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இருச்சிற்றம்பலம், 

கட்டவா க்கொத்து. 
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=
)
 

ஷு 
a
m
e
)
 

—
,
 

செ
று
, 

அ
ச
ட
ு
 

|     

  

வே
ம]

 

(
ல
ே
ல
ி
ல
ே
ய
 

த் 
௦
0
9
 

x இதன் விலை NR. அணா 12,           
  

  

PRINTED BY NEERANJANEE VILASUM PRESS, 

Choolai, MADRAS. 

1913. 
REGISTERED : COPY RIGHT. 

(F TITLE PAGE PRINTED BY PAYNE & CO., MADRAS. =) 

        
  

 





உடை 

கடவுள் துணை. 

மம ஆ orf 652 TT. 

அனாஇமுத்தனாகிய முசல்வன் அனாதி பெகத்தர்களா 
இய அன்மாக்களின் கன்மத்திற் டாகப் பலசமயங்களை 

  

மீவதத்தில் வருத்துவைக்தனர். ௮வவசம் காரணமாக 

மீவ ௮வ௫ச்சமயத்தினர்கட்கு எற்பட்டுள்ள சாததிரங்க 

ரம பலவாயின. அவவச்சாக்இரங்களிழ் பிரதிபாதிக்கப் 

படும் ஆன்ம இலக்கண ஈஊகளையும, அ௮னானீம இலக்கண க 

ளாயும்,பரமான்ம இலக்க ஈங்களையும்கெரிஈ் துகொள்ளற் 

குக்கூறப்பட்டிள்ள விஷயங்கள் அவ்வச்சமயங்கட் 322 

far o பரிபாஷாகலப்பிலை சலபத்திலறிகற் கேலாசப 

டி யிருக்சன்றமையினைக்கருதி ௮வ்வச்சமயங்களில் வல்ல 

வார்களாஇய பெரியோர்கள் தங்களுக் குறிய சாத்தரங்க 

மாச்குச் சோபானமாக எளிய வசனஈடையில் சிவப்பிர 

காசக்கட்டளை, திருவாலவாய்க் கட்டளை, Cagis 
ததத் துவக்கட்டளை, அராதா! விவோற்பத்தி சிந் 

தாமணி, தத்துவதீபிகை, ஞானக்கட்டளை, தத்.து 

வாமிர்தக்கட்டளை, காநாசீவவாதக் கட்டளை, உப 

தேச உண்மைக்கடடளை, வேதரத்த தசாவத்தைக்



a மூகவுரை. 

கட்டளை, வேதாந்ததசகாரியக் கட்டளை, சித்தாந்த 
துத்துவலக்ஷ்ணம் ஆகிய இவைகளைச் சிறுநூல்களாக 

வியற்றி உபகரித்திருக்கன்றனர். இந்தால்கள் பெரும் 

பாலும் கட்டளைகள் என்கிற பெயரினாலேயே வழங்க 

வருகின்றன. இவைகளுள் சிலசுத்தாத்து விதிகளுக்கும, 

கசிலகேவலாத்்அவிதிகளுக்கும் உரியனவாம். இக்கட்டளை 

சன் சித்தாந்தத்தில் ஒன்றற்கொன்று மாறுபட்டனவே 

யாயினும் தங்கள் தங்கள் சமய வுண்மையீனை அசாயப்பு 

Hear i மற்றசமயத்தினர் கொள்கையினையும் அறிந்து 

கொள்ளவேண்டியது மிக ஈலமாகலின் இருவகைப் பட்ட 

இப்பதிசான்கு கட்டளைகளையும் ஒன்றுசேர்க்து அச்சிட 

ப்பட்டி முக்கன்றன. வேற கட்டளைகள் யாரிமேனுமிரு 

ந்து அனுப்புவார்களாயின் ௮வைகளையும் அச்சிட்டுமறு 

பதிப்பில் இதனுடன் மேலும்மேலும் சோர்த்து பிரசுரிக்க 
உ த்ேசசமுண்டு. 

இப்படிக்கு 

னு -இட்டா பார்த்தசாரதி நாயுடு, 

௪௫-84, ஆசாரப்பன் செருவு சென்னை.



இவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

சிவப்பிரகாசக்கட்டவமா, 
eee b+} 

முதலங்கம் - தத்துவதாமம். 

உண்ணிலைக்கருவிகள். 
—ofjo— 

பூதங்களாவன. | சந்தம் அக இ. 

பிரு துவி SHOW EST Uma oT arc. 

அப்பு வாக்கு 
தேயு பாதம் 
வாயு பாணி 

ஆகா௫ம் ஆ, (௫. பாயுரு 

ஜானேந்திரியங்க எவன. உபஸ்தம் ஆக ௫. 
சுரோத்திரம் அந்தக்காணங்களா வள. 

அவக்கு மனம் 

சவ்தா புத்தி 
இங்நுவை அகங்காரம் 

ஆக்கிராணாம் ஆக ௫. சித்தம் YE 

தன்மாத்திரைகவாவன. ஆச ஆதக்மதசத்துவம்- ௨௪ 

சப்தம் இசற்கு அதம தத்துவ 
ஸ்பரிசம் மென்றும், அசுத்த BE Sl 
ரூபம் வமென்றும். போக்கியகா 

ச்சம் ண்ட மென்றும் பெயா்.  
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இசாகம் | 5 007 a 

புருடன் | தசை அக (மு. 

| இதற்குவித்தியாதத்து 

வமென்றும், சுக்கா சுத்த 

தத்துவ மென்றும், யோக! 

சாண்டமென்றம்பெயர். 
௦ ந ் 

ம் MS FDO மொ நார. 

சுத்தவித்தை 
AY ALT LD 

TT BODE WI 

சத்தி 

வம் ஆக ரு 

இதற்குச் சிவ அத்து 

மென்றும், சுத்த சத்துவ 

மென்றும்,பிரோரசகாண்ட। 
மென்றும் பெயர். | 

இவை ௩௬-ம். உண்ணி 
லைக்கருவிகள். 

| 
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உதிரம் 

சுக்கிலப, 

மூளை 
மச்சை இக (ந. 

கயுவின்கூ மூ. 
ஆத 4 THI 

நித்திரை 
பயம் 
மைதுனம் 

சோம்பல் ௮௧ (ற. 
வாயுவின்கூறு. 

டல் 
நடத்தல் 

நிற்றல் 

இருத்தல் 
கிடத்தல் அக (ட. 
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உலோபம் 

மோசம் 

மதம் ஆக (நி. 

ஆச, பூதகாரியம்-௨௫. 
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ஈருதீகளாவன. 

வசனம் 

கமனம் 

தானம் 

விசாக்கம் 

ஆனந்தம் இக இ. 
வாக்குகளா ன. 

ChE Got 

பைசந்தி 

மத்திமை 
வைகரி ஆக 4, 

கு கந்காரா வட 

FF 51 ONL 

Tx ew 

BLM? YK ௩. 

OY A LIT ST thd OT Gu. ote 

கைசசாகங்காரம் 

வைகாரிசாகங்காரம் 

பெள தாதிகாகங்காரம் 

ஆ fee 

க நந்தா நோ ராடு ம



Bu இவப்பிரகாசக்கட்டளை. 

இ சண்டாமங்கம்;, 

தத் துவதோற்றமும் 
ஒடூக்கழம்-வரமாறு. 

  

பரமசிவனுடைய பராசத்தியருளினாலே குடி லையிலே 

சாதந்தோன்றும்; நாதத்திலே விர்துதோன்றும்: als gel 

லை சாதாக்கியந்தோன்றும்; சாதாக்கெதிதிலே மகேசுவ 

சந்தோன்றும், மகேசுவரத்திலேசுத்தவிக்தைதோன்றும் 

இவையைக்தினுள் முன்சொன்னவிந்துவிலே காலுவாக்கு 

1, ஐம்பத்தோர௩ரமும், எண்பத்தொரு பதமும், இரு 

மாூற்றிருபச்துரான்கு புவனமும், ச௪ப்தகோடி மஹா மந 

தரமும், சகல சாஸ்்இரமும், விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகல 

க்குத் தனுகாண புவனபோகங்களும், சரியை கிரியை 

போகங்களி னின்றோர்க்குர் சாலோக சாமீப்ய சாருப்ய 

மென்னும் பதழுத்திகளும், பஞ்சகலைகளும் தோன்றும் 

இவைகள் சுத்த மாயையின் தோற்றமென்றறிச. 

இனி அ௮னந்ததேவகாயனா சருளினாலே சுத்தமா 
யையிலேநின்று காலமும், நிதியும், கலையும் தோன்றும், 

சலையிலே விச்தை தோன்றும்; வித்தையிலே இரா சந்தோ 
ன்றும். 

இனி உருத்திதேவராயனா சருளினாலே முன்சொன் 
னகல்ையிலே மூலப்பிர௫ருதி தோன்றும்; மூலப்பிரூரு தி 
யிலே முக்குணங்களுச் தோன்றும்; முக்குணங்களுக்தோ 
ன்முது நின்றவிடம் அவ்வியக்கம்; இர்த அவ்வியக்தத்தி



சிவப்பிரகாசக்கட்டனை. GT 

லே சிச்தமும் புத்தியும் தோன்றும். புச்தியிலே ௮கங்கா 

ரர் தோன்றும் ௮துதரன் யான் எனதென்று விகற்பித்து 

வரும், அதுதான் அகந்தைக்கு வித்தாகும். ௮து தான் 

தைசசாகங்காரமென்றும், வைகாரிகாகங்கார மென்றும், 

பெள தாதிகாகங்கார மென்றும் மூன்றுவிதமா யிருக்கும்: 

சைசசாகங்காரத்திலே சத்துவ குணத்தினயுடைய மன 

மும், புத்தியும், இர்திரியக்க ளென்று பெயரையுடைய 

அ மராத்திராஇகளைகந்துர் தோன்றும். வைகாரிசா sua sor 

தீதிலே ரஜோகுண த தனையுடைய கருமேர்திரியக்களாஇ 

யவாக்காதிகளைக துர் தோன்றும். பெளதாதஇகாகங்காரத் 

தமல தமோகுரைத்தினையுடைய தன்மாத்திரைக ளாகிய 

சப்சாதிகளைந்துந் தோன்றும். சப்தத்திலே ஆகாசர்தோ 

ன்றும். பரிசத்திலே வாபுதோன்றும் ரூபத்திலே தேயு 

தோன்றும், ரசததிலே அப்பு? தோன்றும் கந்தத்திலேபிரு 

தூவி? தான்றும், ஒடுங்குங்காலத்துச் தோன்றின வடை 

வே யொடுக்கும், 
வவதுந்தயயாய 

மூ ன் சோ ல நு கம், 

௮௮௨௨ 

தத் துவகுணங்கள். 

பிருதிவி உர த்தூத்தரிக்கும், அப்பு குளிரக்து பதஞ் 

செய்யும், தேயு சுட்டொன்றுவிக்கும், வாயுசலித் தெவை 

யுக திரட்டும், ஆகாசம் நிரந்தரமா யிடங் கொடுக்கும்.
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சுரோத்தாஞ்சப்தத்தையறியும், அவக்கு ஸ்பரிசத்தைய 
Duo, tap hugo su du, Rasmus ரசத்தை யறி 
யும், தரொணங் கந்தத்தையறியும், வாக்கு வசனிக்ளும், 

பாதங் சமனம்பண்ணும், பாணி யிடுதலுமேற்றலுஞ்செய் 

யும், பாயுரு மலவிசரக்கத்தைச் செய்யும், உபஸ்தம் ஆன 

நதிக்கும், மனம் பற்றும், புத்தி நிச்சயிக்கும், அகங 

சார மெழுந்திருச்கும், சித்தஞ் சிந்திக்கும், காலம் 

செல்காலம், பிகம்காலம். எதிர்கால மென ழூன்மும், 

ரியதி கருமத்தை ரிர்சுயம் பண்ணும், கலை If, DW A GOO GF 

சிறிதுமீக்கும், வித்தை ௮றிவையெமுப்பும், இராகமபெற 

தைச் சறிதாக்கப் பெருகரில யிச்சை யுண்டாக்கும், 

புருடன் விடையத்திலே அழுச்துவிக்கும், மாயை மயக் 

கும், சுத்தவித்தை ஞானமேறிச் இரியைகுறைந்திருக்கும் 

ரீசுவர தத்துவம்ஞானங்குறைஈது இரியையேறியிருந்கும் 

சாதாக்கியதத்துவம் ஞானழமுங்கரியையு மொத்திருக்கும் 

சத்திதத்துவங் இரியையாயிருக்கும், சலசத்துவம் ஞான 

மாயிருக்கும், சிவதத்துவம் சிவனுக்டெம், நா தமென்று 

பெயர், சத்திசத்துவம் சகாருண்ணியதற்துக் இடம். விந்து 

வென்றபெயர், சாதாக்யெசத்துவம் ௮ணுக்டெகத்துக்க 

டம், சதாசிவமென்றுபெயர், ஈசவரஈத்துவம் நஇரோபவ 

தீதுக்கிடம், மசேசுவா மென்றுபெயர். சுத்தவித்தை ரய் 

காரத்துக்டெம் உருத்திமென்றுபெயர். 

are ne meres sea
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ம் ரீன் கர LH hl & tb, 

௮ளஸ்நதை தரி ஈனம். 

கழாலவஸ்தைத. 

இவற்றுடனே கூடிநின்று ஆச்மா புசிக்கும் ௮வதர 

தீதிலுணர்த்தமுறைமை। யெங்ஙகன மென்னில்? 

கஇீமாலவஸ்தை (நி, மேலாலவஸ்தை (நி, சுத்தாவஸ் 

கை (ந, இச்சக்சேவல சகலசுத்கமூன் நிற் காரியாவஸ்கசை 

படு, கார வைஸ்தை ௩. ஆக அவஸ்தை ॥௮, இதிற்ழோ 

லவஸ்தைக்குச் தத்துவம் உடு, மீமலாலவஸ்தைக்குச் தக் 

துவம் ௩௬, அவையெப்படி யென்னில், ச தோாலவஸ்தையா 
க . 4 . . ரீ ௪ ம் 

வன சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதி 

கம் அலை ௫.க்கு SS HM ௩௱-ற் பூதங்களைந்துங் 

கலாஇகளாறுஞ் சிவகத்துவம் ஐரதும் Bau Var in Hf) 

SB மற்றவையுடனே புறக்கருவி ௬ல் வாயுக்கள் யம் 
a தி . OR) . (அ) it ன் ட ர ௪ (2 ௪ ட ௪ ச 

வசனாநிகள (நி-ம் இய யற-ம் கூட்டவேண்டும். இவற் 

றைக் கூட்ட? வண்டுவானேன், அ வற்றைக்கழிக்கவேண்டு 

வானேனெனில், அவஸ்தைக்கு நிற்குங் கருவிகள் கூட்ட 

ப்பட்டு நில்லாக் கருவிகள் கிக்கப்பட்டன. 

ஆத்மா ஞானேந்திரியங்கள் (-ம், கருமேந்திரியங்கள் 

௫-ம், தன்மாத்திரைகள் ட-ம்,௮க் தக்காண ௪-ம், உள்ளம் 

க-ம்,வாயுக்கள் 0-ம்,வசனாதிகள் ௫-ம்,ஆகிய-௩டு கருவிக 

ஞூடனே லலாடஸ்தானச்திலேறின்ற வவதரம் சாக்செம்:
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ஞானேந்திரியங்கள் ௫-ம், கருமேந்திரியங்கள் டு-ம், 

ஆகிய ௰-ம் லலாடஸ்தானத்திலேகிற்க மற்ற உ௨௫-கருவிக 

ஞளுூடனே கண்டஸ் கான த்திலேறின் ற வவதரம்சொப்பனம். 

தன்மாத்திரைக டூ-ம் இத் தரீங்கலாக YE BER COM Bi 

கள் ௩-ம் பிராணவாயுநீங்கலாக வாயுக்கள் ௯-ம், வசனாதி 

கள் டு-ம் ஆகிய ௨௨-௧கருவிகளும் சண்டஸ்தான த் இலேகிற் 

கச் சித்தமும் பிராணவாயுவு முள்ளமும் ஆய ௩-கருவி 

சஞடனே இருதயஸ்கானத்திலேகின்றவவதரஞ் ஈழுத்தி. 

சித்தமொன்றும் இருதயஸ் தான த்திலேஙிற்கப் 19ரா 
ணவாயுவும் உள்ளமுமாகிய யிரண்டு கருவிகளுடனே ரா 

பிஸ்கானத்திலே நின்ற ௮வதரசர்துரியம். 

பிராணவாயுவொன்றும் நாபிஸ்கானத்திலேநிற்கஉள் 

ளமொன்றுடனே மூலாதாரத்திலே யடங்கனே வவதரந் 

அரியாதீதம். இப்படிக் மோலவஸ்தையைச் தரிசிக்கஇங 

கே உள்ளமென்றது பிரகிருதியையெனக் கொள்க. இத 

றிகுக் கேவலாவஸ்தையென்று பெயர். 

மேலாலவஸ்தை, 
Nee tet Altra emailemail 

மேலாலவஸ்தையாவன இப்படிக் சேவலாவஸ்தை 

யைப்பொருக்தி அதிதப்பட்டுக்கெக்கும் ௮வதரத்திலு 

ணர்த்துமுறைமை எங்கனமென்னில், விளங்காநின்ற விந் 

அசத்தி அத்துமாவுக்குள்ள கருமத்துக்கீடாக வாக்குக 

கா தோற்றுவிக்கும்பொருட்ேருநாதத்தையுண்டாக்கும்:
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சூக்குமையென்னும் வாக்கு ௮ந்தநா தமாகிய அறிவு 

கானே வடிவாகவரும்:-பைசந்தி யென்லும் வாக்கு உந்தி 

ஸ்தானத்திலேபொருந்தி வெவ்வேருய்வரும் ௮சஉரங்களி 

இடைய சொருபங்கள்தோன்றும்முரைமைதெரியா தபடி 

மறைந்திருந்து மயில்முட்டைக்குட் சலமாவாது புறமபே 

மயிலினிறமாய் ரூபிகரிக்கத் தக்கதாயிருர்தும், உள்ளே 

பஞ்சவர்னங்களுங்க டி. உருத்தெரியாமற் ௪லபயமாய்த் 

தோன் நினாற்போலச் சித்தத்தினிடத்திலே நினைவுமாத்தி 

ரமாய்நிற்கும்:--மக்திமை என்னும் வாக்கு பிராணவாயு 

வோெகூடி ௮ ஜரங்கவினுடைய சொருபங்களை ஒழுங் 

குபடகிறுகச்திச் செவிக்னாக் கேளாமல்* உள்ள றிவுமாய்த் 

தொனியுமுண்டாய்க் கண்ட ஸ்தானத்திலே முறபட்வெ 

ரும் வைகரி என்னும் வாக்கு பிராண வாயுவோடும் கூடி 

வாது உதானவாயுவிலேயும் பந்தித்துச் செவிப்புலனிடத் 

அக் மகட்கத்தக்கதாக நினவி லுண்டான வசனத்தைச் 

சொல்லும். 

இங்குச்சொல்லப்படட வாக்குகளுக்கு ஸ்தானமும் 

வடி வுமாவன :--சூக்குமைக்கு ஸ்தானம் நாபியடியும், வடி. 

வுராத தத்துவமுமாம். பைசந்தஇக்கு ஸ்தானம் உத்தியும் 

ago பிராணவாயுவுமாம். மத்திமைக்கு ஸ்தானம் நெஞ் 

சுங் கண்டமும், வடிவு பிராண வாயுவுமாம். வைகரிக்கு 

ஸ்தானம் நாக்கனடியும் வடிவு பிராண வாயுவும் 2-கான 

வாயுவுமாம். இத நான்குவாக்குந் தோன்றுகைக்குக் கா
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சணமா யிருக்கின்ற பஞ்சமையென்றொரு வாக்குண்டு. 

அதற்கு ஸ்தானம் மூலாதாரம் ௮து பிரணவசொருபமா 

யிருக்கும், வாக்கு நான்குங் காரியப்படு முறைமை அறி 

வித்தது. கிவதத்துவமுஞ் சத்திதத்துவமும் சூக்குமை 
யைக் காரியப்படுத்தும் சாதாக்யெதத்துவம்பைசம் தியை 

க்காரியப்பகித்தும், சஸ்வாகத்துவம் மத்திமையைக் காரி 

யப்படுத் றும் சுத்தவித்தை வைகரியைச் காரியப்படுத்தும். 

இப்படி. வாக்குசான்ளமுணர்த்த உணர்ந்தஅத்மா 

சகலாவஸ்தைப்பட்டு வருகிறதெப்படியெனில்:--இரியாச 

த்தி சத்திதச்நூவத்தை யெழுப்பச். சத்திதத்துவங் கால 

த்தையும் நியதியையுங் கலையையு மெழுப்பக், கலைதுறம் 

பாடி ரிக்கனாற்போல அணவமலக்தைச கிறி?த நீக்க) 

ஆத்மா கலைய வடிவாய்க் அுரியத்திலே பிராண வயு 

வைக் டடிச் சுழுறகனாவன். 

இனி ஞானசத்தி சுத்தவிததையை யெழுப்ப, ௪த்த 

விழை வித்தையையெழுபப, வித்தை ஆத்மாவுக்கறிவை 
யெழுபபும், இனி யிச்சாசத்தி ஈசுவரதமதுவத்தை எழு 
ப்ப, ரசுவரக துவம் இராகதத்துவச்தை முப்ப இராக 

தீதிதுவம் அர்மாவுக்கு இச்சையை எழுப்பும், இப்படி 

ஆம்மா இச்சா ஞானக்ரியா சொரூுபனாயிருஃகும். ஆத் 

மாவானஅ சாலம், பதி, சலை, வித்சை, இராகம் இவ்வை 

அர் தனக்கு உடம்பாகர்கொண்டு இம் திரியங்களுடோ 

கூடிச் சத்தாதிவிடையங்களைப் புசிக்கவருகிற ௮வதரத்
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தைப் புருடதத்துவமென்று சொல்லுவா, ஆதலால் ஆத் 

பாவுக்குப் பஞ்சகஞ்சுகனென்று பெயர். 

இபபடிப் புருடதத்துவமான அ௮வதரத்திற் இரியாச 

த்தி சாதாக்யெதத்துவச்தையெழுப்ப சாதாக்இயம் பிரக 

நீதியை யெழுபப, பிரகிருதி குணருபமாய் அகமாவைக் 

கூட ஆத்மா குணமே வடிவாய்ப் போசுத்துக் கேதுவான 

கருவிகளைக் கூடாநிற்மும, இபபடி, ஆத்மா கருவிகலாக் 

கூடிச் சொ பபனஸ்தனாவன், சொபபனஸ்கனான அவதர 

ததிலுணர்ததுமுறையை (பஇ-பிரகாரமாயிருக்கும், அவை 

எற்ஙனமெனில்:- அகங்கார ம், புத்திமனப த்தம், உள் 

ளம என்னும் தத்துவவகளை அகரர-உ௧॥7-மகர7-விம து 

நாகம என்னும ௮ PT BBO AM API) BGG YIopT BI Goa 

(ரர மா-விஷ்ணு- உருத் ரன் -ம மஹ௱வரன்-சதா Ga) sor or 

ம அ௮தி?தவதைக ளெழுப்ப, ௮தமா இவைமய வடிவர 

WF Gury 1மதேயொய்ச் சாக்கரததிற் புசிபபது2பாலச் 

சொப்பனத்திலும் புசிக்கும் 

இனி இவற்றுட?ன சாச்ிரஸ்தவைன், சாக்ெஸ்த 

னான அவதரத்தி லுணர் ரந ப றறையை யெங்ஙன மென் 

னிக்* அகாசமிடமாசடினறு ச பசாத்திரத்தைப்பொருகதி 

ச்சப்சததை யறிந்மால வாருகுமவசனிக்கும வாயுவினிட 
9 * க ey oO * டு . cy ந ர . நி] . ¥ 

மாகஙின்று நுவக்கனேப்பொருந்தி ஸ்பரிச த்தையறிச்கால் 

பாதங்கமனிக்கும் அக்கனியினிடமாககின்று சபஷாவைப் 

பொருந்தி ரூபத்கையறிந்தால் பாணியிடுதலு மேற்றலுஞ்
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செய்யும். ௮ப்புவினிடமாக நின்று சிறுவையைப் பொரு 

ந்தி ரசக்தையறிந்தால் பாயுரு மலசலத்தை விடும் பிருது 

வியினிடமாக நின்று கராணத்தைப் பொருந்திக் கந்தத் 

தையறிர்தால் உபஸ் தமானந்திக்கும். இப்படிக்காரியப்ப 

டுகிற அவதாரத்தில் ஞானசத்திசிவ சத்துவத்தை யெழு 

ப்பச், சிவகத்துவம் மாயையையெழுப்ப, மாயை கூணரளு 

பமாய்நின்று மும்மூன்றொன்பது குணங்களாலேயும் பே 

இப்பித்தப் பொய்யைமெய்யென்று மயக்கரநிற்கும் குண 

ங்களொன்பதாவன--௪த்துவத்திலை சத்துவம், சத்துவ 

த்திலே ரஜஸ £, சத்துவத்தில தமஸ-ஃ-ரஜவறி?ல ரஜ 
ev. I wi? லட டி “0 ததன் . an! 

» FBANMIOM HIV", TRO OO FG GIL Bio லில் 

தமஸு, தமலறி2ல சத்துவம, தமஷில சஜஸு என்ப 

னவாம், இதனாலே ஆத்மா ஜனனமரணப் பட்டுவரும், 

இதற்குச் சகலாவஸ்தையென்று பெயர், இப்படி. மேலா 

லவஸ்தையைத் தரி?ந்க, 

சுததாவஹண்தைத, 
eh 

சுத்தாவஸ்தையாவன,--கன்ம வொப்பும் மலபரிபா 

கழு முண்டான அவதாத்திலே ஞானாசாரியனாலே ஞான 

இபத்தைப் பெற்றுச்சிவனையும், அககாவையும், பாசத் 

தையும், உணார்ஈது அருள்பெ,.ும் ௮வதரம் எங்ஙனமெ 

ன்னிற் பூதங்களைத்தரிசிக்ககீவ ஸ்தூல?ேதக மில்லையாம்; 

இந்திரியங்களை த தரிசிக்க பூதங்களில்லையாம்; அந்தக்
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கரணங்களைத் தரிசிக்கவே இந்திரியங்களில்லையாம்; கலா 

தஇிகளை த தரிசிக்கவே ௮ந்தக்காணங்களில்லையாம்; சுத்சத 

தீதுவல்களை த்தரிசிக்கவே கலாதிகளில்லையாம்; அருளை த 

தரிசிக்கவே சுத்தத ததுவங்களில்லையாம். 

இதுநின்மலசாக்கரம் நின்மலசொப்பனம் நின்மல 

முத்திநின்மலதுரிபம் நின்மல துரியாதீதம் என-இ-ஆம 

கின்மலசாக்சரமாவ.து பிரபஞ்சம் ௮நித்தியமெனத் தோ 

ன்றி அசாரியானுக்கிரகத்தினாலே பற்முகப்புகுக்து பொ 

றிபுலன்மேலிட்ட பசுகரணங்கள் சிவகரணங்களா யிருக் 

கை நின்மலசொப்பனமாவது கண்டு கேட்டு உண்டு உயி 

ர்த்து உற்றுப்பொருந்துவன மனதிலே கோசரியாம லிரு 

க்கை. நின்மல சுழமுத்தியாவ.து இர்தபீபபேறு பெற்றோ 

மென்னும் நிராசையினா32ல பரிணாமத்தை யடைகை,.- 

நின்மலதுரியமாவது தனக்கன்பம் பிறந்த சம்பூர்ண திசை 

யையடைகை,_றின்மலதுரியாதீதமாவது முன்சொல்லப் 

பட்ட பேறு நான்கு மின்றிப்பேராய் விடுகை. சம்பூர்ண 

இசையிலே நீரிலேமுழுகனெவனைப்போலவும் நிறையவுண் 

டவனைப்போலவும் தானன்றிச் சுட்டன்றிச் சொல்லப்ப 

டாது இதற்கு நின்மலாவஸ்தை யெனறும்பெயர். இப்ப 

டிச்சுத்தாவஸ்தையைத் தரிக்க. 

காரணாவஸ்தை. 

காரணாவஸ்தையாவன --காரண கேஉலமும் காரண 

சகலமும், காரணசுத்தமுமென ௩..ஐம் காரணகேவலமா
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வது சர்வசங்காரகாலத்து அதீமாக்கள் அ௮சுக்தமாயாகா 

ரணத்திலே யொடுங்கிச்ிருட்டி சாலமளவும் ஆண வ*மல 
தீ சாலே மறைப்புண்டு ஒன்றுமறியாமற் டெச்கு மவதர 
மென வறிக.--காரணச்சகலமாவ.து சிருஷ்டி தொடங்க 
ச்சாவசங்காரம் வருமளவும் அக்மாக்கள் எண்பத் துதான் 

குதாமுயிரம் யோனி பேதத்திலும் பிறர் இறந்து இரிஇற 

வவதரமெனவறிக.--தாரணசுத்தமாவது இங்ஙளங்கேவ 

லகலப்பட்டுப் பிறந்திறகது இரியுமவதாத்து அணவமல 

பாகம்வந்து அஆக்மாக்களுக் சிருவினயொப்புஞ் சத்தினி 

பாதமு முண்டான வவதரத்துச் சிவன் அசாரிய மூர்த்த 

மாக வெழுச்தருளி இசட்டிந்நுத் தனது திருவருளாலே 

ஞானச்தையுப் கடாக்தித்துப் பிராரத்தர் தொலைந்தபின் 

புதனது பூரணறிலையோடும் கூட்டிக் கொண்டே ௮வதா 

மெனவறிக. 

சசகாரியமாவன. -தத்துவருூபம்-கத்துவதரிசனம்- 

தத்துவசத்தி-௮ க்மரூபம்-௮ த் மதரிசனம்-அத்மச gb B)~8) ap 
ரூபா-சிவதரிசனம்-சவயோகம்-சிவபோகம் என்பனவாம். 

தீதீதுவ நபமாவது-அவற்றின்குணங்களை GI GOT BO. 

F BBO Fill FST wl a FI— BY வதன்னிடச்திலே நின் 

அவித்த முறையைக்காண்கை 

தீத்துவசத்தியாவது ௮ுவை தனக்கு வேறென்றறிந் 
BE MS. 

*மலபேதங்களைச் ஈத்சார்சகட்டளையிற் காண்க,
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ஆக்மறாபமா வது... அத்மஞானமென்னும் ௮றிவேவ 
டி வெனவறிகை, 

ஆ்ம தரிசனமாவது தத்துவங்களை யறிந்து நிங்க 
யிவறறினின்று நீங்கனெவறிவு ரானெனவறிகை, 

ஆத்ம சுத்தியாவது-பர்தமுத்தியிரண்டி லுஞ் Nagy 

பகரிக்கிருரென்று தன்னுடைய ஈதம்தச அனியையறிகை, 

சிவரூபமாவது--தத்துவ முப்பத்தாறிற்கும் ௮ப்பா 

லாய் வரஈகுமனா 2 மிநகாசரமாய் ஞானமே வடிவாயிருப்ப 
தெனவறிகை, 

சிவசரிசனமாவநு- தத்துவ முப்பதிதாறையு மறிவி 
த்துத்தரிசிப்பித்து நீங்கி இவற்றினின் று நிங்கிறிற்கும் ஆ 
த்மாவையுக் தரிசிப்பித்று நிற்கின்ற ஞான0ு,ன வறிகை. 
சிவ?யாகமாவது இர்தஞானச்தன்னைவிட்டு நீங்கா தென் 

ற்றிந்து தான் ௮துவாய் நிற்கை, 

சிவபோகமாவது--தால் அஈதகேயத்தில பின்றழி 

நீ ரரசிவத்தைப்பெறுகை, 

ஆத்ம ரூபமாவது.-அத்மாவுக்கு ரூபஞ் சொல்லில் 

ஆத்மா இச்சா ஞானக்கிரியா சொருபமாயிருக்கும். 

ஆத்மாவுக்கு இச்சையாவது--விஷயங்களிலே செ 
ன்று பற்றுதல். 

ஆத்மாவுக்கு ஞானமாவது--இதுவிதூ வென்று பகு 

FSIS. 
ஆச்மா வுக்கு கரியையாவது--சர்வத்தையும் தனது 

விடயமென்று பற்றிநின் று செய்துகொள்ளுதல். 

அத்மதரிசனமாவது--அத்மாவினுடைய இச்சாஞா 
னக்கரியையைத் தரிசிக்குமாறு சொல்லில் ஆத்மாவினு 
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டைய இச்சை?விக்குமிடத்து ௮ர்தக்கரணங்களி னிட 

மாக நின்று சீவிக்கும். 
ஆத்மாவினுடையஞானஞ் சீவிக்குமிடத்து ஞானக் 

திரியங்களினிடமாக நின்று சீவிக்கும். 

ஆத்மாவினுடைய திரியை சீவிக்குமிடத்துக் கருபமே, 
ர திரியங்களி னிடமாகநின்று சீவிக்கும். 

இவைகள் ஆடுத்ததின் தன்மையாதலி னின் ஜெ] 
ந்து தத்துவங்களைக் தானன் றென்று கழித்து அருளேத 

னுவாகப்பொருந்திச் தத்துவங்களையும் தன்னையும் அம் ஐ 
அருளையுந் தரிசிப்பது. 

ஆத்மச க்தியாவத--அக்மசு த்தியைச் சொல்லுமிட 
SAF சிவனுமீலதான் சர்வத்தையுமறியு முறைமையையு 
ங்கண்டு சிவன் ஆத்மாவுக்கு அறியுமுறைமையுங்கொடா 

னென்பதுங்கண்டு சிவனுடைய ஞான சத்தியினாலே தன் 
னுடைய ஞானஞ்சீவிக்குமென்றறிர்து தான் மலமுமாகர 
மல் சிவமுமாகாமல் நிற்கிறவிடம், 

சிவருபமாவது--சிவனுக்கு ரூபஞ்சொல்லில் சிவனு 

மிச்சாஞானக்கிரியா சொருபனாயிருப்பன். 
சிவனுக்கிச்சையாவ௫--அ தமாக்களை முத்தியிலேய 

டைவிக்கவேண்டு மென்பதே. 

சிவலுக்கு ஞானமா வது--அதக்மாக்கள் செய்யப்பட் 

ட அனாதிகருமங்களளைத்தையுக் திருவுளச் தடைத்திரு 
இதல். 

