

யடையா கொழிகின ன ரென்பது ஈனகு விளககுவசாம 

பரவறிவுண்டா தம்கு கேர்சாதனமா யிருப்பது 

யோக கித்திசையா மெனக் x pw. 

98. ஆகம விதஙகளறி வாரபா மறிவா£ 

யோகமோ டூறங்குமவ ரேபா முணாகதா. 

௬௫இ-ஸ்மிருகி-புராணம - இஇகாச முதலிய ஆக 

மங்களின் பலவிதமான அர். ததஙசளையு மறிபவர் ௮பச 

வ்றிவுடையவசாவர், பரவறிவுடையவசாகார் ; யோக 

கிததிரை செ.பபவரே பசவறிவுடையவராவர், 32
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௮பர வறிவென்னுஞ் சாஸ்.திரஞானம் பரவறிவுணடா 

தற்கு சேர்சாசனமாக விருப்பதில்லை ; ஆனால், பரம்பராசாத 

னமாக விருக்கின்றது ; யோகநித்திரையோ சோ்சாசனமாக 

விருக்சன்றதென்பது இஙகுணர்தற் பாலதாம், 

அபரவறிவு - கடவுளிருக்கெறர், ேரிருச்சின் ஈ 

னென்றற் சொெடக்ககது ஞானமாம்; பரவறிவு - சவப் 

பிர.ரம ஐக்கிய ஞானமாம. 

 என்னஞ் ரிறியார்கள் செயசகமணற் மோரஸறயொச் 

கும், மன்னுங் கலைஞான மார்க்சம் பராபாமே '' என்றும், 

 போதியர்க்கே ஞான மொழுஙகாம்பே ரன்பான, சாகய 

ரும் யோகமுன்னே சார்ந்தோர் பராபாமே '' என்றும, தாயு 

மானவர் கூறுவது இங்குணர்தற் பாலசாம், 

Curse கித்திரையாவது சர்வ விருத்தி நிரோசமாம் ; 

௮ஃதாவது சத்தம் உலசவெண்ணங்களுள் ஒன்முமில்லாமல், 

ஆச்மாலையே நோக் கிற்பதாம்: யோகம், மர்இர யோகம், 

ஸ்பரிச யோசம், பாவ யோகம், அபாவ யோகம், மகா 

யோகமென ஐவகைச்தாம். 

(1) பிரணவம், படசாட்சாம், ௮ஷ்டாட்சச முதலிய 

ut San pet sre sere, Ag sa பாமாச்மாவினிடச்து ஒடு 

ஜூ நிற்தல் மந்திர யோகமாம்.
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(2) ௮௦௪ மாதிரயோகத்மீசாடு சததமும பிசாணவாயுவும 

ஒன் ரய, மூலாதாரத்திலிருது, சழிமுனைகாடி மாகமததி 

லேறிபபோது, செம டரசின் மததியில விளஙகும பா பாதமப 

( ரகாசததி ட டிரிஙகி ௩ றைல் ஸ்பரிச யோகமாம். 

(3) #aTs60.0 இரஈப, இக்குகளே காதும, ௪௩இச சூரியா 

களே சகணணு. , ௮2கினி3ப முகமும், காயமே நாபியும, மியே 
பாதமு ரான [எனது விராட்புர௬ு௨௨ வடிவசதையாவது அபபாஸ்சு 

அபாணாதிசகிதமான ஈ௭னது இவ்விப வடிவதசைபாவது இய 

னரசெபது, பனபு ௮௦௪ அவயவஙு ச ஓல்9வானரமவிட்டு, 

நின்ற quus ராசதிரமான ச௪தரூபப் பிரஹ்ம௦ததில் சிதத0 ஓூ 

ஙி நிற்றல பாவ யோகமாம். 

(4) இரதிரி.பககளாலு., வாச்சாலு௦, மனததாலும, னு 

மான முதலிப பிரமாணஙகளாலும எட்டியறிதற் கியலாத நிரூபா 

,தஇக (உபாதியிலலாச) பிரஹ்மததில் சிததம் ஒடுங்கி நிற்றவ 

அபான யோகமாப், 

(5) சோற்றவொடுககத்திலும அறியேன் ௮றிவேமனன்ப 

,திலும சனச்கொரு கெடுதிய மில்லாது ஒசேவிதமாக விருககும 
பிரத்தியகாசமப் பிரஹ்மத்தில் சித்தம் ஒடுங்கி நிற்றல் மகா 
யோகமாம். 

இவ்வைவகை யோகத்துள் எதனையாவது சற்குருவாயிலாக 

வறிசர்து, கஇரமமாக அப்பியாச, செய்பவர் சத. அவஞானமென் 

4
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னுப பாலமிலைப் பெறுதல் சசசயமா, இந்த மிபாகர்களி 

ணியல்பு இங்குச் ஈருக்கமாகக கூறப்பட்ட த. 

இசா்கறிவாம், இஃகறிவாகாேெெெனல், 

38. இயலறிவ திசையறிவ தினமறிவ துளதா 

மயலறிவ தறிவதல வறிவறிவ தறிவே. 

இயற்றமிழி ணியல்பை பறிவது, இப அரிரி 

ணியல்பை ப.ரிவது, சாடகத் தமிழி னியல்பை ப.ரிவுறு 

௬ன அறிவு புழன்றுவகைபதகா பிருச்சின்ற ர; அவ் 

வறிவு அயலை பறிவதாம் ; அசலின், yoo 5) (gf bunt 

வைச் செசாரூபமாக அறியும்) ௮ரிவாமாது? இன் 

மாத்தி ரமாயுள orf Reo FT தா i A BtON aM | I ரியும் 

ஷி அறிவ (உண்மை) அறிவாம், 33 

இயற்றமிப்-செபயுள் இலக்கணச்சையம் லன விலக்க 

CO SO SL (Oris Ho நூலாம் ; இுசைத்தமிழ்-செப்யுள் டீர்த 

னம் முதலியவற்றின் இராக சாளங்களினிய௰ல்டை யுணர்த்தும் 

நூலாம்; சாடஈத்சமிழ்-செய்யுள் முதவியவற்றை புரைம்கமபோது 

ஆடல் அமிஈய முதலியவற்றைச் செய்ய மியல்பை யணர்த்தும் 

தூலாம். இம்மூன்று நூல்களினியல்பனை தசையும் ஈன் கணச்ர்சவர் 

ரஈதாவதொன்றனை யெழுதுவதற்கும் பேசுவதற்கும் பாடுவசற்
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41 M4 சகுகபுடைடசாஉள்ருககினறனா, இுவாகள இத 

சகு௫யுடையபவபா மீருட அம, தனனை ஆதமாவை]யறியும ௮றி 
*லலாதவ யீருசுசலின. அஉரறிவ *-உலறிலாசாது ஆகவே, 

அனா பிலா! நறிபைய ஈபறுதறமுர் பவா/சா. ஈர சசன்றன 

பெனபதா.. பிது. ர௬பதற பரராப stele Ger மயெலலாங 

உறவ சன ரிருகினற, dumls புறடையாரா மூடரே பிறவா 

oh Bonus ty. பறு்வரா?” எனறு S71 BOOK Fr MU Bow எனகு 

* ஈங்குவதா ௮௨ (அனாரியசதை) யமிவது மெபயறி 

சகது அுரிடை (தரலை) டறிவது மெயயறிலா பேன 

_/ அருணகிரிசாதா சிருபபுஉழில .. ௮சவு புனைதரு புணிதரும 

ஃழிபட மூல ls yf) 678 முசரிதா வொளிதிகழ sy Here 

உடிலதுமடாருமளன ல நளிய பெரு toot” TTD wm Wo # 

ருணிது விளக வதா. 

தமிழின பாப) பாகவுளள இயறறமிழ,  இசைதசமிழ, 

சாடகததமிழ எனபஉறறின இபலபுகளை யறிவது அறிவாகா 

தேதன்று ௩ றபபடடதாயிறு ௦), இனமபறறி, சமஸூருத முதலிய 

பாலஷைகளின  இநயஉபுகளை பறி௨தும அறிவாகாதென்று 

டிகாளக இசனால இலக்கண தூலுணாசசி தனனை யறிவதறகு 

BTM SERN ST GOT! துணாததியலாமு c
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அறுப ததுகான்கு கலைகளையு முணச்ச் தவரும் 

வேோசகாப்பியாச மில்லாவிட சதுப் 

ப. ரம்பொகுளை பறியாபெனல், 

84. நவிலுகலை யறுபத்து கான்குமறி வாரும் 

பவலயம தறுசுத்த பரமமறி யாரே. 

தொன்றுதொட்டு வழங்கப்பட்டு வருகின்ற அறு 

பத்து நான்கு கலைகளின் பொருள்களையுக் தெளிவாக 

வறிந்திருப்பவரும் (யோகாப்பியாச மில்லாதவிடத்து) 
ராசோற்பத்தியில்லாத சுத்தப் பிரஹ்மக்தை தீ தாமாக 

(ஆத்மாவாக) அறியமாட்டார்கள். 34 

அறுபத்து நான்குகலைகள்-£தமுசல் லைசவி€ வித்யா 
ஞான மீராயுள்ள நால்களாம். இவை இன்னவை யென்பதைப் 
பிரஸ்சானபேச மென்னும் நூலிற் காண்க. 

இதனால், இலக்கணதூற் பயிற்சியே யன்றிப் பல இறப் 
பட்ட நாலுணர்ச்சி யுடையாரும் யோகாப்பியாச மில்லாதவிடத் 
துச் சுத்தப் பிரஹ்மத்தைக் சாரமாக வறியாரென்ப துணர்ச்சிய 

வாரும். 

நாசோற்பத்தி யில்லாதது நித்தியமாம். மாசமாவது, உற் 

பத்தியும் காசமுபாவது உடையது அநித்தியமாம் ; இவ்விரண்
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௨னுள ஒனறு மிலலாதது நிததியமாம சுததப பிரஹ்மம 

நாசம, அலலது உறபததிராச மெனபனவறறுள ஒனறுமிலலா 

கிருதசவின், அதுவே சிசகயப டொருளாஜ॥ ஆதமா சுததப 

பிரஹ்ம சொரூபமா யிருககலின அஸ்து ௮நித௫ய்ெெமனபது 

பேபைபடாது படாதாகலவே ஆதபாவிறகு ௮னனியமாகத 

தோறறுவீன வணைசது.. ௮ தனிடமாமானக தனனை பான 

௮௩ சலதக விலலாத்து க சசமாம  வியவசாம கோககல கா 

பத்தை டொனறுங _லவா போல, பார மாததிக (உணமை) 

மாமல பிரா ததை டொனறுங ஃலததலினபையின. அது 

ஈசதமா யிருஃகினற தெனபதா 

இவர் கலைஞான கோககுடையவரசா யிருப்பர்: 

இ௫ர ௮கசோக்கில்லாதிருபபபெனககூறல். 

5௦ம் ஐகவறி வாளரறி வாரிவை யனைதது 

மேகவறி வாளரிவை யாவுமறி யாரே 

த 2காகமெனனும மான மடைபவா இரதசசாஸ் 

இரகளின பாகுபாடு, பொரு... நடபம, இலக்கண 

பமைதி, தருககபபொருகச முகலியவறறை பயெலலாம் 

அறிதற் குரியவராவா , ஏகமாயுளள பரமபொருளைத் 
தாமாக வறிநதிருபபவா இவ்வெலலாவதறையும அறிவ 

தொழி திருபபர். 35
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தானியத்தைப் 2 பறறஉன் வை,கோலை ல்ராபரஸணாமீபட 

பிரஹ்மததை பறிக்அு பிரவ்ப (சசொளுபமாக. Melty HB) ABT ET oT 

சாஸ் கரல சாரவிருப்ட மில்லாசவரா பிருபப 0) THIS KIT , 

மிகதகோகமேனனும ஞானப -தே மீ சானென்பதன பெ ட 

ளாமென்று. புததியா.. இதமா மீசிகோ ட என்றுப் ரான 

மில்லாதலர் சாஸ ரவாராய/? முதலியவறறள் Paw Oi GRo) + 18 

லில்லை , அ%்துடைபாசோ அடு செட்கா AAs a1 rT US the 

Sleor moor (o rem 1 ணாகர ஓட எம. 

வீடுபேறு ஞானதீதாலன் மி யோகத்தாற 

Bs Bur sore. 

86. ஐயறி வறிந்தவை யடங்கினவ ரேனும் 

மேய்யறி விலாதவர்கள் வீடது பேரே 

௩ . ~ . 

CM nitsJaM ro VV SAT நிற. வரப bo, Lh hye 

செவியென்னூா... இறஇரியஙகளின் causa 1d) 

தாயெ வுணர்வுகரி சிபல்லை ts Ps G1, அவவணர்வு உள 
. . கு . . 

(அவ்விர்இிரியஙசளைவிட 8 Hina S Hos db) Dl, 

கப்பெற்றவராகவி ஈப்பா ராயினும். சர்வநுக்க சிவிர் 5௫- 

பரமாரந்தப் ரொப்கி வடிவ ரீமாட்சக்கை படைபமாட் 
. ௩) 

ரர் ச்ச்
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QO Bus cote மேறுபாட்டால் ஜந்தரகிய வண/வுகளை 

யுடைப மனப இங்கு “ஐர்தரகிய வுணாவுகள்? என்று உறப்பட் 

௮. /ண_ அடங்குதலாவ வு அஃது இர்இரிய்களின் வாயி 

லாக் பசன்று சபத பரிச முதலிய விஷயங்களை யறில தொழி 

ஈத ஒரு மூப்பம்டு ஒரு குறியில் நிற்றலாம். யோகமென்ப து 
ம்வ்பா., 

DLE DOr Tey சுகதுவரானமாம். இதனை, கசுவவ ஷான 

MrT Fr மயா பியா ழடைபலாயிருப்பிறு ட வீய 

ரன” பரிமா BUT ol தீியவஞான முண்டால்சற்குக 

சாரணபார யிநபபசன்றி, 7127 விட்டினைப் பெறுதறகுக காரண 

(OT ad (TI EY ET Sos OILS (OH COMM FOLIC BTL 

“ணா wi Fite கண்ணு. பயமின்றே, பொபபுணா 

வில்லா தலா? எனறு இருளை mm Day Hur, “அளவிலா, 

சல பேலா வரக. இம யோகக் தன்னால, தளாவிலா மூதி 

லாரா ததவ IWF Foartor’ எனறு ஞானச த) கூறுவ, 

ண்ணா யிரதகாணடு யோக மிருபமினும,  ண்பா ரப. சனக 

som.) water,  உணமுடி நானகு Gl gtetls sm Lint oa) 

னால், உண்டீி௰ மபாலக சலககுின் ரனே ” என்று. நபத்டி 

ரங் உறுவது, இங்குச் இக அணர்கற் பாலன ம.
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மெய்ய றிவசவது தம்மை மழிவதாம், 

அன்னியத்ைத மறிவதன்றா மெனல். 

97. மெய்ம்மையறி வல்லதமில் வேறறிவ தேல்லாந் 

தம்மையறி யும்மறிவ தேயறிவு தானே. 

SoSH வேழுக விருபபனவற்றை யெல்லாம் தறி 

வது மெய்யநிவன்மும் ;) தம்மை (அக்மாவை) யறியு 

மறி 2வ மெய்யறிவாம். 37 

அறிவு - மெய்யறிவு, பொய்யழிலென இரு வகைத்தாம். 

(1) ஆச்மா முக்காலத்திலம் பொய்யென்று நிச்சயித்தம் குரிய 

தாகாததா யிருத்தலின், ௮௮ மெய்யாக விருப்பதாம் ; அதனை 

யதிவஅ மெய்யறிவாம்; (2) ஆத்மாவிற்கு ௮ன்னிபமாக விருப் 

பன வெல்லாம் எக்காலத்திலும் பொய்யென்று நிசசயித்தற் குரி 

யனவா? விருத்சலின், அவை பொய்யாக விருப்பனவாம் ; 

அவற்றை யறிவது பொய்யறிலாமென்க. 

ஈனென்பசன் உண்மைப் பொருள் ஆத்மாலாப, அது 

ஈனவு உனவு ௨-றகக மென்னும் அவஸ்தை மூன்றிலும் மாரு 

இருத்சலையும், கனவில் விளங்கும் உலகம கனவிலும், கன 

வில் விளங்கும் உலகம் நனவிலும், அவ்விரண்டும் உறக்கத் 

திலு ப விளங்கா தொழிதலையும், சானென்பசற்கு அன்னிய
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மாக எனதெனறு சொல்லப்பசிம உடமபு, பொறி, பிரா 
ணன், மனம, புததி, சிததம், ௮கங்காரம எனபனவும், வீடு 
காணி முதவலியனவும, மபிரசுிய மாசமாலை விளங்காலாறு 

ெ.பதுளள பாபை டம ஈததா* அசகசதா* சதாசதா* இல்பிரண 

டில Ca mp? act gra 8 ul gen gut வென்றவற்றை விசாரிககு 

மிடகது ௮ுமை சகயசகென வொரு பொருளின்றிப் பொயயா 

யோழிதலையும, சனகுணாஈது கோககுமிடதது, மெயப் பொரு 

சென்ப,து ஆசுமாவேயாம, பொயப பொரு ளென்பது அதற் 

கனணிபமாகக தோனறுவனவேயா மமன்பது கனகு விளங்குவ 

தாம. 

Aout Grr “ மூனனைம் பிறவியிற் செயத மு. நுதவம, 
பினனைப் பிறவியிற பேறு லறிபலாம, தன்னை யறில கறிவா 
மஃதன்றிப், பின்னை யறிவது பேயறிவாமே ?? என்றப ௨உளவை 

குறள் * உடம்பினைப் பெறற படை தெலலாம, உடபபினி 

லு சதானைக காண்?” என்றும கூறுகின்றன. 

ஈசனையமிவது ௮றிவாகரதோ வெனின, 

ஆகாது;அவனையும் தன்னையுமா௮ு த்மாவையும்) 

ஏகமாமய றிவதே அ௮றிவசமெனக் கூறல், 

38- பூசனையு மதுசகல போருளுமறி தமையு 

மீசனையும் வேறதற வறிவதறி வேனவே.
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ஆஃ செய்யும விக க்தையும் அ பூசை செய்க் 

குரிய (எண்ணெய், இரகிர், rv, wi, நெய், 2கன் 

முதலிய) 14a DIT நவரனைய ௩ அறிகதுள்ள கம்மை 

யம, (அபழுரையை சீய அககாவரைகற்குரிய) ஈசனை 

யம, (சீவர் மை ரிபாழிய வரிவ 82 ௮ Darrin; (amon 

பன்ி நுவனை ஆண்டானா வு LOND Diy GM DLT Har 

Dera அுரிவன்பாவி என்ற... இரவாப்ஈலர்சகருளி 

ரை. 38 

pire Rea) WHO GU Batu உ (யம (வீடு) என்னும 

Sumi gta sitet oan rors வியலகாரசஇற 

குரியத: மீருசுசலமிபா,ட ஒன் ரகவ யிர௨கப இவழமுமம மாபை 

௮விதசையென் ௮ மபாஇஉளாட் ஈசன் சீ௨ சினன்னும oS wey of 
ர்சசிற் குரிபதாயிரஈகின்றஅ, உம எட வானனு முபாஇகள் நீஈ 

Glas ot VBR யாய (டாசாய் ன்னு பபேதமில்லாபல் ஒன் 

Pre உ 5. ஐகாயப ஒன்றாகவே விளங்குவ துபோல,மாயை 

அவிததைமயன்னு மூபாஇகள் நீங்கிய லத்தில் ஈசன் €வனென் 

/பேதமில்லாமல் ஒன்றாகவேயிருககும்சிவமு.் ஒன்றாகவேவிள 

axe no sous வேதடித்தாந்தமாம். இந்தச் சித்தார்தச. ௦௪ 

Quint ாதவர்௮ராச்ம(ஜட)வா திகளாவசென்பதற்குயாதோர்ஐயப் 
. . 2 . * . a . fo 

பாடு.பி ப் ஈம். ஆச்மாவிற்குப் பிரஹ்மம் உண்மையில் வேராசனே
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யிரூஃகுமாயின், அஸ்து அமாத்மாலாம அகாத்பா Nevers! ஐட 

பம. இதனால், பூலை (சய்பும ஆச்மாலையும அதனை மபேறறக 

காளம் சானைய வெவ்வே ராக வறிது மெய்யறிவன்பா ப ; 
4 . . 

(கபா ர்பைர்டிகி) ஒன் ராமலறிலதும (யபறிலா மென்பதுணாத 
~ . . . 
பலா. ஒரு பபொருளை ப ட ஈபாரள்மிபாலதி ண்ட 

உய்வு ஏ௰ பாசிய. சசன்று, சிவன்வேறு என்பன றம! 

கட Wenge Sar, aso ror ys கில்லி வரிவது 

உபாபபறிலாட, ATMs Foray axon oul) VY pear np soar 

UW BA aM OT, Yor ரணடையுப ஒன் sca uBla oi os utp 

OT Oo Olt S64 om ss ஆன தாமத ம் கப்ப மூசி பி டபும 

வ் டபமாா ர பாபசு, சானு மாடத் சண தசன்று ரான நு நட 

தன்பைபடி என பாகு ஞாதாதி] பொழிகமத யுளள லறில களால், 

AT oor wih ண்டிடுதல். ஈததா புள்ள புசையமத?? என்று ட 

துணிக ர? மூன்புற்ற, சிற்கட வவ ov Gh சிலவு டாக மரக 

99 be Poup, மாசா பாத ஏழு? என்று, கூறுின்றன. 

F Bal ar esr osr வினா. 

39. தானேனு முடம்பிது தனைத்தவிர வேறு 

யானேனு மருத்தமுள வோவருளு கேனவே. 

(சசிவன்னன் மாரந்இு புடாபண ஸழனிவர் கம். 

யரிவசீத யறிளாம், அன்னிபக்கை பரிவது அறிவா கா
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தென்று தொடர்பாக வழுளிச் செய்தகைக் கேட்டு, 

சிறிது கேர மாலோகித்து நோக்கு, தேக மூர்த்தியே! 

யாவரும்) தானென்று வியவகரிக்கும் இவ்வுடம்பினைச் 

கனி, இதற்கு வேருக யானென்று கூறுவகற்கியைந்த 

6 பாருளிருக்கன்றதோ 1 ௮ஃடிதனக்கு விளங்கவில்லை ; 

இருந்தால், விளங்குமன்றொ ? அதனை அடி மயனுக்குதி 

eau ரருளிச்செப்தல்வேண்டும் (என்௮ வினாவினான்). 

சின்னன் தான் என்பதற்குப் பொருள் டவ்வுடம்பா 

பீரும்கின்றதன்றி, இசற்கு வே ஈகச் காணப்படவில்லை; அங்கன 

ம், -த்தலின், கான் என்பதற்குப் பொருள் யாது என்று வினாவினூ 

னென்பதாம். 

தான என்பது ஆஇதமாவாம் ;: அதுவே கான் என்பதன் 

பொருளாம. அது சற்குருவின் உபதேசத்தைப் பூரணமாகப் 

'பெஈதவ/கக விளங்குவ இன் ஈமென்பதித் குணர்சல் வேண் 

ட/. எதில் சானென்னு / புத்தி புண்டாடின்றதோ ௮& தாத்மா 

லாம்) அல்லது எதில் மிகுபிரீதி பண்டாகின்றதோ அ௮ஃதாத்மா 

லாம. நாஸ்இகர் அல்லது சார்லாகர் கான் மனிதன் சான் பிரா 

மண னென்றற் ஜொடக்கத்துப் புத்தி (ஸ்தால) சரீரச்திலேயே 
யிருக்கின்றது ; அதிலேயே மிகு பிரீதி யுண்டாகின்றது; ஆத 

லால், சரீரமே ஆச்மாலாம் ; அதற்கு வேராக கானென்பதற்குப் 

*டெருளில்லை யென்று கூறுவர் ; இவர்க்கு மரணமே மோட்ச
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மாம்; பிரத்தியட்ச மொன்மீற பிரமாணமாம் ; பொருளைச் தேடு 

தலும் அதுகொண்டு சற்றின்பச்சை யனுபவித்தலுமே புரு, 

ஹார்த்தமாம். ஆத்மா இச்தன்மையத,, ௮சாத்மா இத்தன்மை 

யது, ஈசனது சொரூப மித்தன்மையது, ஈமது சொரூப மித் 

தன்மையத என்பதுணர்ந்து, அதனால் தேகாகாரமா யிருப்ப 

தொழிஈது, ஆத்மாலாகலே நில்லாசவா யாவரும காஸ்இகர், ௮. 

உது சார்வாரராவ ரென்பது சிசையாச சிக சாஈதமாம். 

மாசக்திப.ராயணச் விடை. எனதுட லென்றலின, 

இத்தேகம் ஆதக்மாவன்றெனல். 

வேறு. 

40, எனதாடை போன்பூ மகன்றையல் பாய்மா 

விபங்கண் முகங்கால்கை மேய்யேன்ன வேன்றுக், 

தனதா யுரைப்பான் வகுத்திந்த வூனைத் 

தானேன் றயர்த்தஞ் சொலத்தக்க தன்றே. 

(மாகந்திப.ராயணமுனிவர் சசிவன்னன் உறியதைக் 

கேட்டு, ௮வன.த பிராந்தியைத் இரக்கக்கருதி, ௮ன் 

பனே ! ஆத்மா தேகம், இந்திரியம், பிராணன், மன 

மூதலியவற்றுள் ஒன்றுமன்று ; அதுபற்றி யான் கூறு 

வதை கீ கவனமாய்க் கேட்கக்கடவாய்.)அரிவிலான் என்
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அுடைப துடை, என்னுடைய போன, என்னுடைய 

பூமி, என்னுடைய | | BH. ன். என்னுடைய ானைவி, 

என்னுடைப குதிபை, சஎன்னுடைப யானையென்று உறு 

வது8பால, என்னுடைய எண், என் னுடைப மகம, என் 

துடைப கால், என்னுடை! கை, என்னுடைய உடம்பு 

oF 63! DD YU NCD D oft) AIT BUD வன சீவ முகப்பிரித்துத 

தன்னுடைய டபொாழுளாதம உறுுன்றருனன் ர! ஆத 

லால இககத்சேககை மறும்தராரினும் PM dias VI 

in WM Li Bl. 10 

[॥தைககு (என மென்பதறகு) விபஃயபயாலது அக்கு 

கொடனன்பதற்கு) விஷய ரசாசென்பது ॥யபமாகலின், என்னு 

பப! உதன்பதற்கு விவபமாபுள்ள மீதமம் யாமனன்பதறகு 

வீ ஷபமாகாது : துதலால், CSF வமிவகைபாவுப... நதமா 

வாகா (ol SF OTL GME 

என்னுடைய ஆடை, என்னுடைய பான, என்னுடைய 

பூமி யென்றற் பெ ரடக்கத்தனவாக வியவகாரஜ் செய்கின்றவனு 

க்கு ௮௨ வாடை பொன் முதலியன வேரறாஃவே யிருத்தல்போல 

என்னுடைப ஈண், என்னுடையமுக மென்றற் Ol wp sos Ko, 

லாக வியலகாரஞ் செய்கின்றல.உக்கும் ௮அசகண் முக முதலியன 

Co gala WS Ree mer ஆகலின், எனதென்பதற்கு விஷய
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மாபளன தசேகததை மறகதாயினும ஆதபாவென்று கூறுதல் 

கூடாதென்பது றங்குணாதற் பாலதாம. என்னுடைய ஆதமா 
எனனுமிடதது, ஆசமா மமதைககு விஷபமா யிருசசலின், ௮ஃ 

( some பானேன்னுஞ சொல்லிறகுப பொருளாமெ ளின், 

எனனுடைய இசமாவென்பவன, தேக்சசை பாமனனபதன 

பபாருளா உம்கொண்டு, ௮தறகு வேறாக அஃ திருககினறசென்று 

உ௮தலலை, அவன கருதஇன்படியும, ஆசமா சேகச்திற்கு வேர 

மல யிரு கின்றசென்பது பெறப்படுகின்றஅ , ஆகவே,ஆசமா 

ம்சச இற்கு எவவகையாலும வேருகலே யிருககன றய தன்ப து 

மபறபபடுமா றறிக. இதனால, என்னுடை! மன்று விபவகரிக 

sudo CSS எவவகையாலும் ஆதமா வாகாதெனறு ஸளககிய 

ர ஐறிசற பாற. என்னுடைய தமா னபதிங்கு இராகு 

வினது சலையென்பதுமிபால்வசாம 

தேதகம தேச்போன் நிருத்தலின. ௮து தன்னை 

கடத்தும் ஆதிமாவாகாசெனக் கூறல். 

41 தாளாக வூராழி யார்வேக்கில் வீண 

தண்டாக வன்மா£பு தட்டாக மோட்டா 

நாளா மலர்ச்சேன்னி கூந்தற் கோடித்தேர் 

நா ர்வானின் வேருக காடே. 
OS apron eres ஷே ய 

டாக்டர். உ. வே. சாமிநாதையர் 
மால் நிலையம்,



64 சசிவன்ன போத வசனம். 

காலிரண்டும் ஊார்துசெல்லும் சக்கரங்களாகவும் 

(PAG giro விணாதண்டம் ஜக்துரு வாணியாஃவும், 

மார்பு கட்டாகவும், தலை சிகரமாகவும், கூந்தல் அல்ல,தூ 

குடிமி கொடியாகவும் உடைய இதக்தேகமென்னுக் 2கரா 

னது எப்போதும் தன்னை நடத்தும் ஆத்மாவிற்கு 

வேருகவேயிருப்பதாம். சவன்னா! நீ தேகமும் தேகியு 

மிவவாறிருத்கலை யாராய்ர்து கோக்கக்கடவாய் 1] 

தேரினுள் இருந்து அதனை ஈடத்துவோன் தேோரகாமை 

போல, உடம்பினுள் இருர்து அதனை ஈடச்தும் ஆத்மாவும் உடம் 

பாகாது; ஆசலால், உடம்பை ஆச்மாவென் றெவ்வகையாலு பறி 

தீல் கூடாதென்பதாம், 

தேகவடிவத் தேர்க்கு இந்திரியங்கள் குதிரைகளாசவும், 

மனம் கடிவாளமாசவும், புத்தி சாரதியாகவும், ஆத்மா யஜமானாக 

வும், கல்வழியி லொமுகுதல் அல்லது தீவழியி லொழுகுதல் ௮ம் 

தத்சேர் செல்லும் மார்க்சகமாகவு மிருக்கின்றனவென்ப துமிங் 

குணர்தல் வேண்டும். இதனால், ஆத்மாவில்லாத விடத்து உடம்பு 

ஒரிடத் இருந்து மற்றோரிடத்திற்குப் போகாது ; போதலின், 

அதற்கு வேருக அதனுள் ஆத்மாவிருந்து அதனை நடத்து 

கின்ற தென்பது விளங்கெயவாறறிக.
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கேகததிம் கொருவகையாலும் கானே 

யியங்குக் தன்மை யில்லை? ௮23து ஆத்மா 

இயக்க, இயவ்குகின்ம தெனக்கூறல் 

42. கடக்குஞ் சரம்பண்ணி யுண்ணின் றொருத்தன் 

கைபாத கன்னங்கண் மேய்போ வியக்குங் 

கிடக்குக் ௩டத்தா விடத்திவ் வுடம்புங் 

கிடக்கும் மொருந்தன் னடத்தா விடத்தே. 

ஒருவன் றஙகில் துணி முதலியவற்றைக் (கொண்டு 

ம, சபானையொன் வ செப்து, அ௮தனுளசே தானி நந்து, 

அதனது அஇக்கை, கால், சானு என்பனவற்றை பியக்கு 

வானாயின், அப்பாய்யானை மெய்யானையபோலக் அஇக் 

கையை யாட்டியும், காலால் ஈடர்து சென்றும், காதை 

யாட்டியும் இயங்குகின்றது; அவன் அதனை பியக்கா 
விடத்து ௮து வறிதே இடெப்பதாம்; ௮ங்கனமே, இவ் 
வுடம்பும் ஆத்மா இயக்குகின்றபோது, கொடுத்தல்- 
வாங்கல்-ஈநடத்தல்-கேட்டல் முதலிய வியவகாரங்களைச் 
செய்கன்றது, தன்னை இயக்காதபோது வறிதே கிடப்ப 
தாம். 42 

மூங்கில் முசலியவற்றாற்செய்துள்ள யானையினுள்ளிருச்து, 
அதனை யாட்டுகன்றவன், ௮ர்தயானை யாகாமைபோல, உடம் 

ப்
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பினுள ளிர௩து அசணை யாட்டி ஐதமாவு? அரசு வுடஃபாகர 

தென்பசா௦. தலை, உடாமபி எியகாசதிறதக நாரண 

ஆதீமாவனறிப Nis) ster றனென விளச௫பசாறறி, 

“* மரசகைபா விரகுளளோ பைகஈத.ரிரு சாட ஒவ 

ஈதஃசிபது லாடுஞ செயலபோ உ றரிககுமுடல 

ஆட்டிவா டைடினு லாடுபவ COLL & BiTor 

காடடாமிபா வாகுமிது ராண” 

எனனு. மெ ண்பா இஙகுணாதற பாக தாம 

உடமபே உயிசாயின, மலமும உயிரசதல் 

வேண்டுமெனக் கூல, 

43. ஒருகூறு மலமாகு மோருகூ றுடம்பா 

மோருகூறு மனமாகு முண்டறற வன்ன 

மிருகூறு யாகி லோரு உறு நீயா 
மிழிக்கும் மலஞ்சோ ரிடப்பட்ட வுடலே 

கண் காலு ழககு முதலிய வாபிலக ளலலாவற்,ரி 

னும் பிளை, குறமபி, சளி முதலிய மலஙகள கூல 

வரு மியலபுடைய உடமபு அறிவுடையார் யாவகும ௮ 
வருததற் குரிபதாக விருக்கன்றது; சசிவன்னா ! நீ ௮வ்
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வடம்பாயின், பானதுபற்றிக் கூறுவதைக் £கட்சக் சட 

வாய். உண்டி சீரணமான அகாரம் ஐன் நட பாச மான் 

3 அமஜன்றனுள், ஒரபாகம் மலமா sso oF) sot gy; 

ப்ரிமுரு பாகம் உடம்பா பமைகின்ற அ இன்டினாரு 

பாகம மனமா பமை௫ின்ற அ. இம் மூன்றனுள் உடம் 

பம மனமுமாகிய இரண்டிபாகமாம் யாயின், மலமாகிய 

மத்ொருபாகமாம் நியாதல் வண்டும். (மீ மலமாகாமை 

பின், உடம்பும் மனமும் நீபாதல் கூடாத ; ஆதலால், 

க உடம்பன் DN). 43 

உண்டு €ரணமாடிய வுணவு மலமுமம உடம்பு neorcipir 7 

டமைகின்றத! ; ௮ம்மூன்றனுள், உடம்பும் பனமுர் அச்மா வாகு 

மாமின், மலமும அசமாலாதல் வேண்டும் ; Beco ஈலமாகாமை 

யின், அலஃதுடம்பும் மனமு மாதல் எல்வகையாலுங் கஉூடாசென் 

பதாம். உண்டு €ரணமாய வுணவின் சத்துவ பாகம் (சூககுமப் 

பகு) மனத் தோகெடி அம்மனமாகவும், இராசத பாகம்(மத்திமப் 

பகுதி) உடம்போடு கூடி அவ்வுடம்பாகவு?் அமைகின்றன ; 

தாமதபாகம் (ஸ்.தாலப்பகு.இ) மலமா யமைகின்ற சென்பன இ 

குணர்தற் பாலனவாம்,



68 சசிவன்ன போத வசனம். 

உடம்பு உயிு.ரசகா கென்பதை 

விளக்குகன்றதோ சனுபவவாயிலாகக் கூறல் 

44. கிளரா தரத்துண்ண மன்னன் சுடக்கை 
கிட்டம் போறாதே யிருந்தார் கிடந்தார் 
தளரா துறுப்போன்ற முயிர்போக வன்றே 
தழற்பள்ளி மீதே துயின்றார் சகித்தே. 

மிக்க விருப்பத்துட னுண்ணுதங்குரிப் ௮ன்னமா 

னது ௬ட, ௮தனைக் கையால் தொடச் ச௫யா இ .ருக்.சவா 

கோயால் படுக்கைபிற் இடந்து, கை கால் முதலிய ௮வ 

யவககஞளா ஒன்றும் குறையாதிருக்க உபிர்கிங்க, ௨.11] 
நீங்கிய வப 2பாதே இகொட்டில் அக்கினி Furs san 
மீது, ௮வவக்கினியைச் ச௫த்துக் கொண் சிகஇிபை 
செய்கின்றனர். 41 

உண்ணுதற்குரிய அன்னக் சுமம்போது, அதனைத் மி சாட 

முடி.பாது வருத்த முற்றவர் இறந்தபின் இகொட்டில் அச்சினி 

சயனத்தின்மீது யாதொரு வருத்தமுமின்றி உ௰ங்த௫ன்றனா ) 

இவ்வா றவ ரிருப்பதற்குக காசணம் யாதென்று வ்சரரித்தரல, 

உயிர் உடம்பினும் வேறென்பது ஈன்கு விளங்கு பென்பதாப, 

உடம்பினுள் உயிருள்ளபோது அது சிறு சூட்டையும். 
பொறுத்தற்குரிய தாகாது வருத்ச முறுகின்றது; அது நீந்திய
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காலத்தில் கட்டை முட்டைகளைப் போல எரிக்கபபடுகின் 

அது; ௮ஃதவ்வா றெரிக்கப் படுவதால், உயிர்க்கு பாதொரு வருத் 

கீழும் சம்பவியாகிருக்கன்ற தென்பது இங்குணர்தற்பாற் ஈம். 

நய மாணுந்த காலத் துருத் தெ 

தீயட லானுமிங் குந்தீபற 
est தானல்லை யுக திபா 7? 

ன்று விரோத வுந்தியார் கூறுகன்சது, 

கைகசல் முதலிய ௮வயலங்கள் 

சுதக்தசமாகச் தொழில் செய்வதில்லை / 

அவற்றைக் தொழில் செய்விக்கு மென்று 

உடம்பிற்கு வேறாக ௮தனுள் 

இருக்கின்ற தென்று கூறல். 

45. நிழற்பாவை கண்ணாடி யிற்பாவை கைகால் 
நிமிர்க்கும் முடக்கும் மிவன்சேய்யு மேல்லாக் 
தோழிற்பால வாமற்றில் வுடலஞ்சேய் தோழிலுஞ் 
சுடர்ஞான வடிவான வன்சேய்த தோழிலே. 

சூரியன் - சந்திரன் - தப மென்பனவத்முல் '2தான் 

றும் ஒருவனது உடம்பின் நிழல் வடிவமும், கண்ணாடி. 

கரில் சோன் றும் பிரதிபிம்ப வடிவமும், கையை நிமிர்க்



70 சசிவன்ன போத வசனம். 

