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(பயவே யென்றபடியும் அமைர்த 3லக்கங்கள் எவ்வாறு பொ 

ளால் வேறுபட்டு ஈடந்தசதோ அவ்வாரே, இலக்கப் பாக்களால் 

வேஅபட்டு, உண்மைப் பொருளை யோதுகின்றதே ஒருவிசேடம், 

இலக்கண விலச்சியசஇல் கர்ப் மூசுல் கற்றுணாந்தோர் 

ஈறாக வுள்ள எல்லார் தமக்கும், மியாபக உத்திக்கு உயிர் வருக் 

கையாகவும், உயிர் மெய் வருச்சையாசவும், Really வருச்கை 

யாகவும், அந்காகி யாகவும் பொருர் சகொள்வறுபோல் இக் 

நாலின இலச்சுத்தில் இலர்கராறையாக முகன்முசல் apy. Smad 

கூறப்பட்டிருப்பறும் பிறிசோர விசேடம், 

GT Gor vol) NF KOON சீதாவும் பரப்பிலச்சணச்தாலும் இல பல 

விடங்களில் ச ரியொச்து வாவில்ரி அனனாறேல் நாலரடிமியர 

குற்றமாவென்ன்: அத்றல்் ற. .ந்ரியாபோ வெளின்: பிற்கா 

லத்து எழலப்பிரகியைப் போச்கெரடியார். யாரோ சீர்திருத்தி 

யெமுதாறு வழக்கர்சொல்லரசு எபரரிவிட்டன (போலும், இல்லை 

யேல் அ இகப்பட்டுவக் ௪ இக மெல் லாரா ராரிமயயயாகக் கொள் 

ளல் ஈலம். உசாரணம் இருபத்து 4 இ 4 ஓன் அஃ இருபத்தி 

யொன்று, 

இ (DIT jt ரில் எற்புமை... Siu | LM LST OL Gil om pli Ki) கடவளையா 

வய முசுலில் FAM TH wT Gt armor’ phar பன்க்கு ௮ம் 

மு நற்பா இடைக் ல் போலும், 

டு ண ரர ன ட . 
Qo Wl, HT dt GION கற்காலததார ௪ண்டிரரா. என்பு 

Beast ணம், 

இந்நால், முனைவன் கண்ட முதணுற்கும, முன்னோ மாலின் 

முடிபொருங்கொர் நு, வேண்டும் விகற்ப கூறியழியா மாபினது 

வழிநாற்றும் ஒப்ப முடிர்த சார்பு நாலாகும். எனிலும் ஒரு 

வாற்றான் வழி நாலென்றுக் துணியப்படுகிற து, அஃதெவ்வாற்றா 

னேவெனின்: மரோபோத என வடமொழமுிபின்௧கண் ஒரு நா 

ளது, அக் நாற்பெயரையே யிர்நாற்கு மமைத்து, அதிலுள்ள 

விடயமே யிதினுங் -ூறப்பட்டிருர்தால் அதற்கிது வழியே. ஒரு 

காலத்தில் வேறு விடயங கூறப்பட்டிருந்தால் சார்பெனத் தடை 

யில்லை: 

யென் Dn 04 சோ பழைய வரை யென்று குறிப்பிட்ட da ans யாமே 

லோர் வேதியரா லெழுதப்பட் டி.ருக்குமென்பது துணிபு, ஏனெ 

னின்: பிராம்மண வாக்காகவே சில பலவிடத்தில் வடசொற் கல



நனு வருகின்றது. அல்லாமலும் முகுற் சில விடங்களில் அனேக 

மாய்ப் பதவுரையாகவம், இடைச் சில விடங்களில் அனேகமாய்ப் 

பொழிப்புடன் விருத்தியாகவும், கடைச் சில விடங்களில் பொ 

முப்பு மேற்கோள்களுடன் விருத்தியாகவும், இருக்கின்றது. 

இர். நாற்கு வேறுரை கிடையாமையானும், மூலம் கிடைப் 

(பது அரிதாக விருக்கையானும், இனி யோர் உரைச் செவ்விதாக 

op Re» புது உரையா .மாகலானும், அவ்வா றெழுஇனும் இவ 

௮ரையைக் கொண்டே யெருசவேண்டு பாரகலானும் பழைய 

ரை யென்று பெரிலாதசுந்குப் பேரிட்டேன். 

இநாலை யென்னாலானமட்டும் ஒருவாறு இருத்தினேன் 

பூரணமாகவுர் இதிருச்த எண்ணங்கொண்டும் மேற்கூறிப் பேரந்த 

கருவிக ளில்லாமையானும், அச்அிடுங் சாலக் உனக்கு சேர்க்க 

Ql 1 SIGH ஓவ்வொன்றும் சொல்லி மூடியாதாகலானும், அவ 

வாறு செல்லச் கருக்கமாகப் பிரவேசிப்பினும் கேட்டா ரெவ 

ரும் ஆச்சரியத்துடன் துக்க சாகரத்ணுள் அழுந்துவாராகலானும் 

ஊழிற பெருவலியாவுள? என்றபடி. நிச்சபித்தவதனை தற்போது 

கூறவொண்ணாதாகலாலம், அங்வனம் ஒருகாற் கூறினும், முத்து 

மாணிக்கம் என யானெழுசப்போகும் லில் கண்கூடாக் கா 

ணக்கூடுிமாகலானும் இவண் கூருமலே கூறினேன். இப்பால் 

ற 
யுரை யென்னாலேயே யெழுதப்பமொகலான், இகற்குள்ளா கவே 

இன்னொரு பதிப்பரடுமிங்கால் இந் நாலுக்கு. பெரிதாய விருத் 

என தன்பிற்கினிய ஈண்டா்கள் பிரதிகள் கடைச்தாலும், விசேட 

சங்கதியிதைபபற்மிக் தெரிக்தாறும் எனக்களுப்பி யுதவி புரிதல் 

செய்ந்நன்றியே, அக்றன்றியை யென்றும் மறவாதவனாய் Dal 

வவர் தருராமங்களை நூலுள் காட்டிப் பிகாசப்படுத்திப் பூரிப் 

பேனுள்ளம, விலாசம்; அர், பாலைய நாயுடு கம்பெனி, ௬ 

Buren, in gra ண். 

சதுரை-௮. சிவசிதம்பரம்.
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திருச்சிற்றம்பலம். 

மதநோரரபோறை. 
<a BIS aaa 

[மூலமும் - பழைய உரை பும்] 

ஒன்றேன் நிருதேய்வ முன்னாமன் மற்றோன்றை யோன்றுதலா 

லோன்றி லிருக்கா லோழிந்தனமே லிச்சை யோழிதினமும் 

ஒன்றி லோருகா லோகுகாலும்பூ சித்துன் னரீனை யன்பா 

யொன்றின்முக் காற்றா னோழிவைப் பணிமுத்தி யுண்டூநேகுசே! 

(எ-த) நெஞ்சே! ஒன். என்று இ ருகெய்வம உன்னால் 

மற்று ஒன்றை-தெய்வம் ஒழுவனே யென்றி ர, பின்னைய மொரு 

தெய்வ முண்டென்று நனையாதே; ஒன்றுதலால் ஒன்று இருசால் 

ஒழிர்தன மேல் இச்சை ஒழிதினமும்.ஒன் திலே இருகால் நீங்கின் 
நின்ற தரையாம், ஸ்ரீகளுடைய அரையென்னும் யோனியின் 

மீதிலே யிருக்கின்ற விச்சையை யொழித்து விடுதினமும்; ஒன்.௮ 

இல் ஒருகால் ஒழிகால் ௨ ம் பூதித்து உன் அரனை-ஒன்றிலே கால் 

நீங்கின் முக்கால். திரிகாலமும் பூசை செய்து யானம் பண்ணும் 

பரமேஸ்வரனை யன்பாய், ஒன்றின் முக்கால்கான் plana travel) 

முத்தி உண்டு மனயமே!-ஒன் றிலே முக்கால் நீற்கின், கால். செ 

னடி.யார்களுடைய காலென்றும், பாதங்களைப் ப walls தால்மோட் 

சமூண்டாகும் என்றவாறு, (1)
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இரண்டு மிரண்டு மிரண்டோ டிரண்கேகண் ணோணரியும் 
இரண்டூ தோழிற்சேய் திரண்டூரு வாகியுமி ரண்டுமெட்டான் 
இரண்டடி. தன்னையுமி ரண்டோரு காலமு ரேர்ந்தர்ச்சியும் 
இரண்டறக் கூடிட லாமன மே!வினையி ரண்டூமற்றே,. 

(௭-து) மனமே-மனகே! இரண்டும் இரண்டும்.காலும், 

இரண்டோடு இரண்டு-ராஓு, சண்ணோன்-ஆக எட்டுக் கண்களை 

புடைய பிரம்மதேவலும், அரியும்-விண்டுவும், இரண்டு தொழில் 
செய். *-இரு வேலைகளைச் செய்து, இரண்டு உரு ஆகியும். ஈருரு 

வாகியும், இரண்டும் எட்டான்-இரண்டுக்கும் எட்டா தவன்றன், 

இரண்டு அடி தன்னையும்-ரருவடிகவிரண்டையும் , இரண்டுலன்னு 

காலமும்-மூன்னு வேளையும், போரு அர்ச்சியும்-(உள்ளன்பு 

டனே) வேண்டிப் பூசைசெய்பும், (அப்படிச் செய்தால்) வினை 

இரண்டும் ௮ற்று-இரு வினையினின்றும் நீங்கி, சாம் இரண்டுஅ௮ற.. 

இரண்டல்லாமல், கூடிடலாம்-ஓன்றாக வயிக்கியமாகலாம் எ-று, 

(வி மை) நரன்முகளுதலால் எட்டுக்கண்களை யுடையவனென 

வந்தது, இரண்டு தொழிலாவன;:--பறற்து தேக் தொழி 

லொன்று, ஆழ்ற்று தேடும் 0. பிிலொன்று ஆகவிரண்டு. இரண் 

டுரூவாவன:--அவ்ன வுருவொன் ற, பன்றியுருவொன்று ௮௪ 

விரண்டு, இரண்முி மெட்டானெனில் அடி முடி. பிரண்டுக்கு மெட் 

டாதவனெனப் பொருள்கொள்ள, அண்டானென்னும், அடிமை 

யென்௮ மில்லாமலிறக்கும் ௮க்துவிக யின்பததையே பிரண்டா 

கக்கூடிடலாமென்றபடி, வினையிரண்டாவன:--நல்வினை, தீவினை, 

விசேட யிலச்கணம்.--மனமே!..மரியாதைக்கழைக்க பெயர் எத 

ஞலைறியலாமெனின் அரச்சியும் என்ற வினைக்குறிப்பான். (2) 

மூன்று முயன்று நமைப்பிற வாழியின் மூழ்த்திடநாம் 
முன்றை முயன்ழன் முறைமையன் நறேமுத்தி யுண்கேண்டான் 

மூன்று முடையா னடியை முயன்றிஃ-த- மகிதம்பெற்றான் 
மூன்று முயலா மனமே! பிறவாழி மூழ்க்குமின்றே. 

(எஃது) மனமே-மனதே! poor pita மூயன்று-மும்மலங்க 

ளூம் முயற்க்கொண்டு, ஈமை-ஈம்மை, பிறவாழியில்-பிறவிக்கட 

லில், முழ்த்திட-முழுரும்படிச் செய்ய, காம்.ராம், கூன்றை-மூவா
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சையை, மூயன்றல்..பிரயத்தனப்படல், முறைமையன்று ஏ-முறை 

மையல்லவே, சண்டால்.- Cur P gs துப் பார்த்தால், மூத்தியுண்டு- 

மோக்ஷம் (எவ்வாற்றானும்) உண்டு. ஆகலான். மூன்றும் உடை 

யான் அடியை-மூன் று கண்களைபுடையான் இருவடிகளை, மூயன் 

௮ பற்றிக்கொண்டு இதம் மகிதம பெற்றால்.உள்ளக் களிப்பு 

கொண்டால், மூன்றும் முயலா-மும்மலங்களும் பற்றா, பிறவாழி 
கழ்க்கும் இன்றே-பிறவிக்கடலிலே மூழ்ருவதும் இல்லை, (௪-.ற) 

(வி-ரை) மூன்றும் என்பது; -அணவம், மாயை, காமிய 

மாம், மூயன்௮ என்பதற்குப் பற்றியெனப்பொருள்கோடலீண்டு 

பிறவாழியை.:பிறவிப் பெறாங்கட'லென்றார் சாயனார், மூன்றை 

யென்பது மண், பெண், பொன் அசைகளாம். இனி மூன்றும் 

என்பது சோம சூரியாக்கினியாய முக்கண்களாம். 

(இ-ம்) ஈமை-ஈம்மையென்பதன் இடை(ுறை, 

(13 ம்) இதமூத மற்முலெவ்றுங் காணப்படுகிற து, வான்ரு 

படியில் தகரத்துக் கோரை யின்மையெனக் கொண்டு தலித் 
€ 

துறையை ஈடைபெற்றுவாப் பொரு சஇிக்கொள்க. (3) 

நாலா விதத்திறு மாராயி லின்பான் முத்திரேஞ் சே! 

நாலாய யோனி தனிலே பிறந்திறக் தேகரன்றோ 
நாலாலு ஈலேழி ளுலுமா லாலுஈன் நான்முகத்தோ 

நாலேயுங் காணாத நாதனை நாடி(ஈன்) னெறியினில்லே. 

(a -அ) நெஞ்சே-கெஞ்சமே! wa லாளிசுத்கிலும்-றரல் வசை 
யாலும், அரரபில்-அயம்து பார்க்கைபில், ஈன் முத்தி-ரல்லமோ 

அகமே, இன்பம்-2கம் (அப்படியிருக்க) கால் ஆய-கரல்வகையாய 

யோனிதனிலே-யோ னிசளிலெ, பிறந் 5) இதம் துற கர பிறற்றும், 

ஏக-போக, ஈன்னோ-நல்ககோ? ஈரவாலும்-உாலு வேசங்களாலும் 

கால் ஏழினாலும்-இருபச்செட்டா கமங்களாலும், மால்அனும்- 

விண்மிவாஓும், Fe DH முகக்தோன் அல்ஏ௨ ம்-ஈர ௮)திக்கு மூக 

ஙகளையுடைய பிரம்ம தேவனாலும், (மற் ரியாவரா இம்) காணா,- 

காணமுடியாத, காதனை-பரமசிவளை, நாடி -நாடி, ஈல்டெறியில் நில் 

ஏ-ரல்வழிபரிலே உ ம்பாய் டா 9.)
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எனக்க.   

(வி-ரை) சாலுபோ பேச்சேகேள், நாலுதுட்டு சம்பாதி. 

என்ற பழமொழிப்படியே யீண்டும் நாலாவிதமென்முர், இது 
வழக்கச்சொல், நாலாய யோனியாவன:---அ௮ண்டசம், சுவேதசம் 
உற்பீசம், சராயுசம், இவற்றை முறையே.முட்டையிற் பிறப்பன, 

வேர்வையிற் பிறப்பன, விதையிற் பிறப்பன, பையிற் பிறப்பன, 
கானக் கொள்க, % நாலு வேதங்களாவ ள:--இருக்கு, தைத்திரி 

யம், சாமம், அதா வணம், 

ஆகமங்கள் இருபத்தெட்டாவன:-..1. காமிகம், 2, யோக 
ஜம், முதலிய. 

ஃ நரலாய Curent aot Gav G6 D ob aa; ஈன்றோ, வென்ற 

மையான், சுரராய், நரராய், விலங்காய், பக்ஷியாய், தாபாரமாய், 

ஊர்வனவாய், நீர் வாற்வனவாய் எவை க கோற்றமாய் எண் 

11h spl நான்கலெட்ர யோனி பேசங்களாகப பிறக் இறட துழலலே 

னென வித்தரித் துப் பொ ரநள்கோட ips), 

(இ-ம்) காலாலும, காலேழினாலும் என்பனவற்றிற்கு முறை 
யே, வேதங்களும், ஆகமங்களும் வரவிக்துரைக்கப்பட்டது. 
மால்-பண்பால் வர்க பெயர். கரன்பாசத்தோன்- எண்ணால் வந்த 

பெயர். ராலாவதடி பில் உரைமேல் சாலென கின்றரனறி, பெர 

Haug go vos Gi ool ot HB (4) 

அஞ்கினு மாகிய மேய்விட வாதைசெய் யக்தகர்க்கங் 

கஞ்சிட வேதுக்கு நாமன மே!யருள் வீடறலாம் 
அஞ்சுக ரத்தாக்கு மாறு முகத்தர்க்கு மப்பனான 
அஞ்சு முகத்தனை யசையாம வுன்னற மாய்ந்துசெய்யே. 

(௪-2) மனமே.மனதே! அஞ்சினும அ௫ய-ஜஐம்பூதங்களா 

லாகிய மெய்லிட-சரீரத்ரை விட்டவுடனே, வாதை செய்.(வாத் 
ம் 

துமாக்களை) ஈரகவா கனை செய்யப்படாரின்ற, அந்தகர்க்கு - எம 

தரூமர்க்கு, அஞ்சிட எதுக்கு நாம்-ராம் ஏன் பயப்படல், ௮௬௦ 

வீடு உறலாம். ஞானவீட்டைப் பெற்றிருக்கலாம். (அதெப்படி 

யென்னில்) அஞ்ச சரத்தார்க்கும் ஐங்கரக் கணபதிக்கும். ஆறு 

முகத்தா (க்கும் A WPS முருகருக்கும், அப்பன் ஆன-தற்தை
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யான, அஞ்ச முகத்தனை-ஐம் முகமுடைய பரமசிவனை, அசையா 
மல்-மறவாமல், உன் அறம்-கினைக்கும்படியான தருமத்து, 

ஆய்ந்து-ஆராய்ந்து, செய் ஏ-செய் (௪-௮) 

(விரை) ஐம்பூதங்களாவன:-..1. பிருதுவி, 9. அப்பு, 

. தேய. 4. வாய, 5. அகாசம் 5 நரக வாதைகசளாவன 
ர் 1) 3 டை ற் 

]. தமப்பிரபை, 3. இமப்பிரபை, 8. தூமப்பிரபை, 4, வாலுகப் 

பிரபை, 5. சாகரப்பிரபை, 0. இரத்தப்பிரபை, 7. ௮ழற்பிரபை 

அ. 7. அவையாவன:--இருள், குளிர், புகை, மணல், துபிலாமை, 

இரத்தம், தீ. 

res cer ஐமமுகமாவன:--1. ஈசானம், 2. தற்புருடம், 

8. அகோரம், 4. வாமம், 5 சத்தியோசாதம். இவற்றுள் ஈசா 

னம்-அனைத்துமாகுகல், தற்புருடம்-காத்தல், அகோரம், அழித் 

தல், வாமம்-விளக்கல், சத்தியோ ராதம்-தோற்அ வித்தல், 

உன் அறம் என்ஸருல், சிவகருமோத்தாம் முதலாய _நால்க 

ளிலே சொல்லப்பட்ட முப்பா ஸிரண்டறங்களுமாம், ஆயர்து 

என்றமையால் பொருஞூள்ள பகல் வேடதாரிகளுக்கு கொடுக் 

கற்க யென்றபடியாம், (5) 

ஆறினிற் பாதி மலத்தாந் பிறப்புற் றழிந்திடவேன் 
ஆறினி லோன்றேகி நின்றக் காத்தோ னடிக்கன்புசெய் 
ஆறினை நீங்கிரில் லஞ்சினை ரீக்குதிரி யாசையறாஉ 

ஆறும் பிறவிப் பிணிமன மேயேன்சோ லையமின்றே. 

(எ-து) மனமே-மனதே! அறினில் பாதி மலத்தால்-(ஆறி 
னிற்பாதி மூன்று) மும்மலக்சால், பிறப்பு உற்று அழிர்திடல் 

ஏன்-பிறற்து பிறர்தழிர்து யபோதலேதுக்ளு? ஆறில் ஒன்று ஏச 

நின்ற அச்சாத்தோன்-(அறில் ஒன்று ஏக, கின்ற ஐர்.ஐ) பஞ்சாக் 
(கரமே திருமேனியானவருடைய, அடிக்கு-திருவடிசட்கு, அன்பு 

சசப்.பத்தி பண்ணிக்கொண்டு வா, ஆறினை நீக்கி கில்று 
. ; MWe ௨௫ . குட. 

வித விகாரங்களையும் நீங்கி றி) ட்ட மேனை ந்க்கு-பஞ்சேந் திரி 
யங்களையும் (அடக்கு) Cumée Ss இரிஆசை ௮று-மூவாசையும் 
ஒழி, (இப்படிக் இடப்பட்டால், ஆறும் பிறவிப்பிணி-பிறவி
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emetic erie அல்லியம் சமை meen பவவவ வயது சலகவைகுகலலயது. சான. அரையும் சமை வர. கரனனைஹவுமிமம். டண. வலையம்   

Corus நிவிடும். என்சொல்.. என்னுடைய வார்தை தக்கு, ஓயம் 

இஸ் ௮.ரக்தேகமில்லை (௪-௮,) 

(வி-ரை) பஞ்சாக்காத்துடன் நூல பஞ்சாக்கரம், சூக்கும 

பஞ்சாக்கரம், கராடை பஞ்சாக்கரம் மகாகாரண பஞ்சாக்காம் 

முதலிய பலவிதமுள. இவை குரு முகத்தானறிக, 

ஆற விகாரமானன;--]. காமம், 2. குரோதம், 8, லோபம் 

4, மோகம், 5. மகம், 6, மாச்சர்யம் ௮, 0 

பஞ்சேர்திரியங்களாவன;-.-]. சேத்திரம், 2. தொக்கு, 

3 ela, 4d சிய்னுலை. 5. அக்கிராணம் அட 5, 

(இ-ம்) அ, மும் எதிர்கால idan (Lp) MI. (6) 

எழினி லேயோன்ற தேகேக வேகுமேய் யிளமைசேல்வம் 
எழினிலோன் றேகிட வினிதன்ப ரேழைய ரினிமுத்திதான் 
எழினி லோன்றின் னடியா ரிறைமரு கன்றாதைபை 
ஏழினி லோன்றினைச் சூடியை யேற்றி6 யேன்றரேஞ்சே. 