சிவனுக்குக்கிரியையாவது--அ தமாக்களுக்குக்கன்ம 
சாமீப்பியம் பிறக்கும்படி அனாஇயாய்வரப்பட்ட கருமங்க 
ளனைத்தையும் பக்குவாபக்குவமறிரந்அ கூட்டிப் புசிப்பித 

அ.த்தொல்ப்பித் தருளுதல்.
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சிவதரிசனமாவது--தான் கருமம் புசிக்குமிடத்து ! 
சிவன் தனக்குமூன் றுவகையா கரின்று உபகரிப்பன். ௮01 

ப்படியென்னில் ௮வன்-அவள்-அ௮து-முன்னிலையாக நின் 
றுஉபகரிப்பன். இப்படியுபகரிக்கு மிடத்துத் தோன் றுக் 
ன்ற மூன்றுவகையுமொழிர்து அவையிடமாக நின்று சே 

டி ப்பித்தூத் தான் ௮க்கருமத்தைப் புசிக்கு மிடத்துத் 
தன்னிடத்து மறைந்துறின்று இச்திரியங்களையுர் தன் i 

புஞ் சேஷ்டிப்பித்து கனக்கு அர்தக்கருமம்ருசிக்கும்படி 
ச்செய்து இடைவிடாமலூட்டுகிற£ வர ததைப்பார்ப்பர . 

சிவயோகமாவது-- அகண்ட பரிபூரணமா௫௰ய Gos 
Ron's an யழுக்தி உள்ளும்புறழா மெண்ணாமறி இவனை யள 

ளபடி கண்டு உணர்ந்இழுப்பது, 
சிவ?பாகமாவது--பராசத்தியிணிடமாகநின்று அனு 

பவத்றுடனே கலந்து சவானுபவம்பிறக்கச் சிவனுடனே 
அக்கினிக்கு வெம்மைபோலவும் நீருக்குத்தன்மையோல 

அஞ்சிவத்திலே இரண்டற வழுற்துவ.து. 

சிவப்பிரகாசக்ஃட்டளை முற்றிற்று. 

உ. 

o 9 9 

துருவாலவாயக்கட்டவாா, 
——asRpomue 

நூன்முகம் 
காப்பு-கேரிசை வெண்பா. 

கைக்குலவு ஞானக் களிறேமுக் கட்கடத்து 

மெய்க்குலவுஞ் சித்தி விராயகா--பொய்க்குலவா 

மட்டளவி லாத௫வம் வாய்த்ததிரு வாலவாய்க் 
கட்டளைக்குன் ருட்டுணையே காப்பு.



இருவாலவாய்க்கட்டளை, 

fa ov 
iB, பச, பாசம்-- இம்மூன்றும் ௮காதிரித்தியம். 

மூ தலா வது. 

பதிஇலக்கணம், 

பதியாவது.--ஒன்றாய், பரிபூரணமாய், அறிவுக்கறி 

லாய்), நின்மலமாய், உயிருக்குயிராய், குறியுற்குணரமுமில் 

லாததாய், அருவும் உருவும் ௮ரு வுருவமுமாய, இவை 

௮ல்லாததுமாய் IY BIT தமாய்அகர் தமாய்விஎ ங்குவ௮. 

இங்கனம் விளங்குறெ பரவூவமும், பராசத்தி ஆதி 

சத்தி இச்சாசற்கி ஞானசத்தி கிரியாசத்தி என்லும் டஞ் 

சசத்திகளாகய அருளும், பின்னமின்றிச் சூரியலுங் கிர 

ழும்? பால ஒன்ழுயிருக்கும். 

இவவாறிருக்கிற பரமசிவம் அன்மாக்களை இரட்சிக் 

கும்பொருட்டு, ௮அருவமாடிய சிவம, சத்தி, காதம், விந்து 
ஈான்கும் அருவுருவமாஇய சதாசிவம் ஒன்றும், உருவமா 

கிய மகேசசுரன் உருழ்திரன் இருவரும், இவர்கள் ௮இ 
நா சத்தால் ஈடக்காம் பிரம விஷ்ணுச்கள் இருவரும் ஆக 

ஒன்பது மூர்த்திகளாமாய், * உபாதானத் இரயங்களைக் 

கொண்டு, சிருட்டி நதும் இதித்தும் சங்கரித்தும திரோாப 

வித் தம் அருக்கெகித்தும் இங்கனம் பஞ்ச கிருத்தியங்க 
ளைச்செய்யாநிற்கும். எங்கனஞ்செய்யுமெனின், தன்மை, 
மூன்னிலைபடர்க்கையாக நின்றியற்றும். 

% உபாதானத்தியமாவது, சுச்சமாயை, அசுத்தமாயை, சுத் 
ம ரசுத்தமாயை ஆயெ முதற்காரணங்கள் மூன்று,
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இவற்றுள் தன்மையாவத,--பரிபூரணமாயிருக்ரை 

முன்னிலையாவு,--இர்சாஞானச் கிரியைகளா 9 நரை. 

படர்க்சையாவது,--மனம். புத்தி, அசங்காரம், ததும். 

உள்ளம், ஆக-ி. அகாரம், உகாரம், மகாரம், ஸ்ட, ௩) 

தம் அக-டு. பிரமன், விஷ்ணு, உரு இரன், மப ௨ ரண், 
சராசிவன் அக-இ அய பிய மதுபிரகாரமாயி 2 ௮. 

பிரபஞசம் இவ்விடங்களில எவ்வாறு கரயியபபமே 

ST out] ost இவற்றுள் கரணங்களை அமகுரதுகள் ௮2 

அ௮க்காங்களை மூர்த்திகள் செலுத்த. புரதக் சர 

ronal ous செலுத்து இஙகனம் காரியபபமி, 
இவ்வாறு பிரபஞ்சத்மைக் காரியப் பகித்துகையிலலையும் 

அம்தச்சிவம் அ திற்முக்கற்று நிற்கும். 

பகியிலக்கணம் - ழற்றுற்றுடி 

  

இரண்டாவது. 

பசு இலக்கணம். 
——wfor—— 

அன் மாக்கள், விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகலா 
என ூவகைப்படும, 

விஞ்ஞானகலா, 

விஞ்சானரு உர டட வித்தியேசுரா., நுறு ஈகா CheS Ty ௮4) BE PUG TM, 2௪ 
Pat, Fi gCarg காமச் இரர். இவர்கள் QBorawaGut 
ot SA) உடையவரா்மல் . இவர்களுக்குச் சுத்த மாயா லப 

. ney ௯ க ச 

வம் தறுகரணபுவன போகமாயிருக்கும். இவாகளில பம் 

ஸுவ DU cir arp அநுக்கரகிக்கு முூறைமைப। வறு 

௮ றினினின்றும் இருவருளு இப்பிம் ஐ அணவ மலத்ைட 

Sit ER இசட்சிப்பதாம்,
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பிராயாகலர், 

பிரளயாகலா,-மாற்றுப் பதினெட்டு உ இராகளும் 
புவன கரத்தர்களுமாயிருப்பர இ௫ர்சள் ௮ணவா। கன் 

1௦ம் ஆமயெஇரண்மெலமுடையவர்கள், இவர்களுக்கு ௮7 

சசமாயா தகதுவம் த௱சரண புவனமீபாகமாயிகுக்குப 
இவர்களில் பக்குவாககு அநுக்கரகிக்கு மூறைமையா 
அ, -அர்தப்பாமசிவம மான் மழு சதுர்ப்புயம் காளக 

ண்டம் இரிரேத்தாங்களோடு திரு 2மனிகொண் டெழுர் 

௪ நி இருமலகதைப்போக்கி இரட்சிப்பதாம 

ஈதலர்,. 

7லலர்,--பிர்பார விஷ்ணுமுதல் கிருமிய் முகவுள்ளாா 
அவர்கள் ஆணவம் ஈன்மம் மாயை ஆூய மூன்று மலழு 

டையவர்கள். இவாகளுக்குப் பிரகிருதி தத் வம் தாக 

ரண புவனபோகமா யிருக்கும் 

இவற்றுள்தகுவாவத,--சா£யுசம்,௮ண்டசம்,எவே 

சம, உற்பிசம் அ௫யரால்வகை யோனிகளிலும் பிறப்ப 
தாய், தெவர் பதினொரு நாருயிரமுமம், மானிடா ஒன்பது 

ரா ஏியிரமும், தாவரப பத்தொனபது தாமுயிரமுப, மிரு 
ஈம் பத்து நாழுயிரமும், பறவை பகறு நாமுயிரமு£ம, நீர 

பாஜ்வன பத்து நாருயிரமும், உரவன பதி து நாருயி 
மும் அசியஎழுவகைகதோற்றத்திலும் எண்பதது நான் 
குலட்சமீயானி பேதமா யிருக்ராம. அத்து ஸ்தூலமாக 

யார். சூகிருமமாகவும், காரணமாகவும் இருக்கும் அ௮அவைச 
ஞு ஆயுசு ணமுதகலாக ௮னேகமுள, 

காரணமாவது, -- அத்துவுக்பகற்ற சாராவிதங்க 
ரா யிருக்கும்.
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புவனமாவது,_.-இருநாற்றிருபத்து சான்லுமுள்ள 

ஊரும், சாடும், தேயமுமாய்ப்புண்ணிய கன்ம முடையவ 

ர்சளுக்குச் சுவர்க்காதி பதங்களுமாயிருக்கும். 

மபாகமாவது,--அவரவர் கன்மத்துக் கேதுவான ௨. 
ண்பன, இன்பன, குடி.ப்பன, கடி ப்பன, நக்குவன, விழு 
ஙூ வன, உடுப்பன, பூண்பன, பூசுவன, கொடுப்பன, வர 
ங்குவன, காண்பன, கேட்பன, ஈடப்பன, படுப்பன, பெ 

ண்டு) ிள்ளை, குற்றம், பொன், ம.வி இவைஞுதலிய பிரப 

ஞ்சமாயிருக்கும். 

இனி இவர்கள சூச்கும தச தைப் பொருந்திக்க 

ன்ப ௦; நுக்டோகிய ஸ்தூலதசேசமெடுத்து, எடுத்த தேக 
மோ தானாப்ப்புண்ணிய பாவங்களை YEAS GF HUNTED 

நரகங்களி?2ல போக்குவர ரது உடைக்சர்யிருப்பா. 

இவர்களில் பக்குவாக்கு ௮ ஙுக்கரடஇக்கு முறைமை 

எங ஙனமெனின்? மலபரிபாகம் வந்த விடத்து இருவினை 

யொப்புப் பிறக்கும். அப்பொழுது முன்செய்த சிவபுண் 
. க ௪ . ம 0 * ச ச 

ணியம் வந்தெய்த அ௮ப்பரமசிவம் மானைக்காட்டி மானைப் 
பிடி. ப்பது? பால; ஞானாசாரிய ஜூர்த்தமாய் மான்மமுகாள 

கண்டம், இரிகேத்திமொழிச்அமானிடச்சட்டைசாத்தி, 
இவனதூ ஊரும், பேரும். உருவும், ஒழிக்கமவண்டி, ஊரு 

ம், பேரும், உருவுங்கொண்டெழுக்தருளி, மக்கம், மரதத 

ரம், வரம், தீவர கம், என்னும் சத்திரிபாதத் தன்மையு 
ரைத்த, சமயதீகைக பண்ணிச் சரியை ய ஈட்டிப்பித்து, 
விஷ இரை, பண்ணிக்கிரியாயோகங்களை ௮ நட்டிப்பி 
த்து மிருவாண தீசை$பண்ணி ஞான மலுக்கெகித்து, மல 
மாயாஇ கன்மங்களை ரீக மோகஷக்தைக்கொடுக்றாம்.



2. 7 இருவாலவாய்க்கட்டளை. 

ஆன் பாக்களின் பரியாய நாமங்களாவன,--ப௪, சீவ 
ன், புருடன், புமான், தூ, இஞ்டுக்யன், ு தந்தர வீனன், 
பரதநஇிரன், HOT EST, அணு, அறியாகவன், OT AF Loy 

aor gor wer, OSS, Ys B, Greco sr, FST EI, Wi 
கலன் முதலியன. 

மூவகை அன்மபேசகமுஞ்சரீரத்தையடைர்து காரிப 

ப்பமுறைமையும் ௮ வக்கரகம்பெறுமுறைமையுங்கண்டு 
கொள்க, 

பகுவிலர்கனம் - முற்றிற்று, 
_—efo— 

மூன்றாவது. 
* * 

பாச இலக்கணம், 
——0.0b00——~ 

. . ச னை ப பாசமாவது, ஆன்மாக்களுக்கு அகாதியிலேயேபக 

தமாயிருக்கற ஆணவம், கன்மம, சுத்தமாயை, அசதத 
மாயை, திரோதாயி என லவகைப்பமெ. 

ஆ soy Guy Li. 

. இவற்றுள். அணவமாவது TG OTOP LS பரிபாகத தி 

லே நீக கஞ்ச ரதியையுடையதாய், ஈலமலமாய், டுருளு 

மொளியென்ன 3 டஇரண்டகாய், வியாபசமாய், வெகதை 

யும் அன்மாவையும் பாசததையும் தெரியவொட்டாமல்) 
செம்பிற்களிபபுபபோலவும அரிசியிற்றவிய்போல௩ம் நண் 
ணிரில் உப்புபேரல வம AMOI YTB. Oh KG GB, 

இர்சா ஞானக்இரியைகள் முூழுவதையு மறையா நிற்ரும. 

4 ணப ச $;இயை மைபதலால் இருளும் பிரகாசமென் 
ஐ சொல்பும்படி A sss Mg Harel GF ஆணவமலம் எனப்பொருள்.
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& cr en th. 

சன்மம।. து, -வியாபகமாப், அவ்வவ் வணுக்கள் 

தோறும் வெவ்வேழய், மனோவாக்குக் காயங்களினா லறிக 

தூம் அறியாமலுமியற்றுவதனால் வந்தேறுற புண்ணிய 

பாவங்களாய், சஈகதுக்கங்களைப் பண்ணுவசாய், இகாகத 

ங்களிஞலாவதாய், ௮ ஈபவிததாலன்றித் தீராததாய்,ஓன் 

ருலொன்றழிக்கப்படாததாப், விதிப்படி பரிகாரஞ் செய் 

பன் நீங்குவதாய், கெல்லுக்குள்முளைபோல ஆன்மாவிர் 

பற்றியிருப்பதாய், சங்கிலி. ஈாலமுதொடர்ச்சியாய், Xi 

SHLD இக௫ியும் வருவதாய், பிரவாசத் து அலைபோல்வதாய 

சிருட்டி காலத்தே காரியப்படுவதாயிகுக்கும். 

இக்தகக்கன்மம், ரஞ்சிதா, பிரார்த்தம், ஆகாமிபம் 

ன மூவகையாம 

ஈஞ்சிதம், 

இவற்றுள் சஞ்சிதமாவது,--அ௮மாதிகதொட்டுச் சன: 
னங்கள் தோறும் D ஆர்ச்சித் தவினை புசித்று விஞ்சிய சாகிப 

* ஆனு அ ச்னுவாக்களிலுங்கட்பெட்டு ருக்கிற புண்ணிய 
பரவங்களா யிருக்கும். 

பிரா ॥ரு ௩ம், 
. ச . . . . சு பிசாசத்தமாவது,--இக்தச் சஞ்சிதந்திற்சிறிபு புக. 

தப்பாகப்பட்ட வினை ஒரு சரீரத்ை யெபெபித்புச் சாறி 

யாயுள்ள போ கங்களைக் கொடுக்கும். 
a இவ mn eae niente anit 

% அத்துவா ஆரு வன, --மர் ராத்துவா, பதாத்துவா, வாரு 
  

  

திதுவா, புவனாச்துவா,தத்துவாத அவா, ஈலாத்துவா என்பன a, TW.
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ஆகாமியம் 
அசாமியமாவ துடபிரார ச த்தம் புசிக்குமிடத்பு. வர் 
இற புண்ணியபாவங்களாயிருக்கும். 

திரோ தாயி. 

இனித்திரோதாயியாவ அ,--ரான்குமலங்களின் காரி 

யங்களையேவி ஆன்மாக்களுக்குப் பிரபஞ்சமாகிய பொய் 

யைமெய்யென்று HRSG i gp நிற்கும். ௮ தனால் அதைப் 

ப !சமென்றுஞ் சொல்வர். 

சுத்தயாயை. 

௪ ர்தமாயையாவதறு, -- விஞ்ஞானகலருக்கும் [ரல 

டாகலருககும தஙகரண புவனமபாகமாய இருக்கும. 

அசுத்தமாயை. 

2௪ 

rm 

அர தீதமாயையாவது,--சசலருக்றாத் தநுகரணபுவ 
on Pur sme ore யிருக்கு. 

தகீதுவங்கா தோன்றுழறைமை, 

இவ்விருவகை மாயையிலும தத்துவங்கள் தோன் M0) 
முறைமை எஙகனமெனின்? பரமசவனுடைய பராசத்தி 
யருளினாலே & குடிலையிலேராதமும், காசத்திலே at 

வாம், abl gral S oo சாதாக்கியமும், சாதாக்கயெத்திலே ஈஸ் 

வரும, ரஸ்வரத்திலேச ததவி)தையுமதோன்றும் இவை 
ஐ நனுள் முன்சொன்னவிட். விமல நா அவாக்குர், ஐம்ப 
கதோரட்சசமும், யெண்பத்தொருபதமும், பஞ்ச:கலைக 

மப, சத்துகோடி மகாம? இரங்களும் GC ga oor mito. 

சு க சமாயையிலே நின்று ௮நர் ததேவ காயனாசரு 

வினா லைகாலமும், நியஇயும், கலையும் சோன்றும்கலையிலே 

2 மகாமாயை,
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MM CHT aT Mio M roo FISH அராகந்தோன்றும ஆ 

வமா இவவைந்துடன கூடிப்பஞ்சசஞரகனான புருடணமாம 

மூனசொனனகலையிலலே உருததிரதேவகாயனா அ ருளினு 

2ல குண ,பமானராலப்பிரஇருதிமீதான்றும கரல பகி 

ரயில முக்குணஙககநே சான்றும் (IPT Chor உ ௩ளும 

௮ தானருமல நினறவிடம அவளிபகதம ௮ கு )வியக் 

5190 Fe gp, Ange Dor sBuysS srot pin 1/58 

ரில ௮நககாரஉ 2 சானறும அவவகங்கார। தைசசாகங் 

சாரமெனறும, வைகாரிரா கணகாரமென்றம, பெளதாதி 

71 ரங்காரமெனறும pas BIO இஙற்றுன், தைசசா 

3௭காரததி?ல சாசதுவிக குணகசதைபபொரு இய மன 
ட்க 

ம. ஞானேகஇரிய மைனுசசதோன்றம, வைகாரிகாகப 

77ரநடிலேஇசாசதகுணதரைபபொருகஇிய கன்மேசஇரி 

யமைசநுக ?2தானறும.பெளதாகிகா கஙகாரதகிலே தாம 
abl ॥ 9 ° ட் ணி x, c 

FHI HD GICMIT HG PL தனமாதஇிரைக ளைகதுக 9தா 
. ச ம 

னற ௦ சதநதுஇமல ஆகாச? Tes Mlb Whe eS ut 
+" . க் re 

யுகோனற ப, ரூபதஇல 2த |புதான்றும் TE BOR 

yO ster oie SHG SBS 19m jC wT esr MIN, 
a ~ 

இங௱னநமதானறநிய கருவி, ௮சகருவி புறக்கருவ 

உன இருவகை (படம, 

அ௮சுக்கருவி-௩ dis 

ஆன்மதந்துவம் 

அவறறுள அகசககருவி--பிருஇவி,அப்பு, தேயு. வாயு 

அகாரம எனபபூகம-டு சுரோகதிரம, துவக்கு, சட்,



® Oy இருவாலவாய்க்கட்டளை, 

Rs none, இராணம் oten Ch 1 Gea th 5 இிரியம்-(இ. இதன்ளிட 

யமானசப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம், கற்தம், வனக் நன 
மான்திரை-இ. வார்கு, பாகம், பாணி, பாயு, உபஸ்தா 

என ச்கன்்மேந்திரியம்-டு. Loam te, புத்தி, சித்த தம், அகம் ய 

ரம் எனஅச்தக்காணாம்-௪. அ ௨௭ 

. ரூ ட் * 

al Dus! 5 Sl வம DIOL, நியதி, கலை, வித்தை, 
அராகம, புருடன், மாயை ஏன“. 

சிவதத்துவம், 

சிவதத்துவம், சு த்தவிதல த, ஏஸ் ரம், சாதா கி 

யம, சத்தி, சிவம் என @. ஆக. ௩௬ ம். 

! | நககரவி - Faw, 
உட . ச , ra . ட ௪ 

புறக்கருவி,--பிரு இிவியின்கூ.ற-சதோல், எலும்பு, 1 

ம்பு, தசை, மயிர் என ௫: ஆபப்புவின் கூறுட்டீர், உதரம், 
௩ a . ௩ a . 

பர்சை, மூளை, சுக்கிலம் ௭ன (, தேயுவின் sr. w- geen ih 

டித்்இரை, பயம், மைநுனம், சோமபல், சன (இ. வாயுவி 

ன்கூறடஓடல், தடழ்தல், நிற்றல், இருத்தல், டற்ஈல் 

௭௯ ௫; அகாசத்தின் கூற-ருரோ ௫ம், லோபம், மோகா 

தம், மாச்சரியம்ளஎன ௫; 12 (;ருகாரியம்-௨௫; பிருதிவி 

uP aaron tf) a oor இலை, Ger BEY, Si (Up (Lp Fat காம்தாசி) 

2 7 fl, Filial ty] வை, அம்பு, [நடவ y HG; சங்கி 

ஏன நாடிகள் மி; வாயுவின்வபிி14ரரன (ரராணன், அபான 

வ, உதானன், வியானன், சமானன், மாகன், stuns, QF 
* fo உ ச ச « ச ச 

கரன், மரவதத்தன்,தனஞ்சயன், எனவாயுக்கள் ம,ஆகா 4 
உர ௩ உ (அ. ay உ 0) . 

தீதிவ் வ ர்கான அர்த்த-எடணை,புக்கிர படணை,உலக-
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எடண என 61 LSet Burd Br BG ost aul! wr ar aerow th 

னம, தானம், விசர்க்கம், ஆனந்தம், என (௫; GrBaq Bue 

ன் வழித்தான சாததுவிகம, இராசதம், தாமதம், எனகு, 

ணம்-௩உவிஈதுவின்வ/நித்சான சூக்குமை, பைரந்து, மத்தி 

மை, வைகரி எனவாச்ு-௪. BE YOST A ௬0-ஆம். 

ஆக அகக்கருவி புறந்கருவிகளாகய நத்துவந்தொண் 

அறு ற்றாருரசோன்றிய முறை ைய0ி2ல ஐடுங்குருுறைமை 

யுங் கண்டுகொள்சு. 

ஆன்மருந்துவங்களிப்டதநோமீல், 

தசதுவங்களின் தொழிலாவன.-பிரு இவிக்கு வடி வு 

மாறசோணம், நிறம் பொன்மை, குணம், கடினம், சுபாவ 

ப்-கடக்தல், தொழில-பொறுத்தல, குதி-வச்சிரம், தேவ 

)ை-பிரமன், ௮ட்சரம்-லகமாரம், ருக்குமம், பஞ்சாட்சரம், 

அகாரம், கலை-நிவர் த்தி. 

அப்புவுக்கு வடி வு-இருகொணம், திறம். வென்ளே, கு 

ணம, கெஇழ்ச்ச; சுபாவம்-பார்த்கல். கொழில்-கட்டுண் 

டல், குறி-சோகுகம், தேவதை-வின்ணு, WET =a KA 

ரம்,ளூக்மபஞ்சாட்சரம்- உகாரம், கலை-பிரதிவ்டை. 

தேய்வுக்குஃடிவு-முக்கோணம், நிறம்-செம்மை,கூண 

ம்-சட்டொன்றுவித்தல், ஈபாவம்-வவ்வுசல், தொழில்-உ 

லர்த்தல், குறி-சுவத்திகம், தேவதை-உருத்திசன், அட்ச 
£ம்-மகாரம், சூம்குமபஞ்சாட்காம்-மசகாரம், கலை-வித்தை,
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வாயுவுக்குவடி - அறுகோணம், நிறம்-கறுப்பு, குண 

மசலித்துச்திரட்டல், எபாவம்ஃ-டரிறைத்தல், தொழி௨, வி 

ம்முதல், கூறி-௮றுபுள்ளி, தேவை-மகேஸ்வரன், ௮ட ச 

ரம்-யகாரம், சூககுமபஞ்சாட்சரம், விந்து, கலை-சராஇ 

ஆகாசததுர்கு வடிவு-வட்டம், நிறம் புகை, குணம் 

இடக்கொடுத்தல், 7 பாவம் நிற்றல், தொழில போபகுதல 

குறி, அருதவிஈது, தேவதை சதாசிவம, அட்சரம், அகர 

ரம், (GBH LOUGH FT LF TLD நாதம, கலை சாநதியாதீதம 

ஜானேந்தீரியங்களின் கோமில. 

ஞா னைநதிரியம் ஐகதன்தொழிலாவன,--சுரோத்திபம் 
ஆகாசமிடமாகறின் றுசெவியை ப்பொருந்திசத்தத்தையறி 

யம் ுவக்குவாயுவினிடமாகநின் ௮ சரீசததைப் பொருக 

திஸ்பரிசத்தையறியும்; சட். ௮க்ினியினிடமாக நின் mi 

கண்ணைபயபொருகதி உருவக்தை யறியும்; சிங்புவை ௮ப் 

புவினிடமாகநின்று மூக்கைபபொருகதிகக தத்தையறி யும். 

கமேந்திர் யங்களின் G நாமில. 

கன்மேந்திரியம் ஐர்தின்தொழிலாவன, -- வாக்குஆ 

காசமிடமாக நின்று வசனிக்கும், பாதம்வாயுவினிடமாக 

நின்றுகமனிக்கும: பாணி ௮க்சனியிடமாகநின்று இடுத 

௮ம் ஏற்றலுஞ்செய்யும் பாயு அப்புவினிடமாக நின்று 

மலவிசர்ச்சனஞ்செய்யும, உபஸ்தம் பிருதிவியி னிடமாக 

நின்று சுக்கெத்தைக் கழிக்கும்.
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தன்மாத்திரைகளின் தோமீல். 

தன்மாத்திரைகள் ஐந்தின் தொழிலாவன,-- சோத 

இராதிகளாக்கு விடயமா யிருக்கும். 
அந்தக்காணங்களின் தோமில, 

அற் தக்கரணங்களின் தொழிலாவன.-மனம் பத .றுபு 

புத்தி மிர் சயிக்கும், அகங்காரம் சொண்டெமும்பும், தத 

தஞ் சிர் இக்கும். 

வித்தியாதத்துவங்களின் தோமில். 
வித்தியா தத்துவங்களின் தொழிலாவன,--கார௨ம 

செல்காலமான எல்லையும் நிகழ்காலமானபலமும், எதீர்கா 

லமான புறுமையும் ஆக மூன்றுவிதமாயிருக்கும். 

நியதி ௮ரசனணாணையோலக் கன்மபலத்தை உள்ளள 

வும் நிறுத்தும். 

கலை அணவத்தைச் கிறிதுநீக்கி ஆன்மாவுக்குக் கிரி 

யையை எழுப்பும். 

வித்தை ஆன்மாவுக்கு ஞானத்தை எழுப்பும், 

அராகம் ஆன்மாவுக்கு இச்சையை எழுப்பும், 

ஆகக்கலையாதி பஞ்ச கஞ்சுகத்துடனே கூடிப் புலனு 

க்கருமிடமே புருடனாம், 

மாயை பிரஇருதி குணரூபமாய் நின்று பொருக்தின 

த்திலழுந்தும். 

சிவதந்துவங்களின் தோமி.௮. 

சிவதத்துவங்கள் ஐந்தின் தொழிலாவன,-சுத் 1 வி 

, த்தை ஞானமேறிக்கரியை குறைத்திருக்கும்.
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ஈசுர தத்துவம் இரியையேறி ஞானங்குறை இருக்கும். 

சாதாக்கெய தத்துவம் ஞானமுல் இரியையு மொத்தி 
ருக்கும். 

சத்தி தத்துவம் இரியையாயிருக்கும். 

சிவ தத்துவம் ஞானமா யிருக்கும், 

Ay HESEGS முப்பத்தாறின் தொழிலுங் கண்டு 

கொள்க. 

பூதகாரியம். 

புறக்கருவியின் தொழிலாவன--பூகம்" ஐந்தில் பிருதிவி 

யின் கூருயெ மயிர் வளரும், எலும்பு உரக்கும், தோல்வ 

ற்கென்னும், நரம்பு கதித்தோடும், தசை முற்றும். 
. ச ற. . . . ச . 

அப்புவின் கூழாக மீர் விழும், உதிரம் பறக்கும், ௪௮ 

இலம் வர்த்இக்கும், மூளை மெத்தென்றிருக்கும், மச்சை 

நிறைக்கும். 

தேயுவின் கூறாகிய ப தாபிக்கும், றிக்திரை மயக்கு 

ம், பயம் அ௮ஞ்சுவிக்கும், மைதுனம் சங்கமஞ் செலுத்தும் 

சோம்பு முறிப்பிக்கும், 

வாயுவின் கூறாகிய ஓடல் விரைவிக்கும், இருத்தல் 

௮முத்துவிக்கும், கடத்தல் போடுவிக்கும், ஈடத்தல் எழு 

ப்புவிக்கும், நிற்றல் நிற்பிக்கும். 

ஆகாயச்தின்கூருகிய காமம் மோகிப்பிக்கும்,மதம் ௮௪ 

ங்கரிப்பிக்கும், குரோதம் கோபிக்கும், லோபம் பிசினிப்பி 

க்கும், மாச்சரியம் இகழ்விக்கும், ஆக பூதகாரியம்-உடு.



இருவாலவாய்க்கட்டளை. கட 

பிரு கிவிமின் வழித்தான 

நாடிகளின் தோமில. 

பிருதிவியின் வழித்தான நாடி.கள் பத்தில் இடைகலை 

இடது மூக்கிலே டிற்கும்; பிங்கலை வலது மூக்கிலே நிற் 

கும்; சுழுமுனை நேரே நிற்கும்; காக்தாரி கண்ணிலே கிற் 

கும்; அத்தி உடலெங்கும் நிற்கும்; சிங்நுவை தாலுவிலே 

நிற்கும்; அலம்புடை செவியிலே நிற்கும்; புருடன் பாதத் 

இலேகிற்கும்; சங்கினி கள த்திலேிற்கும்; குகு மார்பிலே 

நிற்கும். 

வாயுவின் வழித்தான. 

நாடிகளின் தோழில் 
வாயுபத்தில் பிராணன் மூலாதாரத்தில் தோன்றி 

இடைபிக்கலையாலேறிக் கபாலத்தளவுஞ் சென்று, நாசி 

யிலே ௰.௨-அ௮ங்குலம் புறப்பட்டு, ௪-௮ங்குலம் வெளியே 

சென்று -௮ங்குலம் உள்ளே அடங்கும். இங்கனம் 

க-நாளைக்கு ௨கதசுா-சவாசம் ஈடக்கும். இதிலே எத௨௱ 

வெளிய செல்லும். ௧௪த௪௱-உள்ளே அடக்கும். ௮பா 

னன் மலவிசர்ச்கம் பண்ணும். உதானன் விக்கல் இருமல் 

இவற்றைப்பண்ணும். வியானன் உண்டன்னசாரத்தை 

எ௨த - காடிகளிலுங் கலப்பிக்கும். சமானன் எல்லாவற் 

றையுஞ் சமானம்பண்ணும். நாகன் தும்ம லிருமலை யுண் 

டாக்றனாம். கூர்மன் கண்ணேற்றல் செய்யும். Sharer 

சோம்பு கொட்டாவிகளை யுண்டாக்கும், ஜேவதத்தன் 
3
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இமைத்தல் நகைத்தல்களைச் செய்யும். தனஞ்சயன் உட 

LeU maa விரியவுஞ்செய்௫, உயிர்நீங்யெ சாலத்இல் 

கபாலத்தைப் பிளந்து செல்லும். 

வசனதீகளின் காரியம். 

வசனம் கமனம் தானம் விசர்க்கம் அந் சம் ஐந்தும் 

வாக்காதிகளுக்கு விடயமா யிருக்கும். 

தணங்களின் தொமில, 
குணம் மூன்றில் சாத்துவிகமாவது அருள், ஓம் 

பொறி யடக்கல், :ஞானம், தவம், பொறை, மேன்மை, 
மோனம், வாய்மை ஆகிய எண்குண முடையது. இராசத 
மாவது ஊக்கம், ஞானம், வீரம், தருமம், தவம், தானம, 
கல்வி, கேள்வி ஆகிய எண்குரை மூடையது. தாமதமாவது 

ஒழுக்கமின்மை, காமம், கோபம், கொலை, சோம்பு. நீதி 
வழு, நெடுந்துயில், பேருண்டி, பொய், மறதி, வஞசசம் 
முதலிய இக்குறை முடையது. 

ஏடணைகளின் தோமில. 

ஏடணை மூன் தில அூர்த்த ஏடணை திரவிய முதலிய 
வற்றால் வரும் பிணக்கு, புத்திர ஏடணை புததிரர் முத 

லாகிய சுறறத்தாரால வரும் பினாக்கு; உலக ஏடணை 

உலக முதலாய சங்கற்பத்தால் வரும பிலாக்கு. 

வாக்தகளின் (2தாமில். 
வாக்கு கான் கல் சூக்குமையாவது சோதியாய் கேர் 

மையாய் ஒன்று சொல்லவநத விடத்தில் துரியத்தில் நாத 
மாய்த் சோன்றுவது, பைசந்தியாவது சழுத்தித் தானத் 
தைப்பொருநதியருக்குமையில் தோன்றியகாதம், உதான 
வாயுவினாலே சிதறப்பட்டு மயில் முட்டையில் பஞ்சவன்
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னழமு tas) ICR gISUTH, DolleQerv gud wor % 

அக்கு ௮க்கரசொருூபம் பிறக்கக் கருக்கொண்டிருப்ப.து; 

மத்திமையாவது அ௮ச்தச்சிதறப்பட்ட வாயுவான சொப் 

பனததானத்திலே பிரஈணவாயு வுடனே சேர்நது அக்கர 

திதினது சொருபங்களைப் புத்தியில ஒழுககுபட நிறுத் 

த௫ செவியிற் கெளாமல், உளளே 3கட்கத்தக்க ஒலியா 

ய்க கண்டத்திலே முழங்கா நிற்பது; வைகரியாவது கா 

க்கு, அண்ணம், உதடு, பல, மூக்கு என்னும் ஐந்திடத்தி 

லேயும் புறப்பட்டுச செவிக்குக்2கட்க வசனிக்கப்பவெ து; 

இரந்த வாககு நான்கும் பஞசகலைகள ஈற் காசியப்படும். 
. ர . « 

இ௫க்ஙவனம் புறக்கருவிகள் ௬(௦-ன் தொழிலையும் பஞ்௪ 

பாசங்களையும் அவற்றி னுண்டாகிய தோறற வொடுக்க 
முதலியவற்றையுவ கண்டுகொள்க. 

அவஸ்தைகள். 