சலையும மடக்குதலையும், காலை நிமிர்த்தலையம் முடக்கு 

தலையும் செப்கன்றனவன் ௫1 அத்தொழிரலல்லார் 

இவன் (சப்பும் தொழில்களால் சிகழ்வனவார் ; அது 

Mmm, Qaray in, OTs ?தாழில்களுர் ஞானவடி 

வாயுள்ள திமா செய்யும் தொழில்களால் சிகழ்வன 

வார். 19 

ஒருவனது 2 _ம்பின் 6 pou agar: Nose nga 

மும் கையைபும ஈலையுப ரிமிர்த்தலேயும் மூடக்குகலை ப 1 04/ 

ag போலச் சோன்றுவகற்கச் எ॥பணம் அவன் சனது கைபை 

யும் நரலையும LIT BA Hr முடாகுதலைய க மெெயதலா.. , 

௮வன் தனது கையைபா காலைபும் கிமிர்த்தலை.பப முடக்கு 

யும் செய்யாவிட்டால், அலனது நிழல் வடிலமு। பிரதிபிர்ப 

வழிவமுப சமது கையைய £ காலையும் 8 மிர்ச்தலையு ! முடக்கு லை 

யும் செய்வ தில்லையாம : :அஙஙனமீம, உயிர் என அ கையையும் 

காலையும் நிமிர்த்சலையு ப. முடக்க தலையும் செய்யவேண்டு மென்று 

சங்கற்பஞ்செய்கின்றபோது அவைநிமிர்த்தலையும் முடச்குதலையு / 
செய்கின்றன ; அவ்வுயிர் அவ்வாறு சங்கற்பஞ் செய்.பாதபோது, 

அவை நிமிர்த்தலையும் முடக்குதலையும் செய்வஇில்லையா மென் 

பதாம். உடம்பினது ஒல்வொரு தொழிலும் ஆத்மா தொழில் 

செய்கன்றபோதே நிகழுகன்ற.து; ௮து வாளாவிருக்சன்றபோது 

அ,சனிடத்து நிமிர்த்தல் முடக்குதல் ௬ு,சலிய சொழில்களுள் ஒன்
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றும் முவ இல்லையா மன்பதஇங்குணர்தல் வேண்டும. ஆத்மா 

ஞானவடிவப £ யீருத்தலின், சிர்விகார வடிவமா ஙிர்விசாச 

aga or SFI ays, sang Sia Ba Senge i, ஈடலத்தில் 

அ ச்சையின் உரிபாயுள்ள அர்சச்சரணத்துலும் 1 ர riod gs 

அச் சீவ சொருபமாய் வீளங்குகன்றது; சீவ ம , ரபபாய விளங் 

கும் நிலைமையில் லிகா முடையதுபோலத தோனறி, தேகேர் 

Shu மூதலியஉற்றை யியக்கும் தொழிலுடைபதாக விருக் 

கின்ற தென்பது சாஸ்இரார்த்சமாம. கேவலம்-சுழுததியாம 7 

சசலப-சாககிரமுப சொப்பனமு£மாம். காந்தம் ல்லின் சந்நி 
தானத்தில் பூரும்புகள் தொழிற்படுவதுபோல, ஆதம சந்நி 
தானத்தில் ம சகோஇரியாதிகள் தொழிற் படுகின்றன வென் 

பகிங் குணர்த ற்பாலதா re 

“உன்ரு .. போற்சண் ணாடிக் குள்ளொரு முகஙஃண் டாற் 

போல், சின்ப.ப வடிவின் சாயை இத்துப்போழ் புத்தி தோன் 
go” என்றும், * செய்கையுஞ்செய் விக்கையுமற் நிருக்குங se 

சச் சலைமலைமுன் ஸிரும்புகள்சேட் டிக்கு மாபோல், செய்தகை 

யுஞ்செய் விக்கையுமற் திருக்கு மென்முன் செடமான வுலகமெ 
லாஞ் சேட்டை செய்யும்?” என்றும், கைவல்லிய ஈலநீதங் கூறுவ 

இங் குணர்தற் பாலதாம். 

இதனால், கைகால் முதலியன சாமே யியங்குர் சன்பையைப் 

பெருது உயிரி னியக்கத்தா வியங்குவனவா யிருக்சலால், உயிர் 

உடம்பாகாதென விளக்கியவாறறிக,
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ஓரு வீட்டினுள் ளிருச். துகொண்டு 

we வீட்டை யறிபவன் அவ் வீடரகாமையேோல 

உடம்பினுள் ளிருக்துகொண்டு 

அவவுடம்பை யறியும் ஆதிமாவும் 

௮வ் வடம் பாகாதெனக் கூறல், 

46. அறிகின்ற போருளென்ற மறிவானில் வேறே 

யானாலிவ் வரை நானேன்ன லாமோ 

செறிகின்ற புள்ளல்ல வேகூடிவ் வகையே 

சேடமான வுடனின்னில் வேறேன்று தேளியே. 

மு ரியபபடும் பொருள்கள் எப்போதும் தம்மை 

யறிகின்றவனுக்கு ௮ன்னியமா ஈரிரப்பனவாமன் 93 7 

அங்ஙனமாயின், அகமாவால் ௮றியப்பவெதா புள்ள 

இம்மாமி௪ வடிவ வுடம்பை ஆத்மாவென்,௮ உறுதல் 

பொருந்துமோ? பொருர்தாகன்றோ? மலும், கிளி- 

காடை முதலிய பறவைகள் வசிக்கின்ற கூசி ௮ப்பறவைக 

ளாமோ? அகாதன்றோ? (இங்கனமே, அத்மா வ௫க் 

இன்ற வடம்பு ஆத்மாவாமோ? அகாதன்ிரு? அத 

லால், சசிவன்னா !) நீ ௪ட வடிவமா யுள்ள வுடம்பு சித்
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வடி.வமாயுள்ள உ.னக்கு 'சீவராகவே பிருகச்கின்;ு தென் 

பதைத் தெளிவா ய.நியக்கடவாயம். 40 
a இல்வுடமமீ ஸிருப்பு சாக்கிராவஸ்தையிலுப,இ சனது ௮பா 

வம் சொப்பனாவஸ்.ததயிலும் சுழுப்தி யவஸ்தையிலும் ஆத் 

மாலா லறியப் படுவனவா யிருத்தலின், இவ்வுடம்பு ஆத்மாவாக 
மாட்டாது ; மேலும, கூட்டில் வ௫ிக்கும் பறவை ௮£கூடாமாமை 

போல, உடம்பில் விக்கம் ஆத்மாவும் ௮வ்வுடபா சா தென்ப 

சாம். சேதனமாய் அருவாய் நித்தமா புள்ள ஆச்மாவும, 

அ௮சேதனமாய் உருவாய் அநித்தமா புள்ள வுடம்பும் தபாமள் 
பாறாக விருப்பனவா மாலின், அ௮வ்விசண்டும் ஒன்றாகா ; அங் 

கன மிருப்பினும், ஆதமா வினை வயத்தால் உடம்போடு கூடி 

யிருக்கின்ற சென்பஇர் குணர்தற்பாலதாம். 

இணிக் கூடு என்பதற்கு மூட்டை யென்று பொருள் கொள் 

லும் கூடும், முன்னர் முட்டையும் கருவும் (பறலையும்) 

வேறுகாதிருந்து பின்னர் வேருய் விடுதல் போல, முன்னர் 

உடம்பும் ஆத்மாவும் வேருகா இருர்து பின்னர் (மாண காலத் 

இல்) வேருப் விடுகின்றன வென்பது மிங்குணர்தல் வேண்டும். 

“ ஓற்றுமை ஈயத்தி னொன்றெனத் தோன்றினும், வேற்றுமை 

கயத்தின் வேறே யுடலுயிர்'? என்று நன்னூல் கூறுகின்றது. 

6 நடுங்கும்வெங் காய வனத்துழல் வோர்க்கு ஈதியெனு 

ஞானம் ரன்றி, இடும்பை£ீரப் பதுவே றிலைநிரு விகர்பத்
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தேகமா யிலஙகுமமய் ஞ் ஞானி, குடம்பைநீத் தேகும் புள்ளெ 
னச் சூழ்ந்த கொடுஞ்சடம் வேறதாய் நிற்பன்?” என்று பெரியார் 

கூறுவது இங்கு? கவணிச்்அுணர்தற்பாலதாம். குடம்பை-கூடு ; 

௪௨ம்-உடர்பு, 

இவ்வுடம்பு பூசசாரியமா யிருத்தலின், 

ஆசதச்மாவாகாதெனக் கூறல், 

4, நிலமாகும் வற்பென்ற னேகிழ்கின்ற னீரா 
நெருப்பா மிதிற்சுட்ட வேல்லாமு மரிலஞ் 
சலமான புரையான வானிந்த வுடலஞ் 

சடமான வைம்பூத வுருவங்க டாமே. 

(இரதிவி, அப்பு, £தயு, வாயு, ஆகாய மென் 

னும் பஞ்ச பூதங்களின் காரியமாயுள்ள இவவுடம்பு 

சடமாம் ; (ஆகலின், ௮து சித்தாகிய ஆத்மா வன்ராம். 
இவ்வுடம்பு பஞ்சபூதங்களின் காரியமா மென்பது ஈவ் 

வாரா மெனின், கூறுதும்), இவவுடம்பில், கடினமா 

யிருக்கும் பகுதி யெல்லாம் பிருஇவியின் காரியமாம் ; 

செ௫ிழ்ச்சியா யிருக்கும் பகுஇயெல்லாம் அப்புவின் 

காரியமாம் ; சுடுந் தொழிலை யுடையனவா யிருக்கும் 
புதி யெல்லாம் தேயுவின் காரிபமாம்; சலனமா
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யுள பகுத யெல்லாம் வாயுனின் காரியமாம் ; புசையா 

புள்ள பததி curse காயத்தின் காரியமாம். 47 

சலன -அசைவு; புரை- துவார sr. 

இதனால், பூதஙகளின் காரியமரயுள்ள உடம்பு காரண 

காரிப ரகிசமாயள்ள அதசிபாவாகாதென மறுத்தவாறறிக. 

“அனனமே செயத தூல வாக்கையே யன்ன சம, 

HOO i sr டாலஃ துயயு மஃதிலா சேலி றசகும, தன்னிய 

மேசை யத்.) சோன்முதற் கூட்ட பான, அன்னது நீத்த சசத 

மாதிப லான்மா வாகா? என்று விமீவசசூடாமணி கூற ன்றது, 

இதுகாறுப ஸ்தூல தகம் அதமாவாகா தென்பது கூறப் 

பட்ட தென்க. 

ஞாகேக்திரியக்கள் ஆத்மாவாகா 

வெனக் கூறல். 

48. விழியைப்பு மானேன்னில் ரவியாதி யாலே 

விளங்கின்ற தல்லால் விளங்காமை யாலே 
யொழியப் படங்கன்ன முதனான்கு முன்ற 
னுருக்கண்ட கண்டன்னை டேயோப்பாக வுன்னே 

சரோத்திரம், துவக்கு, ௪ட்சு, சிங்குவை, ரொ 

ணம் என்லும் ஞாரேர்இரியங்களுள், ௪ட்சு உலக விபவ
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கா.ரஞ் செய்வதற்கு முக்கிப காரணமா பிருத்தலின், 

அதனை ஆதச்மாவென்று கொள்ளுதல் கூடாதோவென்று 

சசிவன்னா ! நீ கூறுவையாயின், அவ்வாறு கூறுதல் 

கூடாது, சட்சுவென்னுங் கண்ணிக்திரியம் சூரியன் - ரர் 

தரன் - சீபமென்னு மொளிப் பொருள்களின் சம்பந்தத் 

சால் விளங்குகின்றதல்லாமல், தானே விளங்குஇன்ற 

இல்லையாம்; ஆகையால், ௮௮ சுபம்பிரகாசப் 'பொருளன் 

மும்; சட்சு விச்இரிய மொழிந்த சுசோத்திரம்- துவக்கு- 

சிவ வை- இசாணமென்னும் கான்இந்திரியங்களும் ஆதி 
(மாவன்றாம்; அவற்றை உருவ முதலியவற்றை wt Mai BD 
SF சாகனமா யுள்ள உனது எட்சு விந்இரியத்திற் 

கா பாகக் கருதக் கடவாய். 48 

சுரோததிர முதலிய இர்இிரியமைந்தும சுயம்பிரகாசப் பொ 

ுள்களன்னாகலின், அவை ஆச்மாவன்று ; எது சுயம்பிரகாசப் 

பொருளோ அதுவே ஆச்மாவாம். சுசோத்திர முதலிய இர் 

'இரியங்கள் ஆத்மாவின் சம்பந்தத்தால் சுயம்பிரசாசட் பொருள்கள் 
போல விருந்து, சத்த முசலியவற்றை யறிதற்குச் சாகனமா 

யிருக்கின்றன;அவற்றை ஆக்மாவென்று கூறு, லபைபா தென்ப 
தாம். 

சண்ணிந்இிரியம் சூரியன், சர் தரன் மு.சலிய ஒளிப்பொருள் 
களின் சம்பந்தத்தால் விளங்குகின்றது ; அதற்குச் சுயம்பிரகாச
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மினறெனறு & Mug இகதஇரிபஙக௭ 5௪ சுயமட்ரக/௪ மின 

மனைபதை விளககுவதறகாம சுபமபிரகாச மமனபது இங்கு 

அலுபதப பீ ரகாசமாம அதால து எபபேது௩. கெசெலிலவாத 

பீரசாசமாம சூரியன சசதான முதலிய வொளிபபொருள சள 
ஒரு காலவீசேஷசதில மெடுவனவாயீருசசலின gone eu பிர 

காசப போருளக எனரெனபதா குணாதஉ வேண்டுப 

மனதோடுகூடிய ஆதமா சுபோதசி.) cps alee furs 

ரோடு கூடியபோது, ௮லை சதத முூதல்யவறரை பறிஓ 

சதா சாசனாா பலைைகனறன Goong sors mule, 

romps psu aa Shum er தமாமரசா Go orgy 

ஈனகு வ்ளஙகுவசா. சடசு இஈூரியய  ஒளிப போருள 

ரின சபபாசமிலலாதமீபாது ௨1௨ முதலீயஉறறை ௮றில 

தறக௪ சாசனமாஃ வமைவதஇில$க, ஒளி.போருளகளின மபசத 
முளளபோதோ ௮வறறை பறிவதற கச சாதனமா $ வமைசனெ 

og சுரோததிர முசலிய மறற நரனடிதீரிய களோ ஒளிப 
ம பாருளகளின சமபாதமிலலா (லே சதத முகலியவறறை யறிவ 

சீறகச ச1சனமாக வபைனெறன வெனபதும,௮லை மனதோடு 

கூடிய அசமாவின சமபஈத மஉலாதபோது கடம பட முதலி 

யனபோல ஜடமா£லே யிருககனறன வெனபதும கூரநது 
சோமகுவேராககு நனகு வீள௩குவனவாம 

சைவருள ஒரு பகுதியா மணணுககுச௪ சுயமாகமே ஒளி 

யுணடு ௮து எஉளங்குவசறகு” சூரிபன முதலிய வோளிப
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போருள் உள் உத௨உயாயிருககின்றன ம௮ன்று கூறுவதை பறுக்க, 

இங்குக் கண்ணுக்கு ரமயற்கைப। 2 லொளி பில்லை மயன்பது 

கூறப்பட்டத.. மின் மி.ிப் பூச்சியின் ஒளியும் மறம்! ஈர. ஒளி 

யால் விளககாது, தானே விளங்குவதா யிருத்தலே உய்த்துணா 

வார்க்கு உண்டணோேளி விள௩க௨ கற்குக சூரியன் முசலிப ஒளிப் 
போருள்கள் உதவியா யிருக்கின்றன லென்று கூறுவா கூற்று, 

ஏறும்பு எறுமபியை (யானையை) விழுங்கிய தென்பார் கூற்றுப் 
போன்று இறும்பூதாகவே (வியப்பாகவே) தோன்றுமமன்க. 

மேலு, அவர் சண்ணொளியும் இர் (சூரியன்) ஒளியும் கூடி 

ஒன்௱ப் பிளங்குதல் போல, சீவனும் சிவமுங் கூடி ஒன்றாய் 

விளங்கவே அச்துவிசமா மென்று கூறுகின்றனர். இலா 

கூறுவதைச் சொருபாநந்தர் சொருபசாரசுஇல் 

- விண்ணுருவ மீசனென்பர் வேறறுநவஞ் சவனென்பர் 

வண்ணு மிரவியும்போற் காணென்பா்-.- ண்ண சாய் 

அத்துவித மாகா தமையிரண்டு மரகாத 

சிக் ௧௬ தானே சிவம்?” 

என்று கூறி ஈறுத் இருக்கின்றனர். 

சத்சத்தைச் கேட்டல் சுரோத்திர (காது) இந்திரியத்தின் 

வியாபாமாம் ; பரிசதச்சை யறிதல் துவக்கு (மெய்-உடம்பு) இர் 

இரிடத்தின் வியாபாரமாம் ; உருவத்தை யறிதல் சட்சு (சண்) 

இர்சிரிடச்கின் வியாபாரமாம்; இரகச்தை யறிதல் Amana



சரிவன்ன போத வசனம். 79 

(1145) இரதிரியத௫ின் லியாபாசமாம , காசனைபை யறிதல 

கிரா (மூக்கு) இகஇிரியததின் வியாபாரமா உ சுரோத்தி முத 

ஸிட இரஇரிபங ௨ள மணமீசாடு கூடிய ந சமாவின் சமபஈசமுள்ள 

போது கேட்டல முதலிப விபாபாரஙகளைச* செ.பசினறன BF 

ius sda SITE அவ்லியாபாரஙகளைச செயயா இருக்கின் 

றன, இலலவாறிருத்சகலால, அவற்றை ஆசமாவெனக கொள ரதல 

கூ. ரசகன்பது இதனால விளஙகியவாறறிக 

கர்மேசக்திரியக்களும ஆதீமாவாகா 

வெனக் கூறல். 

வேறு 

49 அழலுண்போருள் களிலுண்பனவ முக்கூறதின் 

முதற்கூ றணியேன்பு ஈடூக்கூறது மச்சைகசணி 

யாகு, மெழில்கோண்ட கடைக்கூறத வாக்கா 

யேழுமேன்றே மியனான்மறை யந்தங்க ளிசைக் 

கின்றன தாமே. 

ஒருவனுண்ணுதறகுரிப எண்ணெய்,தெய் முதலிப 

வுணவுகளுள் உதராககினிபால சீரணமானவை ன்று 

பாகசமாம ; வற்றுள, முதற்பாசம எலும சீபா-கூடி 

HAGA QUITE ௮அமைனெற்து; நூபபாகம பசசை
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யோடு கூடி, அம்மச்சையாக அமைகின்ற ; கடைப் 

பாகம் வாக்கிந்திரிபக்தோகூடி so வாக்இந்இரியமாக 

அமைகின் தென்ன அசாதஇயாக நடைபெற்று வரு 

இன்ற வேதார்தங்கள் கூறுஇன்றன. 49 

பசீ்சை-கொழுப்பு; வேதார்சம்-உபரிடதம் ; ரதி உற் 

பத்தி.பில்லாதது, சாந்தோக்கிய உபரிடதம் 0-வது பிரபாட5க 

Ga இல்!ஷயங்களை விரிவாகக் கூறுகின்றது. 

இதனால் ஒருவனுண்ணும் எண்ணெய் நெய் முதலிப 
உணவு சீரணபாயபோது, ௮துமூன்று பாகமாக அமைகின்ற து; 

அவ௱ரறுள் முதற்பாகம் எலும்போடு கூடி அ௮வ்வெலும்பாகவும் 

இரண்டாமபாகம் மசிசையோடு கூடி அம்மச்சையாசவும், மூன்றா 

ம்பாகம் உரஈகிந்இரியத்தோடு கூடி அவ்வாக்டிந்இரியமாகவு 

மமைகன்றன ; Fremont வுணவால் விருத்தியடைந்து வரு 

இன்ற எலுபபு, மச்சை, வாக்௫ர்இரிய மென்னு மூன்றனுள் 

எலும்புப் பச்சையும் நீ யாகுமாயின், வரக்கிந்திரியமும் நீயாதல் 

கூடும் : எலுமபும் மச்சையும நீயன்றாசலின், வாச்இர்திரியமும் 
நீயன்று எனக் கூறியவாறறிக. 

ச ரணமாய வுணவின் சத்துவபாகம் வாக்கர் திரியத்தோடு 

கூடி அவ்வாக்இர்இரியமாகவும், இசாசதபாகம் மச்சையோடு கூடி 

௮மம-சையாசவும், தாமதபாகம் எலும்போடுகூடி. ௮வ்வெலும் 

பாகவு பமைகின்றன வென்பகங் குணர்தல் வேண்டும்,
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கர்மமந்திரிப மைந்சனுள் வரகடிநதஇரியம் 8 (ஆகுமா) அன் 

றென்று சலைமைபற்றிக கூறப்பட்டது; படமீவ, ஏனலைப Bese 

யங்களும் ஈீடன்றென்று உறப்பட்டதென்றுந் 9 ஈள்ளல் வேண் 

டம். 

கர்மீமர்திரிப/: வாக்கு, பாதர், பாணி, பபுரூ, உபஸ்தம் 

என்பனவாப. 

வாக்கிந்திரியததி.எ விபாபாரம் வசனித்தலாம் ; பரத பூந் 

இரியத்தின் விய/பா7/ நடத்தலாம் ; பாணி (கை) இந்திரியத் 

இன் வியாபார! இிதமீலற்றலாம்; பாயு இந்திரியத்தின் 

வியாபாரம் மலங்க.நித்தலாம்; உபஸ்த இந்திரியத்தின் வியா 

பாரம் ஆரந்தித்தலாம். உடம்பினுள் விக்கும் உயிர்ககுச் சுரோத் 

இர முதலிய ஞாகேந்இரியங்கள் அது கேட்டல் ஸூதல்ய வியா 

பாரங்களைச் செய்வதற்குச் சாதனமா யிருதகல்போல, வாக்கு 

முதலிய கர்மேக்இரியங்களும் வசணித்தல் முதலிய வியாபாரங்க 

ளைச் செய்வதற்குச் சாசனமா யிருக்கின்றன வென்பதாம். ஒருவ 

லுக்கு ௮வன் ௩டப்பதற்குச் சாதனமாயுள்ள தடி ௮வனாகாமை 

போல, உயிர்க்கு ௮து கேட்டல் முதலிய வியாபாசங்களைச் செய் 

வதற்குச் சாதனமாயுள்ள ஞாரேக்இரியங்களும் கர்பேச்இரியங்க 

ளும் ௮ஃதாகா வென்பதிங் குணர்தல் வேண்டும். 

6
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ஞாசேக்திரியக்களும், சர்மேச்திரியக்களும் 

சானென்பதன் பொருளசகாவென்பது இக்கும் 7 

பிராணவாயு ஏன் சானென்பதன் பொருளாகா 

தெனனும் வினாவிற்கு விடை கூறல். 

90. உண்ணும்புனன் முக்கூறதின் முதற்கூமுவர் நீரா 

முதிரஈடூ விற்கூறு கடைக்கூறு பிராண, 

னேண்ணும்மிதி லிருகூறவை நீபாயிடி னன் 

விறுகின்ற பிராணன்னது ரீ.பாகுவை பிசைபே. 

ஒருவன் குடிக்கின்ற நீர் ப பணமாய2போறு மூன்று 

பாகமாம் ; அவற்றுள், முதற்பாகம் மூக்இரமாம்; ஈூப் 

பாகம உதிர தாடிகூடி அவ்வுகி.மாம்; சடைபபா 

கம் (ரிராணவாயுவோடுி கூடி அ௮பபிராண வாயுவரம். 

ஜேத்திரம, உதிரம், பிராணவாயு வென்னு மிம்ஹன்ற 

னுள், மூத்திரமும் உதிரமும் நீ யானைலன்ோ பிராண 
வாயுவும் நீபாதல் கூடும்? சூவன்னா ! நீ இக்கூறு 

பாட்டை அ ூலாகித்துக் கூறக்சடவாய். 50 

இதனால் ஒருவன் குடிக்கும் நீர் சரணமாயபோது அது 

மூன்றுபாசமாக வமைகன்றது) ௮ வற்றுள், மு;தற்பாசம் மூதி
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இரமாகவும், இரண்டாம்பாமம் உதிரத்தோடுகூடி. ௮வ்வுஇரமாக 

வும், மூன் ரம்பாகம் பிராணவாயுவோடு கூடி அப்பிராணவாயு 

வாச” மபைகின்றன ; அஇம்மூன்றனுள் சூத்திரமும், உதிரமும் 

ஈயாகுமாயின், பிராணவாபுவும் மியாதல்கூடும் ;) மூத்திரமும் 

உதிரமும் நியன்றா 2லின், பிராணவாயுவும் நியன்று எனக் கூறிய 

வாறம். கஉ.இர - இரத்தம், 

திரணபாய நீரின் சத்துவபாகம் பிராணவாயுவோடு கூடி 

அப்பிராண வாயுவாகவு.,  இராசதபாகம் உஇரத்தோடு கூடி 

௮ஃவுஇசமாகவும், தாமதபாகம் மூத்திர ராகவு மமைன்றன 
மென்பஇங் குணர்தகல் மேண்டும். 

மனம் Sm Salar ( மண்வடிவ ௮ன்னத்தின்)காரியமாயும், 
வாக்குச் சேயுவின் (அக்கினியின் சம்பந்தமுள்ள எண்ணெய் 
மெய்முதலியவற்றின்) மாரியபாயும், பிராணன் அப்புவின் (நீரின்) 
காரியமாயு மிருத்தலின், அலை ஆத்மா லாகாவென்பது இங்குத் 

தொடர்பாக வுணர்த்தப்பட்ட தென்௪. நடையப்பட்ட தயிரின் 

சூக்குமாம்சம் வெண்ணெயாவதுபோலப் பிருஇவியின் சூக்குமாம் 

சம் மனமாசவும், தேயவின் சூக்குமாம்சம் வாச்சாசவும், அப்புவின் 

சூக்குமாம்சம் பிராணனாகவு மபைகின்றன வென்பஇங் குணர்தற் 

பாலதாம். பஞ்சபூதத்துள் ,பிருதிவி - அப்பு- தேய வென்னு 

மூன்றுமே சாம் உண்பன - இன்பன - ஈக்குவன - பருகுவனவா 

புள்ள ௮ன்னபானங்களாக வமைகன்றன வென்பது மிங்கணர் 

SD UT BTL.
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 கடையபபடு சயிரிறறிர ॥மஎணயபோன பனழசு £ 

இடையிறசெய மியலலே dar” 

எனறு ப். ரமகீதை உற கினறது 

இருசப ஸசானதூலிருகது,ஹஃகுநுணி பரிப5தம 9ரனற 

உசுவாச $ச௬வாசஞ 2 ப.பு£ வாயு பிராண வாபுவா 

பிராண பஞசகததுள பிராணமா பு ர்யனமறனறு தலைபை 

பறதிச கூறபபட்டது படவே, பற்ற வாபு£/ளு Buco vara 

Fr. DULL. GOT MG! IE Toran Carer 

ப்ீராணபஞச52-பிராணன அபானன ர ரன்ன உதா 

னன, வ்யானமனனபனவா ப 

குதிஸசானததிலிருஈது மல மூச.இரககல்ாக ஃழிபட்கக 

வாயு ௮பானனாம., சாபி ஸதானததிலிருது உணடஅனன 

சாரசிதை சாவாஙகததிறகும2 பகுசதுக கொடுகு। வாயு ச. ரன 

CHL, 2ண.௨. ஸதானததிலிருஈது வாதி பணணுவி5க 1 வரப 

உசானனா.. சாவாந%ததிலு மிரு௩து சேகசுகை நீறு ததுலிக 

கு. வாம லிபானனு
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Drremacy » SorarsrG sarug Aarts 

வில்லை யென்னும் வினாவிற்கு விடை கூறல் 

(வறு 

௮1  பிராணனு மல்ல துஞ்சி லுணாவின்மை 
யாலஃ துணரும் புலன்க ளோ வாற, 

பிராணன தேன்னின் மன்னை போழியாது 

சேனை ஈகர்குழ் வலசேய் போழுத 

(ரீதகா, ஞா 8ேஇரியா, சன் 2மகஇரிய ரமனபன 

வள எதுவும துகமாவாக। ரிதன் ௮ சதவரீ x jobs 

9ிகாககும$  ரிராணாவாயு அூசமாவாகா ரதன்பது விள 

EMV, ௮தனைக தவ!  ஈளிச FIG Sava hip 

aT at Daston Toyama. அதூசகடுி பாரநஇப. ஈபண 

மானிவா ௮வனை Sores) அ௮ன்பரீன ! 8 பாணன் கூறு 

௮தைக் கவன.மாப்ச கேட்சககடலாப). பிசாணவாயுவும் 

இகுமாவன் ற; Bods se) லெனின், 25) mrp 

உறங்கும் பாது சடமா பிருத்தலாலும, விஷபங்களை 

பரியம் இந்திரியங்களின் சம்பந்தமிலலா இருபபதினாலு 

மாம். (இங்கன மிருப்பதால் பிராணவாயு எவ்வகையா 

அம் அ.க்மாவாக மாட்டாது. //ராணவாபு ௧௱ம உறங்கும்
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போ சுசோததரமூதலிய இர்இரிபககள அடஙடுப ரீபா 

வன '7பான் றடஙகுவதாகாது தனது வியாபாரத்தை + 

செய்தி ருபபதறு(குக் காண மென்னை டிபனின், அரசன் 

நகாவலம் Oeil o's! ITB அவனது 'ரீசனை அவனை 

விடாது சூழ்ககி நத்தல போல, அதி வாசன் புரகுக 

Tul BEEN OMIM CLI bl அவனது சனையா? ப 

19a remreuriuy syertor MLS pe B Haan gy. (அப 

சனுர் சனையும்போல அ௮,கீமாவும் Orraoraru, (8 bn 

Rom Mar ?௮ன்பதகை நீ உணரக் கடவாப்). 51 

புத் தஇரயம-சாகஇர ௦, செரப்பனப, சுபி மென்னுர் 

௮வஸ்தைகளா் 

நாம் உறங்கும்போது பிராணவாயு சடமாயும, விஷபங்க ள 
யறியும் இந்திரியங்களின் சம்பந்தமில்லாததாயு மிருத்தலின், 

ஆத்மாவாக மாட்டாது; அரசன் ஈகர்வலஞ் செ.ப்யும்போது, 
அவனை அவன சேனை சூழக்இருத்தல்போல ஆத்மா புரத்தா 

யத்திற் சென்றுலாவும்போது ௮சனை ௮௪னது சேனைடோலுள்ள 

பிராணவாயு சூழ்ச்திருக்கன்றது; அ௮ரசனும சேனையும் ஒன் 
ரகாமைபோல, ஆ தீமாவும் பிராணனும் ஒன்றாகாவென்பசாம். 

ஒருவன் சாச்ொவஸ்தை யுடையவனா யிருக்கும்போதும், 
சொட்பனாவஸ்தை யுடையவளனா யிருக்கும்போதும், சு ழு ச் இ
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யவ-.தை படைபவனாயிருககுமபோதுப, ௮வன பிராணவாயுவை 

உடை பவனாஃ% ஊணபபடுச மின, ஈகாவலஞசெயபும ௮மசசனை 
௮௨னது சேன விடாது சூழநகிருததலபோல, புார.த.இரயததிற 

சென்று உலாவம ஆசமாயையும பிசாணவாபு வடாது சூழநதிருக 

கன௱ கெனபது இஙகுணாதற பாலதா 2 

ஆத்ம7-ஈரககி.. 1உஸதையஉ ஸதாலபஞசபூசம, தசேரதிரி 

ய, பிராணாதிகாப பஞ்சக, ௮ஈதககரண சதுஷடயமெனனும 

இநபசதுகானகு தததுவ வடிவ ஸதூல சரீரததிலிருஈது வியவ 

சாரஞ செயகினற செனறும, சொப்பனா வஸசையில இலவிரூ 
பததுசானகு க௧துவவசளள ஸ.தால பஞா பூச மொழிகத சூச 

கு. சரீரசதிலீருது வியவகாரஞூ செயசெனறதெனறும, சுமுத தி 

யவஸதையீல Y FFF HAULS OG EFS GIT MOY SAN ChE} 

மெனறும காரண சரீரததிலிருது வியவகாரஞ செயசனற 

தெனறும, சொபடனாவஸதையிலும சுழுததி யவஸதையிலும 

பிராணவாயு விலலாவிடினு௦, அவவவஸதைகளை படைகது 

இடகெறவனை மோககுவோககு ௮வனது சரீரததிவ பிராண 
வாயு தோனறுதலின, ௮ஃது அ௮வவவளதைகளி லிநக௫னற 

தெனற கொளளபபடுகினற தெனறும இ௩ககு உணா வண 
Qo 

ஒன றனையா மூல,த''எனனும சவஞானடோத Gla ermine 

னுசரையிஉ பாணடிப்பெருமாளவாகள “*எனறது அ௮ஈதககரண
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ங்கள் ௮அமைசசா வும், வாயில்காப்பார்-ஒறருட்கள்- தாதாள்-அத் 

சாளிசள்-புசோகிதர் ஐஉரும் ஞாகேர்கிரியங்களாசவம, யானைப் 
படை-குதிரைப்படை-தேர்ப்படை-காலாள்-சேயபை ௫ி.யர்ஜவருங் 

கன்மேக்இரியங்களா ஈவும், ஈத்தாகி-வசனாடி விடயங் எ பத்தும் 

ஏலலாட்களாசவுப, பிராணவாயு முதலிய வாயுக்கள் உறு தி. 

சுற்றமாகவும் உடைய இன்மாவாகிய அரசன் என் தாம, இராசா 

பவூளிபோய்ச் சன்னுடைய Comey புகுபளல் ல வாயீல் 

சோறும் ஈற்குமவாகளை றுத்தி அந்தப்புரத்து தாமன புகு 

மாறுபோல, கருவீ கசாணாகெளஞடனே உணர்ச் ௮. முறையிலே 

வீயாபரித்த ஆன்மா சாக்கிரம - சொப்பனம் - சுமுக? - துரியம்- 

துரியாதீத மென்கின்ற அவஸ்தைகளைப் பொருக்கி இலாடம்- 

சண்டம்-இ.தப./-ஈரபி-மமலாதாரமாகிய விடங்களை யடையுமள 

வில், ௮அலையிற்றில் கிற்குங் கருவி கரணாஇிகளை முரைபையிமல 

நிறுத்தி படைவ ஸனென்றதாம்!?? என்று ௬௩ றிமீ நப்பதிங்கு 

உணர்தற்பாலதாம். 

சுபசோத்திச முகலியன வொடுவ்கெயெவிட த்தும் 

பிசாணவாயு ஒடுங்காகிருப்பதற்குக் 

GOT COT கூறல், 

o2, உண மோடூங்க வாயு நிகழ்வேன்கா 
லென்னி லுடல்காவ லாகு மிலதேன்,
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மரண மடைந்த தேன்று தமர்சுட் 

டிடாமுன் வளைவாலின் ஞாளி கோளுமே. 

வென்னா! 4 மரத்திர முதலிபன வொடுவ் 

சிய விடக் நம, பிராணவா॥। வி நந உசவரர சவா 

சங்களை * 9 சப்வகுப்தர மாரணமயானது என்று வினவு 

வ௱பாபின், ௮௧) க விடை உறுகின் சீமன், CH BS 

BLT, 2D HI BI VA Hat FTV HRD /ரொணவாயு 

ST MA SRM ஏவனுடவிம்கு உசுவார கிரவாசவ் 

Boo) OFLU Yo Kram) STMT’ MHRA BI, Boo 

கவ்வா. ரிலதா ரின், அவ்வுடம்பை மாணமடைச்து 

MLO sao yor gH ருற்றத்தார் இூகொட்டிர் க் 

கொண்டுபோய்ர் சவகற்கு முன்ன (வளைக்க வாலை 

புடைப) சாப் தனர் காசாராகாகக் சொண்டுவி௫ம். (உங் 

குகின்றவ லுடம்பு மங்களகரமாக விளங்குதற் பொரு 

ட்டி, பிராணவாயு ஓூங்காது நக்கின்ற ௮; இஃகிவ்வா 

ரிநப்பதுசானது ஆணைபா மென்பகறியக்கடவ௱ப்) 52 

பிராணவா.பு ஒருவனுறங்குகன்ற காலத்தில் சுரோத்திர 

முதலியவற்றைப்போல ஒடுங்கி விடுமாயின், ௮வனுடம்பு பிணம்
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போலத் தோன்றுவசாம் ; அ௮௯்தவ்லாறு தோன்ருாவாறு, FF 

னது கட்டளையால் பிராணவாயு ஓடுங்கா இருக்கின்ற தென்பதாம். 

rsa தான் வசிககும வீட்டிலுறங்கும்போது ௮ல் 

வீட்டை முச்கியமாய மேவகர்கள் தாம் நீங்காது காத்துக்கொண் 

டிருப்பதுபோல, சீவன் தரன் ௮/க்கு முட ம்பில் உறங்கும்போது 
அல்வுட௦பை (தேகசசதினிருப்பிற்கு) முக்தியமாய பிராணவா.பு 

சானீஙகாது (ஓூக.காது) காச துககொண் டிருக்கின்ற சென்பது 

Qe Komi gO uta ETL. 

இங்கு உறங்குசிலன்பது 'சொப்பனுவஸ்தை பம சுழுப்தி 

பவளதையு ர். 

மனம், புத்தி, ௮கங்காரம, சித்தம் 

என்னும் ௮க்தக்கசண சதுஷ்டயத்துள் ஒன்று 

ஆத்மாவாகாதோ வென்னும் வினாவிற்கு 

விடை கூறல் 

மனமும் ஆத்மாவன்று, பு.தஇயும் 

ஆத்மாவன்றெனல், 

3. இனமுற வெண்ண வுள்ள கரணத்தி 

லோன்றி தேனலா லிதேன்ன தேனலான்,
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மனமுன மன்ன மேன்ற வதனாலு 
மல்ல ।௦தியல்ல வந்த வகையே. 

Oh CBB BEY 11GhFSD, கர்மேக்திரிப பஞ்சகம், 

IF 17M LIOhFELN என்னு தத்துவங்களுக்கு இனமாக 

வெண்ண விருக்கின்ற அந்தக்கரண சதுஷ்டபத்துள் 

ஒன்று யிநப்பது இம்மன மன்று சொல்லப் வகர 

ர். வியவகாரகாலத்தில் இஃது என்னுடைப மன 

வான் ௮ சசால்லப்பிவதாலும், முன்பு (42-வது எண் 

எனில்) மனார் உண்ணு முணவின் காரிபமாமென்று கூறப் 

பட்டிருபபகாலும், மனம் அதிமாவாகாது ; அவ்வா? 

{SBD அத்மாவாகா து. 53 

மனம் அந்தக்காண சதுஷ்டயத்துள் ஒன்றாயும், என்னு 

டைய மனமென்று சொல்லுதற் குரியதாயும், உணவின் காரிய 

மாயு மிருத்தல் போல, புத்திய ௮ந்தச்கசாண சதுஷ்டயத்துள் 

ஒன்றாயும் என்னுடைய புத்தியென்று சொல்லுதற்குரியசாயும், 
உணவின் காரியமாயு மிருத்தலின், ௮.லுவும் மனம்போல ஆத்மா 

வாகாதென்பதாம். 

மனமும் புத்தியும் உணவின் காரியமாமென்பது ௮வை 

உணவில்லாதபோது, சோர்ந்து போவதால் நன்கு விளங்குவ 

தாம். மரத்தின் விருத்திக்கு மண்ணும் - நீரும் - வெயிலும்?
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காற்று] அவசியமா யிருத்தல்போல, மனம் புத்ககெளின் விருத் 

இக்கு உணவு அவியமா யிருஈகின்ற © seu Bm seni fou 

வேண்டு. 

மனம் கரணரூபமரசவு £, புச்னு st FST CIS T Bal Bl me) 

LIGHT 1, 

(1) தேதத்தில் அகந்கைபம (wrolersarugl:\ 0 Ups 

விபவள்றில் மமதையு் (எனகென்ப தும்) ஆகிய லுமிமானத் 

தை ஈசப்துமகொண்டு, இக்திரியங்களின் வாயிலாஃ மிலளிம்ப 

செஃ்2 தாப்ச் ஈநரண (கந்) ரூபா யிருப்பது பன Ts, 

(2) சாம்கிராவஸ்கையில் பஈனவில்) ஈகநனி மதல் ஈகை 

வரையிலும் தேகத்தில் வியாபித்து, கருத்தா (So) FU IASB) நப 

மாயிருப்பது புத்இயொம். 

விஷயங்களை நினைச்சல்லடிவ மனப், அவற்றை ௮/௪ 

யித்தப வடிவ புத்தியும், ௮ந்தஃடரணக்தின் வியாபார பாயும், மப 

தைக்கு (என பதன்பதற்க) விஷபமாயும், உணவுள்ளபோது 

விகாசத்தையும் (விரிதலையம்) அஸ்தில்லாசபோது சங்கோசத் 

தையும் (சுருங்குதலையும்) அடைந்து வருவனவாயு மிருத்த 

லின், அவை ஆச்மாவாகா வென்பது கூறப்பட்டது.
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அகங்காரமும ஆ திமாவன்றெனல், 

று. 

94. இடரின் புளதாய நலையற றறிவற் 

நேண்ணுங்கர ணங்க னளிலாயேவரும், 

அஉரும் பிறவிக் கடியேன் றுணரு 
மகங்காரமு நீயல வென்றறியே. 