(எ-) என்தன் நெஞ்சே-எவ்னுடைய மனமே, ஏழு இன் 

இல்- ஏற வாரங்களுள், ஒன்று ௮ க-ஒன்றுகிய ஞாயிருன, ஏச 

ஏக-போகப்போக, மெய்-கேகமும், இளமை-வாலிபரும், செல் 

வம்-சம்பத்தும், ஏகும்-போகும, ஏமையா- றிவிலார், ஏழு இல் 

ஒன்௮ஏூட-ஏழு வரரங்களுள் ஒன்றுசிய (ஞாயி௮ு) பொழுது 

போக, இனிது GT BMT LIT Gov vo) 5 HI iVT BM, Be வி முத்தி சான்-இப் 

பால் விடு எவ்வாிறனஸ்ரல, ஏழ. இன் இல் ஒன்று இன்-ஏழு 

வாரங்களுளொன் மிப Sug ees Be Dy oer Gul sor, a9 

யாா..டர்களான நேவர்௱ஞக்கு, இறை-அரசனாகிய கேவேர்தி 

ரன்றன், மறாுகன்- மருமகனான 4 ) ப்சிரரண்யருடைய BUG KH) - 

தர்தையான பரமசிவளை, ஏழ் இனிஜுல்-௪ழ வாரங்களுள், ஒன்று 

இன் ஐ-ஒன்ராகிய திங்களை, ஸரூடியை-௮ணிர்தவனை, எற்றி. 

போற்றிப் புகழ்ச் து கொண்டா, (௭.- று) 

pet onl ho/ 

நாழிகை ஈ௮-செட் ப டடாளூம், காள் ௩ W-Or Her HOR Loh 

தமூம், மாதம 02 -செல்ல GF Bi Map (lf oy Lhe BOLTS நா 
கோ சாரணமாசலான், அசாரள் செல்லச்செல்ல அபளும் சழியு
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அவவ அதிக வுடல் வன யவைக கவைல சககான் வதாக எளனைகைகைய கைகளையும், வட ௮ அனைய சலன ~ _   

மென்பதாம். அங்ஙனம் கழியவே சேகம் இற்றந்கரையண்டை 

யின் மரத்தைப்போல் Map Wald, அற்று நீராலே யிடிகளை 

யாகக் கரைந்து சரைற்து போவதபோல ராட் ரெல்லச்செல்ல 

வார்த்திபம் வருகை பினாலே வாலிபம போய்விடும். மத்தியரன ன 

காலத்தில் வெய்யற் காய்கெற இடாண்ய/ரானே கானலெனக் கா 

ட்டாது, நீரெனக்காட்டி, பொன சாய்க்கதும் மேற்படிசானற் 
காணாமற் போலதபோல, பண்ணின புண்ணியம் வது நேர்ப 

பட்ட காலத்திலே உலகுக்கெல்லாம் எண்ணிக்கைப் பெறு௮தா 

கச்செல்வம் பெற்றிரு த புண்ணியம் பண்ணாகாள் வர்சவுடனே, 

தானே கானலைக் காணா ஐ போன துபோல, செல்வமும போய்வி 

டும். இவவாறு இம்மூன்றும் போது போகப்போச அசத்தா 

கப் போதலினால் வீரே பொழு தபோக்கல் பொல்லாங்கென்பது 

இரண்டாமடியினாதாரம். வறுமையாற் பிடிக்கப் பட்டவாகள். 

இற்றைபபொழுறு பேரகட்டும் சாளை பார்க்றக்கொள்ளலாமென் 

பசனால் இனிகென் பரென் ர். (7) 

எட்டினி லோன்றேன வாழ்ந்தாறு மேன்னவிவ் வாழ்நிலையோ 

எட்டினி லோன்றேனு சாலங்கண் டாயுட லிதைஈம்பமோ 

எட்டினி லோன்றின் மகனிறைக் கேட்டா விறையை யுன்னி 

எட்டினி லோன்றேன் வயறேன்ற பேருக் கிடின்மு தீதியே. 

(௭-௮) எட்டு இன் இல்-அ௮ட்ட இக்கில், ஒன்று என-ஒரு 

பாலகனான இந்திரனென்ன, வாழ்ர்தால் உம்-(போகமாக) வாழி 

னும், என்ன-என்ன பிரயோஜனம்? வாழ் (வ) நிலையோ-இந்த 

வாழ்வு (ஒருவரிடத்திலேயே) கிற்ருமோ? கில்லாது. $அதெதனா 

லென்றால்' எட்டினில் ஒன்று எனும்-அட்டதிக்குப் பாலகரில் 

ஒருவனான, சாலம்-இந்தரசாலத்கைப்போல, உடல் சண்டாய- 
தேக (வநித்திய) த்தைக் கண்டாய், இதை ஈம்புமோ-இவவில 

யத்தை உலகம் ஈம்புமோர! (நம்பாததனுல்) எட்டி ஜில்-௮ட்ட 

. திக்குப் பாலகருள், ஒன் நின்-ஒருவனான வாயுவின், மகன்-புத்தி 

2ரனாகிய ஆஞ்சனேயனுடைப, இறைக்கு-இராம மூர்த்தியாகிய 

விஷ்ணுவுக்கு, எட்டாத பிறைஐ-௮ளவிட்டுக் தரணர்கரிய பாம 

சிவனை உன்னி-நினைத்து, என்வயி௮ு-என்னுடைய வயிறு, பட்டு 

GND RT M- HULL BEE “ கருள் ஒருவனான (அக்கி) என்ற 
ஜல லார
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ety oe வெய்ய வயல் tae aah anes on பவது cen பக salah டிட வவ பயயகவைக்வையிவங்க் கவமைவாவவம்மப்கஷிளாவகைகள்.. aha pment பையலும். 

பேருக்கு (நெருப்பு கிகராம்) பசியென்றவாகளுக்கு, இட-௮ன்ன 

மிட, மூத்தி.வீர௮ம் (௭-௮) (ஏ-அசை) 

தேசும் நில்யாதாகவே செல்வமும் கிலையாதென்பது தேற் 

றம். (8) 

ஒன்பதி லேழற நின்றதி லுற்பவ மாகியென்றும் 
ஒன்பது பிறலுள குண்டமுஜஞ் சுற்றி யுழன்றிடவேன் 
ஒன்பதி லேழற நின்ற தோழிக்க வுணாவறிந்தால் 

ஒன்பது மோரங்க மானானோ டோன்ற வுணர்வுமுண்டே 

(௭-௮) ஒன்பது இல்-ஒன்றெழி பத்தில், ஏழ அற-எழு 
நீங்க , நின்றதில்-நின்ற இரண்டாகிற ஈலவினை தீவினை களில், ௨௨ ற் 

பவம் ஆகி-பிறந்து, ஒன்பது பிறல்்உள-நவத்துவராங்களையுடைய, 

தண்டமும் சுற்றி-ேக த்தைக் கட்டிக்சொண்டு, ௨ மன்௮ இடல் 

ஏன்-உழல்வதே௫க்கு, ஒன்பதில் சார ௮ற-ஓன்பதில் ஏழு நீங்க, 

நின்றது-சின்ற இரு வினையையும், ஓழிக்க-நீக்கிக்கொள்ள, உணர் 

வதிந்தால்-அறிவறிர்கால், ஒன்பதும் ஜா அங்கம் ஆனான் ஒடு-ஈவச் 
தரு பேதத் இருமேனியுடைய பாம்பொறருளோடு, ஒன்ற-ஏகமா 

கப் பொருந்தத்தக் க, உணர்வும்-அறிவும், உண்டே-உண்டாம். 

(எ- 1) 

உருவம்.--4, பிரம்மா, விஷ்ண, ௬ ககன், மகேஸ்வரன், 

அருவுருவம் 1, ரசா௫வன்;. 

அருவம்.--இவம், சத்தி, காதம், விரு, *உருவமொரு 

நரலாகி' (த்தியார் ) (9) 

பத்து மிருந்து பிறந்தாலு யென்னவிப் பார்தனிலே 
பத்துந்தோண் ணூற்றினிற் சாவதேன் னோவேம் பாவிகேஞ்சே 

பத்தும்பத் தும்பத்தும் பதிவாக வாழ்சடைப் பரமன்றன்னைப் 
பத்துக்கு ளேழற்ற கண்ணானை யுன்முத்தி பாலிக்குமே, 

(எ-) வெம் பாவிரெஞ்சே-மிக்கவாய பாவத்தைச் செப்த 
மனமே, இபார்தன் இல் ஏ-இந்த அலூன்சண்ணே, பத்தும் இரு 
ர்.து-பத்தமாதமுர் தாய்வயிற்றிலிருந் து, பிறந்தாலும் என்ன-பிற 

நீதாற்றானென்ன? பத்தும் தொண்ணூற்றினில்-நூறில், சாவது
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என்னோ-இறப்பறு ஏறுக்கு, (ஆகை.பினால) பத்தும் பத்தும பத 

தும-முபப.அ, காள்கொண்டது ஒருமாரம மாதமாவது தங்கள 

ஆகவே சகஇரன், பதிவாகவலாழ்-பதிஈதுவாமும, சடைபரமன் 

தன்னை, சடாபாரக்கையுடைய பரம௫ிவனை, ப துக்கு உள் ஏழு 

அற்ற சண்ணானை-(பசதில் ஏழுபோக நின்றன் ௮) ஆகவே, மூக் 
* ப் 2 _ ௫ உ கட . க 

கண்ணனை, உன்-தஇயாஜி, முசஇ-விரி, பாலிக்கும் கிடைக்கும் 

(திருவருள) கூட்டும (௨-ு) 

பட்டினததடிகள, பத்தும் புகாது பிறது” ஐ. பிரண்டு திங் இனத்தடு கள், பதும் புரு SBT LAN SAP மிப ரணம் இர 
களாய் யங்கமெலாம செராது் என்பதைககாண்ப, (10) 

பதினோன்றி லேட்டற்ற வாசையி னாற்பய னில்லைகேஞ்சே! 
பதினேன்றி லஞ்சிலாச் சூடிதன் பாதத்திற் பத்தியுண்டாய் 
பதினோன்றி லஞ்சற் றெழுத்தைட் பகலிர வாய்ச்சேபித்தாற் 
பதினோன்றி லாறற்ற பாதகம் போய்முத்தி பாலிக்குமே 

(எ-) செஞ்சே-மனமே ! பதின ஒன்றும் எட்டு அற்ற 

ஆசை இன்ஆல-(ப தனொென றிலெட்டுபோக) மன் ௮ ஆசையினால், 

பயன்இல்லை- உ பயோகமில்லை, அகையினால, பதின்ஒன்னு இல 

அஞ்சு இலா-(பதிமனொன நிலஞ சில்லாதது) ஆர. ஆகவே ஈசியை 

சூடி தன்-தரிக்தவனுடைய, LIT 55 5 Bo இருவடியில் பத்திஉண் 

டாய் அன்புண்டாய், பதின் ஓன்றில4அரச அறறு-பதினொன் 

றில ஐது நீங்கினது ஆறு, எழுக்கு-எழுத்றுகளை, பகல் இரவு 

ஆய்-பகலு மிரவுமாய், செபித்தால்-உச்சரித்கால, பதின்ஒன்று 

இல் ஆற ௮ற-சக-லே ௭௬ போலை க்கு 352) பாககம் உம. 

பாதகங்களும, போய்-நீஙகி, முதத-வீடி, பாலிக்கும-உண்டாகு 6 

(௪-௮) 

ஈண்டு ஆறெழுத்தென்றறு பிரணவமாகிற ஒங்கார முதலிய 

னவாம். ஜெபித்த லெவ்ஙாறெனின், கூலாதாரத்தில நகாரமும, 

சுவாதிஸ்டானததில் மகாரமும, மணிபூகததில் சிகரமும், விசு 
த்தியில் வகாரமும், ௮னாசதத்தில் யகாரமும, அக்கினையில் பிர 
ணவமும் இருபபதாகத் தியானிததலாம். இனி பிரணவாக்ஷ£ம 

இவமுன் வராதா அனால் ஈமமுன் வரும. ௨ தாரணம், ஆந்திம 
பாஷாவாரமப மாகரமாய (25x; Barras ) முரமசிவாய) என 

பதே, 

Z
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. ச | f பஞ்சமா பாதகங்களாவன:--மாதாவதை, பிதாவதை, குரு 
வதை, சுவதை, பசுவதை யினைய, (11) 

பனிரண்டி லோன்றின்மேற் பற்றிய காதலைப் பாவிகேஞ்சே! 

பனிரண்டி. லோன்றேறிப் பாதத்தில் வைத்திடப் பாரமன்றே 
பனிரண்டி, லோன்றும் பணிவாழ் நாகுறப் பற்றிலேமன் 
பனிரண்டி. லோன்று பறிவீழ்தல் போலப் பதைத்தனன்றோ 

(௭-2) பாவிகெஞ்சே-பாவங்களைச் செய்தநெஞ்சமே, பனி 
ரண்டில்-பனிரண்டி ராசிகளுள், ௨ன்று இன்மேல்-ஒன்றாயெ சன் 

னிமேல், பற்றி இய காதல் ஐ-வைத்த ஆசையை, பனிரண்டில்- 
பனிரண்டு ரா௫யில், ஒன்.று-ஒன்றாகய யிடபத்தின்மீ.து, ஏறி-ஏறு 
சன்ற பரமசிவனுடைய, பாதச்தில்-திருவடிகளில், வைத்திட- 
மனம் வைத்திட, பாரம அல்ல ஏ-ுமையல்லவே, பனிரண்டுஇல் 

ஒன்னறும்-பனிரண்டி. சாசிகளு ளொன்ருகிய (விருச்சகம்) தேளும், 
பணி-பாம்பும், வாழ்-வாழ்கின்ற, ஈரகு௨ற-நரகமடைய, ௪ மன்- 
ஈமன், பற்றில்-(ஈம்மைப்) பிடி.க்கவந்தால், பனிரண்டுஇல் ஒன்று- 

பனிரண்டி. ராசிகளுள் ஒன்றாகிய மீன், பறிவீழ்தல்போல்-பறியில் 

வீழ்ந்தாற்போல, பதைத்தல்- அடி அடித்தல், ஈன்றோ-நல்லதோ? 

(௪-௮) 
(தனிப்பாடற்றிரட்ட) மங்கையர்கள் யோனிமிசை வைத் 

திருக்கு மசைதனைப் பங்குசெய்்து நூற்றிலொரு பங்கெடுத்து 

கெங்கைமதி-வேணியரன் பாதாரவிர்சத்தில வைத்தக்கால்என்ற 
சிலேடைப் பாவாற் கண்ணொர்க, (12) 

பதிமூன்று மேன்று பகருமறை யேன்பர் பார்க்கினேஞ்சே! 
பதிமூன்று மூன்றுடன் மூன்றும் பணைத்தங்க மாய்ப்பலவாய்ப் 
பதிமுன்றை யும்விட்ட பசுவுக் கதுவது வாயிருக்கு ம 
பதிமூன்றின் மீசகான பதமீவ தாமேன்று பாவியுமே. 

(௭-2) நெஞ்சே-மனதே! பதி-கடவுள், மூன்றும் என்று- 
மூன்றென்று, மறை பகரும் என்பர்-வேதங்கூ௮ு மென்பார்கள், 

பார்க்சன்-ராம் ஆய்ந்து பார்க்ன், பதி-சடவுள், கூமன்று மூன் 

அடன் மூன்றும் (மும்மூன்று) ' ஒன்ப ருவும், பணேத்து அக்க
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மாய்-ஏகாக்கமா.பும், பலஆய்-(இன்னும்) பலவுருவமாயும், பதி- 

umes, ஐ உ மூன்றும்-மும்மலங்களையும், விட்ட-லிட்டு Fae 
நின்ற, பசுவுக்கு-ஆன்மாக்களுக்கு, ௮து ௮து ஆய் இருக்கும் 
பதி-௮.து வேதாகைவுமிருக்கு முதல்வன், மூன்றின்-முப்பதவிகட் 

கும்,மீதுஆன-மேலான, பதம்-சாயுச்சியத்ைத, £வ.ஆம் என்று- 
(பக்குவான்மாச்களுக்கு) கொடுப்பதாமென்று, பாவியுமே-ரிளை 

வாய், (௪-௮.) 

பதி மூன்றாவன:--பிரம்மா, விஷ்ணு, உருத்திரன், 

(இ-ம்) பதிமூன்ற-பதின்கன்று எனபதின் இடைகுறைப் 
போலி, ன-சாரியையாகவுக் கொளளஉாம்,. ் (13) 

பதினாற் சிரமுகத் தோனு மரியும் பனிந்திரனும் 
பதினாலிற் பாதி முனிவரு முப்பத்த நாலுடனே 
பதிலை மாயிர விருடி முப்பத்து முக்கோடிசுரர் 
பதினாலு மோரா பதியைகா முன்னேன்ன பாக்கியமே. 

(௪-.த) பதி-பதிர்த, நால் சிரம்முகம அத்து ஒன் உம்-ரான்முக 

னாய பிரமனும, அரியம-விண்டுவும், பன் இந்திரனம்-சொல் 

ஓம்படியான தேவேரதிரனும், பதினால இல் பாதி முனிவரும்- 

(We Be பாதி ௪) சப்தமுனிவர்களும்டி முப்பத்து நால் உடனே 

பதிகாலும் ஆபிரம்-(உ௪ உம் ௪௨ம் ச௰௮) நாற்பத்தெண்ணா 

யிர மகரிஷிகளும், முப்பத்து முக்கோடி சேவர்களும், பதி-பஇிக் 

கப்பட்ட, ராலும்- நர வேதங்களும், இராக அறியாத, பதியை- 

முதல்வனாகிய பரமசிவத்தை, உன்ன- எண்ண, என்ன பாக$ியம்- 

யாதபுண்ணியம், (செய்சோமமனமே) (௪-ற) (14) 

பதினஞ்சு போன்ற முகத்தா ளூலகைப் பயிலிறைவிப் 
பதினஞ்சை யுண்ட பராபா வத்துவைப் பற்றிநேஞ்சே! 

பதினஞ்ச தாப்பாற்று பாழாசை தன்னை யிப்படியிருந்தால் 
பதினஞ்சு கண்ணுட னோல் லமிக்கிய பாவமுண்டெ. 

e e e + ் A (௭-௮) நெஞ்சே-மனமே! பதின் அஞ்ச போன்ற -(ப்தினஞ் 
சாம் நாளாகிய) பூரனாசர் இனை ப்போன்ற-முகத்சாள் -திருமூக 
மேடைபபவள், உலகை (எல்லா) உஉகம்களையம், பயில் இறைவி
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பதி.பயின்ற பராசத்தியினுடைய தலைவனாகிய, ஈஞ்சு ஐ-உண்ட 
பராபரவத்து ஐ-லிஷயத்தையுண்ட நீலகண்டத்தை, பற்றி- துணை 
கொண்டு, பாழ் ஆசை தன்னை- பாழான அசைகளை,” பதி/ஈஞ்ச 
௮ ஆய்-பதிந்த ஈஞ்சுக்குச் சமானமென, பாற்று-ஒட்டு, இப 

படி. இருந்தால், இவ்வாறு இடப்பட்டிருர்கால், பதின் அஞ்சு 

கண்உடன் ஏ-பதினைர்து சண்களுடைய ச௪தாசிவத்துடனே, ஐக் 

யெ பாவம் உண்டு ஏ-(பெறும் பேராகிய) ஒற்றுமைய முண்டாம், 

த 
பதினைங்கண் ௪ ௮௱ரறெனில்:--ஓம்முகச் சிவமாகலான் (ஐம் 

ன்று பதினை்லு. (15) 

பதினாறிற் பாதி மதியைநற் றம்பையைப் பைங்கொன்றையைப் 
பதினாறிற் பத்திலா னின்றன சூடம் பரமன்றன்னைப் 

பதினா றுபசார மாய்ப்பூசை பண்ணிடிற் பத்தியுண்டாய்ப் 

பதினாறுக் கப்பாலுக் கப்பாற் குருபதம் பாலிக்குமே. 

(௭-௯) பதின் ஆ௮ இல் பாதிமதி ஐ-(0௬இல் பாதி wy. 

ஆகவே எட்டாம்பிறை) அர்த்த சந்திரனையும், நல் தம்பை-ஃஈல்ல 

துமபைப்பூவையும், பைம் கொன்றை-பசியகொன்றை மலரை 

யும், பதின்ஆறு இல்பக்.து இல்ஆ நின்றன-(ய௬இல் பத்துபோக 

நிக்கு ௬) அருகிய கெங்கையைபும், சூடும் பரமன் தன்னை (சடா 

பாரகுஇல்) தரிக்கும் ப.ர.மசிவனை, பதின் ஆறு உபசாரம் அய் 

சோடச வுபசாரங்களுடனே, பத்தி உண்டாய் பூசை பண்ணிடில்- 

பத்தியோ? பூரைசெய்தால், பதினாறுக்கு-(பதினாருவதாகரின்ற) 
விசத்திக்கு, அப்பால்-மேலாகரின்ற, ௮ப்பாலுக்கு-அக்ஞைக்கு, 
அப்பால்-அ௮ப்பாலான, குருபதம்-குருபாகமாகிய பரமபதம், 

பலிக்கும்-சித்திக்கும். (எ-று.) (16) 

சோடச வபசாரமாவன ௮ கராஇயிற்காண்ப:-..- 

பதினேழி னிற்பதின் மூன்றற வேதம் பயிற்றிலேன்னாம் 

பதினேழி னிற்பதி ளாலற்ற வாசையிற் பட்டேன்றாற் 
பதினேழி லஞ்சகல் பாணியன் றதை பதம்பெறலாம் 

பதினேழி னிற்பதி னுலற்ற வாசைப் படாமலுன்னே.