அ௮வண்தைகளாவன,--சேவலம், சகலம், சத்தம், 

எனமூன்று வகைப்படும், 

இவற்றுள் கேவலமாவது-அன்மா தச்துவங்களொன் 
றையுங் கூடாதிருப்பது; சகலமாவது,--தத்துவங்களுட 

Gong காரியப்படுவது; சுத்தமாவது,--கேவல ௪கல 

மிரண்டுர் தாக்காமல் பரமசுகமாகிய ஆரந்தத்தைப் பெற் 

றிருப்பது, ஆச கரணாவஸ்சை மூன்றில் கேவலா வஸ்தை 

யின் காரியம்-டு, சகலாவஸ்தையின் சாரியம்-டு, அத்தா 

வஸ்தையின் காரியம்-ட, ஆக சாரியாவஸ் கை-கடு.



௧௩௬ தருவாலவாய்க்கட்டளை. 

கீழாலவஸ்தை. 

சேவலத்தின் காரியமாகிய £மாலவஸ்தை சாக்இரம்? 

சொப்பனம், ஈழுத்தி, துரியம், துரியாதீதம் ஆக-. 

சாக்கிரட். 

இவற்றுள் சாக்கிரமாவது--,ததக். துவம் முப்பத்தா 

நில் இவசத்துவம் ம், புருடன் நீங்கலாகக் கலாதிகள் 

௬-ம். பூகம்-டு, ௮௧ பதினாறு சருவியும் நீங்கி, நின்ற ௧௫௬ 

விகள் இருபதும், புறக்கருவி யறுபதில் வாயுக்கள் பத 

அம், வசனாதஇகளைச் தார், ஆகிய முப்பத்தைந்துட?னே 

லலாட ஸ்தானத்தில் கின்று ௪ண்சி கேட்டுண் டயிர்ப்பது 

நீங்கி மயகசத்தைப் பொருசர்தி அறிகருவிகளையுஞ் செலு 

த்துங் கருவிகளையுங் கைவிட்டு நிற்கின்ற ௮வதரம், 

சோப்பும். 

சொப்பனமாவது,--சானேக் திரியங்களைந்தும், கன் 
மேந்திரியங்க ளைந்தும் ஆகிய பத்தும் லலாட ஸ்தானத்தி 
லே நிற்க, மற்ற இருபததைந்து கருவிகளுடனே கண்ட 
ஸ்தான த்தி3ல நின்று சுக்குமதேகததாற் பயன் கொண்டு 

அவேனமாக நின்ற அவதரம். 

சுழுத்தி, 

சுமுத்தியாவது,--பிராண வாயு நீங்கலாக வாயுக்கள் 
ஒன்பதும) சித்தம் நீங்கலாக அ௮ந்தக்காணம் ௩-ம், சத் 
தாதி ௫-ம், வசனாதி டூ-ம், ஆக இ இருபத்திரண்டும், சுண்ட 

ஸ்தானத்திலே நிற்க, சித்தமும் பிராண வாயுவும் புருட
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னும் தயெ ௩, கருவிகளுடனே தன்றுர் தெரியாது இரு 

தயத்தில் நின்ற ௮வதரம். 

துரியம். . 

துரியமாவ௫,--சித்தமொன்றும் இருதயத்தில் நிற் 
கப் பிராணவாயுவும் புருடனும் ராபித்தானத்திலே ஒன்று 
மறநின்ற ௮வதரம். 

துரியாதிதம். 

துரியா தீதமாவது, பிராணவாயு ஒன்றும் நாபியில் 

நிற்கப் புருடனொன்றும் மூலாதாரத்திலே அததமாய்க் 
கருவிகளொன்றுமின் றிக் கேவலஸ்தஞாய் நிற்பது. ஆகக் 
கிீமாலவஸ்தை இ. 

மக்தியாலவஸ்தை 

சகலாஎஸ்சையின் காரியமாகய மத்தியாலவஸ்தை 

யாவது; சா .இரத்திற் சாக்கிரம, சாக்கிரத்திற் சொப்ப 

னம், சாக்கி, ததிற் சுழுத்தி, சாக்ொத்திற நுரியம், சாக் 

இரத்திற் றாரியாதீதம் ஆடு. இவற்றுள் சாக்கிரத்தில் 

அஇதமாவது, ஒருவன் ஒரு பதார்த்தத்தை ஐரிடக்திலே 

வைத்து அறியாமல் இகைத்துகின்ற அவதாரம்; சிறித பி 

டாணவாயு இயங்யெது சாக்கிர த்திற் றுரியம்; ese 

தார்தீதம் எங்கே வைத்2தாமென்று விசாரிக்க வக தவிட 

ம்சாக்கிரத்திற் சுமுக்கி; அரதப் பதார்த்தம் வைத்தவி 

டம் நிழலெழக்?தோன்றுவது சாக்கரத்திற் சொப்பனம், 

அந்தப் பதார்த்தம் புலப்பட ௮ றியவர்தவிடம் சாக்கொத 

இற் சாக்ரெம், ஓக மத்தியாலவஸ்தை (,



௩௮) இருவாலவாய்க்கட்டளை. 

நீன்மலாலவஸ்தை. 

சுத்தாவஸ்கையின் காரியமாகயநின்மலாவஸ்தையா 

வது: ௮மல சாக்கிரம், அமல சொப்பனம், ௮மல சுழுத் 

இ, ௮மல அுரியம்,அமல துரியாதீதம், தக 6, இவற்றுள் 

௮மலசாக்கரமாவது அசாரியராலே ஞான தீட்சை பெற் 

றுத் திரிபசார்த்த வுண்மையை விசாரித்தறிக்து கேட்டுச் 

சிந்திததுக்தெளிக்து பொருளுடனே நிட்டை கூடும் பகு 

இச்குக் கருவியினின்று நீங்கி விசாரித்து நிற்பது, அமல 

சொப்பனமாவது கருவிகளினின்று ஈீங்டுயும் நீங்காதும் 

நிற்காது நடுவே சற்றுப் பதைப்புண்டாய் நிற்பது, அமல 

சுழுத்தியாவ.து தத்துவங்களினின்று நீங்கி மேலானகேவ 

லஸ்தனாய் pug, ௮மல துரியமாவது; சேவலம் ga 

அருளினாலே தன்னையும் அருளையுங்கண்டு தன்வசத்தழி 

ந்து அருள்வழித்தாய் நிற்பது ௮மல துரியாதீதமாவது, 

பணியறறின்று சிவத்தைத் தரிசித்து ஆனர்தத்தி லழுக்தி 

நிற்பது ஆக காரியாவஸ்தை ௪௫, காரணாவஸ்தை ௩. ஆச 

அவஸ்தை ௧௮ல் பெத்தர்க்கு ௧௨ம் சத்திறிபாத முத்த 

ர்க்கு ௬ ம் எனக்கொள்க. 

இனி யுணர்க்துமுறைமை அன்ம தரிசனம், அன்ப 
சத்தி, அன்மலாபம் என மூன்றுவிதமாயிருக்கும். 

ஆன்மகரி ஈனம் 

இவற்றுள் ஆன்மதரிசனமாவது, ஆன்மாபடிகம்போ 

ல்வதென்றும்,தானாயிருப்பதென்றும், எப்பொழுதும் வி 
யாபியென்றும், இ கனறிவு சிவன றிவிலே சுலந்து நின்று
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கண்ணும் அதித்தனும்போலக் காணுமென்றும், ஒருபதா 

ர்த்தச்தை ௮றியவேண்டின் பொறியிலொன்றும் பூதத்தி 

லொன்றும் அர்தக்காணம்கான்கும் கலாதிகள் ஏழும் சிவ 

தத்துவம் ஐந்தும் ஆக கருவிகள் ௧௮ ம் கூடாமல் அறிய 

மாட்டாதென்றும், வித்தியாதத்துவங்களில் மாயையைச் 
Gags gage செலுத்தக் சலை சாலம் நியதியைச் சக்த 

தத்துவஞ் செலுத்த HIM தத்துவத்தை ஈசுர சத்துவ 

ஞ்செலுத்தப் புருடனைச் சாதாக்கெ FS Haier ls Ques 

விதையைச் சுத்தவித்தைசெலுத்த ஈசுர தத்துவத்தை 

இச்சாசத்தி செலுத்தச் சாதாக்யெ தத் துவத்தையுஞ்ச த் 

இதத்துவத்தையுங் இரியாசத்தி செலுத்தச்சுத்தவிக்தை 

யுஞ் சிவதத்துவத்தையும் ஞானசத்திரெலுத்த இவ்வாறு 

காரியப்பவெதன்றித் தத்துவங்கள் தாமேவந்து அன் மா 

வைப் பொருந்சமாட்டாவென்றும், அவ்வான்மா தானே 

தத்துவங்களைப் பொருச்தமாட்டாதென்றும், இருவருள் 

கூட்டிமுடிக்கக் காரியப்படுமென்றும், பெத்தத்திலும் மூ 
த்தியிலும் ஒருக்காலும்விட்டு கீங்கஈமல் நிற்கும் ௮ருளுல் 

கே சுதந்தரமன்றித் தனக்கொரு ௪ தந்தாமு மில்லையென் 

௮ம் அறிந்து நிற்பதாம், 

ஆம்மசுத்தி. 

அன்மா த்தியாவது, தனக்கனாதியே துணையாப்இற 
றைவரையுக் தோன்ருதிருக்து இப்பொழுது ஆன்மாவை 
யக். தன்னையுங்காட்டிநிற்கிற திருவருளே தாரகமாகத் த 
னக்குப் பச். சமாயிருர்த மலம் இருவடி.யின்நீங்கத் தன்னு
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டைய சுதந்தரகானியை அறிவதினாலும், கன்ம சஞ்சிதம் 
இசைஷயினாலும், பிராரத்தம் சரீராரதமளவும,அகாமியம் 
சுட்டறஙிறகையினாலும், மாயையிரண்டும் தத் துவங்களெ 

ல்லாமநீங்கி நிற்பதினாலும், வினையேரும லிருப்பதினாலும், 
அிசோதாயி பிரபஞ்சததை ருசிப்பியாம லிருக்கதினாலும், 
பஞ்சபாசம் நீங்கககணடு பணியற்றுத் இருவருள் வசத 

தாய் நிற்பதாம. 

ஆன்மலாபம்,. 

அன்மலாபமாவது, ௮ங்கனம் இடைவிடாம லிருப்ப 
தீனாற் பரமாநர்தசுகமுண்டாக ௮தைப்பெற்று,ஐரர் தமே 
விட்டில் ௮ழுக்திநிற்பசாயெ நேயத்தமுந்தலாம். s/ 66 
டை, கூடுதறகரிதாயின் ௮வவருளிலேயமுச்தி நிற்க, அஃ 

அங் கூடுதற்கரிதாயின் பூதமுதல் சாதமளவாகப் பொய் 

யென்றுகண்டு நீங்கத் தன்னைக்கண்டு கானும் அருளும் 

நிற்கு முறைமையையுமறிக்து ௮ருளே நாவாகமுத்திபஞ் 

சாட்௪உரத்தைச் செபியாமற்செபிக்க ௮ஃதுங் கூடுதற்கரி 

தாயின் ஞான நாலோஇயும்சிகதித்தும் ௮ந் தரியாகம்பண் 

ணுக இவவாறுசெய்யவே உண்மைவந்து கைகூடும் இங் 

னம் ரேயத்தமுக்தல் முகலாயெ எந்நிலையில் கிற்டுனும் 

ஆசாரியரையும் திருக்கோயிலையும் திருவேடத்தையும்) 

காளும்வநிபகெ. 

இருவாலவாய்க்கட்டளை 

முற்றுப்பெற்றது. 

  

மெய்கண்ட தேூகன்திருவடி.வாழ்க.



இவமயம். 

சிவபெநமான் சத்நீதானத்தில் 

திருஈச் திதேதேவர் 

விண்ணப்பஞ்செய்தருளிய 

பதினாறுபேேறு, 
  

கலிநிலைத்துறை. 

மறைக ணிக்தனை சைவநிக தனைபொழு மனமும் 

தறுக ணைம்புலன் சளுக்கேவல் செய்யுமுச் ௪லுரும 

பிறவி தகெனாப் பேதையர் ௧மொ பிணக்கும் 

உறுதஇ நல்லறஞ் செய்பவர் தவாலேோச டிறவும 

யாறு ஈல்லன்பர் கேட்டுனு மூ.த௨று மியல்பும 

மாச வத்தினோே ரொறப்பினும் வணங்கி மகிழ்வும 

ஒது நல்லுப தேசமெய் யுறுதியு மன்பர் 

தீத செய்யினுஞ் சிவச்செய லெகக்கொளுக தெளிவும். 

மனமும் வாக்குடின் னன்பர்பா லொருப்படு செயலும் 

கனவி லஓும்முன தன்பருக் கடிமையாக் கருத்தும் 

நினைவில் வேறொரு கடவுளை வழிபடா நிலையும் 

புனித கின்புகம் சாடொரு முறைத்திடும் பொலிவும். 

இமை யாம்புறச் சமயங்க ளொழித்திடுந் திறனும் 
வாய்மை யாகவே பிறர்பொருள் விழைவுரு வளஸஞும்



௪௨ ப தினாறுபேேறு. 

எழு அம்பர தாரகச் சிடாதநன் ஜனோன்பும் 

தூய்மைநெஞ்சின்யானெனதெனுஞ்செருச்குமுத்துறவும்- 

கலிவிநத்தம். 

துறக்கமீ நுறையினு ஈரஇிற் ஜோய்இனும் 

இறக்கினும் பிறக்க மின்பந் தூய்க்கினும் 

பிறைக்கொழுச் தணிசடைப் பெரும விவ்வசம் 

மறுத்திடா தெனககுநீ வழங்கல் வேண்டுமால். 

(2 உறு, 

கலிததூைற. 

அதிவாணி வீரம்விசயம் சந்கானம துணிவுதனம் 

மதிதானிய௰ம் சவுபாக்கியம பாகம ௮றிவழகு 

புதிதாம் பெருமை யறங்குகல கோயகல் பூண்வயது 

பதினாறு புத தருவாய் மதுரைப பராபானே. 

முற்றிற்று 

த்நச்சிற்றம்பலம். 

மெய்கண்ட தேூகன் இருவடிவாழ்க. 

 



உ. 

சிவமயம், 

வேதாந்தத் 
௬ ௦ 0 

SS HRMS GL tal, 

POLE, FPS 

மர ப் ட]. 

தந்தைதா யாவானுஞ சார்கதியிங் சாவாலு 

ing Hor Mri o& காவாழு--மெந்தனுயிர் 

தரனாகு லானுஞ் சாணாகு வானுமருட் 

கோனாகு வானும் கு.ந. 

fo 

ந ந்து வந், ா- ௫௭. 

eae gti saan 

6 * e ஈய (பி * ந. ச் :-௩௰ 

இவைஞாதற்றத்துவம-௩(, இரண்டாந்தத்துவம் ; 

மன்றார்தத்துவம்-௩௬, வனப் பிரிக்கப்பட்டு வழங்கும். 

முதற்றத்துவய்--௩ ம, 

பூதம்-0ி, பொறி-டு, புலன்-டு, கன்மேந்திரியம்-, 

கன்மவிஷயம்-ட, கரணாம்-௪, அறிவு-௧, ஆக UD. 

) 1 OWL CFS & HI —hO, 
7604 ae 

. ச e nt, 

காடி-௰, வாயு-௰, சயங்கள்-டு, கோசம்-௫, ஆக-௩



BP Cai 5 5 S555 துவக்கட்டளை. 

மூன்றந்தத்துவம்--௩ ௬. 

ஆதாரம் - ௬, மண்டலம் - ௩, மலம்-௩, தோஷம்-௩ 
ஏடணை & ௩, குணம்-௩, இராகம்-௮,வினை,௨ ௮வஸ்சை 
நி, ஆக ௩௬ 

ழதற்றத் தூவம்-௩ ௦-்- வரலாறு, 

பூதம், 

பிரு திவி--மண், அப்பு--நீர்,2தேயு--அக்இனி,வாயு 
சாற்று, ஆகாயம்--வெளி. 

Qua p-— 3. 

சோத்திரம்--செவி, கொக்கு -- உடம்பு, சட்சு- 
கண்,ச்ஙுவை--காக்கு, ௮க்ரொணம்--மூக்கு, 

புலன் -- (0 

சுதம்--கேட்கப்பட்டது (செவிக்குயி! க்கூறு,) 
பாசம் சிதோஷ்ணாத யறிவு (» டம பூயிர்ககூறு,) 

உ௫ுவம--காணப்பட்டது (கணணுக்குயிர்ககூறு.) 

இ. சம்--அ௮றுசுவை யறிவு ஸராவுக்குயிர்க்கூறு.) 
கநதம்--நற்கந்த தாக்கந்தவறிவு ஸசாசிக்குயிரக்கூறு,) 

கன்மேக்திரியம்-- இ. 

லாக்கு-வாய், பாதம், கால், பாணி--கை, பாயுரு- 
அபானம், உபத்தம்--கு.றி 

* ஈஷுணா என்னும் இசசைப் பொருட்டான வடமொழி 
யானது விதிவழியே ஐகாரவீருய் ஈடணை என ரின்று மரூ௨ வழ 
சீகால் ஏடணை என வழங்குஇன் றது.
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சன்மவிஷயம்-டு. 

வசனம்-வார்த்தை (வாய்க் குயிர்க்கூறு) 
தமனம்-ஈடை (காலுக் ருயிர்க்கூறு) 
கானம்-கொடுத்தன வாங்கல் (கைக் குயிர்க்கூறு) 
விசர்க்கம்-விடுதல் (அபான ஈ.தக் குயிர்க்கூறு) 
ஆகஈர்தம்-மகிழ்தல் (குறிககுயிர்க்கூறு) 

கரணம்-௪. 

மனம்-ஒன்றை நினைப்பது, புத்தி-௮ தனை விசாரிபப 
அ, அ௮சங்காரம்-௮ தனைக்கொண்டு மேன்மேலு மெழும்பு 
வது சித்தம்-௮அதனைச்செய்து முடிப்பது. 

அறிவு-௧, 
அறிவு-கன்னைக்கண்டு மஒழ்க்திருத்தல். 

ஆக முதறறத்துவம்-௩௰. 
இரண்டாந்தந்துவம்-௩௦-ன்-வரலாறு. 

நாடி -0, 

இடை-வலதுகாற் பெருவிரலினின்று கத்தரிக்கோல 
போல மாறலாக இடது ராசியைப்பற்றி நிற்பது. 

பிங்கலை-இடதுகாற் பெருவிரலினின்று கத்தரிக்கோ 
ல்போல மாறலாக வலது நாசியைப்பற்றி நிற்பது 

சுழுமுனை %-மூலாதாரத்தைத்தொடர்ந்து எல்லாசா 

டிக்கும் ததாரமாய் நஈநொடியாய் சிரசளவுமுட்டிகிற்பது 

% சுஷஹாும்சா என்னும் வ௨மொழி சுமுமுனை எனர் பாலது 

விதிகடச் து மரூ௨வழச்சாய்ச சுழுமுனை என்றும், வழூ௨வழக்காய 
சுழிமுனை என்றும் வழங்கும்,



௮ கர வேதாந்தத்தத் துவக்கட்டளை. 

இயநுவை:-உண்ணாக்கிலே நின்றா சோறு சண்ணீம 

இவைகளை விழுங்கப்பண்ணுவது. 

புருடன்:-வலது கண்ணளவாய் நிற்பது. 
காந்தாரி:-இடது கண்ணளவாய் நிறபது. 
அத்தி;-வலது காதளவாய் நிற்பது. 

அ௮லம்புடை:-இடது காதளவாய் நிற்பது. 
சங்ெி:-குறியினள வாய் நிற்பது, 
குகு:-அபானத்தளவாய் நிற்பது 

வாயு-௰. 

பிராணன். அபானன், வியானன், உதானன், சமால 

ன், நாகன், கூர்மன், கிரிகரன், தேவசத்தன்,தனஞ்சயன் 

இவற்றுள ;:-- 

க-வத. பிராணன்--லலாடமத்இியில், தோன்றிச்சித் 
இரநாடியில்விழுச்து, ஒவ்-என்று மூலாதாரத்திற்குஇத் ஆ. 

அவ்சரன்று நாபித்தானத்தில்முட்டி, சவ்-என்று இடை 

பிஙகலைகளோடி,, கபாலத்தைச்சுற்றி, சாசியிற்பன்னிரண் 

டங்குலம் புறப்பட்டு, சாலங்குலங்கழன்று எட்டங்குலம் 

மீண்டு, தானின்றவிடத்தில் தாக்குறுவதூ. இப்படி சாழி 

கைஒன்றுக்கு-௩௬௦-சுவாசம் இரவு பகல்-௬0-நா(நிகைக் 
கூம்-௨௧௬௦௦-சுவாசம் 

இச்தச்சுவாசம்-௨௧௬௦0-க்கம்-விவரம். 

மூலாதாரத்தில் சுவாசம் ௬௦௦ 

சுவாதிஷ்டான த்தில் சுவாசம் ௬௦௦௦
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பாணிபூ/௧௧இல சுவாசம் ௬த 

அணாகதகததஇல சுவாசம ௬த 

விசு ச்தியில சுவாசம ௧00௦ 

ஆக ணையில் சுவாசம ௧௦௦௦ 

நாகாநதத தில ப வாசமா ௪௦௦௦ 

ஆக உ௧௬௱.சுவாச மிய ஙி, இதில எஉ௱-சுவாசப 
ம 

பாழாகப் பாய்நது See rT tei உள்ளே புகும என்று 

அறிக 
5-வது, ௮பானன-குஃததையுங கரு (/ய2தையுமபதற 

AG) oor go) மலசலாஇகளை க 41 படிபபஆஃ 

௩-வது. வீியானன -- மீசாலிலே சினறு பசங்களை 
அ றிவிபப து 

௪-வது உதானன-.௨॥ தராக்இனியை எழுப்பி உண் 

உ௮னனசாரததை 12. OI FT GT LYS MSD SOLIDS By 
௫௪1ர௦தை வளாபயபிபபது, 

இ-வ, சமானன-- எல்லாவாயுவையும யே ௮ தலகு 

றஹைதலசெய்யவொட்டாமற சமனாய்கசழகொண் டியங்கு 
வறு, 

௬-வது, காகன--விககலுமகககலுமஉண்டாக்குவது 

௪-வது, கூர்மன் -கண்ணிலேநின்று இமைப்பிபப து. 

௮-வது. இரிகரன்-புருவமத்தியச்தைப்பற்றி நின்று 

Bonds 5 od ௮அமுவிக்சலுஞ்செய்வ.து



௪௮ வேதரத்தத்தத் துவகாட்டளை. 

௯-வது. தேவதத்தன்--விழித் இருக்கும்போ ப ஒடு 

வித்தலும், உலாவுவித்தலும், உயுத்தம்பண்ணுவித்சலுஞ் 

செய்வது 

.வது தனஞ்சயன் பிராணன் உடம்பை வீட்டுப் 

போனாலும் சான் பிரியாமல் நின்று உடம்பை வீங்குவித் 

தலும், விரிவித்தறுப, புளிப்பித்தலுஞ் செய்து மூன்று 

தாட்கப்ப!ற் கபாலத்தைப் பிளஈ3தாடிப் போவது 

சயப-.இ. 

அ௮மாவாசய.., பகர்வாசயம், சலவாசயம், மலவாசய 

ம, சுககிலவாசயம. 

க.வர. ௮ம/ வ சய LO aT ௮னனைசாரம் ஆமரு 

மிடம். 

௨-வனு. பகிர்வாசயம்-.- அன்னம் ப௫ிருமிடம. 

௩-வ.த. சலவாசயம்--சலக்கு[நி இறங்குமிடம். 

௪-வது. மலவாசயம்--மலக்கு[ரி இறங்குமிடம். 

டுவது, சுக்லெவாசயம்..-சுக்இலம் பிரியுமிடம். 

கோசம், 

அன்னமயகோசம், பிராணமயகாசம், மனோமய 
கோசம், விஞ்ஞானமயகோசம், அனர்தமயகோசம், 

௧க-வத: அன்னமயகோசம் - சட்பாவ விகாரமாகத் 
தோதற்றபபட்ட தூலதேகம். 

௨-வ௫. பிராணாயசோசம்--பிராணனுங் சன்மேக் 
இரியமுங் கூடிநிற்ப.து
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௩-வது. மனோேோமயகோசம்--மனதும் ஞானேக்திரிய 

மு கூடிநிற்பது, 

௪-வது. விஞ்நானமயகோசம . புத்தியும் ஞானேந் 

Brus xo pug. 

(நி.வது. அனந்தமயகோசம் - பிராணவாயுவுஞ் சுமு 

த்தியுல் கூடிரிறபது, 
ஆக இசண்டாந்தத்துவம்-௩.0. 

மூனறநீதநதுவம் ௩.௬-ன் வரலாறு, 

அதாரம் - ௬. 

மூலாதாரம், சுவாதுஷடான்ம, கீணிபூரகம, அனா 
சதம, விசுத்தி, ஆக்கினை. 

௧-வது. மூலாதாரம் - காற்சதுரத்துக்குள்ளே முக் 
கோணமாயிருப்பது; இதனடுவே நிற்கும் எழுத்து ஓங் 

காரம், இதில் நிற்குகதேவதை விநாயகண், 

௨-வது. சுவாதிஷ்டானம் - நாற்கோணமானது; இத 
னடுவேஙிற்கும்எழுத்து ஈகாரம்; அதிதேவதை பிரமா. 

௩-வது. மாணிபூரகம் . பிறைக்கோணமானது; இத 

னடு3வநிற்கும் எமுதது மகாரம்; ௮இ2தவதை விஷ்ணு. 

௪-வது. அ௮னாகதம்-முக்கோணமானது; இசகனடுவே 

நிற்கும் எழுத்துச் சிகாம; ௮திதேவதை உருத்திரன், 

௫-வது. விசுத்தி- ௮றுகோணமானது; இதில் நிற் 

கும் எழுத்து வகாரம; ௮தி?தவதை மஹேசுவான். 

4



Gv வேதாந்தத்தத் துவக்கட்டளை. 

௬ வத ஆக்கினை - வட்டமாயிருபபது; இதனடுவே 
நிறகும எழமுகது யகாரம, ௮தி?தவதை சதாசவன 

இபபடி. ஆதாரம ஆறிலேயும, அதெழுக தும, று 
தெய்வமும, ஏறவீமெ, அதில ஐமபததோ reeprcper 
கண்டுகொளக 

மணடலம ௩ 

௮ கனிமண்டலம, ஆதிதகமண ட ID, FBR மண 

டலம;. 

க-வறு. அககினிமண்டலம - நாறசதுரமாய் ஈடுவே 

மூன்றுகோணமாயப பிருதிவியும அபபுவும கூடினவிடத 
தே நாலிதமுடைய புஷபமாயிருபபது 

௨-வது அ இக தமணடலம - இருதயகமலம அறு 

கோண மெடடிதழுடைய புவபமாய வாழைபபூபபோ 
ன்று &மகநோககி யிருபப.து 

௩-வது சகதிரபண்டலம - கோடி சஈதிராதிததருத 
யம ஆனாறபோலச சிரசுநடுவ ஒவ என்ற ௮சுகரததை 
மூன்னிட்டுப் பேதிதது நிறகும, இதனமிாரதகலை ௮ககனி 
மண்டலததை மேஷஞேகூச் 2சாதியாயிருககும இதனடு 
வேபராசததி சநதராஈநத வாலையாக எழுஈதருளி யிரு 

பபள 
LOGYLD ~ RL 

ஆணவம, காமியம, மாயை 

௧-வது அணவம - உடமபை நா னென் றிருககை. 
௨-வ3. காமியம - கண்டவற்றிறகெல்லா மாசைப 

படகை.



வேதாந்தத்தத் துவக்கட்டளை. Ga 

௩-வது. மாயை-தனக்குவருவ௯்த யறியாமற் கோப 
ககொண்டிருககை 

தோஷம-௩. 

amr sin, Da sin, கிலேததுமம, 

வாதமாவாயுவின?காபம. பிததம-அக்கனியின்கோாப 

ம் சிமிலக.தூாமம அப! (வின் கோபம. 

இரக சன்றுகோொப உதாறசகலவியாதியுமுண்டாகும- 

ஏிடணை - bh. 

௮ாதக5மவேடணை, புததிவேடலை , -லகேடணை. 

௮ாததம்வடணை- இரவியக்ளை ஈ2 தடி. MOFLIUD 

{So BiCar carey Bs or 305) geoFUU TH. OWSS 

_ணை-உலஈவிவ பயக oT G3 GQ goFiusO Fo- 

குலாம் - Rh. 

Orre gi, சாமதம, சாத்விகம 

இராசதம் அகஙகாரமாப்வெடடஉம குத்தவும கடி 

ஈகவுமாயிருப்பது. தாமதம - மததமாப மததிமமா யிருப 

த. சாத்வீகம் - அடக்கம். அன்பு, வி2வகம், ஐம்பொ யி 

யடக்கல, அருள், ஞானம, தவம, பொறை, மேன்மை. 

வாய்மை முதலியவறறை'யுடையகாய் மாட்டங்கொண்டீ 

நப்பது. 

இராகம - ௮, 

ே லோபம், மோகம, மதம், மாற்௯ காமம், கு TT Sip, Bw 7 9 10 ’ பி 

ரியம், இடும்பை, ௮கங்காரம;



௫௨ வேதாதந்தத்தத் துவக்கட்டளை. 

காமம்-தசை. குசோதம்- பிணக்கு. உலோபம் - பிடி 
பாடு. மோகம்-பிரியம். மதம்-கருவம். மாற்சரியம்- உறவா 
யும் உதட்டில்நகைப்புமாயிருந்து உட்பகை விளைவித்தல். 
இடும்பை-உதா€னேம். ௮கங்காரம்-கோபித்தல். 

வினை - ௨. 

நல்வினை, தீவினை. 

நல்வினை - புண்ணியஞ்செய்தல், தீவினைபாவஞ் செய் 
தில்: 

௮வஸ்தை - இ. 

சாக்செம்,சொப்பனம்,சுமுத்தி, துரியம், துரியாதீதம் 

சாக்காம்-லலாடத்தானம். சொப்பனம் - கண்டத்தா 

னம். சுமூத்தி-இரு தயகமலம், அரியம்-சாபிக்கமலம், தூர் 

யாதீதம் - குறியிடம். 

முூன்சொல்லிய சாக்செமானது லலாடத்தான த்தில் 

சத்தம், பரிசம், உருவம், இரசம், கந்தம், வசனம்,கமனம்,, 

தானம், விசர்க்கம், ஆனந்தம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் 

சிக்தம் இம்பதினாலு கருவிகளுடன் தன்னுடைய சந்நிதி 
யீற் சேவிக்கத்தக்கதாகப் பராசத்தியருளால் இசசாவும் 

படையும்போல நிற்கும். 

இதற்குக சாட், 

திருமத்திரம், 
கண்டனவனத்துள் கலச்தனயவோரைந்து 
முண்டனரான்கு மோதியுணர்ந்தபின்



வேதாந்தததத் துவககடடளை. ௫௩ 

பண்டையனாதி பகர்ந்தவிச்சாக்செ 
மண்டமதாக வமர்ந்திருக் கானே. 

இப்பால முன்சொன்ன பதினாலு கருவியிலே ugg 

மொடு நின்ற நான்கு கரணமுஞ் சொப்பனமாகியகண் 

உத்தானத்திறிற்கும்போது சகனவுகண்டு மறந்துவிட்டே 

வைன் றறியவும். 

இதற்குச் சாட்சி 

இருமத்தரம. 

பண்டுமொழிந்த பதினாலுர் தன்னிலே 
கண்டமதனிற் கரனாங்கலந துதான் 

மண்டிவளைந்த மனைவாம்க்கைதன்னிலே 
கண்டுமறிரந் துவ கனவதுவாமே. 

சுமுச்தியாவது முன்சொன்ன கரணம் கான்கில இச 

ண்டுமொடுங்கி இரண்டும்வந் திருகயகமலத்திலே நின்ற 

அதன் றறியவும், 

இதக்குச் சாட்சி 

இருமத்திரம் 
அனமனமு மறிகின்றபுத்தியு 
மூனையிழகஈதுறின் றுள்ளேயுயிரப்பெய்திக் 

கசானமிழக்து தயங்யெவாறுபோல் 
ஞானமிழக்து சுழுத்தியகாமே. 

துரியமாவது இசண்டிலொன்றொெல ஒன்று2பாய் 
உரபிக்சகமலத்தில் நிற்குமென் நறியவும்.



௫௪ வேதாத்தத்தத் துவக்கட்டளை, 

இதற்குச் சாட்சி 

திருமத்திரம். 
கானததெழுந்து திரியுக்துரியச்தான் 
வான ர்தெழுகந்தும3பாய் வையம்பிராக்கத்2த 
தானத்தெழுந்த கரு த்தின் நலையிலே 

யூனை ச்தவிரக்துமங் கோங்றின்ருனே. 
துரியாதீதங் கெட் டவிடத்தில் Yor Lot pow Fie 

அிற்கிடர் துறங்குமென் றறியவும் இது மூன்சொன்ன 
பதினாலு கருவியு மிறர் தவி. ம். 

இதற்குச் சாட்டு 

திருமந்திரம்: 
துரியமிருப்பது சாக்ரெத்துள்பளே 
நரிகள்பதினாலு ஈஞ்சண்டுசெத்தது 

பரியபுரவியும் பாரிற்பிறந்திடா 
துரியமிருபபிடஞ் சொல்லவொண்டார த. 

ஆக - மூன்முற்ததிதுவம் . ௩௬: 

  

இதற்குச் சாட்சி 

திருமத்திரம். 
முப்பதுழுப்பது முப்பத்தறுவருஞு 

செப்புமதிலுடைக் கோயிலுள்வாழ்பவா 

செப்புமதிலுடைக் கோயில்கசிதைந்தபி 

ஜனொப்பிலனை வரு மோட்டெடுத்தாரே, 

வேதாத்தத்தத் துவக்கட்டளை 
மந்றுப்பேற் ம தட 
fe



டே 

இவமயம். 

ஆ ரூ தார 
ஓ டி o 

ஜீவோ றபத் திசிந்தாமணி, 
ati} 

காப்பு: 

ஆனைமுகன் ஆறுமுகன் அம்பிகைபொன் னம்பலவன் 

ஞானகுரு வாணியையமுன் நாடு, 

நாட்பேநமை, 

நமசிவய மென் றுரைத்த மந்திரம் 

நவ்வொடு மவ்வும்போய் மாய்கை வலமதாய் 

யவ ௱ரன ஜீவன் வவ்வுறச் சேர்ச்திடில் 

சிலமினி லொன்றாய்ச் சவமென லாமே, 

இதன்பொருள். 

ஈகாரம்-இ?ராதாசத்தி. ஆத்துமாக்களைப் (91 பஞ்ச த் 

இலல இச்சையை வருவிக்கும். 

மகாரம்-இரியாசத்தி, அத்துமாக்களைப் பிரபஞ்சக் 

தில் மெய்யென்றமுத்தும் சிவச்திலே ஆசையை வருவித் 

துச்சசொரத்தோடு கூடி. நிழ்பது 

ஈகாரம்-றின்றசிவத்தில ஆசையைவருவிதது மகார 

தீதோ கூடிரிற்பது.