Bl VIM MUM ALD Fh Beds வடவபமிபா,த்தை 

மாருத தாதுகொண் டி. ரபபதாயும், ஓ.ர கண £மனும் 

லை பெறுவசாகாது மாறிமாறி! வருவதரயும், அ சீசகன 

காயும, மனம - புதகி - அகங்காரம் - இத்த மென 

வெண்ணும அச்சக்கரண TF HALL UI GBM ஒன்றா 

யும், (ததவ ஞானிக அல்லாதார்) யாவர்க்கும் 

(கெநக்கிய) Dod a hous ORs Brainy முன்னா 

தன் ப ருயத்தக்க அகங்காரம். £ (திமா) அன்று 

ரசிவன்ன! 8 இகனை ஈன்குணரக்கடவாம். 5] 

அடி துபங் களைத் தருவதா பு 6, நிலையற்றதாயுப, அசேதன 

(ஜட)மாயும், அந்தக்கரணச துஷ்டயச்துள்ஒன்ர பும், பிறவிக்குக் 

காரணமாயுமுள்ளது அகங்காரசமாம: அ௮லஃ்துன்னா வறி.ப்படுச 

லின், ௮துரீ (அச்மா) அன்றென்பதா 7.
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சேகாதி வடிலப் ப£பஞ்சச்தை யானெனஅதன்று அப்பா 

cA psy alga அகங்காரம் சேசனத்தின் சாபைபை (கண்ணா 

சூரியனது சாபையை அபற்பதுமபால) ஏற்றுச் சேசனம்போல 

விளங்குகின்றது ; அசனால், பலர் அகங்காரக்தைபே ஆசபா 

வென்று தீர்மாணிசது, மீமற் மெல்லுவதில்லாத கலர்க முற்ற 

னர் ; அகங்கார சாட்சியாக விளக.காசவளவும் அவர்க்கு ப் பிறவி 

ஒழியாதென்பது இங்குணர்தற் பலதாரம். 

௮௧௩. காரம் சானென்னும் வ.௨வமாக விளங்குவசா். ஒரு 

வன் ருங்குவளை மலரை யறிடுமிடத்து, அவனுக்கும் கருமை 

யென்னும் விசேஷணத்துடன் விசேஹியமாகிப sot Magu 

மாவது போல, இளைத்தேன் மான், சண்டேன் ஈன், நினைத் 

தேன் மான் என்னுமிடச்து இகரத்தல், காண்டல், சினைத்த 

Qos ns விசேஷணச்துடன் விசேஷிபமாகிப நான் (அங் 

காரம்) ஆதிமாவிற்கு விஷபமாசலால், அகங்காரம் ஆத்மாலன் 

ம். குடத்தை யறிபவன் அதற்கு வேறாக லருச்சல்பேரல 

அகங்காரத்தை யறியும் ஆத்மாவும் அதற்கு வே௱ யிருக்சின் 

Df; AFC”, Hogs அ௮கங்காரமாகா தென்பது இங் 

குணர்தற்பாலதாம். இளைச்சேன் சான் என்னுமிடத்து உடம் 

பும்சண்டேன் நான் என்னுமிடத்து இர்இரியமும், நினைத்தேன் 

நான் என்னுமிட த்து அர் தஃகாணமும் ௮. ச்மாபோலவிளங்குகன் 

ன ; ௮வை முறையே என்னுட பு, என்னிர்இரியம், என்னந்
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த .ணமென ஆதமாவிற்கு விஷபமாயிருதசலின், ௮அவறறை 

ஆதமாவென்று கொள்ளுதல் கடாதாம. 

௮2௫ க7ரம-சுததம, ௮௬,௪௪மன இருவகைததாம. (1) தேக 

Hav Mov remot, அ௮வஸ்தாததிரய சாட்சியாயுள்ள ஆத 

மாளை ஈநடினைன்னு மகங சாரம சுத்த அகஙகாரமா , (2) உ _மபு 

பொறி (இகஇரிப௦) மனமுதலிவற்றுள பாதாவதொன்றனை 

அன்ன்னும௦ ௮2ஙகசாரம அ௮சுசத அகஙகாரமாம,. இவறறுள், 

ப்ழனனைபது மோட்ச சாதனமாம , பின்னையது பகதசாசனமாம. 

இனனு... இல்வகஙகாரம சாமானிபம வீ சேஷரொனவும, 

ப்ரியம அ௮பழசகிப மெனவும௦ இரண்டிரண்டு வகைததாம. (1) 
தேகாதி தாமஙகளி னு த2தாமின்றிக கேவலம நானென் மெழும் 

அகஙகாரம சாமாணிப அகஙகாரமாம , (2) சேசாதி தாமஙகளின் 

(பெபா ஜாதி முதலியவற்றின்) உத?தசதசால கானென்றெழு 

பகங்காரம விசேஷ ௮கஙகராமாம, (4) தேகம இர திரிய முதலிய 

வற்றோடு கூடிய சீவனையும ஆத்மாவையும ஒனராகக சொண்டு, 
௮றியாமையால சர்வ வியவசாரத்திலும நானென்று வியவகரித 

gs கொண்டெழு.௦ அகங்காரம் முக்கிய அகங்காரமாம; (4) 

வியலகாச தசையில் €ீவனையும, பரமார்த்த (உண்மை) தசையில் 

ஆசமாலையும் சானென்று கொண்டெழும் அகல்காரம ௮ழுக் 

இய அகற்காரமாம்.
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சாமாணியம, விசேஷம, ஸமுச்சியமென்னு கமூன்றகய உர 

மம் அசுத்த BST Tw, 

Ares அகங்காரத்தின் வடிவமின்ன சென்பது 4 க, 

மானம் பற்றி யானெனுஞ் செருக்குச் சானே, போகாத பொக ப 

மாகும்?” என்று பிரபோத சந்திரோதயங கூறுவசாலி.ரி4 

விளங்குவதாம. இல்வகந்கார முள்ளவளவும் பிறப்பொழிபாச ; 

௮௯ தொழிந்தபோது பிறப்பொழிய மென்டது “யானென 

தென்னுஞ் செரு ஈறுப்பான் வாணோர்க், குபரச்ச வுலஃஉடபுகு [?” 

என்று இருக்குறள் கூறுலசால் நன்கு விளக கவச | 

சத்தமும் ஆத்மசவன்றெனல். 

96. ஐயப் படலோர் போருணிச் சயமா 

யறியப்படல் யானேன தேன்றுமதன் 

சேய்யப்படல் சேய்வது சிந்தனையாஞ் 

சித்தம்மது வன்றேன நீதெளியே. 

யாதாவ தொன்மனிடத்து இதுரீலா அதுமிவா 
வென். ஐயமுறுதல், அதனை நிச்சயமாக அறிதல், 
தானல்லாக வுடம்பை யானென்றும்,  தனதல்லாத 
பொருளை எனூதன்றும் அபிமானங் கொள்ளுதல் 
என்னு மூன்றனையும் செய்வது சித்தமாம் ; அ௮ச்சித்த 
மும் அத்மாவன்று ; இதனை § 2தளிவாக அறியக் 
கடவாப், 50
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படாதா னானை இதுமவா அ௮தமலா மன்று னைத 

சல. எசயிசச அபி ரஹிதத மன்னு pom Décor செய 

வது செதெதமாா. ௮ஃது ௮சகரண சது௩டபததுள ஒனர 

1 omey 1 7660 னறு கொடஷலுதற குரிடதா.. உண 

Dio war go & ப அதினடைபாஉ சநோசசறச Tray 

சாப மிருசசவன ஆதா! வாகா ( சனபதர 

YESS ணா துஷடபமனப புதச நமா ம Moe 

உரன்பனசர ிசசகசை vor FH Iu HSB ENT EGO SU 

புதிதியிலு 1 oh அடத்சசரண மிரணடெனச௪ Am Ogg 

poet yer oyv சிததததி ஸணிலககணப மனதகிலு கக 

ளாசுடி ஸரி௨2௨ண புததியிலு பட௩குவனவா 

இனைபபது மனபாம , நிசசயிபபது புததியாம ,  அபிமா 
Haug அசஙகாரமாம, இிரஇபபது செதெசமாம  அநதககர 

ணட உட ரவி 

*ஆஙகா 7 நிசசயித தபபுசதி பறறலா 

ஜனோஙகுள னானமன முஈஇபற 

ஒனற நீ ஈீனறிவற 68m” 

் அறிவா ணினைவு மடஙகலாற செதத 

மறிவன றூதசாமென றுகதிபத 

௮.றிவுன னுருவமென றுஇபற??, 

7
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என்று HME rg Busi கூறுவது இங்கணர்தற் ட-ல 
தாம். 

தேகமுதல் சித்தமீறாயுள்ள ஏழும் உன்னா 

ல றியப்படுதலின், ௮வை கீயமன்றெனத் 

தொகுத்துக் கூறல், 

9, முன்னாக வுடம்பது சித்தமதே 
முடிவாக மொழிந்த பொருட்டிரடா 
னின்னாகில நீயறி யும்போருளாய் 
நிகழ்கின்ற தனாலேன நின்மலனே. 

மல. இதராய் விளங்கும் மாநந்தி பசாயண (முனிவர் 

சகிவன்னனை நோக்கி, ச௫வன்னா ! தேகமுதல் சித்த 

மீராகக்கூறிய பொருள்க வனை த்தும் உன்னா லறியப்படு 

வனவா யிருத்தலின், அவை உனது யதார்த்த வடிவமன் 

மும். (கடத்தை யறிபவன் அந்தக் கடமாகாமை போல, 
தேகம், இக்திரியம், பிராணன், மனம், புத்தி, அசங்கர 

ரம், சத்சமென்னு மேழினைய மறியும் கீ அவையாசாய் ; 

இதனைக் குறிக்கொண் டுணர்வாயாக என்றனர்), 5 

தேச முதல் இத்த மீறா யுள்ள ஏழும் சீவவுபாஇி அல்லத 
காரிய வுபாதி யென்று கூறப்படும். சுசோத்திரம் துவக்கு



சசிவன்ன போத வசனம். 99 

இங௩ லை - கிராண மெனனும ஞாகேரஇரிய பஞசகம 

வாககு-பாத.. பாணி- பாபுரு-௨பஸச௪ மென்னும காமேகதிரிய 

FS மென்பனவறறை நுஇரியமென ஒன்றாகவும.பிராணன- 
அபானன - சமானன் - உசானன லவியானனென்னும பிராண 

usta gens பிராணனென ஊனமுகவும சொண்டு, காரிய 

வுபாதி ப ழெனற கூறப்பட்டது Frees (wera), demu 

ணம (கனவு), ஈழுததி (௨.ற௧௧௰) எனனும அவஸ்தை மூன்றும 

இசகாரிய வபாதியி லவட௩குவனவாம . (1) சீவன் தேகம, இக 

இரிய, பிராணன மனப, புததி, ௮கஙகாரம, சிசசமெனனு 

.மிவவேழு உ பாடுபுடன் கூட விளஙகுப காலம சாககிராவஸதை 

பாம, . இவ்வவஸ்கதை யுளளமீபா தவனுககுப பெயர விசுவ 

(2) சீவன் அவறறுள பிராணன், மனம, புத்தி, gamers, 

சிததமென்னும ஐக௩துடன கூடி விளஙகுங கால. சொபபனா 

வஸதையாம , இவ் வவஸதை யுள்ளபோ தவனுககுப பெயா 

தைஜசமை (3) சீவன் அவறறுள பிசராணனுடன் பாசி; 

கூடி விளங்குக காலம சுமுததியாம, இவ் வவஸதை யுளள்போ 

தவனுககுப் பெயா பிசாஞ்ஞணா2. சீவன் சாககிராவஸ்தையில 

சேக முதல் சதத மீறா யுளள வற்றையும், சொப்பனா வஸதை 

யில் மன முதல் பிராண ஸிரு யுள்ளவற்றையம, சுழுச்இயிக 

பிராணனையு முடையவனா யிருககன்றான் , அங்கன மிருப்பது 

கொண்டு, அவனை ௮ப்பொருளாகக கூறுவது உடாதென்ப 

அரம். மகாமகோபாத்யார, டாக்டர் 

வே. சாமிநாதையர் நால் நிலையம்
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சொப்பனாவஸ்சையிலும சுமுத்தி பலஸ்தையிலு £ சீவன் 

பிராணனை யுடையவளுா யிருகசின்றானென்பது சொப்பனா வள் 
தையை அல்லது சுழுத்தி யவஸ்தையை யடைந்திருப்பவன் 

பிராணவாயுலை புடையவஞாய்ச் தோன்றுவது பற்றியாபென் 5. 

(1) சாக்கிராவஸ்தை ஸ்தூலபூத பஞ்சக, தசேக்இரியப 

பிராணா பஞ்சகம், அந்தக்காண எதுஷ்டய பென்னும இரு 

பத்துநான்கு தத் துவவடில ஸ்தால ஈரீரத்தி விருப்பசா.ன ; (21 

சொப்பனாவஸ்சை அ௮வ்விருபத்து சான்கு சத்.துவங்களுள் ஸ்.தாட. 

பூக பஞ்சக மொழிந்த பற்றப் பத்தொன்பது தத். துவவடிவச் சூஃ 

கும சரீரத்தி லிருப்பதாம் ; (2) சுழுப்தி அலஸ்சை டூட்கச 

சசிதுவமெல்லா. மொடுங்கப்பெற்ற அவற்றின் ஈமஸ்நாரச 

இடன் கூடியுள்ள பிரகிருதி; அவிச்சை) வடிவர் மாண சரீரச்ச் 
லிருப்பசாம. இங்குக் காரண சரீர ரான பிரகருகஸ ப யாழி 

த்து ஸ்தா சரீஈமுசல் இத்த மீரு யுள்ளன சீவனுக்கு உபாஇய 

மென்று கூறப்பட்டது. அவித்சை சரீரம்போன் நிருக்கன்£ 

தன்றி, உண்ண நோக்கில் சரீ. பாகாமையின், ௮ஃ்திங்குச் சரீர 

பென்ற ௩ றப்படவில்லை. இக்காரிய வுபாதி யேழனுள் முக 

லது ஸ்தூல சரிரமாம்; மற்றவை சூக்கும சரீரமாம். இல்வேழு 

உபசதஇகளில் (1) ஸ்தூல சரீரம் ௮ன்னம௰ய சோசமாம்:(2) பிராண 

வாயுவும் சன்மேரந்திரியமுங் கூடியது பிராணமய தோச 

மாம்; (3) மனமும் ஞாநேந்திரியமுங் கூடியது பநோபய 

கோசமாம் ; (4) புத்தியும் ஞாநேந்துரியமுங் கூடிபது லிஸ்
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oar கோசமாம். (59) இவை யுண்டாதறகுச் காரணமா 

ட்ள்ள ௮ ஞானமும், பிரியம் - மோதம் - பிரமோத் மென்னும் 
ுஉகைச ௬௨ ல்ருத்இயுு கூடியது இார்சமய கோசமாம். கோச 
பன்பதன் ௦பாருள் ॥றைப்ப தென்பதாம். அனுகூல விஷ 
பங்காக சரண்டலா லஓுணடாகும பிரியம், அவற்றை யடைதலா 

லண்டக. மாரதா, அவற்றை டனுபலத்த, ர. லுண்டாகும 

பிரமொத மென்னும் மூவகைச் சுகவீருதஇகள் சுமுததி யலஸ் 

தையில் ௮ஞ்ஞானததோடு கூடி யிருகசின்றனவென்ப இணர் 

சல் வேண்டும். சுமுத்தியினின்று 6 முக்சவன் ராடுனான்று 

அியாது சுகமா? வுறங்கனே மனன்று கூறுவதால், அங்கு 

அகமாகார வருச்தியும் நானென்னும் வடிவ நானு), ௮வித் 

கியாகார விருக்திடும, (ஒன்றுமறியா தென்னும் அஞ்ஞான 

வடிவ ஞானமு:௦), சுகாகாரவீருத்தியம (௬௧.௦௨ ஞானமும்) 

இருஃகின்றனலென்பது முணர்தல் டேண்டும். 

ஸ்காலசரீர முதலாக வுள்ளனவற்றுள் உல்லொன்றை நத 

௮ாஇகள் ஆச்மாவென்று தவறாக வணர்ந்து, அவற்றுள் ஒல்வொ 
ன்றை ஆச்மாவாகச் கூறி வருதல் பற்றி அமை யனது யதார்த்த 
எ.டி௨மன் ஈம் என்று கூறப்பட்டது. 

(1) காஸ்திகருள் ஒரு சாரர் ஸ்தூல மூதகச்தையே ஆதமா 

வென்றும், (2) மற்ரரு சாரார் தக்திரியத்தையே gy som 

வென்றும், (3) இன்னொரு சாரார் பிராணனையே ஆத்மாவென்



102 சசிவன்ன போத வசனம். 

gw, (4) CaO ay சாரரா மனத்தைமீய அத்.பாமிவன்ற 1. (9) 

பெளத்தருள் ஒரு சாரார் ysHowCw gsorcacrg.0, (6) 

பெளததருள் 1000 yom சாரார் சூனியத்தையே ஆஇச்மாவென் 

அம, (1) ஈமணா ஆத்மா தேக முசலியவற்றிலும் Camis 

தேஃ பரிராணமாக வுள்ளசென்றும், (8) தார்க்கோ இத்மா 

காத்தா, போக்தா, ஜட, விபு என்றும், (9) பூர்வ மீமாம்சகா 

Bert BM AS சொரூபன்று ம், (10) சாங்கியர் ஆத்மா போக 

தா, கர்த்காவன்று, போத (ஞான) சொருபமென்றும் கூறுகின் 

pat இவாகள் இவ்வாறு கூறுவனவெல்லாம் பிறழ்ச்சிய/ை 

யனலார், அவற்றுள், ஒன்று, அத்மாவன்றாம் ; இனால், 

அவித்தையால் கர்த்திருததுவ முதலிய தர்மங்களடன் கூடி, 

பரமார்த்தத்தில் (உண்மையில்) ஒரு தர்.மமு மில்லாது பரமாநந்த 

போத (ஞான) சொருபமா யிருப்பதே ஆச்மாலா மென்பதங் 

குணாதல் வேண்டும். 

என் தேகம், என்னிர்இிரியம, என் பிராணன், என் என, 

என் புத்தி, என் ௮சங்காரம், என் சித்தம், (என் அஞ்ஞானம்) 

என அவை என்னுடையன வென்பதற்கு விஷயமா யிருத்ச 

வின், ஆச்மாவன். ர மென்று இங்குத் தீர்மானமாக அறிதல் 

வேண்டும். 
ஆத்மா ஜாஈகிராவஸதையில இந்திரிய அர்தககரணங்களி 

னுதவியால் . விஷயங்களை யறிந்து வருகின்றது : சொப்பன 

வஸ்தையில் இர்இரியமில்லாது ௮ந்தக்காணத்தி னுதவியால்
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வ்ஷ்ய௩ககைா யறிந்து வருகின்றது, சுழுத்தி யவஸதையில் 

இ ்இிரியமும் ௮ரதக்கரணமு மில்லாது ௮வித்கையோடு மாத் 

இ. மிருகத), (சுசழுதலிய) Sogum stor யறிக வருகின்றது; 

௮ஃ செப்போதும் அறிவு சொரூபமாகவே யிருப 2122 அதற்கு 

விஷயமாகும் ஸ்தால சேக முதவியவற்றுள் ஒன்று ௮௯ஃ்தாவ 

தில்லையா மென்பதும் இங்குணர்தர் பாலதாம், 

அறியும்பொருள் மயானனருயின், அறியாப் 

பொருளோ மானென்பதென்று வினாவுதல். 

57. உன்னாலறி யப்படூ மியாவையுமுன் 

னுருவன்றேன வோதினை யோக்குமேனக் 
கேன்னாலறி யாதோழி யும்போருளோ 
யானாகுவ தேன்றன னென்றலுமே. 

Fam we (மாந்தி பசாயண முனிவர் தேச 

முதல் சஇத்தமீறாகவுள்ளன உன்னாலறியப்படுவன வாயிரு 

தீதலின், ௮வை உனது யதார்த்த வடிவ மன்ருமெனக் 

கூறியதைக் கேட்டுச் சறி௮ பயக்கமுற்றுச் சவிசொரூப 

மார் தேசெ மூர்த்தியே! தேவரீர்) உன்னா லறியப்படும் 

பொருளனைத்தும் உன௮ யதார்த்த வடிவ மன்றாமமன்று 

இிருவாய் மலாந்தருளினீர் ; sos cog I. Mus
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DD O15 RHEE) TH OG > இலை, என்னு லுயபபடா 

தொழியும பொருளோ யானென்பதன் பதார்ததப 

nh நுதனை விளர்சமாகக் கூறியரூவ௨ வண்டு 

போன்று வினவின். 21 

சசிவன்னன் சானென்பது அ௮றியபபடிப 2 1ரளன் யின், 

பு மியபபடாத எபாருமிளா * அதனை விளக க வுணாச்த மேோணு 

1 TY விளைனானென்பதா॥ 

அறிபப்படிப பொருள் சானன்றென் நுணர்ர்தமபாது ஈசி 

amar wt சூனிய தரிசனமுண்டாயிறறு , அ௮தனால௨உனண் 

டானைன்பது அறியப்படாத பொருளோவென்ற அினாவிஷ 

னேன்பதிங (கணர்தல் வேண்டு, 

குணிய தரிசனமாவது ஒன்றுந் தோன்றாது ஈற்றல.. ன 

றுக மீதான் ரமையு ப என்னா ௨றியபபலெதா௩ வீருதகலின் 

தெங்ஙனப பாஈனன்பதன் மபாருளாகு பென்று ஈவென்னன 

ஐயர் ரானென்ப தஇங்குணர்ச்தியவா ஈம். 

என்னவா சானை சோரம்கி யேதமில் சீடன் சசால்லான் 

சொன்னவிப் பஞ்ச சகாசஞ் சுதத.ா புசசை பென்2ற, புன்னி 

சா னூகத தாலே யொதுக்கெ பின்ன ரைபா, [ன்௮சூ ஸியமே 

உன்றி மற்றேது மிங்கச காணேன்?” ஏன்று ஸ்ரீரங்கா சாரிய 

சுவாமிகள் விவேக சூடாமணியிற் உறியிருப்பது அங்கணாதந் 
பாலதாம,
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உ ம ழிபடும் பொருளுமன்ு, ௮மிபடசப் 

பொருளுமன்மெனக் கூரல், 

38 ௮ரிபாடபோருள் காண மாயைதறித் 

சுழியம்டோருள் காரிய மாமுலகிக் 
செரியாபறிகம் நான்மறை யந்தமெலாம் 

யன்ரென வோது நாரந்தாமே 

| மாரரகி பராபண மனிலா சசிவன்னன் கூறிப 

கதைக கட, இவ க்கட்பது SHB tom க ய்று 

விபபபுற்௮ அன்பன 1] (இன்ன தகன்மையூத எு) 

சட்) பரிபப்படாக ரிபாநள உலகதஇற்குக் காணமா 

பளள நாபைபாம? (இன்ன தன்மைபூதன்று) சுட்டி 

பறியபபூம பபாருள் மரபையின் தாரிபமரயுளல உல 

கரம். இம் உறைபரல சான்மறை பத tons Ho நீ 

(அதிமா) அறியா... பருமன் ; அறியும் (or I AOR 

மன்ென Prear மோதுகின்றன. @ ster F soa s 

துணரக்கடவாப், 58 

மாயை இன்ன தன்மையதென்று சுட்டி, பறிதற்கெலாத 

பொருளாம) ௨௨௧௦ இன்னதன்மையசென்று சுட்டியதிதற்குரிய 

பொருளாம் ; நல்விரண்டு। அ.றியப்படுவனவாயிருத்சலின், ஆச்
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மாவன்றாம்; இங்ஙனம் கூறுவது வேச இத்சார்சமா மென்பதாம். 

எககாரணச்சதால் அறியும் பொருள் ஆச்மாவன்றோ, ௮ச்கார 

ணத்தாஃ் அறியாப் பொருளும் ஆச்மாவன்றென்பது உணர்த்திய 

வாரும், 

கரரணமாய மண்ணையும் அதன் காரிய ரம கடச்தையு பறி 
பவன் அவ்விரண்டிற்கும் வே ரயிருச்சல்.ம்பால.. காரணமாய 
மாபையையம் அசன் காரியமாகிய வுலகச்சைபு.பறிபவன் அல் 

விரண்டிற்கும் வேரயிருக்கன்று னென்படி௩ ஈணர்தல் வேண் 

டும், 

மாபை இன்னசன்மையதென் ற ஈட்டி பறியப்படாதபொரு 

ளென்பதை விருச்தஇப் பிரபாகாம் 5-வது பிரசாசத்இிற் காண்க. 

நான்மறை யரதமென்றது உபநிடதங்களை. கிரந்தா எம் 

போதும், 

சேஜோபிர்தூபரிஷத் :* அத்மா ஸ் சால சேசமூமன்ற ; சூக் 

கும சேசமுமன்று; காரணாஇிகளுமன்று என்றும், மைத்திராயண் 

ணியுபரிஷச் “: அந்த இவன் சூட்சுமமானவன்: (கர்மேந்திரியங்க 

ளால்) இரடக்கப்படாதவன் ; (ஞாரேர்திரியங்களுக்குப்) புலப்ப 
டாதவன் ; புருஷனென்னும் பெயருடையவன் ; நித்திரை செய் 

இன்றவன் சன்புத்தி பூர்வகமாய் விழித்துககொள்ளாமைபோலச் 

சங்கற்ப மில்லாமலே இத்சேகத்தில் ஓரம்சத்தினா விருச்கின்றான்; 
இங் ன மிருப்பதில் இவன சித்சுபாவமாயுள்ள அம்சம் பிரதி
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பர ஷனா கம | அந்தசகாண பிரதிபிம்ப சேசனமாகும்); Caps 

Asser சஙகற்பப - நிச்சயம - அபிமான மென்னு மிவற்ரை 
டடையாள மாக வுடையஎன்; பிரஜாபதி - விசுவனென்னும் பெ! 
ரடையகன் ; இவனாடே இச்சரீரம் சேசனத்தைப்போட நில 

. பற்றிருக்கன்ற.து. இச்சாரத்தை யேவுகன்றவனு மவனே." 
(ன்றுப,உறுஇன்றன. இவ்வாறு பலவுபகிஷத்பிரமாணங்களிருக 

அனறன. oA BY uly mT dy முதலிய வடி.வமா௫ய இச்சரீர.ர் தேகி. 
க்குச் மிசாற்றகின்றது , யாதொரு இவ்வக்சமயமாகிய ஆ திமா 

சானுசரீரிகசாம்தம.. தோற்றுகின்றகே!, அதனினும் பிராண 

11 தா... வேருபுப.. உள்ள?யு மிருககின்றது, அதனி 

னு, பனோேமப ஆதிமா வே ர.பும் உள்ளாயு மிருஈகின்றது, ௮,௪ 

Poo விஞஞானமய ஆத்மா வேயும் உள்ளாயு மிருஃகின் 
பிது, ஆரநதமய ஆத்மாவோ அகனினும் வேயும் உள்ளா 

,பருமகின்றது. யாதொரு இந்த ௮ர்சமப முண்டோ ௮ an 

ணயனால் பூசணமரயிருக்கின்றது ; பிராணமயனோ அப்படி 
மய மனோபனால் சுபாவமாகப் பூரணமாயிருச்சின்றது; அப்ப 

டிய மனோமய ஆத்மாவும் விஞ்ஞானமயனால் பூரணமாயிருக 

தின்றது; விஞ்ஞானமயம் ஆரர்தமயனால் எப்போதும் சுகமே 

பூரணமாயிருச்சின்றது ; அப்படியே ஆர$தமயமு.ம தனக்கு 
வேருன பிரஹ்மமாகிய சாட்சியினால் பூசணமாயிருக்கின்றது. 

எல்லாவற்றினும உள்ளா யிருத்தலால் பூரணமாயிருக்கும் பிரஹ் 

மம் வேறொன்றினால் பூரணமாவதில்லை. யாதொரு இர்சப் பிர
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Ww te மேன்னும பெயரூடையதும, சததிய sh § Fu Qy 

வினதும, பழைமையானதுமாகிப சாரமான 3, 7 ததினைமீய 

ச1ஷாதசாக அ௮டைநது மிதி காங ட சுக யாகன ரன, மல 

௮கையால சுகசதனபை எஏதுச் இலஸை?? எனறு  சாப௨ சத OT 

4மடாப FBG DY SKIT FOOTED ITAL 

அக்ஙனமாயின, கானெனனும் பெசருளை 

ப சிவதெப்படி Gwar gin Beal be Aer 

கூல. 

“1 வஅறியும்போருளன் றறியாப போருளள 
றறிவாகிய நீயேனு மப்போருடான 
போறியின் வழிரன் றறியும்போருளே - 

போதக்கண் விழித்தறி பும்போருசோ. 

லு ரிசீவ வடிவமாகவு£ரள நீ பென்னுப முது 

பரமிபாருள (இன்ன தன்மையதென்று) 2 ப.ரிபப 

பூம பொருளாகிய உலகமுமன்னாம; (இன்னசன்மைய 

தென்று) சுட்டியறியபபடாக பபொருளாடுப மாயையு 

மன்றாம் ; இது சத்இயமாம, es used mer 

சுரோத்திரம், துவக்கு, ௪டசு, சிங்குவை, கிராணமெ 

ன் வ மிச்இரியங்களின் வழியே மனம் கின்தறிதற்குரிப
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குன்றாம: அலை, '2ீபாத (ஞான)ச்கண் (தன்னுறக்கத்தி 

ணின் ௮ம்) விழித் துச்கொள்ளுராடின், அதை அறி 

தற்குரிய ‘or £ இராம், (FF arom னா a sar mani போ 

தக்கண் விபுிதிதுக்கொள்ளுமாயின், தகனு் 4 அரதப। 

பாம்பொரளை ப.ரிதற் கரியவவைப்). a4 

ஆசா அறிவ ago TS RII6 அஃது wf Mui உபாரு 

யன்று பூடியாப © LIT UR OLE Di அதனை சான௦பாஈதசா 

லன்ி 5 ரதனாலு மறிசல் கூடாதென்பசாம். 

ஆச... இசஇறியஙகளுககு வீஷ்பமாராயின, சபச பரிச 

Yes! உர்றுள் ஒன்றாம், மனத்திற்கு விஷபமாமாயின், 

ஈது பகலியவற்றுள் ஒன்றா, ஐச்மா அறிவு வடிவாக 

விருக்தல்ன ஈரோச்திர முசல் மனமீறாசவுள்ளனவற்றுள் 60 
தய வவ பால சன்றாம். போதச்சண் லவழித்தக்கொண்டபோது 

அதனை | 1 ப லாமென்பது ஞான எதி மிகு பபகுவமாடபோது 

நான் 24 மூன்றற்கும் வேய், ௮வஸ்-.ச மூண்றற்குப 

சரட்சியாடா ஈ£்ிதாநந்த சங்காவடிலாா யிருக்கின்றேனென் ந௫ 
சாரிபுருஷன அதனை யுணர்தலா.. 

்பாசாமண் என்பது இராசத சாத குணங்கள் மிகத்தாழ் 

நது ற், எத்துவகுணம் மிஃமேம்பட்டுள்ள மனமாம். இம் 

மனம் ௮ சமாலையே கோச்சி நின்று அ௮சனை யறிதற்குண சாசன 

டார்க் விருட் பாம்.
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“£ அறிபடும் பொருணிீ யல்லை யறிபடாப் பொருளர் யல்லை, 

அறிபொரு ளாகு முன்னை பலுபவித் தறிவாய நீயே”? என்றும, 
- அசத்தி லெம்மட்டுண் டம்மட்டும் பராமற௩ மாடி க ம்மட்டிம, 

கிசத்தி லுள்விழிப் பார்வையா மிப்படி நிரந்தரப் படூம5த்தால், 

வசத்தி லுன்மன மின்றுசின் மாத்தா வடிலமா யிடின்பைர்தா, 

சத்த தேகத்தி லிருக்கினு மாரந்தக்கடல்வடி வரலா ப? என்றும, 

சைவல்லிய ஈஷநீதம் கூறுவதும், “முகச்இிற் உண்சொண்டு சாண் 

இன்ம மூடர்காள், ௮கத்திம் கண்கொண்டு காண்பமத பாநந்தம்?? 

சன்று இருபர்திரம் கூறுவதும், இங்கும் சவணித் சணர்தற் 

பாலனவாம். 

மகா வாக்கிய உபதேசம், 

611. வேதப்போரு டானிது வேறுசோலும் 

வினையாலவையு மன்றோரு வேறுமிலாட் 
போதப்போரு ளக்த மறைக்கணியாம் 
புனிதப்போரு டத்வ மசிப்போருளே. 

அறிவே வடிவமாகவுள்ள £ யென்னும் அந்தப 
பரம்பொருள் போதக்கண் விழித்துக்கொள்ளுமாபின், 

௮தனா லறிசுற்குரிய பொருளாமென்லுமிது வேதிச் 
சயமான பொருளாம். இதந்கு வேமுகச் ?சால்லப் 

படும் கருமங்கள் யாவும் அந்தப் பரம்பொருளை ய.ரிவ
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தற்கு நேரே காரணமாவ தஇில்லையாம். உண்மை கோக் 
இல் ஒரு வேற்றுமையு மில்லாதுள்ள அந்தத்திருக்குப் 
பொருள் வேதத்திற்குச் ச2ராரத்ரமாக விருப்பதாம் ; 

சுத்தப் பிரஹ்மாம் ; தத்துவ மசியென்னும் மகா வாக் 
இயக்தின் பொருளாம். 60 

௮.றிவே வடி௨மாகவள்ள சீயென்னும் பரம்பொருள் 2பாத 
க்கண்ணலன்றி மற்றெதனாலு மறிதற் குரியதன்று; அதற் 
கன்னியமா? ஐ பொருளும் வாஸ்சவத்தி லில்லை: அ௮.துவே 
சுததப்பிரஹ்மமாம ; தத்துலபகி யென்னும் பகாலரக்கிய ச இன் 

பாருளா மென்பதாம். 

வராகோபசிஷத் “நி ரான் ஏன்னும் சோற்களின் லட்ச 

பராத்தமுர், எத்தோஷத்தாலும் பற்றப்படாததும், எல்லாவற்றி 

னுமிருப்பதும், சச்சிதாகந்தமுமாயுள்ள ஆத்மாவினை ஞானக் 

கண்ணுடையவன் நாண்கின் ஈன் ?? என்று Lr ne ang 
*மையலொன் றறவிவ் வறிவினை யறியின் மானு_ன் மு;த்தனா 
மன்றித், துய்யகன் மத்தால் மைந்தரால் மற்மோர் பொருளினா 
லுற்பவர் துடையான் ?? என்றும், விசாரசாகரம் அரு வது தரங் 

கத்தில்  முத்திக்குச் காரணம் கர்மழு மன்று, இயரனமுமன்று 
ஆனால் ஞானமேயாம் ; ஏனெனின், ஆச்மாலின்சண் பந்தம் சத் 
,தியமாயிருக்குமாயின், gp நிவீர்த்இி வடிவ மோட்சம் ஞானத் 

தாலுண்டாகாது; கர்மம் ௮ல்லது தியானச்சா லுண்டாம். ௮௩
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சப பதம ஆதமாவினசண சதஇியமாடல் வலை Bods 

சஜஜு சாப்ப (கயிறறரவு) மீபா௨ மி/சதையாக லருக 

கின்றது, ௮ஈத மிதசை ௮திஷடான ஞானததிஞறரன வாச 

இயாதல கூடும, ஈரூம௦ ௮லல.து இபானததால sang Swag. 

ரஜஜுஈவிீல சாபபம எஈதக கஇரியையாலு ப ரலாததியாகாச 

கேவஉம ரஜஜு ஞானததினால நிவிசதியாவதுபோல ஆச 

வின அஞஞானததினாற ஜரோனற.ம பஈதமும அஞ்ஞானம். ஆசீ 

மாலா ஞானசதினாறரன நீவீராசதியாம காமசகின பஉன 

மோட மாயின, மோட்ச ( அர். ததியமா.2. ஏனெனின, கிருஷி 

யாதி சாமஙகளின (உழவு முதலிய தொழி ௨ளின) பலன அன 

னாதி, அவை அநிததியமாம, பஞஞாதி ௧7 ஙகளின பலனா 

இய ஈலரககாஇிஈளஞம அ ததியமாமமனபது “பரமா மோடச 

லேப காப பலனெனக கொளளின, ௮ஃத? ததியாா, ஆதலா 

காமததின பலன 3மாட்ச மனற எனறும் கூல சனால, ஆதமா 

போதக som ager மறறெதனாலு மறித௱குர் பசனனு மமன 

+ Bl BET Ka) ath) AOU BA 

தததுவபசி பெனபது (௪. ாம்வசசதின சாகமீதாகக.ப உப 

Flaps fers ௮ ஈவது பிரபாடகததுல) சுவேசசேது என்னும 

சமது புதகானுககு உததாலச மூனிவலா ஒனபது முறை உடதே 

இதத மகா வாகடியமா.ம ஜீவேசுவர பேத நிவிததி பூவகமா 

ய அாததங்களை யுணாததும வாககுயம இக மகா வாகிய 

மாப... தததுவ..சி பெனனும ஈகா வாககியததின பொருள ௮௮
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நீய £யிருககனாய எனபதாம  இகஙனமே ஓஒவவொரு Cass 

இிலும தலைமையாக ஓவ்வொரு மகாவாககயமுணடு, ர௬கவே 

தீததினது ஐகரேட உபரிஷதஇன மகாவாசகயம :₹ பிரஞஞா 

னம2 (அறிவே) பிரஹ்ம.ம ?”? எனபதாம , யசா 3வேதததினது 

_.ரகசாரணியக உபநிஷ;தஇன மகா வாகடியம * அக ௦பிரஹ்மா 

எமி (யான பிரஹ்மமா யிருகசெரேன்)?? என்பசாம, 3 #9 

வண வேறறைதினது மாணடூகதிய உபரிவததின மாாவாகடியம 

 ௮யமாதமா (இர்ச ஆசமா)ப பிசஹ்மம”?? எனபதாப 

இமமகாவாககிய கானகனுள, தததுவமசி யெனபது உப 

௪௪ மகா லாசகியமாம , பிரஞஞானம பிரஹ்மமெனபது அ௮பபி 
யாச மகா வாகதியமாம, அ.பமாதமாப பிரஹ்மம எனபது சம 

மதி மரா வாககயமாம, அகமபிரஹ்மாஸமி எனபது அ௮னுபூஇ 
மகா வாககியமாம இலவர்ததம 

:சுயமதுவாக ௪தவமசி யெனனும வாசயஞ 

சொல்லுழமுப தேசமகா வாகய மாகும 
இயலுமசம பி.ரமாஸமி யென்னும வாகய 

மிலகுமநு பூதிமகா வாசய மாகும 
மயன்மருவாப் பிரஞ்ஞானம பிரம வாகய 
மனனத்இ னப்பியாச வாகய மாகும 
அ.பமான்மாப் பிரமமென வதையும் வாகய 

மதற்கெல்லாஞு சம்மதமாம் வரகய மாே?? 

8
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HSM 05) 1BH 17) a oe WHT 

mot. 7 OR ot Tee நிந [ணக 

உச ஈ 1/ஞானம \) னற 

2 சறட [சுன வரா 0௪9 

ரசம் பபான ரபம்7 உணரு 

27% சன ரரி பன. FT FBT. 

மகர் 3 ரரரஸ dl item தசா 

ஜி OTAK o ST TIT FR Fo 7 Pod 

oat D FIR ME n JART ISH HA MY FBT 

ததிதுவமசி மயெனனும nat ara Rw Bar 

பசபபொ நன் மூனமையுங Rw nA. 

(8 ஈறு 

01 நிமல மாமபர மதுவே வுமபோரு 

ணீயே னும்போருள் சீவனே 

யமல மான விரடை பிககிய 

மசிப தபபோரு ளாவதே, 

ஸு க்திதுவமசி பென்னுப ஈசரவா/கபம ௧2, துவம், 

(௮௪) எனபதன பொருள. ரல7சிதமாயுளள பூம
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பாதளாம(௪சழாமை); ஜவம (நீ) என்பதன் பொருள சீவ 

மை; அ௫சியென்பதன் பொருள பரிசுத்தமான இவலிரு 

மபா ரள்களின் ஐக்கியமாஈ (என்றனர்.) 63 

சுசதுவமசிபென்னு,.. சா வாககியச்சின து 6 145 Her 

௮ சசி பார்கதம Te oyu ww Mu BSL ஈததபபி 9 | துவி! 

பதத்தின் வாசசிபார்த்தம் சேலனாம், லட்சியாதத.! ௪07 ௮௨ 

லது LAO மென்ப HET Be வேண்டு. நுஙகனமே 
மிரஞ்ஞானம பிர.ஹ்மப என்னும மகா. லாகறயததினது பிரஞ் 

நான பதததின் வாச்சியராதச  சீவனாம, லட்சியார்த்ச. ஓசமா 

வாபபிரஹ்பபதத்தின்வாசரியார்த்தம் ஈசனும், பட்சியாதத. HK 

தப்பரஹ்மமாமென்றும்,௮கம் பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் பகர வாக்கி 

உததினது அஃம்பதத்தின்வாச்சியாத்தம் சேேளும்,உட் சியார்சத 

ஆதிமாவாம்,பிரஹ்மபதத்தின் வாச்சியார்த்த / ஈசனா உ ப்சியாத 

சம் சுத்தப் பிஹ்மமாமென்றும, அயமாத்மாப் பீரண் மென்னு 
மள லா£யெத்தெனது ஆச்ம பதத்தின் வாச்சியாதத Fa oo, 

லட்சியார்த்தம். ஆத்மாலாம். பிரஹ்பபதத்தின் வாசசியார்தத 
ஈசனாம், லட்சியார்த்தம் சுத்தப்பிரஹ்ப மாமென்று! ொள்ளா 

தீல் ளேண்டும். 