மேநேோரபபோதை, 13 
அைகத்தகவவச பன வவயயவவமிவக் கம வவட வை கவைனவளிபங்க, ச 
  

(எ-ு) பதின் ஏழினிற் பதினால் அற்ற அசை இல்-(0௭-இல் 

௪ போக நீக்கு உ)மூவாசையினால், பட்டு உழன்று-அல்-௮கப் 

பட்டுக்கொண்டு இரிக்தால், பதின் எழ் இல்-ப௫ன் மூன்று அற 
வேதம்-(ம௭ இல் 6௩ போக, நீக்கு ச) நான்கு வேதர்சளையும், 
பயிறறில் என் ஆம்-கற்றால்கசானெனன? பதின் ஏழின் பதினால் 

அற்ற ஆசையை படாமல் (௭ இல் 0௪ அற்றது ௩) ருூரவாசை 
யிலுஞ் சிர்தையைச் செலுக்காது, உன்னே-நினைவாயாக, பதினே 

மில் ௮ஞ்சு ௮கல் பாணியன்-(ய௭ இல்டு ௮ற்றது ௧௨) பன்னிரு 

கைகளுடைய தாதை-தகப்பனார்தம், பதம சாடி களிரண்டையும், 

பெறலாம்-௮அடையலாம் (௪-௮) (17) 

பதினேட்டிழற் பாதி படூத்தும் பிறப்பினிற் பட்டே மன்கைப் 
பதினேட்டி னிற்பதின் மூன்றரை பேகரைப் புண்ணிடவேன் 
பதினேட்டி ஸனிற்பதி ன ஞ்சதி லாக்குணம் பதைப்படைக்கில் 
பதினேட்டி னிற்பதி னேழி லருள்வேளிப் பட்டி 6மே. 

(௭-2) பதின் எட்டில் பாதி-(0௮ இல் பாகி௯) ஈவக்கிரகங் 

கள் அலும், படுத்தும்-வாதைப்படுக தம, எமன்கை-எமன்கைக 

ளி(ன்), பதின் எட்டினில் UB as per gy அரை ஏக-அரைப்பு உண் 

ணிட ஏன் (0௮ இல் ॥ ௨2, போக சற) னால் ௮ரைசெச்கினால் 
அரைப்புண்ணிட எதுக்கு? பதின்எட்டு இன், இல் பதின் அஞ்சு 

௮ இலா குண பதைப்பு-(॥.௮ இல் ய௫ போகறீக்கு ௩) முக்கு 
ணப பதைப்பையும், அடைக்கில்-அடக்கினால், பதின் எட்டு இன் 

இல் பது இன் ஏழு இல்- ௮ரள்-(0.௮ இல் உள போனால் கின்றது 

௧) ஓரருளாகிய, ஒர்ஞானம்-வெளிபபட்டு இடம, வெளிப்படும்: 

(௭-௮.) 
நாலரையெனவாககை :எமன்'சையோடு இடையில் யகரஇ 

சேர்த்து எமன்கையினால் எனக்கொண்டு, நின்ற அளையைசெக்கு 

முன் கூட்டி அரைக்குஞ்செக்கு எனபபொருள் கொள்க. 

முக்குணமரவன:--- தாமசம், இராஜசம், சாத்வீகம். (18) 

பத்தோன்ப திற்பதி னோன்றேக வாழ்ந்துறம் பண்ணறியா 
பத்தொன்ப திற்பத் தரைபோக நின்றதைப் பற்றல்விடம் 
பத்தோன் பதிலோரு எட்டரை போனத்தைப் பார்சிவனாய் 
பத்தோன்ப திற்பதினோன்றே கியசித்தி பாலிக்குமே.
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(a - i) பத்து ஒன்பது இல் பதின் ஒன் று TH AUT LD GI-( WS 

இல் க ஏக நின்றது ௮) ௮ஃட ஐஸ்வரிரிங்களோ(ு கூடிவாழ்ச் 

(ம்), அறம்-தர்மத்தை, பண்ண அறியா-செய்யாக, பத்து ஒன் 

பன இல்பத்து அரையபோக௫ன்றது ஐ-(௨௬ இல் (0ற ஏக நீக்கு 
HO) எட்டரை, பற்றல்விடும்-தொடர்ர்து சிரேகித்தல் விட்டுவி 

டும், பத்து! ஒன்பது இல் ஒ நட்டும் ௮அரைபோன அ/சிதை-(ம௯ 

இல் ௮5 யேகநின்றது யஐ)சிவ-பத்தரை சிவனாய் பார்-பரமூவ 
கைப்பார், பத்து ஒன்பது இல் பது இன் ஒன்று ச இ-0௯ 
இல் மக போச கின்ற .ஏ)அட்டமாரித்திகளும் பாலிக்கும் - கி 

டைக்கும் (எ ) 

எட்டா என்பது மூடர் இரண்டனுரு ப சோ எட்டரையர 

யினவாறு காண்க, பத்தர் என்பது அடியார். இரண்டவுருபு 

கொள்ள பக்களை எனவே சிவபத்தரையெனக் கு DI ty BLA. « ( 19) 

இருபது நான்மா காணத் தினிதிட மேன்று நேஞ்சே! 

யிருபதி னிற்பாதி யிந்திரி யங்கணி யன்றியியங்கா 

இருபது கான முகத்துக் கிசைபூசை யியற்றிறையல் 
இருபது மாவுற் நிருக்கமேய்ஞ் ஞான மியைந்திடூமே, 

(௭-.த) நெஞ்சே-மனமே இருபது நால்மாகாணம் அத்து- 

(உ௰நாறும்மா ச) அர்தக்சரணங்கள் காலிலும், இனி-இனிமேல், 

நீத்திடம் என்று-திடமானவனெள் YW, இறபது இல்பா இ இக்திரி 

யம்கள்-(உ0இல் பாத ௰) தசேக்திரியங்களும், நீ அன் றி இயங்கு 

௮-ரியல்லரமல் இயங்கமாட்டாது. இருப .அகரல்முகத்துக்கு-(2 (0) 

வ-௫)பரமசிவனுடைய ஜம்முச௱களுக்கும், இளை பூசை-ஒக்சு 
பூசை, இயற்று இறையல்-செயதாயா௫ில், இருபது மாச ற் றாஇருகி 

கும் தக்க மெய் ஞானம்-(உ௰-ப-௧) ரரமிவக்துடனே ஒன் ற 

பட்டிருக்க மெய்ஞ்ஞான மிசைர்திடும், (௪-௮) 

ஞானே/திரியம் 99 ஈது, கர்மேந்திரியம் ஸ்து, இவையே 

தசேர்இிரியமாம். (20) 

இருபத்தி லோன்றினி லீரோன்ப தற்றாசை யீன மேன்றே 
இருபத்தி லோன்றுட னேமு மியம்பு) மிவாசையறந்றால் 
இருபத்தி லோன்றினி லீரோன் பதிலுலகத் திரோமிருப்போம் 

இருபத்தி லோன்றினி லிருபதிற் சூலி மிருப்பிடத்தே
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(1-2) QO Rugs ஓன்று இன் இல் ஈரொன்பது அம்று 

ஆசை அற்று-(உ௰௬ இல் (௨.-௯)-0. போனால் கின்றது ௩) 

மூவாசையும், ஈனம் என்று-ஈனமாயிருக்குமென்று, இருபத்து 
ஒன்று உடன் ஏழும் இயம்பும் (உ௰க௨ம் ௭௨ம் ௨௰௮) இருபத் 
தெட்டாகமங்களுஞ் சொல்லும், இ-அரை அற்ரல்-இம்மூவாசை 
யும் அற்றிருர்தால், இருபக்ர ஒன்று இன் இல் ஈரொன்பது இல் 
உலக திது- (உ௰க Qa Wy போக-௩.) மூவுகைத்திலும் இரோம் 

நாம் வ௫ச்சமாட்டோம், (மற்றெங்கனில்) இருபத்து ஒன்னஇன் 

இல் இருபது இல் ரூலி-(உ௰௪ இல் ௨௰ போகின்றது ௪) ஒறு 

ருலாயுதத்தையுடைய பாம௫௮ன், இறப்பு இடத்தே-இருக்குமிட 
திலே, இருப்போம் குடியிருப்போம் (௭-௮) (21) 

  

இருபத் திரண்டி லிருபத்தோன் நில்லையா ணவமறியா 

இருபத் திரண்டி லிருபதிற் காமிய மின்பதன்பம் 

இருபத் திரண்டினி லீரோன்ப தில்லது மாயையூரு 

இருபத் திரண்டோ டிருமூன் நியம்பு மலமிதுவே. 

(ar dl) இருபதஅ இரண்டினில் இருபத்து ஒன்ன தல்லை 

ஆணவம், (௩௰௨ இல் உ௰கபோக நின்றது ௧) ஆணவமொன்றே 
அறியா ஆன்மாக்கட்கு அறியாமை. இருபத்து இரண்டினில் இரு 
Ugg காமியம்-(௨ ௰௨ இல் உயபோக நின்றது ௨) இருவிசகாமி 
யங்களும், இன்பம் அன்பம்-(அன்மாக்கட்கு) eS HSH UGE TLD, 
இருபத்து இரண்டினில் ஈரொன்பது இல்லது 1மாயை-(௨௰௨ இல் 
(௨%௯) 0௮ இல்லாதது ௪) (சண, கரண, புவன, போகங்கள்) 

நாரும் மாயையின் உருவாம். இருபத்து இரண்டு உடன் இரு 
மூன்று இயம்பும்-(உ௰௮ உம் (௨-%-ர௨) ௬௨ம்-2 Wa) இருபத் 

தெட்டாகமங்களுஞ் சொல்லும், மலம். இரிமலங்கள், இதுவே- 

இவையே (௪-று.) (22) 

இருபத்து மூன்றினி லீரோன்ப தில்லை சாதாக்கியமெய் 

இருபத்து மூன்றினி லீரோன்ப தில்லா தியல்முகமாய் 

இருபத்து மூன்றினி லீறாறி லோனறுமில் லாதுகாம் 

இருபத்து மூன்றினி லீரோன்ப தற்றிறை யிற்சிவமே.
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(௪-௮) இருபகச்து மூன்று இன் இல் ஈரொன்பது இல்லை 

சாதாக்கியம் ஏ-(உ௩ல் (௨%௯)௰௮  இல்லையானால்டு) பஞ்ச சா 

தாகமாய், இருபத்து மூன்று இன் இல் ஈரொன்பது இல்லாது 
இயல்முகம் ஆய்-ஐர்திருமுகர்களுடன், இருபத்துசதன்௮ இன் 

இல் இரு ஆறு ௨ம் ஒன்ன உம் இல் ஆது சரம்-(உ௰௩ல் (௨.% ௬- 

ம௨-ம்க-ம்) ௩௨ இல்லாதது ॥ ) தாக்கரங்களும், இருபத்து ஈழ 

ன்று Dar Ooo இரு ஒன்பது அற்.று இறை இல் சிவம் ஏ-(உ௰உ-ன் 

(௩௰௯) 0௮ போக-௫)பஞ்ச கர்த்தாக்களிலே சதாசிவம் இவவ 

டைவாயிருக்கும் (எ-௮௮ு,) 

சாதாக்கியம் 5:--௮வையாவன. இவசாதாக்கெயெம் அமா த 

சாதாக்கேம், மூர்த்தி சாதாக்கியம், கன்மகாதாக்கியம் கத்ரு 

சரதரக்கியம், இனையவாம், 

இவ்வைந்து சாதாக்சியங்களுள் சிலசாசாக்கியம் பரம் 

பொருளுருவாயிருக்கும். 

Api GS சாதாக்கியம் அழற்பிழம் புருவாயிருக்கும், 

மூர்த்திசாதாக்கியம் ஒருமுகம் முக்கண்ணும், இருகையும், 

இருகாலுமாய்ப் படிககிறமாயிருக்கும், 

சுத்துருசாகாக்கியம்: நாலுமுகமும் ot Geng JL பனிரண்டு 

கண்களுமரப் மகேஸ்வர வட.வமாயிருக்கும். 

கன்மசாதாக்கியம்: இலிங்கமும் பிடமுமாய்ப் பிரபஞ்ச 

மெங்கும் பிண்டீகரித்துக்கொண்டிருக்கும், 

இனி, சவம் அசதர்த்தியிலே கூடும், தர்த்தி கத்துருவிலே 

கூடும். கத்துரு கன்மத்திலே கூடும். இப்படி யொன்றிலேயொன் 

௮ கூடியொரு திருமேனியாம். 

இப்பால் ஒரு தீபத்திற் பலதீபம் உண்டாயதுபோல சதாசி 

வத்தில் மகேசுரனும், மகேசுரனில் உருத்திரனும், உருத்திரனில் 

விண்டுவும், விண்டுவில் பிரம்மாவும் ஆகச் சகளீகரிக்கும். (சிட்டா 
னுபூதியிற் காண்ப, (23)
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 அமைவகதள விக்கு 

இருபத்து நாலினி னீயுமொருவ னேனவிருந்தே 
இருபத்து காலின் பயனையேல் லாமேனக் கேயளித்தா 

இருபத்து நாலின் பயனினிப் போது மேனக்குகேஞ்சே! 
இருபத்து நாலினுக் கப்பாலுக் கப்பாலா மிருக்கவுன்னே. 

(2-2) கெஞ்ரே- மனதே! இருபத்துமாலில்-இருப்துராலு 
ச் 

தத்துவங்களில், நீயும் ஒருவன் என இருஈது ஏ-ரீயுமொரு சத்து 

வமாக இருகதுகொண்டு, (ால்லாத்தத இவங்களை ப் போலவுஞ் 

சும்மா.பிராமல் ] இருபத்துமாலு இன்பயன் ஐஎல்லாம்-இருபத்து 

நான்கு தத்துவத்து முண்டாகிய விஷயப் பயனனை த்தையும், எனா 

க்கு ஏ அவிதசாய் எனக்குத்தானே யனுபவிக்கத்தக்க BCH G Bi 

தாய், அதலால் இனி எனக்கு-இனிமேலெனகு, இருபத்து கால் 

இன் பயன்போது-இருபத்து கான்கு தத்துவத்தும் ௮னுபவித்த 

பலன் போதும். இருபத்து நாலுக்கு ௮பபாலுக்கு அப்பால்- 

இருபத்துசான்கு தத்.துவங்கட்கும மேற்பட்ட வித்தியாதத்து 

வழும் கடர்த சிவத்துவதஇல், இருக்க-நாம் பிறவாகிருக்க, உன் 

ஏ-ரினைவாப் (வ-று.) (24) 

ஆன் மதத்துவம் 4, 

இருபத்தி யஞ்சினி லீரைந்து போனதை யிராகுண்ணல்போல் 
இருபத்தி யஞ்சினி லிருபத்தொன்- நில்லாப் பிறப்புணவேன் 
இருபத்தி யஞ்சுட னஞசினைச் சூடியை யேற்றுகேஞ்சே! 
இருபத்தி யஞ்சேனு மவதாரத் தோனோ டிருக்கவுன்னே 

(௪-2) கெஞ்சே-மனமே, இருபத்து ௮ஞ்சினில் இரு ஐந்து 

போனதை- (உ௰௫:-ல் (WX டு) WBureye) sary ga பந பதனைந் 

தானாட் பூணசந்தானை, இராகு உண்ணல் போஃ்-செம்பாம்பு உண் 

பதுபோல, இருபத்து அஞ்சினில் இருபத்து ஒன்று இல்லா பிற 
ப்பு-(உ௰௫-ல் உபயோக-௪) சால்வகைப் பிறப்பை உண்ணரைஃஎஏன் 

உண்வெருதல் ஏன்! இருபத்து ௮ஞ்சடன் அஞ்சனை சூடியை 

ஏற்று (உ௰௫-ம் (ி-ம் உ௰) ௩ யசாள் கொண்டது ஒரு திங்கள்) 

இரகளணிர்தவரைப் புகழ்ந்து போற்றுவாயாகில், இருபத்து 
அஞ்சு எனும் அ௮வதாரத்தோன் ஒடு இருக்கவுண்டு-இருபத்தை 

ந்து ௮வதாரமாகிய பரமேஸ்ல1னுடனே ஐக்கெமாயிருக்க வஸ் 

டாம் (௪-௮) 
3
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பிறப்புண்ணலேன் என்ற தனால் ௮ணிமாதியெண் வகைப்பிற 

வி.பிலும் பிறர் து மாளவே.துக்கு என்றபடிடம் 

இருபத்தைந்திரு ௮வதாரங்கவ வன: 

சந்திரனணிர் ததும், உமைத்துடையிருந்ததும், சாலமான் 

விடையானதும் ௮சுரர்திரி புரககனமும், ௮லந்திடு சலர்தான் சர 

ந்தனை யிடர்தும் அனையுரிதக்சன் வதனமும், ௮ர்தவிரி பாகமும் 
ர்ச்தணரைகாரமும் அர்ச்சுனன் பாருபதமும் காரன் வரி 

Hy os ஐ ம ‘ (ம ? = (Pp 

அடு தேசெண்டேசான் அ௮ருவாலகாலமிட்டம், விந்தைமால் சக் 

சுரம் விசாயகன் கனிபெனு வேலருப தேசநடனம், வீரபத்மாசன 
தெ௯்ஷணணா மூர்த்தமும்ப விரிஞ்சனரி கதேடுமுகலே. யென்பசனாற் 

காண்க. (20) 

இருபத்தி யாறி லிருபத்தோன் நில்லைகீழ் மேலியம்ப 

இருபத்தி யாறி லிருபத்தோன் நில்லை மினிமற்றியால் 
இருபத்தி யாறி லிருபத் தோன்றிற்கேவல சகலசுத்தம் 

இருபத்தி யாறி Host தந்ற லவத்தை யிதே. 

(o1- து) இருபத்து ஆறில் இருபத்து ஒன்று இல்லகழ் ~ 

(2.0௭-ல்-௨௰கஏக நீக்கு-நு) மோலவத்தையைந்தும், மேல் இய 

ம்ப-மேலால வத்தையைக் கூற-இருபத்து ஆறில் இருபத்து ஒன் 
நில்லை-ஜந்தும். இனி மற்று அல்-இனி யிதுவன்றியும், இருபத்து 
ஆறில் இருபத்து மூன்றுஇல் அவத்தைகளும்- (௬-ல் உ௰௩. 

இல்லாதது th.) மூவத்தையும், கூடி இருபத்து அறில் இரு நால் 

௮து அற்ற அவத்தை- (80௭௬-ல் (௨%௪) அற்றது 0௮) அன் 
மாபடுகிற பதினெண் ௮வகதைகளும், இது ஏ-இதுவே (௪-2) 

மேலாலவத்தை. 

கீமாலவத்தை. 

தனிமூலவத்தை.--கேவலம், சகலம், ஈ௧தம. (26) 

இருபத்தி யேழினி லோன்றில்லை யேனட யினியனேன்ன 
இருபத்தி யேழினி லோன்றின்ன டியையுன் னேன்றுரையே 
இருபத்தி யேழினி லோன்றா கிலும்வை மின்றேலேமனார் 

இருபத்தி யேழினி லோன்றி லியம்பு மினிஈம்மையே,
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(எ-து) கெஞ்சே-மனமே! இருபத்து ஏழினில்-இருபத்கேமு 

ஈட்சத்திரங்களுள் ஒன்று இல்லையேல்-ஒன்றாகிய அத்தம் என்னும் 
செல்வம் இல்லையாகில், உனியன் என்ன ஈ௩ட-இனிமையடையான் 
எனனும்படி, இருபத்து ஏழினில்- இருபத்தேழு நட்சத்திரங்க 

ஞள் ஒன்றின்-ஒன்றாகிய (மூலம்) மூலகாரணத்தஇன், அடி யைதிரு 

வடிகளை, உன்-நினை, என் ௨. ஹையே-என்னுடைய சொல்லை, இரு 

பதத ar pl னில் 6 ஒன்ருக இருபத்து Sar ட்ரத்திரங்களுள் ஒன்று 

(கேட்டை) கேள்வியாக, வை-மனதில் வைப்பாய், இன்றேல்-இல் 

லாவிட்டால், ஏமனார் எமதருமர், இருபத்து ஏழினில் ஒன் றில்- 
இரபத்தேழில் ஒன்று (சதயம்) சதைபபதில் இயம்பும்-சொல்லு 

வன் இனி ஈம்மை-இனிம்து ஈம்மை, (-௮.) 

இல்லையேல் என்று கூறினமையால் இருகாலும் எனப்பெ 

ப்பட்டது. (27) 

இருபத்தி பேட்டினி மூன்றில்ல தேன்பாமா யாவதிகள் 

இறிபத்தி யேட்டினில் வேறில்லை யேன்பர்வே தாக்திகடவுன் 
இருபத்தி யேட்டேட னேட்ஞ்சித் தாநநி யியம்பிடுவான் 

இருபத்தி யெட்டூட னாற்பத்தேட். டம்பொகுத் குத்துவகே 

(57-]) மாயாவா திசள்-மா பைய பிரம் ஈாமொரா வா திப்போர் 

இருபத்து இ எட்டி னில மூன்று நல்லது என்பர் (உ0.௮-ல் ௩ 

இல்லாலாகது ௨௫) இரபதகைத்த தத்.துவங்களதான் என்று 

ரொல்லுபவர் வேதாக்திகள-௮கம பிரமமமாயுடையவர்கள்,இரு 

பத்து எட்டினில் வேறு இல்லைஎன்பா-இ நபத்தெட்டி தத்துவங் 

கையன்றி வேறேதுமில்லை என்பாரக௱. சித்தாசதி-சைவ இத் 

தாசதஇகள் இருபத்து எட்டிடன் எட்டும் இயம்பிடுவான்-(௨௰௮- 

ம் ௮ம் ஈ.௰௯) முபபத்தாறு துத்துவங்களயும் சொல்லுவன், 

இருபத்து எட்டுடன் சால்பதிதுஎட்டும்- (2 ம௮-ம் ௪-ம் 

௯௬. தொண்ணாற்றுறும், பொது தததுவம்- (அனைவர்க்கும்) 

பொதுவான தத்துவம (௪-௮) (28) 

இருபத்தி யோன்பது மேழுஞற் றத்துவ மீதுமிரேர 
இருபத்தி யோன்பது மேழுமறி யாதிது சேடங்காண் 
இருபத்தி யோன்பது மேழு மறிந்ததுதா னெவ்வுமிரோ 
இருபத்தி போன்பது மேழு மறிந்தர்க் கருளுமிரே.
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(௭-த)இருபச்அ ஒன்பதும் ஏழும் ஈல்சத்துவம்-(௨௰௯-ம்- 

௩௰௬)சித்தார்திகள்) கூறும், மூப்பத்தா௮ு தத்துவங்களே ஈல்லது 
(ஆனால்) ஈதுஉயிரோ-(இத்தத்.திவங்களுள் ஒன்றும் உயிரல்ல HS 

னால், இதுஉமிரா, இருபத்து ஒன்பதும் ஏழும் அறியாது-மூப்ப 

த்தாறு தத்துவங்களையும் தாரனறியாமை சேடர் காணும் இருபத் 

அ ஒன்பதும் ஏழும் ௮றிர்கததான்-௪ உயிரா-முப்பத்தாறு தத்து 
வங்களை பும் அறிர்ததெவ்வுபிரோ,(அவவுபிர் இருபக்து ஒன்பதும் 

ஏழும் அறிர்தார்ச்கு முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் அறிந்தவர் 

க்கு, அருள்உயிர்-அ௮ருளு.பிராபிருக்கும் (எ-௮.) 