௫௬ BG STG 
கமசவயவென் ஹோதப்பட்ட வைந்தெழுத்துக் குள் 

ளே ஐர்கெழுத்துண்டு, இந்தஜந்தெழுத்தினையும் மூல 
ட்சரமாகய அ௮காரம்-உகாரம்-மகாரம்-வித்து-காதம்-என் 

இற அட்சரங்களைச்சேர்ப்பசெப்படியெனில், சிகாரத்தில் 
அகாரமும்;, வகாரக்தல்-உகாரமும், யகாரத்தில்-மகாரழு 

ம், விர்அ-சகாரத்திலும், காதம், மகாரத்திலுமாம். இச்சு 

ப்படி. சேர்ந்த ஐர்தெழுக்தும் ஓடுகிற விதமெப்படி யெ 

னில். 

நகாரமானது-விந்து-தி3ரா தாசத்தி பிரபஞ்சத் தி£ல 
இச்சையைவருவிக்காமல் சிவத்திலே இச்சையை வருவித 
அச்சிகாரத்திமீல ஐக்யெமான து 

மகாரமானஅ௮-ராதம்-கிரியாசத்தி பிரபஞ்சத்தை மெ 

ய்யென்றழுத்தாமல் சிவத்திலே அசையைமெய்யென் றழு 

த்திவ்காரத்தில் ஐக்கியமானது நின்ற எழுத்தை ஓதமுன் 

சொன்ன மூன்றெழுத்தும் ஒன்ருயின. 

அதெப்படி யெனில். பசாபரமாகிய பரமேஸ்வரன் 

ஆதிகாலத்திலே ஆத்மாக்களை இரட்சிக்கத்திருவருள் புரி 

நீதமையால் பராபரையான சத்தியின் துடையில் தம்மு 

டைய பெருவிரல் அங்குஷ்டங்கொண்டு 8றுகையினாலே 

பராசத்தி பொறுக்க மாட்டாமல் ஒவென்றனள். அப் 

போது பராபரமாஇய பரமேஸ்வரன் ஆவென்றமைத்தார்: 

அந்த வெழுத்து அகாரமானது. அப்போது பராசத்தி 

அடக்கமாய்வவென்றனள்.௮க்தஎழுச்து உகாரமானது:



ஜீவோற்பத்இிரித் தாமணி. டூ௭ 

இந்த இரண் டெழுத்துக்களுஞ் சத்தியும் சிவமுமானது. 

இவ்விரண்டெரத்தும் ஜரட்சரமான ௪ எப்படியெனில். 

அகாரம் இலக்கத்தில் - ௮, பின்சொன்ன உகாரம் 

இலக்கத்தஇல்-௨, இவ்விரண்டுமாய் தொகைக்கு ௰- ஆயின. 

யவ்வானது ஜீவன் அந்தச்்வேனைச் சத்தியுஞ் Hap 

மாகக்கூடி அத்துமாக்களை சினேகத்தை வருவித்து. 

நவ்வானது திரோதயசத்தி, இச்சினேகத்தை மெய்யென 

றமுத்தி மிகவும் இருதலயுண்டாக்கனது. மகாரமானது 

இரியாசத்தி, இவை யிரண்டினும் பற்றாமல் நிற்இுன்ற.து. 

யவவானது ஜீவன், இவையிரண்டும் “விந்து காதமானது 

இரந்த உருக்கத்தைச்சக்திபெருளென்றறியாமல் நின்றது. 

சேவலமான இருள் எப்போது பெறுவோமென்ற விகா 

ரம் சகலமானபகல் இவையிரண்டுக்கும் இரவுபகலென்று 

பேர். இவையன்றி ஞான முறைமைக்குச் சகலாவஸ்ை 

யென்றும் சேவலாவஸ்தையென்றும் பெயர். 

சிதம்பாத்திலே சனேகமா யிருக்கையினாலே பராபர 

மாகிய பாமேஸ்வரன் மானைப்பிடிக்க மான்வேடங்கொண் 

ட.து2பால் இராப்பகலே குருவென்று வடிவெடுத்துக் 
கொண்டு ஆதி கபிலமாமுனிவர் இிருவள்ளுவநாயனார் உடி. 

வமாட்த் திருக்குருக தீசுவரராயயெ திருமூல தேவருக்கு த் 
தருவாய்மலர்ந்தருளிய உபதேச லவைப்பாகும். 

சிமா ய நமா. 
oj
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தோற்றமும் ஒடுக்கமும் அறியும்படி 
பராபரமாக்ய பாமேஸ்வான் 

தராதலம்படைக்கத் தானினைநீதநளி, 

பராபரத்திற் பரந்தோன்றி, பரத்இிற் சிவந்தோன் நி, 

சிவத்திற் சத்திதோன்றி, சத்தியில் காதந்தோன்றி, காத 

அதில் விந்துதோன்றி, விக் துவில் சதாசிவந்ோன்றி, சதா 

சிவத்தில் மகேசுவரந்தோன்றி, மகேசுவரத்தில் ருத்திரன் 

தோன்றி, ருத்திரனில் விஷ்ணுதோன் றி, விஷ்ணுவில் பிர 

ம்மாதோன்றி, பிரம்மாவில் அகாயந்தோன்றி, ஆகாயத்தில் 

வாயுதோன்றி, வாயுவில் ௮க்னிதோன்றி, அக்கினியில் 

அ௮ப்புதோன்றி, அப்புவில் பிருதிவிதோன் றி, பிரு இவியில் 

அன்னச்தோன்றி, ௮ன்னத்தின் கண்ணே நா மிருக பட்சி 

தாவா சங்கமாதிகள் தோன்றின. 

இவவிதமாய்த் தோன்றிய ௮டைவே ஈர மிருக பட்ட 

காவர சங்கமாதிகள் ௮ன்னசத்திலொடுங், அன்னம் 

பிரு திவியிலொடுங்கு, பிருதிவி ௮ப்புவிலொடுங்9, அப்பு 

தேயுவிலொடுங்க, தேயு வாயுவிலொடுவ் 5, வாயு ஆகாச 

தீதிலொடும்கி, ஆகாசம் பிரம்மாவிலொடுங்க, பிரம்மா 

விஷ்ணுவிலொடுங்க, விஷ்ணு ருச்தினிலொடுங்க, ருத்தி 

ரன் மகேசுவரத்திலொடுங்க, மகேசுவரன் சதாிவத்தி 

லொடுக்க, சதாசிவம் விர் துவிலொடுங்கி, விந்து நாதத்இ 

கொடுங்க, சிவம் பரத்திலொடுங்கி, பாம் பராபரமாகெ 

ப்ர மேஸ்வரனிடத்தில் ஒடுங்குமெனக் காண்க.
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அதி.துவாதத்துவம். 
௮ன்னத்தில்-ரஸர்தகோன்றி, ரஸத்தில் - உதிரந்தோ 

ன்றி, உதிரத்தில்-மாம்சந்?தோான்றி, மாம்சத்தில் - மேதை 

தோன்றி, மேதையில்-அ௮ஸ்.திதோன் றி, ௮ஸ்இயில மச்சை 
தோன்றி, மச்சையில், கலந் மதொன்றி, சுச்கிலகுதில்5 

அ சோணிதந்தோன் றியது 

இப்படித்? தான் றிய ஈந்லெ /ம3ராணிதங்கள் அணு 

ப்பிரமாணமுள்ள ஒருருவுபோலப் பர்ய்க்துகுதித் து கண் 

டி.ப்பும் பேரிகையும்? போலை சண்டித்து நடுவெளியில் ஒரு 

சுமுமுனையுண்டாய் அ௮ம்முளையினடிவ ஒருதுவாசமுண் 

டாய் அ௮த்துவாரத்தினடி2வ இரண் டெழுத்துக்கள roe 

அமபிமந்திரித்துப் பிண்டமாகியெமமள வில், 

சக்லெம்பெருகில் - ஆணாம். /சோணிதம் பெருஇல் 

பெண்ணும். இந்தச்சுக்கிலச் சமீராணிதம் ரேகித்துப்பெரு 

கில் இரட்டைப்பிண்டமாம். அப்பிண்டமானது நீர்வழி 

யேபெருகில்- ஊமையாம். மலக்டையேயாடில் மந்தனாம். 

இப்படிக்குக்கெற்பவுற்பத் இ கொள்ளுங் காலத்தில் 

இரதக்கலையென்றும் இரஸக்கலையென்றும் இரண்டுகலைக 

ளுண்டு. 

அவற்றுள் எரிகலையி £ல பிமாணேர்திரியம்பாயில் இடப் 
பாசுங்கொண்டு கிருமியென்னும் புழுச்சென்று விழுங்கா 
மல் கன்றோடுதாய்ச்சென்றுகொடர்க தாற்போலே பிராண 
வாய்வை ஆக்துமாமுன்னிட்டுக்கொண்டு செல்லுமள வில் 

இதமகிகமென்லும் இரண்டக்ஷ£மும் பின்தொடார்துசெ
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ன்று அச்சுக்குள் ௮ச்சாக அ௮வ்வென்னு மூலாட்சரத்தில் 

அமைத்துப்புகவிட்டுக்கிறிச்சலை வாசல்போலே ஓடி. ௮வ் 

கிஷாவென்னு மந்திரக்கயிற்றாலே சுருக்இக்கட்டி, சிவாக் 

ஞாசக்கரத்திடையிலே முத்திரையிட்டு தான் ஒருத்தியா 

ய்நின்று இந்தக்கருவை வளர்க்கும்படியாய்க் கெற்ப உற் 

UM FOF உதானவாயுவான மூலவாயு வளர்க்கும். 

௮௮ எப்படியெனில், கெற்பாகுதி யென்னும் பவக்க 

உலில் எண்ணனவாயு வளர்க்கும்: 

அதுயெப்படியெனில், எண்ணெயுக் தண்ணீரும்போ 
லஙிற்கிறசுக்கில சுரோணிகக்தைப்பாலும் நெய்யும்போல 
பாய்ச்கவுடனே கற்பிக்குங்கற்பைச்சருக்கனாற்போல வா 
சலையடைத்துக் கருவை வெளியாக்கி, ஒன்றுர் திங்களில் 
உதிரக்தாளும், இரண்டாச் திங்களில் கொழுந்து விட்டு 
அச்சு அமையும், மூன்ராவதில் மாமிசந் இரண்டு முட்டு 
உருவமாகும், நான்காவதிலோ, தண்டமாய் நரம்பு, காடி 
களமையும், ஐக்தாவதில் பஞ்சவான்னமாய் இந்திரியகரசு 
சால் அழியிஸும் அழியும் செழிக்கொஞ்செ நிக்கும், ௮0 
மாதத்தில் ௮திர்புகுந்து மையின் வடிவழாற்று கால் 
கைகள் வகுச்சப்பட்டு நவத் நூவாரங்களு முண்டாகும், 
எழாமாதத்தில் கற்பத்திலிருக்து எழுந்து முழக்கருநற்று 
கெற்பத்தைச்சூழ்ந்து டாளும் ஏனெனில்-:எ௨த.] ராடி 
க.ரம்புகளும் மூராதாரமும் ஐக்தெழுச்சம் ஐம்பத்? தார 
ட்சாமும் பஞ்சபூதத்தேவதைகளும் தூலச்சூக்ருமத துட 
னே கொழுக்துவிடப்பேதையாம் எட்டாமாதத்தில் நீட் 

ஒ.முடக்கி தாயுண்ட அ௮ன்னசாரத்சைக்தொப்புளின் வரி
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யாரகவுண்டு பிள்ளையி னுடல்வளர்ந்து தாயுடன்தோன்றி 

உயிருடன் ஆடும். ஒனபதாவதில் தலை காலளவும் சோம 

ததவாரமுண்டாம, சோமககுருத்து ௮றிவுடனே உரங் 

கொள்ளுகையில் விசனம்பொறுக்சமாட்டாமல் ஈசுவானை 

கோக்கித் தவஞ்செய்து தொழுகையுடனேபிரிர்து ஜனன 

ச்சை யொழித்தருள வேணுமென்று வணங்கிறிற்கும் பத் 

தாவது மாதத்தில் நிறை பிண்டமாய் மலைமேல் நின்று 

கலைகழாய் விழமுந்தவர்களைப்பபாலே ௮பான வாயுவின் 

பலத்தினா2ல பூமியில்லிழுற் தும் முன்னுள்ள நினைவுகளை 

மறவாதிருக்கூம்: 

இப்படி பரப்பிபமம சிருஷ்டிப்பினாலே கர்ப்பந்தரி 

தீது வாழ்வுபெறும். 

அப்பேர்ப்பட்ட பிராணவாயு வலப்புறமோடில் ஆண் 

பிள்ளையாம், இடப்புறமோடில பெண்டுபிள்ளையாம், வாயு 

விரண்டும் ஏகோபித்தோடில் அலியாம் ௮சாவத பேடி 
அல்லது குறியற்ற த. 

அந்த வேளையிலே ஈடந்த வாயு பேதியாமல் ஐந்து 
HT LA oo BL or OLD ஈடர்தியங்குமாலல் ௮ந்தப் பிள்ளைக்கு 
வயது £ா. ௮ந்த அளவு குறையுமாகில் பிள்ளைக்கு வய 
துங் குறையும், வாயு நிரம்பியோடில் அ௮வையவங்களுண் 
டாகும் ௮வ்வாயு சிதறியோடில் ௮வையவங்கள் குறை 
யும். முதன்மையில் கெற்பரர்சன த்தில் போகிக்கும்பொ 
மூனு மூன்று குணத்திலை Pear pa Hi மாதா பிதாக்களு 
ஸு உண் டானால் மக்களுக்கும் உண்டாகும்;
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அர் தவேளையில் வாயு நின்்றியங்குமாடில் நிலத்தில் 

நிறமே பிள்ளைகளுக்கு நிறமாகும், மாதா பிதாக்களி 
னுடைய மனமும் குணமும் வாயு மொன்றாகுமாதில் அத் 
தப்பிளளைக்கு மிகவும் அறிவுண்டாகும். 

மாதா பிதாக்களுக்கு அந்த மூன்றுவிதர£ஞ் சித மில் 
பிள்ளை மறித்துப்போம், கர்ப்பாசனத்தைவிட்டு கெற்பங் 
கரவழியிலும் போக்கிலும் ௮ககனி மிகுக்கிலும் வாயுகல 
ங்கிலும் மலமாம. am BE Ly Bagi & ளிருவ நககும் லாக 

இனி அதிகரித்தால் ௮ர்தகர்ப்பஞ் சுவறிப் பாம். 

இப்படி. சன்மானுபவக்கிற் டாக எடுக்கப்பட்ட 

சரீரத்தில் முன்சொன்ன ail Nous அருக் தின அன்னாகாச 

மானது முப்பது காநிகையில் எங்குற்றதெனில். 

மல ஜல ரத்தமாகய ஸான்று ௩. 17H LO இதில் இசாப் 

பகல் அறுபது நாழிகையில் மலஜலமென்ற இரண்டுகூறு 

கழிந்து போம், மற்ற ஒருகூறாகி இரத்தமானது சரீரத்தில் 
தம்கும ௮௩த இரத்தமானது ஏழிலொருபலகு இந்திரிய 
மாம். மற்றபங்குகளோவெனில், தோல்-உ3ரர மம-௪)த- 
கற்பம்-2மதை ௮ஸ்தி குடும்பி - பூளை-௪க்லெம் - இயம்பு- 
குடல்-கரம்புமுதலிய விடயங்களுக்கு முறையே எ நாழி 
கைவிதம் பரவிகிற்கும். 

இனி இந்தச்சரீரத்தில்இருவினை க்சகவுங்கூட்டி மூல 
த்தண்டாகயெநெடுங்கயிற்றமை முகட்டுவளையாகச்சேர்த்து 

பமுவெலும்பாகியவரிசையிட்டு ஈரம்பாெயயாக்கையாலே 

கட்டி உதிரமாகிய ஐ.உ.தினாலே மண்கூட்டிச் சுவரே 

ற்றி ரோமமாகய கத்தையாலே மேய்ச்து எடுக்கப்பட்ட
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விட்டுக்கு ஈவத் துவாரமென்னும் வாசலிட்டு, அச்சமாகிய 
சதவுகளிட்டு பல்லாகய தாள் பூட்டி சாவாகிய ஓங்காரம் 

பாய்ச்சிப் பண்டமாகயெபஞ்சேந்திரியக்கஞு முடைத்தாய் 
நிற்கும். 

இச்தச்ச!ர்தில் பதினாறு கதவுபூட்டிய வீணாத்தண் 

மிம் மொழியென்னு முச்சாணெலுமபும, முச்சாண்சதை 

யும், அஞ்சுருவும், அறுதெருவும், எழுகடலும், எட்டுதா 
ணும், நாலுசாண்பருமனும், எட்டுச்சாண் நீளமும், முப்ப 

ததிரண்டு முழககுடலும இருக்கும. 

இ௫ மூலாதாரத்தைக்தொட்டு ஆக்ஞையளவும்பெ 
ARG TOL | BOI (ககத) இறு ரம்பு (௧௮) கையிலும்காலிலு 

மபெருுரம் | (௪௪) சிறுரம்பு (சக௨த2) சாபி தானத்தில 
பெருஈடம்பு (த) சிறு (௨௧) நவகதுவாரத்துக்கும் வாசல் 

௯-க்கு பெருகசமபு (தநா) சிறு௩ரம்பு (உதய) முடிவில் 

பெருகரம்பு (௩5) சிறுரம்பு (௬த) எலும்பிலுங் குடலி 
அம் சிறாரம்பு எத) ஆக கரமபு ஈரடி (எ௰உத) 

இனி கால்களிலும் கைகளிலும், சந்துப் பொருந்தல் 

௬௯ கழுத்துக்குக்கழ்ச்சந்து (௮௬) மேற்சந்து (௩) He 

சர் துபொருக்தல் (௩௩௭) 

இனி நாசியில் ஜலம்பலம் ௪௧. எலும்பில் ஜலம் பலம 
உமாமசத்தில் ஜலம் பலம் ௬௯ 

காலிலும் கையிலும் எலும்புகள் (௭௬) மூலாதா!த 
தை ச்தொட்டு ஆக்ஞை யளவும் முழுயெலும்பு ௩௰) கழு 
த்துக்குமேல் பொடியெலும்பு (௩௭) இருபக்கத்திலும் 
எலும்பு (உ௰) ஆக எலும்பு (இய)



௬௪ Ae sir 

இனிசரீ ரத்தில் (௩2-கோடி) சோமத்துவாரங்களும், 
நாளொன்றுக்கு (௨௧௧௬௭) ப வாசமும் (௯௬) தத்துவ 
மும், (௩௬௰) பலம் மாம்சமாம் உழக்கு பித்தமும், ஆழா 
க்குச் சேத்துமமுங்கூடி சரீரத்திலே நாளொன்றுக்கு ஈட. 
க்கும் பிராணவாயு (௧௨) விரல் பிரமாணம் புறப்பட்டு 
தரலுவிரல் பிரமாண கழிக்தும்பாய் (௮) ௮ங்குலம் உட 
ம்பூடுருகி சப்த தாதுக்களை வளர்க்கும். 

இனி ஜீவராசிகளின் வாழ்தாளின் 

விவர மெப்படி யெனில், 

வயதளவு ஈ-க்கு 0-வயதளவும் இளமை உ௰ வயதி 
னளவும்வாலிபம், உட௫-௩௰-௪௰-இ துவரையில்யெள வனம், 
௪௫-ட6-இவைகளில் கெளமாரதிசை யடைந்து ஒளிமமூ 

ங்கலுற்று பிருதிவி-௮ப்புவை கநெருக்கும்-௮றுபதில்அப்பு 
தேயுவை நெருக்கும் எ௰-தேயு-வாயுவை நெருக்குதலி 
னால் தாதுமாயாவுணர்வு பண்டுபோலே செலுத்தும், ௮0 
வயதில் வாயு ஆகாசத்தை கெருக்கும், ௬௦ வயதில் ஆகா 
சம் ஆத்துமாவை நெருக்கும், ௮தனால் மலஜலம் இடை. 

விடாமல் ஒத்துநிற்கும் mt வயதில ஆத்துமாவர்தவழியை 
கோக்கும் 

இப்படிப்பட்ட சரீரமானது முன்சொன்ன அறுதிங் 
களில் முர்தாமல் சற்குருவின்காளே சரணமென்று திக 

குருகதிசரர் ஆதி திருமூல தேவருக்கு திருவுளம் பற்தரு 
ரியமுகறைமை கூறினோம். 

தோற்றவோடூக்கம்-ழற்றிறறு, 
அவவவத்துவவலை
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அத்துவாதத் துவ கலைக்ஞானம் 

அட்சரம்-தகாரம்-கரணம்-௮வஸ்தை-பொறி-புலன்- 
இளமை-வறுமை-வேதம-புசராணம - சரிகை-இரியை-யோ 
சம-மெய்ஞ்ஞானம்- இவவிதமென் று குருவருள் செய்யச் 
சீடன்கேட்டுத் கெளிந்து ௮ருட்பிரகாசதஇமீல சர்வ௮ஞ் 
ஞானங்களையும் ஞானாக்ளனெயினாலே கட்டுப்போட்டு களி 

பபுறறு சிவச் துடனே நின்று தெளிவுறவே யெப்3பாதும் 
சிவஞானியெனறு ஒட்டியாணமபூட்டி ஆனு கமென்னும் 

ஞானாமிர் தத்தை யருச்தி ஓமஈமாவென்னும் ஞான முத்தி 
சையிட்டுஅழியாபபதவியாக மோட்சசாமபிராச்செயததை 
யடைபவருக்கே சீவன்முத்தரென்று பேசாம. 

இப்படி பபட்ட பெருமையையடையு மவர்களுக்குப் 

பாகதுி கடைக்காததற்குக் காண மேதோவெனில. 

பரக.திக்கு விலகல். 

காயாபுரி யென்னும் பட்டணமும், அக்திர G5 Br 
Goairgid ec Carley sug garrotQu வாசல் 
களும், இசண மென்னு முகப்பும், சுவாதிஷ்டானம், மணி 
பூரகம், அனாகதம், விசுத்தி, ஆக்ஞை என்னும் அரண் 

கஞூம ௮க்கினிமண்டலம், ஆதிசசமண்டலம், சந் இமண் 
டலம அகிய சொற்கமத்திய பாதாளமாகய லோகங்க 
ளும், அஙகராசன் மூரர்க்கராசன் என்னும் இரண்டு ராஜர் 

களும, மூலப்பிரகி நதி யென்னுர் துன்மக்திரியும், பஞ்ச 
இகாகளென்லும் பிரதானியர்களும், லகையென்னும் 
விதிகளும், இச்சாசத்தி ரரியாசத்தி யோகசததி ஞான 
சத்தி பராசசதியென்னும ஊழியக்காரிகளும, ௮சவை 
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யென்னும் ௮டப்பக்காரனும் கொவிதனென்னும் களாஞ 
சிக்காரனும் காலகர்மனென்லும் களவானும் மனம, புத்.இி, 

சித்தம அங்காரமென்னும் காணிக்காரனும, மாயாப் பிர 
பஞ்சபென்னும் வன்னிகாயகப்பாடிகரும், சத்த, பரிச, 

ரூப, ரச, கஈதமென்னும் கொல் காயககர்களும், காம - 
குசோ த-மீலாப-மோக-மத-மாற்சரிய-இடுபபை-௮கங்கார 
மென்னும கள்ளரும், இத மகிதமெனனு மல்லர்களும், 

அஆணலவம்-மாயை-கரமியம-என் ௮ம் கோட்டைக்காரரும, 

வாக்கு-பாதம்-பாணி-பாயு௬-உபஸ் தம் என்னும சன்னக 

BUT (BLD, சா க்க -சொப்பன-௪ முக த௩தூரியம- துரியாதித 

மென்னும தல்யாரிகளும், ௮னனமயம, பிராணமயம, ? 
மனேமயப் ) விஞ்ஞா ன மயம, ஆல ஈிதமயமென்னும கவர 

ட்களும, வாயு-2தயுவெனனும பு) னிசளுடி, மனோபதியெ 

ன்னும, கழுஸர்சனும ரவமிகாடி யென்லும ராவுததும, 
அ . 5 இருதயபாத செனகிற தாரனாபதிரளும், சதகோடி மகா 

மந திரமென்னும் உபதளமும, வாதபிதத சேத துமமென் 

னும்பரிவாசமும, அஷ்டமகமெனனும யானைகளும,கா று 

வேதமென்னும ரதங் (ளா, அசசசம் ao Bled gpd 

அதவியரும, இருவிக்சயென னும தோழிகளும், இவர்கள் 

யாவரும் கூட்டமாகக் கூடி க்கொண்டு தலகளில தாங்க 

ளே ஒருவருக் கொருவர் ஒப்புரவற்றவர்களாய் முன்னு 

ரைத்த காயாபுரிக் கோட்டையை வளைந்துக் கொண்டு 

ஒன்பது வாசலுக்கும் ௮ஷ்ட மதமென்னும் யானைகளை 

விடுத்து யுத்தஞ செய்கையில ஒருவருக கொருவா தங்க 

ளால இந்தக கோட்டையை ஆளுகறதறகமு சாத்தியப 

படாமல்காரியஉபா தியாலும்காணஉபாதியாலுமஸ்தூல
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சூக்குமாதி தேகத்தினாலும் சதர்விமீதாபாயத்தினாலும் 
உராய்ந்து இகசக்கோடடையைக் கைக்கொளளும்படிப 

சாபாமாமலங்குகின்ற சற்குருநாதன் மானைப்பிடிக்க மா 

ன்சட்டையுெகதுபோல இருகஈஇ3தவசான சற்குருகா 
கா ஆதிகபில கிய இருவள்ளுவராய திருமூல C Hous 
குததிமுவாய மாலர்சதருவியவாறு இதயமென்னலும வில்லு 

ககுப புரியெனனும நாணியைபபூடட. அறிவு யெனனும 

௮மய பொடு து குருவனனும இலக்கு ௧௫ மூலா 

சாததின இரண்கொகுசெட்டெழுதகின நடக கெழு 
த்தில யிருரறு வ ககென்றுவளை தற சங்கெனறு FH y 

ப் அகதா வன நிபமகுவிருகு சஙகெனறு Qf ton sh 

UT Fae BVO Ly Bi ப ௮கூனி மணடலததில ௮னவ 

DT) BCBS & oy b lS 1 oor நப. பாளென்னும புடை 

GMI & Cod இசண்சொரும படிக்ககவிட்டி தியாவ மெனனும 

பாணையிவாபேரகொணடு தண்டு/பூச தனுவு கும நடுக்கு 

SO) Go Wh HIT FHI MS Hunts ௮னனதானததி 
OY Mott வ்ல ஆஙகெ ன்று மம மினா ந்து றநா லமும அவ 

வையும் பதியுயகொண்மி கவெலவையெனஹும ரததிசாக்க 
னியான பன்னிரு சமுத்திரகதிலே ஆனையை ஈமாட்டுவித 
அ ஞானபரபென்னும் காவணமிட்டு உமெனறு மேனா 

க்கியுற்றயாவில சித்தரராடிவுியே சென்று சந திராபுரி 
யென்னறும மண்டலமுஙகொணடு அக்கினி மண்டலத்தில 
அஞ்செழு ச்திலேயும அ திகதமண்டலத்தில் பூ றெழுகு 

தலேயும் சந்தாமண்டலகதில ஓரெழுததஇஃலயும ஆசன: 
மாயிருகதபிறகு திரிமண்டலா திபன பினனிடடு மகிரியூ 

பதேசப்படி வைததுக்காயாபுரியெனனும பட்டணத்தை 

்கொள்ளாமற்கொண்டு ௮அதிகாயனெனனும பிரபஞ்ச.



௯௮ BGS 
களையெல்லாம் கருவோடறுத்து பின்புசத்திய ஞானப்பிர 
காசமான மனதிருத்தேரிலே யெழுக்தருளிய பின்பு அறி, 
வுசந்து நாலோகங் கொண்டருளிய பின்பு காயா புரியை 
நோக்கு திருநந்திதேவர் ஆதிகபிலமஹாரிஷி திருவள்ளுவ 
சாக்ஷியாகத் திருகுலதேவருக்குத் திருவுளம் பற்றியரு 

ளிய மூறைமையிலே திருமூலசேச௫ிகர் நின்று தகைசெய்த 
ode காயாபுரிபட்டண த்தில் யோகாஇியுங்கெட்டு இரவ 
கெக்தருவ பதாதிசேனையும் பட்டு ஆயாக்கினி வேந்தனும் 
சிறப்புண்டுபோம் காயாபுரி யென்னும்பட்டணத்தில் சொ 
ர்க்க மச்தியயாதாள லோக மளவாக திருவடி. வைத்துக் 

கொண்டு ராச்சியஞ் செப்தபடிக்கு திருஈந்திதேவர் இச 
பிலமகாரிஷி திருவள்ளுவர் சாட்சியாகத் திருமூல தேவ 
ருக்கு ௮பயாஸ்தமுக கொடுத்தருளி ௮பிஷேகமுஞ்சூட் 
ட.சிததாகதமும் வேதாநதமுங்கடஈத மாதாகத முடிவான 
அமுாதபஞ்சாட்ச7 அருவறிலையில்சூரஷிம்புகட்டி. இப்படி 

யுணர்த்தியருளிய முறைமையை உட்பட்டுத்தேடா தவன் 
சிவஞானியலலவெனறு இஈதமுறையை உட்பட்டுத்2 தடி 
னபெரிஃயார்களுக்குப் பசாபரத்தில் உத்தரங்களும் வெ 
ளியாயிருக்கும 

பிண்டத்திற்கண்டபொருள் ௮ண்டத்திற்காணலாம் 

அண்டத்திற்குள்ளது பிண்டத்து முணடென ்கொள் ௧, 

ஜீவோற்பத்து ரித் தாமி 

முற்றிற்று, 
அரையர்,



ab 

இவமயம். 

i பிலை SD SI a இ Om hb, 

a CEE வர ணவையைட- 

சரீரத்தினளவு பிரமாணா இகளின் விவரம். 

இந்தச் சரீரமானது ௮வரவர்கள்கையினால் ௮-சாண் 

ளைமும், ௪-சாண் பருமனும், அல்லது ௬௬ - விரற்கடை 

அரமாணமு முள்ளது. 

இதற்குள் ௯௬௬-தத்துவங்கள் அடமகியிருக்கின்றன. 

அவையாதெனில்: 

வாசல்கள் ௯-பொறி-௰ புலன்-ய் ஆதாரம் ௬ மண்ட 

Dh. Brig வாயு-0 தாது-எ இராகம்-௮ கோசம்-(ு 

STOMP ௮வஸ்தை-இ குணம்-௩ மலம்-௩ வியாதி-௩ 

ஆக ௬௬ 

இவைகளுக்கு விவரம். 

செவிகள் ௨ கண்கள் ௨ நாசிகள் ௨ வாய் ௪ குய்யம் 

பெண்குறி ௮ல்லது ஆண்குறி க குதம் ௮ல்லது ௮பான 

வாயு க ஆக வாசல்கள் I, 

சரோத்தாம் ௪ தொக்கு க ஈட்சுக சிங்குவை ஆ 

க்ராணம் ௧ YS பொறிகள் (ந.



(3 தத். துவ Sens. 

இவைகளீன் யியற்கையாவன: 

சுரோத்திர பென்பது செவி; இது அகாசத்தினிட 
மாப்நின்று சத்தத்தை யறியும் 

தொக்கு என்பது உடம்பு, இது வாயுவினிடமாய் 

நின்று பரிசததை யறியும். 

சட்சுவென்ப கண், இது தேபுவினிடமாய் நின்று, 
| டப கதையறியும் 

ரிங்குவை யென்பது சாக்கு, இது அப்புவினிடமாக 

நின்று ரஸத்தை யறியுப, 

ஆக்ராண மென்பது மூக்கு, இது பிரு திவியினிட 

LOT GGT LD! BH BOO ws Oly Lo. 

இவைகளை ஞானேர்திரிய மென்னப்படும் 

கங்மேநதீர்யமாவன. 

வாக்கு பாதம் பாணி பாயுரு உபஸ்தம ஆக (நி 

இவைகள் முறையே வசனம், கமனம, தானம, விச 

BFL, ஆனகதம் இவைகளாம் 

ஆகாசத்தினிடமாக நின்று வசனிபபது வாக்கு. 

வாயுவினிடமாக நின்று கவனிப்பது பாதம். 
தேயுவினிடமாக நினற இடல் எற்றலானது பாணி. 
அப்புவினிடமாக நின்று சலமலாஇகளை க்களை தல பாயுரு 

9 நதிவியினிடமாக நின்று ஆன திப்பது உபஸ்ந 

இலைகள் கனமேர் இரியங்களாம். 

jo —



+4 e . ௪ ஜிவோற்பத்தி சித்தாமணி. எக 

தன்மாத்திரைகாவன: 

சத்தம்-பரிசம்-ரூபம்-ரஸம்-கந் தம்-.ஆக-(. 

சத்தமானது தகாசத்திலும், செவியிலு மொடுங்கும் 
பரிசம் வாயுவிலும் உடம்பிலு மொடுங்கும். 

ரூபம் தேயுவிலும், கண்ணிலு மொடுக்கும், 
ரஸம் நீரிலும், சாவிலும ஒடுங்கும். 
கெக்தம் பிருதிவியிலும், ஏறக்கிலும் ஒடுங்கும். 
வசனம் வாக்கிலும், ஆகாசத்திலும் ஒடுங்கு, 

கமனம் வாயுவிலும், சாலிலும் ஒடுங்கும். 
தானம் தேயுவிலும், கையிலும் ஓடுங்கும் 

விரர்க்கம் அப்புவிலும், முகத்திலும் வடுங்கும். 

அனக்கம்.பிரு இவியிலும், குய்யத்துலும் வடுங்கும், 

ஆக பொறிக்கும் புலன்கள் (0-க்கும் 

விவரமிதுவாம் 

wenn fe a 

Of shit LGM aco. 

ராலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூாகம், அனா 

wn Ae sD, நனை இவைகளாம். 

இவைகரி விவாம். 

ரூலாதாரமாவன-காலெலும்பு ௨-௮ சதிரெலும்பு ல் 
கூடிய இடம் குய்யம், குய்யத்துக்கும் குதத்துக்கும் ௩௫0 
வே குண்டலி வட்டமாய் அச்ச வட்டத்துக்கு நடுவே 

இரிகோணமாய் அரத இரிகோணத்துக்கு மடவ tds



௭௨ தத் துவதீபிகை, 

மூடைய ஒருபுட்ப வட்டமாய் கடப்பம் பூப்போன்றிருக் 

கும், அந்தப் புட்பத் துக்கு ஈடுவில் ஒங்காரவெழுத்துகிற் 
கும் ௮ந்த ஓங்காரத்திற்கு கடுவில் விக்கனேஸ்வாலும், 

வல்லபை சத்தியும் எழுச்தருளி யிருப்பார்கள். பச்சை 

நிறமுள்ள, அந்த நாலிதழிலும் நிற்கும் ௮ட்சரங்களை 

இசற்கடியிற் வரும் மூலாதார சக்கரத்திற் காண்க, 

இதற்குப் பிரமாணம் இருமந்திரம். 