கடயம் ஆத்மாவிற்கும் பிரஹ்மத்திற்கு மன்றிச் 2வனுக 
கும் சசுவரனுக்கு மன்றா மென்பது வேதார்த இத்தார்சமாம். 

அவனும் ஈசுலானும் (1) சீவன் ஈசன் என்னும் பெயராலும,
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(2) பிண்டம் ௮ண்டமென்னு மிடத்தாலும், (3) காரிய ௨ரரண 

வடிவ வுபாதியாலும், (4) வியஷ்டி, சமஷ்டியென்னும் Eger 

மானச்தாதும், (5) ஜஞெனிஞ்சூத்துவ சர்வஞ்ஞத்துவ மென்னு! 
உணர்வாலும் வேற்றுமை யுடையவரா யிருத்தலின், இவர்க்கு 
ஐக்கியம் சம்பவிப்பதில்லையாம்; பெயர், இடம், உபாதி, சேகம், 

உணர்வென்னும் இவ்வைந்தையும் விட்டு, அவ்விருவரிடத்.த1ப 
அ.தசூதமாயுள்ள சேதனத்தை பாத்ரம் விடாலுகொண்டால், 

௮வ்விருவர்க்கும ஐக்கியஞ் சம்பவிக த அமன்பதாம்; இது ஈடா 

காசம மே சாகாசம் என்புழி, கடம் மேகமமன்னும் உபாதி நோ, 

நதிதைளீட்டு, ஆகாசத்தை மாத்திரம் விடா துகொள்ளுமடதது 

அல்லிரண்டற்கும் ஜககியஞ் சம்பலிப்பது போஉவா/ கப 

ிமன்பது ஒன்றாக சன்மையாம். 

ச௫ிவன்னனது வினா 

02. அருமை யாகிய பிரம முன்னிலை 

யாகு மாருயிர் பின்னிலை 

யிருமை யான விரண்ட யிக்கிய 

மேய்து மாறேவ னேன்னைவே. 

சவன்னன் பாரமாநந்த பரமகுரு2வ! (தற் 

போதமுள்ள வளவும் காண்பதற்கு) ௮ருமையாயுள்ள 

பிர ஹ்மமானது (பெயர்,இடம், உபா.இ.தேகம், உணர்வு
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என்னு மிவற்றால் சீவனுக்கு) முன்னுள்ளகாக விருக் 

ன்றது; கழற்றும் வியாபகமாயுளள சீவனோ 

(அ௮பபெபர் (பா. தலியவற்றால் பிரஹ்மத்குற்கு) பின்னுள் 

ளாதாக விநக்கன்றது ; இவ்வாறு தம்முள் 2வற்.றுமை 

படைசதுள்ள.. ரஹ்மம் சீவனென்னு மிரண்டிற் 

கும் ஐக்கிய பமுண்டாகுமா ரெங்களனம் ? இவவிரண்டிற் 

தம் ஐக்கிய மூண்டடன்பது என்புத்திக் கெட்டவில்லை; 

அகனை விளங்க வுணர்த்தியநன room மென்று 

ரரர்த தத்துக் ஈகட்டனன். 02 

அவைன்னன். பி. ஹ்மருமம சீவனு.. பெயரிட முதலியவற் 

Rv $i pr மீவற்றுபை யுடைபனவா யிருத்தலால், அவற் 

ற்கு ஏம்கிய ஸுழண்டென்பது எவ்வாறு பிபொாருர்து ன வினா 

விஞ னென்பதார். 

பிரஹ்மம் மூன்னுள்ளதாக விருக்கின்ற தென்பதுப, சீவன் 

பின்னுள்ளதாக விருகச்கின்ற சென்பதும், பிரஹ்மத்தினது மேன் 

மையை.ும் சீவனது கீழ்மையையு முணர்த்தி நின்றன வன்க: 

ஒரு பெருநில வேந்தனுக்கும் ஒரு குறுநில மன்னலுக்கும் 
எச்ச வகையாலும் ஐக்கியம் சம்பவியாமை போல, ஆண்டானாகிய 
&ிரஹ்மச்இற் (ஈசனுக்) கும் அடிமையாகிய சவேனுக்கும் எந்த
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வியாபசன் பரிசசின்னன் 

& Bib இரன் கர்மாதீனன் 

பரோட்சன் ... ve vs ய . பிரத்தியட்சன் 

மாயையைச் சுவாஇனத்தில் . ~ 
தினத்தில் ) அவித்யாமோகிதன் 

வைத்திருப்பவன் § 

என்னுமிசசன்மையுள்ள இருவரும் ஒன்றென ௪ உறுஉது 

நெருப்புச் குளிர்ர்திருக்கின்ற து என்பதற்குச் ஈமானமாம். ஆத 
லால், ஈற்புததியள்ளவனே ! நீ லட்சணையால் ai Hum gs ses 

யறி; வாச்சியராத்தத்தில் விமீராச மிருக்கின்றது"? என்று விசார 

சாகரம் ஆறாவது தாங்கத்திற் கூ றுவதிங்குணர்தற பாலதாம். 

தேகம்: கபம் பித்தம் வாச மென்பனவற்றிற் குறைவ டமாய், 

மிகவும ௮ருவருச்சுத் தச்சதாயிருத்தலின், *கப மு.தவிபவற்றை 
யுடைய தேகம்” என்று கூறப்பட்டது. இங்ஙனங் கூறியது 

தேகத்தில் ஆத்ம புத்தி நீங்குதற் பொருட்டாம். 

“* எல்லாப் படியாலு மெண்ணினா லிவ்வுடம்பு 

பொல்லாப் புழு மலிசோய்ப் புன்குரம்பை ?? 

என்று உளவைப்பிராட்டியா ரருளிச்செய்திரூப.. இங்கணாதற் 

பாலதாம். 
கரரண வுபாதி. 

04, ஈசன் முற்றறி வான்வி யாடீ 

யேவைக்கு மேது வியம்புமா
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காச கன்னிரு பாதி பாவனை 

கார ணாதிக ளாவதே. 

(1) சர்வேசுவ.ரன், (2) சர்வஞ்ஞன், (8) சர்வாந்தரி 

யாமி, (4) சாவகாரணன், (5) சர்வ ஸ்.இதி, (0) சர்வ em 

காரன், (1) சர்வ சிருட்டி என்னு மேழும் ஈசனுக்குக் 
காரண உபாதியாம், (4. 

சர்லேசுவரன் - எல்லாவற்றையும் ஆள்பவன்; சர்வஞ்ஞன் - 
எல்லாவற்றையும் ௮றிபஉன் ; சர்வாந்தரியாமி-எல்லாவற்றுள்ளு 
மிருப்பவன்; சர்வசாரணன்-சர்வ காரியங்களுக்கும் காரணமா 
யிருப்பவன்;சர்வ ஸ்.இிதி-எல்லாவற்யைம் நிலைபெறச் செய்பவன்; 

சர்வ சங்காரன்-எல்லாவற்றையு மழிப்பவன் ; சர்வ சிருஷ்டி-எல் 

லாவற்றையும் படைப்பவன். 

தேகம், இந்திரியம், பிராணன், மனம், புத்தி, அகஙசாரம், 
சித்தம் என்னும் ஏழும் வேனும்கு உபாதியாயிருத்தல் போல, 
சர்வேசுவரத்துவம், சர்வஞ்சீச் துவம்,சர்வாந் தரியாமித் துவம், சர்வ 

காரணத்துலம், சர்வ ஸ்.இதித்துவம், சாவ சங்காரத்துவம், சர்வ 

சிருட்டி த்துவமென்னு மேமும் ஈசனுக்கு உபாதியா யிருக்கின் 

றன வென்பதாம். 

ஈசனுக்கு உபாதியாயிருப்பது மாயையாம் ;,௮,தனால், ௮வ 
னுக்குச் சர்வேசுவாத்துவ மூதலியன கற்பிக்கப்பட்டன ; எவ
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னுக்கு உபாதியாயிருப்பது, அவித்தை பாம ; அதனால், அவனுக 

குதி தே முதலியன ஈற்பிச்கப்பட்டன வென்றும், ஈசனுக்கு 
[ரயைடை உபரதிபா ம். ௩ ௱து சர்வேசவாச்துவ முசலிய 

௮.ற்றை உபாதியாசவம், வேனுக்கு அவீத்தையை உபாதயாகக் 

சடருது மூசச முதலியவற்றை உபாதியாசவு கூறியது அவர் 

களது உபாஇசளை ஸ்.தாவமாக எளிதிலறிதற்பொருட்டா மென்று 

(௩, தணர்கற பாலனவாம். 

Fo qurGous ag: எரியவபாகு அபமிராட்ச (பிரத்தி 
யாம். ஈசுவா. வுபாதியென்னு ௨ ாரணவுபாதி பரோட் 

சாம. தசிவாமிர்தக் கட்டளை தச்பச ips iw sau உறு 

(அடதறு, 

(1) சாலஞ்டிஎென்பா னேனெனின், இர்இரியங்களெல் 
லா ஒன்றறிர்ச தொன்றறியாமையாலு ம, தான் சர்வத்தையும் 

அறிவதாலும் சர்வ ஞஞனென்னும் காமமுண்டாயிற்ற : (2) சர்வ 
காரண னன்பானேமெனின், இகர்இரிபங்களெல்லா மழிந்தும் 

தானபியாமவிரச்தலினாே சர்வ காரணமனன்னுப சாமமுண் 

டாய்மறு ; (2) ரீவார்தரியாம/ யென்பாமனனெனின், இந்திரி 

யங்கஞுகெல்லா முள்ளீடாய்டன் நறிதலா?ல  சர்வாந்தரியாமி 

யென்னும் ஈரபமுண்டாயிற்று ; (4) சர்வேசுவரமனன்பானே 

னெனணின், இச்திர் பங்களுக்கெல்லா மேலாப் நின்ற விளங்குக 

லாலே சர்லேசுவானென்னும் நாமமுண்டாயிற்று ; (5) சர்வ 

இருஷ்௨ யென்பானேனெனின், இக்இரியங்களெல்லாம் தனக்
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hor மதான்றுச யாலே சர்வ சிருஷ்டி யென்னும் மாமமுண்ட 
பரிது: (4) ஈர்ல.ஸ்தி௫ மயன் 1 னனெெனின், இர்இிரியங்கமா 

HVT தாடன துரட்டித்தவாலே சர்வ ஸ்இதி யென்னும் சாப 

மண்டாயிற்று: (7) ஈர்௨ட சங்கரா னென்பானேனெனின், இக் 
திர் பங்களோல்லாம தனக்குள் அட௩குதலினாலே Mey சங்கா 

“னன்னு ட சாமமுண் . ாயிற்று?? என்று உறுவது மிங்குணர்தற் 

ப தா 

மகா வாக்கிமார்த்தத்தன் 

க திதாக த்தங்கமரக் கூறல் 

65 நீக் யாலிரு பாத் நீக்கிட 

Fou னச்சொல் 13355 00) 

மாதி யாகிய தத்ப தத்து 
மசுத்த சுத்த முரைத்துமே. 

பரிசீபர். உறிய முறையைப்படி காரிய மாரண 

MM BROT 7க்குதம்பாரட்டு, தத்துவமசி மகா வாக 

பகிடன் துவம் (bower gd) பதப்ிபொருளிலும், தத் 

(அது என்னும்) பதப்பொருளிலுமுள்ள அசுத்தத்தை 

யம் சத்தத்தையும் கூறுகின் ராம் ; (சஏவன்னு ! நீ 
- 

அவற்றைக் கவனமாப்க் கேட்கக் கடவாப்). 0
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துலம்பத வாச்சியார்த்தம் ௮சுத்தமென்றும் இலக்கியார்த் 

சம் சுத்தமென்றும், தத்பசவாச்சியார்ச்சம் அசுத்தமென்றும் 

இலக்கயொர்த்தம் சுத்தமென்றும், சசிவன்னனுக்கு மாகஈதிபர7 

யண முனிவ ரூணர்த்சத் தொடங்கினா ரென்பதாம். இயற் 

பெயர்ப் பொருள் வாச்சியராத்த மாம் ; ஆகு பெபர்ப் பொருள் 

துலக்இயொர்த்தமாம். 

தத்பத வூச்சியார்ச்தமான ஈசன் மாயாசகிதமாயும, துவம் 

பச வாச்சியார்ச்தமான வேன் அ௮வித்தியா சகிதமாயுமிருத்தலின், 

Bao sew மாயையையும் அவித்தையைய முன்னிட்டு 
௮சுத்தமென்றும், தத்பத லட்சியார்த்தமான .அிரஹ்மமு£ 1, 

தவம்பச லட்சியார்த்தமான கூடஸ்சன் அல்லது ஆத்மாவும 

முறையே மாயாரகிதமாயும், அவித்தியா ர௫ிசமாயு மிருத்த 
வின், அவ்விரண்டும் சுத்தமென்றும் கூறப்படுகின்றன Caen st. 

சித்தொரு நான்கில் பிரமங்கூ பத்தன் 

செப்புமா யாரகி தங்கள் 

gS லீச னுயிர்கடா மாயா 

சதங்கள் வழுத்து வீசன் 

ச.த்தெனுக் தன்னை பறப்பிலா மையினாற் 

ற்குகஇி சேடிலன் சீவன் 

பொய்த்சலில் வீடு தேடுமமென் மிசைத்தான் 

போரிலா மாறுமா முகனே.
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என்று இருப்போரூரச் சந்ரிகிமுறையில் இதமபர சுலாமிகள் 

சுருவாய்மலர்ந்தருளி யிருப்பது இங்கு ஈன்குணர்தற்பாலதாம். 

ுகம் பதார்த்தத்தின் சுச்தாகத்தள்களக் 

கூறல். 

8. ஆக முனறிக ழேழு நானேன 

றுவம்ப தத்தி னசுத்தமே 

சோக மின்றிய சான்று நானேன 

றுவம்ப தப்போருள் சுத்தமே. 

ஈவன்: தேகம். இர்்இரியம, பிராணன், னம், 

பகதி, அகங்காரம், சத்தம் என்னும் ஏழையும் நானெ 

ன்று கொளளுதல் அுவம்பதார்தசத்தின் ௮சுத்மமாம்; 
( 2,௧௧ முதலிய இவ்வே.ழம் கானன்௮ு, இவற்றிக்கு) கான் 

சசாகழமும் மோகமுமில்லாக சாட்டி (கூடஸ்தனாகய 

ஆகீமா) என்று கொள்ளுகல துவம்பதார்த்தத்தின் 
சுத்தமாம். 66 

தேகமுதல் சத்த ம்ுயுள்ளன காரிய வுபாதியாம ; சீவன் 

த வற்றுள் எசனையாவது நானென்று சொள்ளுதல் துவம்பதார்த் 
தத்தின் ௮சுத்தமாம் ;) இவ்வுபாஇயும் இது வருசற்குக் சாணமச 

யுள்ள அவித்தையும் சானன்று, இவற்றிற்கு சான் சாட்சியா
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யிருக்கின்றேோனென் நுணர்ச்இிருத்சல் துல! பதார்தகசதின் 

சுத்தமாமென்பது விளக்கி பவாரும். 

* ஈனவிற் நசேர்இரிய காட்டிப௩ உள பார்ப்போ s 

நனவின் எனக௩த்துர் எண்போம்- -ரினேலிய 

சுமுச்தியிலே யில்லாச சூணிபககூ ௪ தாடி 

ப்ப்ழப்பபாருளா சாறிருப்மபா மப.” 

வன்று! ிகரறபசாரரநி பெறுவதை Tepes i Bir T HHO TT 

யின், ஒசமா தேகத்தாட வலம்ரணமாட், ௮வஸ்தாத்திரய சாட் 

சிய7 யி.தச்சின்ற தென்பது! ஈ (கர் செவ்லிதா Nah FOBT. 

தத்பதார்த்தத்தின் -த்காகத்தல்களைக KH VO. 

O7, ௮கில காண மாதி நானேன 

றற்ப தத்தி னசுத்தமே 
சகல காரண சான்று கானேன 

றற்ப தப்போருள் சுத்தமே. 

ஈசன்: சர்வேசுவான், FAG, சர்வரகதரி 

யாமி, சர்வகாரணன், சர்வஸ்இதஇ. சர்வரங்காசன், சரவ 

இருஷ்டி. பென்னுமேழையும் நானென் று ரிகாள்ளு,க 
ததி சார்க்ககிகின் ௮சுத்துமாம்; சர் 2வசுவரன் முகலிய



ச௫வன்ன போத வசனம். 127 

இவ் சீவழும் சானன்று, இவற்றிற்கு சான் சாட்சிியன்று 

கொள்ளுதல் தத் பதார்த்தத்தின் ஈததமாம். 67 

சாமீசுவான் மதல் சாவ௫ருஷ்டி, மிரயுள்ளன 21) aT 
௮டரி.யாம ; நுவ்வுபாகியை ஈசன் நானென்று கொஞ. தத் 

டத ர்தசத்சின் ௮அசச்தயம் ; யான் இதற்கு சரடசியா மிருக 

சின். உனென்ிருததல் தத்பதா/த்தத்தின் GK To HUH 

விஎ சியலாராம். 

சன் சத்தெனுச் சன்னை பெப்போதும் பறலாசவல யருப் 

பினும், உலகைப் படைத்தல் காத்தல் முதலிய o Brigle » me 

செய்டம்போது சனக்குஉபாதியாபுள்ளமாயையையப பாரமனன்று 
கொண்டீருத்தலின், ௮து சச் பதார்ச்சத்தின் ௮சு ௪ Lo Mit, 

அவன் தனக்கு உபாதியாயுள்ள மாயைக்கும் அதனாற் கற்பி சப் 

பட்டுள்ள சர்வேசுரத்துவம், சர்வஞ்ளத் துவம்,சர்லாந்தரிடா வத்து 

லம், சர்வகாரணத்துவம், சர்வஸ்இதித்து௨ ப், Sid Tem) Sy! 

வம், சர்உசிருஷ்டித்துவ மென்னும் தர்ருத்திற்கும எப்பபாதுப 

நான் சாட்சியா மிருககின்றே னென்று கொண்டிரு சதலின், 
அது தத்பதார்தததக்தின் சுத்தமமன்றும் கூறப்பட்டன வன்க. 

₹ அசுத்தனான் சுத்த னானவா ஹேதெனில் 

வானாச் சிரமமும் வகுத்ததர் மங்களும் 

அவைதரு 5*ரகசொர்க் சாதிய பலன்கள் 

சேடமா மாத கோடிஜன் மங்களச்
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தீதீதுவம் பதன்களின் ௮சுத்தப் பொருள்க 

ளிவை, ௬த்தப் பொருள்களிவை 

மெனக் கூறல். 

69. அசுத்த மாகிய திருப தததினு 
முக்கி யப்போரு ளாவதே 
விசுத்த மான திலக்கி யப்போரு 
ளேன்று சோல்லுவர் விமலரே, 

த்தி துவ மென்னு மிரண்டு பசங்களின் முக்கியப் 

பொருள்கள் ௮சுத்தமாம் ; ௮ப்பதங்களின் இலக்கியப் 

பொருள்கள் சுத்தமாமென்று பெரியோர் கூறுகின்றனர். 
(ச௫வன்னா ! ரீ இவற்றைக் கவனிக்கக் கடவாய்.) 69 

தீத் துவம் பதங்களின் முச்சியப் பொருள்கள் வாச்சியார்த ௪ 

மாம் ; இலக்கியட் பொருள்கள் இலட்சியார்த்தமாம் ; தத் துவம் 

பதங்களின் முக்கியப் பொருள்களான ஈசனும் வேனும் (முறை 
யே காரணோபாதி காரியோபாதி யென்னும்) உபாதி சடூதமா 
யிருத்சலின், அவர்கள் ௮௪,த்தமெனப் படுகின்றனர் ; அப்பதங் 
களின் இலக்கியப் பொருளான பிரஹ்மமும் கூடஸ்சன் ௮ல் 

லது ஆச்மாவும் உபாதி ரகிதமாயிருத்தலின், ௮வை சுத்சமெனப் 

படுகின்றன வென்பதாம்.
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மககியப் பொருள் ௮உலது முக௫ியார்த்தம, வாசசியாத 

Bo, அமிதாபாத்தம், சசயொர்த்தம, மபாத்தியார்த்தம், விதே 

பார்தசமென்பன ஒரு பொருட்கிளவ்களாம். 

தீத்வாமிக% உட்டா சீஉவுபாதயில் “இந்தச் சைசன்னிய 

அறிவு காரிய வுபாதியுடமீன கூடி சின்றபோது முச்கெமென் 

லம், உபாதிபைலட்டு நீங்கிய3பாது லட்சியமென்றும், உபா 

இயை கானென்றமீபாது அ௮சுத்தமென்றும், உபாஇயைவிட்டு நீங் 
சியபோது ஃத்சமன்று ॥ சொல்லப்பட்டது!” என்றும், பா 

வுபாதியில் “: இந்த ஸ்வரூபம ( அறிவு) (காரண) உபாதியுடனே 

சமபர்இித்து ரின்றபாது முச்சிய் பன்றும, உபாதியை விட்டுப் 
பிரிந்தமீபாது இலட்சிெயென்றும், உபாஇியை கானென்றபோது 

அசுச்சமென்றும், உபாதிக்குச சாட்சியானபோது சத்சமென் 

லும் சொல்வப்பட்டது ?? என்றும் கூறுவது திங்குக் serch 

துணர்தற்பாலதாம். 

௮ம் முக்கியப் பொருள்களிவை, இலக.யப் 

பெசருள்சளிலை மெனக் கூறல். 

10. முரண்ட சீவ பாங்க டம்முடன் 
முக்கி யப்போரு ளாவதே 

யிரண்டில் வேறறு சிற்சோ ரூப 
மிலக்கி யப்போரு ளாவதே.
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(பெயராலும், இடத்தாலும், உபாதியாலும், உட 
லாம், உணர்வாலும் சம்முள்) மாறுபட்டுள்ள 2வேசு 
வரரா்களது காரியோபாஇயும் சாரணோபாதியும் தத் துவம் 
பதங்களின் முக்கியப் பொருள்களாம் ; இவ்விரண்டு 
உபா.இகளிலும் வேற்.றுமையில்லாது விளங்கும் கிர் 
விசேஷ சன்மாத்திரப் பொருள் (௮ஃதாவது ஆத்மா 
வும் பிரஹ்மமும் ) ௮ப்பதங்களின் இலக்கியார்க்தமாம். 

ஈசனுச் குபாதியாயுள்ள மாயையும் ௮.,தனால் கற்பிக்கப்பட்ட 
சர்வேசுவசத்துவருதல் சர்வூருட்டி த் துவமீ ரேயுள்ளனவும் ஈசுவர 
சேதனத்தோடு சத்பதச்தின் வாச்சியார்ச் ச.மாம்; அவ்வுபாதியோ 
டுள்ளசேதனமாத்திரம் ௮ப்பதத்தின் இலக்சயொர்த்தமாம்; சீவனுச் 
குபாதியாயுள்ள அ௮வித்தையும் ௮.து காரணமாக வருசன்ற தேக 
தேதல் ஏித்தமீறா யுள்ளனவும் வ சேசனத்தோடு துவம்பதத்தின் 
வாச்சியார்த்தமாம் ;  அவ்வுபாஇியோடுள்ள சே தனமாத்திரம் 
அப்பதத்தின் இலக்யொர்த்தமா மென்பது விளக்கியலாரும். 

உபாஇகளை விலக்கெயவிடத்துச் சிற்செசரூபச் 

தின் ஏகத்துவம் விளல்குமெனக் கூறல், 

11. ஊக்கி யப்பர சீவர் தங்க 

ளுடம்பி ரண்டு மிலக்கணா
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வாக்கி யப்படி, நீக்கி னுலோரு 

வத்து வேபர வத்துவே. 

அப் பர சவர்களது உபாதியிரண்டசையும் இலக் 
கணா வாகயெப்படி (தத் துவம் பதங்களின் இலட்சண 
விருத்தியால்) ஆராய்ந்து நீக்கு சோக்கினால், பரவஸ்து 

(வன் ஈசன்என்னும் பேதமற்.ற) ஒருபொருளாக?வ 

விளங்குவதாம். 11 

காரிய காரணவுபாஇகளால் சீவனென்றும் ஈசனென்றும் 

விளங்குகின்ற சேதனத்தை அ௮வ்வுபாதகளை மாகாவாக்கியத்தின் 

ச் துவம் பதங்களின் இலட்சணாவிருத்தியா லாராய்ந்து நீக்கி 

கோக்குமிடத்து,௮து பேதமென்பது சிறிதுமில்லாது ஏக மாகவே 

விளங்கு மென்பதாம். 

காரியோபாதியிலும்காரணோடாதியிலுமுள்ள சேதனத்தைச் 

தத்துவமசி மாகாலாக்கிய விசாரத்தால் அ௮வ்வுபாதிகளை விட்டு 

நோக்குமிடத்து எகமாமெனக்கூறல், கடமு£தலிய வுபா.இகளைக 

அழித்து ஆகாயமொன்றே யென்பதுபோலும், சாமச்சர்இரனை 

மநுஷ்யத்துவத்தை விடுத்து நீயே விஷ்ணு என்பது டோ 

கமம்.
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இல.ட்சணை இத்தனையா மெனச்கூமல். 

12.  ஒரில் விட்டதும் விட்டி டாதது 

முபய மூம்மென வுணர்வுளோர் 
தேரி லக்கணை திரிவி தத்தி 
லிசைப்பர் மற்ற தியம்புவாம். 

இலக்கண _தாலுணா்வுப தருக்க _நூலுணர்வு 

முூடையஅரிஞாஇலட்சணையானதுஅ சாயுமிடத்துவிட்ட 

லட்சணை, விடாத லட்சணை, விட்டுவிடாக லட்சணை 

யென மூன்று விதமாக வி.ுக்ன்றதென்று கூறுகின் ற 

னர். அவ்விலட்சணை? ஸிபல்பினைக் கூறுன் 23ம் 

(ச௫ிவன்னா! அதனை நீ கவனித்துக் கேட்பாயாக.) 12 

இலக்கண .நாலுணர்வும் தருக்கராலுணாவுமுடைய ஆறி 
ஞர் சுருதி ஸ்மிருதி முசலியவற்றுள் தாமெடுத்தும-கூூறும் வாச 

சப்பொருள்( சொற்பொருள்) பொருர்தாதுபோமாயின், லட்சணை 
யால் தாம்கூறும் வாசகப்பொருள் பொருந்தும் வண்ணம் அவ்வா 

சகத்திற்குப் பொருள் கொள்ளுன்றனர்; ௮.து விட்டலட்சணை, 

விடாதலட்சணை, விட்டுவிடாத லட்சணையென மூன்று வகைய 

தாச விருச்கின்றது என்பதாம். 

(வடதால்வல் லவர்கள் சொல்லும் வாசகப் பொருள்சே ரா 

மல், இடசாகற் பொருளாம் வண்ண மிலக்கணை யுரையாநி
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கொள்வார்,திடமான வதுவு மூன்றாச் செப்புவா வீட்ட தென் 

றும், விடலிலா தென்றும் விட்டு விடாததென் றும்பே ராமே ?? 

என்று சைலல்லிய ஈவர் சங்உறுவ.து இங்குணர்தற்பாலதாம். 

விட்டலட்சணை ஜகல்லட்சணை யென்றும், விடாத லட் 

சணை அஜால் லட்சணையென்றும், விட்டுவிடாச லட்சணை pag 

ஐகல் லட்சணை அல்லது பாகத்தியாக லட்சணை யென்றும் 

சொல்லப்படும். இலட்சணை யென்றது இங்கு இலட்சணா Sams 

இயை, 

வாக்கியத்தில் சாற்பரியாநுபபத்தி (தாச்பரிய வுணர்வு கிச 

ழாடையே இலட்சணைக்குப் பீஜ (காரண)மாம் ; சக்கிய சம்பச் 
தீம் இலட்சணையாம். 

கங்கையி விடைச்சேரி யென்னுமிடத்துக் கங்கையென் 
னும் பதத்தின் சக்கியம் (முக்கியப்பொருள்) தேவாஇப் பிர 

வாகமாம்; அதற்கு ௮தன் கரையோடுள்ள சம்பர்சம் இலட்சணை 

யாம். சத்தத்(பதத்) தற்குத் சனது ௮ர்.த்தத்தோடுள்ள சம்பந்தம் 
விருச்தியெனப்படும்; ௮து சச்திவிருத்தி, இலட்சணாவிருத்தி 

யென இருவகைச்தாம். சதத்திற்கு அர்த்தச்தோடுள்ள சாட் 

சாத் (நேர்) சம்பந்தம் சத்தத்தின் சக்தி விருத்தியாம் ; சக்இ 

விருச்தியினா லறியப்பட்ட அர்த்தத்தின் வாயிலாகச் சதத்திற்கு 
மற்றோரருச்சச் சோடுள்ள பரைம்பரைச் சம்பந்தம் சத்தத்தின் 

இலட்சணா விருத்தியாம். சச்இவிருச்தியால் அறியப்பட்ட அர்த் 
திம் சச்சியார்த்சமாம் ; இலட்சணா விருச்தியா லறியப்பட்ட அர்த்
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ம் இலட்சியார்த்தமாம். எங்கே வாச்சியார்த்சம் (சொற்பொருள்) 
பாருக் சவில்லையோ அங்கே லட்சணை அஃதாவது இலட்சணா 

விருத்தி கொள்ளப்படுகின்ற சென்பதிங் குணர்தல் வேண்டும். 

விட்ட லட்சணை. 

15. மஞ்சு கூப்பிடு தென்றல் போலவும் 

வடப கீரதி யுள்ளதே 
விஞ்சு கோஷம தென்றல் போலவும் 

விட்ட லக்கணை யாவதே. 

“மஞ்சு கூப்பிடுகின்றது' என்று கூறுகல் போல்வ 

அம், *கங்கையி லிடைச்சேரி யிருக்கன்றது'என்று கூறு 

தல் போல்வதும் விட்ட லட்சணைக்கு உகாரணங்களாம். 

தச்வாமிர் சக் கட்டளை எவவுடாஇயில் ** மஞ்சங் கூப்பிட்ட 
சென்றும், கங்கைக்க ணிடைச்சேரி யுள்ளதென்றும் சொல்லு 
மிடத்து, மஞ்சமானது மாம், மரமானது கூப்பிடுமா? மஞ்சத்இ 

லொரு புருஷனிருச்து கூப்பிட்டானென்றுகொள்ளல்வேண்டி௰ய 
தாயிற்று ; கங்கையானது ஜலம், ஜலத்திடே இடைச்சேரி யிருக் 

சமாட்டாது; சங்கைக் கரையிலே இடைச்சேரி யிருக்கன்ற 

தென்று கொள்ளல் வேண்டியதாயிற்று ?? என்று கூறுவது இங் 
குணர்தற்பாலதாம். மஞ்சு-கட்டில்,
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எங்கே வாச்சியார்த்தத்தை (சொற்பொருளை) விட்டு,அசன் 

(அப்பொருளின்) சம்பந்தியை யுணர்ததுவது சம்பவிச்னெறதோ 
௮௩சே விட்ட லட்சணையாம். 

(1) மஞ்சு கூப்பிடுகின்ற .சென்னுமிடச்.து மஞ்சென்னும் 
பதம் தனது வாச்சியார்த்சமாகெய மஞ்சினைவிட்டு,௮,தன் சம்பர்இ 

யாகிய புருஷனை யுணர்த்துதலின், இது விட்டலட்சணைக்கு 

உதாசணமாயிற்று. இங்கு மஞ்சு பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்திற்கு 

(கட்டிலுக்கு) அதன் (கட்டிலின்) கம்பந்தியாயெ புருஷனோ 
ள்ள சையோக சம்பந்தம் (விட்ட) லட்சணா விருத்தியாம் ; ws 
ஞைநியப்படும் புருஷன் லட்சியார்த்தமாம் மஞ்சு கூப்பிடுதல் 
சம்பவியாதாகவின், ௮ விடப்பட்டது. 

(2) க௩்கையி லிடைச்சேரி யிருக்கன்றது என்னுமிடத்துச் 
கங்கையென்னும் பதம் சன.து வாச்சியார்த்தமாகிய தேவாிப் பிர 

வாசகத்தை விட்டு, ௮தன் சம்பர்தியாடிுய கரையை யுணர்த்து 

லின், இதுவும் விட்டலட்சணைக குதா.ரணமாம். இங்குக் கங்கா 

பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்திற்கு (தேவாதிப் பிரவாகத்திற்கு) 
அசன் (தேவாதிப் பிரவாகத்தின்) சம்பர்தியாகய சரையோடுள்ள 
சையோக சம்பச்தம் (விட்ட) லட்சணா விருத்தியாம் ; அசனாலநதி 

யப்படும் கரை லட்ூயோர்த்தமாம். சேவாதிப் பிரவாகத்தில் 

இடைச்சேரி யிருப்பது சம்பவியாதாசலின், ௮. விடப்பட்டது. 

சம்பர் தி-சம்பர்தமுடைய த; சையோகம்-இசண்டு பொருள் 
களின் கூட்டம்,
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விடாத ஒட்சணை, 

14. சிவலை நின்றது வேள்ளை போயின 

தேன்று சேப்புதல் போலவே 
கவலை யின்றி விடாத லக்கணை 
யேன்று ரீகோள் கருத்திலே. 

“திவலை நின்றது; வெள்ளை போயது” என்று கூறு 

தல் போல்வது விடாக லட்சணைச* ந உதாரணமாம். 

சசிவன்னா! நீ இதனை யுன்கருத்திலே கவலையின்றிக் 

கொள்வாயாக, 14 

தீ.த்வாமிர்சக் கட்டளை பரவுபாதியில் **ஒரு சிகப்புக் 
குதிசையையும் வெள்ளைப் பசுவையுங் கண்டாயோ வென் 

பார்க்குச் செப்பு நிற்ின்றது, வெள்ளை போன்ற சென்னு 

மிடத்துச் கப்பு வர்ணம் தனியே நில்லாது, வெள்ளை வாணம் 

தனியே போகாது; ஆகையால், சிகப்புக் குதிரை நிற்கின்றதென் 
றும், வெள்ளைப்பசு போகின்றசென்றும் கொள்ளல் வேண்டிய 

தாயிற்று”? என்று கூறுவது இங்குணர்தற்பாலதாம் 

எங்கே வாசீயொர்த்தச்தை விடாது அதன் சம்பர்தியையு 

மூணர்த்துவ*ு சம்பவிக்கன்றதசோ அங்கே விடாத லட்சணை 

வாம,
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(1) - சவலை நின்றது? என்னுமிடத்துச் சவீலையென்னும் 

தர் தனது வாச்சியார்த்தமாகிய செர்நிறத்சை விடாது, அசன் 

,செந்நிறத்தின்) சம்பந்தியாகிய குதிரையையு மூணர்த்துதலின், 
இது விடாச லட்சணைக்கு உதாரணமாயிற்று, இங்குச் வெலை 
என்னும் பதத்தின் லாச்சிபார்ச் சமாரிய செர்ரிறமென்னும் குணத 

இற்கு அதன் (செர்ரிறத்தின்) குணியாகிய குதிரையோடுள்ள 

தாதாத்மிய (நற்பித பேத வாஸ்தவ அபேத) சம்பர்தம் (விடாத! 

வட்சணா விருச்தியாம்; அசனாலறியப்படுங் குணி (குதிரை 

இலட்சியார்த்சமாம். சவலையென்னுங் குணத்திற்கு நிற்றலென் 

னுர் சொழில் சம்பலியாமையின், அதனோடு குணியங் கொள் 

ளப்பட்டது. 

(2) வெள்ளை போயது ? என்னுமிடத்து வெள்களா யென் 

னும்பதம் தனது வாச்சியாரத்தமாகிய வெண்ணிறத்சை விடாது, 

அதன் (வெண்ணிறத்தின்) சம்பந்தியாகிய பசுவையு முணர்த்து 

தலின், இதுவும் விடாத லட்சணைக் கு.தாரணமாம். இங்கு வெள் 
ஊையென்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாசய வெண்ணிறமென் 

னுங் குணத்திற்கு ௮தன் (வெண்ணிறத்தின்) குணியாகிய பசு 
வோடுள்ள தாதாத்மிய சம்பந்தம் (விடாத) லட்சணா விருத்தியாம்; 

௮, சனாலறியப்படுங் குணி (பசு) இலட்சியார்த்தமாம். வெள்ளை 

யென்னுங் குணத்இற்குப் போதலென்னுச் சொழில் சம்பவியா 

மையின், ௮ சனோடு குணிபும் கொள்ளப்பட்டது. ரகுணி-குணச் 

ஆ்த்யுடையற்.
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விட்டுவிடசத லட்சணை,. 

75. மேவும் விட்டூ விடாத லக்கணை 

மெய்ம்மை யாதேனி னந்தவித் 
தேவ தத்த னெனும்போ ருட்படி 

சிக்தை செய்திடு தீரவே. 

ஸிட்டுவிடாக லட்சணையின் உண்மைப்பொ,நள் 

ரகளின், அதனைக் கூறுகன்!2ரம், கேட்சகக்கடவாய். 

சாய் தேவதத்தன் என்று கூறுதல் போல்வது 
ரட்டிவிடாத லட் சணைக்கு உகாரணமாம். சசிவன்னா! 

1! இவ்வுகாரணத்தின் பொருட்படி. தத்துவமசி மகாவாக் 
யெத்சின் பொருளை முடிவாகச் இர்இத்துணாரக் கட 

் 75 வாய. 

சோயர் தேவசத்தனென்பசன் பொருள் ௮௩,௪ இசத்தேவ 

ஈத்தனென்பதாம்; ௮ஃதாவது அந்தத் தேவதத்சனே இரஅ்தத் 
தவச த்சனென்பதாம். சோயர்தேவசத்தனென்பதுச:( ௮2)-- 

௮யம் (இந்த)-- தேவதத்தனெனட் பிரிபவெசாம், 

தீத்வாமிர்தக் கட்டளை அடபதங் கூறுமிடத்து “ ௮சண்ட 

வாச்சியமாலது சோயர் சேலதச்சனென்பது. ஒரு சேவசச்சனை 

சய புருஷனுடனே சாம் சிறிதுசாள் கூடவிருர்சோம்; இலன்
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சிறிது காளுக்குப் பிறகு பிரிர்து போயினான், ௮சேக சாளுக்குப் 
பின்பு சதுரங்க பரிவாரத்துடனே யிவனை மதுரையிலே ௮ந்இக 

காலத்திலே ராஜாவா யிருக்சச் கண்டோம் ; அங்கே அவனுடன் 

சிறி.துசாள் கூடியிருர்தோம்; பின்பு ஈம்மை அவன் பிரிர் துபோயி 

னான். ரிறிது நாளுக்குப் பின்பு தண்டகமண்டலத்துடனே ga 
னைச் இதம்பரத்திலே விடியற்காலத்திலே சர்நியாசியா யிருக்கக் 
கண்டோம்;௮ப்பொழுதுஇவன்௮ந் சத் சேவதச்சனோ அல்லனோ 

வென்று சந்தேடிக்கையில், இவனடியிலும் மார்பிலும் முடியிலும் 

முன்னே மறுவுண்டே! ௮௪ அ௮டைபாளம் இவனிடத்திலே 

யிருந்தால், ௮ர்௪,ச் சேவதத்தனே இவனாவனென்று மார்க்குமி 

டத்து ௮5௪ அடையாளம் இவனிடத்திலே இருச்கையால், ௮ 
தீச் சேவதத்ச?ன இர்தத் தேவதத்தன் ஆவானென்று சொல் 

லப்படுவசாம். அப்போது அ௮வனைவிட்டன ௮ர்த இரண்டிட 

மும் இரண்டு காலமுமாம் ; ௮வை விட்டுப் போக, விடாமல் நின் 

ஐவன் ஒரு தேவதத்தன் மாத்திரமேயாம்.? என்று கூறுவது 

இங்குணர்தற்பாலசாம். 