ஈ.ஈ தததுவங்கள ரவன ;-- 

ஈரோத்திராதி (நி Gi FBO SOO BLT Bl ௫ 
மனமாதி a சத்தமாதி (நி 
சாலமாதி ௪ வாக்காதி (நி 

வசனாதி ௫ ஆக மொத்சம்,. Rar. 

(29) 
முப்பதிற்பாதி முகமாதர் மீதினின் மோகமெல்லாம் 
முப்பது வாகு மோழிமினேஞ் சேமோக மற்றுநீத்த 
முப்பதிற் பாதி தன்மையின் பாத முயல்பிறவி 
முப்பதுக் தீருமனேேடஈன் முத்தி மூலமிதே. 

(௭-2) நெஞ்சே! மனமே, மொழியின்-சொன்னால், முப் 

பது இல் பாதி முகமாதர் மோகம் எல்லாம்-(௩௰-ல் பாதி ॥௫) 

பூசண சந்திளைப்போன்ற முகமுடைய மாதர்சளுடைய காதல் 

அனைத்தும், முப்பது அடும்-ராப்பாடும், அதலால், மோசம் 

அ௮ற்று-மேற்படி. GT Hea நீக்கி நித்தம்-இனமும், மூப்பது இல் 

பாதி தன்மையன் பாதும்-(௩.௰-ல் பாதி மடு) பதினைந்து தன் 

மைகளையுடைய பரமேஸ்வரன் பாதங்ககா, (மூயல்-தியானிப் 
பது) முயற்சிசெய். இன்னண மிருந்தால், பிறவி முப்பஅர்இரும்- 
முப்பது ரிறவிகளுக இரும். (அதலால்) மனமே-கெஞ்சே, mad 

முத்திக்கு-மெஞ்ஞான வீட்டிற்கு இதே ஈ௦லம்-இ தவே ல 

காரணம். (௭-௮) 

௰டி தன்மைகளா வன:--மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்கா 

ரம், உள்ளம். அகாரம், உகாரம், மகாரம், விந்து சாதம், பிரம் 

மா, விஷ்ணு, உருக்தான், மசேர்ரன், சதாசிவன், இனைய 

வாம், (80)
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முப்பத் தொரு தத்துவமு யன்மாயை சுக்கும் மோய்தத் வுடல் 
முப்பத்தி யோன்றினில் மூலேஎன்பதில் லதுதூலமேய்பபி 
மூப்பத்தோரு தத்துவ மோழியுமாக்கு மாயை மோகமேய்யாம் 

முப்பத்தி யோன்றினின் முப்பதில் லான்சேய்தமாயைகண்டே 

(எ-.) முப்பத்து ஒருகத்துவம்-முபபதசோரு சத்துவங் 

களும், முயல்-(அன்மாவைப் பற்றி) பிரவேசிக்கும், மாயை- 

Dh தீகமாயைககு, சூக்குமம் ஒசத ௨ டல-சூக்கும சேகமாயிருக் 

கும். முப்பது ஒன்றினில் மூன்று ஒன்பது இல்லது தாலமெப் 

ஆம்-(உ௰க-ல்) (௩%௯-) (௨0௭ இல்லாசஅ ௪) (தனு காண 

புவன போக மாகிய) நாலுந் தூ௨தேகமா யிருக்கும், முப்பத்து 

ஒரு தத் தவம்-முப்பத்தோரு தத்துவங்களும், மொழியம்-சொல் 
லப்படாகினற மாமாயை-ஈ த்தமாயைக்கு, மோச மெய் ஆம்- 

ஆசையா தேகமாம. puso ஒன்றினில் முப்பது இல் 

லான்-௩௰க-ல் ௩௰ இல்லாதத-க) ஒருவனே மாகிய பரம௫வன், 

செய்க மாயை-உண்டாக்கிய மாயை, இரண்டே-இரண்டுசான், 

(எ-,) 

முப்பதிதோ My go AIMHGM TM — 

i சோத்திராதி ) வசனாசி ற 

சத்தமாதி 9 மான மாதி Ay 

வாக்கு & arate ° ச் 

(31) 
முப்பத்திரண்டூ முழக்குட லுந்திக்கு முப்போழுதும் 
முப்பத்திரண்டு பிடி சோறருந்தியும் முந்துமிருகம் 

முப்பத்திரண்டா னுபனிடத மோதிய மூலந்தன்னை 

மூப்பத்திரண்டுற்ற வீணையிற் பாடிட முத்தியுண்டே. 

(எ-த) முப்பது இரண்டு முழம் குடல் உந்திக்கு-முப்பத் 

இரண்ட முழமுள்ள குடல் சேர்ந்த வயிற்றிற்கு, முப்பொழுதும்- 
மூன்றுவேகயும் முப்பத்து இரண்டு பிடி சோறு அருச்தியும்- 

முப்பத்திரண்டு பிடி சாதஞ் சாப்பிட்டும் முபபத்து இரண்டு 
ஆண் உபகிடதம் ஒதிய மூலம் தன்னை-ஈ(ஸ்ரீருத்ரமாகி) முப்பத் 

இரண்டு உப ரிடதஙக்களாறுஞ் சொல்லப்பட்ட CLP NST CM LOM car
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பர மசி) த்தை, முப்பத்திரண்டு உற்ற, வீணையில் பாடிட-பாம் 

முதலாகிய முப்பத்திரண்டு வீணையினாஓும் ஒரு மனதாய்ப்பாட, 

முத்தி உண்டே -மோட்சம ௨ ண்டாகும்-(௪ -ு.) ஏ-அ௮சை, 

2 முப்பத்திரண்டு உ பரிடதங்களையும் (தொகை) அகராதி 

யி் காண்க, 

அவனவன் கையால் அவனவன் உ-டலெப்படி எண்சாணுட 

ம்புக்குட். பபிமோ ௮ போலவே அவனவன் முழக்கிலே உ௰௨ 
முூழக்குடலும், அவனவன் பிடியிலே ௩௨ பிடி யள்னமுமாகக் 

கொள்ளத் தக்கது. வயறறினுள எளிழருக்குங் குடவளயுப, உண் 

ணுமுண அளவும் இக்.நாலி லிப்பாட்டிற் கூறியதை மீக வியக்கத் 

தக்க லு, இவ்வற்புகமான விஷயத்தைக் Fh BT a ஆங்கிலவைச்தி 

WISH கண்டி ரார்கள். எக்சகைய தேகசுக்துவசாக்இரங்களி 
அம், சொல்லியிரா வென்பது திண்ணம். 

இனி உண்ணும் உண,” நமுற௦க்குடஇக்கு ஒரு பிடி சாத 
ம் எனத் கதெ சிய வரு த. (32) 

முப்பத்து மூன்றினின் மூவா றிலாதது தன்மையதாம் 
முப்பத்து மூன்றினின் முப்பது போனது முன்னிலையாம் 

முப்பத்து மூன்றினின் முப்பத் திரண்டில் லதேற்கை 
முப்பத்து மூன்றினின் முப்பதில் லாதகண் முப்பத்திநிறப்பே, 

(4 நு.) முபபத்து மூல றினில் மூ ௮.று இ௨ராசு௮ கன்மை 

அது! அ௦-(% யக -ல்(௩.% ir’) W) of OL 0. T i bl பு ௫) பதினைந்து 
. fy. ச . ச “ 

வசையா செவனிருபபது சன்மை அமிம், முப்பத்து மூன் றினில் 

முபபது போனது முன்னிலை ஆம்-(௩உ௰-உல்-௩௰ூூ போக ௩) 

(அவன்-௮வள் ௮௮! ௪ னும்) மூன்றும முன்னீலை பாடும். முப் 

பத்து மூன்றினில் முபபத்து Craw} இஃலது ஏ படர்பசை- 

௩௰௩ -ல் ௩௰௨- இல்லாதது-௧) ஒன்றுபட் ஒறாபபதுவே 

படர்க்கையாரும, . முப்பது மூன்றினில் முப்பது இல்லாத 

Sain (BW tho hw Baar gg 8...) மூச்சண்கள் யுடைய பரம 

சிவத்தின் நிற்கிற நீலை பிபபடியாம் (௪ று) 

ச ‘ . f ௪ ௩ ச் ச் 

தன்மைகிலை பதினைர் செவ்வாகிறெரில்:-மனம், புத்தி, சித் 

இம், அகங்காரம், உள்ளம், ஆட,
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este enero tie 

  

இவை யைகையஞ செலுத்துவதும் ME ETWH 

ரம, உகாரம, மகாரம், விக்து, நாகம் ௮ (0, 

இலைகட்டு ௮திதேவசை--பி ரம்மா, வீஷ்ணு, (ED Lar, 
ர் 

மகஸ்வான், சதாசிவன் ௮ ௫, 

அவனவள ௫ வென, வவைமன் று௨கி. 

ச ரு ௩ . 

Pear Dit) Omarar nexf lon ,.—» _gioe HeBureaali 7 a 

துமும அ௮த்தமும போலவும், பூவும் மணமும் போலவுமாம, (8) 

முப்பத்து ஈாலினின் முப்பதி லாதது மூவிரண்டும் 
முப்பத்து நாலினின் மூவேட்டி லாதது முன்னான்டூதான் 

முப்பத்து நாலினின் மூவாறிலாதது மோதி லிரண்டூம் 
முப்பத்து நாலினின் முப்பதின் வேத மொழியாதாம். 

(௪- து) முப்பத்து நா லினில் முபப.ு இல்லாதறும்-(௬ (ர - 

ல் ௩.௪. இல்லாதது 7) காறகோணமுூடைய மமலாதராமும், ஈத 

இரண்டும- (௩.%:.ஈ, அறுகோணமுடைய எவாதிஷ்டானமும 

முப்பத்துசாலினில் Ap எட்டு இல்லாததும்- (உச ல் ( உ௰௭-ல 

(௩௩.௮) ௨௪ இல்லாதது ம) பத்து கோணமுடைய மணிபூரகு 

மும், மூன்று நான்கும் (௩ &௪-௰2) பனிரண்டு கோலாமுடைய 

அகைகமும், முப்பத்து நாலினில் ஆறு இவ்லாததும் உ௰ச௪ -ல் 
(௩௪) ௰௮ இல்லாதது ம௬) பதினா௮ு கோணமூடைய லி. த்தி 

யும், இருகோணமுடைய ஆக்கிளையும், முப்பத்து நாலில் முப்பு 

அஇல்வேதம், (௩௰௪-ல் ௩ ௪ இல்லாதது ௪) நான்குவேதங்களு 

மொழி-சொல்லப்படாசின்ற, ஆதாரம்-ததாரங்களாம். (எ-று) 

ஆகாரயோக நிராதாரயோக இருவுந்தி 

உண்மைவிளக்கம், 

Bf i BH T 5 Od (HI சிலையம விநா Lb 7 Me, 

(34) 

vr hin 

YY 9 Fr
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இடம். 88 எழுத்து | வசிப்பவர் 

அறவ ஒளச்சை வலைய எவையதயயய் யய ஆவது் பிய வணைவுவககிம் கை வளக்வைகவை   

    

        
  

  

    
    

1. மூலாதாரத்திற்கு FG DOT | வல்லடையு 
ரத அக்றும ம் விநாயக 
மலத்துலா ரூம 

ரத்துக்கும்। ச a 

| ib தி யில் 

(குண்டலி) 

9. சுவாதிஷ்டானம்! மூலாதார சரஸ்வதிய 

த்துக்சூம ம் பிரமமா 

| இருவிரல் or de லம் 
| iad) 

8.௨ மணிபூரகம தொப்புள் a DY (Qarseduy 

ம் விண்டுவு 

| | | ம் 

| | 
4. அனாகதம | மார்ப்த உருததிர 

| We. Wo னும் 

Oo. விஈத்தி, HOLES மஹேசனு 
துக்கு ௨. மஸ உகு [ம் 

விரற்கடை 
க்ருமேல் 

| 

9. | 
இனை, நெற்றிஈடு 2. ௨ 1சதாசிவமு 

் ப்   
  

  Gilby HS.
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முப்பத்தி யஞ்சுற் றல்சாக் கிரஞ்சோற்பன மோண்க்ருவி 

முப்பத்தி யஞ்சினின் மும்மூன்று மொன்றில்லைமூன்றே சுத்ழுதி 
முப்பத்தி யஞ்சினின் முப்பத்து மூன்றில்ல தேதுரிபம் 
முப்பத்தி யஞ்சினின் முப்பத்து காலேக தீதமுன்னே. 

(st- Gi) முப்பத்து அஞ்ச உற்றல் சாக்கிரம்-முப்பத்தை 

ந்து கருவிகளுங் கூடி சின்ற அவதாரமே சாக்கிரம், ஒண்கருவி முப் 

பத்து அஞ்சினில் மும்மூன்றும் ஒவ்று இல்லை சொற்பனம் 
(உ௰௫-ல்(௩௨%௩) | ௯-ம் க-ம்] ॥ இல்லையாகில் உ௰௫) முப்பத் 

தைக் கருவிகளில் இருபத்தைந்து கருவிகள் கூடிய ௮வதரமே 

சொற்பனம்,மூன்றேஈ முத்தி-கருவிமூன் ௮க்கூடி. கின்ற அவசரமே 

சுழுத்தி, முப்பது அஞ்சினில் முப்பத் துமூன்று இல்லதே துரியம்- 

(உ௰௫-ல் ௩௰௩ இல்லாதது -) (கருவி காணாஇிகள்)-இரண்டும்- 

கூடி நின்ற-அ௮வசரமே துரியம், முப்பத்தி அஞ்சினில் முப்பத்து 

நால் ஏக அ௮தம்-(உடட-ல் ௩௰௪ ஏக-௧) ன்றீகிய பிராணா 
வாயு மாத்திரம் (ரியததில்) கூடி கின்ற அவசரமே துரியாதீ 

தம். உன்-நினை (மனமே) (௪-.) 

ஞானேந்திரியங்கள் ௫-ம், தன்மாகரைகள் ௫-ம். கன்மேக 

மியங்கள் ௫-ம், வசளாஇகள் ௫-ம, ஆர்தக்கரணங்கள் வாயுக்கள் 

Wid, சறலப்பிரருஇ க-ம்௮ு ௩ ஐ. 

இனி ஆன்மாவும், ஏறலப்பிரகிரு இயம், புருவ மத்து.பில் இரு 

ப்பதே சாக்கிரம். 

சாக்கிரதையா யிருக்தலினாலே சாக்கிரம் ற பேராயிற்று, 

ஞானேந்திரியம் 59-ம், கன்மேதிரியம் 5-ம், கிற்க மற்ற 

25-ம் கூடி கண்டக்தானத்தில் கின்ற விடமே சொற்பனம். 

மூலப்பிரகிருதி யாகிதன்னில்:--அன்மவ] BS we BAC wu 

ன்றது. எங்கன மெனில்: ஆன்மாவுக்கு அறியுந்தன்மை யிருக் 

அம் ஈடக்குர்தன்மை யின்மையாதும், கூலப்பிரகிரு இக்கு நடக் 

குந்தன்மை யிருர்தும் அறிய தன்மை யின்மையாலும், குருடன் 

முதுகில் மூடவன் ஏறிக்கொண்டு குருடன் கால்க்கொண்டும் 

மூடவன் சண்ணைக் கொண்மிம் இரிவதபோல ஆன்மா ௮௬ 

ஈடாததுமாம். 

4
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  ணா வாரன்! 

சகல ள் ரய வடக்குப் 

(ஆன்மா சண்டத்தானம் வர்தவுடனே யிர்இிரியம் ௮வ்விட 

த்தி லில்லாதபடியினாலே வியாத்தி குலைந்து ௮வத்தைப் பொரு 
ந்தி) கண்ட கனாவைப் பிறருக்குச் சொல்லுகையினாலேயே சொ 

  

ற்பனம் என்றபேர், 

தித்தம்-௪, பிராணவாய-௧, மூலப்பிரகருஇி-௪, ஆயமுக் கு 

விகளுடனே அன்மா இருதய ஸ்தானம் கின்றதே கழுத்தி. 

உள்ளே யுயிர்ப்பா.பிருத்தலினால் சுத்தி யென்றபேர். 

கருவி கரணாதிகள் ௨-ம் இ நதயுத் தானத்தில் கிற்க, பிராண 

வாயுவும், கூலப்பிரகிருதியும் நாபித்தானத்தில் ஆன் மாவுடன்கூடி. 

நின்றதே துரியம். 

ஆன்மா ராபித்தானம் வந்தவுடனே சித்தம் அங்கில்லாதபங் 

யினாலே இந்தனை யற்று விசுவாச மெத்தவுண்டாகையினாலே அரிய 

மென்றபேர். 

துரியத்திலே (ரொணவாயு வொன்று நிற்க, மூலப் பிரகிருதி 

யொன்றுடனே ஆன்மா மூலாதாசத்திலே வந்திருக்கிற ௮வதரம் 

துரியாதீதமாம், 

மூலாதார மென்னும் அந்தப்புரத்திலே பிராணவாயு இல் 

லாதபடியினாலும், உர வாசம் நிசவாசம் அடங்கி SHAS ICH ES 

ளென்லும் பற்றெல்லாம் ௮ற்௮ு அன்மாகானே தானாக மதோ 

ன்மத்தா யிருந்து கன்னுடைய பரிசனங்களையு் தானறியாமல் 

௮ இதப்பட் டிரூக்கையினாலே துரியாதீத மென்றும் பேராச்சுது, 

(35) 
முப்பத்தி யாறினின் முப்பத்தஞ் சில்யா மோழியன்னைதான் 
முப்பத்தி யாறினின் முப்பத்தஞ் சில்லானையவன் முவரையேழுப்ப 

முப்பத்தி யாறினின் முப்பத்து மூன்றற்ற சேமிலோன்று 
முப்பத்தி யாறினின் முப்பத்தஞ் சின்மல மோடெழுத்தே. 

(எ-.து.) முப்பத்து அறினில் முப்பத்தஞ்” இல்லாமொழி 
அன்னை தான் -(௩௰௬-ல் உ௰ட இல்லாதது ௧)-(பஞ்சசத்திகளுள் - 

ஒருவளாகிய திரியா சத்தி, யென்னுந்தாய், முப்பத்து அறினில் 

மூப்பது ௮ஞ்சு இல்லானை ௮வள் மூவரை எழுப்ப-தனக் கொரு 
மருமகளையும் எழுப்ப, முப்பத்து ஆறினில் முப்பத்து மூன்று 
அற்ற சேயில் ஒன்௮-(௩ ௬-ல் ௩௰௩ அற்றது ௩.) காலம்,
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நியதி, கலை யென்லும் முப்பிள்ளேகளுள், கலையென்ற் பிள்ளை 
யொருவன், முப்பத்து அறினில், முப்பத்து அஞ்சில் மலமோடு 
எழுத்தே-(௩௰௯-ல் ௩௰௫ இல்லாதது) ஒன்றாகிய ஆணவ மல 
ததை யெழுப்பிவிட்டது. (எ-ு,) 

அன்னை, கரியாசத்தி, மருமகள். காலம், நியதி, கலை- 

மூன்றுபிள்ளைகள். ஆணவம் 1, 

ஆன்மா எப்போழூம் இச்சா ஞானாக்கிரியா சொருபனாசை 
யாலே, மூலாதார மென்னும் அந்தப் புறத்தைவிட்டு, ஈறலப்பிர 
குருதி யென்னும் மர்திரியுடனே கூடி, ராபித்தானத்துக்கு வர, 
ஆண்டிருக்கிறப் பிராணவாயு வென்னும் காவர்காரன் வந்து 

காண, ௮க்காவற்காரனையும் கூட்டிக்கொண்டு, இருதயத் தானஜ் 

துக்குவர, ௮வவிட ஸிருந்த சிச௪ மென்னும் மன்னவன்வந்து 

காண, அவளையும் கூட்டிக்கொண்டி கண்டஸ்கானத்துக் கேச, ' 

ஆண்டிருர்த மனம் புத்தி அகங்கார மென்கிற அதிகாரிகள் ஈ2வ 

ரூம் வசனாதிகளென்னுற் தூதுவருடன் வர, அவர்சளையுங் கூட் 

டிக்கொண்டு மொத்தம் முப்பத்தைர்து பேராக லலாட மென்னு 

ம் நேத்திர ஸ்தானத்திலே வர்திரக்கினார்கள். ௮ச்இிரங்கு ஈக 

யகமாய் ஆன்மா அ௮ரசியற்றியபடியாம். (36) 

முப்பத்தி யேழினில் முப்பத்தா நில்லா மலத்தாரையுயோ: 
முப்பத்தி யேழினில் முப்பத்தஞ் சில்லா மலமுடையோர் 
முப்பச்தி யேழினின் முப்பத்தி நாலில்லா மலமுூமுள்ளோர் 
முப்பத்தி யேழினின் முப்பத்தி காலில்லா வுயீர்வர்க்கமே. 