மாமலர் சாலையும் வட்டத்தின் மேலிடு 

மாமலர் நாலிலும் வவ்வாதி சவ்விடு 

மாமலர் நாலிலே வட்.த்தி னுள்ளே 

ஒமென விநாயகன் உலாவி நின்றானே 

ஒருவீடு வாசற் இருவீடு மேலே 

கருவீடு வாசற் இருவிரல் 5 1p 

உருவீடு சோதியு மங்கே யுதிததன 

திருவுடை யாரிது தேர்ந்தறி வாரே 
இட்டா ன றிந்திலன் G1 GET ChB கண்டிலன் 

தீட்டா னறிந்தான் ஒருவர்க் குறைத்திலன் 
மெட்டாய் வளர்க து அதின்மேல விரரயகன் 

அட்டாங்க யோகத் தமாந்திருற தானே 
ஓங்கார மென்னும் ௮வளொரு பெண்ணாம் 
நீங்காப் பச்சை நிறம தகஈதவள் 
ஆங்கார முடன் ஐவரைப் பெற்றவள் 
ங்கா சனத்தி லினிதிருர் கானே. 

டட



ஜ்வோற்ப த்தி சிச்தாமணி. ௭௩. 

இது மூலாதாரம், 

  
முூக்ச்காணம் 

நாலிதழ்கமலம் 

ாமாணிகககிறம 

கணபதி 

கண்டலிசத்தி 

ஓங்காரம் 

இவை பெலலாம் அவ்விடத்தில் 

மீதானறுவறு 2 பாலிருக்கும்.



௪௪ தத்துவஇபிகை 

இதற்கு இரண்டு விரற்கடைக்குமேலிருபபது 

சுவாதிஷ்டானம் 
YR OT DEBT Puy ee girs Re OCer அறிதழ்க 

யுடைய ஒருபுட்பவட்டமுப, ௮சனமகதியிலே லிகச 
டமும், வீணாகதண்டின டியுமாயில இ ௮ கனடுமத தியி 

லே sear எழுத்து நிறகும 
௮ தரகாரததி னடுவில பிசமமாவும சரஸவதியு ம 

விறறிருப்பாகள். 

இ௮ பிருதிவியின கூறுகும பொனனிறமாம YH Bl. 
பு.ட்பததின் அறிதிலுமுளள ௮ட்௪ரஙகளை இதறகடி 
சில வரும சுவாதிஷடான சககரததிற காண்க 

இது சுவ £திஷ்டானம்; 
மணக்க aE டக ரட் 

  

BT OF BI ip 

YD ழ்கமலம 

மீசமபொ னனிறம



Coun Duss) Fs Stes. ௭௫ 

பிரம்மா 

சரஸ்லதி 

நகாரம் 

இவையெல்லாம் அவ்விடததில 

தோன்றுவ நுபோலிருக்கும். 

OOOO 

இதற்கு ௮ - விரலபிரமாணத்துக்குமீமல் இருப்பது 

மணிபூரகமாம்,இதுகோழிமுட்டைபோல த௮ நரம்புதாடி 

களாம்சூழ காடி க்கெல்லாம ேவருள்ள து, இதை உள்ளறி 

வுள்ளோர் உர இக்சமல மென்று சொல்லுவார்கள். இது 

தொ புளாக்கு நேரிற் அப்புஸ்ரான த்தில் ஏழா ம்பிறைக்கி 

ணகியிருக்குமாா. இதினடுவே பத்து இதழை யுடைய 

ஒருபுட்பம வட்டமா யிருக்கும், ௮றதபுஸ்பத்தி னடுவில் 

மகாரவெழுத்துகிற்கும், ௮க்சமகாரத்திற்கு மகாவிஷ்ணு, 

வும், மகாலட்சுமியும் வ முக்தருலி யிருப்பார்சள் பளிங்கு 

நிறமுள்ள, அந்தப்பத் திகழிலும்றாடஇன்ற இகற்கடியில் 

வரும் மணிபூரகச்சக்கரத்திற் காண்க,



  
மூன் மும்பிறை 

பத்திகழ்கமலம் 

மரகதநிறம் 

oh ae om 

லட் a மி 

மகாரம் 

இவையெல்லாம் அவ்விடத்தில் 

கோன்றுவதுபோலிருக் ஜூம் 

jp 

இதற்குமேற் பத்துூவி ச ற்கடைப் பி/)மாணமுள்ள இட 

த்துக்குமேல்உள்ள து ௮ணாகதமா கும். இது இரு தயகமல



ஸீவோற்பத்தி சிந்தாமணி. எள 

மாம் தேயுஸ்தான த்தில் முக்கோணமா யிருக்கும், அந்த 

மூக்கோணக்கி னடுவில் பன்னிரண்டி தமை யுடைய ஒரு 

புட்பவட்டமாயிருக்கும். ௮கதப்புட்பத்இனடுவில் சிகார 

வெழுக்து நிற்கும். அர்த சிசாரத்தினடுவில் ருக்திரனும் 

பாரர்வதியும அமர்ந்திருப்பார்கள். அக்னி நிறத்தை 
யுடையது அதப் பனனிரண் டி.த(ிலுமள்ள அ௮ட்சரக் 

கை இதற்கடியில்வகும ௮னணுகத ச3கரத்திற் காண்க. 

இது ூனாகதம 

  

பன்னிரண்டிசம்சமலம் 
7} ச 

CPS o BMT sOT Lp 

ஸ்படிகதிறம



௭௮ தத் துவ தீபிகை 

உட * 

உருத்திரன் 

பார்வதி 

காரம் 

இவையெல்லா மன வவிடச்தில் 

கோன்றுவதுபோலிருக்கும் 

தற்குப் பத்துவ்ரற்கடை பிரமாணமுன்னள இடத 

துக்குமேலுள்ள தூ விசத்தியாப். இது கண்டஸ்தகானத் 

திலே வாயுவு eto bE BIT ௭௮. அறுகோண மாயிருக் 

கும். அர்த அறுகோண ம இன (ளில் பதினாறிகழையுடைய 

ஒரு புட்பவட்டமா யிருக்கும், அச்த புட்பத்தினடிவே 

வகாரவெழுத்து அிற்கும், அர்த வசாரத்தினடிவில் மகேஸ் 

வரியும், எழுக்கருளியிருப்பார்சன்கருகிறத்தையுடைய த. 

அந்தப் பதினாறிதறிலுமுள்ள அட்சரங்களை இதற்கடி. 

யில்வரும் விஈத்தி சக்சரக்திற் காண்௭.



வ்வோற்பத்தி சித் தாமணி, ௪௭௯ 

இ ads SB 

  
பதினாறிசம்ஈமலம் 

rD ச 
Df LD! 0 BW eat Lo 

மோசநிறம் 

Loo BON aT ear



aid தத் துவ தீபிகை. 
(>? 

மகேஸ்வரி 

வகாரம 

இவையெல்லாம அவ்விடத்தில் 

ரூ . ரூ ரு க . 

சதானறுவதுமபா லிருக்கும்; 

eg ro, 

இதற்கு (௧௨) விரற்கடைபிரமாணமுள்ள ஸ்தான 

த்துக்குமேல்ஆக்ஞைலலாடபீடததிலிருக்கன் றது, வீணா 

த்தண்டின் முடியுமாய் ஊடுருவி பொன்போன்ற வடில 

முற்று நிற்கும், நெற்றிப்புருவத்தின்வெளியாய் ஆகாசள் 

தானத்திற் மூன்றிதழையுடைய ஒரு புட்பத்தி ஏடுவே 

யசாரவெழுத்தோடிணங்கி நிற்கும், ௮ந்த யகாசத்துக்கு 

நடுவில் ச தாசிவமும் மனோன்மணியும் எழுந்தருளி யிருட் 

பார்கள். மேக(ரிரத்தையுடையது இதிலுள்ள அட்சரம் 

களை இதற்கடியில் வரும் ஆக்ஜை சக்கரத்திற்காண்க. 

இதற்குத் திருமத்திரம். 
ஐம்பதெழுத்தே அமாக்த வேதங்கள் 

ஐப்பதெழுத்தே அகமாதிகள் 

ஐம்பதெழுத்தின் அறிவை யறிந்தபின் 

ஐம்பதெழுத்தே ஐர்தெழுத்தாமே,



ஜ்வோற்பத்தி சிந்தாமணி HS 

இது அகீஞை 

    ig பப 

(Lp oT றிதழககமலம 

வட்டம் 

படிசமிறம் 

சதாசிவம் 

மனோன் மணி 

யகாரம் 

இவையெல்லாம் அவ்விடத்தில் 

தோன் அவது 3போலிருக்கும் 

ஆ ரூதாரவிவரம். 

மூலகாரணமாயிருக்கும் இர்தப்பட த்தில் சங்கைகே 
AOS couse @ av அசமும்புறமும் அழுய்ந்ப பார்த்தால்தெ 
ரியவரலாம். 

திருமூலா திருமந்திரம். 

ஒருவிவொசலுக் கிருவிரன்மேலே 
கருவீிவொசலுக் இருவிரல்22ழ 
உருவிடச்சோதியும் உணர்வதுமாங்கே 
திருவுடையாளி௫ சேர்ச்தறி டோளே. 

6



D2. தத் துவதீபிகை 

மூலா தாரம். 

5. குசததிற்கும லிககததிற்கும் நடு, 

Hours apt mom. 

ட CHES AHL ODS Hd ஈடு, 

மணிபூரகம். 

௩. நாபிக்கபலம. 

அசை நம் 

©,  இருதயகமலம 

விசுத்தி 

@. கண்டததானம, 

DY Fen sh 
௬. லலாடததானம 

சந்திரம.ன்டலம். 

er மூலாதாரசதொடககி ஒவவோரெழுத்தை முன் 

னிட்டுக்கொண்டு சிரசுநடுவே கோடி சூரியர் 

உதயமானாறபோலப் பிரகாசிக்கும், இசத ௮மி 

ர்தகலை ௮கஇனி மண்டலத்தை நோசகி ஜோதி 
யாய் நிறரும. 

ஆதித்தமண்டலம். 

௮ இருதயகமலததில௮று2 சாவை மாய் எட்டி Spo. 

யஒருபுஷபமாயிருக்கு ட, இதி. வாழைப்பூப்2பால 

கழ்2ராக்கி யிருக்கும.



Cait Hu SB Ag Sivas yh. 

௮$கனியண்டலம். 

பிரிஇவும் அப்பும் கூடினவிடத்தில் சாற்௪துரமாய் 

சசியவ மூக்மிசாணாகாப் நகாலிதழுடைய ஒரு புஷ்ப 
மாயிருக்கும். 

இதுவ அழுசார விவாமாம் 

இணி மணடலங்களாவன, 

க் னி மண்டலம், ஆதித்த மண்டலம். சசஇரமண் 

லி, ஆக 8. 

இதில் ஆக்கி மண்டலமானது முலாதாரத் திற்கு 

ஒருவிரற்கடை ஸ்ம்யா oO cam shal aor ற a 

OB gh Hid Lib &. மதிக்கு ந லுலி. ற்ஈடைக்குமே 

பிுக்கன் நறு. 

சந்நிரமண்டலம் கோடி சந்திர ரியர்சு ஞூயமா 
ன்துபோல இர க்தினடுவில் நிலையாய்) கம். இதை அ 

1 தகலையென்ன சொல்லுவது முண்டு அழுர்தம் மேல 

கோக்கி அக்கினி €ழ்2சககி சரியாய் நிற்கும், இதற்கு 
ஈடுவில் பராசத்தி எழுக்தருளி யிருப்பாள். இதற்குப்பி௪ 
மாணரம், 

4! e 

திருமந்திரம். 

மேலை] லஜ்தில் மேதகு 1680 D DOT 

மூலநில ந இல் முூளைத்தெழுஞ்சோதி?ய 

எலவெழுபாடி யிசைந்து சந்இக்க 

பாலருமாவார பார்த்து ஐுணைய,



௮௪ தத் துவ தீபிகை 

இனி நாடி ம-க்தம் விவரம். 

இடைகலை, பிக்கலை, சுழுமுனை, சிரூவை, புருடன், 

காந்தாரி, ௮த்தி,அலம்புடை, சங்கினி, குகு , ஆககாடி-0. 

இவைகளில் இடைகலை-பிங்கலை-ச முழு இம்மூன் 

றும் மூலாதாரத்தைத்தொட்டு ஆருதாரம்தறினாும், மண் 

டலம் மூன்றிலும் ஊடுருவி முட்டி நின்று இடை.ஈலை பிய 

கலைஇரண்டும் சுமுமுனையிலேஇணங்கெத்தரிக்கோடல்பாக 

மாதிவ்ணுத்தன் கிறு வில்லுகாணிட்டாற்போல கப °F 

தைமுட்டி குதிரை முகழுற்று நாசியளவும பற்றிறிற்பு ம் 

Fiona: Quis Did நாடியானது LPN FTI KOT Hs 

தொடயடு உண்ணாககலே நின்று சோறும் தண்ணீரும் 

இவைகளை வீழமுங்ாச்செய்யும். 

புருடன் ௮ன்னும் நாடியானது மூலாதாரத தொட 

BIG) வலது கண்ணளவாய் வகதுகிற்கும். 

காக்தாரி யென்லும் நாடியானு மூலாதாரககொட 

௧௫ இடத, சண்ணளவாய் வது நிற்கும. 

அர்திபென்னும் சாடியானது மூலாகாரக்கொடங்கி 

வலது காகள௮ரய் வர்து நிற்கும், 

அலம்புடை யென்னும் மாடியானது மூலாதாரந்தொ 

டக்க இடது காதளவாய் வந்து நிற்கும். 

சம்கனியெனலும் நாடியானது மூலாதாரச் ஊொட 

ங்கி குறியின் oP) ot aun Out ch} நிற்கும்.



ஜீ்வோற்பத்தி சிந்தாமணி. ௮௫ 

குரு யென்னும் நாடியானது மூலாதாரர் கொடக்௪ 

அபானத்தின் அளவாய் வக்அகிற்கும். 

இந்த காடிகளானது தேகத்தைப் பேசஷிக்குமாறு 

அ௮ன்னபானாதிகள் செல்லும் மார்ச்சுமா ஈவும், இரத்தம் 

ர் இவை யோட்டங்கஞக்கு த தாரையாகவும், மேகத் 

தைவளைக்கவும், நிமிர்க்கவும், குருகவும், பெருகவும், கத் 

தஇரிக்கோல்போல் ஒன்றுக்கொன்று மாறலாகவும் கப்பிக் 

கயற்நைப்போல் இழுத்துப் பிடி த்திருக்கின்ற. 

je 

இனி வாயுக்களாவன. 

பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், ௪மா 

னன, ராசன், டர்மன், இரிகான், 2, வதத்தன், தனஞ் 
சயன, ஆக வாயு (பி, 

இ. ஈனுடன் வயிரவன், முக்யயென். அ௮த்தரியாமி, பிர 

அஞ்ஈனன் நூ நான்காம் சோ வாயுக்கள் - 0௪, 

பிரா.னவாயுக்களா வன. 

பிடரொணவாயுவானது லலாட மத்தியிலே தான்றி 

ரற்திரகாட யிலே விழுந்து மூலாகாரக்திலே ஐம் என்று 

உஇத்று mitt ® FRR & கிலை ரீம் என்று மட்டி இடைகலை 

(ரிங்கலைகளி லை படி. கபாலத்தைசள் பற்றி நாசியின் வதியா 

ய்ப் புறப்பட்டு ராவ்ரு விரற்கடை பி.மாணங் கழிந்து 

பாய் எாட்பெவிரற்கடை Dir Lou aor LA கானின் ற் ஸ்தா 

RE AS ov ou காக்குகின்றது.



<j In தத் துவ தீபிகை. 

இப்படி சாசகுவது உத்தம தே௫க்கு நா(மிசை ன் 

அக்கு மே று opie சுவாசமாகக் கொல்லன் அருக 

தி கூட் ar oS a may அ2பால ஏறும் 

இப்படி ஏறுகின்ற எவாசமானது இராபபகலாக௫ய 

அறுபது நாழிகையுள்ள ராள லன்றுக்கு (26 Gari) 

வாச டார்ாறு இவவிதமா பணாநுடுி LY A Ds (or 2.0) 

வாசம் வெளிப்படு பாற்றவைஈஉள்ள ட்ருமென்றறிச, 

அபானவாயுவானறு குநத்தையும் கூய்யககையும் 

பற்றி மல (ip a Btn B Boon & Si & wa Oe, 

வியானன்-தோளிலே நின்று பரிசங்களை பாறிவித்துச 

Glo) H coll நிறைவிக்குப 

உதானன்-உகராகடனியை யெழுப்பி 2 ண்ட Dy of oF 
. ro ல் க . oo. . 

FIT BoP 5 FY Bowl i) செலுத்டுர் TET Gon 5 UOT FLD. 

சமானன்: இளையா வையும் சமப்படுத்தி பே தமி லா 

மல் நிரவலாதி வைக்கும், 

கூர்மன்-நகைபபுர், முகவட்சணமும், சண்களிப்பம் 

புளகமும்,மயிர்க்கூசச லுப,கொட்டாளியுபறண் டாக்கும் 

BH BS ~ (pd & GAUL y on ம்பலும், By gut, a FE eyis 

மா எலு முண்டார் ரப 

கிரிசரன் - புருவ Cog wa i yd, தும்முவித்றும் 

அழுவித்துத் இரியும. 
தேவதத்தன் ~ லிழரிக்கும்பொழுது வஞ்சித்து முட 

௩ . * » a . ௩ 

உலாவ யுத்தஞ்செய்யத் தலைப்படு,



ஜீவோற்பத் தித் தாமணி. அள 

தனஞ்சயன்-பிராணன்சரீரத்தைவிட்டுவெளிப்பட்ட 

போதிலும் தான்பிரியாறுகின்று உடம்பை வீங்குவித்தும் 

aids win புழுவித்தம கொய்தும் கபாலத்தைப் பிளந் 

துப்போம். 

வயிரவன்-காலெலும்புங் சதிரெலும்புங் கூடியவிடத் 

இலேகின்று உடம்பில் அவஸ்தையுண்டாக்கி சரளை இருமல் 

முதலான நோய்களை யுண்டாக்கும். 

மேக்கயென் - கையெலு! ப ௨-ம் சுதிரெலும்புங்கூடிய 

Oi s Bin dorm £fi 55.01 யாக்கைகளைச் சிறக்க நிறு 

த்தம் 

அர்தரியாமி-பு ரஷனுக் க வாகனமாய்கின்று பிராண 

வாயுவைக் தோ ற்றுவிஃ க கும் 

பிரவஞ்ஈ ீனாவெணில் - பிரண வத்துக் இருப்பிடமா 

யிருச்து பி.வ௫ஞசணா  அரகரிபாமியும் சரீரத்திற்கு 

அடையாணிபாகலும ௮சசாணியாகயுப இருப்பார்கள். 

fo 

தாதுக்களாவன. 

ரரம், உஜ£ம், மாம்ஸம், மேதை, அஸ்தி, மச்சை, 

சக்லெம் ஆக ௪. 

இ.ாகங்களாவன. 

காமம், குசோதா், லோ பம், மோகம், மதம், மாச்சரி 

யம், இடும்பை, அகங்காரம் Mb HI.



௮௮ தத் துவதீபிகை. 

இவைகளில் காமமாவஅ - அசை, குரோதமாவது - 

கோபம் லோபமாவது-உள்ளகை யொளிக்சல், பொச்சரி 

ப்புக்கொள்கை. மோகமாவது-தானல்லாததார் மரித்தால் 

கான் மரித்தாழ்போலிருக்கை ம;மாவது - கர்வமுற்றுத் 

கானதர்மபமோபகராதிகளைவிலக்குதல மாச்சரியமாவது 

ஒன்றைக்கண்டு ம௫ழ்தல்; இடும்பையாவது தானே சா 

வாதிகாரியென்று நினைத்து யாவரையும் இகற்தல்: அசுங 

கராமாவது தன்ருற்றங்களை யறியாது பிறர்சொல்லைக் 

கட்டுக் கோபித்தல். 
te 

கோசமாவன, 

அன்னமயம்; பிராணமயம், மமழமைபம், விஞ்ஞான 

மயம் அனர் சமயம் ஆக ௫. 

இவைகளில்தாதுக்களாலெடிசசஅஅன்ன மயகோசம். 

அன்னசாச ச் இனாலே பிராணனும் பலலும் டங்க 

பந பிராணமயகோசம் 

. ரூ ச . ம் ௪ 

பலச்தினுலைவகதுமதாற்றப்பட்டது ம2மையகோசம், 

« . ச் . vo க. * 4 . 

அம்மனத்தன்கண்ணே கோற்றப்பட்டநுவிஞ்ஞான 

மாதலால் அது விஞ்ரானமயமீகாசம், 

அனநர்தமயமானது வித்தையால் அல்லத கல்வியால் 

ஞானம்வக்று தோற்றும் ௮து அனந்தமயகோசம்.



ஜீவோற்பத்தி சிந்தாமணி. ௮௯ 

இதற்குப் பிரமாணம். 

சித்தியார். 

விரு & BLD. 

தூலமாமன்னகோரம் தூலத்திற்பிராணனுற்றுால் 

வாலியபிராண3காசம் மன்னுமிம்மனோேமயத்தால் 

சாலவேபுத்இயுற்றால் தருமம்விஞ்ஞானகோசம் 

ஏலவேவிடயமுன்போ லிபன்றது?காசமா2ம. 

— mlb {++ $f 

DF BLT GON B BATT OUST. 

மனம், புத்தி. சகம், ௮சுங்காரம் ௮௧-௪ 
2 Ly . . >; 19 து ‘ BA ் 

இவைகளில் மனம்-ரினைக்கும், புத்தி - நிச்சயிக்கும்” 

அகங்காரங்கொ ண்டெழுப்பும். சித்தம்-மூன்றுக்குங் கார 

ணமா யிருக்கும். 

இ௫கற்குப்பிரமானம். 

சித்தியார் 

விருத்தம் 
மவதுக்கு விஈபாம். 

ஐயமுஞ்சலனமு நிற்கர்செய்தலும் 
வெய்யவெங்கொடுமையும் விதப்பமேவலும் 

பொய்யதுவுணர்த்சலும பொருத்தநோக்கலும் 
மையல்கொண்ட ௮ மறி |மாண்மையும்.



௬௦ SS HIG I ons 

pas as, 

அருளுறவிருத்தலும அபய BGT & & Gb 

மருளுபுண்ணிய பரவமாட்சியும 

தெருளுவிகாரமுக இடபபடுத்தலும் 
பொருடருமூவகைப் பு கதியாருமே, 

௮கங்ராபத்துக்கு 

பாகமாககமும பண்பிலாண்மையும் 

மோகமுஞ்செயவெண் முடிவிலாமையும 
சோகமுக$ழ்மையும் அ2ராசுசொப்பனப 

மாய்கையுஞ்செய்யுமாக காரமாதலால 

சிந்தக்தும் ந. 

அருந தவருயற்சியு மடிகள பேணலும 
விருர்தெதிர்கொள்கையும மேனமைஙாழ் நலுர் 
வருக தினர்யாவரு மேசதவாமழ்கலும் 
திருகதியவிரசெயல் சிததமாகுே 

அவஸ்தை களாவன, 

சாகரம், சொப்பன, ஈமு 9 துரிபடி தூரியாதீதம 

ஆர ௫, 
இல்வைந்தினுள் சாக்ரெொரானது பு ருவமத இியில்நின் 

.ராஜ மலக்கம்போல ௪ ரரஙக பறததுடனே யிருந்து, 

சத்த பரிச, ரூப, ரச. ௧க௩தம இவ வைந்துடனும் வசன. 

கமன தான, விசந்க, நுனர்சமென்னும் ௮வவைந்துட 

ணும் மனம், புத்தி, ஈத்தம், அகங்காரம் இந்சசாலும் சே



ஜீவோற்பத்தி சித்த மணி, ௯௧ 

ர்நது கருவிகளுடன் ச ரநிரியிலசேவி.௧௪ தான் பராசத 

தியருளாலே வியக்கமை சுகதுசககளை றிநது மின்ற 

போது சாக௫ரம)யின 

இக குபபிரமரை ம 

Denier D இருந காம 

GOW oT GO Uh FI AT Vib FSM SOT Hie 

உண்டன ரானகும up bids) U BIGOT 5 5 LD oor 

L1G OO LUD CB) 05h HF OSE Tw 

DY OM (LP 6 BT CD) WILT F LIBOLWN 

சொப்பனமாவது குடி வி HL GO) UP sy கருவி பத்தும் 

SOUL GBH 5] Pay tos 

மறறசு கரணாகி - ப பமுததியோடு Sar 5. goto 

க்கூடி சுவாசவிருசுயத தில நினறபோ ர கண்டவைகேட் 
. ச ரூ 

டவை ௨ன்றும பிறாககுச சொலலப புலப்படாத போது 

சமுத்தியாப 

இதற்குபபிரமாண ம் 

இருமந்துரம் 

ஆன மனமுூ ம 2 Sy oar mi ததியும் 
D cy FY Oy 7, ், ம 

களோ யிழகது ரன றுளளேஉயிர்ப்பெய்தி 

கானமிழகது சயகிபவாறுபோல 
ஊனைய மத எழு bbw wou.



௯௨ தத்துவ தீபிகை. 

அுரியமானது சுழுததியைவிட்டுக காணா மொன்றுட 

னே €ீவாததுமா நாபிஸதானததில கினறபோது உசுவா 

சம நிசுவாசம பிறககும பூட் இகறகுக துரியமெ 

னறுபெயா. 

தா ரூ! (1 டாரைம, 

Dayo & Gs tb, 

Stor aa apr gi இரியா அரிபகானம 

வானததெழுகதனு2பாப ப மபிறககிடடு 

Jim BO SUP) BW க௫௬கன லையிலே 

po in FSM Tg] oT) FB th STS om 
டை துமியா இதமாவன, 

7 நவிகரணாதி பதினு௮ு ॥ பற்றறறு வோகதுமா தா ௫ தி பற்னாடு துதி வரது 
ன மாவாதார TH Geom diy wR CAL, DSB MS 

பரிசஙச 1 Surin Mora S srg நுரிபாதீகமெனறு 

PUT TID 

இரும த திரம் 
அரியமிருபபழு IGBTS GIO ளே 

ஈர பளபதினைகும ஈஞுசணடறந று 
ப[யபுரவியும பாரிபபர இடா 
அரியமிருஈதிட ந சொலுவொ ண்ணு 

ே,வ டரவணஙதைய/ வ, 

அரிஈசகை ராசலாரககொணடு mam முனனெரு 
காலததில நகாமறிநதிருகக sy vor சிறிது மாளககுபபிறகு 
சமதுமுனவரதுஎனனையறிவீர1கவெனன சானறிமீயனவென



ஜீவோற்பத்தி சிந்தாமணி ௯௩ 

றுநினறவிடம்௮தீதம். அதைக்குறித்துநிகானிச் தூணரு 

மிடம் துரியம் மோ அல்லவோ வென்று சந்தே௫க்கும் 

டம் ஈழுத்தி. மனத் 2தாற்ற முற்றதுசொப்பனம். நீஇன் 

னுனெனறு நிச்சயிக்துரைப்பது சாக்ெமாம் 

இதற்குப் பிமாணம். 

௮றிவானநீநசிந்தியார். 

முன்னே அுறிந்தும அறியாதிருந்ததுமுகலதீதம் 

பின்னேறினைவி றி மூச்சிட்டறிக தபிறை துரியம் 

மன்னேமயங்கி யையுற்றள முச்திமனநின வால் 

கதன்னோசனவது கான மிதொத்ததுசாக்கிரமே. 

மத்த்யாவஸ்தை. 

சாக்செொதஇற் ச. குகிபப, சாககிரத்றுற் சொப்பனம், 

சாக்ரெத்திற்ரமுத்தி, சாககர 5 தற்றுரியம், சாக்கிர த்திற் 

அுரியாதீதம்: 
. ச உ ர ச . 7 வி 

இவற்றுள் சார்கிரருதுள் பபககிரமானஜு, சருவிகர 

ணங்கள் பிரியாமல vp ZH gu lave tba ut + 

FIEGI BD பபானது, தான்டிச்சயம்போ 

ல்கண்டது2ஃடடமு பெொலலற பாததுவாம். 

சாக்செத்திற் சுமுநதியானது நினைவுமாத்திரம்பொ 

ய்யாம் பிறருககுசசொலல கவொண்ணாகதிமுக்கை, இது உசு 

வாச றிசுவாசமாக இருதசலாம்.



௬2௪ தத் துவபிகை. 

சாக்ொத்தில் தூாரியமான த, சகலகருவிகரணா இகளு 

க்கும்அடங்இ பருமிருக்கையும் நித்திரை வருகையும், அவ 

சமாய் விழுகையும் புருவமத தியி 2ல கடுச் FEST SB Sou 

an at Sil. 
மமலா even HUM aro. 

UY cth aire 6 B09) நடுச்சக்காகதில் இரண்டங்குலப்பி 

ரமாணத்திஃல யுள்ளது சொப்பனம், 

இதற்கு 2மல் இரண் டங்குலபிரமா ண த்தி லுள்ள 

சுழுத்தி. 
இதற்கு2மல் இரண்டகிகலபிரபாணம்தி ஓுள்ளது 

at ஸ், ° ia) — 4 ட, 8 

தூரியம் 
ட படற ந் . . 5 உக்ர . 

இதற்கும் இரண்டங்கல (ரமாணதச்திலுள்ளறு 

அரியாதீதமாம். 

இதற்குப் பிரமாணம. 

இருமத்திரம் 
காலங்இகீரிற் கலச்ுடனாகாசம் 

மாலங்கயீசன் பரமசதாசிவன் 
சர . . . உச . 

மமலஞ்சசென்று விரவவல்லார்க்குக் 
> ட் . D 

காலனாலஒலை கனவிலுமில்லை 2ய. 

OEM wd DS WTO cor. 

“ ro . . சு 

TENT ACV 6D By 0 BAI wa GU OVID G , Ht sb B TRUM OD bMS ௩. 

சகலாவஸ்தையாவறு, சாக்கிர க்தில் கருவிகாணாதி 

களுடன் கூடி அந்தக்கா உங்களுக்கு நினைவாயிருக்கும்.



ஜிவோற்பத்தி ஏர் தாமணி. ௬௫ 

சகேவலா ஸ்சையோ வெனில், மூலாதாரத்தைப் பற் 

நிஆணவம்மேலிட்டு ஒன்றுந்தெரியாமல் இடக்கை. 

சுத்தாவஸ்தையோ, சகலாவஸ்தையில் கருவிகரணா 

இகளுடன்கூடி டி. நின்று ௮ ர்சல் பிறவாமை சேவலாவஸ் 

தையில் ஆனவக்கடையிலஅறிபாமை பிறவாமலும்ஆசா 

ரியனுக்காகரந்கி மைல இவையிரண்டிலும் பற்றாமல் சற னுக்காகந்கி னு டிலும் பற்ருமல் ௪ 
றத்நோடே டடி நிற்கை, 

  

* னங்க மாவு, 

சாஜஸம், தாமஸம், ஸாநவிகம் YS 

சாஜஸமானகு-து. க்தி, மளிப்புற்றிரு தல், ௮கய்கா 

ரம், போகம, ௮ததசேதம். இடும்பை, +i SB, கொடை 

தீருதலாம். 

தாமஸமானது-நித்திரை களவு, கள்ளுண்ணல், சோ 

ம்பு, வெட்டி, சிரிப்பு இவைகளாம். 

ஸாத்வீகமோவெனில்-கொல்லாமை பொய்யாமை, 

அருவருக்கை, பொறையுடைமை விசதமுடைமை, ௮ட 

க்சமுடைமை, யாவரையும் இகழாதொழித்தலாம். 

இஙவையளில 

ஒல்வோன்றுகத்த ழம்மூவ்றுதணங்கள் காஸஷ்க. 

தாமஸராஐஸம் மஸ தாயஸம்,தாமஸஸாத்விகம், 

தாமஸகுணவிரிவே,ஸாத்வீகதாமஸம், ஸா க்வீஃரா ஜஸம.



Sn Fn தத்துவதபிகை 

ஸாத்விகஸாத்வீகமாம். ஸாத்வீககுணவிரிவே, ராஜஸ 

தாமலம், ராஜஸஸாத்விகம், ராஜஸராஜலம். ராஜஸகு 

ணவிரிவே. 
மலங்க Wi aca. 

ஆணவம், மாயை, காமியம் ஆக -௩ இவைகளில் 

ஆணவமானது, ௮த்துமாவின் ௮றிவைமறந்துயான் 

எனதென்றும், ௮றியாமையெயையுமபிழப்பித்து. தன்னு 

டமையும் புத்திரமித்திர களுஇராடுிகளும், பிரியமாய் 

இதிலகாம் மயங்குகி3ர மன் ௮ இவனுக்கு த கெரியாமல் 

சிதைப்பித்து அசையுண்ட।க்கிஃ்கொண்டு தன்னதென்றி 

க்கை, 

மாயையானது-வபெொருவகுடைய சொத்தைக் தன் 

னதென்று இடையூறுவிளைவிப்பறம், உபத்திரவி/௩ யத் 

தனிப்பறுமாம். 

காமியமானது-முந்தியஇரண்டு விதததிற்கு - ந்இரு 

Li gin. ©) 50S கதிணால் புண்ணிப பாவங்களை யுண்டா 

க்ருவறு ராம். 

இ௫கன்றி மகாமாயையென்றும இ உ ரரதானமென்றும் 

இரண்டுவித பலமாண்டாம் 

மகாமாயையானது-தனுகரலா பூவ 'போகங்களைக் 

கொெெது ஒன்றொடு வொவ்9/1/மல் புசிப்புகளும் வெவ் 2வ 

ராய் ௮னாதியாய் அததுமாவுக்கு என்போகக தவிரந்தா 

அம் இர்தத்கன்மை இரண்கொலத்திலும் ஓக்கும்.



ஜிவோற்பத்தி சிந்தாமணி, ஸ்ர 
ஆத்மாவைத் தன்னிடச்இலும் இலைப்பாற்றிக்இ i 55 இடங்கொடுத்து பின்பு BAW BIE th SHY பத்தியா யிருக்கும், 

திரோதானமான து சிவ ௪ததியினது பசவியைத் திராபாதவித் து ன்று, ஆகினமாக்களுக்குப் புண்ணிய பாவங்களைமட்டுட புசிப்பித.து Haus é Buy 2a கூட்டும், 
ல ப மராரு ஙு லா, 

அாத்தாஷ ar 4G Boras 2m, லோக ஷை EK, இவை தன் யடைர்சானென் பதரழ் 
வியாகியாவ, 

வாதம், பித்தம், Rows gion ஆக-௩, 
இவைகளில் வாகமானது, வாயிலுற்பத்இயாலப் [ர வா வாய பிரசண்டமாப் அக்கினியும, அப்பு Sumy வாதமரம, 

அக்கினி இசையில் UT LY SHLD, ஆகாரச்தைப்பய்றி கவும சரித்து இ சயகமலத்தை பூனறில் பித்தமாம் அப்பு, வாய, சேயு இம்ஹன்றும் உடலில் ுலவரழல் சலங்இல் சி்லக்தும ௩. 