எங்கே வாச்சியார்த்தத்தின் விரோதமுடைய ஒரு பகு தியை 

விட்டு விரோதமில்லாத மற்றொரு பகுதியை விடாதுணர்த்துவது 

சம்பவிக்கின்றதோ ௮ங்கே விட்டு விடாத லட்சணையாம்., சோயந் 

(அந்த இத்) தேவதத்சனென்னுமிடத்து இறர்ச காலமும் தர 
சேசத்துள்ள சேவசத்தனது உடம்பும் ௮அவனென்னும் பதத்தின்
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ஈச்சியார்த்தமாம்; நிகழ்காலமும் சமீப தோத்துள்ள மீதவதத்த 

ஈது உடம்பும் இவனென்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தபாம். 

இங்கு இறர்த காலத்தற்கும் நிகழ் சாலத்இற்காம், தூர சேசத்திற் 
தம் சமீப தேசத்திற்கும் ஒருமை யுணர்ச்சியில் விரோதமிருத்த 

பின், அவற்றை விட்டு, ஒருமை யுணர்ச்சியில் விசோதமில்லாத 

2தவசத்தனது உடம்பை விடாது ௮பேதமாகசச்சோயஈதேவதச்த 

னன்னும் வாக்கே முணர்த்துதவின்,இ௮௫ விட்டுவிடாச லட்ச 

ணைக்கு உதாரணமாயிற்று. இங்கு வாச்சியார்த்சத்தின் ௮விரோத 

பாசமாகிய சரீரத்திற்கு லட்சியார் த்சமாயெசரிரச்தோடுள்ளதாதாச் 

ஸீய சம்பந்தமும், வாச்சியார்த்சத்தின் விரோத பாகமாசிய Cae 

காலங்களுக்கு லட்சியார்த்தமாகய சரீ ரத்தோடுள்ள சையோக சம் 

பந்தமும் (விட்டு விடாத) லட்சணா விருத்தியாம் ; ௮,சனாலறியப் 

படும் வட்சியார்த்சம் தேவசத்த சரீரமாம். சோயர் தேவதச்ச 

னென்னும் வாக்கியம் தேசம் கால மென்னும் விசோத பாகத்தை 

விட்டு ௮விசோதமான தேவதத்த சரீரத்தை விடாதுணர்த்து 

சலின், சேவ,தச்சனொருவனே யென்பது பெறப்படுவதாம். 

விட்டுவிடாத லட்சணையில் வாச்சியார்த்தத்தின் ஏகதேச 

பாகம் இலட்சியார்த்தமாம். ௮ஃதிங்குச் தேவ*த்தன உடம்பு 

மாத்திரமாம்.
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தத்துவமசி மகா வாக்கியத்தின் உண்மைப் 

பொருள் விட்டுவிடாத லட்சணையாலன றி 

ஏனைய லட்சணைகளால் Harwaer® sare. 

71. விட்ட லக்கணை தனையும் விட்டூ 

விடாத லக்கணை தனையுரீ 

விட்டூ விட்.டூ விடாத லக்கணை 
யால் விளங்கும் விளங்கவே. 

சூவன்னா ! நீ விட்ட லட்சணையையும்விட்டு, 

விடாத லட்சணையையும் விட்டு, விட்டுவிடாக லட்சணை 

பால் தத் தவம? மகா வாக்கெயத்தின் பொருளைக் கொள் 

ஞூவாயாயின், உனக்கு அப்பொருள் செவ்வையாக 
விளங்குவதாம். 10 

தீ.த்துவமசி மகா வாக்கியத்தி னுண்மைப் பொருள் விட்டு 

விடாச லட்சணையினாலேயே விளங்குமென்பது கூறியவாருரம். 

தத்துவமசி மகா வாக்கியத்தில் விட்ட லட்சணையைச் 

- கொண்டால், தத்துவம்பதங்களின் வாச்சியார்த்தத்திலுள்ள 
(காரண காரிய வடிவ வுபாதி பாகமே யன்றிச்) சேசனபாசமும் 
விபெட்டுப் போதலின், ௮து பொருந்தாது; விடாத லட்சணை 

யைச் கொண்டால் தத்துவம் பதங்களின் வாச்சியார்த்தச்சன்
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ஒரு பாகமும் விடப்பவெதன்றா யிருத்தலின், ௮.துவும் பெஈருஈ 

தாது விட்ட லட்சணையில் சேசனச்சை விடுதலும், விடாச 

லட்சணையில் சேதனத்தோடு ஜடச்தையுல் கொள்ளுதலும் சமப 

வித்தலின், இவ்விரண்டாலும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் மகா வாக 

கயததில் பெறப்பவெதாகாது; ஆகவே, விட்டுவிடாச லட் 

சணையே கொள்ளுதற் குரியதாம். மகா வாக்யெத்தில் விட்ட 

லட்சணையைக் கொண்டால் சேதனபாகமூம் விபெட்டுப் போச 
லின், போட்சமடைதத் குரியவனே யில்லாமற் போவன்)விடா த 

லட்சக்னயைக் கொண்டால் காரணோடாதியும் காரியோபாதியும் 
விடப்படுவனவன்றா யிருத்தலின், பந்த நீக்கமே பெறப்படுவ 

இல்லையாம். ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்சியம மகா வாக்யெச்தில் லிட்ட 

லட்சணையாலும விடாத லட்சணையாலும் பெறப்படுவதன்றாக 
லின், வீட்டுவிடாச லட்சணையாலேயே அது பெறப்படு மென் 
பதா . 

““ஓிட்டவிலக் கணையாலு மைக்கியர் தோன்றா விடாசவிலக 

கணையாலு மைக்கியர் தோன்றா, திட்டமா முபயவிலக் கணை 
யொன் ராலே யிலங்குபா சீவைக்கிப மிலங்கும்'' என்று ரிபுசதை 
கூறுவது இங்குக் கவனித்துணர்தற்பாலதாம். 

யான் பிரஹ்மமென்னும் தத்துவ ஞானம் சச். துவமசி மசா 
வாக்கியத்தில் விட்டுவிடாச லட்சணையைச் கொண்டால் உண் 

டாவதாக விருத்தலின், அம்மகா வாக்கியத்தில் விட்பெவெடொாச
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லட்சணையையே கொள்ளல் வேண்டும்; கொள்ளாவிட்டால், சமை 

யலுக்கு செருப்புப்போல மோட்சத்திற்குச் சாட்சாத் (சேர) 

சாசனமாயுள்ள தத்துவஞான முண்டாகாது; உண்டாகாதாசவே, 

தத்துவமசி மகா வாக்கிய வுபதேசம் புருஷார்த்த (மோட்ச) 

சாசனமாகாது அரர்ச்த(துக்ச) சாசனமாகவே முடியுமென்பதாம். 

லேச வாக்யெம்: விதி வாக்கியம், நிஷேச வாகம், சச் 

தார்த்த போசக வாககியமென கூவகைத்தாம்; அவற்றுள், விதி 

வாசகயம சத்தியச்சைப பேசு, தர்மத்சைச் செய் என்றற்றொடச் 

சத்தனவாம்; நிஷேத வாககியம் கள்ளுண்ணற்க, கஞ்சா குடி. 

யற்ச என்றற்றொடககசத்தசனவாம்; சித்தார்த்ச போசச வாக்கியம் 

௮வாக்த.ர வாக்கியம், மசா வாக்சிெயமென விருவகைத்தாம். 

(1) அவாந்தா வாக்கியம் *:அந்சம் பிரஹ்மம்?*, “சத்தியம் 

ஞாரம் அநந்தம் பிரஹ்மம்”” என்றற்றொடச்சத்தனவாம், (2) 

மகாலாக்கியம் தத்துவமசி, *அயமாத்மாப் பிரஹ்மம்'” என் 

5ற் ரொடச்சத் தனவாம். 

விட்ட லட்சணை, விடாத லட்சணை, விட்டுவிடாத கம் 
சணையென்னு மூன்றனுள், முன்னைய விரண்டும் ௮வார்தர 
வாக்கெயககளிலும, பின்னையது மகா வாக்கெயெங்கவிலும் பயன் 
படுவனவாம். 

அச்சம் பிரஹ்மம்” என்னும் வாச்தியத்இல் விட்ட லட்சணை 
யையும், “சத்தியம் ஞாசம் ௮கர்தம் பிசஹ்மம்” என்னும் வாக்கி 

10



146 சசிவன்ன போத வசனம். 

யத்தில் விடாத லட்சணையையும் கொள்ளுதல் வேண்டும். றுக் 

நம் பிரஹ்மம்" என்னுமிடத்தில் ௮6 பதம் தனது வாச்சியார்த்த 

மாகிய உணவைவிட்டு, ௮சனது (உணவின்) தாதாச்மிய சம் 

பர்தமுடைப சேசனச்தை யுணர்த்துசலின், அது (விட்ட) 

லட் ஈணா விருத்தி யுடையதாம். இங்கு ௮ச்சபதத்தின் வாச்சியார்ச் 

தீத்திற்கு ௮தன் (௮ர்த்இின்) சம்பர்இ.பாரிய சேசன த்தோடுள்ள 

தாதாத்.ிய (கற்பிதபேத வாஸ்தவ ௮3பேத) சம்பர்த.ம லட்சணா 

விருத்தியாம்; அ௮,தனாலதியப்படும் சேசனம் இலட்சியார்த்தமாம். 

சற்பிதப் பொருளாகிய ச்ம் யதார்த்தப் பொருளாயெ சேதன 

மாசாமையின், அது விடப்பட்டது. 

“சத்தியம் ஞாநம் ௮சர்தம் பிசஹ்மம்” என்னுமிடத்துச் 

சத்திய மு,சலி.ப பதங்கள் த௦.து வாச்சியார்த்சமாகிய உண்மை, 

௮றிவு, முடிவின்மை யென்பவற்றை விடாது, அவற்றின் 

தாதாத்மிய சம்பர்சமுடைப சேதனத்தையு முணர்ததுதவின், 

அவை (விடாத) லட்சணா விருத்தி யுடையனவாம, இங்குச் 

சத்திய முதலிய பதங்களின் வாச்சியார்த்தங்களுக்கு அவற்றின் 

(உண்மை, அறிவு, முடிவின்மை யென்பவற்றின்) சம்பந்தி 

யாகிய சே தனத்?தாடுள்ள தாதாத்மிய சம்பர்தம் லட்சணாவிரு 

தீதியாம் ; ௮சலைறியப்படும் சேதனம் இலட்சியார்த்தமாம். 

சத்திய மு.சலியன பிரஹ்மத்தை விட்டி ராமையின், அவற்றோடு 
சே.அனமுங் கொள்ளப்பட்டது.
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தத்துவமசி மகா வாககியததில சசபசசதின வாசசியாச 

சீம சகாரணோபாகி யுடைப சே சனமா Hoo srg) ஈசுவர 

னாம, துவம௦பததஇின வாசசியாததம காரியோபாதி யுடைய 

சே. சனமாம, ௮ல் சாவது வழமை இஙகுக காரணோபாதிககும 

காரிபோபாதிகதம ஒருபை யுணாசசியில விசோத மிருத்த 

ஷின, அவறறைவிட்டு, ஒருமை யுணாசசியில விசோசமிலலா,ச 

சேதனசதை விடாது அ௮3பதமாகத தத துவமசி பாகா வாக்கிய 

முூணாததுவ தறிக 
துஙகு வாசசியாசசதகன ௮விரசோத பாகமாகிய சேசனத 

இறகு லட்சியாதத மாகிய சேசனததோடளள சாதாதமிய ௪. 

பநதமு ௦, வாசசியாததததின விரோத பாகமாகிய காரணோபாதி 

காரியோபாதிகளுகு லட்ிபாசதமாகய சேசனததோளோள 

௮திஷடான? தனமைச சமபநதமும (விட்டுவிடாத) லட்சணா 

விருதஇி.பாம, அதனால அ௮ி.பபபடும சேசனததின ஒருமை 

லட்சியாததமாம 

28 பதசதின வாசசியாததம காரண வஅுபாதியுளள சேதன 

ராம, அதுவே ஈசனா?, லட்சியாசசம சேதன மாதிர மாம , 

௮துவே பிசஹ்மமாம; தும பதததின வாசசியாசதம காரிய 

௮.பரதியுளள சேதனமாம, அதுவே வேனா, லட்சியாதசம 

சேன மாசதிசமாம, அதுவே கூடஸசன் அலலது ஆதமா 

வாம வன்றும, லட்சயொரத்தததிற்கு அபேத கூறப்படு
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கின்றதன்றி வாச்சியார்த்சத்இுற்கு ௮பேதம் கூறப்படுவதின் 

றென்றும், இங்குணர்தல் வேண்டும். 

காரமீணாபாகுி - சர்வேசுவாச்துவ முதலிய தர்மமூடைய 

மாயையாம்; காரியோபா இி--தேகமுதல் சத்ச மீருயுள்ளனவும். 

வை வருவதற்கேதுவாயுள்ள ௮விச்சையுமரம், 

தமா தேவர் சுத்த சாதகத்தில் 

“சிவன துபாதி யீசன துபாதி தாந்துசச் இரண்டத 

மொன்றே, ஆவது விட்டு விடாதலச் கணையென் றறைச்தடி 

லுபாதியோ ரிரண்டும், மேவலை நீங்கல் விட்டலம் கணையாம் 

விளங்குஞ்சித் தாண்டது மொன்றே, ஆவது விடாச லக்கணை 

யாகும்?” என்று கூறுவது இங்கு ஈன்குணர்தற்பாலதாம். 

ச௫ூவன்னனது வினா. 

போது மேவிய தேசம் விட்டோரு 

புருட னைக்கொளு மாறபோ 

லோது மீருடல் கண்டூ விட்டத 

னுண்மை காண வுரைத்திடே, 

சத்குரு மூர்த்தி! சோயர் தேவதத்தன் என்னும் 

வாக்கியத்.துள் (விட்டுவிடாக லட்சணையால் விசோத 

முடைய) (இறர்த காலம் நிகழ் காலம் என்னும்) காலத் 

“|
 

அர
்

 
ச
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தையும், (தாரதேசம் சமீபதேச மென்னும்) தேசத்தை 

பும் ௮றிர்து விட்டு (விசோதமில்லாச) ஒசே தேவதக் 

தனை (௮வனே இதீ?தேவதச்தன், இவ?ன ௮தி2தவ 

தத்தனென்று) பொருளாகக் கொள்ளுவது போல, தத் 

அவமசி மகா வாக்யெத்தூள் (விட்டுவிடாத லட்சணை 

பால் விரோத மூடைய) (srr Semi anf Bur 

பாதி யென்னும்) இரண்டுடம்பையும் அறிந்து விட்டு, 

(வி2.சாதமில்லாத) ஒர சேதனத்தை (அதுவே இது, 
இதுவ ௮௮ வென்று) பொருளாகக் சொண்டு, ௮வ் 
வாக்கியத்தின் உண்மைப் பொருளைக் காண அடியே 
னுக்கு விளங்க உணர்த்தியருளல் 2வண்டும். 17 

Gems தேவதத்தன் என்னும் வாக்கியத்துள் விசோத 

முடைய காலத்தையும் தேசத்தையும் விட்டு, விசோசமில்லாச 

Csasisag உடம்பை மாத்திங் கொண்டு, ௮வனே இத் 

தேவதத்தனென் றுணாவதுபோல, தத்துவமசி மகா வாக்கியத் 

அதள் விசோதமுடைய காரணோே பாதியையும் காரியோபாதியை 

யும் விட்டு, விரோதமில்லாச சேசனச்சை மாத்திரங் கொண்டு, 

அர்ப் பிசஹ்மமே இர்ச ஆத்மா வென்றுணரும் விதத்தை யடி. 

யேலுக்குச் தேவரீர் இருவாய்மலர்ர் தருளல் வேண்டுமென்று ௪௫ 

வன்னன் வினவினா னென்பதாம்.



150 சசிவன்ன போத வசனம். 

அவனே ௬௪ தேவசதத னென்னும வாகூயத்துள் கால 

தேச களை விட்டு நோகயேபோது சேவததத னொருவனே 

யேன்பது விளங்குவது போல, தத்துவாசி மகா வாகூயெத்துள 

காரண காரிய வடி.௨ உபாஇகளை விட்டு கோககிய2பாது சேசன 

பொன்றே யென்பது விளங்கு மென்பதாம, 

“ பனணிய சோய மென்னுப பச௩களின் வாசசி யமாத்தப 

அன்னிய சேசங கால மவனிவ னென்ப வெலவாம 

சொன்னவிவ் வீசோதப விட்டுக தொடரிவக இ.பமவீ டாமல 

உன்னிடிற் றேவ தத்த ஜெ.ருவனை வெளி.பாக சாட்டும்? 

தத்துவ ெபனுமப தங்கள் பிரம பாயச சாட்சி யான 

வத்துவை விடாமற் மேபத வாசசிபார்த தத்தை விட்டு 

நித்தமு மது ரீ யாகு நீ.பது லார மென்னு : 

HSS பண்ட மென்மிற யசபத வைககியங் காட்டும் 1? 

என்ற கைவவ்லிய நவநீதம் கற வது இங்குச் சவனித்துணர்தற் 
பாதாம், 

மாகக்தி பசசயண முனிவசது விடை 

வேறு. 

18. பிரியாவுயிர் காரிய மாமுடலும் 
பிரமத்துறு காரண மாமுடலும் 
கரியாகிய வாதனை யுங்கழியக் 
காட் 6ம்படி கண்டுகொள் கண்ணுறவே.



சசிவன்ன போத வசனம். 15] 

சிவனுக்குரிய காரியோபாதியும, ஈசனுக்குரிய 

காரணோபாகதியும, இவற்றிற்கு யான் சாடசியா யிருக் 

இன்றே னென்னும வாசனையும் கழியுமாறு Carson gs 

இன் ஒருமையைக காட்டுகின்றோம; ச௫ூவன்னா! யாம் 

காண்பிககும பிரகாரம் நி அதனை ௮போடசமாக 

அ௮.ரியக்கடவாய். 78 

தேகம-இ ஈதிரியம-பிசாணன்-மனப. - புத்தி - ௮கஙகாசம - 

சிததம் எனனும காரிய உபாதியும், சாவேசுவாததுவம-சாவஞ் 

சூததுவப - சாவாகதரியாமிததுவம - சரவ காரணத்துவம - சாவ 

ஸ்திதித.தவ௦ - சாவ சஙசாரததுவம - சாவ சிருட்டி சதுவ மென் 

Miu காரணவுபாதியும, நுவை நிகழுவதற கேதுவாயுள்ள அவித 

சையும பாயையும, இவறறிறகு கான சாட்சியா யிருககின்றே 

னென்னும வாசனையம நீககும வகையைக கூறுசெயேன், ௪9 

வன்னா ! இவறறை நீ குறிககொண் டுணரககடவா யென்று 

மாநர்இி பசாயண முனிவா கூறினா சென்பதாம. 

காரிய வுபாதிசகும காரண வுடாதஇசகும யான் சாட்சியா 

ய்ருககின்றே னேன்றுணாகத௨ன், ௮ல்௨ளவோடு டன்ற வீடு 

் வானாயின், அதுவும் பச்தத்திற் கேதுவாம; ஆசலின், யான் 

சர்வசாட்சியா யிருகசன்மே னென்லும் வாசனையும நீங்கனெவனே 

பிறவி யில்லாதவ னாவனென்பதிங் குணர்தல் வேண்மெ. எவ்
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வகைத்சாய சங்கற்பமுமின்றிச் சின்மாசத்திரமாக ௮ஃதாவது 

சானேதானாக விளங்குகின்றவனே சர்வ தாக்கடிவிர்த்தி பரமாகச் 

தீப்பிராப்துவடிவ மோட்சமடைவானென்பது வேதாந்தசாஸ் இரத் 

இன் சித்தார்தமாம், 

பிணஞ்சுவெதற்குச் தடி காரணமாயிருத்தல்போல கான் கரத் 

தா-மான் போக்தா என்றற் ரொடக்கத்து வாசனை நீங்குவதற்குச் 

சாட்சிவாசனை காரணமாயிருக்கன்ற து; தடி. முடிவில் வெர்சொழி 

தல் போலச் சாட்டுவாசனையும் முடிவில் நீங்கி யொழிகின்றது; 

அ௮ஃ்துள்ளவளவும் கான் கர்த்தா, நான் போக்தா ஏன்றற் Gaps 

கத்து வாசனை : .பாருவகையா யிருக்கும்) ௮௯திருக்கு மளவும் 

பிறவி வாராஇிருத்தல் சம்பவியாதென்பதாம்,  பிணஞ்சுடு gig. 

யென்ன வென்னைக் கொண்டே பெரும்பற்றை யெல்லா 

மறச்சாடி, ௮ணைர்தவென் வஊையுமப் படியீறில் போதத்தில் 

விட்டனு போகத் தீ. நந்தானே ?? என்று பாடுதுறை கூறுவது 

இங்குணர்சரற்பாலதாம். 

சாட்சியாய் நிறை சன்மையே தென்னில், ஆ.இத்த சர்கி 

தா னத்தினி லல, சகலேர் தியவிவ காரருஞ் சமைதல்போல், 

தானே தானாஞ் சைதன்யமாத்திசம்,பிரவிர்த்திரிவிர்த்திபேசவியா 

பாரம், இயற்று தொன்றா வியற்றிடா திருக்கவும், விளக்சல்மாத் ' 
இரம்விவ கார ஈடத்தவின், சாணுவா மதனாற் சாட்டியென் றுணர் 
வாய்” என்று சொருப லட்சணா விருத்தியில் ஸ்ர சல்கராசாரிய
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சுவாமிகள் இருவாய்மலார் தருளியிருப்பது கவனிக்கப் பமொயின், 

சாட்டி மாத்திரமாய் விளங்கும் நிலை இத்தன்மையசா மென்பது 

ஈன்கு விளங்குவதாம். 

காமம் வெகுளி மு.தவிய விருத்திக ளுண்டாவதற் கேது 

வான செதெதத்தின் சூட்சுமாலஸ்தையாகிய சம்ஸ்காரம் வாசனை 

யாம். இநு சுத்தம், ௮௪,ச,சமென விருவகைத்தாம், 

(1) காமம் வெகுளி முதலிய விருத்தி ளுண்டாவதற் 

கேதுவான வாசனை ௮௪தத வாசனையாம் ; இவ்௨சுத்த வாசனை 

லோக வாசனை, சாஸ்இிர வாசனை, தேச வாசனை யெனப் பலவித 

மாம். (2) அன்பு ௮ருள் முதலிய விருத்தி ஞுண்டாவதற் கேது 

லான வாசனை #58 வாசனையாம் ; இ,துவும மைத்திரியாதி 

வாசனை, சின்பாத்திரவாசனை யெனப் பலவிதமாம். 

இங்கு கூறியுள்ள சாட்டி வாசனை சின்மாத்திர வாசனை 

யாம். இச்சின்மாச்திரவாசனை தஇிரிபுடி ஸ்மரண பூர்வகமாகிய 

சின்மாத்திர வாசனை, கேவல சன்மாத்திரவாசனை யென விரு 

வசைச்சாம். 

(1) என் சர்வப் பிரபஞ்சத்தையும் எனது மனததினாழ் 
சின்மாத்திர வடி.வமாகவே௮.றிகன்றேனென்னும்பாவனை திரிபுடி. 
ஸ்மரண பூர்வசமாகிய சின்மாத்திச வாசனையாம், திரிபுடி. யாவது 
மூன்று புதமுடையதாம்; அவை ஞா.தரு (காண்பான்), ஞானம் 
(காட்சி), ஜேயம் (காணப்படும் பொருள்) என்பனவாம்.
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(2) காத்தா, கருமட, கரணமப என்னுச் திரிபுடியின் ஸ்மரண 

மின்றிய சின்மாததிரன கான் என்னும் பாவனை கேவல சின்மாத் 

7 ஊரசனையாம. 

3 வலாசனைகளி ஸணியலபுகளை விரிவாகச தததுவாநு சாதா 

னம ரசான்காவது பரிசசேசசதிற் காணலாம. எத வாசனையும் 

இவ.பாது தான்மாததிரமாகவே விளங்கல் வேண்டுப ; ' அதுவே 

பபோ௱ததகஃ நீலையா மெனபது சாஸ்திராததமாம. தாயுமானவா 

:உஈதனையோ டாடு பனப்பாமபு மாயவொரு, போதனைதக் 

தையா புவப்படுதத வேணடாவோ?" என்றருளி யிருப்பது இங்கு 

Ren கவணிசதுணாதற் குரியதாம. 

அ௮வவண்மைப் பொருளைச் ௪கல கேவல மற்ற 

விட தீதனறி, ௮வம்றுனள் மாதாவ தொனறுள்ள 

விடத்து ௮றிதல் முடிகாதெனல், 

14). கரணத்திர ணிற்பினு மப்பொருளைக் 

காணக்கிடை யாதவை கையறவே 

மரணப்படி ஸவும்மது கண்டுகொளும் 

வழியில்லை யேனும்படி நீமதியே. 

௮வ்வுண்மைப் பொருளைக் கரணக கூட்டங்கள் 
௪,த,சம் வியாபாரங்களைச் செய்துகொண் டிருக்குமள
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வும் காணுதல் முடியாது ; ௮க்கரணக் கூட்டங்கள் சுத 

தம் வியாபாரங்க ளொழிய (தமது காரணமாகிய அள், 

ஞானத்தில்) லபமடைந்தாலும் காணுதல் முடியாது; 

(கரணக் கூட்டங்கள் லயமடைந்துள்ள சுழுத்தி யவஸ் 

தைபில்। அதனைக் காணுதற்கு மார்க்கமே பில்லையாம். 

இம்முறையைச் ச௫வன்னா ! நீ ஆராய்ர்தறியக் கடவா 

யாக, 7 

அவ்வுண்மைப் பொருளென்றது ஆத்ம சொருப சிவ 

அல்லது சில சொரூப ஆத்மாவை, காணக் கூட்டயமள்-.- 

௮ந்சக்கசசண சதுஷ்டயம், ஞாகேந்திரிய பஞ்சகம், சன்மேக 

,திரிய பஞ்சகம என்பனவாம். இக்காணங்களுள்ள காலம 

சகலாவஸ்தையாம்; இவை லயமாயுள்ள காலம் கேவலாவஸ் 

*தையாம். சகலாவஸ்தை ..- சாக்கிர, சொப்பனமாம்; சேவலா 

வஸ்தை-சுமுத்தியாம். அர்தக்காண சதுஷ்டயம், ஞாகமேஃதிரிய 

பஞ்சகம், கர்மேந்திரிய பஞ்சசமென்னும் கரணக் கூட்டங் 
கள் தத்தம் வியாபாரங்களைச் செய்யுங் சாலம் சாக்கா வஸ்தையா 

மென்றும், சாச்கிரவஸ்தையின் வாசனையால் சோன்றிய விஷ 

யங்களோடு கூடி. அ௮ந்தச்காணங்கள் தத்தம் வியாபாசங்களைச் 

செய்யுங்காலம் சொப்பரசாவஸ்தையா மென்றும் இங்குணர்சதற் 

பாலனவாம்.
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சேவலாவஸதையில பரமடொருளைக காணுதறகு மாககமே 

யிலலையாமென்பது “saps Bn பிரள யகதிற் ரேோறறமாஞ் 

சகங்கள மாண்டு, அழுததிய பவமபோய முததி யடைஈதவ 

சொருவ ௬ணடோ '? எனறு கைவலலிய ஈவநீதங கூறுவதால 
ஈன்கு விளஙகுவதாம். 

பரமபொருளைக கரணக கூட்டஙகள தததம லியாபாரங 

store செயயு போதும ௮வை தமகாரணததில ஒடுஙகியுளள 

டோது। அறிதல் முடியான்பசாம். 

HUM ETERIM விலக்கணல் கூறல். 

8C எ௩தக்கர ணங்களு மேவனனு 

விதன்வாதனை யால்விட யஙகளோடே 

ய௩்தககர ணங்கள போருகதல்கனா 

வவைமாய்தல சுழுததி யவத்தையதே. 

(அ௮ர்தக்காண சதுஷ்டயம், ஞாரேரதிரிய பஞ்சகம், 
கர்மேகதிரிய பஞசகமென்னும்) கணக் கூட்டமனைத 

தும குதீதமது வியாபாரககளைச் செய்தற்குரிய காலம 

சாக்கராவஸ்தையாம்; இச் சாகசராவஸ்தையின் வாச 

கையால் தோன்றிய விஷஃயககளோடு அகதகச்க ரணங்கள் 

கூடித் தத்தம் வியாபாரங்களைச் செய்தற்குரிய காலம்
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சொபபசாவஸ்தையாம ; அசகூடடமனைத்தும லயமா 

யுளள காலம சுழுததி யவஸதைபாம 80 

(1) ௮ராதசசரண சதுஷடய remo, yYsH, SMawarrw, 

Reso எனபனவாம, ௮வறறின வியாபாரம முறையே நரீனைத 

தல, கிசசயிததல, அபிமானிததல, சஈதிசசல எனபனவாம 

(2) ஞாசேரதிரிய பஞ்சசம சுசோததிரம (காது), துவக்கு 

(சோல), சடசு (கண), சிகரவை (காக்கு), சசாணம (ரகக, 

எனபனவாம , அவறறின வியாபாரம முறையே கேடடல, பரி 

இததல, காணடல, சுவைசதல,மணஙகொளளல எனபனவாம 

(3) காமேஈதிரிய பஞசகம வாககு, பாதம, பாணி, பாயு, 

உபஸதம எனபனவாம , அவறறின வியாபாசம முமைபே வ௪ 

னிச,தல, ஈடததல, இதெலேறறல, மலத்தை நீககல, ஆரஈஇத 

தீல எனபனவாம இககரணக கூடடஙகளுள ௮ஈசசாசரண 

ச.துஷஹடயம ௮கககசணமெனறும, ஏனையவை புறககரணமென 

றும சொலலபபடும 

ஸதூல சரீர,சதில சாகசரா வஸதையும, சூக்கும +f rg Bev 

(அஃதாவது மனததில) சொப்பகாலஸசையும, காசண சரீரத 

இல (அஃதாவது கிரவஸ்தையாயுளள அஞ்ஞான ததில) சழுபஇ 

யவஸதையும நிகழுவனவாமெனபதிற குணாதல் வேண்டும
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(1) சுரோததிர முதவிய இகதிரியஙகளால சபத முசலி.ப 

விஷய களை யறியுஙகாஉ ட சாஃகிராவஸகையா 2, அஸ்சாவது 

Ferg ரீம் 

(2) ஜாசகிசாவஸதையின 2௮ ாசனையால நிசதிரா காலத்தில 

-இிலுலகா சோனறுகினறசோ அது சொப்பகாவஸ தையா / 

அதவது கனாவா 

(3) யாதொனறு மின,  த௲ரை மென்னாற சுமா 

We Mad SE WL. o SEN Dl 6 Ba DIE SUT LMT OA 

ஈழிசடி பவஸதை.பாம, Moos ag ¥ Yes oTs 

சாசகிரமுதலிப ௮அவஸசைகளின வயமாபுளளவளவு! ஆதம 

தரிசன முணடாகா தெனபது உணாசதற மெபொருடடு அவறர 

4ரி.யலபு கூ றபபைபட்டது. 

கனவிற் சுமுத்திவரின உண்மைப பெசடினின 

விளக்க முண்டாமெனல, 

வேறு 

81 வினவிற பாத்தையறி வுறுதற 
கவத்தைபுலன் வினைமாறியே 
நனவிற சுழுததிந்லை வரினப 
போருட்டிகழு ஈலமாகவே 

உண்மைப் பொருளை ஐயசதிரிபின்றி ய நிற குபா 
பம அவஸ்தைகளும கரணக கூடடஙகளின் வியாபாரங
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களும மாறுதலாம) அவை மாறி நிற்க ஈனகிற் சுடு 

தீதிகிலை வருமாயின், சசிவன்ன ! உனகக sys ov 

। மசவ்வையாக விளஙபுவதாம, ] 

கரண” கூட்டக் தமது சாரணபான ஞான ச்தில் 

கூபமடையாதுப ததத வி.பாபாரநளைச செயயாது yarn 

Sh TOON Kips Guts gett ஈததறிலையெணன்றும, தூஙக ) 

பற றூங்குதவென்று ட நடுநீவேயென்ற  சொல்லப்பமெ. “அ 

Gurren Saar py sh Ass ஈதரிலை வியாபார பளோத 

து மிலலாச,2சறிரனவிற் சுழுததியா என்ற ஞானவாடட்ட௩ 

கூறுவது இ௩க?! கவறித்துணர்சர்பாஉ தா், 

SIMMER. UNS சததடல்யாபாரங்களைச் செய்தற்குர் ப 

காலப சகலாவஸதையா.பு௦, அலை த௦ காரணத்தில் லயா£புளன 

காலம சேவலாலஎ தை.பா.ப மிருசதலின, சனவிற் சமுததி நல 

வீசண்டு பாகாதா.; ஆகவே. அஸ்து அவ்வீரண்டிலுப பவற 

மென்ச 

காமரூபலகக பறியாது முறகசாது முளள ஈனவிற &, pg 4) 

க்லை வருமாயின், பசபபொருள விள 221 செள்வையாக வண்டாக 

மெனக கூறியலாறார். 

* தஞ்சமாவ் தருவ சொன்ன தத.துவ வழிதப் பாமல 

பஞ்சகோ சமுங்க டாது பாழையுச் சள்னி யுள்னில
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கொஞ்சமா மிருப்பும் விட்டுக் உூடத்தன் பிரம மென்னும் 

கெஞ்சமு சழுவி யொனறாய் நீன்றபூ ரணச்தைச் சண் 
[ டான்." 

“அனுபவா ஈந்த வெள்ளச் தழுர்தியே யகண்ட மாடித் 

தீனுகர ணங்க ளாதி சசலமு மிறச்து சத்தாய் 

பனதுபூ ரணமாய்த தேக மானசற் குருவுங் காக 

*னவினிற் சுமு.த்தி யாடு ஈன்மகன் சுபாவ மானான். ?* 

என்று கைவல்விய ஈவநீதம் கூறுவது கவனிச்.து நகோகசப்படுமா 

யின், ஈனவிற்சுமு.த்திநிலே பெறுங் செமம ஈன்கு விளங்குவதாம். 

துவம் பதத்இன் இலக்கியப் பொருள் 

இது, தத்பதத்தி ணிலக்கியப் பொருள் 

இது என வணச்த துல். 

“3. திவிதத் தவத்தைகளை யறிவுற்ற 
வத்துரிய நிலைசீவனே 

யிவிதத்தி லப்புருட னனவுற்ற 
வத்துரிய நிலையீசனே. 

சிவனுக்குரிய சாக்ம் சொப்பனம் சுழுத்தி யென் 

gu snes per plu சாட்சி மாத்தாமாக நின் 

pian “ies துரியப் பொருளே அவம்பதத்தின்
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இலசடிபால் சார இசுமாவாம; அதுமீவ HhaanA 

யாப; இங்விசமாக /சறுந்தரிப விராட்? இரணிய 

GUNN, YMMV HH மென்னும் அம் தன்று FP am 

கண புடாாம்7ி பாரிரமாக நின்றறிகன்ற அந்தத் 

துரிப/?பாரசீஈ தம பதத்றநின். இலக்யொர்திதமான 

பிரஹ்ராராப; அறு சிவ ரவ சாட்டுயாம். 82 

எசு உட உராம்9 -ஸ்தால பஜ்சபூதமு? ஸ் நூலசரீ 7 சமஷ் 

முபுடி எளிய பூப்ப -- கடம பரச பூதப் சூக்கும சரீர 

Fraps ly Ye பா நத புரமையாாம, ஸ.கால பூதங்களும் 

Aur wo srt urs 4 ரட்டா., குக்கு ப பூதங்களு உ) அவற் 

ஹிஸ் எர்டருசா ட.. திப கருப்பமாடு இவற்றிறகுக நாரண 

மாயுளா. 7 )ப அறுமிபாகிருதமாம. ௮௩2 மாயை வாண விட் 

Cru ச£க டன யுடைய அகாஇபாவ ரூபமாம. ஸ.தால பூதங்களின் 

காரியஙநள Gt usr Fe Glam மு, சலியனவாம,கசூககும பூதங்களின் 

கரா uso ௮௩த%ரணம, இந்திரியம், பிராணன, ஸ்.தாலபூசம் 

என்பனவா ட, 

ஆவரணசததை (மறைப்பை)ச செய்யும் சகதி வரண சக்தி 

யாம்; விட்சேபச்சை (தோற்றத்தை)ச் செய்யுஞ் சக்தி விட்சேப 

சக்தியாம், பூசங்கள்--பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாய 

மென்பனவாம். 

1]
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துரியப் பொருளென்பது கான்காவதாக விருக்கும் பொரு 
ளாம். ,ஐ.தீ.மா சாக்கிர முதலிய ௮வஸ்தை மூன்றற்கும் அப்பாற் 
பட்டதாக விருத்தலின், ௮து துரியப் பொருளாம; பிசஹ்மம் 

விசாட்டு மு.தலி.ப சரீபம் மூன்றற்கும் அப்பாற்பட்டதாக விருத் 

தீலின், ௮து துரியப்பொருளா மென்பதிங்குணர்தல் வேண்டும், 

மசமென்றுற் போல்வது வியஷ்டியாம்; சோப்பென்றாற் போல் 

வது சமஷ்டியாம். 

வியஷ்டி--சனிமை; சமஷ்டி பொதுமை. ஈசன துஸ்தூல 

சரீரமாகிய விராட்டில் சவனது ஸ்தூல சரீரம் அந்தர்க்கதமாம் ; 

சசனது சூக்கும சரீரமாகிப இரணிப கர்ப்பத்தில் சீவனது சூக் 

கும சரீரம் அந்தர்ச்சசமாம் ; ஈசனது காரண சரீரமாகிய மாயை 

யில் வனது காரண சரீரம் அந்தர்க்கதமாம் ; ஈசுவரணில் சீவன் 

௮ர்தர்க்சதமாம் ; ஈசுவா சாட்சியில் வ சாட்டி அந்தர்க்கதமாம் 

என்பன விளங்குமாயின், வேனது சாச்சி முதலிய அவஸ்தை 

மூன்றும் ஈசனது சரீரத்தில் ௮ந்தர்க்கக.மா மென்பது விளங்குவ 

தாம். 

சாக்கிர முதலிய அவஸ்தை மூன்றற்கும் சாட்சியா யிருப் 

பது துவம்பத இலக்கியார்ச்சமான ஆச்மாவாம்; விசாட்டு முதலிய 
சரீர மூன்றற்கும் சாட்சியா யிருப்பது . சதபத இலக்கியார்த்ச 

மான பிசஹ்மமாமென்பது இதனால் வீளங்கியவா நிக,
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தத்துவமசி மகாவாக்கியத்தின் 

முடிபொருளைக் கூறல். 

84, அகிலக் கரிப்பரம துரியப் 

போருட்டூரிய மதுவாகையே 
புகலுற்ற தத்வமசி யேனுமுப் 
பதத்தின்முடி போருளாவதே 

சமஷ்டி, வியஷ்டியெனப் பல்வேறு திறத்தனவா 

புள் மாயாப் பிரபஞ்ச மனைத்திற்குஞ் சாட்சி மாத்திர 

மாக விளங்குகின்ற பிரஹ்மமென்னுக் துரியப்பொருள, 

அவஸ்தை pa pH சாட்டு மாத்திரமாக விளங்கு 

கின்ற அதக்மாவென்னுக் துரியப்பொருளாக கிருக்கென்ற 

மதன்பதே தத்துவமசி யென்றுள்ள மூன்று பதத்திற் 

கும் முடிவான பொருளாம். “4. 

தத்துவமசி மசா வாக்கயெத்தினது ததபதத்தின் முடிவான 

போருள் சாவசாட்சியாயுள்ள பிரஹ்மமாம்; grants gs Ker cp 

வான பொருள் அவஸ்தாத்திய சாட்யொயுள்ள ஆத்மாலாப; 

௮ பதத்தின் முடிவான பொருள் அவ்விரண்டும் ஒன்றாபேன் 

பது இதனால் விளங்கெவாறறிக.
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ச சாரிபாபளள சீட. , அச. சாரிபாயுஎள Tei Ts 
பொெனழு சுருசிக த Soda, Huo 4% #1 Futymon ஆச 

imoy Sn ew 1 Wr m ORerr GO) peru ds 

லக்கு க ஓர 

Ccmrdat (hy tet வாச்சபடிக் ¢ 

Pe aa ead be A a நீ a 

ப். துதளீ சக War og 

da Geran . பதிசிணைட மிசை பரரககி! எர்ர௬ுஉகிற 

பிற சிக சிவபின டாரா 

னவனே” டாகடேடே று Fy HRT Os OF a 
போதசதையயாக 5௨ மாட்டி 

அிவனவே் என பிரணடுஃபாரநு பண்டா யொன்று 

யிரு௩க படி மயங்கின யப புவாமய 7? 