(௭-த.) முப்பத்து ஏழினில் முப்பத்துறுறு இல்லா மலத் 

தாரையும்-(உ௰எ-ல் உ௰௬ இல்லாதது ௧) ஆணவமென்னும் ஒரு 

மல முடையவரும, முப்பத்து எழினில் முப்பத்து ௮ஞ்ஈ இல்லா 

மலம் உடையோர்-பத்து ஏழினில் முப்பத-௩௰எ-ல் க௰டு இல் 
லாதது ௨) ஆணவம்மாயை யென்னும் இருமலமுடையலவர்களும், 

முப்பத்து ஏழினில் முப்பத்து நால் இல்லா மலமும் உள்ளோர்- 

(௩.ம௪-ல் ௩௰௪ போக ௩.) ஆணவ மாயை காமிய மென்னும் 

மும்மல முடையவர்களும், முப்பத்து ஏழினின் முப்பத்து கால் 
இல்லா வுயிர்வர்க்கமே-(௭-அ.) உயிர்வருக்கம ௩-ம் ௮௪3ரஇயிழ் 
காண்ப.
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ஆணவமலம் ஒன்றே யுடையார் விஞ்ஞான கலராம். 

ஆணவமலமு1 காமியமலமு முடையார் பிரளயாகலராம். 

முமமலமு முடையார் ர்ச்ஸார/ம, 

1. ஆணவமாவது ஏதேன்னில்:--மும்மலத்துள் மூகன்மை 

புடையது, ஆனமா௮ககு அதியாமையை யுண்டாக்குவது, மற்றி 
' a . ௪ ௩ ௪ ௪ ச 

இல் விவெதும் னி] ன்று, எக்காலமும் ஆன மாவைப பொருநதியே 

யிருக்கும். 

9. ஆணவம் ஆன்மாவைப் போருந்தியருந்து சேய்யுஞ் சேய 

லேதேன்னில்:--முற் பிறவியில் தானடைநத சரீரமும், கன்னு 

டைய ஊர், பேர், உற்றுர், பெற்று, புத்திரர் மிகஇிரர், செய்வினை, 

வறுமை, வாழு] (ந்தலியன ௮ம், இப்பிறவியில் ௮றியாது, Hes 

றியும், தா ன் LAT AID BY iD 4g CFTTES 5IG ங்களையும் இன்ன 

தென் po Sum gi. எடுத்த OR O10 அழிடகதும வருஞ்சாரம் இன்ன 

தென் றறியாது. முதலாவது தன்னைத் தானே யறியான, இப 

படியாக ஆணவம் MLW LOT odd! மறைக்குமென ai og. 

ஆணவம் ஆன்மாவை மறைப்ப தெவ்வாறெனில்:-- 

பிறவிக் குருட்டு லே பிரபஞு மெல்லாம் மறைத்தாற் போ 

லவும், Fp SB சலத்தில் BIL, Bb BH, இரத்த தோன்றாமல் 

மறைத்தாற்போலவும், செம்பிலே களிம்புகின்..ு பிரசகாசந்தோன் 

மல் மறைத்தாற்போலவும், வீட்டிலே இருள் சின்று பதார்த் 

தங்க ளெல்லாஈ தெரியாமன் மறைக்தாற்போலவும், ௮ரிசியிலே 

தவிடு நின்று வெண்மை தோற் மல் மாறைத்தாற் போலவும், 

விரகிலே நெருப்பு நின்று உஷ்ண௩ தோன்றாமல் மறைத்தாற் 

போலவும், மற்ற போலவுமாம். 

இப்படியாய ஆணவம் ஆன்மாவை விட்டூ நீங்குகிற காலமும் 

முறைமையும் எல்வாறேனில்:--- 

பண்ணிய, புண்ணிய பாவ மிரண்டும் ௧ரா* நிறையாய் ௪ம 

மான காலத்தில் அன்மாவுக்கு சிவபத்தியம், குருபத்தியும் உண் 

டாக ஜனன மாண பயமுண்டாகும். ௮ துண்டாகவே ஆணவ 

IDGVLOT OF HI ஆன் மாவைச இறிது விட்டு நீங்கும், அன்னணம் நீங் 

கவே சக்தனி பாசமுண்டாகும்.
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ந eet 
அ வவகவால், ககலைய் அமவவயவவமமை ககன். வைகயி வவ கிழவ. 

சத்தினி LUT BLOT OU Gil ஏசிென்னில்:--- 

(ொபஞசத்தின்மேல் வெறுபபுண்டாகி, விட்டினமேல் விருப் 

புண்டா தலாம. இஃதுண்டாகவே இவனுடைய காருண்யமே 

குரூநிருமேனியாய் கொண்டுவரும, ௮ககுரு மூலமாய் அனாதி 

யாய் ஆன்மாலைப பொருஈதியிரு*த ஆணவமலம் நீஙகும, 

ஆணவம் ஆன்மாவை விட்டூ எவ்வாறு நீங்குமென்னில் -- 
a . [3 + e ம 

பிறவிக் (HAL Tod! தெய ய்க்ர்தால Nit tao) மூனகாணாத 

தெல்லாம் கண்டாருபோலவும, எழுததிர ர இனுபபு, மேச 
முகசதவுடனே Gi poor Lt o சரமயிாகார மலிட்ட இ iraGurw 

வுமவீட்டிறார இருலிவசசகறம நீஙதி cgte ss naQervars 

arard ser) CLTHojto, Yoda pat) Supwllus o_O or 8 wa) 

வெண்மை தகாற்போவவும, விரசினகொருப்பு, கடையச்கடைய 

உஷ்ணம பிரகாசிக்குமாறு போலவும, பீற பா போலவும, குரு 
வின் சேவையாலும, பாவையாும, உபதோகிறாலும மேற் 

. ட்டு 7 பிட? 
முண்ட லலி ம் த் 201 மார்டி பணிஸ்! 6 Bibi fo LIT LO, 

காமியமாவது ஏதேன்னில் --௮னமாக்கள செய்யபபடா 

நின் pt [ண்ணியப ரவமாரம, 

காமிய மேவ்வாறுண்டாவதேனின் -- மனோவாச்ருக் காயங் 

களா லாம, 

மனத்தாற் பாவ புண்ணிய முண்டாவ தெப்படி யெனின் -- 
பரதார மோகம, பரதிரவியக் சாகல, ஈனறிமறததல, கேடுக்ளைத 

கல் முதலிய பாவஙகளூம, அறனினை கல, ஈனமைகோரல முத 

லிய புண்ணியக்களுமா ம. 

வாக்கினாற் பாவ புஸ்ணியம் உண்டாவ தெப்படி யெனில்:-- 
யொய்கூறல, பயனில கூறல, பிறன் கேரிறைததல, முகலிய பாவ 

ங்களும், மெய் கூறல், பயனுடைய கூறஉ, பாமா. . உலாத்தல் 

  

மூ soo புண் OOP LI Bel @ Low Lo. 

காயத்தில் பாவ புண்ணியமு ண்டாவ தேப்படியேனில்--- 
விழிச் ரலி, ப தலி, F ye, (மி ஈவிய UT UDG GH Lb, சுமைபிர 

ச்கல, முதலிய புண்ணியங்சளுமாம
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இன் எணம் 1மனோவாச்குக் காயக்களாற் செய்யப்பட்ட கர் 
மம் ஆன்மாக்களுக்குப புண்ணிய மிகுதியாய்ப் பாவஞ்டுறிதானா 

௮ம் பாவத்தைப புண்பரிய மழிக்கமாட்டாது, பாவம் மிகுதி 

யாய் புண்ணிபஞ் சிறிதானாலும், புண்ணியத்தைப் பாவமழிக்க 
மாட்டாறு. ஆனபடபினுல புண்ணியத்தைப் புண்ணியமாகவும், 

பாவத்தைப் பாவமாகவும் ௮னுபவிக்கவேண்மூம். 
௩ * க ச் . ட சு . . 

கன்மங்கள் அன் மாக்கவிடத்திலே பிரகாசிக்கு முறைமை 
யெப்படி.யெனில்:---௮ புஞம யோகமும் ஏறக்குறையலாசலும், 

அச்சுமாறிப் பிறக்குமாம். இனி, எடுச்சவுடலை நாசமாக்குகிற 

தம், இனி மேலெிக்கு ுடம்புக்கு உற்பத்தியாவதும், சுகக் 

கமாயிருக்கிறதும் இக்கல் மாதா னெனவறிய, 

கன்மத்தின ஈறவசையே தென்னில்.--சஞ்சிதம், பிரார்தத் 

துவம் ஆகாமியம். இவர் அவ்; 

சஞ்செமாவது:--௮அன்மா வொரு ஜென்மத்திலே தான் செ 

Hs கன்மர்கையசசென்மக் லேயே யவைபவியாமல், சென்மங்க 

டோறுஞ் மேமார்9க் கொள்ளமேயாம, 
௩ 

பிரார்தத்வமாவது- -ன்மா.. தானெடுத்த சரீர்கடோ 

௮ம் ௮னுபவிக்காக்ன்ற ஈுகதுக்கங்களாம். 

ஆகா. ய மாவது: -சென்மங்கடோறும் ஏறிவருகிற புண் 

ணிய பாவமாம். 

முற்க நியபடி யே எடத்த செனனங்கடோறும் ௮னறுபவிக்கா 

கின்ற சேடமெல்லாம் ௮௬௮௮ வென்னுங் களஞ்சியத்தில் கட் 

புபட் டிருக்கைபி ௮லெ ஆன்மாவுக்கு சஞ்சிதம் அஸ்தியாம், 

ளெனனங்கடோறுஞ் சுகதுக்கங்களை யனுபவித்து, புண்ணிய 

பாரவ௱்களைப் போக்கிக் கொள்கையினாலே அன்மாவுக்கு பிராரத் 

துவம் செலவாம். 
(ப 

சுகதுக்கங்கா யனுபவிச் துக்கொண்டே புண்ணிய பாவத் 

தையு் தேடிக்கொள்ளுகினால் அன்மாயுக்கு நகாமியர் தேட்ட 

மாம், 
டி 

இத்திரிவிதமாய கர்மம் எவ்வாறு ீங்கலெனில்: ஒருவன் 

OsQerarn ய்த் தேடிவைத்த பண்டபார்த்தங்களை யெல்லாம், ஒரு
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காலத்தில் மாற்றா & Goma sw aOR திசாற்போல, அன்மா 

அனேக காலமாய் அ௮த்துவாவிலே பத்தாப்பரிச்திய சஞ்சிதத்தை 
யெல்லாம், ஞானாசாரியன் கலாசோதன பண்ணி, அருட்பார்வை 

பார்த்தவுடனே சஞ்சித கன்மர் தானே யெமிசது போய்கிமிம், 

இனி, பிரார்சுத்துவம அரசாலும் நீங்கா, எப்படி. யென் 

னில் குலாலனைவன பாண்டக்தைப் பண்ணி யெரித் சகொண் 

டாலும், இ௫ிரிவிசை.புள்ள மட்டுஞ் ஈஉழல்வது போலவும், அம்பில் 

விட்ட பாணம் விரையுள்ள மட்டும் போய் விழுமன்றி நடுவே 

விழாது போலவும், பாண்டமு்ளமம்டும் பெருங்காய மணம் 

போகாது போலவும், சரிரமுள்ளமட்டுக் கம் பிரார்சத்துவம் 

ஆன்மாவை விட்டகலா. 

இப்பால்: அக்கினித் தம்பனமுள்ள பேருக்கு, நெருப்பு 

டாது போலவும், அவிழ்தப் பிரயோகமுன் ஈர்க்கு விட மேரு 

௮ போலவும், எவரன்ன செய்கர௮ுஞ் சொன்னாலும் எல்லாஞ் 

சிவன் செயலென்று கண்டிருப்பவக்ரு அகரமிய மேது, 

மாயை யாவது ஏதென்னில்:--கனு si wiser Curae 

மாய நான்குப் பிரகாரமா யிருக்கும். வித்சா நாத] தன்னிடத் 

திலே அங்குராதகள வைத்தடம்கிக்கொண் டர. க்தல்போல 
மாயைபும் தனுவாதியவற்றை யடக்கிலிற்கும், 

இனி மா என்பதிேயே ஆன்மாச்சள் கன்மத்துக்கடாக 

சுக அச்சங்களை பனுபவிப்பதற்கு கிலை நிற்பனாாம். மை என்பதி 

னாலேயே அன்மாக்கள் ஒடும்குகறகாலச்நில் பிபஞாத்தை யெ 

HOTS தன்னுள் லரிக்கிக்கொள்வதாம், 

ல நிறுத்தவும், ஒடுக் 
கவுமாக முதல்வன் ஏதுக்ககனில், மண்ணிருர் துங் குலாலன் இல் 

இஙஙனம் மாயையே அன்மாச்களை நிலை 

லாது கடாதிகள் ௮காவாறு போல.ம், கூவாலன் இருந்தும் 

மண்ணில்லாது கடாதிகள் அகாவாறு போலவும், சவனிருந்து 

மாயை யில்லாமற்போனாறும, மாயை.பிருக்து இவனில்லாமற் 

போனாலும், உலகம் உண்டாகவேமாட்டாது. 

இங்கனஞ் சிருட்டித்த லெவ்வாறெனின்:--சஏவன் எத்தி 

யைத் இகிரியாகவும், மாயையை மண்ணாசவும், கான்குலாலனாகவு 

மிருர்து வேண்டியதை இருட்டி ப்பன், (37)
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முப்பத்தி பேட்டின் முப்பத்தே ழில்லார்க்கோத் தள்ளிருந்தும் 
முப்பத் 9 பேட்டள் முப்பத்தாறி லாகக்கு முன்தோன்றிரின்றும் 
மூப்ப சி பெட்..ன் முப்பத்தஞ் சிலாக்கு கன்மோழி குருவாய 

முப்பத்தி யெட்டின் முப்பதது முன்றில்லா முகனளிப்பே. 

(௭-௪) முபபத்து CLIN முபபசன ஏழு இலாசக்கு- 

(௩உ௰௮-ல் ஈஉயஎ போக ௧) ஒரமல மடைய விஞஞான கலருக்கு) 
ஒத்துள் இர தம, கன்மைபிஎூனற ௬ளியும, முபபத்து எட் 

டல் (pug wd DAW இலலாாக(-(௩ i. 9-6 ௩ ய போக ௨) 

இருமலமூடைய 9 எயர ரலருககு, முனதோனறி நன்றும- 

முன்னிலையாக. ரமி, முபபதது எட்டில் முபபதது 

அரச இலார்க்கு ௩. ஈல டி போக ௩.) முமமலமுடைய 
சகலருக்கு, ஈலமொழி காருவாய ஈறசொலலை யை_ய ஞானாசா 

ரியகைப படாக்கையிறும, முபபதது எட்டில (LPLIL SG HAP oo 
௮ இலலா முகன்-(௩ W.g-o ௩௰௩ போக (0) ஐமமு5முூடைய 

சதாடுவறுடைய, அளிபபு-காந்தவயம (எ-று) (38) 

முப்பத்தி போன்பதில் முவஞ்சில் லாததான்ம தத்துவம் 
முப்பத்தி போன்பதில் முப்பத்தி ரண்டில்வித் தியாதத்துவம் 
முப்ப ரதி போன்பதில் முப்பத்து ராலிற சிவதத்ா ந 

முப்பத்தி யோன்பதில் மூர்றிற அததாந்தி மோழிதத்துவம், 

(<r- 6 ) (றபப ஒன்பிிலை மூவர இலலாதது அன்பு 

தத்துவம-(௩ ௰௯-ல (௩ ௩௫) யர போக ௨௰௪) இருபச.த நான்டு 
ஆன்மசத் தவம, முபபதது எனப? உ முபபததிரண்டில வித்தியா 

கத்துவம-(% ய௯-ல ௩௰௨ போக எ) ANS DUT FH Lo ஏழு, 

மூபபத்து னப 7ல ஈறபபதது நாலில சிவதததுவம  (௩௰௯-௫ 
ஈ௩௩௰௪-போக நி) சிவசசதுவம காரம், முப்பது ஒன்ப இல 

மூன்று இ (௩உ௰௯-ல ௩-இல லாதது ௩௰௭) முப்பத்தாறும, 

சித்தாரதி மா.நிததறுவம-சைவ சிசதாஈதி சொலலும தத்து 
வங்களாம (எ-) (08) 

நாற்பதில் நாலோன்ப தில்லாத வேதம் ௩வில்வதேல்லாம் 
நாற்பத்து மாவரை ஈநத்தாமல னாத னடினம்பேனும் 

நாற்பதும் நாலஞ்சும் நாழியு நாடிட நாதனடி 
நாற்பது மாவினை யேகும் பிறப்பு நமக்கில்லையே.
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(எ-௮,) சாற்பதில் கால் ௨ன்பது இல்லாக வேதம்-சல௰ல் 

(௪3௯) ௩௰௬ இல்லாதது ௪) நாலுவேகங்கள். ஈளில்வது எல் 

லாம்-சொ ல்லதெல்லாம், BT ANA KB (DT Bons க்காமல்: (௪ Ds bbe 

். ச௰-அரைமா-க, ஆகவே :. ம்க-ம்-௩)சஈலணுச்இரிய மூன்றை 

யும் விரும்பாமல், நாதன் அடிும் | மானும் பரமசிவனுடைய இரு 

வடிகளையே ஈம்பியிரு என்று OTTO, கலால், நாற்பதும் 

நால் 2 Ghd 10 6 Lt jus a = Lo (4 ஆரி) உய galt’) அறுபது 

காழியும், நாகன் அடிறநாடி ட -பரமேஸ்வாணுடைய திருவடி சளைப் 

பூசிக்க, பற்பநு மா வின்பேகதும்-(ஈ 0/1 2) இருவினைகளும் 

போய்விடும், ஈமக்கு பிறப இல்”-(மனமே) ஈமக்குர் செனன 

பூம் இல்லையாம்-ப மி, (40) 
் 

நாற்பத்தி யோன்றினி னாற்பதிற் நீங்கைசா டாமலேன்றும் 
நாற்பத்தி யோன்றினி னாற்பதில் நாதனை காடருள்சேர் 
நாற்பத்தி யோன்றினி னாற்பதில் லாமனீ காதடைன் 

நாற்பத்தி யோன்றினி னாற்பதி னானேன தேன்கைவிடேன். 

(எ-ு..) BH pl tah அயான்றடுனில் ரர் 13 இல் மீற்கை- 
4 i ek C 

. க த on ச . 
(எமக-ல் சமி இல்லாதது ௧) ஒருவர்க்கு கெமிதியை, என்றும் 

௩ * * * * (க . 

காடாமல்-ஒருசாளும் நாடிடாமல, மாற்பத்து ஒன்றினில் நாற்பது 
. * J ச (௮) ரு . 

இல் நஈதனை -ஒரு பெருங் கடவுள, 4 ரடி-மாடி ல அதி, (G8 551) 

அருள்சேோர-இருவருளுடன் கலு Gib OSM at, (கல 3) ஈரற்பு 
~ ச . . க . . ச . ர 

ஒன் றினில் சாற்பது இல்லாமல் உ௱தனுடன். ஒன் ஐய் நீ பாம௫ிவ 

wor huss ஒன்றினில் TAT BoP. WomLots eel, — 61 ear 

எனது என்கை விடேன்-ரான் என்னும் அகங்காரபறம், வன 

தென்னும் மமகாரமும் விட்டிவிடேன் ௨-௮, (41) 

நாற்பத் திரண்டி னாலேழு மிரண்டில்லை ௩ பந்திருந்தால் 
நாற்பத் திரண்டி னாலஞ்சா நில்லை ஈடக்கோடினால் 
நாற்பத் திரண்டி னான்மூன்றிற் மாங்கினாற் பது புணர்ந்தால் 
நாற்பத் திரண்டூட. னாலஞ் சிரண்டடன் மூச்சேழுமே. 

(எ-௮.) நயர்து இருதால்-(ர ot BOC wv) a Leto ht Kara, 

நாற்பத்து இரண்டினில் கால் எழும் இரண்டு.உ இல்லை. (கழ -ஜ6 

(ர ரஉ௰வ-ம் உ-ம்) ௩௰ இல்லையால் ம.) பனிரண்டங்குல ம் 

பிரமாணமும், நடக்கு - ம்டற் சால், ரப ஈறு இரண்டில் மால் 

0
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செககண, 

அஞ்சு ஆறு இல்லை-(௪௰௨-ல் (௪--ட௫.௨௰-ம் ௬-ம்) உ௰௬ போ 
னால் 0௬) பதினாறு ௮ங்குலப் பிரமாணமும், ஓடினால்-பாறினால், 

நாற்பத்து இரண்டினில் நால் மூன்று இல்-(௪௰௨-ல் (௪-௩) ௨ 
போனால் ௩௰) முப்பதங்குலப் பிரமாணமும், தூங்கில் - தூங்கி 
னால், நாற்பதும்-ராற்பதங்குலப் பிரமாணமும், புணார்தால்-புணர் 

ச்சசெய்தால், ராற்பத்து இரண்டுடன் நால் ௮ஞ்சு இரண்டு- 

(௪2-ம் (௪-௫) 0-ம்-௬ூ௰௨-ம் ௨-ம் WP) SH Miss AGTH ௮ 

ங்குலப் பிரமாணமும, எழும் மூச்சு-தூச்ரு எழுர் துலவும், எ-று, 

(42) 
நாற்பத்து மூன்றினி னாற்பதில் வேலைக்கு நாமுளராய் 
நரற்பத்து மூன்றினி னாற்பதி லோர்லழி நடையேனவேன் 

நாற்பத்து மூன்றினி னாற்பதி னன்மை ஈடந்துவந்தால் 
நாற்பத்து மூன்றினி னாற்பதில் கண்ணனார் காம்புகுமே 

(எ-த.) நாற்பத்து மூன்றினில் நாற்பது இல் வேலைக்கு. 

சம௩-ல் ௪ம போக ௩) மும்ஈ£ர்த்திகளுடைய மூத்தொழிற்மும, 

நாம உளராய்-நாம் உட்பட்டு, நாற்பத்து மூன்றினில் காற்பது இல் 

ஜா வழி-கூவுலகத்தில ஒறுவழியிலும், ஈடையெனஏன்-சு.ழல்வ' 

Cs BSG! ரசாற்பகது மன்றினில் ராற்பது இல் ஈன்மை-மனோ 
வரக்குக் காயங்களாலாம் நல்வினைக்கே, ஈடா துவர்தால்-ஒழுகினா 

ல், நரற்பத்து மூன்றினில நாற்பது இல் கண்ணன் ஊர் முக்கண் 

களையுடைய பரமசிவன் வாழுங் கைலவாசச்திர்ரு, நாம் புகுமே- 

மனமே ராம் புடிவோமே. எ-று, (43) 

நாற்பத்து நாலினி னாற்பதில்' லாமுக னாதியுரு 
நாற்பத்து நாலினி னாற்பதில் லாச்சில மாகியுரு 

நாற்பத்து நாலினி னாற்பத்து மூன்றிரல் லுபையஞ்சிவன் 
நாற்பத்து நாலினி னாலேழு மேழிலா நாதன்மேய்யே. 