ர ரரங்களாவ 
ஸ்தா றம், சூக்குமம், சாணம் Dah. இலைகஹில ov gir ap தேசமானது, Qe DE BMG னால் FOG FO ed, சூக்கும 2சகசமான து ஞானேக்கதிரியம் (இ, கன்மேக்இிரிபம்-ட, அர்தக்கரலாம்-௪, பிராணவாயு-௪ ஆக-௪இ-ம் கூடிய து,



௯. பப தீத் துவஇீபிகை, 

இவ்விரண்டு தேகமும் பற்றற்று நிற்பதூ காரண 

தேகமாம். ஆக-தத்துவம்-௯௬-ம் சரி. 

அ திமாவுக்கு அதாரம். 

இந்தச் சரீரத்தில் ஆத்மாவுக்கு அசாரமான கருவி 

கள் எவையெனில் ; வலதுசரம, இடதுசரம், நாபி, கண் 

மூக்கு, செவி, உச்சி இகத ஏழிடங்களிலும அக்மாவா 

னது ஒன்றைவிட்டு ஓனறில மாரிமாரி வியாபித்திருப்ப 

தற்குத் தூலமாகய உடமபையே மார்க்கமாகக்கொண்டு 

உலானள்வாகின்றது 

தேவதைகள் 

வலது FT SBD F தேவை 

Qi Gl FT BBO தேவை சநதிரன் 
உ. பபிற்கு மீசவதை LDOGH I or 

காபிக்கு மூதவதை 

சண்களுக்கு தேவதை ருத்திரன் 

மூக்கிற்கு சே வதை 

காதுகளுக்கு Ca வதை சதா சிவன் 

a J De, 2 தவச த பாரமிவன் 

இகர்ிகுப் பிரமாணம், 

இருப ந்திரம், 

cy! BY BI (UPI & pb Dia GH . 

செப்புமதனிடை சகோரயிலிலவா ப்வர 

செப்பிலதனிடை கோயிலசிைந த பின் 

6, $s BAI oT Lb wre er Or.



ஜிவோற்பத்தி சிம்தாமணி. ௯௯ 

சுந்திரமார்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த 

தேவாாம் திநக்கண்டீச்சுவார். 

தானெழுமங்கரண்டா சழக்குடைபதிக்குநாதன் 

வாணிபர்தொண்ஹூற்றாறு வருமிகமயக்கஞ்செய்ய 

பேணியபதிக்குணின்ற பிரியும்போதறியமாட்டேன் 

சேணுயர்மாடமோங்குர் இருக்சண்மரச்சரக்துளானே. 

HEN WW ey, 

கக்துஙநதொண்ணாற்றா௱றம் தாழ்விலாவாயுபத்தும் 

மெத்தெனகாடிபத்தும் மெய்யுள் அ மதாரஞ் 

சு ததமாங்கரணாநான்குர் கோற்றமண்டலங்கள் மான்றும் 

இத்தனை பறியவல்கா ரிழறையவசாகுந்கா ன. 
irate 

  

B66 DS gw aut 

அ இதிருவள்ளுவநாயனாராகிய திருமூல? தவருக்கு 

e110 aA 3, தருளிய 

திக்தாரதமும் வேகாகதழும்கடந்த 

கா நாந்தழடிஙயான 

4 (Y ர்தபஞ்ரா Le அருவறிலையென் லும் 

வீவோற்பத்தரித்தாமணியும் 
hb Blau Fon SW Lb 

முற்றிற்று. 
டைட்



சிவமயம். 

ஞநானக்கட்டவள, 

  

இகபரங்கவி?ல யாவரொருவர்க்கு முன்செய்த தவ 

திதினால் ஞானத்தில் விருப்புற்றுச், சற்குருகாதன்சேவை 

கிடைத, 3மாட்சம்பெறப் பரிபக்குலம் /வநதவிடத்து 

Casings தெரிசனவிளக்க?ே சூரியபபிரசாச விளக்கமா 

யிருக்கும், ஆசையா ல் வேதாந்த தெரிசனமே யுண்மை 

யெனவறிக, 

இனி வேதாந்த தெரிசனஞ் செய்வதெப்படியென் 

par? நான்கு வேதமே முப்பத்திரண்டு உபரிட சமாயும் 

நான்கு வாக்யெகயும், அறுசாஸ்சரமாயும், இன்னும் 

அ௮சேக சாகோப சாகைகளாய் விரிக்திருச்தாலும் இவை 

யிரண்டுவகையா யிருக்கும். 

Yount gota? oy Hum Daud Bw Onan ம்,பிர 

பலசுருதுி வாக்கெமென் றுமாம். 

இவற்றுள் அற்ப ஈுருதிவாக்கெயம் கன்மசாண்டத் 

தைச்சொல்லும், பிரபல சுரு திவாக்கயம் ஞானகாண்டத் 

தைச்சொல்லும். இரந்த ஞானகாண்டத்கைச் சொல்லா 

நின்ற பிரபல அருதிவாக்கெயத்தை மகாவாக்கியமென்று 

சொல்லப்படும்,



ஞானக்கட்டளை. ர்க 

அவவாக்கியவிபரம் யாதெனில்:--சான்குவர்னமும, 

மூன்றுபதமும், மூன்று பதார்த்தமும், மூன்றிலக்கணையு 
மாய் விளங்கும். 

வர்ணம் நான்காவன-சத்தியம், ஞானம், YGF Ly 
ஆனந்தம். 

பதம் மூன்றாவன-தற்பதம், சொம்பதம், அசிபதம். 

பதார்த்தம் முன்றுவன-அ௮த, நீ, Bow என்பன 
வாம், 

QDR Hg என்றது பரம். நீ என்றது சீவன். 

YO என்றஅ (ஐக்கியப்பொருளாூயெ) சிவம். 

இலக்கணை வாக்கியம் மூன்ுவன -விட்டலக்கணை சம் 

TT HAUT BBL: விடாதலக்களை - விட்ட வாக்யெம், 

விட்டி விடா கலக்கணை அகண்டவாம்பயெம், 

இப்படி. விளங்கிய வத தாந்தத்துக்குத் தச்துவம் 
= sl DIG OQ) R150 6 Or “guiBrre_sion Bus காரிய 

டபா இ.ர ப2ராட்சமாகிய காரணஉபாதி- ௪, அவத்தை 

௯, பிப root] = ௬. முக்கியம், லட்சியம் - ௨, சத்தம் 
னுச கு கும் 

இத கள் Br asdaw@ நாளால் சிரவடை மனன, 
. “ « © ச் ச ந 

சதிர்தியா ரன ர்நினால் விளங்கவேண்டும். 

ரிரரரமாவது - முன்சொல்ன Ba BO தப! QUT th 
சோர் ருசாகுன் பம்நனுக்கு! சொல்லச் கேட்பறு, 

மண and அதைச் சீடன் சதா சிந்இிப்பறு: 

க் பாசனமாவறு இரதிர் தடிமிய அறிவ நால 

ஆவைசபீேள தத்தூவதெரிசனமாம,



NT 2 ஞானக்கட்டளை. 

இனி ழன்சோவ்ன வேதாந்ததத்துவம் 

இருபத்தேட்டாவன. 

சகளவடிவமான அ௮கித்துருவ தத்துவம்.௨௪. நிட் 
கள வடிவமான இித்துருவசத்துவம் ௪, இதில், கோத்தி 
ரம், தொக்கு, சட்சு, சிங்புலை, ஆக்கரணம் ஆய 
ஞானேந்த கிரியம் ௫, வாக்கு, பாதம், பாரி, பாயுரு, உபத் 
தம் யெ கன்மேந்திரியம். ௫, ஆக பொறி- ம. இவைக 
ளின் விஷயங்களாயெ சத்தம், பரிசம், ரூபம்,ரசம்,கந்தம், 

வசனம், கமனம், ஆகிய 0 . மனம், புததி, அகங்காரம், 
சித்தம், ஆகிய அந்தக்கரஷம்-௪, அக அடத்துருவ 
தத்துவம் ௨௪. புருடன், காரலபரம், விேோரமம், பாம் ஆக 
சித்துருவ தத் து வம-௪ ஆா-தத்துவம் இருபத்தெட்டு, 

இந்த இருபத்தெட்டு தத்துவமே சகம், சவம், பரம் 
என மூன்றுபொருளாய் விளங்கும். அ தெப்படியெனில், 

BP த தறுவமும் சகமாச விளங்கும். புருடன், காலபரம், 
விடோமம, மூன்ற ம், சீவனாகவிளங்கும். பரம் ஒன்றுமே 
சிவமாக விளங்கும். | இந இன்னம் சத்தியம், பரம், 
ஞானம், சீவன் ௮நந்தம, சராசரம், ஆனர்தம் சகல புவன 
மாகவும விளம்கும் இதுவே தத்துவதெரிசனமாம். 

& இனி தொம்பதசிரவணம். 
முன் தற்பதத்தைச் சொல்லாமல் தொம்பழதத்தை 

முதற்சொன்ன தெ.நனாலெனில்,--நீ யென்ற பதார்த்த 
மாகிய சீவன் நிர்விகாரியாய்ச், சித்துருவமா யிருக்தும் 
அதையறியாமல் சடத்தைத் தானென் ஐதிக்திருப்பதால், 
.இச்சடம் நீயல்லவென்று விலட்சணப்படுத்த இப் போதிப்ப



ஞானக்கட்டளை ராக 

தற்காக அது நீ Bou என்ற வாக்யெத்தை நீ ௮து 

அனாயென்றும், தத்தொமசி யென்ற வாக்கியத்தை 

தொர்தத்தசியென்றும், ௮ன்வயப்படுத்தி யுரைக்கலா 

யிற்று, 

இனி தொம்பத வுபாதியானது காரிய உபாதியென் 

௮ம், சீவ வுபாதியென்றும், ஒவ்வொன்று எவ்்வேழு வித 

மாய் விளங்கும் ௮ஃதெப்படியெனில்,--- 

முன்சொன்ன சித்துருவதத்நுவம் ௪-ம்நிற்க, FS 

அதருவதத்துவம் ௨௪-ல் பொறிகள் 0௬-ம், கேசம் ஒன்றும 

ஆகப்பதினொன்றஞ்சேர்த் துவன்று.விஷயங்கள் 0-ம் 2சர் 

தீது ஒன்று அந்தக்கரணம் ௪-இவைகளாக்குச் சகாயமா 

திய பிராணா ௧. ௮௪ காரிய உபாதி ௪. 

இந்தஃ& காரசியவுபாதி எழுமாயே தேகம் நீயல்ல. எப் 

படி நானலலவெனில்,--என் தனம், என் தானியம், என் 

புடவை, என்னுடைமையாதி என்பதுபோல ; என்தேகம் 

என் இந்இரியம், என் பிராணன் என் மனம், என் [த்தி, 

என் அகங்காரம், என் சித்தம், என்று உன்னாலறியப்படு 

வதால், இவைகளும் அ௮ந்தக்கரணங்களின் தொழில்களா 

இ.ப ஐயம், துணிவு, அபிமானம், சிர்தனை, அய இவைக 

ளும் மீயல்ல; இபின் கான்யார் என இ ரள மபா இபாகிய 

மூன்று தேகத்தையும் இத இன எனப் பகுக்மறி ர திருல் 

இன்ற அறிவாகிய அ.த்மாவே நி.



ராசு ஞானக்கட்டளை, 

இந்த ரீ இவ் வேழுபாதியுடன் கூடியிருர்கபோது 
மூக்கெயமென்றும், அவ்வுபாதியை நீங்கு யிருக்தபோது 
வட்சியமென்றும, ௮தை சானென்றபோது ௮சுத்சமென் 
அம் ௮ல்வுபாகியை ரானல்லவென்ற சண்டபோது கத்த 

மென்றுமாம். 

இவவுபாதியாகிய சகேகம கானல்ல வென்றதற்கு 

வேதப (ரரமாணம் உண்டோவென்ஸ்ரல் உண்டி. அதா 

வது, 

சம்சர்க்ச வாக்கயெமென்றும். விட்டலக்கணை யென் 

௮ம் இரண்டுவிசமாம் இதற்கு அருத்தம்யாது மச்சுவிடு 
கூப்பிகசிெறதென்றும் கஙகை சத்திக்கிறதென்றும சொன் 
னால், மசசுவிடுகூப்பிமொ, கூப்பிடாது; அதற்குள் ஒரு 
புருஷனிருக்து RUGS AO are pid; SHE FEBS 
ரூமா, சத்தியாறு; ௮நன் சகரைமேலுள்ள இடச்சேரியி 

லிருக்கும் மனிதர்கமள சத்திக்கருர்களென்றும் அருச் 
தங்சொள்வந?பால, சடமாகிய தேகம் செய்கையாதி 

செய்யுமா, செய்யாது ; சேகத்திறகுள் அத்மாவாகிய நீ 
Wins gg சகல செ /கையுஞ செயவிககரயென்பதே. 

ஆகையால் நீயும் அப்படியே அறிவதூமல்லாமல், 

காரிபவுபாதித் தன்மையும) உனக்கு உடம்பு அன்னிய 

மென்பதையும், பனக்குள்ள முக்கியமும் லட்சியமும் 
சுத்தா b RY சமசாகக வாக்கயததிறுடைய விட்டலக் 
கணையுமறா மனுக்கிரகித்;படி. உன். அனறுபவததைச் 
சொல்லென்? சாமீ மிதுவரீர் ருவாயமலர்க குரிய 

சிரவணததினால் ௮டி 2யனுக்கும் கேளவி ஈன்றாக2. திட 
wnt iF 0) oor இதுவே கொமபத சிரவண மென்றறிக. 

sree penne



ஞானக்கட்டளை. mB 

௨. இனித்தெ.ம்பதமனனம். 

இனித் (கோம் தமன மெப்பாடியேனில. 

முன்சொன்ன காரியவுபாதி ஏழும் ஆத்மாவுக்குத் 
தூலதேகம், சூக்கும?சசம் காரணமதகம் என மூன்று 
தேசமாயிரு க்கும். அதெப்படி -- 

ஏழுபாதியுடன் கூடிகின்றவிடமேதூல?தகம்,இதில் 
தேகம் இந்திரியம்-க,னிடயம-சக ௮ இரண்டுபாதியும்றிற்க 
னா தி-௪-ம் பிராணாதிவாயுக்கள்:௪-ம் ஆக ஐந்து வுபாதியு 
டன கூடி நின்றவிடம் சூச்ருமதேகம் இதில்மனாஇ-௪, உபா 
இயும்கிற்க பிமாணாகி வாயுக்களாஓயெ ஒரு பாதியுடன் கூடி. 

முன்சொன்ன வுபாதியாவுக் இரண்டு ஒன் ருயொடுங்கி 

மூலப்பிரகி ருதிபாய் நின் நவிடம காரண தேகம் கய இந்த 

மூன்று2தக32ம சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி என்னும் 

மூன் றவர்கையாம். அல்தெப்படி -- 

ஏழுபாத யோடுங் கூடி பன்ற நா WS FES Lo சாக்இரம், 

இகை மானென் ஐபிமானிக க J) DDT OY BF அபிமான 

தாமம் விரவனென்் ற்றி. 

் . ட > 9 இனி cow gir Rujov my ono HGS Foto 
Sertiwso Os ~r Ora tango நானென் றபிமா 

னித்க அதக்மாபுகக yt Moro 51010 6.5 SGlaor yr pp p. 

Deaf Gar vn ae wy aureus DT By od! ong. ॥ின்ற 
மூலப பிரகிருபான ITO FEIN சுழுத்தி, இகை 

சானென் நடிகாணிசது. அற்மாவக்கு. அபிமான நாமம் 

சிர ரஞ்டரனறறி,



ரள கநோானக்கட்டளை, 

இந்த மூன்று தேகமான மூன்றவத்தையும் சீவனு 

டைய முக்கயொர்த்தமாகையால், மூன்றுதேகமான மூன்ற 

வத்தையும் £ யல்ல ; எப்படி நானல்ல, 

இர்ச ஏழுபாதியுடன்கூடிரின்ற தூலதேகம் சாக் 
மென்றும்; இசதச் சாக்செம் சொப்பனத்தி லுநிஏின்ற 
தென்றும் உன்னாலறியப்படுவதால், இத நீயல்ல; இதில் 
அபிமானகாமமும் உனக்கில்லை. 

இனி ஐந்து உபாதியுடன்கூடிஙின்ற சூக்குமதேகம் 

சொப்பனமென்றும் இக்தச் சொப்பனம் சுழுத்தியில் 

௮ யுமென்றும், உன்னா லறியப்பவெதால், இதுவும் கீய 

ல்ல இதில் ௮பிமானகாமமும உனக்கில்லை 

இனி பிராணவாயுவாகிய ஒருபாதியுடன் கூடிநின்ற 

wanda Bure காரணதேகம் சுழுத்தி யென்றும் 

இந்கச்சுமுத்தி எதுந் தெரியவில்லையென் றழிர் போன 

தம், உன்னாலறியபபடுவதால் இறுவும்கீயல்ல இதில் ௮பி 

மானகாமமும் உன க்இில்லை. 

இந்த மூன்றவத்ைபாகிய மூன்று?தகமும் நானல்ல 
வெனில, பின்னை ரான்றான் யாரென. 

இந்த மூன்றவத்தையின விரிவொடுக்கங்களையறிகது 

சாரட்சபாயிருக்கின்ற சைதன்வியமான அறிவ அதம 

சொ ம பமென்கின்ற நீ, 

இந்த அத்மசொருபம்உபாதி,தேசம், லத்தை மு 
தலிய தாமசலலாம் விட்டு மேலாக விளங்இக்கொண்்டி.
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ருப்பதால் முன்கொண்டிருக்த அபிமானகாமங்களை விட் 
டித், அரியமென்னும் நாமத்தைப் பொருக்திச் சுத்ததொ 

ம்பதார்த்தமாய் விளங்கிக்கொண் டிருக்இன்ற து. 

ஆகையால் இந்தத் துரியசொரூபமே நீயென்னும்ஆதி 
மசொளருபம். இதைநீயுன்பனந்திற்றரிச் து.௮னுபவித் திரு. 

இப்படி மனத்திற் றிடமாகக்தரிப்பதக தொம்பதம 
னனம். 

இனிக் தொம்பதறிதித்தியாசனம்யா து. 

சுவானுபூதியிற் காட்சிப்படுத் துவதே; 

வானுபூதியென்ப தென்ன, 

உன் அனுபவத்துல நீசண்டிர௬ுந்ததெளிவை cas" 
ASS சு வானுபூ தி. 

ஆகையால் முன்சொன்ன தத்துவரூபம், உபாதஇக்த 

ன்மை, ௮வக்தைறிலைகள்; அபிமானநாமங்கள், முதலிய 

யாவும. கண்செழன்று துரிசத்ற மேலான துரியசொரளுடா 

தரிசனமும் உனக்கு நாம் அனுக்கிரகி 5 தபடி சிரவண 
திற் புலப்பட்டு,கேட்டும் திடப்படக் தரித்திருட்பதைச் 
சொல்லென. 

சடப் அறுபவங்கூறல. 

வாமி ! தேவார அிருவாப்மலர்க் கருவிய கருணையா 
ல் அடு யேனுக்குப் பசுமாத்தில் அணியறைகதாற் 3போல 
கொம்பகலட்சைமைனை த்தும சன்முயறிக கன்! அத எப்ப 
டி.யென?



சு ஞாுனக்கட்டளை. 

எழுபாதியுடன் ௮த்தாலதேகத்திலிருந்து புருடன் 

விடையாதிபோகங்களை அனுபவிப்பது சாக்கரமென்றும், 

இதில் ௮அபிமானிவிசுவனென்றுப, இக்தச்சாக்கரம் சொப் 

பனகத்தில் ௮/நிக்கசென்றுப; இணி ஐ) ஈதுஉபாதியுடன் Ta. 

டி.௪ ரூக்கும£தகத்திலிருக்து விஷப?பா£ங்களை யனுபவி 

ப்பதாகப் பு நடன்பாலிப்பது செ1பபனமென்றும், இதற் 

கபிமானி தைசதனெனறும, இிர்தச்சொப்பனம் Fp SH 

யில ஈததென்றும்; இனி ஒரு உபாதியான பிராணவாயு 

ஒன்றுடன் கூடின காரணதேசததிலிருக்து |) நஷன்சருவி 

காரணங்களே அமிலலாமல் எல்லாமொடுங்பெபோய், எது 

நீதெரியாமல இருளா யிரரதசைச் எமுத்தி யென்றும், 

இதிற்கபிமானி பிராஞ்ஞனென்றும$; இதத அறியாமையா 

னக மு ததி ஆறிவினிடத்தில அநிர்ததும், இரத அறியா 

மைெபென்னுஞ் சுழுத்தி யிருளேக்கெடுக து அறிவாய்பின்ற 

தொம்பத சக்சா/ச்தமானதுரியகதை என்வடி வெனவு 

சுண்டேன் 

இபபடிக்கண்ட சொருபம எப்படி யிருச்ததெனில்* 

அறிமீவவடி வாடியும்: ஞானப்பிரகாசரமாடுயும், தனக்குமு 
தல். ஈரி. இறுதி. பர்சபென்பதில்லரமல்: சர்வபுவன ரபா 

சரம் சனனிட ததிற்2ோன் நியு, விளங்கிய டி ஓடிய 
யும, வருவகாய், அழுற்குச்சாட்பியுமாய் விளங்கிய oy 
வாகப வனவடி வை GT ENT HOV உராலக் கண்டே. 

. % ஆ . . ர 
Paya Pi F (G00) BL fay நீஇ DY & aod! (Lp 5 gb @y ன் 

ன் ழு Oud Aer 10D) 2 Hat Mf aor Loss Lb, oul iy ் காய இற X
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ATLL காமாதி எண்வகைவிகாரங்கஞம் அறுத்தேன் 

நிர்விகாரியுமானேன், ஈமடறிமீனன் என்ற சீடனை கக்க, 

வாராய் €டனே, உனக்கு அதமபோதம் நன்ராக 
விள ங்கப்பெற்றாய், ஆகையால் மேகார்தமளவம் இக்கிலை 
யைப் பிரியாதே என்றனர், 

சுவாமி தேவரீருடைய அனுக்கிரகத்தால் ஆத்மமிபா 
தம்பெற்றுச் கவன்முத்தனைது2பால; இகற்கு மீமலான 
பரபோதமும்பெற்றுப் பரமுத்கனாகுமபடி மேவரி£ திரு 

வா ய்மலாஈ தருளி யிரட்சிச்சுமீவணடுமென்று டன் விண் 

ணப்பஞ்செய்யக் குருநாதன் அருளிச்செய்கின் ரர். 

இனித் தற்பத சிரவண. 
அல்கு வது முன்சொன்ன கதொம்பதப்பொரு க்கு 

61 Up உபாதியுண்டான து2பாலழ் தற்பதப் பொடுளு கு 

ஏழுஉபாதி யுண்டாய் விள யகும் ௮ஃதெனை மிவனில, 

முன்சொன்ன திசதுவப்படி புருடன், காலபரம்,, வி 

யோமம் என்று சொல.ப்பட்ட மூவகை லுறிவுருவான 

சிவ.துரியம் பாலும் குடலாக எழு உபாதியாய் விள ஙகூம், 

அது விவரம் 

« . . ப 6 ௬ . +b 

FI MOG, FT AM HI Ws. FA Sah Blue, ei Gas 

சுவான், சர்வூருட்டி, சாவதிதி, சர்வசங்காரம் என 

ஏழாம், 

இப்படி எழுவமைப்பட்ட உபாதிமாமம் தத்து துரி 

யத்துக்கு எப்படி யனுபவமெனில் சாவேந்திரியககளினு.



௧5௦ ஞானக்கட்டளை, 

டைய செயலையுர்தானறிர்து கொண்டிருப்பதால் சர்வஞ் 
Hoar am gu, சர்வேர்திரியங்களு மழிந்தவிடத் தும் தான 
அழிவற்று நித்தியனாயிருப்பகால சர்வசாரணெைன்றும். 

சர்வே இரியங்களிலும் உள்ளீடாயிருப்பதால் சர்வேர் தரி 
யாமியென் றும், சர் 2வக் இரி பஙகளுக்கும் மேலான அதிப 
இயாயிருப்பதால் சர்வேசரனென்றும், சர்வேர் இரிய சாவ 

பிரபஞசங்களையும் தான் தோற்றுவிப்பதால் சர்வ௫ருவ்டி. 
யெனறும், சர் வேநதிரியாதி ளேயும் தான பரிபாலனம்பண 

ணுவதாலசா வதிதியென்றும், சர்வே இரியா இசளும், தனா 

குள்ளே யொடுங்கலால சர்வ சங்காரனென்றும் GI wis 

தரித்தது; 
அப்படியானால் சகல துரிசுகளணாமற்றுக் ரத்தமான 

துரியததுக்கு இவ?வமு உபாதி காமங்கள் வருவானே 
னெனில் சர் 2வநதிரிய சர்வ சராசரகசளும் சனனி. 

தஇம்லமதான்றி விளங்கி ஓடும்கலாலும் அவைகள் தனக் 
கனனியமெனக் கண்டு சாட்சிமாத்திரமா யிருப்பதாறும் 

ஆத்ம துரியத்துக்குவவ்வொரு நாடணமுண்டாய்உபாதி 

நாமஙகளைபபொருரதிய பரனுக்கு உடலாச்சுெ Gowran ls. 

இப்படியான எழு உபாதியும் அ௮துவென்கின்ற பர 
சொருபமல்ல. அனால் பரசொருப மெ.துவெனில், 

இர்த எழு உபாதியும் யாதொரு சைதன்யத்திலை 

சண்டு ௮ளவிடப்படுசின் ற2தா அதுவே பரசொருபம் 

அந்தப் பரம் அவ் வுபரதியுடனேசம்பர்தித்த?பா.து 

முக்கியமென்றும், இவவுபா தியைத் தவிரற்துகின்றபோலு



Chios 54 ட்டளை. ககக 

லட்சியமென்றும், அவ்வுபாதியை நானென் றபிமானித்த 
போ அ௮சுத்தமெனறுா, அவ்வுபாதியைக்கடந்து ன்ற 
போது ச ததமென் அஞ சொலலப்படும் 

இப்படியிருந்தாலும, ரிவபரனுக்கு உபாதிவேறுபட் 
LF LAT GV சீவனுககும LIJ QF HIo 2 வறுபாடின்றி, ont (7 

aS உயிருக்கும்: QF 0G 3வஜபபிராமண முண்டோவெ 
ணி? ஐ ண்டு, 

x NAL இயம் வி ௧௦ DOO FTO Gl, WAL. UT KEI ILM FUSE GOT DG 

ற்கு அர்தகமபாதெனில ! ஒருசிவப்புக்கு திரையும்வெள் 
மைப்பசுவுமகண்டாயா? எனறு எதிரிட்ட ஒருவனைக்? 
ட்சு, ௮வன் வெளலை நிற்இின்றஅ, சிவபபுப் போன்றது 

மன, அச்சத்தால் வெள்ளைப்பசுகிற்ெறது, அிவப்புக்கு 
இரைபோகினறது எனநிறமுபபாஈவும குதிரையும ஒன்ரு 
யிருப்பதுபோல, சிவனும் பரனும் ஒன்றெனவறிதலேயரு 

5 BUM Lb. 

அசைய, காரவவுபாதித்தன்மையும், பரனுக்குண் 

டானமுககியமும, சு சதாசுததமும, பரனும,சவனும,ஒன் 

றென்பதும,விசிட்டவாககியத்தினுடைய விடாதலக்கணை 

க்கமுதகழமும, உனமகுகாம னுக்கு இத்தபிரகாள/உ உன 

அ௮லுபவததைச சொலலென. 

சுவாமீ? O gout i Bohan Coot & Hotes Ha இரவ 

ண ததிஃல நன்ரகத இிடமாயிற்று. 

arene te Bale mectnamine



௧௧௨ ஞானக்கட்டளை. 

௫, இனித்தற்பதமனனம். 

௮ஃதாவ*, முன்காரியவுபாதி யேழ்ழும் மூன்றவத் 

தையானதுபோல, காரணவுபாதி யேழும் மூன்றவத்தை 
பாயிருக்கும், 

அ௮தெப்படியெனில்* சர்வக்ஞான், சர்வகாரரைன், சர் 

வேகதிரியாமி, சர்வேசன், சர்வசிருட்டி, சர்வதிதி, சர்வ 
சங்காரன் என்னும் ஏழுபாதியுடன் சம்பந்தித்த புருடன் 
பரசாக்கிரமெனவிளங் கும். இஈதப்பரசாக்கெ த்தைகானெ 
apni ss ur gee ௮பிமான காமம் விராட்டென் 

pals. 

இனி ர ரர teal ஜி *தனழுஉபாதியில் ரா 
om உபாதியும் நிற்க சர்வசிருட்டி, சர்வதிதி, FT OF th) Bit 

ரம், எனற மூன்றுஉபாதியுடன சம்பசதியத காலபரம் பர 
மசொாப்பனமெனவிளஙக்கும்; இந்தப் பாசொப்பனத்தை நா 
னென்ரபிமானித்தபரனுககு அபிமானகாமம் இரணியகர் 

பபனென றறிக, 

இனி பராமுத்தியாவ.து? இச்சமூன்று உபாதஇயில் 

இரண்டு உபாதியும்றிற்க, சாவசஙகாரமரஇிய ஒரு உபாதி 

புடன் சம்பநதித்துகினற விமீயாமம் பரசுமூதம்யெனவி 
சங்கும் இரதபபரசுழுத்் தியை நானென்றபிமானித்த பர 

னுக்கு ௮பிமானராமம் ௮வ்வியாகர் தனென் றறிக. 

அகையால் இநர்தமூன்றவத்தையும், மூன்றபிமானகாம 

மூம், பாலுக்கு முக்கியமும், அசுத்தமுமாம் ஆசையால் 
ப ரசொருபம் ௮லல
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இனி பாசொருபம் யாதெனில்? இக்தமூன் றவக்தை 

யையுங்கண்டு கழன்று மேலாய் நின்று விள ஙெ சுத்த 

அறிவானதே, ௮துவென்ற பரசொருபம். 

௮தெப்படி யெனில்? எழு உபாதியுடன் சம்பர்தித் 

அவிளங்யெ புருடன் பரசாக்கிரம், இந்தப்பரசாக்கரெம் 

பரசொப்பனததி லழியுமென்று உன்னாலறியப்பவெதால் 

பரசாக்ரம் பரசொரூபமல்ல. இதில் அபிமான நாமமும் 

பரத்துக்கில்லை. 

இனி மூன்று உபாதியுடன் சம்பந்தித்து விளங்யெ 

கசாலபரம் பரசொப்பனம், இக்தப் பரசொப்பனம் பரசுமு 

த்தியில் ௮ழியுமென்று உன்னால் அறியப்பவெதால் பர 

சொப்பனம் பரசொருபமல்ல. இதில் ௮பிமானகாரமமும் 

பரதிதுக்கல்லை யென்றறிக. 

இனி ஒருபாதியுடன் சம்பந்தித்து விளங்கெ வியோ 
மம் பரஈுழமுத்தியென்றும், இது அ றிவிறக் glen pg துரி 
யாதிகமென் ௮ம், உன்னாலறியப்பவெதால் இப்பாசுமுத் 

இயும் பரவுடலேதவிரப் பரரூபமல்ல. இதில் ௮பிமானகா 
மமும் பரக்துக்கல்லை யென்றறிக 

இவையாவும் பரரூபமல்லவாயின் இனிப் பாருபந் 

தான் யாதெனில்? 

இந்தமூன் றவத்தையுங்கண்டுகழன்று மேலாப்நின்று 
விளங்கியலட்சியம் சுச்தமான பாதுரியமே ௮ துவென்கிற 

பரசொருபம் இந்தப் பரசொருபத்சை மனதில் திடப்ப 

goles அனுபவித்திறு, 
8



கத ஞானக்கட்டளை. 

௬-இனித் தற்பகநிஇத்தியாச னம். 

௮தாவது மூனசொனன உபாதிததனமையும அவ 

ததைஙிலைகளும, அபி, ரனராமமும, இவையெலலாஙகண் 

கெழனறுதுரிசறறு மேலானபரதுரியதரிசனம உனககு௪ 

இரவணததிலே கேள்விபபட்டு மனதில தரிபபதாக நாம 

உனக்கு ௮னுககரகமபணணினபடி உனமனதில திடபப 

_ssilagange சொலலென, 

சுவாம்? தேவரீ£ தருவாயமலாந தருளியதால, பூடம 

வைததபொனனுகரு மாறறேறியது போல அடியேனுககு 

மனதில திடமாகததரிததது 

௮ தாவு, பாவுபாதியேழமுமசமபசகதிதது விளகயெ 

புருடன பரசாக்சரமெனறும, இநதப பரசாசகர ததை 

அ௮பிமானிசதபரனுககு அ௮பிமானகாமம விராட்டெனறும 

கணடேன இசதபபரசாகரெம பரசொபபன ததிலஅழித 

ததுகநணடேன. இதில அ௮பிமானகாமம பாததுகலலைலை 

யெனபதுஙகணஃடன 

இனி மூனற உபாதி சமபகதித துவிளஙூிய காலபரம 

பரசொபபன மென்றும, இஈதச சொபபனததை அ௮பிமா 

னித தபரனுககு ௮பிமானகாமம இரணியகாப்ப னெனப 

துவ கணீடன இசதப பரசொபபனம பரசுழுததியில 

அநிர ரது ககணடேன, இதில௮பிமானநாமம பரததுகஇ 

லலையெனபதுக கணமடேன.



ஞானக்கட்டளை, ௧௧௫ 

இனிஒருஉபாதியுடன் சம்பந்தித் துவிளங்யெ வியோ 

மம்பரசுமுத்தி யென்றும், இந்தப் பரசுமுத்தியை ௮பிமா 

னித்த பரனுக்கு அபிமான நாமம் ௮வ்வியாகிருத னென் 

ங் கண்மடன். இந்தப்பரசுமுக்து பரதுரிபத்தில் அழி 

கதுங்கண்டேன். இதில் அபிமானநாமம் பா ததுக்கில்லை 

வென்பறுங் கண்டேன். 

இனி இரதப்பரசுமுத்தியான வி3யாமத்தை யிதுவெ 
க ககண்மீடன் கண்டு?மலாய்கின்று சர்வமுநதன்மயமாய் 

SHOTS ot NLD DHT Lo எல்லார் கானாகவிளங்கபோக்கு 

வரவினறிஉள்ளும்புறம்புஈதானாகறின் ற பர துரியமானபா 
ஆபததை அடியேன் உள்ளங்கைரத்தம்போலக்சண்டேன். 
சவாமிநளினதுஇருபைபால் பாமுத்ேைன் என, ஆகை 
பால் உனக்குப்பாபோதம் நன்ருக விள ங்கிறறென்றறி 

சுவாமி? தொமபத சுத்தார்தகமான 0 வதுரிய சதை 
யும் தறபத ௪ததராசதமான பர அுரியதகசையும, அறிந் 

2 நன். இனியிதற்கு2மலான சிவதுரியத்கையும தரி௫பபி 

த்துச் வொனுபவபபேறு பெறுமபடி கிருபை செய்ய வே 

ண்டு மென்று உடன் விண்ணபபஞ் செய்ய, குருகாதன் 
அருளிச்செய்கின்றார். 