பசபபொரு 8 $னைபமிககு। பதா s Gate r 

பறிடாச ஈபயினைப டி மாட்டா 

பதபபரிஈ வாககியததின பொருளைப் பாரசகப 

பாசததை விடடுப்பா ௧சதைச சோககு 

மிதபபொருடான வாககியததான பனனித தோறறி 

பெய தூரு மாடையினை வீசையப போககி 

யுதிதசபொரு ளொனறெனறே யுணாகது விடடா 

கொருவாசகும விசோச மொனறோ டிலலைகாணே ” 
ஈன்ற கூறுவது இஙகுணாதற பாலதாம
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சகிவன்னன் தத். துவமச? மகா வாக்க 

மோபதேசத்தால் ?வப்பிரஹ்ம கிக்கியத்தைப் 

பெறுதல் மிக ௮ நமையச மென we gin. Oe, 

84, நிமலப் போருடகருதி நெறிட்ந 

பேறக்கருணை நிதிக றவே 

யமலப் போரு பேறுத லருமைத் 

தேனக்கழறி யடி வீழவே. 

க நணா சிஇயாகிய மாரகதிபராயண முனிவர் இவ 

amp Pounds ஹ்ம ஜக்கிய கதைச் சுருதிமார்க்க மாகப் 

PUD nig. சசிவன்னனுக் குக் கூறியருளிஞர்; (௮.தனைக் 

கட்ட சசிவன்னன் மாராஇபராயண முனிவசைப் பய 

பக்தியோடு கோக்க தேக மூர்த்தியே !) ௮ச்வேப் 
பிசஹ்மைக்கயத்தைப் பெருந்தவ முடைபாரன்.றி மற்ற 

வர் பெறுதல் மிகவருமையானதா மென்றுகூறி அவர் 

திருவடியின்௧ண் விழ்ர்து வணஙகினான். 84 

சசிவன்னன் வேப்பிரஹ்ம ஐககயத்தைப் பெறுதல் பி 

அ௮ருமையானதாம் ; அது பெருர்தவமுடையார்க்கே சச்திப்பதா 

மென்று அதனை வியந்து கூறினானென்பதாம்.
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சவென்னன் சற்குருசேவையால் பெருந்சவல முடையவனா 

WONT; MSO சற்குரு கூறிய சத் துவமசி ப.மாவாக்கியச் 

தின் முடிவான பொருளை ஈன்குணர்ந்து, அதனைப் பெறுதல் 

ிகவலருமையானதா பென்று வியந்து உறினானென்பகிங் குண/ 

SMI Tov BT. 

eres Burrwest apsiat #Raarax gS qu 

பிசஹ்மோபதசேசஞ் செய்தல், 

பாதோதகத்தால் ௮பிஷேகளஞ் செய்வித்தல், 

85. தமரக் கலைக்களவ தேரிவற்ற 

தற்போருள தனைமீகுவா 

னமார்க் களப்பரிய பதநற் 

புனற்கோடுசேய் தபிடேகமே. 

மாகர்இி பராயண முனிவர் ஒலி வடிவமாக வுள்ள 

வேதத்திற்கும் ௮ளவு தெரிதற்கரிய ஆ,ச்மப் பொரு 

ளைச் சசிவன்னனுக்கு ௮பசோட்சமாகத் தெரிவித்தற் 

பொருட்டுக் தேவர்களுக்கும் அளவு செய்தற் கரிய 

ம௫ூமையுடைய தமது பாததிர்த்தத்தகால் ௮வனை மக் 

கல ஸ்நானம் செய்வித்து, 85
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sSus துவம் பதங்களின் முடிவான பொருளாகிய ஆச்மா 

பிரத்ியட்ச முதலிய பிரமாணங்களுக்கு வீஷயமாகாமல், 

அவற்றை விளங்கச் செய்வதாக விருத்தலின், ௮து பிரத்தியட்ச 

மூ சவிய பிரமாணங்களுச்கே யன்றி வேச வடிவர் சப்சப்பிரமா 

ணச்திற்குப அளவு தெரிதற் கரியதா யிருஃகின்றதென்பதாம். 

இது பி$மசதை-சகேனோபகிஷத தாற்பரிய முசைக்கும் sf 
யாயத்தில் “ வாக்குமன முங்கண்ணு மற்றுளவிர் தியங்களுமே, 

நோக்கரிய பரஞ்சுடரை சோக்கியிலை செலமாட்டா'? என்று 

கூறுவதாலும் விளங்குவதாம். சற்குருபாத Sigs ஸ்சானம் மகா 

மகிமை யுடையதென்பது *குலவுசற் குருவின் பாதக் குளிர்புனல் 

தீலைமே.ற் கொண்டார், உலூனில் தீர்ச்ச மெல்லா முற்றபே 

றடைவார் போல” என்று சைவல்வியகவநீதங் கூறுவதாலும் 

ஈன்கு விளங்குவதாம். 

விபூதிப் பிசசாத மளித்தல், 

86. பவளத்தில் வைத்தவமிர் தினின்மிச்சி 
லிட்டினிய பரிவோடூமா 
தவளப் பொடிக்கவச மேனவிட் 
டூடற்பகைக டலைசாயவே. 

பின் உடம்பகைகள் கெடும்படி விபூதியை we 
னுடம்பிற் சவசமிட்டாற் போலத் sigs, சாம் இரு
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வாயில் வைத் அண்டருளிய உணவின்சேஷக்ை உண்ண 

மா.று அவனுக்கு மிக ௮ன் ?பாடு கொடுத்தரளி, 50 

விபூசி உடற் பகைகளைச் கெடுக்கவல்ல தென்பது மாணிசச 

வாசக சுவாமிகள் இருககோவையாரில் * சினைவளஎஙசாத்து?? 

என்னும் செய்யுளில் ““வினைவள நீறெழ நீறணி ய/பலவன் என் 

தருளி யிருப்பதாலும் ஈன்கு விளஙகுவசாம். 

உடற் பகைகள்:--தன்னை (உடம்டை)ப் பற்றிவருக் துன்பங் 

களும், பிற வுயிர்களைப்பற்றி வரு துன்பங்களு 2, தெ.ப்வத்தைப் 
பற்றி வரும் துன்பங் ரமா 

உடல் பெசருளாவி மூனண்றனையுமே, க்கொண்டு 

முடிமீதடி சூட்டல். 

87. உதகக் துடற்போரரோ டியாைக்கொ 

டர்ிமிசை யோருபோதோடே 
பதகத் தலத்தையிட விருகைத் 
தலத்தோடிரு பதமேவியே. 

சசிவன்னன் தனது உடல் பொருள் ஆவி மூன் 

தனையும் உதக சூதமாகத் தத்தஞ்செய்ய, ௮வற்றை 

யேத்ற௮ுக்கொண்டு, அவனத மூடியின்மீது தமது 

Bray யிசண்டையும் வைத்தருளினார். அவவடி.
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பிரண்டையும் சசிவன்னன் தன.இரண்டு கரங்களாலும் 

DM Yara sora. பிக்துக்கொண்டு, அன்பு மய 

மாக விநந்தான். S7 

(ப உடலைச் தத்தஞ் செய்கலால த. உடலைச் சான் 

பிமானஞு செ.ப்பாபை பாம். 

(2) பொருளைச் சததஞ் செய்தலாவது--விட்_பொருள் 

களின் மீது பற்றுத வி.லாமையா., 

(3) உயிரைச் சதத்தஜ் செப்தலாவது--சவெமன்றி ! பிறி 

சொன்றையு் சுட்டுச வில்லாமையாம. 

உயார்தபெப்ஞ் ஞான நிட்டைபா வனைத்து 

முணர்நத3ம லோர்க்குள மகிழ, 

வியந்துட லாவ் பொருளையுட் சமர்ப்பித் 

இளைப்பிலா பிரமவா நந்தம், 

சயங்கினோே ௬டலபி மானத்சை நீஃகித் 

தனத்தின்மேற் பற்றுச் லின்றிச், 
சுயம்பிர காச சவமல சொன்றைச் 

சுட்டிடா ரலர்பதர் துதிப்பாம்!? 

என்று பெரியாரருளி யிருப்பது இங்குணர்தற் பாலசாம். 

வாசுதேவ மாகம்--மகாவாக்கய நிரூபகத்தில் * (சற்குரு 

மூர்த்தி) சம்மை at £02 Berg பக்குவச்சைச் தனே தனே
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வசத்தி லுன்மன நின்றசின் மாத்இிர 
வடிவமா யிடின்பை தா, 

சத்த தேகத்தி விரு; று பாகந்தக 
கடல்வடி. வாவாயே? 

எல் ர. கைவல்லிய ஈவரீசங கூறுவது இங்கு 2 ச௨ணித் அணா 

gn LI To BTU « 

உள்வீபநிப் பார்வையுண்டாகுங் கரபழுப, அசன்பப அம், 

ப 5 ரசேவா அருளிச்செய்துள்ள) உப3தச சித்சாச்தம் உட்டளை 

sofas வெழுதப்பட்டிருக்கின்ற. 

சசிவன்னன் தனதனுபவங் ௩ல், 

89. ௩னவைத் துவக்கிமுடி துரியத்தை 
முற்றவிறை ஈவினீதியே 
மனவர்க்க மற்றவநு பவமுற்ற 
சிற்கனவின் ve Cw Hew. 

மாசச்தி பராயண முனிவர் ச௫வன்னா ! நீ (தத் 

அவமசி மகா வாக்யெத்துலுள்ள) முப்பதப் பொருளை 

பும் (உனதனுபவத்தில் விளங்கெவாறு) விளக்கமாகக் 

கூறக்கடவா யென்றருளிச் செய்த வொழுங்கன்படியே, 

ச௫வன்னன் சவசாக்க முதல் சிவதுரியமீருயுள்ள 

அவஸ்தை முற்றும் மனவர்க்க மற்ற தனதனுபவத்
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DDH வச்தமையின், ௮வ்வாறவை வத தனது ஞான 

சொப்பன டஇள் மகத்துவத்தைக் கூ௮வானாினான். 81 

சிவன ஈன் சீவசரஃச £. - சிவப்ப, - சீவசமுத்தி- 

fa gh ரசா ரா - பர டசாபபன 6 UT Ep EB ~ பாதுரி 

ய. இலுசரம ர -சிம௦ச)பபன  சிருசழுகா. தவதுரிய பன் 

டபனரிரணடு பன உ உப ர) வததனம௰வன்று உறவா 

ous னென்பதா 

னாக பன்றது. ரன... BS, Toso, Meiers 

டேன்பமற ற, பானென தென்று அபிரானருப விரதம் புளள 

ஊவா நோராமசாபபன. மணபாகாதெ௱ற ட, ரான மரப் 

பன மண்டாப get வசாஃ௫/ர முதலியவற்றின் ௮ நூபவ 

முணடாம் ற ட ந தணாத௱ பாலனவா.. 

ரான சாபபனபாவது தத்துவ BRT CO Ba இருசிய (னைத் 

த. (சொபபனப் பொருள் போல) மித்சையாகச் தோன்ற த 

லாம, 

இரிய மாம்பவஞ்ச 1 சேய்ந்துசொப் பனம்போற்றோன்ற 

உரியவெம் பால்விழித்தோ னொருவனே வன்முத்தன்.?? 

என்று சூசசங்கிசை கூறுகின்ற து. 

நீதி்துவமசி யென்னும் மகாலாக்யெத்தினது முப்பதத்தின் 

முடபொருளாகய என்னிடத்துச் சீவசாக்கர முதலியன நிகழ்
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கின்றன வென்று சனதனுபலத்தைச் சஏவன்னன் கூறுவா 

ஞயினா னென்பதிம் குணர்சல் வேண்டும், 

“ தன்னையுர் தனக்கா SITs தலைவனை யுங்கண் டானேல 

பின்னையச் தலைவன் ராஞாய்ப் பிரமமாய்ப் பிறப்புத் தீர்வன்”? 

என்று சைவல்லிய ஈவரீதங்கூறுவ துசவனிக்கப்படுமாயின் ,£வன்- 

பரன்-சிவமென்பன ஈன்கு விளங்குவனவாம். தன்னை யென்பது 

சிவனா; தனச்காதாரத்தலேவ ென்பது ஆத்மா அல்லது கூட 

ஸ்தஞம்; பிரம மென்பது சிவராம். சீவனுக்கும் ஆதமாவிற்கு 
முள்ள ஐக்கியம் பிரஇபிம்ப முகத்திற்கும் பிம்ப முகத்திற்கு 

பள்ள ஐக்கியம் போல்வசாம்; ஆத்மாஷ்ற்கும் பிரஹ்௰த்திற்கு 

மூள்ள ஐச்தியம கடாகாசத்திற்கும் மகாகாசத்கிற்குமுள்ள ஐக் 
"ப ரபோல்வதா மென்பதிங் குணர்தற் பாலசாம். 

'“தொம்பதர், தற்பதர் தோன்று மசிபதப, 
solu வன் பான்செ மாய்நிழ்கும பூ 

"ன்று இருமர்திசங் கூறுவதும் இங்கணர்தற் பாலதாப. 

1]. சிவசாக்கசம் 

வேறு, 

90. பூரண மாகவே புறம்புள 
புலன்களு மந்தக் 
கரண மியாயையும் வழங்கிடம். 
நனவெனக் கண்டேன்.
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புறச் கரணங்களும் ௮கக்க.ரணங்களுமாகிய வெல் 

லாக் கரணங்களும் செவ்வையாகத் தத்தம் வியாபாரங் 

களைச் செய்யுங் காலத்தைச் சீவசாக்சொெமென்று ஈரான் 

கண்டனன். 90 

புறக்க.ரணங்கள்--ஞா௫சேர்திரிய பஞ்சகழும், #iCc6 gu 

பஞ்சகமுமாம்; ௮சச்சரணங்கள் --அற்தக்கரண சதுஷ்டயமாம். 

இக்கரணமனைச்தும் தத்தம் வியாபாரங்களைச் செய்யுங் 

காலம் வேசாக்கிரமாமென்க, ஸ்தால சரீரத்தில் செவன் வளி 

தாதி விஷய போக மணைச்சையும் எல்லாச் கரணங்களிஞலும் 

அனுபவிக்குங்காலம் சீவசாக்கிரமாம். 

2. ௪௫ செசப்பனம், 

91. புரண மாகவே புறம்புள 

புலன்கேட வந்தக் 

கரண மியாவையும் வழங்கிடங் 
கனவேனக் கண்டேன். 

புறக்கரணங்கள் தத்தம் வியாபாரங்களைச் மப் 

வத முற்றுங்கெட, அ௮ர்தக்கரண ரான்கும் செவ்வையா 

கத் தத்தம் வியாபாரங்களைச் செய்யுங்காலத்தைச் சீவ 

சொப்பனமென்று சான் கண்டனன். 91
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புறஃகரணங்களின் வியாபாரம் முற்றுங் கெடாறிற்க, ௮ 

தககரணங்கள் தத்தம் வியாபாரங்களைச் செய்யுங்கால.ம் சவசொப் 

பனமபா£ மென்க, 

சுக்கும சரீரசதில் வன் சாககிரவாசனா விஷ்யபோகத்தை 

௮௭௪ (உரணங்களால் ௮நுபலிக்குங் சாலம் வ சொப்பனமாம். 

5. சிவசுழுத்தி. 

3. மரண மாகிய தசையிது 

வேனுஃபடி மனாதி 
காண மியாவையு மிறந்துள 
சுழுத்தியுங் கண்டேன். 

சாக்ரெத்தி லிநப்பவர் இர்சு ven மரண நிலை 

மைக்கு ஒப்பா மென்று கூறும்படி மன முதலிய எல் 

லாக் கரணங்களும் (சமது காரணமாகிய அ௮வித்தையில்) 

மாண்டுள்ள வே சுழுத்தியையும் நான் கண்டனன். 92 

௮ச்தக்கரண சதுஷ்டயம், ஞாரேர்திரிம பஞ்சகம், கர் 
மேக்திரிய பஞ்சக மென்னும் கரணக் கூட்ட மனைத்தும் தமது 
சாரணச்தில் லயமாயுள்ள காலம் €வ சுழுத்தியாமென்ச, 
காரண சரீரத்தில் (அவித்தையில்) வன் பிரஹ்மாகர் ச விஷய 
போகத்தை மாயாவிருத்தி யென்னும் சூக்குமாரணச்சா லனுப 
விககுங்காலம் சவ சுமுத்தியாம்.
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க். ௪ துசியம். 

95. எஞ்ச லின்றியேக் கரணமு 

மிறந்திருண் டிருந்த 
துஞ்ச லங்குணர் போதமாக் 

குரியமுங் கண்டேன். 

புறக்கரணம் ௮கக்கசண மென்பனவற்றுள் எச்தக் 

க,ரணமும் மிஞ்சாது மாண்டு (போக) இருள்மயமா 

யிருக்கின்ற சுமுத்தியில், (அவ்விருளை) ௮.றிகின்ற ௮றி 
வாய துரியத்தையும் (சீவ.தரிய மென்று) கான் கண்ட 

னன். 99 

துரியமென்பது நான்காவது பொருளாம். சாக்கிரம், 

சொப்பனம், சுமுத்தியென்னு மவஸ்தை மூன் றனையு மதியுஞ் 

சேதனம் (அறிவு) அவற்றிற்கு வேருயிருச்சலின், துறியமாம்; 
அதனது விளக்கம் €வேதுரியவிளக்கமா மென்ச. 

*! அருக்துயர்ச் இடமா யச்௪ சாரமே மூடி யொன்றும் 

தெரிக்திடற் இன்றி நின்றே இகழுமா யைக்கு மேலாய் 
விரிர்தாற் போத மாக விளக்கிடுர் துரிய மெய்யே 

தெரிக்திடச் சண்ட போசே இசழுசன் முத்தி யன்றே......? 

என்று பெருர்தரட்டு-௮னுபூதி விளக்சம் கூறுவது இங்கு 
சன்குணர்சம் பாலசாம். 

12
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வேனுக்கு ௮வன் தேகம் - இந்திரியம் - மனம்-புத்.தி-அ௮சங் 

சாரம் - இத்தம் - பிராணன் என்னு முபாதி யேழுடனுங் கூடி. 
விளங்குங் சாலம் சாக்ெமென்றும், தேகம் இக்திரியமென்னு 

மிரண்டும் நிற்க மனம் - புத்தி - அசங்காசம் - சித்சம் - பிராண 

னென்னு மைர்துபாதியுடன் கூடி விளங்கும் காலம் சொப்பன 

மென்றும், இவ்வைந்தனுள் மன முதலிய நான்கு (மொழியப் 

பிராணனலுடன் கூடி விளக்குங் காலம் சுழுத்தி யென்றும், இவற் 

றின் விரி வொடுஃகங்களை யறிந்து சாட்சியாய் விளங்கும் காலம் 

அரியமென்றும் இங்குணர்தல் வேண்டும். 

5. ப.ர சசக்கிரம். 

01. தரிய மாகிய போதமோர் 
துளக்கமற் றனைத்தின் 
கரிய தாயிருக் திடம்பர 
னனவேனக் கண்டேன். 

(சாக்கிரம் சொப்பகம் சுமுத்தி யென்னும் ௮வஸ் 

தை மூன்நற்குமப்பாற்பட்டு) ஞான வடிவமாக விளங்கு 

இன்ற அரிய வடிவச் வனே பானாம் ; அவன் ஒரு சல 

னமு£ மில்லாமல் சாவப் பிரபஞ்ச,க்திற்கும் சாட்சியாக 

விளங்கும் காலக்தைப் பச சாக்பெமென்று சான் கண் 

டனன். 94
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சவன பானாய அ௮ல்தாவது ஆசமாவாயச சாவ சாட்சியாக 

கோங்கும காலமே பரசாசதரமா மெனச 

ஆ சமாவிறகு ஈசுவான் சொரூப நோககில் வேறன ஈகலின, 
வஃது ஈசுவ௨ரவுபாதியாகு.ப சாவேசுவாததுவம, சர்வஞஞச து வம, 

"ரவாசதரிய/மிததுவம, சாவகாரணததுவம, சாவஸ்்இஇத. தும, 

வசஙகாரததுவம, சாவிருட்டி ச.துவம, ( இவை கிகழுவதறகுக 

காரணமாயுளள மாயை) எனனு மனை ததிறகுஞ சாட்ரியாச விளக 
SH சாலம பர சாககிரமா மென்பதிக குணாசல வேணடும 

6. பச சொபபனம, 

45. புணாநத லிச்சகத் தோழித்துணா 
போதமா௩ தனையே 
யுணாந்த மற்றது பரன்கன 
வேனும்படி யுணாக்தேன். 

ஆதமவடிவச சீவன் சாமரூப வடிவமாகப் பொ ரநக்தி 

புளள இபபிரபஞசமனை ததிற்குஞ சாட்சியாக விள குவ 

தொழிகது, அவற்றிற்குச சாடசியாக விளகயெே ஞான 

வடிவமாகிய தன்னையே யறிஈதுளள காலத்தைப ப.ச 
சாப்பனமென்று சான் கண்டனன். 95 

ஆசமவடிவச௪ சீவன சாவததிறகும சாட்சியாச வீளககும 
mw gos யொழித்து, சன்னில (ஆச்மாவில்) சாட்டமாக 

விளஙகுக காலமே பர சொப்பனமா மென்ச.
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7. பச சுழுத்தி, 

90, சான்று சாக்கிய மிறந்திடத் 
தானிருக் தமையுக் 

தோன்ற ராவிடம் பான்சுமுத் 
தியதேனத் துணிந்தேன். 

ஆதிமவடிவச் சிவன் யான் சான்று, இவை சாக்கிய 

மென்று பாவிக்கும் பாவனை யிறர்து போக, (வை 

பிதர்கபோது) தானிருப்பதும் தனக்குச் தோன்றா.துள்ள 

காலத்தைப் பரசுமுத்தி யென்று நான் துணிவாகச் கண் 

டனன். 6 

ஆச்மவடிலச் சீவன் யான் சான்று, இவை சாக்கியமென்னு2 

பாவனை யொழிச்து போக, தானிருப்பதும் தனக்கு விளங்காது 

சகவடிலமாக விளங்கும் காலமே பா சுமுத்தியா மென்க, 

சான்று-சாட்டு. உதாசமாய் (சம்பர்தமில்லாது) யாசாவ 

தொன்றை யறிபவன் சாட்டு யெனப்பவொன். அச்மா சாலப் 

பிரபஞ்ச,ச்தையும் உசாசீனமா யறிவதாக (பிரகாசப்படுத்தவசாச) 

விருத்தலின், சர்வசாட்சியாம். சாக்கயெம் (சாட்சியம்) - சாட்சியா 

லதியப்படும் பொருளாம்,
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8. பச துரியம், 

07. மரித்த தேன்றுணர்க் துரைத்தது 
மரித்திடம் தனிலே 

தேரித்த போதமே ததுபரன் 
றுரியமாய்த் தேளிக்தேன். 

மாயாப்பிரபஞ்சம் BASSO gor றுணர்ந்துரைத்த 
ஐம் ௮௮ KAS SA_ S58 தான் ஈசியாதிருப்பதை யறிர் 

saute ௮றிவெனளுவோ அதுவாக விளக்குதலே 

(ஆத்ம வடிவச் சிவனுக்குப்)ப7 துரியமென்று சான் கெளி 

வாக வறித்தனன். 97 

சாக்கிர வுலகும் சொப்பன வுலகும் சுழுத்தியி லழுவதை 
புணர்ச் துரைப்பதும், அவை யழிந்தபோது தான் ௮ழியா இருப் 

பதை யறிவதுமாகிய சேசனமாக விளங்குவசே ஆச்ம வடிவச் 
சீவனுக்குப் பரதுரிய மாமென்ச, 

0, ௪௫ சாக்கம், 

93. இறையெ னும்பொருட் டூரியமே 
யேன்னையாண் டவனே 
மறையி னந்தகற் பூதப்போரு 

ண்னவேன மதித்தேன்,
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இவமென்.௮ு சொல்லப்படுக் தரியப் பொருளே! 

என்சீன யடி மைகொண் டருளிப பரமகுருவே! (பரன் 

வடி வமாய் விளங்கிய சீவன்) வேதமுடிவின்கண் உள்ள 

தற்பதத்தின் இலக்கயொர்த்தமாகிய வமாக விளங்கு 

தலை (அவனுக்குச்) சிவ சாக்கரமென்று சான் நிச்சயித் 

தறிரந்தனன். Qs 

பசனாய் விளங்கிய சீவன் சிவமாய் வளங்குககாலமே சிவ 
era) oon Overs. 

இது குருசாக்கிரமென்றும சொலஃப்படு.. வேதமுடி 

வென்றது இங்குச் சாந்தோக்கெ உபரிஷத்சை 

10. சிவ செசப்பனம். 

09. பண்டை விச்சுவ வாதனைப் 
பழுதுபோய் முழுதுங் 

கண்ட கண்ணதே யாகிய 

கனவதுங் கண்டேன். 

(முன் ப.சன்வடிவாய்ப் பின் சிவவடிவாக விளங்கு 

இன்ற சீவன்) ௮சாதியாகத் தொடாத வருன்2 உலக 
வாசனை யென்னும் பிரஇபர்தமானது நீங்கப்பெற்று, 

(இருசியம்) எல்லாவற்றையும்! ௮றிகன்ற # Sau
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விளங்கிப சிலை (அவனுக்குச்) செவசொப்.பனமாமென் 
பதையும் நானறிர்கனன். 99 

முன் பரனாய்ப் பின் சிவமாய் விளங்கிய வன் உலகவாசனை 
சிறிதுமில்லாது அறிவாய் விளங்குங் சாலமே Aa சொப்பனமா 

Queers. இது குரு சொப்பனமென்றும் சொல்லப்படும். 

பிர.திபந்தம்-தடை. உலக வாசனையென்று கூறப்பஃ்டதா 

யினும, இனமபறறித் தேகவாசனை சாஸ்திர வாசனை யென்பன 
வம் கொள்ளப்பவெனவாம். 

(1) என்னை யொருவரும் நிந்தித்தல் கூடாது, யாவரும் 

என்னையே துதித்தல் வேண்டும் என்னும் ஆக்கரகதகின் சட 

சம்ஸ்காரம் உலக வாசனையாம். 

(2) ஸ்தூல சூக்கும தேகங்களின் ரோசாதிரூப அல்லது 
பாவருப மலங்களை ஒளஷத முதலியவற்றாலாவது இரத்த யாத் 

இரையாலாவது முற்றும் நீக்குவேன்; அன்றியும், அவற்றின் 
கண் புஷ்டி. ௮ழகு முதலிய வடிவக் குணங்களை அல்லது புண் 

ணிய வடிவக் குணங்களைச் சம்பாதிப்பேன் என்னும் ஆக்கரகச 
இன் இட சம்ஸ்காரம் சேக வாசனையாம். 

(8) சகல சாஸ்திரங்களையும் படித்தல் வேண்டும், ௮வற்றி 
னர்த்தங்களை யெல்லாமறிதல் வேண்டும், அவை கூறும் ஒழுக்கத் 
தைத் தவறாது மேற்கொள்ளல் வேண்டுமென்னும் ஆக்சரசச் 

Sor திடசம்ஸ்சாரம் சாஸ்இர வாசனையாம்,
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யான் சிவமா யிருக்கன்றேனென் மழொருவ ருள்ளவாறு 
உணரர்தாலும்இவ்வாசனைகளுள்ளவளவும் ௮ிவாக (சிவமாக) வே 
விளங்குசல் கூடாதென்பதாம். 

ll. சிவ சுழுத்தி. 

100. காட்சி யாவையுங் கண்ணதா 

யக்கணுங் &ரைந்த 

மாட்சி யாகிய வகோசா 

முறக்கமாய் மதித்தேன். 

(மூன் பானாய்ப் பின் சிவமாய் விளங்கும் வன்)௮.றி 

பொருளனை த்தும் அறிவேயாக விளங்க, அவ்வாறு 

விளங்கும் அறிவும் தானாக விளங்குகின்ற மாட்சியாகயெ 

சுட்டியறிதற்யெலாக நிலையை (அவனுக்குச்) சிவ 
குழுத்தியென்று சா னறிக்தனன். 100 

முன் பானாய்ப் பின் சிவமாய் விளங்குஞ் சீவன் முன் அறி 

படுபொருளனை ததும் ௮.றிவாகிய சன்னைச் தவிர வில்லையென்ப 

துணர்ச்து பின் யான் ௮றிவாச விருக்கின்றேனென்பதை.பு 

மழச்து அறிவாக விளங்குங்காவமே சிலசுமுத்இயாமென்க, இது 

SG சுழுத்தியென்றும் சொல்லப்படும்,
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காட்சியை யெல்லாங் சண்ணதாய்க் கனைத்.துச் கண்ணொ 
ழிர் சொருபொரு னில்லா, மாட்ரியை யளிச்ச வல்லவன் கர 
வாம்? என்று பிரமதேதை கூறுவதும், *“ஞானங் சாண மகி 
பொருள் காரிய காமரு பப்பேய்கள், ஆன தெப்படி யழிர்ததெப் 

படியென வாய்குதல் பலனன்றே”? என்று சைவல்விய sat so 

A MVS Pp, இங்குணர்தற் பாலனவாம். 

12. ௪௫ ுரிழும், 
101. அருந்த வாமறை யந்தமா 

மகோசரம் தனினீ 
யிருந்த வாறறி வித்தவா 
றேங்ஙன மிசைப்பேன். 

அ௮ருமையாகய சவத்தை யுடைய எனது jh 

மூர்த்தியே! மறை முடிவிற்கு ௮கோசாமாயுள்ள விடச் 
இல் தேவரீர் இருக்கின்ற விதத்தையும் அடியேனுக்கு 

௮ தனை (சீவப்பிரஹ்ம ஐக்யெத்தை) யறிவிச்ச விசத்தை 
யும் பான் எவ்வாறு கூறுவேன்? 101 

சீவன் மூன்பானாய்ப் பின்சிவமாய்ச் சொல்லிதர்த வித்து 
விளங்குவதே சிவதுரியமா மென்ச, இது குருதுரிய மென்றும் 

சொல்லப்படும். 

மறைமுடி கென்று உபரிடசங்சளை. அசோசரம்-௮றிதத் 
இயலாதது.
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“ஆசகிமா வாக்கனாலாவது மனத்தினாலாவது சட்சு முதலிய 
வீர்திரியஙகளாலாவது அடையச் தக்கதன்று!? என்று கடோப 
ரிஷச கூறுஇன்றது. 

“ ச்ரானென் றிரண்டி லாம னிறைதபூ, ரணமா யெங்கும் 

காதைச் செளிஈத ஞான? 

Rieu சிவ துரியமாமென்பதிங் குணர்தல் வேண்டும். 

தத துவராய சுவாமிகள், பாடுதுறை - பரிபூரணப் பிசகாச 

Bue திருப்பள்ளி யெழுசசியில் இங்குச் கூறியுள்ள அவஸ்தை 
களை விரிவாச அருளிச்செ.ப திருசகின்ரார்; விருப்புடையார் ஆண 

டுக ₹ாண்க. 

துரியாதீத கிலையைக் கூறல், 

103. எம்பி ரானிடக் தோறுமிடக் 
தோறுமது மதுவாய்த் 

தம்பி ரானடஞ் செயும்வகை 
சாற்றுமா றறியேன். 

எமது குருமார்த்தியே ! (வசாக்கர முதல் சிவ 

அரிய மீறாயுள்ள அவஸ்தைகளுள்) அவஸ்தை தோறும் 
அவஸ்தை தோறும், ௮அவ்வவ்வவஸ்தை யாகாசமாய், 

தம்பிரான் இருஈடனஞ் செய்யும் விதத்தைச் சொல்லும் 
விம் ரானறியா இருக்கேன். 102
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சாககரம, சொப்பனம், spss, துரியமென்னும கான 

கற்கு மபபாறபட்டு விளங்கும நிலை துரியாதிதமாம். Os GH 
துரியாதீ.௪ மென்றும சொலலப்படும 

அவஸ்தை சோறும ௮வஸதை சோறும என்பது ஒவ்வோ 
சவஸதையிலும என்னு.॥ பொருளசாம. சமபிசானென்றது 

சனதுயதராகச வடிவமாக விளங்கு ப சற்குரு கமாசதியை 

சசிவனனன வேசாககர முதல இவதுரிய மீறாயுளள 

௮வஸ)தைகளுள ௮வவவ்வவஸதைக கேறற வடிவமாக ௮துவது 

லாகாது விளஙகு2 எனது துரியாதீத கிலையைக குறிப்பிட்டுக 

கூறல முடியாசெனறு கூறினா னென்பதாம. 
( ஈனவிடைச தரியா தசம புட்ஈ,௪௨ற றலைவ ரன்டோ 
வினைமிடைப பிறவி தனனை வேரொடுங் களைந்து போககி 

மனவினைக கெட்டா வின்ப வான்பரா வமிழ்தா கின்ற 

தனைமிகப் பருகி பு.பயா தததுவ வித்தா wera”? 

என்று பெருஈதிரட்டு--நித்தியாராத தரிசனம் கூறுவது இங்கு 

ஈன்குணாதற பாலதாம 

ச௫வன்னன தேவரிர்க்குச் செய்யுள் 
கைமமசறு சாணேனெனக் கூல், 

108. ஆவி யேயடி யேன்சேய்கைம் 
மாறுனக் கேன்னேனிற் 
பாவி யேனது தானுமுன் 
னுடையதாம் பண்டே.
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எனதயிராகய குருமர்த்தியே ! தேவரீர்க்கு அடி 
யன் செய்யவேண்டி ப கைமமா று யாிகன் ap Gaur 

சித.த2காக்கன், போசித்து POTS FRAO By Bald (Up ot 
oss Csetsg பொருளாக விருக்கின்றது; (அசனால் 
சான் சைம்மாறு செய்வது இன்னிதன்௮) எண்ணுதம் 
குரியவனாகா இருக்கின் ன். 103 

சசிவன்னன் மாரஈஇதிபராயண மூனிலாகக உதகத்மீதாடு 
உடல பொரு வாவ் மூனறனை.பு தததஞ் செபதுவீட்டா னாத 
லின், மிதவரீ£க இப்பொது கைம்மாறு செப்ப ஒன்றுமில்லாச 
௨னா ய்ருககன்றே னென்று கூறினானென்பதாம. டைமமாறு 
பி சதி யபகா7ம, 

தருவாசசத்தில் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் 

- அன்றே யென்ற னாவிய மூடலு முடைமை பெல்உாமும், 
குன்றே யனையா யென்னை.பாட் கொண்ட போதே கொண்டிலை 
யோ, இன்றோ ரிடைய ஜெனக்குண்டோ ெண்டோண் முக்க 
ணெம்மானே, ஈன்றே செய்வாய் பிழைசெயகா.ப் சானோ விதற்கு 
ஈய மே!" என்றருளிமிருப்பது இ௩்குணர்தற் பாலதாம், 

ச௪௫ூவன்னன் எனது பணி தேவரிசது 

அடிகார்ச்குச் செய்யும் பணியசம் ; 

வே௮பணி யெனக் ளெறெனக் கூறல். 

104. ஆவல் சேய்தேன தாக்கையுள் 
ளளவுரின் னடியார்க்
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கேவல் சேய்வதே யன்றிமற் 

ரோன்றுகா வையேன். 

என துடாபுளள வளாவும் அன்புகொண்டு தேவரீ 

ர.௮ அடியார்க் த ௮வ?ரவிய ஏவற்பணியைச் செய்வதே 
பன்றி மற்றொன்றும் கானறியாகவனா யிருக்கின்றேன். 

sac மீதவரீரது அன்பா பணி செய்வதே யான் 

3சவரீர்க்குச் செப்பு! கைம்மாறாகுமெனக் குறிப்பித்தா னென்ப 

தீரம், 

அன்பர்பணி செப்பவெனை யாளாக்கி விட்டுவிட்டால், 

இன்பரீலை சானேவர் தெப்தும் பராபரமே?! என்று தாயுமான 

ஈவாமிக எருளியிருப்ப.து பங்குணர்சற பாலசாம். 

சசிவன்னன் தேவரீ ரது திருப்பணி செய்ய 

எனக்குப் பி௦வி வேண்டுமெனக் கூறக், 

105. இறவி லேப்பத மும்பெற 
வேண்டிலே னேன்றும் 

பிறவி வேண்டேவ னின்றிருப் 

பணிசேயப் பெறினே. 

(மகாப் பிரளயம் வருமளவும்) அழிதலில்லாத எத் 
தன்மை.பசாய பதவியையும் பெற யான் கிறும்புசன்தே
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ஸில்லை ; ஆனால், தேவரிரஅு தருப்பணியைச செய்ப 

பேறு 2வனாயின், எப்போதும் இவ்விதப் பிறவியை ப 

விரும்புகின்றேன். 105, 

சசிவன்னன் எனக்கு ஒன்றிலும் வீருப்பமில்லை; ஆனால், 
தேவ? ரது திருப்பணிசசெட்யம பிறப்புக இடைக்குமாயின், அதனை 

யானெப்போதும் விரும்புகன் 2றனென்று கூறினா ென்பதாம, 

எதசன்மைபதாய பதவீயைய மென்றது கைஉாயம, வைகு 

அடம், பிரபமிலா 2 மென்பனவற்றை, 

* மறமலியுலக வாழ் மே வேண்டு. உருதுஉன் னன்பா 

தம் பணியாம்,௮றமது இடை 5கி னன்றியா 7௩2 வற்புத நீட்டையி 

ரி த்தம், துறவது வேண்டு மெளனிபா யெனககுத தூயகல் 

உருள் சரி னின்னம், பிறவியும் வேண்டும் யானென இறஃஃப் 

பெற்றவா பெற்றிடும் பேரே”'எனறு தாயுமான சுவாமிக எருள் 

செய்கிருப்பது இங்குணர்சற் பாலதாம, 

சூவண்ணனனது செய்கையைக் கூறல். 

மே வேறு 

106. என்றுபல கால்விழு மேழுந்தோழு 
மழும்புரியு மேன்னை யினியா 
னின்றுபல வாகவுரை சேய்யுமவ 

னன்பினோட கேஞ்சுருகியே.
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wt Rare: ஸனிவ்வாறு கூறி மாகக்தஇிபசாயண 

முனிவரது பாதத்தில் பலமுறைவிழுஈ்து வணங்குவான்; 

எழுந்து நிற்பான் ; நின்று கைகூப்பி வணங்குவான் ) 

(கான் பிறகத நாட்களுள் பல ராள வீணாய்க் கழிச்த 

மையை சோக்கி) ௮ முவான் ; (கன்னைக் கிருதார்த்தனாக் 

கிய மாரந்திபராயண முனிவா.து அருட்டி றத்தை வியந்து 

௮வசைத்) அுதிசெப்வான்; இனி யான் (செய்வது)யா.து 

(என்பான்); (இக்சிலையில்) சன்.று அன்பினால் மனமார 

இப் பலவாருகக் சன் குருமகமையைக் கூறிக்கொண் 

டிருந்கனன. 106 

சசிவன்னன் மாரகர்திபராயண முனிவரது அருட்டி றத 

வியர்து கொண்டாடி அவரை வணங்கிகசொண் டிருந்த னன் 

பதாம், 

ச௫வன்னன் 2வனமு த்த னானானெனல், 

107. ஏட்டிலறி வின்றியிறை தன்னிலறி 

வின்றியிவ் வுடம்மி னுடனே 

வீட்டி வுறை வானையினி வீடுபேறு 

மென்பது விளம்பு கிலமே.
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(இவ்வாரொழுஇவர்த) சசவன்னன் ௪௬௮ hers s 
தாதண்டாய ஞானமு மில்லாது சற்குருவி னனுக்கர 

கத்தாதுண்டாய ஞானமுமில்லாது இவ்வுடம்பிலுடனே 

(சாவதுக்க நிவிர்த்தி - பரமாகக்தப் பிராப்தி வடில) 

போட்சத்தி லிருப்பானானான்; இங்கன மூள்ள விவனை 

யினி (இறச்தபின்) மோட்ச மடைவானென்று கூறுக 

கூடாது, 107 

சுரு கி விசாரதசா லுண்டாய ஞானம அபரவறிவாய, சற 

குருவி னனுச்காசசகா லுணடாய ஞானம ப. ரவறிவாம. இஃ 
a7 னடு ஞானமும சாவதுகச நகிவிததி - பர மாராதப் பிராபசி 

௮டவ மோட்ச சொரூபமாக விளங்குகின்ற சீேவன்முச்சனிடதது 

முனைததுத சோனறுவ இலையா மென்பது இங்குணாதற்பால. 