(௭-௮.) நாதன்மெய்-முதல்வன் சரீசமானது நாற்பத்து நா 

லினில் நாற்பது இல்லா முகன் ஆதி-(௪௰௫-ல் ௪ போக ௪) ரான் 

முகன் முதலான நால்வர்கள், ௨.௬-உருவாகவும், நாற்பத்து ராலி 
னில் ராற்பது இல்லா சிலம்-சிவம் மூகலான கால்வர்கள், ௮ 

ஆகி-அருவாகவும், காற்பத்து நால் இல் காற்பத்து மூன்று இல் 

நல் உபயம் சிவம் - (௪ 0ச-ல் ச௰௩ போச ௧) ஒரு சதாசிவ ௮௫
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வுருவும், சாற்பத்து சாலினில் சால் ஏழ் இலா இறை-(௪௰௫௪-ல் 

(௪-௪) ௨௰௮-ம் எ-ம் 0B) போக ௯) நீவந்தரு பேதமும் ஒரு 

திருமேனியா யிருக்கும், (௪-௮.) (44) 

1, உறுவம்-4-பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்திரன், மகேசன். 

2. அருவம்-&-ரவம், சத்தி, நாதம், விந்து. 
3. அருவுருவம்-1-௪தாசிவம், 

நாற்பத்தி யஞ்சினி னாற்பதி னாளுரீ தீலினைக்கு 
நாற்பத்தி யஞ்சினி னாற்பதில் லாமுகன் றன்னையுன்னாய் 

நாற்பத்தி பஞ்சினி னாற்பதில் லாப்புல காட்டமறாய் 
நாற்பத்தி யஞ்சினி னாற்பதில் லாதிரண் டாகரகே. 

(௭-௮) இவினைக்கு நீ.பாவத்கிற்கு நீ ராளும்-எந்நானிலும் 
நாற்பத்து அஞ்சினில் காற்பது இல்-(௪ம௫.ல் ச௰ போனால் இ) 

அஞ்சூறதுமில்லை, காற்பத்து ௮ஞ்சினில் நாற்பது இல்லாமுகன் 

தன்னை உன்னாய்-றம்முக்களையுடைய பரமூெனையும் நினையாய், 

நாற்பத்து அஞ்சினில் சாற்பது இல்லாபுஉன் காட்டம் அழுய்- 

பஞ்சேர்திரியங்களையும் அடச்காய், (கையினால் உனக்கு) orp 

பத்து அஞ்ினில் நாற்பது இல் ஆஅம்-ஐர்தும், இரண்டும்-(௫-ம் 
உ.ம்-எ) ஏழு, ஈரகு-ஏழாம் ஈரகாம் (எ..று) (45) 

நாற்பத்தி யாநினி னாற்பதில் லாக்கனி ௩டவேவர்க்கும் 

நாற்பத்தி யாறினி னாற்பதில் லாமுக னார்தாதையே 

நாற்பத்தி யாறினி னாற்பதிற் குடியை ஈம்புநன்றாய் 
நாற்பத்தி யாறினி னாற்பதிற் காணும் பிறவிப்புணே. 

(எ-.து) சாற்பத்து ஆறினில் or pugs Qasr களி ஈட 

ளவர்க்கும்-(௪௭௬-ல் ௪௰ போசு ௬) அறுதலையாக யாவரிடசதம் 

நடந்துதொள், நாற்பத்து ஆறினில் சாற்பது இல்லா மூகனார் 
தாதையை-ஆறு முகங்களையுடைய கந்தசவாமிக்குக் தர்தையை, 
சாற்பத்து ஆறினில் காற்பதில் சூடியை-ஆறுிய கங்கையையணி 

ந்த பரமசிவனை, ஈன்றாய் ஈம்பு-ஈன்றாக ஈம்பி.பிரா, (இன்னன 
. © ஆ உ ௬௯ * . . . . 

மிருந்தால்) பிறவி புண்-பிறப் பன்னும் புண்ணானது, ஈரற்பத்து 

ஆறினில் நாற்பதில் காணும்-.ஆ.றம்- எ-று. (45)
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நாற்பத்தி யேழினி னாலஞ்சி லொன்றில்லை. யாயினுமென் 
நாற்பத்தி யேழினி னாற்பதி லேகி யேலும் புறினும்மேன் 
நாற்பத்தி யேழோன்று நான்மூன்றிற் பாதி யணிவான்பர் 
நாற்பத்தி யேழினி னாற்பத் திரண்டிலா நடக்கையின்றே. 

ர) GT D1 gh Bl ஏழினில் ரால் she OX wWar-s 

(eX ௫) ௦ ew இல்ல்யாகில் 2௩௪) இர பததேழூ. நட்ரத்தாங்க 

ளூள், ஒன்4/-ஒன் கிய அக்கம (செலவம,) இல்லை ஆபினும் என்- 

இல்லாது Gi னால்தான் என்ன? A DL யேழி வில் ந [ற்ப தூ 

இல்-லாக.து (+ War wo 7W Brim ௧௮) உ களா LIF batt ஏழும், ஏதி- 

நீங்கி, எலும்பு உறினும ன் எஇம்பானாலும் என்ன? Sit (Lt ck eb) 

ஏழொன்றும் நால் அறனறில பாகி பணிவான்பர்- (7 எம் ௪.ம் 

சுடி. சம ம கடும ம் ஈம. இதில் பாதி ௨1) முப்பது 

நாளாகிய இங்களையவவிபும் ஈம பாம னடியார்கள், நாற்பத்து 

ஏழினில் நாற்பத் ர இரண்டு இலா ஈடக்கை இன்றே. (ச ௪ல் 

உபயோக ௫) தேகாதி பிரபஞாங்களுடனே கூடியிருக்கும் 
» * . ட oad 

தாம் கூடாமல இருப்பார். (சோ 9.) (47) 

சத்த தாதுக்களாவன:--ஈாம்பு, சசை, சோல், எதும், Is 
5 ம் 

நிணம, மூளை, சுக்குலம, 

நாற்பத்தி யெட்டினிந் பாதிக்குள் மீதுற்ற நகாளோன்னைநீ 
நாற்பத்தி யேட்டினிற் பாதிக்குள் ளாக நடக்கச்சேய்தா.ப் 
நாற்பத்தி யெட்டூட னான்மூன்றி லோன்று$ நஈல்லவனோ 
நாற்பத்தி யேட்டரைக் காலாவ தெங்ஙகனம் பிறலிப்புணே. 

(a1 - 51) சாற்பத்து எட்டினில் பரதிக்குள் 1b உற்ற நாள் 

(௪௰௮-ல பாதி ௨௪) இருப, க்தனா ஓ தத்துவத்திற்கும் மேலாக 
இருக்கின்ற நரனில், என்னை மீ- யென்னை, ராற்பத்து எட்டி 

னில் பாதிக்கு உள்ளாக நடக்க செய்த .ப்-இருபத்துகாலு தத்து 

வ௱்களுக்கும ௦ ள்ளாக்குகின் ஐப் (ஆகலான். நாற்பத்து எட்டு 

டன் நால ஜூன்மில் ஒன்று B-9u) y-to (௪௩) We -Ld ௬0) 

அபத வறுஷங்கவிலே யொன்றான விரோதியாகும் நி, ஈல்ல 
வனோ.அல்லாமல் ஈற்குணமுடையவோ? நாற்பத்து எட்டுணரை 

கால் ஆவது எங்கனம் பிறவி புண் oF - (சய X HOLS OV 

a) பிறவிப்புண் ஆறுவது எங்ஙனம் (௮-) (48)



ர் மதநோரரபோஷதை, od 
te, 

சர்ம 
பட அவுக வம hae tay te calls te eee rey ee get Apts அஷ்ட என் கவட means NNN eR Im a aA Ie 

நாற்பத்தி யோன்பதி னாற்பத் தஞ்சிலா நவில்பிறப்பாய் 
நாற்பத்தி யோன்பதி னாற்பத் திரண்டிலா ஈற்றோற்றமாய் 
நாற்பத்தி யோன்பது காலேட்டூ மூன்று னாமேடூத்தோம் 
நாற்பத்தி யோன்பதி னாந்பத்தி யேழிலா வினைசேய்ததே. 

(எ-ு.) காற்பத்து ஒன்பதில் காற்பக்து ௮௭% இலா ஈவில் 

பிறப்பாப்-(சயிஸ-ல் ரமி போக 7) நால்வகைப் (சிற பபாரகி, 

நாற்பத்து ஒன்பதில் நரற்பத து இரண்டலா நல் சோற்றம் ஆய்- 

( 24) ae - ow 9 Wo, Gure 6") eI (Ip PMG d சோர் M Mon இ, உரத்து 

ஒன்பதும் ஈரல் ot Ow epost Ww நாம் iO e@anib-(4 யிரூ-ம் 

(4 ௩௮) ௩ We - 1b செம் நட அஎ) எண்பத்து 

micros? we Giga பயெரசகோம. (ஏனெனில்) நாற் 

(I ஒன்பதில் கரற்பக்துட TL re விவ நாம சொய்கது எ- 

(யல shor Cras 2) நாம் செய இருள்ளாயாவ 1/6, 

(௪-௮) (49) 

ஐம்ப திரண்டா யுளாய்சேரு மாயு ராண்டாண்டதோன் 
ஐம்பதி லையேழு மூன்றிலாத் திங்களா மத்திங்கடான் 
ஐம்பதி லிருபதி னாடாமன் னாடா மதியமதோ 
ஐம்பது மையிரண்டூ நாழியற் பாயுளுக் காசையேன்னோ. 

(னு) ஐம்பது இரண்டு ஆபுள் (நி. உ) ஆயுள் நூ, 
4. 

ரேரும ஆயுள் ஆண்டு வயது வருடங்களாலவாம், ஆண்சோன்-வரு 

டங்கள், ஐம்பகில் ஐ ஏழ் மூன்று இலர இங்கள் ஆம் - (% ( -@ 

(டு எள) உ௰௫-ம் உட-ம் ௩௰௮ போக ய: ) பனிரண்டு மாதங்க 

ளாலாம, ௮ இங்கள்தான்-௮௦த மா சமும, ஐம்பதில் இருபது 

இல் நாள்தான ((௫.0-ல உய போக௩ய) முப்பது ராள்களாலாம: 

அந்தாள்தாம்-அ1தராட்களும், அகிசம அதோ-௮தசமானதோ, 
(அல்ல ௮] . /ல்ல) ஜ ஐ ம்பதும 2) இரண்டு மாழி (இய - 1D (% x 2.) ur. 

அறுபது காழியாலாம. (அகைபினால்) அறப ஆயுளுக்கு ௮சை 

என்னே-சொற்ப வயதுக்கு என்ன் அலரி யிருக்கிறது. (50) 

ஐம்பத்தி பொன்றினி லையே ழகன்றிடிற் சூக்குமமாம் 

ஐம்பத்தி யோன்றினி லைம்முன்று மோன்றில்லை தூலமேய்யாம் 
ஐம்பத்தி யொன்றுற்ற தங்கம் பரைதனக் கப்பரைதான் 

ஜம்பத்தி யோன்றினி லைம்பதில் காதனுக் கங்கனேஞ்சே!
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(cr-g)-) கெஞ்சே-மனமே! ஐம்பத்து ஒன்றினில் ஐக்.ஐ ஏழு 

கன்று இடில் சூக்குமம் ஆம்-(ட௫௰௧-ல் (௫-௪) ௩௰௫ போனால் 

Wer) பதினாரெழுத்து மாதிரிகை என்று போப் பராசத்திக்கு 
சூக்கும தேகமாம், ஐம்பத்து ஒன்றினில் ஐர்அ முன்றும் ஒன்று 
இல்லை தாலம் மெய் ஆம்-((௫௰க-ல் (@ xu.) 0(இ-ம் ௧-ம் War 

Cured (KG) முப்பத்தைந்து எழுத்தும் பராசத்திக்குத் தூல 

தேகமாம். பரைதனக்கு அங்கம் ஐம்பத்து ஒன்ன உற்றனு-பரா 
சத்திக்கு (டுக-எழுத்தும் காணமாம, இங்கனம ஓம்பத்தோ ரெ 
முத்து கூடிட ஒரு தருமேனியாகக்கொண்ட ப.ராசத்திதானே, 

ஐம்பத்து ஒன்றினில் ஐம்.ுது இல் நாதனுக்கு அக்கம் - (நி.0௧-ல் 

டு போனால் கின்று ஓன்று) ஒரு பொறநளாக யிநக்கப்படா 

நின்ற பரக்அக்குத் இிநமேனியாம், (எ-று) 

பராசத்தியாவது:--பாச்திலே ஆயிரத்தொரு கூறஈ்கம் பரா 
சத்தி, பாரசத்தியிலே ஆபிரத்தொரு கூறு அங்கம் அ இச௪த்தி: 

அதசத்திபிலே Milo Go) Gr கூறு அங்கம் இச்சாசத்தி, இச்சா 

சத்தியில் ஆொத்தொரு கூறு அங்கம் கிரியாசத்தி, கிரியாசத்தி 

குடிலையில் யெத்தனையில் ஒருகூறு என்னில்: பதினாபிரத்தி லொரு 
+ ° ம ப 5 . ௭ » . 

கூறு குடிலையும், அக்குடிலைபிலே குண்டலியும், அ௮ககுண்டலி 

யிலே விந்துவும், விசதுவிலே மனோன்மணிபும், மனோன்மணி 
க . . க உரு 

யிலே மஹேல்வரியும், மஹேஸ்வரியிலே ரூததிரியும், (உருத்திரி 

யாகிய) உமைபிலே இலக்குரியும், இலக்குமிபிடத்திலே சரஸ்வ 

இயம் ஆக சத்தி பேதங்கள் ஏற்படும், 

முற்கூறிய பராசத்இ சூரியனிடத்திலே கிரணமிருந்து உல 

சத்தையெல்வாம் விளங்கச் செய்வதுபோல, பரத்தினிடமாய்ப் 

பராசத்தி யி.ரசது எவ்லெக் இருத்தியங்களையும் ஈடத்துமென் 

pile, (51) 

ஐம்பத் திரண்டினி லைம்பதில் லாவினை யணுலை யோண்ணா, 

ஐம்பத் திரண்டினி லைம பதில் லாவினை யதுசடமாம் 

ஐபத் திரண்டினி லைம்பதில் வினை தனை யணுவுமோண்ணா 

ஐம்பத் திரண்டினி லைம்பதில் லாத தானணைப்பே, 

(எ-ு.) ஐம்பத்து இரண்டினில் ஐம்பது இல்லா வினை ௮ணு 

வை ஒண்ணா-(௫௰:.-ல் ௫௰ இல்லாதது ௨) இருவினைகளும் (ரெ
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ணுவாகிய) ௮ன்மாவைப் பொருர்தாது எனெனில் ஐம்பத்து 

இரண்டினில் ஐம்பது இல்லா வினை ௮து சடம் ௮ம் - இருவினை 
யுஞ் சடமாகும், ஐம்பத்து இரண்டினில் ஐம்பது இல் வினை தனை 
அணுவும் ஒண்ணா-இருவிளைகளை ஆன்மாவும் பொருச்தாது. ஐம் 

பத்து இரண்டினில் ஐம்பது இல்லாத ௮ அரன் ௮ணைப்பு-இரு 

வினையையும் சிவபெருமானே கூட்டுவன்-௪-று, 

“இருவினைப் பாசக் கபிற்றின் வழி யாட்வெப்பான் இறை” 

யென் Lt GD காண்க, 

வினையிரண்டும் அன் மாவைப் பொருச்காக. ஏனெனில் செ 

டம், இனி ஆனமாவும் வினையைப்பொருந்தாது. ஏனெனில் தா 

னே யறியுஈ்கன்மை யில்லை. இங்கனமேல், கூடு மூறைமை எப்ப 

டி.யெனில், ஒருவன் காந்தக்தையும் ஊசியையுஞ் சேர்த்தது 

போல, பரமேஸ்வரன் கர்மத்தையம் அன்மாலையுங் கூட்டுவன், 

ஒண்ணா-ஒன் 17 யென்றதன் திரிபு. (52) 

ஐஃபத்து மூன்றிரி லைம்பதில் லாசையருட் டோழின்மெய் 
ஐம்பத்து மூன்றினி லைம்பதில் கண்ணனு மணுவுமோன்றேல் 
ஐம்பத்து மூன்றினி லைம்பதில் லாத்தோழிற் கரனுரியன் 
ஐம்பத்து மூன்றினி லைமபதில்லார்தோழிற் கணுவுளதே. 

(எ-) ஐம்பத்து மூன்றினில் ஐம்பரு இல் அசை அருள் 

தொழில் மெய்-(நய௩.-ல் நிய போக ௩.) இச்சா ஞானக் கரியா 

இம்மூன்றும் ஒரே திருமேனியாக வுண்டாயிருத்தலால், ஐம்பத் 

து கூன்றினில் ஐம்பது இல் கண்ணனும்.முக்கண்ணனாகிய முதல் 

வனும், அ௮ணுவும்-அன்மாவும், ஒன்றேல்-ஒன்றாகில், ஐம்பத்து 
மூன்றினில் ஐம்பது இல்லா தொழிற்கு ௮ரன் உரியன்-(சருட்டி, 
இதி, சம்மாரம் ஆசய) முத்தொழிற்கும் சிவபெருமானே உரிய 

வன் ஆசலான், ஐம்பத்து மூன்றினில் ஐம்பது இல்லார் தொழி 

ற்கு ௮ணு வுளதே - முத்தொழிலினும் ஆன்மா கட்டுபட் 
.டதே-௭-௮, ச 
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சீவனுஞ் வலும் ஒன்றென்பாரைப்பார்த்துச் சொன்ன, 
ஒன்றென்ப தெவ்வாறெனின்.
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சிவேச்சை---சர்வானமாககளையும இரட்சிபபதாம. 

ச . 7 உச 
சிவஞானம்.---சாவான்மாககளஞுஞ செய.புக கனமத்தினை 

யறிதலாம், 

சிவகிரியை --சாலானமாகசளுஞு செய்த For OF WHS LMG 

ரகதுககஙக ளத தரலாம. (இனி) 

a 4 ச ச 

சீவேச்சை --பணட பதா£த்தம வேண(தல். 

2 வளானம் பண்ட LI BTT BS AB IM LE CSch 6H D Hod FU EHTESTLO — தகை அதம ழி ட. Gos ae), 

சீவகிரியை பண்ட பதா) ததஙகள் BT 1 Ga GL 1091 QM» 

தெ ழில 

௪ 5 ட் 2 

Hah yo ஏிவனுர சவாறும ஒனறேற றும ஆனமா கருகிக் ர 

னெனபது சொலலாமல விளஙகும 

ு v ட fo —~ 

Flaton Nom (Poo sI Ul MoT & WOM T குபறணறி பன்னெ 
, 3 9) னில, ஆன்மா தானென று நனைகசகலே சிருவூடி, நனை ந தைத 

௫ இக தலே BS Fy தாரை 7 செயரலெ சபஹ। ம, (52) 

ஐம்பதது நாலினி லைம்பத திரணடி லருவினைகோ 
ஐம்பத்து நாலினி லைம்பத்து மூன்றறற தாணவம்போம் 
ஒம்பத்து காலினி லைம்பதிற சத்தினி பாதமதால் 

இம்பத்து நாலினி லைம்பதில் லாப்பத மாகுஈன்றே 

(எ-று) ஐமபதது ரநாலினில ஐமபதத இரணமி இல ௮௫ 

வீனை ரோ (Dwe -ல Gia போனால 2) இரவி? யொபபிலே- 

ஐமபதஅ நாலினில ஐமபதது மூனறு அறறது ஆணவம போம 

(௫௰௪-ல் ௫௮௩. போனால ௧) ஆணவமல மொனறும் போய்வி 

டும, ௮பபோது ஐமபதது நாலினில ஐமப.துதஇல சகதினிபா தம- 

(௫௰௪-ல ௫ப இலலாதது ச) ௩ £லாஞசததினி பாகம பிறககும, 
அ தால-அ தனால், ஜமபக்கு நாலினில் ஐமப.து இல்லா பதம ஆகும 

அ௮ன்நே-காலா மபதம (கிய சாயுசியய கிடைக்கும (uv D) 

(54)
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இருவினை யொப்பு மலபரி பாகமாய் சத்தின் பாதங் இடைத் 

கீறும் சாயுச்சிய பதவி கிடைக்கும் என்றபடியாம், 

ஐம்பத்தி யைந்தினி லைம்பதிற் சத்த மறியுஞ்செவி 
ஐம்பத்தி யைந்தினி லைம்பதிற் பரிஈமுற் றறிவதுதோல் 
ஐம்பத்தி யைந்தினி லைம்பதில் ரபங்கண் ணறுசுவைகா 
ஐம்பத்தி, யைந்தினி லைமபத்து மூன்றி லறிநாசியே. 

(எ-.) ஐம்பத்து ஐ்இனில் ஐம்பது இல் சத்தம் அறிவது 

மெய்-(இய௫:-ல் (BW) இல்லாதது ௫) ஐஞ்சத்த பேதங்களையும் 

காது அறியும், ஐம்பத்து ஜர் இதனில் ஐம்பது இல் பரிஈம் அறிவது 

சோோல்-ஐம்பமிச பேதங்களையும் கோல் அறியும், ஐம்பத்து ஜந்தி 

னில் ஐம்பது இல் ரூபம் கண்-ஜக்நிற பேதங்களைக் கண்(ணும்) 

| அதியும்] அறுவை கா-அறுவித சுவைகளை ராக்கு-ம், [அறி 

யம | ஐம்பத்து ஐந் இனில் ஐம்பக்தூ கூன் றுஇல் நர சி.((இ௰௫-ல 

(௩... போக ௨) இருகக்கத்தை மூக்கும், | அறியும்] அறி-அறி 

யும் (௨...) 