௭-இனி ஆசிபதஏரவணம 

அல்தாவது, மூன்சொ ன்ன தற்பத சு உழமானபரன் 

பரிபூரணமாகவும, எல்லா ஈச தாகைவும்விளஙகினாலும, ௮௩ 
குப்பர மறுக்க ஒருவாசளு 2 துர் வம. ண்டு, அதுயாதெனில்.



௧௧௬ ஞானக்கட்டளை; 

எல்லாக்தானாக விளங்குசின்றோ மென்னும் கொள 

கையினாலும், னாய் என்ற சவத்துக்குத்தான் மூன்றுதே 

கமாய் ௮வத்வதக்குறிகளைக்கொண்டு நிற்கையாலும், பர 

னுக்கு இந்தவாசனாதோஷம் உண்டென்றறி, 

ஆகையால் இந்தத்தற்பதசுத்தமான பரம்பொருளா 

னது அ௮௫ிபதப்பொருளான அஞாய் என்ற சவத்துக்குமூ 

ன்றுதேகமாய், மூன்றவத்தையாய் விளங்கும். 

அதெப்படியெனில், பாம், விசுவக்கிராசம், உபசாக் 

தம் என மூன்றுவிதமாய் விளங்கும்; அகையால் இந்த 

மூன்றும் சிவசொரு பமல்ல வெனவறிக 

ப ப அந்வைய 

௮-இனி அிபைதமனனம். 

௮தாவது, முன்சொன்னதொம்பதத்துக்கும், தற்ப 

தத்துக்கும், மூன்றவத்தைகள் உண்டான அ3பால,௮ சிப 

தத்தூக்கும் மூன்றவத்தைகள் உண்டாய்விள ங்கும். 

அதெப்யடியெனில்3 காண்பானும்,காட்சிப்படுகின் ற 

சர்வசராகரப் ெொபஞ்சமும், தானேயாகிப் பரிபூசணித்து 

விளங்கியபானே சிவசாக்கரம். இக்தச்சிவசாக்கரத்தைத் 

தானென்று அபிமானித்துவிள ஙயெ சிவத்துக்கு ௮பிமா 

ன காமம் கற்சொலிதை யென் ஈறிக, 

இனிச் சவசொப்பனம் யாதெனில், முன்சொன்ன 

கிவசாக்கரமானபரன் சத்த,பரிச,ரூப,ர௪, கர் தமென்லும்



ஞானக்கட்டளை. ௧கள 

ஐவகைப்பொருளால் சமைவதான சகலசகத்தையும்விமு 

ங்ிக்தானேசகரூபமாய்ச் சூரியனும்பிரபையும்போலவும், 

மனியும் ஒளியும்போலவும், பண்ணும் இசையும்போலவும் 

அ௮ன்னியமறநின்ற விசுவக்ரொசமே சிவசொப்பன்ம்; இந் 
தச் கவசொப்பனத்தைத் கானென்று அபிமானித்த சிவத் 

அக்கு ௮பிமானநாமம் பிரசாபச்தியனென வறிக. 

இனிச்சிவசுமுச்தி அதாவது, இச்தப்பரன் எல்லாம் 

தானாய்விளங்குகிறோமென்பதைமறந் து, தன்னை யுமறஈ்ு, 

தன்னையுமிறந்து பரமாதீதமாய்ச் சாந்தப்பவெதான உப 

சார்தமேசிவகழுத்தி; இந்த சிவசுழுத்தியை நானென்றபி 

மானித்த சிவத்துக்கு அ௮பிமானகாமம் பொற்புவி சாந்த 

னென்றறிக. 

ஆகையால் இர்தமூன்றவத்தையும் சிவரூபமல்ல, ஆ 

னால்சிவரூபம்யாதெனில், சர்வபரிபோாணமானபரம்சிவசாக் 

கரமென்றும்,இக் சச்சவெசாக்கொெம்சிவசொப்பன த்திலமிய[ 
மென்றும், உன்னால் ௮றியப்படுவதால் சிவசாக்கரம் இவரு 

பமல்லஇதில்௮அபிமானகாமமும்சிவத்துக்கில்லையென் றறிக. 

இனிபரன் விசுவக்ரொோசம் பண்ணியதே சிவசொப்ப 
னமென்றும், இர்தச்சிவசொப்பனம் சிவசுமு த் தியி லழியு 

மென்றும், உன்னா லறியப்பவெதால், சிவசொப்பனய/ 

சவருபருமல்ல, இதில் ௮பிமானகாமமும் சிவத்துக்கிலலை 
யெனறறிக. 

இனி உபசாந்தம் சிவசுமுத்தியென்றும், Qi ge Par 

சுழுத்தி சிவறுரியச்திலழியுமென் மும் நினுறிவ சால் சி௮௭



௧௧௮ ஞானக்கட்டளை. 

முத்தியும் கவருபமல்ல. இதில் அபிமான காமமும் சீவத் 
துக்ல்லையென்ப தறிக, 

இவைகளும் சிவரூபமல்ல வெனில் இனிச் சிவருபக் 
னான் யாது? 

Oss மூன்றவத்தையுங் சுண்டு கழன்று மேலான 
அறிவென்னுர் சிவதுரியமே சுயம்பிரகாசமான குருபாத 

மென்ற சிவரூ பம், 

ஆகையால், இந்த ௮சிபதத்துக்கு வேதப் பிராமண 
வாக்கியம் ௮கண்டவாக்கியமென்றும் சோயம் தேவதத்த 

னென்பதுமே. 

இதற்கருக்தம் யாது? சேவதத்தனென்னும் நாமழு: 

டைய ஒருவன் ஒருகாலத்தில், ஒருதேயக்கில. ஒருபட் 

டணத்தில் சரெகஸ்தகனாய்த் தனது கிரியை செய்துகொண் 

டி. ரூம் தவிடத்திலும்; பின்பு ஒருகாலத்தில், ஒருதேயத்தில் 

ஒருபட்டணக்கில், சதுரங்கபலமுஞ் சேவிக்க, ௮.இிகபிர 

தாபத்துடன் இராசாவாயிருந்தவிடத்இிலும்; பின்பு ஒரு 

காலத்தில் ஒருமிதயக்தல், ஒருபட்டண த்தில் சர்வசங்க 

wig Burgin பண்ணிக்கொண்டு, தண்கெமண்டலத்.துட 

ன், சற்றியாசியாயிருந்த விடத்திலும்; அங்கங்கே கண்ட 

அடையாளங்களைப் பார்க்தறியும்போது, முன்கிரகஸ்த 

ஞஷயிருந்தவளும், பின் இராசாவாயிருந்தவலும், பின்புசர் 

தியாசியாயிருக் தவனும், ஒரு தேவததக்தன்போல், தற்பிச 

சாசமாய்விளங்கெ பிரமம், ௮சித்துருவமான காரியஉபா 

யைப் பொருந்தியவிடத்துக் இஞ்சிக்ஞனாகியும், 2 பாதி



ஞானக்கட்டளை. ௧௧௯ 

நாமத்தை அபிமானித்துக்கொண்டு சீவனாகியும் அதற்கு 

மேற்பட்செ €ீவதுரியமாடயும் பின்பு சித்துரூவமான கா 

ரண உபாதியைப் பொருந்திய விடத்துச் சர்வஞ்ஞானாக, 

உபாதிராமத்தை அ௮பிமானித்துக்கொண்ுி, பானாகியும், 

அதற்குமமேற்பட்டுப் பாதுரியமாகியும், பின்பு இஈதப்பர 
னை ௮வத்தைகளாகப் பொருந்தியவிடத்து, அவத்கைநா 

மத்தை யபிமானித்துக்கொண்டு சவமாஇியும் அதற்கு2ம 

ற்பட்டுச் சிவதுரியமாகியும் சுயம்பிரகாசமான குருபாத 

மா௫ியும் விளங்காறின்ற பிரமம் ஒன்றே. 

எப்படி? முன்சொன்ன Cpa gb 6 DES மூன்று 

லழும், மூன்றுதேயமும், மூன்று பிரபஞ்சமும் விட்டுப் 

மீபானவிடத்து ஒரு3கவசத்தனே யானது2பால?வ, Lp 

ன்று உபாதியும், ஒன்பது அவத்தையும், ஒன்பது ௮பிமா 

னநாமமும், தார்தவிடத்தில் £வதுரியம், பாதுரியம், சிவ 

அரியம், என்னுமுக்துரியமுமாய் ௮ந்தமுத்துரியமென்ன 

பபடுவதுமிறஈது, சுத்த ௮றிவாகாசமான பிரமமிமயான 

சிவானுபவத்தைக்கண்டு மனஇல் திடப்படத் தரித் இ. 

ஓவககைைவ னவ ணன 

௯. இனி அடிபதறிதித்தியாசனம்: 

௮ தாவது, உனக்குகாம்சொன்னபடி, அபத ம தி.று 
டைய அ௮வத்தைநிலைகளும், ௮பிமானகா மக்குறிகஞும், ௮ 
கண்டவாக்கியத் தன்மையும், விட்டுவிடாக லக்கணையும். 
கண்டு கழன்று மேலான குருபாதமான இவதுரியமென்



௧௨௦ ஞானக்கட்டளை. 

னும் சுயம்பிரகாச தரிசனமும் சீவதுரியமென்னும் வனும் 

ப.ரதுரியமென்னும் பானும், சிவதரியமென்னும் சிவழும், 

ஒருசொருபமேயென்று ௮கண்டவாக்கயெத்தினால் தேவத 

த்தனைப்போலக் கண்ட திடமும்; நீ இரவணத்திற்கேட்டி 

மனதிற்றரித்ததைச் சொல்லென. சடன்விண்ணபபஞ்செ 

ய்கிறுன். 

சாவபரிபூரணமாய, காண்பானும் காக்ஷியும் தானாய 

நின்ற பாசொருபத்தைச் வெசாக்ரெமென்றும், இந்தச் 

சாக்கரத்தை கானென்றபிமானித்தசிவத்துக்கு அபிமான 

நாமம் சிற்சொலிதையென்றுங்கண்டேன். இந்தச்சவெசாக் 

சரம் சிவசொப்பனத்தி லழிக்ததுங்கண்டேன். 

இனி முன்சொன்ன சர்வபரிபூரணமான விரவமென் 

னும் சகத்தைவிழுங்குச் தான் சகசொரளுபமாய் நின்றவிக 

வக்ரொசத்தைச் சிவசொப்பனமென்றும், இர்தச்சிவசொ 

ப்பனச்சை நானென்றபிமானித்த சிவத்துக்கு ௮பிமான 

நாமம் பிரசாபத்தியனென்றுங் கண்டேன். இந்தச் சிவ 

சொப்பனம் சிவசுழுத்தியில் ௮ழிர்ததுங்கண்டேன். 

இனி சகலலோகமும் சகலசராசசமும் தன் wy oa 

யெனக்கண்டு விளங்கியபான், எலலாம் சன் மஉயமேயென் ப 

கையும்மறந்து, தன்னையும்மறக்து, தன்னையுமிறந்து, சாக 

தமான உபசாஈத தைச் சிவசுழுதச்தியென்றும், இந்தச்சி 

வச முத்தியைத் தானென் ஈிமானித்த சிவத்தூக்கு ௮பி



ஞானக்கட்டளை, ௧௨௧ 

மானகாமம் பொற்பு விசாந்தனென்றுங் கண்டேன். இகத 

ச்சிவசுழுத்தி சிவதுரியத்தில் அழிக்க துங்கண்டேன். 

இனி இர்த மூன்றவத்தையும் கண்டு கழன்று மேலாய் 

நின்று தற்பிரகாசமாய் விளங்கிய சிவதுரியமான குர 

சொருபத்தையும் சண்டேன்,சீவதுரியம், பர.துரியம், சிவ 

அரியம் என்னும முத்துரியமுமாய், இந்த மூன்று துரியமு 

மிறநது, ஏகவடிவான பிரமசொருபத்தையுங் கண்டேன். 

சுவாமிகளின து பெருங்கருணையாலே சிவானுபவப்பேறும் 

பெற்றுர் சிவருபமானேன் என 

இனி டீ பெற்ற தற்பிரகாசமான குரு சொருபம 

எப்படியிருந்ததெனில் ? 

நிசாமயமாய், கிராதாரமாய், சர்வமும் பிரமப்பிரகாச 

மாய் விளங்குன்றது என. 

ஆகையால் இதுவேசத்தியம், ஞானம்௮கக்.த.ம், ஆன 

தீதம் என்றும், சசசவபரம் என்றும், விளங்காரின்ற பொரு 

ளும், இதுவே தொம்பகமும், தொம்பதார்த்தமும், தற் 

பதமும் தற்பதார்த்தமும, அசிபதமும், அச௫ிபதார்த்த 

மூம், உபாதி3பேதமும், ௮வத்தைநிலைகளும், அபிமானிக 

ஞூம இதற்கு மேற்பட்ட கூன் றுதுரியமுமாய் விளங்கிய 

பொருளும், தற்பிரகாசமான பிரமமே, சகல வேதாகம 

புராண சாத்இரம்களும், சட்சமய விகற்பல்களும் ௮வை 

களிற் பேதமாயிருமத பொருளும், இதுவே, இப்படியே 

யிரு.



ELD ஞானக்கட்டளை. 

சாமஙகளினாற் குறிச்சப்படாமல், தீற்பிரகாசமாப் 
or aBus 4) 61 ப்படியிருந்தது, சொல்லென. 

இக்தச்சொருபத்தை அடியேன் மனக்கதால் எண்ண 
வும், வாக்காற்சொல்லவும், இடமில்லாம லிருக்கின்றது. 
ஆகையால், இதுவ மவுனமுத்திரை யென்பது. 

அதெப்படியெனில் மனமும் மனதினாலெண்ணப்படு 
வதும், வாக்கும் வாக்கினாற்சொல்லப்பவெறும், காயமும் 
காயத்தினாற் செய்யப்பவெதும், சத்த அ௮றிவானபிரம?ம. 

ஆகையால் மனம்,வாக்கு,காயம்மூன்றுமிறக்து, வாக் 
குமனாதீதமாய், தற்பிரகாசமான சொருபமானதே மவுன 
முத்திரை; இதுவே மவுனமுத்திரை யென்று கண்டகருத் 
தையும்விட்டுச் சம்மாயிருந்தபடியே யிருப்பதேமோட்சம் 
இதுவே நிச்சயார்த்தம் இதுவே வேதாச்தத்தினுண் 
மை தெளிந்த பிரமதரிரனம். 

ஞானக்கட்டளை 

முதிறுப்பெற்றது. 
fo 

திருச்சிற்றம்பலம்



உ 

சிவமயம். 

தத்வாமிா தகீகட்டவாா, 
eH a 

௮நலைரநகத்தவேதாநீத தரிசனம். 

கலிநிலைத்துறை. 

அண்ணல்கூறிடுமரியவா ரணக்கடலெழுமவ் 

வண்ணமின் றியவாசாம?கோசரவமிர்தைக் 

சண்ணதாயிடக்காகலமணியெனக்காட்டும் 

வணணமுள்ளமாவாக்கியமைந் தற்குப்புகல்வான். ( 5} 

வன்னநதாலதாய்வண்பதருன்றஃதுடைத்தாய்த் 

தன்னதாம்வடிவதுமிகத்தானுகண்ணிபதாய் 

முன்ன மாமறைமுழுதுமோதி யுமுடியாச்சீர் 

ாஉன்னுமாப்பொருளுடைமைவாக்கயப்பெயராய் 

வடிவுநுண்மையு மாப்பொரு டைமை யுமலா்வு 

முடி. வுமாயிருமையுமதமொழிதருவிரகும் 

படியிலாதெழுபழமையுமப்படி புதுமை 

யுடையவாகியவுயர்குறியாறவையுடைத்தாய். (௩) 

இறந் தகேள்வியாயிறந் தநற்றரிசன மஃதா 

யிறந்தவிரமாயெலையிலானந்தஞானமதாய்ச் 

சிறக்தகாலதேசர்திசையிறர் திடத்திகழ்ர்து 

திறைந்தவெட்டி யல்புடைமதுரீள்வாக்கிெயமினங்கேள் .(௪)



௨௪ தத்வாமிர் தக்கட்டளை, 

கலிவிருச்சம். 

நித்தமொடுமுத்தநிமலர் திகழ்பரத்தை 
பய்த்தகாமு த்தமணிய த்தினிகசொப்ப 
மெய்த்திடவெவர்க்குமுணரச் இகழுவிக்குக் 

தத்துவமசிதத்வமசிசச்வமசிச த்யம. (௫) 

அலை. 

ஆதலால் மஹாலாக்யஞ் சொல்லப்பட்ட ஞானமே 

ஞானம். அஅவல்லாமற் சொல்லப்பட்ட ஞானங்களெல் 

லாம் அறியுமிடத்அச்குஞ்ஞானமேயாம். ஆனபடி.யினாலே 
சுத்த வேதார்தஞ் சொல்லப்பட்ட பரிசினை ஆசாரியர் சிஷ் 
யனுக்கு அலுக்கரசம் பண்ணுஇரர். 

௮ஃதெப்படியென்னில், இருக்கு யசுர் சாமம் அதர் 

வணம் என்கிற நான்குவேதங்களும், இரண்டு பிரகாரமா 

யிருக்கும். ௮வை எவையென்னில், அற்பசுருதி வாக்ய 

மென்றும் பிரபல ௬௬ வாக்யமென்றுமாம் இவற்றில்- 
அற்பசுருதிவாக்யம் கர்மகாண்டத்தைச் சொல்லும். (ர 

பல சுருதிவாக்கியம் ௮த்யாத்மத்தைச்சொல்லும். இதா 

முப்பத்திண்டு உபரிஷத்தாயிருக்கும். இது நான்கு 
வாக்யெங்களைப் பரஇபாதிக்கும். ௮வை யெவையென் 

னில் :/ெக்ஞானம் பிரமம். அகம்பிரமாஸ்மி, த,த்வமசி, 

அயமாத்மாபிரமம்'? என்பனவாம். இந்த நான்கு லாக் 

யங்களும் ஜீவபசஜக்யெத்தைச்சொல்லும். இகர்த நான்கு 

வாக்யங்களிலும், தத்வமசிவாக்யம் மகாவாக்கிய மென்று 

சொல்லப்படும்,



தத்வாமிர்தக்கட்டளை. ௧௨௫ 

௮ ஃதெப்படியெனில், சான்குவாக்யெத்தினர்த்தமும், 

இச வாக்கியத்தி லிருக்கையினாலும், ௮வாவ் மரோகோ 

சாமா யிருக்கிற வஸ்துலைக் கர தலாமலகம்போலக் காட் 

மிகையினாலும் இதுமசாவாக்யமென்று சொல்லப்பட்டது 

இந்த மகாவாக்யர்தான், ௮வாங் மகோகோசரமா யிருக் 

இற வஸ்துவை கான்கு வர்ணத்தாறும் மூன்று பதத்தா 

௮ம், மூன்று லட்சணத்தாலுஞ் சொல்லிற்று ஆறு குறி 

யும், எட்டியல்புமா யிருக்குமென்றஞ்சொல்லிற்று அவை 

எவை யென்னில், கான்கு வர்ணமாவன. தத்-துலம் அசி- 

இவைகளாம். மூன்று பதமாவன:-.-தத்பதம்--துவம்பதம்- 

அசிபதம்-இவைகளாம். மூன்று லட்சணமாவன?- தீவர: 

ஐக்கியம்- இவைசளாம் ஆறு குறியாவன வடிவு, நண்மை 

மாப்பொருளுடமை, ஙிறைவு, இரண்டறவிளங்கியமுடிவு 
என்றும் பழமை, என்றும்புதுமையாம். எட்டியல்பாவன 

கேள்வியிறர்ததாதல், தரிசனமிறக்ததாதல், வீரமிறந்த 

STB, எல்லையிலாத ஆனர்தமுடையதாதல், எல்லையிலா 

சத ஞானமுடையதாதல், கால மிறர்ததாதல், தேசமிறக்த 

தாதல், திசையிறர்தசாதலாம் இப்படிமகாவாக்கயத்தா 

ற்சொல்லப்பட்டவஸ் அ எப்படி விளங்குமெனில், ஆசாரி 

யர் இதருவருளினாலே சொல்லுகிற சரவணம், மனனம்ிதி 

தீதியாசனம் என்னு மூன்றுவகையினாலேவிளங்கும் இந்த 

மூன்றுவகையும் விசாரிக்குமிடத்து ஸ்தூலசிரவணாதி மூன் 

றென்றும் சூட்சும சிரவணாதி மூன்றென்றும் இரண்டுவித 

மாயிருக்கும்.



௧௨௭௬ தத்வாமிர்தக்கட்டளை . 

சிரவணம்: 

8ஷதூல௪ர வணா தி. 

இவற்றில், ஸ்தூல சிரவணாதிரூன் வன, சொல்லப் 

பட்ட சாஸ்இரம்களை இதுளிதுவென்றுவின விப்பகுத தறி 

ந்து சேள்விப்படுகிற து. சரவணம, அப்படி கேள்விபப 

Lidar TO GT SSBC VOI Door In GNSS FO) Kall 

og விளங்குகிறது மனனம் சிரவணச்தினாலே கேள்விப 

பட்டு மனன க௫னாலே கெளிசகு விளக்கி யிருக்கப்பட்ட 

யாதொரு அறிவுண்டோ, ௮த அறிவுதானாய்கிற்கபபட் 

டறிலை நிதிததியாசனமாம் 

சூட்சு மசிரவணா தி. 

இனி சூட்சும சரவணாதுி மூன்றென்றதெபபடியெனி 

ல், சரவணமாவது மகா வாக்தியஞ் சொல்லப்பட்ட ௮ HF 

வென்லும தகச௫௪பதத்துக்கர்ச்தம் பரம்; நீயென்னுக துவம 

பத தனுக்கர்த்தமஜிவன், அனறாுயென்னும் ௮௫பதத்துக்கா 

த்தம் இரண்டினுடைய ஐக்யெமாயுள்ளபொருளாம். கிரி 

யாபதததுடனே கூட்டிப போஇககற முறைமை எப்படி 

யெனில், ௮ஐ நீயாஇன்றாயென்றும், நீ யதுவாகின்ருயெ 
ன்றும் போதிச்கப்படுதலாம். இந்த வாக்கியம் அ௮ச்வயித் 
அப் போதிப்பானைனெனனில், அறு வென்கின்ற தத்பத 
த்துக்கு உபாதி பரோட்சமென்கிற காரணஉபாதி, நீயெ 
ன்சின்ற துவமபதத்துஃகு உபாதி ௮பரோட்சமென்சின் 
றகாரியஉபாதி இகத ௮பரோட்சமென்கின் ந காரியஉபா 
இழு ௪இவருகையினாலை அவர் சதசியென்று போதிக்க வே



தத்வாமிர் தக்உட்டளை. ௧௨௭ 

ண்டிற்று. துவந்ததசிவாக்கயெம் போதிக்தமுறைமை ஜு 

ஜீகபரத்தைவிளக்கும். ௮ஃதெப்படியென்னில், நீ யென் 
இற துவம்பதக்துக்குஉபாஇ-௭, அதுவென்இன்ற தத்பத 

த்துக்கு உபாதி-எ: இந்த உபாஇ-௮ஃம் முக்கியம். இந்த 

உபாதி யேழுற் தீர்சது லட்சியம். உபாஇயை கானெ 

ன்றது அசுத்தம். உபாடியை நீங்கெதுசுத்தம். இந்த இர 

ண்டு பசங்களுக்கும் லட்சியமான சத்சார்ம் கங்களை ஆனா 

யென்னும் ௮௫ிபதத்தி£ல ௨ கமாய்க்சண்டுவிள ங்குகிற்தி 

சிரவணம். மனனமாவது அுவம்பதத்திற் காரியஉபா இ-ஏ £ 

அ௮வஸ்ைத-௩ட௨-ம் தற்பதக்இிற்காரணவுபாஇ-௭. அவஸ்தை 

௩-தரிசித்துகக்க, ”வணறும்பசனும் ௮அசபெதத்தி?ல ஐக்கிய 

ப்படக்கண்டு, ஏசமானபொருளை மனதில தரித்திருக்க 

விளங்குகிறது மனனம் நிதித்யாசனமாவது துவம்பதரு 

க்கியமான ,வவஸ்தை மூன்றையும்கீ ஐஇ லட்சியமாய் விள 

ங்குகிற சீவனும், தத்பத முக்பெமான அவஸ்தை ௩-ம் 

நீங்கச் சுத்தமாய் விவங்குகிறபானும், அபெபெதத்தில ஐக் 

கியப்படக்கண்டு, ஏசமாய்விளங்குகிறஸ்வ பத்தை ஆசா 

நியருடைய இருவருளின் சரவண த்தினாவேகேள்விப்பட்டு 

மனனக்தினாலே தரிததுவிளங்குகற சத்ஸ்வளூபக் தானாய் 

கிற்கப்பட்ட நிலை நிதித்யா சனம். 
ட ஆடை 

அவம்பத முக்கெய சீவவுபா இ. 
இப்பால், முன்சொல்லப்பட்ட குட்சுமசிரவணா 4௭ 

ன்கிற ௩-ம் விரித்து விளங்க வருளிச் ய் mT, I) LD



௧௨௮) தத்வாமிர்தக்கட்டளை. 

பத முக்கெயசவஉபாதிசொல்லுகி5றாம். ௮ஃதெப்படியெ 
னில், வேதாந்ததத்துவம் ௨௮-ம். அவை எவையெனில் 

ஞானேக்திரியமான சுசோத்ராஇ-டு. இவற்றின் விஷயமா 
ன சப்தாத-டு கன்மீமக்திரியமான வாக்காஇ-(டு இவற்றின் 
விஷயமான வசனாதி-டு, அந்தக்கரணம்-௪, புருஷன், கால 

பரம், வியோமம், பரம்-௪. ஆக தத்துவம்-௨௮ இவற்றில் 

புருஷன்,காலபரம்,வி3யோமம்,ட.ரம்,இர்சான்கும்றிற்க நின் 

ததத்துவம்-௨௪. பிராணவாயு-க,அஆகதத்துவம்-௨(இ இவை 

எ-பாதியாம். அவை எவையெனில், தேக௰-இந்திரியம்-ம 

னம்-புத்தி-அகங்காரம்-சித்தம்-பிராணன் ஆக - எ, இவற் 

நில் தேகம் கானோவெனில தேகம் நீயன்று ௮ஃதெப்படி. 

நானன்றெனில், என்னுடையதேகமென்று உன்னால் அறிய 

ப்படககையினாலும் தேகம் பஞ்சபூதத்தின் கூழுகையாலும், 

தேகம உனக்கு அந்நியமாகையினால் தேசம்சீயன்று இகதி 

நியம நானோவெனில், இந்திரியமும்ரீயன்று ௮ஃதெப்படி 

நானன்றெனில், என்கண் ஈன்ரய் விளங்குகெதென்றும்) 

என்கண் ஈன்றாய் விளங்குகிற தில்லை யென்றும், என்காது 

சன் முயக் கேட்கிறதென்றும், என்காதுஈன்ழுய்க்2கட்கிற 

தில்லையென்றுஞ் சொல்லப்படுகையினாலும், இந்திரியம் ஓ 

ன்றறிகதது ஒன்று ௮றியாத படியினாலும், என்னுடைய 

இ திரியமென்று உன்னாலநியப்படுகையினாலும் இச் திரியம் 

பஞ்சபூதத்தின் கூமூகையினாலும், இக் திரியம்உனக்கு அச் 

நியமாகையினால் இர்திரியமுமநீயனறு ௮ தக்்உரணங்களி 

ஃ மனச்தான் நானோவெனில் மனமும் நீயன்று, அஃதெரி



தத்வாமிர்தக்கட்டளை, ௧௨௯ 

படி. சானன்றெனில், என்னுடையமனமென் அுன்னாலறிய 
ப்படுகையினாலும், மனம் வாயுவின்கூருசையினாலும் மன 
மும் நீயன்று, புத்திதான் சானோூவென்னில் புத்தியும் Cur 

ன்று. ௮ஃதெப்படிரகானன்றெனனில், என்னுடைய புத்தி 

யென்றுன்னாலறியப் படுகையினாலும், புத்தி ௮க்கினியுன் 

கூருகையினாலு ம புத்தியும் கீயன்று. இத்தர்தான் நானோ 

வென்னில் சித்தமும்ரீயன்று ௮ஃதெப்படி கானன் றென் 

நென்னில் என்னுடையசித்தமென்றுன்னா லறி.பப்படுகை 

யினாலும், சித்தம் அப்புவின்கூராகையாலும், சித்தமும்கீ 

யன்று. அ௮கங்காரர்தான் கானோடுவன்னில் ௮சுங்காசமும் 

ரியன்று, ௮ஃதெப்படிநானென்றென்னில், என்னுடைய 

அகங்காரமென்றுன்னா லறியப்படுகையினாலும், அகங்கார 

ரம் பிருதிகியின் கூருகையாலும் அகங்காரமும் நீயன்று 

அ௮ர்தக்காணர்தான் நானோவென்னில் அர்தக்கரணமும் 

ரீயன்று. பிசாணன்றான் நானோவென்னில் பிராணனும் 8.ப 

ன்று, ௮ஃதெப்படிசானென்றென்னில், என்னுடைபபிரா 

ணனென் றுன்னாலறியப்படுகையினாலும் பிராணன் பிருதி 
வியின் கூமுகையினாலும், சுழுப்தியிற் த சைதன்னிய மில் 

லாமையினாலும் பிராணலும் நீயன்று. இவையெல்லாம்கா 

மோகவதைப்பரணி. 

% பிராணனு மல்லதுஞ்சி னுணர்வின்மையா லஃதுணரும் 

புலன்களொழிவால், பிராணனிசென்னின்மன்னை யொழியாதசே 

னைஈகர்சுழ்வலஞ் செய்பெொ்ழுசே, 

9



Srv தத்வாமிரதக்கட்டளை, 

னன்முகல் சான்யாரோவென்னில், தசமதிருஷ்டாக்தமிட் 
டஉனுக்கெகம் பண்ணு கரூர், 

Hoe sip யெனில், பத்துபோகூடி ஒரூர் வழிப் 

போகையில் ஆற்றிலே௮மிழ்ர்திக் கரையேறி யெண்ணிப் 

பார்க்கும்போது ஒன்பதுபேரை யெண்ணித்தன்னையெண் 

ணுமல் 6 ஒருவனை க்காே ணுமென்று மயங்குமிடத்தில், ப 

நியனாகிய வொரு புருஷன் வந்து பத்தாவானைக்காட்டி4 

கொடுத்தாற்போல, அசாரியசெழுக்தருளி இக்சஎழுபாதி 

யையுங்கண்டுெ காண்டிருக்கிற யாதொரு சைதன்னியஉறி 
வுண்டோ, ௮ர்தச்சை தன்னியவறிவுகான்காண் 8ீயென்ற 
னுக்காகம்பண்ணிஞர் இந்தச்சை தன்னியவறிவு காரியவு 
பாதியுடனே கூடிநின் றபோதுமுக்யமென்றும், உபாதஇியை 
விட்டு ரீக்கனெ்போது லட்சியமென்றும், உபாதியைகானெ 
ன்றபோது அ௮சுத்தமென்றும், உபாதியை ரீக்ெபோது 

சு.த்சமென்.றுஞ்சொல்லப்பட்டது. இதற்குவாக்கியம் சம் 
சர்ச்ச வாக்யமாம். ௮ஃ9 த துவென்னில், மஞ்சாக்குரோ 
சந்தி, கங்காயாங்கோஷப்பிர இவ௫ ர” ் என்பனவாம் மஞ் 
சங்கூப்பிட்டதென்றும், கக்கைக் கண்ணிடைச்்?சேரியுள் 

எள தென்றுஞ்சொல்லுமிடத்.து மஞ்சமானஅ மரம். மாமா 
னது கூப்பிமொ, மஞ்சத்தில் ஒருபுருவனிருக்து கூப்பிட் 
டானென்றுகொள்ளல்வேண்டிற்று கங்கசையானது ஜலம் 

ஜலத்.தி2ல இடைச்சசரி யிருக்கிறதென்று கொள்ளல்வே 
ண்டி.ற்று, இப்படிப்போல, ஏழுஉபா இக்குஞ்€வன் சாட்ட 
யாயிருக்கன்றா னென்று கண்டுகொள்க, இது விட்டல 
க்௩ணை . 

ஆட



தத்வாமிர்தக்கட்டளை, GEG 

தத்பதமுக்யபயவுபா இ. 

தத்பத முக்யபரவுபாதிசொல்லுகறோம். ௮ஃதெப்ப 
“உயென்னில், தீவம்பத லல*பார்த்தமான துரியம் பரனு 
க்கு உ டலாகையாலே, இதனிடத்திலே ஸர்வக்ஞத்வாதி, 
உபாதியுண்டாயிற்று ௮ஃதெதுவென்னில், ஸர்வச்ஞன்- 
ஸர்வார்திரியாமி-ஸர்வேசுரன்-ஸர்வ சிருஷ்டி-ஸர்வஸ்.திஇ 

ஸார்வஸம்ஹாரன் என்பனவாம். அவற்றுள் ,ஸர்வக்ஞனெ 

ன்பானேனென்னில், இக்திரியக்க ளெல்லாம் ஒண்றறிக்த 

'தொன்றறியாதபடியினாலும், தான்ஸர்வத்தையும்௮ு றிகை 

யினாலும் ஸர்வக்ஞனென்கிற நாமமுண்டாயிற்று. ஸர்வ 

காரணனென்பானே னென்னில், இக்திரியக்களெல்லாமழி 

$்துந்தானழியாமல் நிற்கையினாலே ஸர்வசாரணனென்கிற 

சாமமுண்டாயிற்று, ஸர்வாந்திரியாமி யென்பானேனென் 

னில், இர்திரியங்களுக்கெல்லர் முள்ளீடாய் நின்றறிகையி 

னாலே ஸர்வார்திரியாமியென்கிற காமமுண்டாயிற்று ஸர் 

வேசுவானென்பானே னென்னில், இக்திரியங்களுக் செல் 

லாமேலாய்நின்று விளங்குகையினாலே ஸர்வேசுவா னென் 

இறகாமழுண்டாயிற்று. ஸர்வசிருஷ்டியென்பா னேனென் 

னில், இர்திரியங்களெல்ல ந் தனக்குள்ளே தோன்றுகை 

யினாலே சர்வசிருஷ்டியென்சிற நாமமுண்டாயிற்று. சர்வ 

ஸதிதியென்பா னேனென்னில், இக்திரியங்களை யெல்லாக் 

சானே ரட்சிக்கையினா3ல சர்வஸ் இதி யென்கிற காமமுண் 

உாயிற்று. சர்வஸம்ஸ்ரனென்பா னேனென்னில் இந்து 

ரியங்களெல்லாஈ தனக்குள்ளே யடங்குகையினா?ல சர்வ



௧௩௨ தத்வாமிர்தக்கட்டளை, 

ஸம்ஹாரனென்கிற காமமுண்டாயிற்று இர்ச ஏழு உபா 
தியும் ஸ்வரூபமன்று. இனிஎதுதான் ஸ்வரூப மென்னில் 

இக்தயேழு உபாதிகளையும் யாதொரு சைதன்னியத்தினா 

லே ௮ளவிடப்படா2தா, அதுவே ஸ்வரூபம் இந்தஸ்வளு 

பம் உபாதியுடனே சம்பந்தித்துநின்றபோ.து முக்யமென் ; 

றும், உபாதியைப்பிரிந்தபோது லடசியமென்றும், உபாதி 

யைகானென்றபோஅ அசுத்தமென்றும், உபாதிக்குச்சாட் 

சியானபோது சுத்தமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டது. இதற் 

குவாக்கியம் விரிஷவ்டவாக்யமாம். அஃதெது வென்னில், 

சோணஸ்திஷடதி, சுவே?தாதாவகு,' என்பனவாம். ஒரு 

சிவப்புக் குதிரையையும், வெள்ளைப் பசுவையுங் ௪ண்டா 

யோ வென்பார்க்குச்சிவப்புகிற்க் றது, வெள்ளைபோகற 

தென்னுமிடத்துச் சிவப்புவர்ணர் தனியே நில்லாது, வெள் 

ஊைவர்ணந்தனி2ய போகாது, ஆகையால் சிவப்புக்கு திரை 

நிற்தன்றதென்றும், வெள்ளைப்பசு போகின்ற தென்றுல் 

கொள்ளல் வேண்டிற்று. இப்படிப்போல, சர்வக்ஞத்வா தி 

உபாதி யுடையவனாய் அதற்குச் சாட்சியா யிருக்கிரான் 

பாரன், இது விடாதலட்சணை. 

a nee 

அிபதம். 