பரவறிலாவது மெயயறிவாம, அ௮ஸ்தாவது ger Sagr 
மஎடமி (யான் பிசன்மமா யிருககின்றேன்) எனனு 2 ஞானமாம 

1 இரத நீசசய முசதரு எலுபவ மிருப்பசெப படியென் 

(௨, இதை யற்றபூ மண்டல விசாசனுஞ் ReaquCurp #507 

வா, பக்த மூததிகள் மறரந்துபோ முண்டென்று டலாசொவி 

ண கயாவா, அர்த ரத்தையுண் டுமிழ்க்சசோ கொசுகெலு 

மவாகளை ஈகையாரோ' என்று சைவல்லிய ஈவநீத௩் உறுவது 

இககு ஈன்குணர்சற் பாலசாம்.
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மாபரப பீரபஞசம சததியமாகச மேசோனறாது மிததையாகத 

2தான௱த தனனிவேயட பிறழா 5 ரபபஉன சேனமு ததனறாவன, 

௮லஸனிறநதபின ஒரு பதல படு மடை௰ இல£ட.. தன சொருப 

பாவே விளக கன ரன அதல, அவன ஓ ரசசபின போரட்ச 

டைவா னென்று கூறுவது CLIT sIO STIG SOBA 

ok # UTD 

* மறு மூபரக் மிபோனாற கதனலபான ரனற பே 

உடலெனு யாத பர வுததாரஞ சவன முதா 

அடிமுடி ஈரிவ மீனறி யகபபுற மின்றி ஈீனற 

படி.இஈம் வீமீதக மூதசிப பசமடைக இருப்ப மென்றும்”? 

என்ற கைவவலிட நவர்தங கூறுவதால, சேவன முத்தனது 

பீன்னிலைமை யிசசனமையதா மெனபது நன்கு விளஙகுவதாம். 

சசிவனனைது பிதிச்க்கள் சரகலோகத்தி 

னினறும நீக்கப் புண்ணியஎ லோகத்தை 

படைச்சா செனல். 

105. வஞ்சவலி யானரகில் வீழ்பிதிர 
ரக்௩ரகு பாழ்பட விவன் 

விஞ்சைவவி யாலடை௰ வேறினர் 
சுராதி பர்கண் மேலுலகமே. 

13



194 சசிவன்ன போத வசனம். 

sha manor gg தீவினையின் பெருக்கத்தால் சுவர்க் 

கத்தி லிருர்து நரகத்தில் விழ்க்து கடந்த (இவன) 

பி.இர்க்கள் யாவரும் அர்த ஈரகம் பாழாக இவனடைந்த 

தத்துவ மான த்தின் மகிமையால் தேவாகள் வாழும் 

புண்ணிய 3லாகத்தை யடைந்தார்கள். 108 

இவனது பிதிர்ககள் - இவனது வமிசத்திற் பிறா snip 

ஒருவன் பாடளியாலானாயின், அசனால் ௮வனத முன் 

னோ யாவரும் ஈல்லுலகத்தை யடைஏன்றன சென்பது ௩ தளுல் 

விளங்யெவாறறிக. 

சசிவன்னன் மாகந்திபராயண முனிவரது அனுககரகத்தி 

னால் சீவன்முத்த னானபோது, அவனது தீவினையின் டெருச்சுத் 

தால் புண்ணிய லோகத்திலிருர்து ஈரகத்தில் விழுந்து; டெர்த 

அவனது பிதிர்க்கள் யாவரும் புண்ணிய லோகத்தை .படைர் 

சனர்; அவனது தாய் தந்தையரும் புண்ணிய லோகத்தை படைச் 

தனர்; ௮வனது உறவினரும் புண்ணிய லோகத்தை want 

தனர்; அவனைப் புணர்க்த மங்கையரும் புண்ணிய லோகத்தை 
யடைர்தனர்; ௮வன் வூத்த விடம் யாவரும் வணங்கும் மகிமை 

யுடைய தாயிற்று என்று இக்தாலுக்கு முன்னூல் கூறுகின்றது.
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ஸிரக்தாசல புராணம் (ஈச்வன்னன்) 

பரிஃ-ச சேட௩ சொண்டு பசச்தினணிழஐ பூசை செடதா 

ஊரியரீ Bours) சாசதி படியிணை த$வேோல வைசதுத 

அதீரீவுற வத சிதசான நிவவிட ஞானம பெறழ ச 

தீர்வுள மதத பெறறுன றகதைப முக்தி பெறறான "! 

| தாககள, நரன வீட அபருஞசில மீலாகஞு சோதா 

BB FFA வனனன மாதற புலைசசியுக கதியிற சோதா?! 

ன்று உறுகனறது 

(1) தனணப புசமாதுஃசாளளாரை (2) இட பமினடை, 

ஜீவ ஹ௰௰௪ சயயாமை (4) பிறா செயத தஇரையைப 

பொறு ததுகமகாளளல, (9)வஞசகமினபை, ()௪றகர சேவை 

(7) பனசசுசக, சரீரசுசதி, (5) சனப.ராசகததி லொழுக 

ல்டாது மூயறசி செயதல (9) சேக சுலாதினம, (1()) இகதிரிய 

வீஷயஙகளில அவறுபபடைதல, (11) யானெனனு மகஙகார பற 

மிருகதல (12) பிறப்பு- இறப்பு - மூப்பு கோயெனபவறறில 

துசகததையு, மதோஷததைபு காணடட, (13) புததிர - சார 

௧௬5 முதலீயவறறில பிரியமற நிருச,௪௨, (14) புததிர - தாசாதி 

சளின சுகதுககஙகளில அபிமானமறறிருததல, (15) துலாப 

முூணடாயபோது ம௫ிழ்சசிபும சவுடமுணடாயபோது வாடடமு 

மடையாது எபபோதும ஒரு மனமாகவே யிருசதல, (10) சாவ
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முப ததிமசொருபமா மென்ப துணாது WIS HQT ML Ags + 

சலன றற பததியோ டிருததல, (1/) சனச எசாரபறற HHH 

மான தனியிடத்தில் வசிததல், (15) அுலவ்மேவேகிசளின் கூட்டத 

இ. பரியமத்றிருததல், AN) gar sego லசாரகஇ Gad 

Gurg wagsga, (20) s§Ga oT ORS OBL UNer 

மோட்சபேன றணாத லென்னும சபபசதசை ப டப மழுட்சு 

(மோட்ச விருப்புடைபவன்) சன திருபதம 810; Housings ௧ன 

யேறறுச௱ன, பிரவ், வீசதாக (பிரஹ். சாணிபாக) விருப்ப 

வன தனது தார் ஈ௫௬ குலததைக கரையேர்றுகின்றா மனன 

பது ருஙகுணாசாபாவதாம, 

“ முற்றவச சாமே பூசை முற்றி.ப பதசர் மூவேழ் 

சுற்றமுஞ் சுவாக்5க பெய்சத துன்னுதற கரிதே யாய 

உற்புச Was sare gs சாமடைந் இருப்ப ரன்பாற் 

சொற்பணி செயசாா தாழும் துரிச.று கெறியினாரே?? 

எனறு சிவதருமோததரம கூறுகின்றது; அதன் வீசேஷ் வுரை 

யில் * மூவேழ் ஈற்றம என்பது மாதர் வர்க்கம் 7 ; பிதாவர்ச 

கம 7) தன் வாககம 7; ஆகமொத்தம் 21 ?? என் ஜெழுதப்பட் 

டிருச்சின்றது.
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SSamartar Bile gm ew 

109 தேவரு மனிததரு மிவனறோழில 

வியக்துரை செயடபடுவதோ 

மூவரும வணங்கிமுடி யாலஉன 

தேவலசேய முநதுறுவரே 

(சசதுவஞான படைகற பொருடடு) இசசசவன 

னன சபத கு. ந பணிவிடை ன சிறபபுக ₹க.வரக 

ரானும மனிகாகளாலும அளவிட்டு husg சொலலத 

தமக கனரும, (பிரஹமா விஷ்ணு சவனனனுப) மும் 

Yrs Been (இசசசவனனன செயத குரு பணிவிடை 

பின சிறபபை யளவிட்? வியஈது சொலவது முடியாது) 

சி.ரசாக genus அவனது ஏவலை௪ செயய (சானா 

மனன) முறபடடு கிறபா ராயினா 109 

நாணியின © sme ॥யை பளவீடடுக உ.உமுடியா ே தனபதா 2. 

: ஞால (முணடவன நலைமிசை ஈமபபனயய௫ ஜானி 

வேண பெவெவெலலாம, ஆல மூணடவ னவனபினனே திரிகுவ 

னவனடி.த துசடகனறோ, சீல பனனரு cope ேவருக இசை
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இசை பணிச்சேத்தக, சாலி சண்டையுச் தலைமிசை லையெனச 
கழறுவன் கமலச்தோன்?' 

என்று குறுக்திரட்டுக கூறுவது டங்குணாதற் பாலதாம். 

ஞனவானது பெருமையைக் கூறல், 

(10. ஞானியை ஈரன்சுர னேனாதோழிக 

ஞாலமுய காத னருளான் 

மேனியது கோண்டூதனை ஈகல்கவரு 

மென்றறையும் வேத முடிவே. 

ஞானியை மனிதனென்றாவ.து தேவனென்றாவது 

சொல்லுவது கூடாது. வேத மூடிவுகள் பரமேசு 

வசன் உலகத்தா ருய்தற் பொருட்டுச் தன்னுடைய ௧௫௬ 

ணையால் மானுட வடிவங்கொண்டு, அதிகாரி புருஷூரக் 
குத் தன்னைக் கொடுக்க வருகின்றானென்று கூறுஇன் 

தின. 110 

ஞானியைப் பரமேசுவச வடி.வமாசச் கொள்ள வேண்டுமே 

யல்லாமல், மனிசனென்றாவது தேவனென்றாவது கொள்ளுதல் 

கடடாதென்பதாம்.
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லெதமுடிவுகள் - உபநிடதங்கள்!) தன்னைக் கொடுத்தல் 

நானே ர அல்லது நீயேசா ளென்றுபதேசஞ் செய்தல், 

'-தனவினிற் காணுங் காட்டிபோற் சகத்சைச் காணுமெயஞ் 

ஞானிக டம்மை, மனுடனோ வன்றிச் தேவனோ வென்று மன 

நினை வீஞுத்தியை மாற்றி, இணியனாம பரம சவெனுருக் கொண் 

டில் வுலகுய வெழுக்தரு ளினனென், றனையனை நினைப்போ ருத் 

சம ரல்லோ சாடியை கோக்குமச் தரே! என்று பெரியாரருளி 

யிருப்பது இங்கு ஈன்குணாதற்பாலதாம். 

சேவி இவ்வாறு சரிவன்னனது சரித்திரத்தைப் பேய் 

களுக்குக கூறி முடித்தா ளென்ச. 

சசிவன்ன போத வசனம் 

ழங்றுப்பேற்றது. 

ஸ்ரீசாது- இசத்தின௪ற்குரு இருவடி வாழ்க. 

ட



தம் தத் சத 
பரப்பிரஹ்மணே ஈம 

சசிவன்னபோ த 
புத oY od) I. 

1. (சேவி பேய்களை நோக்கி) ௮உகை - டேயகளே, ௨௨ல் - 

இம்மண்ணுலகத்தில்,௮கவான்௧களும-பாவீக£ம, ௮௪௪ டர-பிறவி 

யசசமொழிய, முசதிபெறும் பரிசு- முததிபேறு மாககததை, 

ஒதுவாப - கூறுகின் ஈம் (என்றாள்). 

2, புணர்ந்த-(ஜீவாகளைத் தொன்ற தொட்டுத) தோடாந்து 

aig, பாவமெலாம - பாவமனைத்தும, (அ௮லாமீது) பரிபூரண 

முணர்ர்த - ( தம்மைப்) பரிபூரண சிவமாக ௮றிச்த, ஞானி-ஞானி 

களது, விழிபட - விழிப்பட்ட மாத்திரத்தில், ஒடும் - கெடும், 

3. எழிலாரும் - அழகு நீறைர்ச, ஞானிபுகழ் - ஞானியின் 

புகழை, கூறல் - சொல்லுதல், என்னை - எக்ஙனமாம்; உயர்கீடு - 

உயர்வாகெயெ மோட்சத்சை, இவன் சொல்வழி-இச்ச ஞானியினது 

உபதேசத்தின் வழியே, செய்தொழிலாளர் - சென்றொழுனோ், 

சோகை-அடைசல்(கூடு்; ௮து - அதுபற்றி, முன்னையிதிகாச
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1மான்று-பழைய இதிசாசமொன்றை, சொல - (யான்)சொல்ல, 

'களும்-( நீங்கள் கேளுங்கள். 

4. சாபமற்ற- பிறலித்துன்பெ மொழிந்த, பரனேவல் சேய த- 

கருபசனது HHS Marve Ds, ௮வனுற்ற - அந்தச் சிஷ்பன் 

அடைந்த, பேறு இது - மோட்ச சரிசதஇரமாகிய இல்வி௫இகாசம், 

மன் - ப ுறற்தாலசதில், செம்சாபபைக கண் முதல்வற்கு- பந்தா 

EDT LOTS LIT ONE) கண்களையுடைய விஷ்ணுவீற்கு,எம்மண் ணல்- 

எமது சிவபெரு .பான், இருவாய்மலர்ர்சது- இருவாய்பலர்ர் சருளிய 

தரம, தம - தன் -ஐ.- சாரியை. 

+. (இல்விகிகாச ) தவமற்று - தவஞ் செய்வ சொடிர்து, 

வெய்பவினையே புரீர்த-கொடிய இவினேகளையே செய்து வந்த, 

சசவென்னன்-,உலமிப்பில்-( தனக்கு) ஒப்பில்லாச, ஞாணி- சானி 
மினது, வீழிபட்டு - இருபாசோககம் பட்டமையால், மூனனை 

வீனைவிட்டி - பழவினையிணின்றும் ரீங்கி, முததியுலடில் - மீமாட்ச 

உலகத்தின்சண், எயது கதை - ௮டைஈத கதையாகும். 

0. ஏமம் புகுவாருள - காவலடைதற் குரியவசாயுள்ள. பாத 

கரா. மியாவர்க்குளும் - பாதகர் யாவருள்ளும், மிக்சவனாகு 
மிவன் - மேம்பாடுடையவனாடிய இச்சசவென்னன், காமம் - (தன்) 
பெயரை, புசல்வார் குலமும்- கூறுவாரது சந்ததியாரும், எரி 
வாய் சரகம் - திவாய்ர்ச மாபூதி யென்னும் ஈரகத்தை, புகுமாறு 

அடையுமாறு, ஈடர்சனன் - வினைகளைச் செய்து வர்தான்.
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7. மலமேவிய - (சசிவன்னன்) அறியாமையின் பெருக்கத் 
தாற் செய்த, இவினையின் வலியால் - திவிணேகளின து வவிமையி 

ஞால், மகிழ் - களித்தற்குரிய, உம்பர் பத் இிவிருர்த - சுவர்க்கத்தி 

விருஈ 2, இவன் குலமேவிய - இவனது வமிசத்திற் பிறர்ச, சென் 

புலவாணர்களும - பிதிர்க்களும், கொடிசா கரகம் - கொடி தாகிய 

சரகத்தில், குடி. யேறினர் - குடியேறுவாராயினா. 

5. மிகமேவிய - (ஒருவன்) அிகுதியாசச் செய்த, புண்ணிய 

பாவமெனும் வினையின் பயன் - புண்ணிய பாவமென்னும் 
இருவினைசகளின் பயன், மேலொரு கால முரூது - இனி 
யொருகாலத்தில் வாராது, இகமே வரும் - இவ்வுலகத்து 

லேயே வரும், என்பதனால் - என்று ௮ற.நால் கூறுவதால், உள 

கோயெவ்லாம் - ௮.நுபவித்தற் குரியனவாயுள்ள கோயனைத்தும், 
இவனை - இச்சசிவன்னனை, செற- வருத்துமாறு, எய்தின 

அடைர்சன, 

9. சவறுற்ற - தீவினைகளைச் Osis, இவன் - இச்சி 

வன்னனை, பெறு - பெற்ற, சச்சை- பாகய3ஞனென்னும் 

sis, தன்புத்தி னேயம் - தன் புத்திரன்மீதுள்ள அன்பு, 
விடாமையினால் - நீங்காமையால், உளம் துன்புற்று - சத்தத்தின் 
கண் தன்பமடைர்து, புசல்வன் துயர் இரவகை - தன் புத்திர 

னது ன்பம் நீங்கும் மார்க்கம், இணி என்னை கொலோவென்ற- 

இணி யாதோவென் ர, சழன்.தனன் - சலக்கமுத்திருர்சான்.
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1(). (சலன்னன்)வினை த.துயர்- இவினையின்பயனாகிய துன் 

பத்தை, துய்ப்பசலால்- ௮ துபவிப்பதல்லாமல், ஒன்றாலும்-( மணி- 

மச்திரம - மருகதென்பனவற்றுள்) யாதொன்றாலும், ஒழிவிக்கு 
மூபாயம் - ஒழியச் செய்யும் மார்க்கம், உனக்கிலது - உனக் 
கில்லை, என்றாலும் - என்று கூறினாலும், ௮றிர் தவன் - ௮வன் 
படுப துன்பங்களை யறிந்து வருக்தும் பாகயகஞன், அன்பு 

வீடா?.து - ௮வன்மீதுள்ள அன்பு நீங்காமையால், இவனைக 
கொடு - இச் சசிவன்னனை யெடுத்துக்கொண்டு, எங்கணும் - எவ் 

வீடசதிலும், உழன்றனன் - அலைந்து சுற்றிவர்சனன். 

11. மத்று- பின், ஒருமா சவன் - சேவபச்,ச னென்னும் ஒரு 

மூணிவன், இவன் வேதனை சண்டு- இச் சவென்னனடைர்துள்ள 
கொடுர் துன்பச்சைசோக்க, ஒழிவற்றுள-டீங்குதலற் றிருச்சன்ற 
ஒன்றை-ஒப்பற்ற பரம்பொருளை, உளத்துணரும்-தம் முள்ளத்தி 
லதிச்துள்ள,பரமாகியஞாணிகள்-மேலாகிய ஞானிகளது, கண்ணு 

தகே-கிருபா கோச்சமே, பரமெளடச மென்று - (இக்தகோய்க்கு) 
மேலாகிய மருர்தாமென்று, பகரக்தனன் - கூறினான். (பின்) 

12. ௮ச்சமிலாச - முடிவில்லாத, தனைத்தான் தருவான் 

தன்னைத்தான் உபதேசித்தற் பொருட்டு, சத்ீச்சர மென்லு 

மிடச் சனில்லாழ் - ௪த்திச்சரத மென்னும் இல்வியக்ஷச்இரச்தி 
லெழுர்தருளியிருக்கன் ற, மாகர்திபாயண னென்பவன்-மாகர்.இ 

பசாயணசென்னும் முனிவா.து இருபாசோச்சமே, நின் மைச்தற்
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குறு சோயக்கு - உன் புத்தினை யடைந்துள்ள கோயை ரீக்குவ 

தீற்கு, மருச்.து - மருந்தாகும், என - என்று சொல்ல. (பின்) 

13. இவன் - இப்பாஃயர்ஞன், நீ.து- இர்முனிவர் கூறிய 
விது, முடியா வபதோபென்று - எல்லைபற்ற உபதேச பாகு 

பென்று கருதி, அ. முணிவன் Ugo ule - அர்த 1156 F பசாபண 

ரன்னும் முனிலாது பாசங்களை வண௩கிசதுத்த) அடைந்து, 

நூ்கொடியான்-( ககொடியவளான எனதுபுச்திரன், வெருஉா.து- 

அப்சாது, ௬யிற்றிய - மசய்ச, ரோய் - துன்பர்தரு.. தொடர் 

தொடில - கொடிய செய்கை, ௯ தற்கா தாமது - சொல்லுதற் 

கரிதாபதாென்று, மோழிஈதனன்-௩ பிளான். 

[4. சகர இவ்லீடததல், உன்திரு முன் - தேவ?ரது 

சந் தாணத்தி., இவனெய்திய - நுவன்... மெய்த, Fad lor 

மென்னவெலாம - இவினையென்று சொலஃப்படு மனைத்தும், 

பகரு படியோ - சொல் உத சகனவாமோ, (ஆகா; என்றான்.) 

நின்மலன் - மலரகிதராடு.ப மாகாதி பராயணமுணிலா, ர்௩தும் 
படி. - (அவனது பாவசாம எனைச்துா) ஒழியும்படி, தன் னர. 8) 

ய்னால் - ஆதமாருடவத்சனால், ர மூட மலாது வீளங்குகன்ற, 

விழி- இருபாசேக்கத்தை, வைச்தனன்-( அவன்மீது) வைத்சனா: 

15. கணியாத- ௮ளல்டற்கரிதாய, பஉப - பிறப்பென்னும 

வீகந சோயை நீக்குவதற்கு, கடுலான- வீ ஷ் uggs Sau 
தான, திருக்கண் - தமது கருடா கோசசச்சை, வைத்தலும்...
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(௮௨ சசிவன்னனமீது) வைத்த வளவில், காது - அவனை வருத் 

gu, கடுமபிணியாவையு 2 - கொடும பெல்லாம, வீட்டன-- 

அவனைவீட்டு *ங்கின, ஈவல பிதா- அவனது இறத சாதை 

(சசிவன்னனை கோகக), இறைதாள நுமமுனிலாது இருவடி 

களை, பேணிப் பணியென்று - அன்புற்று வணங்கி யிருககக கட 

வா்பன்று (கூறி), பெயார்சனன - (அவனை விட்சச்) சென் 

ஏன. 
10. நவன்-ரூசசசிவன்னன், இடனே முசலாக-ஸ்சானமே 

மேதலாக (உளள குரு பணிலடைகளை)), உவரது- (செப்ய) 

வீருமபி, இறையோன் - சனது தருமா த்தியாகிய மாந்தி wor 

பண முனிவா, எவு/பணிசெய்து- கட்டளை யிடுகனெற பணிவிடை 
களைசசெய்து, சிலகாள் - சில நாட்களில், உடனே - உத்தபசிஷ்ய 

ருடனே, ந வனுப- இசசசவென்னனும், ௮.த்திருமேனி சனக்கு- 
அ௮மமுனிவரது திருமேனிக்கு, உரியானென - உரியவனென்று 
கூறும்படி, உம்பனொடே - அம்முனிவருடனே, உற்றனன் 

இருந்தனன். 

14. (சசிவன்னன்), ஈன்றா - செவ்வையாக, முனி- ௮ம் 
முூனிவாது, சாள் வழிபாடசனாட்- திருவடி த்சொண்டைச் செய்து 

வர் சமையால், ஈரா விதமான பிறப்பினை விட்டு - பலவித 

மான பிறப்பினின்றும் நீங்க, ஒன்றாகிய வீடு - ஏசவடி.வாயுள்ள 
மோட்சத்சை, உணா உத்தமர்சட்கு-உணர்ச்சடையவிரும்பும் உத 
தமா்களுச்கு, உள சாசன ஈரன்கும்-உரியனவாயுள்ள சாதன மான் 
கும், உதித்சன - அவனுக் குண்டாயின.
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கடர்ச, ஆழம் - அழத்தை, அறிய- அறிவதற்கு, அரியது - 
அருமையுடையதசாக விருப்பது, களவு நெருங்குபாரும் - கள 

வென்னும் நெருஙகிய தரையையும், பலையுப - மலையை.பு 

உடையது-, கலகம-கலகஞ் செய்தலென்னும், விடங்கள் ம பவு.ய- 

விஷங்கள் நிறைந்த, கிருமி - புமுககள், கெளிவது - செளிவன 

வாச விருப்பது. 

24. துசளெனும - குற்றமான செ.பலகளைச் செய்வவ தன் 

னு. ரனூலா த-னமைதருவதில்லாத, நுரைகள சருவது- நுசை 
sens தருவது, இன்பமான - இன்பத்தைத் சருவசான, துற 

வெ. ட கரையை - துறவாமென்னுங் கரையை, அகழ்வது - 

தே.ண்டி யழிததுககொண் டிருப்பது, மகளினும் - பெண் 

சு சையென்னும், தவாச- கெடாத, வலிய சுழியது - வலிய 

சுழல்னை யுடையது, மறலவியும் - யமனும், அஞ்சு - ௮ஞ்சுதற் 

குரிய,  கோபவடவை - ககோபென்னுமப். வடவாமுகாக்கினி, 

எரிவது - எரிக்துகொண்டிருப்ப விருப்பது. 

25. வெருவருகின்ற -அஞ்சத்தக்க, போகமு தலை - போக 

மென்னும் மு.த$லகளை, உடையது - உடையதாகவிருப்பது, விவி 

தீம் - பரஸ்பரம் ஒவ்வாதுள்ள, அர தமான - பநிபல விதமான, 

துறையமுடையது - துறைகளையுமுடையது, ஒருவர் - ஒருவரா 
வது, குடர் துபோக - தன்னைக் கடச்துபோவசற்கு, விரகில் -- 
சாதனமில்லா திருப்பசாம். எழுபவ உ.த - இவ்வெழுவகைப் 
பிறட்பென்னுக் சடலின் தன்மையை, விளம்ப - சொல்ல, உல 
இல் - உலகத்இல், wret Pat - cas Bei.
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21. அதில் - அப்பிறவிச் கடலில், பொழிவழி - இச்திரி 

யஙகளின் வழியே, சென்று மீளும் - விஷயங்களிற் சென்று 

சீரு.) அவல இகொடு-டஇுவேசபுத்தியைக்சொண்டு, பொரு - 

aig. lt செய்கன்ற, சமயங்களாறும - மத2 7இசள அவரும், 

பநிட முட தலைகீழாக விழுந்துகிடப்பர், அழிவு - தத்துவ 

Sage, அழிவு ஒன்றிலாத போருள் - ௮ழிவென்பது 

சாறி. பஅில்லாசபொருள், இதென - இதுவேன்றுணர்க்து), 

உ அதிறா லுளதாகிய, அ௮ருபல ௮ங்கமேறு  - சுவாநபவ 

மான்டலம மரசகலத்தி 3உறியள்ள, ௮றிஞஷா - விவே௫ுகள், அகல் 

வா - முஃகடலைக் கடப்பர். 

22. நாதன் - அம்முணிலா, புணரி கடந்துபோசக - பிற 
வீ சசடலைக் கடந்துசெல்வதற்கு, விரகு இல் - யாதொரு சாத 

னமு மில்லை, என மொழி பொழுது- என்று கூறிய போது, 

புதல்வன்-( அ.தனைக் கேட்ட) சரிவன்னன், புலம்பி-௮மு.த, ஆவி 

ய்.று முனம் - மூர்ச்சை யடைவதற்கு முன்னே, உணர்வெனும் 

வங்கபேறும் - தத்துவஞான மென்னும் மாக்கலத்திலேதிய, 

De - விவேகுகள், அகல்வெரன்று அதனைக் கடப்ப 

மொன்று, உரையை வழங்கி - ஈல்லுசையைக் கூறி, உவசை 

Gor - அவனுக்குச் சர்தோஷதச்சை யுண்டாக்க,. 

35. அவன் - ௮ச்சசெவன்னன், இறைவனடி - அம்முணிவ 

ஈது திருவடிகளை, வாழியெனசத் தொழுது - தேவரீர் எப்போதும்) 

வாழவேண்டுமென வணக, வருபலமாம்' ஆழியினை - என்னை 
14
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விடாது தொடர்ந்து வருகின்ற பிறவிக் கடலை, ௮கலு மறிவு- 

கடப்பதற்குரிய ஞானத்தை, அ௮ருளகவென - உபசேசித்தல் 

கேண்டுபென்று (பிரார்த்திச்சனன்), 

20, (அதற்கம்முணிவர், இரவறிவை யறியுமவர் - ஸ்திர 

உறிவென்னறும் பிரஹமத்சை யுணாந்த ஞானிகள், செரிவுற - 

செளிவாக, (அறிவு), பர அறிவு எனவும் ௮பச அறிவு எனவம் - 

பச அறிவென்றும் அபர அறிலென்றும், இரு பரிசாம் - இழு 

வகைத்தாக வீருக்கின்றது, (என்றதனை), மொழிவர் - உற டின் 

இனர். 

(1, அபர உணாவு - அபா அழிவாவது, அருமறைகள் 

மூ, சவகில கலைபும் - உணர்தற்கரிய வேத முதலிப சஜர்த்தச 

விச்சைகரின் ஞானமாம், பா உணர்வு - பர அறிவாவது, உப 
மதை - அந்தப் பிரஹ்மத்சை, ௮ற - செவ்வையாக, உதவும் - 

அறிசற்குச் சாசனமாயுள்ள, உணர்வு - ஞானமாம். 

31. புசாணம் இதிகாசம் எவையும் - புராணம் & Ears 
மூதலிய சாஸ். இரங்களின.த., பொருள் அனைத்தின் - பொருள்க 

ளெல்லாவற்றின், பிசாணன்-பிராணனை, அறியாதுளவீ_த.து- 

அறியாதுள்ளவிடத்து, இவை - இவற்றைப் படித்தல், பி.தற்.று- 
பிதற்றலாக முடியும், 

32. ஆகம வீதல்கள் அறிலார் - சுருதி ஸ்மிருதி முதவி.ப 

ஆகமங்களின் பலவிதமான அர்த்தங்களையும் அறிபவர், ௮பர
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பரிவார் - அபார அறிவு உடையவராவா, யோசமொ டுறங்கு 

டவமர - மீயாகதமிதாடி ரீத்திரை செடபவ மர, பாரரமுணர்ர்தா - கீ 

7 அறிவ உடை பவராகர். 

38. துயலமிவது - இயற்றமிம்ிறியல்பை பறிவது, இசை 

ி௮து அஇசைத தமிழி ஸிபல்பை யறிவது, துனமழிவது - 

go றிற்க நனமாயள்ள சாட சசமிழி Aveeno ude gis 

என அறிவு மூன்று வகையதாட, உளது - இருக்கின்றது, 

நியவறிவதாம் - பறள்உறிவு) நல பறிவதாம், (அதாவது), 
அறிவதல - அறிலாகாவ, அறி dacs அறிவை (ஆத்மாவை) 

அறி. .றிலே. அறிவு - (உண்மை। அவா. 

Sh. நவிலும்- வழங்கப்படுகின்ற, லை அறுபத்து கான்கும் 

அறுபத்துநான்கு சாஸ் இரங்களின் பொருள்களையும், ௮றிவாரும் 

ப தெளிவாக) அறிக்திருப்பவரும், பலம் - உற்பத்தியும், லயம் 

ரசமும், அறு - ௮ற்றுள்ள, ௪த்தப? ப - சுத்தப் பிரஹ்மத்தை, 

அறியா! - அதியமாட்டா, அது - பததிப் பொருள் விகுதி, 

9. ஆகஅறிவாளர் - சேசமே சானென்னும் ஞானமுடை 
பலர், இவையனைத்தும் - இத்தச் சாஸ்.இ.ரங்களை யெல்லாம், ௮.றி 

வார் - அதிதத்குரியவசாலா், ஏசவறிவாளர் - ஏசமே (ஒன்றாகிய 
மே) சானென்னும் ஞானமுடையவர், இவையாவும் - இந்தச் 
சாஸ். இரங்களையெல்லாம், அறியார் - ௮.றிவதொழிர்ிருப்பர்.
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06. மெய்யறிவிலாசவாசள்-மெயயுணாரவில் பா த2 1, ஐய 

வறிர்து - ஐர்தாரிய வுணர்கவர் ணியல்பை பறிகது, ஓலை 

அல்வுணாகள், அடங்கெவமோனு ப - (த. வ.பதசதனல 15) .ட௩ 

ப் பெற்றவராக விருப்பாராயினு *, வீ...தி பெர - ம மாட்சத 
தை படையமாட்டார். 

27. தமில் வேறு எல்லாம் - தாக்கு. 22-02. | துருப்பன 
ஆற்றை) எல்லாம், அதிவது-, பெய்/ணா புரிஉல்ல - OD rium 

வன் ஈம், தமை - ததி்பாலை, அறிப. ுறில 2௪. gyi 

அறிலே, அறிவு - Dudu Pama. 

38. பூசனையும் - பூசை செய்யும் வீதத்தசைபு!, அது - அப் 

பூசை (செய்தற்குரிய), சகல பொருளும் - சகல பொருள்களையும், 
அ.தி. சமையும் - அறிந்துள்ள தம்மையும், சசனையும் - (அப்பூசை 

யை யேற்றுச்கொள்ளுதற்குரிப) பரமேசவரனை.பம், வேறது 

அற - வேற்றுமை யொழி.ப, அறிவதே ௮றிவு - அறிவதே யறி 
லாம், என - என்று உற, (சசிவன்னன்" 

30. சானெனும் - (யாவரும்) தானென்று வியவகரித்தற் 
குரிய, இது உடம்பினை த் தவிர - இல்வுடம்பினை ச் தல்.ர, வேரு. 

(9205) வேருச, யானெனுமருத்தமுளசோ - யானென்று 

கூறுவதற்கியைச்த பொருள் இருக்கின்றதோ, ( இழுக்தாலதனை, 
அருளுக - கறல்வேண்டும், என - என்று வின. (முனிவர் 

பிரான்)
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40. (அறிவிலான்) எனதாடை - என்னுடைப இடை. 

பொன் - (என்னுடைய) பொன், பு. (என்னுடைய) பூமி, 

ஈன் - (என்னுடைப) புத்திரன், தையல் - (என்னுடைப। 

ரனைவி, பாப்மா - (என்னுடைப) தாவிச் செல்லும் குதிரை, 

இபம் - (என்னுடைப) யானை, (என்று கூறுவது போல், 

கண் - நூன்னுடைய) சண், மூகம் - (என்னுடைய முகம், 

சால் - (என்னுடைய) கால், கை - என்றுடைப) கை, மெய் - 

என்னுடை.ப) உடம்பு, என்ன - என்று, (அவற்றை), என் 

ம் - எப்போது, வகுத்து - வெல்ேேறாகப் பிரித்து, தன 

சர புரைப்பான் - சன்னுடைய பொருளாகக் கூறுகின்றான். 
அல்லவார் அதனால்), இந்த வனை - இந்தத் தேகத்தை, ௮யர்த 

திம் - மறந்தாயினு/, தானென்று - ஆத்ராவன்று, சொல்லச் 

$63.5) - சொல்லுதல், ௮ன்று - கூடாது. 

11. சாள் - காலிரண்டும், ஊராழியாக - ஊர்ந்து செல் 

ஓம். சக்கரங்களாசவும், வெந்றில் - முதுகில் (உள்ள), வீணா 

சண்டு - விணசண்டம், ஆராக - ஐர்துரு ஆணியாகவும். 
வனமார்பு - வலியமார்பு, தட்டாக - தட்டாகவும், காளாமலர்ச் 

சென்னி - அன்றலார்சதாகிய மலாமாலையைத் தரித்த தலை, 

ஈமாட்டா - இதரமாகவும், கூர்தல் - (தலை) மயி, கொடி - 
சகொடியாகவும் உடைய), சேர் - (இத்சேசமென்லும்) சேரா 

னது, காள் காளும் - ஒவ்வொருராளும், ஊர்வானின் - சன்னை 

நடத்தும் புருஷனிலும் (ஆத்மாவிலும், லேருாசவே - வேறாக
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விருபபசாகலே, நாடு - (௮.தனை நீ) ஆசாயச தறியக ஈடலாப 

லெர5$ல வீணாதணடு முதுகெலும்பு 

12 ஒருசசன ௧௨௨ குஷசாப பண்ணி ஒருவ்ன மத 

பானை யொனற செபது உள*னறு ௮சனுளளே தானி 

ராது (கொண்டு) டைபாச sorcre ko (அதனது । துதிசகை 

யைய 2. காலசளையும காதுகளைய  மெப்போம- டு.யபான 

utter (sag நதிகரை முசலி, உறை யிபஙகச செம 
ag) போல, இயககும - Guess செபகன ரன டதத 

விடத்து - (௮அவனதனை) இபககாசமிபாத கட;தட (அப 

பொ.பயானை வறிமேத! கடபபதா., (அஙகனமிய) இவவுடா 

பும் இரதவுடமபும ஒருத்தன - ஒருவன (தமா) நடததா 

லிடசது - (சனனை। இபககாசம்போது Re 6 Hs (வமிச 

சடபபதாம இயககுதல அசைபச மசெயதல 

bd லஞுசோரிடபபட்ட . மலங்கள ஈய மிபகபுடைப 
உடல உடமபு இழிகக ட - (அறிவுடையான! அ௮ருவருதத௱ 

குரியசாக விருககினறது உணடறறவனனம - (௮வவுடாபு! 

உணடு சரணமான ஆகார (மூனறுபாகமாகனறது MeL 

முூனணறனுள!, ஒருகூறு - ஒருப?கம, மலமாகு. ன - மலமாயமை 

கனற.து, ஒரு - மறெெ.௫ரு பாக.௦, உடமபாம - உடமபா 

யமைகினறது, ஒருகூறு - இனனொரு பாகம, மனமாம- மன 

மா யமைகெ றது, (இமநூனறனுன, இருகடதும - உ_மபும 

மனமுமாயெ விசண்பொசமும, ரீயாகெ - நீயாயின், ஒரு
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கூறும் - (மலமாகிய) மற்றொரு பாசமும், நீயாம் - நீயாதல் 
வேண்டும். 

He இனர் - மிக்க, ஆசாத்துண்ணும் - விருப்பச்துட 

லுண்ணுதற்குரிய, அன்னம் - ௮ன்னமானது, சட--, கை - 

(அதனைட்ு கையால், கிட்ட - தொட, பொருசே - சகெகா 

மலே, இருந்தார் - இருக்கவர், இடர்தார் - (மோயால் படுக்கை 

பீற் இிடக்து, உறுப்பு - அவயவங்களுள், ஒன்றும்-, தளராது - 

குறைபடாது (இருக்க), உயிர் போக - உயிர் நீங்க, அன்றே - 
(உயிரரிங்கிய) ௮ப்போசே, தபூ ம்பள்ளி மீது - (இ௫கொட்டில்) 
அகச ணி சயனத்தினமீது, சகித்து . (அவ்வச்ினியைச்) சத் 

HE ண்டு, துயின்றார் - நீத்திசை செய்கின்றனர். 

1. நிழற்பாவை - (ஒருவனது உடம்பின்) நிழல் வடிவ 

மூ. சணணாடியிற் பாவை - கண்ணாடியில் தோன்றும் பிரதி 

பீம்ப வடிவமும், கைகால்-கையை பு. காலையும், நிமிர்க்கும் மடக் 
கும் - $ீம்டும் முடக்கும், எல்லார் - அ.த்தொழிலெல்லாம், 
இலன் செய்யும் - இவன் செய்கின்ற, தொழிற் பாலவாம் - 

தொழில்களால் நிகழ்வனவாம்; (௮.துபோல), இவ்வுடலஞ் செய் 
தொழிலும் - இவ்வுடம்பு செய்னெற தொழில்களும், ௬டர் - 

(மாருத) விளக்குச்ெ.ஐ, ஞான வடிவானஉன் - ஞான வடிவ 

மாயுள்ள புருஷன் (ஆச்மா), செய், தொழிலே - செய்கின்ற 

தொழில்களால் ிகழ்வனவால்.
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46. அறிகின்ற பொருள் - அறியப்படும் பொருளகள் , 
என்றும் - எப்போதும், அறிவாணில் - (ச்மை) அறிசஏன்றவ 

ணிலும், வேற பானால் - வேருகவே யிருப்பன வாயின், 
இல்வனாரை - (,ஆச்மாலா லறியப்படுவதா பள்ள) இமஈமிச 
வடிவ வுடர்பை, நானென்னலாமோ - நானென்று திமா 

வென்று) கூறுதல் பொருர்துவதாமோ, புள் -பறவைகள், செறி 
தின்ற கூடு- விககின்ற கூகெள், அல்ல - (அப்பறவைகள்) 
அன்றாம், இவ்வகையே - இங்கனமே, செடமானவுடல் - — 

வடிவமாயுள்ள வுடம்பும், ின்னில் வேறென்று - உன்௱றிலும் 

(ஆச்மாவிலும்) வே. ௱ஈகமே யிருக்கின்றதென்று, தெளி - 2 சளி 

வா யறியச் கடவாய். 