ஐஞ்சத்த பேதங்களாவன:--கோல்கருவி, அளை கருவி, கஞ் 
சக்கருவி, நரம்புக்கருவி, மிடற் ஈக்கருவி (இவைகளின் ஓசைக 

லா ம்.) 

ஐம்பரிச பேதங்களாவன:--மெறுவ, கடினம், சீகளம், உஷ் 
ரைம், சிற்பரிசம், 

ஐந்நிற பேதங்கராவன இருப, கருப்பு, வெளுப்பு, மஞ் 

சள, ப்ளை, 

அறுசுவையாவன :---காரத்தல், ஈடா குதல், LOG FH, பஸில் 
த! . ட ட கு ட ட 

தல, அுவாததல, தித்த த்தல். 

கந்தம்! இரண்டாவன.---4 ௧௦ 5ம், LTE Gb HID, (30) 

ஐம்பத்தி யாறுட னாலாக வோன்றுத் தாள்வயிற்றில் 
ஐம்பத்தி யாறினி லைம்பத்தோன் நின்னா ளரும்பளவாய் 
ஐம்பத்தி யாறினி லையேட்டூ மோன்றேக மலக்குமிழி 
ஐம்பத்தி பாறினி லையஞ்சு ,மோன்றி லறைகணக்கே. 

6 |
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(௨ ற.) ஐம்பத்து ஆறு உடன் கால் ஆக ஒன்று-((இய௬-ம் 

wth Wi) MIG) வருடங்களுள் ஒன்றுகிய FROM, HS 

தாள் வயிறறில்- தாய்க் ௪ நப்பத்தில், ஐம்பத்து ஆறினில் ஐம்ப 

த்து ஒன்று இல் நாள்-((இஈ-ல் நமக இல்லாதது ௫) ஐந்தாம் 

காள், அரும்பு அளவு அய் - புன்னை யரும்பளவாகியிருக்கும், 

ஐம்பத்து அறினில் ஐக்து எட்டும் ஒன்று ஏக-((இ௰௬-ல் இவ 

ரி, சயம் கம் 40௧ போனால் நீக்கு ௰௫) பதினைந்தாம் நாளை 

யிலே நீர க்குமிழியாம், ஐம்பத்து ஆறினில் ஜர். எட்டும் ஒன்று 

இல் கணக்கு oo (GW Usn-@ (@OX@ 2.wWG 2 WB-w s-tb) 240 

பேரக நிக்ரா உ௰) முப்பது ராட்களாகிய மாதக்கணக்கைச் சொ 

anor grin, (oT ம.) 

(பனியிலோர்பாதி சிறு அளிமாது பண்டியில்வந்து புகுந்து 

தி ரண்டு) என்று! வருமுதற்றாள் காண்க, (50) 

ஐம்பத்தி யேழினி லைம்பத்தி யாறகல் குக்குடண்டம் 
ஐம்பத்தி யேழினி லைம்பத்தி யஞ்சின்மார்பு தோடலையாம் 
ஐம்பத்தி யேழினி லைம்பத்தி னாலில் கரம்பமையும் 
ஐம்பத்தி யேழினி லைம்பத்தி மூன்றிலத் தங்கழலே. 

(ஆ) ஐம்பத்து ஏழினில் ஐம்பத்து ஆறு அகல குக்குடு 
அண்டம் (௫-ல் இயக போனால்-௧) முதல் மாதச்திலே கோ 

மிமுட்டை யளவாகும், ஐம்பத்து ஏழினில் ஐம்பத்து அஞ்ச 

இல் - ((௫ி௰௪ _ல் நுய௫ ய UT Gov 2.) இரண்டா மாதத்திலே 

௮அ-அம்முட்டையாகிய பிண்டமானறு, மார்பு கோள் தலை ஆய் 

மார்பும் தோளுக் தலையுமாயாகும், ஐம்பத்து ஏழினில் ஐம் 

பத்து கால் இல்-((நியஎ-ல் டு௰ச போனால் ௩) மூன்றாம் மாதத் 

இலே, நரம்பு அமையும்-ஈரம்புண்டாகும், ஐம் த்து ஏழினில் 

ஐம்பத்து மூன்று இல -((நியஎ-ல் இய௩. இல்லாதது ௪) நாலா 

மாதத்திலே, அத்தம் கழல்-கையுங் காலும் உண்டாகும், (எ-று) 

(57) 
ஐம்பத்தி மேட்டினி லைம்பத்து முன்றி லவயவங்கள் 
ஐம்பத்தி யேட்டினி லைம்பத் திரண்டிலா தாமையுரு 

ஐம்பத்தி யெட்டினி லைம்பத்தி யோன்றக லத்திகேட்டி, 

ஐம்பத்தி யெட்டினி லைம்பதி லாக்கை யுறத்திடூமே.
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தெம்... ம் பவுலை வைம யய யவன கைக அலக் வெலை யவை, — வண்கை, சமவமக பெல் ewer = a ne te 

(57-5) MUG எட்டினில் ஐம்பக்து சன்ன இல்- 

(௫ மி.௮-ல் இம போக ௫) ஐ ஜுகா மாசுத்திலே, அவயவங்கள் 

அ வயவங்களெல்லாம் உண்டாகும், ஐம்ப எட்டினில் ஐம் 

பத்த இரண்டு இலது-(இ௰.3-ல் இய௨ போக sr) அமு மாதத் 

இலே, ஆமை உ௫௬-அமையைப்போன்ற வு வாகும், ஐம்பத்து 

எட்டினில் ஐம்பத்து ஒன்றா அதல். (டியில் இக அகல எ) 

ஏழா மாசத்திலே, அத்கிகெட்டி-என்புகளெலலாங். கெட்டிப் 

பட்டு உரோமரமுர் தரிக்கும், MIN 1TH) வட்டில் OD IDA தர இல் 

(DO 4-0 ய இல்லாசது 4) எட்ட மாநில, அக்கை 

உறத்து இடும்.2உ டமபு இடமாம (எ..3) 58) 

ஐம்பத்தி யொன்பதி லைம்பதி லருளுற்ற சரணனைத் தாழும் 
ஐம்பத்தி யோன்பதி லைபேபட்டூ மோன்பதி லாம்பிறப்பும் 

ஐம்பத்தி யோன்பதி லைம்பத்தி பேழில தாண்பெண்பெறல் 

ஐம்பத்தி யோன்பதி லைம்பத்தி நாலேக வோன்றிலன்றே. 

(c1- 7.) ஐம்பத்து oat IDR ஐம்பது ௫௨ (௫ டல் (ந 0- 

போக Am ) OPowr LL HT LD மாகவே, fh Bl elf if My ol oot wa (2 ou 

சம்பந்தத்தால்) அரன் உற்று நானமங mh , அரணை - பாம 

இவனை, அது தொழும் ௮) ௨ அதிக்தும்ககொண்டி நக்கும், ஐம் 

கீது ஒனபதில் ஐ௩து Ow pig Qa (Gio wo (Hx x 

சலி, சய-ம் கும்) ௪0௯ போக uw) LL WT LOM a 4 இலே, [றப Hy 

ஆம்-(றக்றாம், ஐம்பத்து ஒவ் பதில் றம(ந ஓ ஏழ் வ.க ((நம 7) 

ல ௫௰௨ இலது.) ( இககுங்கால,) இருவலகயான அண் 

பெண் பெற் -அண் பெண் பிறகரும, ரம்ப தது ஒன்ப ல் 90101 

குது நால் ௭௪ - (@W a ல் (5 டர C14 ௫) / 167) ர புசங்களில், 0 

தில்-ஒருபூகச்தா-௭-அறு. 

(அன்றே-௮ரை,) 

சிறுவிகை பெருமாமாவதுபோல் சிரா நனி பபரிய உ டவ 
ச ரூ உரு . * 

இன்று. இனி உருவி லொரவா ஜொக்திருடி அண் பெண்ணா 

ய்ப் பிறத்தல் எவவசறெனில்:--பபணர்ச்சிகாலச்குலே மாதருக்கு 

் (8 . ம று 5 fe ; jy . +) 7 பி ய் அபானவாய்வு மேல்கோசமி எதிர்சது ஈடங்கால், விழுந்த விரு 

இரண்டாய் இரட்டைப்பிளனை (ிநச்னுப
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புணர்ச்சிகாலத்தில் பிராணவாயு வலமாய் ஒடினால் அணாம். 
இடமாய் ஓடினால் பெண்ணாம். நெடிதா யோடினால் உயர்ச்சயொம். 

குறைந்தோடினால் குட்டையாம், வளைந்தோடினால் முடமாம், 
உள்வளைவா யோடினால் கூனாம், வாயு விலங்கி யோடினால் (விந் 

தொரு புரையில் விழுந்து பெறும்போது வயிற்றிற் பிள ளையும் 

மரித்துத் தாயும் கூட மரிக்கும்படியான) அபாயம். 

இப்பரல்:-- புருஷனுக்கு உஷ்ணம் அதிகமானால் மனைவி 

மலடியாவள், யோனி மலர்ச் சாய்ர்இருக்காலும், வாய்வு Meas 

ருந்தாலும், புழுக்கள் மிகுந் இிருரகாலும, அக்கினி மிருந்திருக் 

காஇம் மலட்டிக்குமியாம, 

புணா்ச்சொலத்திலே காய் வயிறறில் மஉமிருந்கால் பிள்ளை 

௦ந்தமாம், சலமிரா-கால ஊமையரம், மலமுஞ் ௪லயு மிுந்தால் 

அறந்ககனாம். 

இப்பால்:--புணர்ச்சிகாலக்திலே தகப்பனுக்கு எக்க பூதத் 

இலே வாயு ஈடந்ததோ அச்சக பூகத்தின நிறமாம் பிள்ளைக்கும், 

அன்றியும் புரை ர்சிகாலத்இிலே தகப்பனுக்கு எக்க குணம் இரு 

க்கின் ற்சோ அரத குணமே பிள்ளை க்குமுண்டாம். (59) 

அறுபதி லோன்றி லறுபதி லோன்றுற் றதுவங்கமாய் 

அறபதி லோன்றினை யிட்டூண் டழித லறத்துயர்காண் 

அறுபதி லோன்றி னடிதோழு முத்தி யடைந்திடலாம் 

அறுபதி லொன்றேனக் காண்மனமே! யாசை யாவையுமே. 

(௪-2) மனமே-கெஞ்சமே! அறுபதில் ஒன்றில். (அருபது 

வருடத்தில் ஒரு வருடம் மன்மத) மன்மகாவத்தையில், அறு, 

இல் ஒன்று உநு-(அ.றுபதில் ஒரு வருடம் சுக்குலம்) சக்குலம் 

(தாய் வயிற்றுப்) பொருந்தி, ௮.து.அவவிந் துவான அ,அங்கமாய்- 

தேகமாப், ௮அபதில் ஒன்றினை இட்டு-(அறுபதில் ஒரு வருடம் 

வெரு தான்ய) மிக்க தான்யம் பக்குவஞ்செய்;ு, உண்டு அழி 

தல் - இன்றொழித்தல், அறத்துயாகாண் - அறத்துன்பமாம் பார் 

ஆகலான்-அறுபதில் ஒன்றின் ௮டிகொழு-(அறுபதில் ஒரு வரு 

டம் ஈஸ்வரா) ஈச்ரனுடைய இருவடிகளைப் பணிவாய், முத்தி 
௩ rn . e ட * » ச 

அடைர்கிடல் ௮ம் மோக்ஷக்௭கைப் பெறலாம், அசை யாவையும்
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6T-or eur ஆசைகளும், அறுபதில் Pod! LY ol ol & £ண்-(அஅபதில் 

ஒரு வருடம் விஷூ) விஷமெனப் பார்ப்பாய் (௭-௮) 

பரமேஸ்வரனுடைய அக்கினயினாலே அன்மா பிராண 

வாயுவையே வாநனமாகவும், மனதையே கண்ணாகவுங Os Tar 

ளும், ௮ க்குலமான சுரோணிதக்தின் இரடிலே போய்த் தங்கி 

யிருக்கும். ௮ப்போது அட்ட தாதுக்களும் விளையும், 

அட்ட தாதுக்கள் எவையென்னில்:--இரத்தம், உதிரம், 
இறைச்சி, நிணம், எலும்பு, மூளை, ககிலம், பெலன் இவ்வெட்டு 

தாதுக்களுங் கூடின று கனுவாம், இல்வெட்டு தா.துக்களுங்கூட 

சரிரமான முறைமை யெப்படியெவில்: ௮ரனம் பண்ணின அன் 

னமும் நீறும் மலமத்திரமாய்ப் போம். நின்ற சம் மூன்று நர 

ளயிலே உதிரமாம், Jy oi ay Br க்இிலே தோலு மயிரும் பிறக்கும். 

உதிரம் மூன்.று நாகாயிலே யிறைச்சியாம். அவவிறைச்சியிலே 

சிலேத்துமம் (க்கும். இறைசசி மூன்று நாளையிலே நிணமாம், 

அங்கிண தஇற் பித்தம் பிறக்கும், Henri மூன்று நாளையிலே 

யெலும்பாம், அவ்வெலும் ற கைவிமல் நகமாதஇ பிறக்கும். 

எலும்பு மூன்று நாகைபிலே மூசாயாம், அம்சளையிற் sa Bp 

குறும்பியும் கண்ணீர்ப் பிகாயு௨ பிறக்ரும. மூளை கன்னு காளை 

யிலே சஈக்கிலமாம். YF EW 5G Cs a pi DLb பிறக்கும், க்கி 

லம் மூன்று நகாளையிலே பெலனாம், அபபெலத்தில் சலாம் நிரு 

வாசம் (அிறக்கும். இப்படி. தாறுக்களாமலேை கனுவெடுத் ந தாபி 

னுடைய கெொர்ப்பவா சத்தி D Garcon யிருக்கும். 

இனி வருத்த மேப்படி யேனில்:--அந்தகா ரமான கெர்ப்பத் 

இல் மலமூத்திரத்துடன் கிருமிகள் சாலாபக்க/ழல, ஈடுக்குடலில் 

ிகிரவும் படுக்கவுமின்றி பசிபினும் கோபினும் படாகபாடு பட் 

டுத் தொழுக கையுடன் (௫9௪) இருப்பதேயாம். 

ஆசை வெறுப்ப தேவ்வா றேனேன்:--மானிலமெலாம் ஆண் 
டாலும் நாழியரிசிக்கு மேலில்லை, 

ஏழடுக்கு மெக்கையேலும் எண்சாணுடம்பளவுதான்இடம் 

ar or FO walls, (6 0)
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அறுபத்தி யோன்றும் பதினோன்று மாயிர மாநாடி.கால் 
அறுபத்தி யோன்றினி லைம்பத்தோன் றோடி யகல்நாடியும் 

அறுபத்தி யோன்றினி லையேட்டூ மேழு மகல்வாயுவும் 
அறுபத்தி யோன்றினி லைம்பத்தி யேழரையு ரோமமுண்டே. 

  

(-து,) அறுபத்து ஒன்றும பதினொன்றும் ஆயிரம் ஆம் 

நாடி கால்-(௬யக-ம யக-ம ௭௰..) எழுபத்தீராயிரம் மகாடிகளும் 

முபத்திராயிரம் வாயுக்களுமாம. இவற்றும் முக்சியம/ னதும் 

பிறவும்) அறுபத்து ஒன்றிரில் ஐம்பத்து ஒன் ௮ ஓரி அகல்காடி 
யும்-௭௰க௧-ல் இக ஓடில ம) தாறாரடிகளும, அறுபத்து ஒன்றி 

னில ஐது ஏ ட்டும ஏழும் அ/கல்வாயு௮ம-( fa UB -BV (OX ox 

FW, #W-Lb oft) a War Curse Ws) UBoy dM வாயுக்களும், அறு 

பக்து ஒன்றினில் ஜமபந்து ஏர் ௮ரையும் அகல உரசோமம்- 

௬யக.ல் ௫ Oot போக ௩ ௦) மூன்றமைகோடு யுரோரமற் துவா 

ரங்களும, 2 ண்டே-இருக்கிறதே. (er 2.) 

உளூ . ச 

எழுபது ரா பிரம் நாடிகளி ணும் (0 ரசானமான தரராடிக 

வின் பேரும் இடனுஞ செயலும ஏசென்னால்:-- 

1. சுழிமுனை.--இ.து கரலெலும்புங் சகிாலும்புங கூடிக் கல 

ந்தலிடக்திலே பிறர் த, குய்யத்றுக்குப் சூகத்றுக்கும் மையமர 

கிய POM GMT Hoo H 4; சொ ட்டு அதாரம் ஆறையும் மண்டல சான் 
. ச ச . ரு ச 

றையும் ஊர ரவிக் கபாலக்தை முட்டி FW (Heo. 

2. 9. இடைகலை--இரண்டுங் கத்தி/க்கோலைப்போல பாத 

மாறி வில்லுச்கு காணிபிட்டாப்போல் குிரைமூகமாய் pag 

ளவு பற்றியிருக்கும், 

4. காந்தாரி--இது நாபிந்தானச்ிலே தோன்றி யெழு சாடி. 

யாகப் Gir w பரிலாயுருவங்கொண்டு, கண்டத்திலும் நா9யி 

௮ம் பறறியிழுககும். 

9, 0. அத்தி, சிகுவை:--இை வ யிரண்டும் பத்தாகப் பிரி்து 

இட. சண்ணிலும் வலு சண்ணிலும் பற்றியிருக்கும்.
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4 8. அலம்புடை, பருடராகன்:--இவை யிரண்டும் அ காடி 

யாகப் பிரிந்து, வலது சாகும் இடறு காதிலும் பற்றிபிருக்கும, 

9, குரு:--ஈரபி தீதானத்திலே கோன் றி உப BS OO GLI inn றி 

யிருக்குமென் nae, 

10. சங்கினி.--சதுர்ர்தச வாயுச்களின் பேரும் இட றுஞ் செய 

௮ம் யாதெனில். 

1. பிரரணவாயு:....இது லலாட wh AD» Cups DS PX air mag 

பிலே யிழிந்து, ஈறலாகாசத்தில் ஒம் என் அுடுத்து, நாபிசரக்காத் 

தில் ௮ங்கென முட்டி , ஈங்கென்று இடைபிங்கலையிலே யோடி. 

Suto go GF FSB, CAD) cod canes பிரமாணம் புறப்பு 

ட்டி, சாறுவிராற் பிரமாணங் கழிர்து, எட்டுவிரற் பிரமாண மூள் 

ளடங்கி சானின்ற விடக்கிலே போய் நிற்கும், இப்படி. ஒருநாழி 

கைக்கு ௩ாக௰- வாசம் புறப்பட்டு இரவு பகல் ௬௰-நாழிகை 

க்கு உ௰௧த௭௱-ஈவரச மியங்கி இதிலே எச௩உ॥-/வாரசம் பரய்த் 

தபோய் மச தாடா: வாசம் உட்புகுமென் றறிய. 

அபான வாயு:--௨ தாத்தையுங் ரதங் குய்யத்கையும் பற்றி 

இன்னு மவ த்திரா திகளைக் சுழிப்பிக்றாம். 

வி.பான வாயு --சோலிலே ந் ost Lan 9 த்தை wi Das Abi 

கைகால்களைச் சேட்டை பெய்விச்தூம் ௮அன்னசாரத்கை எ௰உ ௯ 

நாடிகளிஇம் கஒப்பிக்கும். 

உதான வாயு:--கண்டத்திலே நின்று உ காரக்கினியை 
¥ ச க உ o டி நம ௫ ° 

யெழுப்பி, உண்ட அன்னசாராக் இனுலே சரீரத்தை வளர்ப்பிக்கும 

சமான வாயு:--கர்தாசச் குழியின் சந்கிடை சின்னு எல்லா 
° ந் 

வற்றையுஞ் சமன் செய்அுகொண்டிருக்கும். 

நாகலாய நீட்ட ௮ம், முடக்கலுங், இளக்கலுமாம்,
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கூர்மவாயு:--முகமலர்ச்சியும், கண்ணிமையும், மபிர்ச்சிலிர் 

Lil முண்டா ககுவதாம். 

கிருகரவாயு:--சொட்டாவி யுண்டாக்கியும, தும்புவித்தும், 

உடம்பை நெறித்திடவுஞ் செய்யும. 

தேவதத்தவாயு ——~ OD 1D. வித்தும், WN a 5 GLO, புததம்பண் 

onl GF grb, வசனிக்குவுஞ செய்யம. 

தனஞ்செயவாயு.--.। _ம்பைவிட்செ சீவன் போனாலும்,கான் 

உடம்பைவிட்டுப் பிரியாமல் நீன்௮, உடம்பை வீ ங்கவைத்தும், 

விரியர்செய்தும் ௩. - நாளிருநது கபாலத்தை பிளகறு ஓடி. 

வீடும். 

ச % ரு . ச க 

வயிரல வாயு.--காலெலும்பு ௨ ம் கதிரெறும்பு க-ம் கூடின 

விடத்திலே கின, ௨ டம்புக்ருப பெலனுண்டாக்கி வைத்தும், 

வாதமாம, சளையும், இருமலு முண்டாக்கிய அவயவங்களை யெல் 
. ¢ க 

லாம செவ்விதாக கிறுத்தும, 

அந்தரியாமி வாயு, பரு னுக்கு வா கனமாகிரின் ௮. பிராண 

வாயுவைத சே றுவிக்கும், 

பிரவஞ்சக வாயு--மூலாதமாசுதிலே தோன்றி பிரணனத் 

அக்கு இருப்பிடமாக இருக்கும, 

வயிரவ வாயுவும் முக்கிய வாயுவும் 2 டம்பென்னும் தேருக்கு 

அச்சாக இருக்கும, 

இனி ஸஅச்தரி யாமியும் Dovey, ao கடையாணியாக 

விருக்கும், 

அச்ங் கடையாணியுங் கழன்றால் “தேருங Slo I al ip 

vpCure Qa புக்கள் கழன்றால் சரீரமூங குலையும், (0 1)
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அறுபத் திருபத் திருநூற்றி யெண்ப தனைத்துஞ்சந்து 
அறுபத் திருபதி ணூற்றிரு பத்தே யகன்றிறைச்சி 
௮ பத் திரண்டினி லாறஞ் சகன்ற முழக்குடலாம் 
அறுபத் திரண்டினி லைஃபத்தி யோன்பா கல்பிணியே. 