இனி, அ௫பதம் அநுக்சரெகம் பண்ணவேண்டுமென்ற 
போது முன்சொலவப்பட்டவிரண் பெதத்தினுடைய உபா 

-இயுந்திர்ந்து லக்ஷியாரத்தமான பதார்த்தத்தை அசிபதத்



தத்வாமிர்தக்கட்டளை. ௧௩௩ 

திலே ஐக்கியம் பண்ண வேண்டு மென்கிற அஆசாரியாரை 
கோக்இக்சிஷ்யன் விண்ணப்பஞ்செய்இரன், 

தேசக்ரெகனாகிற இஞ்சிக்ஞனாயிருக்கெ 2வளுக்கும் 

போதக்கொகனாகிற சர்வக்ஞனாயிருக்கிற பரமனுக்கும் எப் 

படி ஐக்யெங்கூடிமென்ன, கூடுங்காண், இரண்டு பதத்தி 

௮ஞ்சொல்லப்பட்ட பொருள் முன்னைக்கய விருப்பினாலே 

யேகமாம். ௮ஃதெப்படியென்னில், ஸம்ஸர்க்க வாக்யெத் 

தினுலுஞ்சொல்லப்பட்ட முக்கயெமானஉபாஇதீர்ந்து, லட் 
சியமானோமென்கிற வாசனாதோஷமாஇய குற்றம் அகண் 

உவாக்யத்தினாலே ஏகம்பண்ணப்படும். ௮கண்டவாக்யமா 

வது சோயச்தேவததக்தனென்ப௮, ஒரு சேவதத்தனாகிய 

புருவனுடனே ரசாம்கிறிதுநாள் கூடவிருந்தோம். இவன் 

சிறிதுசாளுக்குப்பிறகு பிரிர்துபோயினான் ௮கேக நாளுக் 

குப்பின்புசதுரங்க பரிவாரத்துடனேயிவனை மதுரையிலே 

௮ற்இக்காலத்திலே ராஜாவாயிருக்கக்கண்டோம். ௮௨2௧ 

அவனுடன் கிறிதுகாள் கூடி யிருந்கதோம். பின்பு ஈம்மை 

மவன்பிரிஈ்துபோயினான். சிறிதுநாளுக்குப்பின்பு தண்டக 

மண்டலத்துடனே தவனைச்சிதம்பரத்தி£ல விடியற்காலத் 
தில சநர்நியாசியாயிருக்கக்கண்டோம். அப்பொழுது இவ 

ன் அர்தத்தேவதத்தனோ அல்லனோவென்று சந்தேகிக்கை 

யில், இவனடியிலும் மார்பிலும் முடியிலும் முன்மன மறு 

வுண்டே அ௮ர்தவடையாளம் இவனிடக்திலே யிருந்தால், 

அர்சத்்தவதச்சனே இவனாவனென்று பார்க்கு மிடத்து



௧௩௪ தத்வாமிர்தக்கட்டளை, 

அ௮ந்தவடையாளம் இவனிடத்திலே இருக்கையால், அரக 

திததேவகத்தனே இரதத்தேவதத்தன் ஆவானென்றுசொ 

ல்லப்படுவதாம் அப்போது அவனைவிட்டன இக்த இரண் 
டசொலமுமாம். அவைவிட்டுப்போகவிடாமல்நின் றவன் ஒரு 

தேவதத்தன் மாத்திரமேயாம். அவனைப்பபோல இந்தத்து 

வம்பதமாகிய ஜீவவுபாதிக்கும், தத்பதமாகிய பரவுபாதி 
க்கும். சாக்ஷியாய் நின்றவன் ஒருவனே. இந்த ஒருவனுக் 

கும் விட்டுப்போயின துவம்பத உபாதி யென்னுங் காரிய 
வுபாதியும், தத்பதவுபாதியென்னுங் காரண வுபாதியுமாம் 
அ௮வைவிட்டுப் போகவிடாமல் நின்றவன் ஒருவனேயாம். 

இப்படி இரண்டு. பாதியும்போக, இரண்டுபதத்திலும்நின் 

ற வனே பானென்றும் பானே £€வனென்றும் ஏகமாய்க் 

காண்பது ௮சிபதம். இதுவிட்டுவிடாக லக்ஷணை 

வாதமற்றிருக்கப்பட்ட வஸ்துவை மன்னுமஹாவாக் 

யத்தினாே தத்பதார்ர்தசோதனைபண்ணப்பட்டது. அத 

னாலேபோ த?மபுசையறறோங்கும் பொருளெனத் தெளிந் 

தன். அல்லல்தீர் பொருளதென்ப தறிர்துகொண்டேன். 

தேவரீரநுக்ரெகக்தினாலே 7ரவணந Bruni po Dek 

மனனமருளி௩ செய்ய வேண்டுமென்ன ௮ருளிச்செய்இருர். 

௦ o A fossa poe hg. 

nee pean



ததவாமிாதக்கட்டளை, BE 

மனனம். 

துவம்பதார் த்தம். 

௮ஃ தாவது முன் சொல்லப்பட்டபதம் மூன் நில்முன் 

னே துவம்பதார்த்தஞ்சொல்லுசிறோம். துவம்பத முக்யத் 

தை ரீமனனஞ்செய்? ௮ஃதகெப்படியென்னில்; -- தேகம், 

இக்திரியம், மனம், புத்தி, அஹங்காரம், சித்தம், பிராணன் 

என்னும் இந்தத் துவம்பத முக்யமான ஏழுபாதியும் முன் 

றவஸ்கைகளாம். அவையெவையெனில்,--ஜாக்சம் ஸ்வப் 

னம் சு முப்தியும். இக்தமூன்றவஸ்தையும் மூன் ற்பிமானி 

யும் சவனுடைய முக்யம், அதலால், ஏழுபா இயுடனே கூடி. 

விளங்குறெது ஜாக்ரம். அபிமானி விஸ்வன். தேகேந்திரிய 

மிரண்டுகிற்க மனம், புத்தி, சித்தம், அஹங்காரம, பிராண 

னென்னுமிர்ச ஐந்துடனேகூடி விளங்குறறு ஸ்வப்னம் 

அபிமானி தைசதன். ௮ர்தக்காணம் நான்கும் நிற்க பிரா 

ணவாயுவுடனேகூடி விளங்குகிறது சுழுப்தி, அபிமானிபி 

சாக்ஞன். தலால் இம்மூன்றவஸ்தையும் 8யன்று, ௮௦ 

தெப்படிசானன்றென்னில், ஜாக்ரம் ஏழு 5-பாதியுடனே 

கூடி விளங்கு மென்றும், ௮து ஸ்பவப்னத்தி?ல அழியுமெ 

ன்றும், இப்படி உன்னா லறியப்பமிகையினா?யி ஜாக்ரழும் 

நீயன்று, ஸ்வப்னர்தான் கானோவென்னில், ஸ்வப்னமும் 

நீயன்று, அஃதெப்படிரானன் றென்னில், ஐர்துஉபாஇயுட 

னேகூடி விளங்குமென்றும். ஸ்வப்னம் ஜாக்கரததின் வா 

ஸனை யென்றும், மனோவியாபாரமென்றும், ஸ்வப்னம் சுழு



௧௩௬ தத்வாமிர்தக்கட்டளை, 

த்தியில் அழியுமென்றும், இப்படியுன்னா லறியப்படுகையி 
னாலே ஸ்வப்பனமும் £யன்று சுழுப்திசான்சானோ வென் 
னில் சுழுப்தியும் ரீயன்று ௮ஃதெப்படிநானன் றென்னில் 

பிராணனேயா தாரமென்றும், இரண்டவஸ்ைக ளுடைய 

வொழிவென்றும், இப்படி யுன்னாலறியப படுகையினாலேசு 

முப்தியும் ரீயன்று இனிநான் யாரோவென்னில் இப்படி 

மூன்றவஸ்தைகளையும் உணர்ந்துதவைகழன்று உணர்வா 

ய்நின்று விளங்குகிற துரியங்காண் £ யாகிற சுவரூபம். 

இர்தச்சுவருபதைத ஆக்கும் மஹாவாக்பம், சுத்த துவடு 

பதார்த்தமென்று சொல்லப்பட்டது. 

தத்பதார்த்தம். 

இனிசத்பதார்ச்தஞ்சொல்லுகமும். தத்பதமுக்கிய 

தசை நீமனஞ்செய். ௮ஃதெப்படியென்னில் சர்வக்ஞன், 

ஸர்வசாரணன், சர்வாச்திரியாமி, சர் வேச வரன்,ஸர்வசிரு 

ஷ்டி, ஸர்வதிதி,ஸர்வசம்ஹ்ாரனென்னும் இர்தத்சத்பதமு 

க்யமானஏழுஉபாதியுஈ்துவம்பத உபாதிகள்போல் மூன்ற 

வஸ்தைகளாம். ௮ஃதெபபடியெனில்,-அரியம், கலாபரம், 

அதிகழும்,இவைக்கு௮பிமானிகள் விசாட்புருஷன்,இரணிய 

கர்ப்பன், அவயாகிரு தனுமாம்இச் தரன் றவஸ்தையும்மூன் ற 

பிமானியும் பரனுடையமுக்யம் ஐதலால் வனுடையஉபா 

இகளாகிய மூன்றவஸ்தையுமுணர்ந்து அவைகழன் நு cml 

ர்வானதுபோல,பரனுடைய பாதியாகய மூன்றவஸ்தையுு
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முணார்து ௮வைகழன்று ௮ுறிவானதேபரம்பரஜாக்ரமே 
தென்னில், முன் சொல்லப்பட்ட சத்ததுவம்பதார்த்தமா 
னதுரியம் பரனுக்குத் சேகமாகையினாலே, காரணோபாதிக 

ளேழும் இதஃ, பத்துச் சம்பந்தித்து விளங்குசன்றதே 
அரியமாகயபரஜாக்ரம் அ௮பிமானிவிராட்புருஷன். பரஸ் 
வப்பனமேதெனில் சர்வசிருஷ்டி, சர்வதிதி, சர்வசம்ஹா.ர 
மென்லும் இந்தமுன்று உபாதியுடனேகூடி. விளங்குறெ 
தே காலபரமாகிய பரஸ்வப்பனம் ௮பிமானி இரணியகர் 
ப்பன். பாசுழுப்தியேதென்னில், இந்த எழுபாதிகளும் 

௮ச்த பரஸ்வரூபத்தினிடச்திலோ நிற்்றதோ இல்லையோ 
வென்னுமிடத்தில் இல்லை. இப்படி யொன்றுமில்லாமல் இ 

ருக்தவிடமே ௮த£தமாயெ பாசழுப்தி. அபிமானி ௮வ்யா 
gsm. இர்சப் பாசுழமுப்தியை வேதம் ஓரிடத்தி2ல ur 

(மென்றும், ஆகாசம்போல நிறைச்திருக்கையால் பிரமத்தி 

ன் சுவரூபமென்றுஞ் சொல்லும் ௮துஸ்வரூபமாகாது. 

௮ஃதெப்படியெனில்,-இ௫ பரனுக்கு உபாதியானபடியி 

னாலே, இந்த மூன்றஸ்வத்தையுமுணர்ந்து அ வைகழன்று 

நின்றதேபரம். இப்படிசுத்ததுவம்பதார்ச்தமான துரியத் 

திலே, காரணோபாதிகளேமுஞ் சம்பந்தித்து விளங்குகிற 
தே பரஜாகரமென்றறியப்பறைஇனுலும், பரஜாக்ரம் பா 

ஸ்வப்பன த்திலே தோன்றாமையினாலும், பரஜாக்ரமும் நீ 

யன்று, மூன்று உபாதியுடனேகூடி. விளங்குகறதே பாஸ் 

வப்பனமென் றறியப்படுகையினாலும், பரஸ்வப்பனம் பர 

சுழுப்தியில் அழிகையினாலும் பரஸ்வப்பனமும் நீயன்று, 

இர்த உபாதிகளேமும் ஓழிக்து ஒன்றுமில்லாமலிருச் கவி



௧௩௮ தத்வாமிர்தக்கட்டளை, 

உமே பசசுமுப்தியென் றறியப்படுகையினாலும், பாசுழுப் 
தஇமமேலாய்கின்று விளங்குகிற பரஸ்வரூபத்திலே அழிகை 

யினாலும் பரசுழுப்தியும்நீயன்று, இப்படிமூன் றஸ்வத்தை 
யுங்கண்டு கழன்று மேலாய்நின்று விளங்குகிறதே பரஸ்வ 
ரூபம், இந்த ஸ்வருபத்தை ஆக்கும் மஹாவாக்யம், சுத்த 
தத்பதார்த்தமென்று சொல்லப்பட்டது. இந்த சுவளுபம் 
உள்ளும்புறம்பும் போக்கும் வரவுமின்றித் தானேகானாக 
விளங்காநிற்கும். ௮துவேபரம். 

  

அசிபதார்த்தம் 

இப்படி. யிரண்டு பதார்த்தத்திலுடைய லட்சியார்த் 
தப்பொருளைப் பொருத வருளிச்செய்தாற்போல, அனா 
யென்றெபதத்தி னர்த்தமும் மனனத்திலே அ௮றுக்கிரகம்ப 
ண்ணவேண்டுமென்ன, ௮ப்படியேஇருபதப்பொருளையும் 
லட்சியப்பரிசாற்குற்றமற விளங்கத்தக்கதாக மனனத்தி 
லே, தரித்தபின்பு, ஆையென்னும்பதத்தையும் பூணமாக 
மனன த்திலேதரித்திரு. ௮ஃதெப்படியென்னில், சீவனிட 
த்திலிருக்கற துவம்பத உபாதி நீங்கினோமென்ற வாசனை 
யிருக்கையினாலும், பரனிடததிலிருக்கெ (தத்பத உபாதி 

நீங௩னோமென்கிற வாசனை யிருக்கையினாலும், துவம்பத 

த்திலுள்ள அுரிசுயன்றையும் விட்டுத் தத்பதத்திலுள்ள 

தரிசு மூன்றையும் விட்டுத் தருக்காய்ரின்று விளங்குகிற 

தீக்ஸ்வருபத்தினிடத்திலே இரண்டு உபாதியும் ஒழிர்தப 

ஒ.யினாலும், விஸ்வந்தோன்ராமையினாலும்'௮ துவேபிர மமெ 

ன்று வேதத்தில்சொல்லப்பட்டது ௮ஃதெப்படியென்னி
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ல், ஸ்தூலமாய்விளங்குறெ பிரபஞ்சத்தை சீவன் கானெ 

ன்று கொண்டுநின்ற உபாதியை நீக்கி, முன்சுத்த தூவம்ப 

தார்த்தமான விடத்தில் காரணோபாதி சம்பந்திக்கையால் 

சுத்ததுவம்பதார்த்தம் விஸ்வக்ரொசம்பண்ணமாட்டாது 

விஸ்வக்சொசமானாலொழிய ஐக்யங்கூடாது. ஆசையால் 

சாரணோபாதி சழன்றுவிளங்காடின்ற சத்ஸ்வளுபத் தினால் 

விஸ் வத்தைக் இரடுக்கையினாலே அதுவே விஸ்வக்ரொச 

மென்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் இரண் 

டுபதத்தினுடைய அ௮வஸ்தைகளும்நீங்கி, இவத்வமென்கற 

போதமுமொழிக்து, விஸ்வமெல்லாக் தன்மயமா யிருக்க 

ரோமென்கிற விவேகம் தத்பதத்துக்குண்டாகையால் சம் 

சர்க்க வாக்யெத்தினாலும் விசிஷ்டவாக்யத்தினாலும் நிச்ச 

யிக்கப்பட்டுப் போகிறபொருள் இரண்டினுடையவாசனை 

யும் ௮சிபதத்தினாலேயன் றிரீங்கா ௮. அதெப்படியென்னி 

ல், சோயர்தேவதத்தனென்கிற வாக்யெத்தினாலே இரண் 

டுபதத்தினுடைய காரியமுங் காரணமுங் கழன்று இந்த 

அ௮கம்போய் இந்தவாசனையுங் Hrd gl ௮சண்ட பரிபூரண 

மாய் விளங்குகறது௮௫சிபத.ம். ஆகையால் சிவலும்பாலும் 

ஐக்கயெமாயிருக்கிற உபாதியும், சம்மதித்துவருற௮ வஸ் 

தையும், கோட்பாடும், விரிவும், ஒடுக்கமுமாகிய இவையெ 

ல்லாம் ஒன்றுமின் றியே ஒழிவில்லா தநிறைவாய் விளங்கா 

நின்ற யாதொரு சுவரூபத்தை ஆக்கும்மகாவாக்பம் ஆளு 

பென்ற.து.



௧௪௰ தத்வாமிர்தக்கட்டளை. 

குற்றமில்லாமல் மனன த்திலதரித்த பதார்த்தசோ 
தனையா யெபடியைச் ச வாறுபூதியிற் சாட்டவேண்டுமென் 
ன, நிதித்தியாசனம் ௮றுக்ரெகம்பண் ணுஇரர். 

மனனம் ழற்றுப்பேற்றது. 

வைத்ததை 

நிதித்யாசனம் 
அ௮ஃதெப்படியென்னில், மூன்சொல்லப்பட்ட துவம் 

பதத்திற் சாரியோபாதியினுடையசோதனையும், தத்பதத் 
திற் காரணோபாதியினுடைய சோதனையும், இரண்டுபா 
தியினுடைய வாசனா தோஷமா அ௮ூபதத்தினுடைய 
சோதனையுஞ் சக்தேகமறக்கண்டு உண்மைகாண்பது முடி 
வு. இந்த உண்மையினுடைய முடிவைக் குற்றமில்லாமல் 
உனக்கேற்க நீசகாண, விருப்பத்துடனே நிலைபெற்று விள 
ங்கக்காட்டுோம். நீகண்டுகொண்டு வருவாய். 

அவம்பதார்த்த சுத்த, 

முன்னே உனக்குச்சரெவணத்திலே கேள்விப்பட்டு ம 
னனத்திலே தரித்து விளங்குகிற அவம்பத முக்கியமான 
அவத்தை மூன்றும், அவைகண்டு கழன்றுணருற துரிய 
சுவளுபத்தையும், சந்தேகமற நனவிலே 8ீகண்டபடி சொ 
ல் லுஙகாணென்னச் சொல்லுஇருன். 

பொறியும்புலனும் மனமேயாதாசமாக விஷயத்தைப் 
புசிக்கிறபோது ஜாக்ரமென்றும், விசுவமாயிருக்கிற உபா 
தஇியைரசானென் றபிமானித்திருக்கையினால் விஸ்வனென் று
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ங்கண்டேன். அதுதேவரீரருளினாலே இர்ர்ததுப்சண்டேன் 
ஜாக்ரத்தின்வாசனை ஸ்வப்பனமென்றும் இக்தச்சடமாகய 
வாசனையை கானென்றபிமானித் திருக்சையினால் இதற்ச 
பிமானி சைதனென்றுங் கண்டேன், அதுதேவரீர் அருளி 
னாலே தீர்ந்ததுங்கண் 2டன், நனவின் வாசனையாகய சன 
வும் இறர்தவிடம் சுமுப்தியென்றும் இச்தவெறும்பாவனை 
யாகிய சுழுப்தியை கானென்றபிமானித் திருக்கையினாலே 
யிசற்கபிமானி பிராக்கனென்றுககண்டேன்? அதுதேவரீ” 

சருளினாலே தீர்ர்ததுங் கண்டேன். இர்தப் பேரிருளாகய 
சுழுபதியை விஷயமா யறியுமென்னை அறிவெனச்சண்டே 
ன். தேவரீருடைய அனுக்கொகத்தினாலே என்னைக் கண்ட 
பின் மூலப்பகுதியாயிருக்கன்ற சுழுப்தி யிறந்ததுங்கண் 

டேன். BOOT LO MC LI Qrovie19.uD C6 BO) gs ar oof av: —" 9y gh} 

வுதானழிகின்றி2ய யனை த்தையுமறிக்து முறிவதாகய மு 

or Ly Naru SEC IOS Lp” என்பனவொன்றுமின்றி எங்குமா 

ய்த்திகழ்ந்து பிரிவில்லாமல் எல்லாவற்றிலுள்ளுச் தானாய் 

நின்று விளங்கு படியினாலு.௩, சகலமுச் தன்னிடத்தி 
லேதோன்றியும விளங்கியும ஓடுக்கியுக் தானே மேலாகச் 

சகலத்துக்குப காணமாய்த தேஹேக்திரியகரணங்களுக் 

கெல்லாமேலாஇத் தான சாஈ௩ஷியாய்கிற்கையினாலும், ஓப் 

பில்லாத விவ்வுணர்வதே வடிவ தாமென்னை த் தேவ£ரருளி 

னாலே உள்ளங்கை மகெல்லிக் கனி2?பாற் சந்தேகமறக்கண் 

மேனென, ௮மைபவுன்றனை அதுபவத்துணர்ந்தாய்! ஆன 

படியினாலே துவம்பதத்திற்குப்பொருள் சுத்தமாயிற்று. 

அவுத்த கைலை



௧௪௨ தத்வாமிர்தக்கட்டளை, 

தத்பதார்த்த சுத்தம் 
தீத்பத முக்யமான அவஸ்தைமூான்றையுங்கண்டு கழ 

ன்றணருகிற சித்பாத்தையுஞ் சந்தேகமற 8ீகண்டபடி 
சொல்லிக்காணென்ன; தேவரீ ரனுக்ெகத்தினலை ௩௧ 
துவம்பதார்த்தமா யிருக்க துரிய சுவளுபத்தினிடத்தில் 
சர்வக்ஞத்வாதி உபாதிசம்பந்தித்து விளங்குகிறதேபசஜா 
க்ரமென்றும் இதற்கபிமானி விசுவத்துக் கெல்லாம் ஆகா 
சமாகையால் விராட்புருவனென்றுல் கண்டேன, ௮துதே 

வரீ ரருளினாலே ஸவப்பன த்திலழிக் த.தங்கண்டேன், கால 
பரமாயிருக்கிற சவப்பனத்தைப் டார்க்குமிடத் தில், சர்வ 
சிருஷ்டி சர்உஸ்திதி ஸர்வசம்ஹாரன் என்ற மூன்று ௨ 
பாதியுடனே கூடி. Bor GB pss பரஸ்வப்பனமென்றும், 
இதற்கபிமானி சாக்கிரம்போல உய -ப்தமும் சமுப்திபோ 
ல அ௮வவியாப்தமுமானபடியினாலே இரணிய கர்ப்பனென் 
அங்கண்டேன். ௮து?தவரீரருளினாலே சுழுப்தியிலொழி 
ச்ததுங்கண்டேன். தத்ஸ்வரூபத்தி னிடததிலே சர்வக்ச 

தீவாதி உபாதி ஒழிர்ததே பரசுமுப்தியென்றும், இதத்க 
பிமானி ஒருவியாப்தமு மில்லாதபடிலினாலே ௮வ்யாகிருத 

ளென்று ௨ சண்டேன், இந்தப் பரகழுப்தியை வேகம் ஓரி 
டத்தி?ல !ரமென்றும் அகாசம்போல வியாப்தமற் நிருக் 
கையினாலெ பிரமத்தின் ஸ்வருபமென் றும் சொல்லியது 
கண்டேன். இந்தப் பரசமுப்திக்கு மேலாய் நின்று விளங் 
காநின்றஞானத்தைப் பசஸ்வரூபமென்றுங்கண்டேன் வி 

யோமமாயிருக்கிற பரசுமுபதியும் பானிடத்திலே ஒழிய 
க்கண்டேன்.



தத்வாமிர்தக்கட்டளை, ௧௪௩ 

அசிபதார்த்தசுத்தம். 

தேவரீர் அக்செகத்தினவை வியோமமீருய மூன்ற 
வஸ்தையுகங் கபளீகரித்துநின்று விளங்காநின்ற ஸ்வரூபத் 
தையுங்கண்டேன். ஞானபே வடி.வாகையால் இதற்கபிமா 
a சித்சொலிதையென்றுங்கண்டேன் தேவரீர் ௮நுக்ரெ 

கத்தினாலே யிரண்டு உபாதியுக் தன்னிடத்தில் ஒழிகையி 
னாலும், போக்குவரவின் றிமீய நிற்கையினாலும், இதரமாயி 
ருகஇன்ற விசுவமெல்லாமவிழமு Bs) QB oo டபரிபூரணமாய் 

விளங்குகையினாலும், விச வக்ரொசமென்றும் கண்டேன். 
இதற்கபிமானி அசேஷமுர் தானாய் நிற்கையினால பிரசா 
ப.த்தியனென்றுல் கண்டேன். இப்படிச் சசல ஆச்மாவினு 
எள்ளும் புறமும் முழுதும் பரிபூரணமாய்ப் பிரத்திய௯௩மா 
ய் விளங்குகின்றது சொரூபமென்று வேதஞ் சொல்லும். 
௮௮ தேவரீரருளினா2ல 'பழமறைத் திருமொழிப் பரிசே 
தராதல; வுலகமுண்டசம் புறமருவுஞ் சராதிகண், முழு 
அர்தன்னுருவமாய்”” விளங்கப்படுகன்்றதுவுங்கண்டேன். 
பேதமாயிருக்கன்ற பிரபஞ்சமெல்லாம் பிரமமென்றுவேத 

ஞ்சொன்ன மெய்ம்மொழிப்படியே ஜகமெல்லாமொருதன் 

வடி.வாய் விளங்குகின்ற சொருபத்தைச் €வதுரியமு தலா 

கக்சகொண்டுள்ளும் புறமுமாய்வருகற உபாதிக் குற்றங்க 

ளெல்லாக்ீர அலுக்கெகம் பண்ணுகையினாலே கண்டேன் 

என, இக்தஸ்வருபம் ஐயக்யெத்திலே உபசாந்தமாம், இத 
னை நீ ௮ரிதாயெவமல தத்பதார்த்த மென்றறி. இப்படி.வி 

யோமத்தைச்கடந்து விசுவமெல்லாக் தன்மயமாய விளங் 

குகறெபடியினாலை உபாதியினுடைப குற்றக் தீர்ர்தாலும்-
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இர்த வாசனாதோஷச் தரவேண்டு மென்று வேதஞ்சொல் 
௮ம். ஆகையினால் இனியிந்த வாசனாதோஷச் தீருமுறை 
மையெப்படியென்னில், உபசாஈதம் நீக்னொலொழியதீரா 
த. உபசாரந்தமாவ தேதென்னில் மூலாக்ஞானம், மூலாச் 
ஞானமேதென்னில் மறைப்பு, ௮க்தமறைப்புத்கா னேதெ 
னனில், தத்சொருூபத்தை மறகதவிடம். தேகமாதியாக 
இர்தமறைப்பாகிய உபசார்தம் அச்தமாகச்சகலமும் தன் 
னிடத்திலே அடங்குகையினாலே யிதற்கபிமானி பொற்பு 
விசார்தனாம் ஈன்றாய் விள ககப்பட்டு உலகெலாம்கிறைந்த 
உபசாந்தத்தின் பெருமையை வேதத்தினுடைய முடிவு 
இன்றளவுஞ் சொல்லியது. முப்பதத்தவத்தை மும்கூன் 
மரொன்பதுமுடிர்தது ஞானமென்றுஞ்சொல்லிய து. ஆகை 
யால முப்பதமுமுடிக்தவிடத்திமல ௪த்திய ஞான வனஈத 
வானநதமாயிருககப்படாநின்ற GEO EA Chis வெளிப்படு 
மென்று அநுக்கிரகம்பண்ணியருள அந்தச் சொருபத்தை 
௮ுக்கரகம பண்ணவேண்டுமென்ன அ௮துக்செசமபண்ணு 
கின்றார். 

நிதிதியாசன முற்றிற்று, 

  

தத்வஸ்ரூபம், 

அஃதெப்படியென்னில், இக்சகமறைப்பாயெஉபசாந்த 

ததைக்கண்டுவிள ங்கப்பட்ட சத்சொருபத்தினிடத் திலே 

௮ தமறைப்புகிற்கிறதோ இல்லையோபாசென்னுமிட த்தில் 
இல்லை, இல்லா சவிடமெப்படியிருர்ச.த ,ததியர்தஞ்சூனிய
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மாயிருந்த. அ௮ர்சச்சொரூபக்தான்சாண் அறிக் திடப்ப 
டாததாய் ௮றிவுடையதாய் ௮ளவிட.ப்படாததாயச் ௬௧ 

ஸ்வசொருபியுமா யிருப்பது ௮துதான்காண் சத்யஞான 
வனர்சவானக்தமானது. ௮ஃ்செப்படியென்னில், ஆதியக் 

தஞ் சூனியமாயிருக்சப்பட்டதே பரிபூரணம். ௮க்தப்பரி 
பூரணம் எப்படியிருந்தது பாரென்னுமிடத்தில் என்னாற் 

சொல்லப்போகாதஇிருந்தது. அதேனென்னில், மனதுக்கெ 

ட்டாதபடியினாலே வாக்கு வசனிக்கப்போகாது. ஆகையி 
னால்வாக்கு மனோ திதமென்று கண்டு விளங்வெக்த2த ஷா 

னம். அ௮ந்நஞான த்தைவிட் டிருந்தவிடத்திலே யாதொரு 
ஸ்வளுபம் நிசழ்ந்தது துதைதசாரியரும் மஹாவாக்யத்து 

லை அதுநீயாரன் யென் அம் நீயதுவாடன் ரூயென்_றும் 

௮ நுக்ரெகம்பண்ணினார். அந்தஸ்வளுபரஈ்தான் மூன்றுபத 

மானது, அ௮ல்தெதுவென்னில், துவம்பதமுதலாக அந்து 

ஸ்வரூபக்தான்காண் மூன்று லணமானது அஃ்தெது 
வெனனில், ஜீவன்முதலாக அர்சஸ்வரூபர்தான்்௧1ண் அ 
௮குறியாயுள்ளது. ௮ல்கெதுவெனில, வடிவு நுண்மை 

தலாக அந்தஸ்வரூபந்தான்காண் எட்டியல்பானது. ௮ஃ 

கெதுவென்னில், இறக்ககேள்வி முூசலாயினவாம், 

இப்படி ௮ுக்ளெகம் பண்ணப்பட்ட குருகா கன்பெ 
ருமை யாதோவென்னில், 

மூலையிருந்காளை முற்றத்தே விட்டவர் 
சாலப் பெரியரென் றநதீபற 
தவத்திற் றலைவரென் றுந்தீபற *” 

சன்று கூறுவதாற் கண்டுகொள்க, 
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௧௪௬ தீத்வாமிர்தக்கட்டளை, 

கலிவிநத்தம். 

தொம்பதந்தத்பதர் தோன்றுமரிபதம் 

நம்பியவன் பசசிவமாய்கிற்கு 

மம்பதமேலைச் சொருபமாவாக்கயெஞ் 

செம்பொருளாண்டருள் சர்நந்திதானே. 

நேரிசைவேண்பா. 

புசிப்போஞ் சிவபோகம் பூரணமா யெக்கும் 

வ௫ட்போ மூலகில் வசியோ--முசிப்பின் றி 

வாழ்வோஞ் சிவச்தையுணர் மாதவர்தம் பொன்னடிக்£ழ் 

தாழ்வோ மெமக்கார் சரி. 

தத்வாமிர்தக்கட்டளை 

முற்றிற்று, 

  

சற்குருசாகன்.றுணை,



உ. 

கணபதிதுணை. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

தாநாசீவவாதக்கட்டவா, 

காப்பு. 

ஆனைமுக னாறுமுக னம்பிகைபொன் னம்பலவன் 

ஞானகுரு வாணியையு ணுடு, 

சுத்தப்பிரமமா யிருக்கின்ற சர்வசா₹ஷியினிடத்திலே 

அக்கினியிற்கூரிபோல அ௮பின்னமாக ஒருசத்தியுண்டு, ௮ 

ந்தச்சத்தி ௮வவதீதப்பிரமத்தில் ௮டங்க யிருக்கும்போ 

அ அதற்குச் சுத்தப்பிரமம்என்றுபெயர். இந்தச்சத்தி வி 

சரிம்பித்துச் சத்தப்பிரமத்ைவியாபிக்கும்போது அப்பி 

சமம் பரைவியாபகத்துக்குள் இருக்கபடியினாலே அதற் 
குப் பரப்பிரமம் என்று பெயசாயிற்று. 

இலக்ஷண ரூன்யமாயிருக்கின்ற இந்தச்ச த்திக்குப்பி 

ரமத்தினுடைய சந்நிதானத்தில், புருடசமுக த் தில் திரீ 

க்கு இன்பஞ்சனித்சாற்போல அவி௫ர்த சத்துவ ரஜஸ் த 

மோகுணங்கள் உண்டாயின. இவற்றில் சுத்தசத்துவத்தகு 

ற்கு ஆனக்கருபசத்திஎன்றுபெயர் சுத்தரஜசிற்குச்சித்ரூ 

UF SH என்றுபெயர். சுத்தசமஷிற்குச்சத்ருபசத்தி என் 

அுபெயர். இவற்றில்காரணமான ஆனச்தருபசத்தியுடனே