47. ஜம்பூசங்கள - பஞ்சபூதங்களின், உருவம்ஆன - கரிய 
பாயுள்ள, இர்தவுடலம் - இந்த வுடம்பு, சடமா.ா - சடவ..வமா 

யிருப்பதாம், இதில் - இவ்வுடம்பில், & Mo sa Perv (orem 1.0) ~ 
கடினமா யிருஃகும் பகுதியெல்லாம், நிலமாகும - பிரு£௮யின் 

காரியமாம், செடுழ்கின்றல் ( எல்லாம்) - நெடுழ்ச்சியா யிருக்கும் 
பகு இயெல்லாம், நீராம் - அப்புலின் சாரியமாம், வெல் 

லாம் - சுடுக்தொழில புடையனவ யிருககும் பகு இயெல்லாம், 
கெருப்பாம் - தேயுவின் தாரியமாம், சலமான (எல்லாம்) - சல 
ஊமாயுள்ள பகுதியெல்லாம், அகிலம் (ஆா்) - வாயுவின் சரிய 
மாம், புசையான (எல்லாம்) - புசையாயுளள பகு இயெஃலாம், 
வான் (ஆம்) - ஆகாயச்தின் காரியமா...
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38. வீழியை. சகணணிஈதிரியததை, புமானென்னில - 

புருஷ்னெனறு கூறினால, ரலியாதியாலே - (௮.த) சூரியன 
முதலிய வொளிபபொருளகளாலே, விளககின்மதலலால - 
விளக தன றதலலாமல, வ்ளஙகாமையாலே - (சானே) விளங்கா 

கிருததலால, (புருஷன ௱௰), ஒழியப்படும - சணணிச் 
இர்ய லொழிசத, கனனமு.த னானகும - காதிகதிரிய முசவிய 
நரனகைபும், உருககணட - உருவததை யறிகினற, உனறன 

கணடன்னை - உனது சணண்சதிரிபததிறகு, ஒபபாக - மான 

மாக, உன் - கருதககடவாட (புருஷன - இதமா.) 

(0, உணபொருஎசனில - (ஒருவன) உணணுதற ரிய 
எண மெய கெய முதலிய வுணவுகளள, அழல - உத்சாஃகினி 

பால, உணபவை - சீரணமானவை, முககூறு - மூன்று பாக 

2௨, அதில - அபமுூனறுபாகததில, முதறகூறு - முதறபாகம, 

௮ணியென்பு (கும) - அழகிய வெலும்பாம, நடுககூ து - 

ஈடுபபாகம, . மச்சைக சணியாகுப. - மசசைககு ஆசார.மாம, 
எழிலகொண்ட - ௮ழகைக கொணட, கடைசகூறது - கடைப் 
பாகம, வாக்கா யெழுமென்று - வாககிநெதிரியமா யுண்டாகனற 

'தெனறு, இயல் - (௮சா.தியாக) ஈடைபெற்று வருகின்ற, சான் 

மழறையந்தங்கள் - ஈரன்கு வேதங்களின் முடிவாயுள்ள உபஈட 
தீஙகள், இசைககெெ றன - கூறுகின்றன. 

50. உண்ணுமபுனல - (ஒருவன்) குடிக்கன்ற நீர, முக 
௮ -(சேணமாயபோது) மூன்று பாகணாம, அ.இல் - ௮ம்மூனறு
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பாகத்தில, முதறஉறு - மூதறண்கம உவாரீராம - கூூத.திரமாம, 

ஈடுவீற கூறு - ஈபெபபாகம, உதிரம (ஆம) - இரததமாம, கடைக 
கூறு - கடைபபாகசம பிராணன (ஆ.2) - பிராணவாயுவா ௦ 
எணணு asin எணணுதறகுரிய இ௦மூனறனுள இரு 

கூறவை - இசணடு பாகஙகள, நீ யாயிடி னனறோ - ரீ யானா 
லலலா, இறுகனற - ஈசிததறகுரிய, ப் ராணனனது பிராண 

வாயுவும, நீயாகுவை - நீயாலாய இசை (இசகூறுபாட்டை 

பாஷவோசிததுச) கூ. றசசடவாய 

51 துஷசில ~ (570) உறஙகுமபோது, உணாவினமை 

யால. அறிவிலலாமையாலும உணரும - (விஷயங்களை) அறி 
யும புலனகளொழிவாஃஉ - இரதிரியஙகளின சமபகதம ரீக 

யிருப..தாலும, பிராணனும - பிசாணவாயுவும, அலல - ஆதமா 

வன ஈம, ௮ஃதுபிசாணனதெனனின-(உறஙகுமபோத) அசதப 

(அிராணலாயுவின வியாபாசம இருததறகுக சாரணம யாதெனின 
சகாசுடவலஞ்செயபொழுது-( ௮ரசனொருவன தன துஈ௧ர.தசைச 

சுற்றி வலஞசெயயும பொழுது, சேனை - (அவனது) சேனை 

மனனை - அவவரசனை ஒழியாது - விடாது சூழ்ஈதிருகளெறது 

(அதுபோல, ஆதமவாசன தனது புத திரயச)சச சறறி வல 
செயயமபொழுது அவனது சேனையாகிய பிராணவாயு அவனை 

விடாது ரூழ்சதிருசசன.௦ சென்ப துணாக) 

52. சசணமொடகக - சுசோசதிர மு,சலியன வொடுகக 
நிறகவம, வாயு - பிசாணகாயு, ரிசழ்வெனசொ லென்னின -
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உலா? நிசுவாசங்களைச் செய்திருத்தற்குக் காரணம் யாசென்ற 

வினாவுலாயாயின், உடல் காவலாகும் - (பிராணவாயு ,உறங்கு 
இன்றவனது) உடம்பிற்குச் காவலாக விருக்கின்றது, இலதேல் - 

(பிசாணவாயுவின் சாவல்) இலதாயின், (அவ்வுடம்பை), மரண 
மடைஈதசென்று - மாணமடைக்து வட்டதென்று, தமர் - (அவ 

னது) சுஜ்றத்தார். சுட்டிடாமுன் - சுவெதற்கு முன்னே, வளை 
லாலீன் - வளைந்த வாலைபுை_ப, ாளி-ாய், கொளும் (சனக்கா 

ஈராக்) கொண்டுவிூம். 

ப... இனமு£ற- ப ஞானேந்திரி.ப பஞ்சசமு;தலிய தத்துவங்க 
௬௧) இனமாக, எண்ணவுள்ள - எண்ண விருக்கன்ெற, கரணச் 

இல் - அந்தக்சாண சதுஷ்டயத்துள், ஒன்று - ஒன்ருயிருப்ப து. 

ஆத் எனலால் - இும்மனமென்று சொல்லப்படுவதாலும், இது 

என்ன தனலால் - இஃது என்னுடைய மனமென்று சொல்லப் 

பூவ தாலும், முனம் - முன்பு, மனம் - மனமானது,௮ன்னமென்ற 

வதமதலும் - அன்னத்தின் காரியமாமென்று கூறிய வதனாலும். 

அல்ல - (மனம் ஆதமா) ௮ன் ஈம், ௮௪ வகையே - அர்சப்பிர 

சாரமே, மதி - புத்தியும், ௮ல்ல - (த.த்மா) அ௮ன்றாம். 

24. இடரின்புளதாம் - துக்கத்தையும் சுகத்தையும் தந்து 

கொண்டிருப்பதாயும், நிலை.பற்று - நிலைபெறுவ இன்றியும், அறி 

வற்று - அறிவில்லாதும், எண்ணும் - எண்ணு சற்குரிய, காணல் 

களில் - அர்தக்காண சதுஷ்டயத்துள், ஆய் - ஒன்றாயும், எவ 

ரும் - யாவர்க்கும், அடரும் பிறலிக்கு அடி (ஆய்) - நெருங்கெ
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பிறவி வருவதற்தக் காரணமாயும், (உள்ள தூ), என்றுணரும் - 

என்றறியத்தக்க, அகங்காரமும்-, நீயல - நீ (ஆத்மா) அண்ராம், 

என்தறி - என்றுணரக்கடவாய், 

nO. தர். பொருள் - யாதாவ?சாரு பொருளிணிதது, 

ஐயப்படல் - (இதுவா அதுமீலா என்று) ஐயமூறுதல்,( ௮ சனை), 

கிச்சப பாயறியப்படல் - ஈச்சயாாக வறிதல், பானெனசெென்று 

மத் செய்யப்படல் - யான் எனம தன்று அபிமான௩ கொள்ளு 

தல், (என்னும் மூன்றனை பம), செப்வது -, சிக்தனைபாம் - சித்த 

மாம், சித்தம் - சித்தமும், ௮துவன்றென - ௮.2 வாத்ராவன் றன, 

சிசெளி - நீ தெளிவாக வறியம்சடவாய், 

20. நின்மலன் - மலாகிதராய் விளங்கும் முணிவர். உடம் 

பது முன்னாக - மீதகம் மு,சலாவசாக, சித்தமது - சித்தப். மடி 
வாஃ- ஈறாவதாம, மொழிந்த - கூறிய, பொருள்இரள் சான் - 
வீடயக் கூட்டங்கள், நீ பறிபம்பொருளாப் சிகழ்கன்றசனால் - 
* யதியம் பொருளாக விளஙகுகன் றமையால், நின்னுகில - 

உனது யதார்த்த வடிவமாகாவாம், என - என்று கூற, (SE a. oor 

னன்). 

Of, உன்னாலறியப்படு மியாவைபும் - உன்னாலதியப் பிப 
பெருளனைத்தும், உன்னுருவன்று - உனது யதார்த் தவ.டவமன் 

அம், எனவோதினை - என்று கூறினீர், எனக்குஒக்கும் - அஃது 

என ததுபவத்திற்கு ஒத்திருக்ன்றது, ( ஆனால்,) யானாகு௨த -
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யாமனன்பது,; என்னாவறியாஃ சாழி/ப ௦ பொருளோ - என்னாலறி 

யப்பட?தொழியம் 9பொரமளா, ஏன் ரனன்- என்று வினவினான். 
என்றம் - என்ற உனவும், (முனிவா) 

OS. அறியாப்உபாருள - சடடி யறியப்படாத பொருள், 
காரணமாயை - (உலகத்திற்கு) நாரணமாயுள்ள மாயையாம். 

குறிகதரிபம் பொதள் - சுட்டி, படிபப் பிம் பொருள், காரியமா 
(லர 5 சரரியாாபுள்ள விசா, நுநிசிகறியால் - இம்முறை 

ute. = 5p - விளக கின்ற, என்றை யத்தமெலாம் - மான்கு 
லெதர்கரின் மூழூவலாபள்ள உ 5 பதமனைத்தும், நிரந்தரம் - 

எப்பொதும், ரீ- ரீ (இதமா), அன்றென - (இவ்விரண்டும்) 
அல்கேன்று, ஐ.தும - கூறுகின்றன. 

of, அறிவாகிய ரீயெனு மப்பொருள் தான் - ௮றிவே 

வடி.வமாகவுள்ள ரீ யென்னும் அச்சப் பரம்பொருள், அறியும் 

பொருளன்று - சுட்டி யறியப்படும் பொருளாகிய வுலகழுமன் 

Ri, அறியாப் பொருளன்று - சுட்டி. யறியப்படாச பொருளா 
இய மாயையுமன்றாம், (அந்தப் பரம்பொருள்), பொறியின் வழி 
நின்று - இக்திரியங்களின் வழியே (மனம்) நின்று, அறியும் 

பொருளோ - அறியும் பொருளாமோ, (ஆசாதாம், ஆனால்) 

போதக்கண் - ஞானக்சண், விழித்து - லிழித்துக்சொள்ளுமா 

யின் (அதனால்), அறியும் பொருள் - அறிதற்குரிய பொரு 
ளாம்.
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60 இது (x @w) @g Cagu Quimargiar - ir8s 

இன நிசசயமான பொருளா வேறு vérgyo- (Bers) 

வேறாகச சொலலபபடுஈ॥ வினைபாலைபம॥ கருமமனைதது ¢ 

அனறு (அ௮ராசப பர/ பொரு யறிவதறதக காரணமாசல) 

துலலை.பா௦ ஒரு வேறுமிலா ௮சப போதபபொருள - ஒரு 

மேதறமைபு மிஙலாதுளள ௮5ச௪இருக தபபொருள, மறைஃகு 

வேசததிறத ௮ணிபாம (#2 args) ஆபரணமாக விருப்ப 

தாட. புனிதப Quigg eggs Sramoone ததவமசிப 

போருள தததுவ சியெனறு। பகா வாககியத௫ன போரு 

rtp 

௦1 (ss gu.08 மகாவாககியததுள) ௮த Gage 4 

ரள அது (தத) srergys upsHer பொருள, * 101004 

ப72  பலரகிதமாயுளள பசமயபோருளாப (ஈசனா..), நீ பெனு ப 

urge நீ (தவம) எனனும பதததின மபாருள, சீவ? 

சிவனா , ௮சிபசபபொருள - ௮அசியெனனும பத்ததினபாருள, 

அமல மான - மலரகிசமான, இரணடயிகக௦ இலவிருபெ ர௬ள 
களின ஐகூயம, ஆவது ஆவதாம (என, சசிவனனன) 

(2 அருமையாகிய - (காணபதறகு) அருமையாயுளள, 
ப்ரமம பிசஹமம, (€வனுககு), முூனணனிலை யாகும - முனி 
ஹுளளதாச விருச்னெறது, ஆருயி" - வியாபகமாபுளள 
சிவன, (பிரஹமத்திறகு), பினணிலை (ஆகும) - பினனுளள 
தாக விருககின்றது, இருமையான - (இவவாறு) இசணடாக
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வீருககன்த, இசண்டயிககியம் - (பிரஹ்மம் சவ னென்னும்) 
இமண்டற்கும் ஐயம், எயதுமாது - உண்டாகும் வதம், 

எவன் - எங்கனமாம், என்னவே - என்ு வினாவ, (அம்முனி 
வா), 

03. உபாதியில் ரு பேசமே - (சாரண காரிய வடி) 

பா.இகரா வேற்பட்ட பேதமே, இவா - (பிரஹ்மம் சவனென் 

னும்) இகர்க்கு, பேதம் - பேதமாக விருக்கின்றது, அன்று - 

(உண்மையில் பேதம்) இல்லை, உற - (இவ்வாறு பேதம்) அடைஈ 

துள்ள, உயிரினின்-சீவனுககு, சபாசுயா முடல்போல-சப முத 
வ்யவற்றை யுடைய தோம (உபாதிபா யிருப்பது) போல, 

இறைக்கு - சசுவானுக்கு, காரணாஇிகள் - சாவ சாரணததுவ 

மு,சலியன, சகாபம் - உபாதிபாப், உள - இருச்சின்ரன. 

GL. ஈசன் - சர்வேசுவான், முற்றறிவான் - சாவஞ்டன், 

வியாபி - சாவார்தரியாமி, எவைககு 2மது - எல்வலாரவ்ற்றிற்கும 
(சர்வ) காரணன், இயம்பும் - (சிறப்பீத்துச) சொல்லப்படுகின் ற, 
மாகாசகன் - சர்வஸ் இதி, நிருபாதி - சால ஈங்காரன், பாவனை 

சாவ Kopi, (என்பன), சாரணதிசளாலவதே - காசணாஇிக்ளா 

வனவாம். (இவ்வேழும் ஈசலுக்குக சாரக் வுபாஇயாம்), 

05 ரீ.தியால் - (பெரியோர் கூறிய) முறைமைப்படி, இரு 
உபாதி - (காரிய - காரண மென்னும்) உபாதி யிரண்டனையும், 
ரீச்டெ - நீக்குதற் பொருட்டு, (௪்.து.௨மச மகாவரச்கியச் தில்),
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ரீ யேனச் சொல் - நீ (துவம்) என்று சொல்லப்படுகின்ற, பதத 

திலும் - பதப் பொருளிதும, ஆதியாகிய - (அவ்லாக்கியத் தில்) 

மூ சலி லிருப்பதாகிய, தத் பதத்து! - (௮.து வென்று சொல்லப் 

படனற) சத்பதப் பொருளிலு (உள்ள), அசுத்த சுத்தம 

அசுதததச்தையம் சுத்தத்தைபும், உரைத்தும- (யாம்) கூறுகின் 

Guru 

யப், தகமுன் - தே முதலாக, இகழ் - வீளங்குகின் ற. 

ape - Tp பொருள்களையும, நானெனல் - நானென்று கொள 
Chg. gain uss Kiet 2% s8.1- துவமபசப் பொருளின் ௮௪௬த 

தீமாட நான் - ( நிவற்றிற்கு) சான், சோக மின்றிய - சோக 

(கிலவாத, சான்று - சாட்டி, எனல் - என்று, கொள்ளுதல், துவ.ப 

பசீ பொருள ஈத்தம் - துலம்பதப் பொருளின் சத்தமாம். 

பர். அகில காணமாதி - சாவகாரணததுவ முதலிய ஏழு 

போருளையும், ஈானனெனல் - சானென்று, சொளளுசல், தற்பதத தி 

சததம - தற்பசப் பொருள் னசுத்தமாம, சகல சாரணம - 

சாஉகாரணத்துவம் (முசலியவற்றிறகு), சான் சான்றெனல் - 

மான் சாட்சி பென்று கொள்ளுசல், தற்பசப் பொருள் ஈத,௪.ம - 

தீதட சப்பொருளின் சுத்தமா... 

(8, செறிந்த - (பரஸ்பரம்) நெருக்கியுள்ள, காரண காரி 

ய௩கள - சாரண காரிய வுபாஇகள், சிதைந்து - (தத். துவ ஞானத் 

தால்) கெட, மேறுூறு - (அவற்திற்கு) மேலாகப் பொருர்தியுள்ள, 

சத்ததாய் - சின்மாத்துரமாகி, அறிர்ச (அறிவும்) வாசனை தானும்-
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யான இனெமாத்திரமாக விருககனறே னெனறு சனனை) 

௮ழிரதவறிவு (௮,௪ன) வாசனையு2,) அற்றது - ஓ.திஈதுளள 
$ ௨, அவவசிபதப மபொாருளாவது ௮வவசபசததின பொரு 

72 

பி விமலா - மோகாறற பெரிபோ, நருபதததினு o 

சச துவமெனனு மிரணடு பதங்களிலு ட, ூசகயப பொரு 

ளாவது - முகதுயராதசமாயிருபபது, ௮சுசசமாகயது - ௮சுததமா 

ய்ருபபசாம, இலகூயபபொருள। ஆவது )-(அபப.தங$ளின) நலக 
கயாரததமா யிருபபது, விசுததமானது சுததமா யிருபபதாம, 

எனறு சொலலுவா எனறு கூறுனெறனா 

70 மூசணட - (சமமுள) மாறுபட்டுளள, சவேபரஙகள 
தம - சிவேசுவராகளது, உடல - (காரியோபாதி - காரணோபாதி 

பெனனு2) உடமபு, மூசசயப பொருளாவது - (தத.துவம பத 

களின) முகஇயாததமா யிருபபதாம, இசண்டில - இவவிசண்டு 

உபா திகளிலும, வேறறு-வேறறுமையதறுவிளங்கும, சற சொரூ 

பம - சனமாததாப பொருள, இலககியப பொருளாவது - 
(அபபதஙகளின) இலக௫ியா ச ததமா யிருபப சாம 

71 அபபா சீலா தஙகள - அசதப பா (ஈச) கவோகளது, 
உடமபிரணடும - உடமபாயெ உபாதியிரணடனையம, இலசசணா 

வாசகியப்படி-இலககணை வாககயெத்தின இரமப் பிரகாரம, ஊக. 

ஆசாயகது, நீகனொல-ரிசகோககினால், பால. - பரமபொருள், 

10
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ஒருவத்து2௨ - ஒருபொருளே (க விளக்குவதா...). இலக்கு 

வாக்யெம் - தத்துவமசி மகா வாக்கியம், 

72. உணர்வுளோர். - நூலுணர்வுடையவர், ஐரில் - இசாயு 
மிடத்து, தேர் - மிதாச்சறிதற்குரிய, goisdor - yee ator 

யானது, விட்டது /-விட்ட லட்சணையும், விட்டிடாசதும்-விடாத 

லட்சணை.பு., பபய.ழ.ம் - விட்டுவிடாத லட்சணையும், என - 

என்றா, இரிலிசச்கில் - மூன்று வகையில், (அடங்குவதாக, 

அதனை றசைப்பர் - கூறுவர், ௮து - அவ்விலட்சணைய் ரியல் 

பினை, பூபப்புலாம் - கூறுகின்றோம்... பற்று - ௮சைகங்லே. 

71. மஞ்ச்வேப்பிடுது. - பஞ்சு கூப்பிரிகன்றது, என்றல் 

போல ட் - ஏன்று கூறுதல் போலவும், வடபூ2/ - வடக்கே 

யுள்ள கங்கையில், விஞ்சுகோஷமது - பேரிய நுடைச்சேர், ௨ள் 

எது - இருக்கின்றது, என்றல் போலவும் - என்று ஈறு தல் 

போலவும் ' (இருப்பது), விட்ட லக்கணையாவது--வீட்ட லட் 

சணைக்கு உசாரணமாவசாம். 

74. செவலை ௩ன்றது-, வெள்ளை போயினது - வெள்ளை 

போயது, என்று செப்புதல் போல - என்று கூறுதல் போல 

(இருப்பது), விடாத லச்கணை யென்து - விடாத லட்சணைக்கு 

உதாரணமா மென்று, நீ கருத்திலே - ம உன் மனத்திலே, 

கவலையின்றி - கலக்க மில்லாத, கொள் - கொள்ளக் சடவாய்,
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fo மீமவும பொருகதிய, விடசவ்டாத லச௫கணை விட்டி 

டாக லடச.ணயின மபெயமமை உண்மைப் பொருள யாடிச 

fa டாதென௱௨ ௮கத விதமீசவசதச னெனும பொருடப.4 

சீசாயரமேதவசதச செனனு। (உதரரண வாசகி.பததின) பொரு 

fers (சசதுவரி பமா வாககியகதினபொருளை), #7 yw. 

வாக சதை சப தடு சிடதிசதுணாக கடவாய 

70 வீடடலகசகணதண பம. விட்ட லட ண்டை 

டமி ஸ்டடி 25 வீடாதலககணதனைபும வீடாசலடசணபை 

un, Se Fs WPL பசக ணயால  விடியிடாத 

௨. சணயிஞ. தத்துவ (சி (காவாசசுயததின பெருசாக 

அசாளளுவாயாயின உனக்கு அப௮பாருள)), வளக்க - செவவை 

பாக விளங்தம௦ விளஙயகவதாப (எனறனா, என, சசிவனனன) 

77 (சோயாதேவசததனெனனு ப வாசகியததுள) போது 

காலததையு , மேவியதேச ப பொரு£கிய மூதசசதையு 

விட்டு (ுறிநது) நீககி ஒரு புருடனை தசேவசததமனனனு 

ஒரு புருஷனை, கொளு ரறுபோல ௮காளளூம2 வீதமபோக 

Ss Quo பகாவாககியசதுள) தும முற்கூறிய, சருடல 

உபாதி யிரணடனையு ப, சண விடடு - அறிஈது நீக, ௮௪ 

றுணமை அமமகாவாககயசதி லுணமைபபொருளை, காண- 

அறிய, உரைததிடு கூ.றவவேணடும (எனறனன, என,))
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Lai அியென்னும் மூன்று பதங்களின், முடிபொருள - 

வசே - முடிவான பொருளாவசாம். (என்ற. 

61, சருணைங்இி - கருணா இயாகிய மாகர்தி பராயண 

(ழணிவர். நீமலப் பொருள் - பலரகிதமான ஜிலப்பிரவ்௩ம. ஐுக்க 
யசதை, சருஇிநெறியில - சுருதி மாஃகாாக, பெற் - பெறு 

wit, mova சொல்லவே, (ச௫வன்னன்), ௮ உப்9பாருள் - 

பஸ்ரகிதகான (ுக்ச) ஜீவப்பிரவ்  ஐர்சயத்தை, மிபறுத௨ - 

பெறுவது. அருடைச்செனக் கழறி - அருபையான சாமென்று 

கூரி, அடி வீழ - (அபமுனிலாது. கிரவமயின் கண் 

விழுர்து வணங்க, (பின ௮ர்முரிவா) 

ஈம. தமரசகலைக்கு - ஒலிவடிவமாஈவுள்ள... வேதத்தர் 

S அளவு தரிஷற்ற - அளவு தெரிதற்கரி.ப, தற்பொரு 

எதனை - இதப் பொருளை, ஈகுவான் - (சசிவன்னனும்தத்। 

தெரியித்சர் மிபொருட்டு, அராககு - சேவர் கம், அளப்பரிய - 

ara செப்தற்கரிய, பதார்புனர்கொடு - (சமது) Bois 

பாததிர்ச்சத்தால், (அவனை, அபிடேசர் - பாங்களஸ்கானம், 

மாய்து - செய்வித்து. 

“6, உடற்பகைகள் - உடம்பைப்பற்றி வருந்துன்பங்கள். 

திலைசாய - கெடும்படி, மா - பெருமை பொருந்திய, சவளப் 

பொடி - வெண்மையான விபூதியை, கவசமென லவிட்டு- (அவ 
லுடம்பில்) சலசமிட்டாற்போலத தரித்து, பவளச்தில் - பவ
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எமபோலச சிவாதுளள சமது திருவாயில, வைத்த - (சாப) 

வைததுணட, அமாதிணின மிசச௨ உணவன செஷ ததை, 

இனி.ப பாவாட முனணிமையான ௮னபோடு ட்டு - (௮வ 
னுககக) wo HTH RB 

உத்கதறு (சசிவனனன!  ₹மராகி (ததத 

சேடச) உடஉ போருளொடுயிா - உடல பொருள வீ மூன 

அணைய. கைகமிகாடு எதறுககொணடு. உசசிமிசை 

(அவனது மூடிம்னமீது சகததலசதை - (தமது) இருவம 
ய்ரணடைபு, நட வைதசநா, (சசிவனனன), இருபத 2 

௮,சத்ருலவஏ. மிரணடைய ட, நருசைசதலசதொடூி - (சனது) 

ரணி ஈர௩களாலுடு ஒரு போதோடே ஒரு புஷபத 

துடன், cid பிடிதது;கொணகூ, (gay cucis aap 

gia, Sot gy posat aay Wx Dy » b,) 

1 புகஃ்கண  திருசியமசாகவப. இழ்ய - ரீககவு ரு, உப 

நீடதபமபாருள மதரீப உபா்டதப 2பாருளாசிய இருக தவீன 

தர்சன மூணடா£வு।), உளஞான.27.! வழியை உளவிழிபபா£ 

வையை, கொடுத்து - சது, முபபதப பொரும் - (தத - 

துவ? - ௮௪ யெனனு ப) மூனறு பதஙகளின போருளகளையம, 

வேளி.பாக - விளக்கமாக, மொழியென - ரீ கஉறககடலா யெனறு 

கூற (சசிவனனன)
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84. இறை - அம்முனிவர், sale 6B eu - கூறிய ஒழுங் 

கின்படியே, ௩னவை - €வசாக்கிரத்சை, துவகக - (முதலாகத்) 

தொடங்கி, முடி. - முடிவாசவுள்ள, துரியத்தை - சிவதுரியச்சை, 

மூற்ற - (அவை) முற்றும், மனவாசக்கமற்ற - பனவர்க்ச 

மொழிர்த, அ௮நபவம் - (சனது) அநுபவத்திற்கு, (வர்சமை 

பின்), உற்ற- (அவ்வாறவை) வசந்த, சிற்கனலின் - (தனது) 

ஞான சொப்பனத்தின், வலி - வலிமையினால், ததும் - கூறவா 

ஞயினன். 

10, பறபபுள புலன்களும் - புறச்சாணங்களு॥, அர்சக்கர 

ண/ - துகச்சரணமும், (யெ), யாவையு/ - எஷ்வாச்சாணங் 

களும், புாணமாச - செவ்வையாக, வழங்கிடம் - (தத்தம் வியா 

பாரங்களைச்) செய்யுங் காலத்தை, ஈனவென - (சீவ)சாக்கிர 

மென்று, கண்டேன் - ரான்) கண்டனன். (புறம்புள - வெளி 

யேயுள்ள.) 

91. புறம்புள புலன் - புறக்காணங்கள், செட - (தத்தம் 

வியாபாரவ் களைச் செய்வது முத்றும்) கெட, அக்தச்சாண 

வியாவையும் - அந்தக்கரணம் நான்கும், புணமாக - செவ்வை 

யாக, வழக்கிடம் - (ச,த்தம் வியாபாரங்களைச்) செய்.புங் காலத் 

தை, கனவென - (2வ) சொட்பனபென்று, கண்டேன்...



சசிவன்ன போத பதவுரை. 333 

12. இது - (சாக்திரத்திலிருப்பவர்) இகத கிலேமை, மாண 

மாகிய தசையெனும்படி - மாண நிலைமைக்கு ஒப்பாமென்று 

கூறும்படி, மனாதஇி கரணமியாவையும் - மனமுதலிய வெல்லாக் 

கரணங்களும், இறர்துள-மாண்டுள்ள, சுழுத்தியும் - (Far) Hips 

இயையும், கண்டேன்--. 

13. எக்கரணமும் - எம்தக்கரணமு।, எஞ்சலின்றி - மிஞ் 

சாது, இறந்து - மாண்டு (போக), இருண்டிரச்,ச - இருள் பமா 

பிருக்தன்ற, துஞ்சல் - சுமுத்தியில், உணர் (அவ்வீருளை) 
அறிகின்ற, போத மார்துரியமும் - அறிவாகிய துரியத்தைபும், 

(சீவதுரியமென்று), கண்டேன்-. அக்கு - ௮சை நிலை. 

V4. போதமாகிய துரியம் - ஞான வடிவமாக விளங்குகின்ற 

துரியவடிவச் சீவனாகிய பரன், ஓர் துளச்சமற்று - ஒருசலனமு 

மில்லாமல், ௮ணைத்தின் - சர்வப் பிரபஞ்சத்திற்கும், கரியதா 

யிருக்திடம் - சாட்சியாக விளங்குல் காலத்தை, பரன் கனவென - 

பரசாக்கிரமென்று, கண்டேன்... 

9. (பசன்) புணர்க்த - பொருக்கி யுள்ள, இச்சகத்து - இப் 

பிரபஞ்சத்திற்கு, (சாட்சியாக விளங்குவதை), ஒழித்து - $a), 

உணர்-(௮வற்றிற்குச்) சாட்சியாக விளங்கிய, போதமாச் தனையே- 

ஞான வடிவமாகிய தன்னையே, உணர்ச்த அது - அறிர்துள்ள 

அக்காலத்ைத, பரன்சன வெனும் படி - பாசொப்பலுமென்று
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அறிஞா கூறுகின்றபடி, உணார்தேன் - சண்டனன். மந்த... 

HODES Bev 

16. பபான்) சான்று (யான்) சாட்டி, சாத்தியம் - (இவை) 

சாட்சியம, (என்று பாவிகத௰ பாவனை),இுறந்கிட - இறக்துபோக, 

தாணிருர்சைபு॥ - தாணிருப்பதும, தோன்றுறாவிடம - (சனக 

குசி! சோன்றாதுள்ள காஉத்சை, பான சுழுததியதென பா 

est யென்ற, துணிர்தேன் - துணிவாகக சண்டேன 

7. ரித்த தென்று - (மாயாப் பிரபஞ்சம்) கரதத 

தென்ற, உணார்துரைசதசது॥ - அறிந்து சொல்லியதும், of gg 

விடாதணிே - (அது) ஈரத்தவிடத்திலே, (சான் ஈசியாதிருப 

பதை. சரிதத (த. அமிந்தது , (அய), போதமேது - ௮றி 

வெத வோ, ௮ - அவ்வறிவு, (அஈவிளங்குத2ல), (பானுக்கு), 

பரன் துரிபமாய் - பாதுரியாச தெளிர்மீதன் - தெளிலா 

வறிரஈ்தனன. 

Ya, இழையெனும்-சிவமென்று சொல்லப்பமே, பொரு. 

டூரிமமே - துரியப் பொருளே, என்னை யாண்டவனே - என்னை 

யடிமை கொண்டவனே, (பரன்), மறையினந்தம் - வேச முடி 

வின்சணுள்ள, ஈற்பசப்பொருள் - சறக்ச சற்பச,சதின் இலக்கி 

யார்த்தமாகிய சலம், ( ஆசவிளங்குத$லை அவனுக்கு) சனவென- 

(வ)சாசகிர மென்று, மதித்தேன் - நிச்சயித்,சறிர்சனன்.
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1 (சிவமாசிபபான பண்டை அராதியாகச தொடாத 

வருகணற) விசுவ வாதனைபபழுது Pads வாசனை யெனனு 

பிரசப5$த போய ச்ஙகபபெறறு முழுதுப  (திருசியம। 

ணு. சசபும sem அுறிதனற கணணடூதயாகிய (நிலை) 

அறிஃடயாக வ்ளஙகய நிலை (ுவறுகத) கனவதும (சிவ 

சொ.டபனராா ரென பதைப ட கண்டேன. 

11) (பாபைச Ma tw 1ளஙக ப Paar) காடசியாவை 

ய. நுறிபொரு எனைதது।,  ரணணதா அறி2வ.பாச 

(வீளா 51 ச்சர o அலலாறு விளகசூப ௮றிவும கரைச 

(தானக) வீளஙதகனற «Piers மேனமையான, அகோ 

சர. சடழபறித௱கபடாத வைபை (அவனுக்க) உறகசராய 

(சிவ) ஈழுததியாக 1 Spe gor— 

11 ௮ருகதலா - அருமையாகய சவசசை யுடயவரே 

மரைடாத2 - மறை முடிலீறகு, அகோசராசனில - ௮கோசர 

மாபுளள விடததி௨ நீ - தேவரீ£, நருஈதவாறு - இருககனத 

விதததசையுப ௮றிவ்தசவாறு - (அதனை) அறிவிதச விசசசை 
ys எநஙன மிசைபபேன - ஏவவாறு கூறுவேன gin 

சார் டை 

102 எமபிரான பது தருமாததியே, இடாதொறு 

மிடஈதொறு ப - (இவசாகசிரமுதலிய) ௮அவஸனை சஃதோறும
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அவஸ்தை சோறும், ௮துவதுவாய் - ௮ல்வவ்வவஸ்சை யாகார 

மாய், தம்பிரான்-, நடஞ்செயும வகை - திருடனஞ் செய்யும் 

விதத்தை, சாற்றுமா றறிமீயன் - சொல்லும் விசம Hf Hut RRs 

கின்றேன், 

1184. ஆவியே - எனதுயிராகிய குருமூர்ததியே, உன? - 

தேவரீரககு, அடியேன் செய் கைமமாறு - செய்யவேண்டிய 

பிரதியுபகாசம்,என்னெனின-யாதென்று தவோசிதது நோககின், 

அதுதானும் - நலோரித்து நோக்குகின்ற அதுவு2, பண்டே - 

முன்ன27, உன்னுடையதாம- சேவரீரது பொருளாக விருககின் 

தது, பாவியேன் - (அதனால பிரதி யுபகார மின்ன தென்பதை) 

எண்ணு குரியவனாகா திருக்கன்றேன். 

14, என தாசக்சையுள்ள வளவும் - என துடம்புள்ள வள 

வும், ஆவல் செய்து - அன்புகொண்டு, நின்னடியார்க்கு - சேவரீ 

7த அடியார்க்கு, ஏவல் செய்வசே யன்றி- ஏவற்பணியைச் செய் 

வதையே யல்லாமல், மற்னொன்றும் - வே௦ருன்றைய 1, சானறி 

யேன் - சானறியாதவனா யிருக்கின்2றன். 

105. இதவில் - அழிதலில்லாச, எப்பதமூம் - எத்சன்மைய 

தாய பதவியையும், பெற - (யான்) பெற, வெண்டிலேன் - 

விரும்புகின்றேனில்லை, ( ஆனால்), நின் இருப்பணி செ.ப - தேவரீ 

7.த இரும்பணியைச் செய்ய, பெறின் - பெறுவேனாயின். என்



சசிவன்ன போத பதவுரை. $37 

லூ - எப்போதும, பிறவி - (இவ்லிசமான) பிறவியையே, 

பேண்டுவன் - வரும்புகின்றேன். 

1(16. அவன் - அச்சசவன்னன், என்று - என்றில்வாறு 

கூறி, பல சால்விழு உ - (பாரந்தி பசாயணமுனிவாது தஇிருவடி 

களில்) பல முறைவிழுசது வணங்குவான், எழும் - எழுந்து நிற் 

பான, தொழும் - கைகூப்பி வணங்கவான். அழும் - (வீணாய்க 

கழ் க சன்வாழ்சாளைச குறித்து) அழுவான், புரியும் - (அம் 

மூனிவசைத) துதி2செய்வான், நளி யான் என்னை - இனியான் 

(செயவது) யாது (என்பான்), teary - இந்நிலையில் நன்று, 

௮ன்பிஜனொடு - அன்பினால், கெஞ்சுருகி - மனமுருகி, பலவாச - 
பலவாரூக, (தன் குருமகமையை), உசைசெய்யும் - கூறி௪. 
கொண்டிருக் சனன். 

107. எட்டில் - சுருதி விசாரத்தால், (உண்டாய), அறி 

வீன்றி - ஞானமுமில்லாது, இறைசன்னில் - சற்குருவி னனுச் 
இரகச்தால், (உண்டாய), அறிவின்றி - ஞானமு மில்லாத, இவ் 

வுடமபினுடனே - இம்மானுட சேசச்தோடே, வீட்டிலுறை 
வானை - மோட்சத்திலிருக்குஞ் சசெவன்னனை, இனி வீடுபெறு 
மென்பது - இறக்சபின் மோட்சமடைலானென்று, விளம்பு 

லம் - யாம் கூறமாட்டோம். 

108. வஞ்சவலியால் - (சசிலன்னன.து) வலிய தீவினை 
யின்! பெருக்கத்தால், ஈரகல் வீழ்-(சவரச்சத்இலிருச்.து) சாச,த்தில்
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வீழ்க்துடெர்த, பிதிரர் ௮டைய - ஸு நுவனது) பிதாகச- பாவ 

ரும், அர்சாகு பாழ்பட - ௮ந்தகரகம பாழாக, இவன் வருசை 

வலியால் - இவனடைந்த தத்துவஞான, இன் ம௲மையால, சுரா 

அிபர்கள் - சேவர்களின் அதிபாகள (வாழும்), மரலு.௨கம- புண 

ணியலோகத்தில், ஏறினா - குடியேறிஞாகள். 

109, இவன் தொ.ழில் - நூசசிவன்னன். செப்த தரு 
பணிவிடையின் இறப்பு, தேவரும் - மீசவரரலு , பனித் 
சீருட- மணிதராலு ௦, விபகது- (அளவீட்டு) வீயாது, உரை 
செயப்படுவகதோ - சொல்லப்பட சாமா, (காதாடு,.. po 

Cho - பூறமீஸாாத்திகளும், முடியால் வணங்கி - சிரசால் வணஙக 
அவனறு ஏவல் செய- அவனது ஏவற்பணிபைபச செம்.ப, “peg 
லுவா - (சானானென்று) முர்பட்டு நீற்பாராயினா. 

110. ஞானியை - ஆக் ஈ-ஞானணியை, somes னெனாது - 
மனிதனென்றும் தேவனென்றம் கூறாது, ஒழிக - விடுக, 
வேத முடிவு - வேச சரசாகய உபங்டதங்கள், நாதன் பர 
மேசுவான், ஞாலமுய - உலகத்தாருப்தற்பொருட்டு, MG 
னால் - கருணையால், மேணனியது கொண்டு - மானுட வடிவங் 
கொண்டு, சனைநல்க-( அதிகாரி புருஷா்ககுச்) சன்னைச்கொடுக்க, 
வருமென்று - வருகன்றானென்று, ௮அறையும - கூறுன்ெறன. 

சசிவன்னபோத பதவுரை 

oo பெற்ற. 

ஸீ சசஅ இசத்தின ௪௫௬ திருவடி, ௪௪௪. 
(HV tH HU, 

om > 

Can parr 4a FF 
ம்



பிழைதஇிருத்தம். 

பக்கம். வரி, பிழை. திதத்தம். 

13 6 மூபாபம முபாயம் 

16 7 மைர்சர்க்குறு மைச்தற்குறு 

21 18 முனிவரத முனிவரது 

௦0 20) n Sra sien pecs wr sreXo g0 eo dear 

oe 6 யாசெ யாரே 

ov 19 வோவருளு தோவருகா 

8.15. ன்ன தன்னை 
72 17 (இங்ஙனமே, இ௫௩்நனமே,) 

102 21 DS BES I CON HESESI CM 

117 6 படைத்துள்ள யடைர்துள்ள 

135 18 சதத்திற்கு சத்தத்.இற்கு 
20 சீதத்திற்கு சச்தத்திற்கு 

143 13 விளக்குவசாம். வளங்குவதாம், (என் 

தினர்) 
156 12 யக்களோடே யல்களொடே 

200 12 விழிப்பட்ட ல்ழிபட்ட 

மகாக்கோபாத்மாற, ரர் 

லே சரி நா கையர் ஆட ட்டு