(௪ - 3) அ இ பரி இருப் hl 6), Bil ற்று எண்பனு சம்று 

அ த்னும (ரயி? x P= aoa), பறுகமம் ஓ மனுமியம் ௯ 1): 
ர ர் ் . , 

(சரரத்திறுள்ள) ஈசன் கொள்ளா பிரதம், அபத்த. இருப 

அ இல் - YO) HID Here, நாற்று இருபா அளன்று - நாற 

மிநப.து ே OL) FG) Da (p) iT,) ஐ நர து பலங்களும், இறைச்9- 

மரம்சம, 7] றுபத்து இரண்டு வில் வாறு ch அகன்ற முழக்கு 

டலும-(12-ல் (௩௫) மயி அல ௨0௨) முப்பத்திரண்டு முழு 
க்குடலும், அறுபக்கு இரண்டிவில் cit | HT ஒன்பான் ans 

DoolBiu (mee - GP ds» sow b ) epal «Sarasa th, (எ-ற,) 

முப்பிணிபயாவன.--௮।/ 5 19 55 MB wl Buin, 

UT FH BA கற்பி யாகில் வர அ வசப் (Ag அயி Of BTM), arf, 

DER BAG HUIS U7 0) Gol 0.— SO a, 

சேத்தும GDI ம்பி யாிெனில் இப். 

கெ வாபும்சுஞூம் நரரரிலே ம நவாமல் Dy Byrn ars 

மாம், 

கொவரயுக்களும் ஆசராந்தை பம் றி மிகவுஞ் ரஞ்சரித்து 

இருதயகமலத்திலே வூறினால் பிர்சமாம். 

தெச வா.புக்களும் அக்கிளிபடனே சலலாமல் BH WEI ust 

OH CFs giowrin, (08) 

அறுபத்து முன்றுட னேழு மணைந்திடம் பேத்தியும் 
அறுபத்து மூன்றினி லைம்பத்தஞ் சிற்சா ணுபாமேபபுக் 
அறுபத்து ol மன்றினி லைம்பத்தி யோன்ப தகல்பருடன் 
அறுபத்து மூன்றினி லைம்பத்து நாலற்ற வாயிலுண்டே . 

(௨-,) அறுபத்து கன்னு ஈடன் ஏழும் aS h நு. இடும் 

போ Dy & BN [ம்-() bt hot ef LB of WY ot பபற பெரிய Bra | % 

ஞூம், அறுபது ரன, பிள் லம்பந்து ப Bf OF hk இல ஈரி உப 

ரீ
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எங்கப், 

வெக்கை 

ரம் மெய் உம்-(௬லி௩ட-ல் இமடுி இல்லாதது ௮) எண்சா ணுயா 

முள்ள உடம்பும், அறுபத்து மன்றினில் ஐம்பத்து ஒன்பது 

அகல் பருமன்-(௬ய௩ -ல் (நியூ ௮சுல ௪) சகாற்சாண் பருமனும், 

அறுபத்து சமன்றினில் ஐம்பத்து நால் அற்ற வாயில் (௬௰௩.-ல் 

இய /அற்றது ௯) ஈவத்துவாரங்களும், உண்டு - இருக்கின்றன 

வாம், (௭-௮,) (08) 

அறுபத்து நாலி லறுபதில் லந்தக் கரணங்களும் 
அறுபத்து நாலி லறுபதில் லாதறை வாக்குகளும் 

அறுபத்து நாலி லறுபத்தோன் நில்லாக் குணங்களன்றி 
அறுபத்து நாலி லறுபத்தோன் றேகழிந் தோடனையே. 

(s1- i.) அறுபத்து நாலில் ௮௮பனு இல் Mi géa rows 

ளும்-(கம௪-ல் ஈய இல்லாதது ௪ - அந்தச்காணங்கள் நாலும், 

௮அபத்து வாலில் ௮றுபது இல்லாது அறை வாக்குகள் உம்-வர 

க்குகள் நாலும், அறுபத்து நாலில் அறுபத்து ஒன்று இல்லா 

குணங்கள் அன்றி - (௬ய௪-ல் ஈக இல்லாதது ௩) முக்குணங் 

களே யல்லாமல், அறுபக்று நாலினில் அறுபத்து ஒன்று கழி 

ந்து ஒடு ௮னையே-(௬யச-ல் ௭யக போக ௩) மூவித எக்கணைக 

ளாம், (04) 

அந்தக்காணங்கள் நாலின் சேதியும் எதேன்னில்:-- 

1, அன்மா வேண்டிய பொருளைத்தான் முந்திப்போய்க் 

குரக்குபோலப் பற்றிக்கொண்டு கொள்ளிவட்டம்போலச் ௬ழ 

ன்௮ திரிவகே மனமாம், 

2, மனம் பற்றின காரியத்தைப் பிக்சனைப்போல சங்கற்ப 

ஸிகற்பமாக நிச்சயிப்பதே புக்தியாம். 

3. புத்தி நிச்சயித்த யானையைப்போல் மதம் பிடித்திரு 

ப்பதே அகங்காரமாம், 

4. ஆங்கார மெழுக்கதை பாம்புவிஷத்தை நெஞ்சிலே 

ற வத்திருப்பதுபோலச் சிந்தித்துக்கொண்டிருப்பதே சித்தமாம், 

வாக்குகள் நாலின் சேதியு மேதேன்னில் --



மநேோரபபேரைைத, 01 
  sermon) 

ei een tame ணெ tens eR trl, Rep Meee etermetiilhe பய அர வதக்க... மமவவணுமவையிலு, ma rim heme யலை. எனை. மனன் அரன். 

1. ரகூலாதாரத்திலிருக்து பிரணவத்திலே ஒரு நாதமாக 

வெழுர்து நாபியளவ திரண்டு விர்துவட்டத்திலே தானே தோன் 

றி நிற்பது குக்குமையாம், 

2.  விடுதுவாகிய வட்டக்துள்ளே வொன்றைச் சொல்லப் 

படாறின்ற சொற்ப பொருளுக் கேதுவாகிய வொவ்வொன்றான 

௮ட்சரங்களி னுடைய ௮ வங்கள் கோன் கிற முறைமைதன்னை, 

அ டலிலே கூட்ட. மபிலமுட்டைக்குள் சலத்தில் [ ஞீசவ Fear (lp 

சோன் றி யுரூத2ித யாதே கின்றுறபோலட WG) சித்தத்திலே RM 

பொருளாப் உணர்அ மாத கிரமாய் நறபதே பைசந்தியாம். 

3. பிராணவாயுவிலே ௬டி வருகிற அட்ரரங்களைப் பொரு 

ஜக் கக்கராக வுநவங்கமா யெல்லாம் ஜாரங்குபட நிறுத்தி, செவி 

க்ருக் கொள்ளாமல், உளமே யசிவாய் மெதுத்சொளியாக ஈழி 
(7 

(௫ ௩ * 

ull பிறப்பதே மத்திமை பாம் 

4 அப்பிரண அரபுவுடகோடர அட்சாங்களைப் பொருட 
8 

சர்நபைபற்தவான வாரக்ரகரைடனே உசான வரவையங்கூ 
க்) ( oO t Ys 

LB கத்தூவககதை யுபாசான மாரக்கிக்ரொண்டு, கன்ட இரு த 

யம், யென்பவற்றுடன் கூடி, அரையஙற்று, வாயுநுகர்டறு கூ ட, 

உதட, பல்லு, நாசி, PSY ot os Wid எட்டுத்தானத்திலேயும புற 

ப்பட்டு வரனங்ககார் செலியின் பகு இபற்றக் கேட் சர்ரச்கதாக 

நனைக்க பொரு௱ப பிறர்க்சறிவிக்கசசர்கசாச? ரெ கிஇதலே 

வைகதரியாம். 

முக்ருணங்களின் சேதியை, கொகை அகாரஇபுட் காண்க. 

எட்சணை முன்றின் சேதியும் ஏதேன்னில் -- 

1. பிறர்தனககைள் காங்கி பிரட்டிக்கலே ௮/தயெட்சணை 

க ட “OA ‘ அடி . க ர 
9 புக்இராரல் வரும் பினக்கை பயெொமித்சலே, புதிதாஃய 

ட்சணையாம, 
° ட ௬ o™, [] 6 

8. DIG WMG RTT FH Hl of Mow Ut Gara eng Gis 
oy 

@ yra dust Fam Tin,
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அறுபத்தி யஞ்சி லறுபதிழ் கோசத்தி லாவிரின்ற 
அறுபத்தி யஞசி லறுபதிற் பூதமேய் யாட்டறிந்து 

அறுபத்தி யஞ்சி லறுபதிற் பூதமேய்ப் போக்ககன்று 
அறுபத்தி யைந்தினி லைம்பத்தி பேழி லனைத்தேகுமே, 

பூ, > mae fy Sf 5 உச சூ (௭-௧) ௮ சபத்தஜத்தில் ௮ அபு இல் கோசத்தில்-((டு 
் ரு ் . ் கில் 7 af) 18 5 _ 

-ல் ௬௰ இல்லாதது ௫) ஐய்கோசச்திலும், அவி நன்ற வன் நின் 
க உ ஆசு த, ச . . 

PB, YAISGTH OO DN Y DID இல பூசம ரப்பு நகசர௮ம, 
மெய் ஆட்டு அறிந்து - உடல் உண்டான சொரிர் கூ, அ பசது 

அஞ்சில் அறுபதில் சம ஐமபூதஈகளினுடைய, மெய் போக்கு 

அசன்று-உண்மையான போச்குகள் எல்லாம் நீங்கி, அஅபத்று 
ச் 

os Rev ஒம்பது ஏழில் சீனதற்ரு ஏருே- roc காயமாய்ப 0 BOD BQO sh sal 02 YT Dal OF oy [ts 5 

போம். (எ-று) (65) 

ஐங்கோசற்களின் பெயரும . Yorn ss (GD dH wM Ld. 

1.  தாகுிக்கலினாுலே யெ௫்க உடம். முகல் அன்னாரா 

மாதலாலே அன்னபயகோசம், 

2, அன்னா Th RCo பிராணறுச் குப் பெலனுண்டா 

கசையால் பிராணமயகோசம், 

3.  பிராணததினுலே wortous 9 Coron மாகை.பினலே 

மனோமயகோசம், 

4. மனதின்கண்ணே விஞ்ஞான.மாகிய நெறி தோன்றுமா 

கையினால், ௮ விஞ்ஞான மயகோசம, 

9. அர்த விஞ்ஞானத்தினாலே ரகானாசர் சோன்றுமாக 
லால், ௮து ஆனர்தமயகோசம், 

க உர உ 4 ம் க * * ௪ ௪ 

பஞ்ாசோசக்திறும் எிவனிருப்பசற்குத் திருல் டரந்திரமே 

தென்னில் அன்னமில்லாவிட்டாலும், பிராணவாயு வில்லாலிட்டர 

அம், மனதில்லாவிட்டா go, அறிவிலவாவிட்டாறும், ஈகமில்லா 
உ ரூ 
) சீவளிராறு, விட்டாலும், தேக! 

அகையாற் பஞ்சகோசத்திறும் சிவன் ஆதாரமாயிருர் த, 

ர 7 s a க 

ஐம்பூதத்தின ௮ண்டால.அ சரீரம்,
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இவலைம பூசுசத இறும பிர இிவியா எசேதசென்னில்.-- மபிர், 

சோல், என்பு, ஊாமபு, தரைய/வவைந்சாணாய மண்ணாம். இசட 
* * . oN ந. . 

ம்பு உறத்துக HY BT Gun 

ச் ® 4 YV * a . 

2:  அஇப்புவாவ தேதேன்னின் 1, உம், a & Havin, 
ஓ ௫ * . a ப்ப * ச ப் ச 

மூ, நிணம், இவ்வைர ஈரமை தண்ணிராம், இரனுடம்பு குளிர் 

ஈத பதஞ்செப்பும், 

தேயுவாவது'---.இ சாரம், Th ont, tytiip, @rmii}, பெஜிர் 

சம், இவவைர்காணாய Orie sTo 9) GOLLY 7 Le a 

விக்கும். 
ட சஷி சு டி * ச ௪ . . 

வாயுவாவது---இடல, இரு, மயா ரல், ஈட்சாலு தக௲ால 
5 5 ரு உகு ட ட டரரு 

இவ்வைஈகாணயாய சற்று, இநங்டவ। எரி உக ரப்பு, 

காசமாவக --மோரரம போபம, மோசம். மாம் மாரி 
2b J) (க ம் 3 , ச் a 45 

. ’ Cy ச . * 

ரியம் இவவை Dy I SO) (oa oll, (a) a NEL A | i j 7 //ராரய் ட்ப 

Osi Dray, 

Q)arnerioiu ya angus Para 79 gia ரக் சொல 

pom ath OI gasp In rio rr ப ர௮ுடே ர ரச்ரைளிட் 
* ரூ சு 

ட, புரியட்ட காயா உடம் 7வன பேப், 

புரியட்டகாயமாவதேதெனில் --௪ நா, பரிகம், ரூபம், ரசம 
கந்தம், மனு புசி 7௪ம் அகப்சராம on woe. Ooi tp 

புரியட்ட crus GBs Patsy பொல ப்படி யெனில்: 

பாம்! தோலை பயுரிகதுக்சகொண்மி போன ழஒிபோலவாம்... இழு 

விபபடி. போனபடி பிலே பூராகாபதலே புரியட்ட சாய 

மில்லை. எபபடியென்னிக் --சரதிற௩ நம் சேனா. கண்டரிருற் 

அம் ura, மோ T ne ௫ h AD rid மறியா. ity இருக் நபம் வை 

யறியா, மூக்கிருநதும் முகர. அன்றியும், மனைக்க மனமில்கை 

நிச்சயிக்க DY Dol 00 ( (Lf 5 நலியன காண்க, 

இதனால் Bf, BLOT 91 By (Lf, நரி வரும வும், புரியட்ட காய 

மூண்டாம் ol our WLING யாம், 

அறுபத்தி யாறி லறுபதிற் சூடிபை யன்றிமண்ணோ 
அறுபத்தி யாறி லறுபதிந் சமயமேன் றறைவதேன்னோ 
அறுபத்தி யாறி லறுபதி லநீதக ரானைகண்டோா 

அறுபத்தி யாறி லறுபதி லாக வறைவதொப்போ,
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(எ-ழி.) அறுபத்து ஆறில் ௮றுபது இல் ரடியை அன்றி 

(௬ய௬-ல் ௬௰ போக ஈ) இறுகிய கெங்கையை யணிர்தானை யல் 

லாமல், மண்ணோர் - உலகத் துள்ளவர்கள், அறுபத்து அசில் 

அறுபது இல் சமயம் அறைவது என்னே - அறுவகைர் சமயங் 

கக் கூறுவ தேனோ! அறுபத்து ஆறில் அறுபறு இல் அந்த 

கர் அனை கண்டோர்-அனையைக் காணவர்த பிறவிக் குருடர்கள் 

௮அவர், அறுபத்து அறில் அறுபதில் ஆக அறைவது ஒப்போ- 

அறுவிதமாகர் சொல்வது சரியோ, (௭-௮) (60) 

அறுவித சமயமாவன.--2 லகா।([தன், மாயாவரஇ, புத்தன், 

ராணன், மாம்சன், பாஞசராத்இரி, 

பானை பைப் பார்ர்சு விரும்பிய பிறவிக்கு நடர்கள் அறுவர், 

பாண பினிடஞ ரென்று ஒருவன் காதையும், ஒருவன் தும்பிக 
* * py ட . 0 ௪ ௩ . 

ஸு கயைபும், ஒறாவன் கலைய, ஒருவன் வாலையும், ஒருவன் தற் 

குத்தையும், உருவன் உடம்பையும் அகக் கையினாற் றடவியமாத் 

இரமே யாளணையென்௮, அறுவமும் ஆறுளிரமாகர சொல்வது 
ர் 

போனுமாம், 

அறுபத்தி பேழி லறுபதில் லாதுவித் தியாதத்துவம் 

அறுபத்தி மேழி லறுபத்து நாலற்ற தாங்காலமும் 

அறுபத்தி யேழி லறுபத் திரண்டிற் சிவதத்துவம் 
௮றுபத்தி பேழி லறுபத் திரண்டற்ற வத்தைமத்தியே. 

(எ-ு.) அறுபத்து ஏழில் ௮அபது இல்லாது ONG BUT Bs 

லிமட் - (சா யிஎ-ல் ஈ.பி யபோனது ot) வித்தியா சுகீதுவம் ஏழாம், 

அறுபத்து ஏழில் ௮ற௮பத்து நால் அற்றது ஆம் கரலம உம- 
(௬வல் ௬௪ செஃல ௩) காலம் கூன்றாம், ௮அபத்து ஏழில் 

அ பதநு இரண்டு இல் சீவதத்துவம்-(௩0௨. - ல் ஈம௨ இல்லா 

தது-௫) சிவதத்துவம் BOF GML, HY MLS oh Sl ஏழில் HY DI S$! 

இரண்டி ௮ற்று அவை மத்தியே - மக்கியாளர்ை யைக்தாம, 

(௭-2) (07) 

வித்தியாதத்துவம் எழாவன --காலம், ஈய௫, கலை, வித்தை 

இராகம, மரயை, புநடன், ஆன்மாவுக்கு வித்தையினாலே 9 

கண முூனடாக்குகை பினாவே வித்கியா ரக்துவமெம்ற போயி
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ற்று, இர்த விச்தியாசுத்துவத்திற்கு சுக்கா ஈத்த தத்துவமென் 
௮ம் பெயர், எனெனில், ௮௪ ௧௪ மாயையினாலே தோற்றமா யிரு 

க்சச்சசெய்தேயும் சுத்த மாயையினாலே பிரேரிக்சையாலெனக் 

கொள்க, 

இவற்றின் செய்தி யேதேன்னில்:---முற்கூறிய யேழினும் கா 

லதத்துலம் மூன்றுவகையாம். ௮வையாவன:--செல்காலம், நிக 

ம்காலம், வருங்காலம். 

சேல்காலமாவது:--ஆன் மாக்கள் ஈடக்கின்ற காலங்களிலே 

பிவனுடைய காமம் சட்டுண்ட யெலலையிலே கொண்டுபோய் 

வைப்ப துவரம், 

நிகழ்காலமாவது:---௮ல் வெல்லையிலே பண்ட பதார்த்தங்க 

ளப் பலிக்கச்செய்வதுவாரம். 

வருங்காலமாவது:--௮௮.ப் பகார்த்தங்களை ரோக்கிப் புதுமை 
Qe Wav gam Lb. 

இனி நியதியாவது:---அ௮வ் விட க்கிலே செய்க கிளையள வு வருகிற 

பலனை யேற்றக்குறைச்சல் வாராதபடிக்கு, அவ்விடத்து வருகிற 

கன்மம் புசிக்குமிடக்து இராசனுடைய ஆக்கனையைப்போல 

கடவாதபடிக்கு யிவனை கிறு$்துவதுவாம். 

கலையாவது:--இவன் கன்மகதைப் புசிப்பது காரணமாக 

ஆணவமலக்கால் மறைப்புண்டு கடர்தவனை யம்மலத்தைச் சிறித 

நீத்இ யிவனுக்குக் இரியை யுண்டாக்குவதாம்; 

வித்தையாவது:--கிரியை செய்யு மிடத்திலே புத்திக்கும் 

சீவனுக்கும் நடுவாக நின்று, அவ்விடக்கிற் கிரியைக்கேற்ற அறி 

வுண்டாக்குவதாம். 

இராகமாவது:---இவன் கன்மம் அதிவாகச் செய்யுமிடத்தி 

லே தான் பெற்ற பலனைச் சிறிதாக்கிப் பெருததின்மேற் பிரிய 

முண்டாக்முவதுவாம், 

மாயையாவது:--தான் பெற்ற பதார்த்தத்தைக் தான் யோ 
சிச்குமிடத்து, அந்த பதா।க்க மென்ன, தானென்ன இரண்டற
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மயக்குகித் ‘Hl, இதுவே யொழி ர்னு வேறிலலையென் று மோகத் 

தைப் பன்புறுவது, 

புருடனாவது --ஆன மா அலிகாரிபாயிரப்பன், அவிகாரி 
௩ 4 டி * ச ட இ) ம * ம 

யான ஆன்மாவுக்கு விகாரததை யண்டாக்கி இகதிரியங்களிலே 

நின் ஏற்போலப। பஞ்மோர்இிரியங்கடோ றும் கொள் சிவட்டம்போ 
ஐம் ஈழன்று இரிரஅு ஆன்மா (/சிமகின்ற சத்தாதி விஷயச்கதைத 
HT oat | அத்தே னன் பருர iD, 

சிவதத்துவம் ஐந்தாவன -- த்த வித்தை, ஈரம், சாதரக்லி 
௩ f\ ௪ . 

யம், ச) Faw Bow Wo nd Hb ரதத தத்துவமென்றும், 

(றெச்சாண்டமொன் ம பெயர், ஐ. ௫ ததீறுவமொன் ற தூ சுத்த 

மாபைபிலே தோன்றுகலென லமிய, பிறக்காண்டமென்ற ௪... 

விதியா தக்நுவத்தைப் பிபேரிக்கைபினுவரம், 

வித்தியா தத்துவத்தை சிவதத்துவம் பிரோரீப்ப தெப்படியே 
ர் . * ரு } ௪ s 

னில் --சாலத்தைபும், சிபதியைபும, ஈகலயைய சச்தி சத்துவ 

செலுஈதும. விரததையை சத்தவிரதை செறுநறும். இரா கததை 

பீடரஞ செலுத்தும். ம ஓயயை சிவதர்துவள Clr Qué bib. Ly 

டனை சாதாக்கியர௫் மெலுக்தும, 

இனி சுத்தவித்தைபாவது --ஞான மேரிக் இரியைக் குறு 

ந் இருக்கும 

ஈசரமாவது --ஞாூனு௩ ருறைகது கரியை புயாந்திருக்கும். 

சாதாக்கியமாவது --ஞா சழுங் கிரியையும் ஒத்திருக்கும். 

சத்திபாவது --கிரியையை சாடியிருப்பதாம், 

சிவமாவது --ஞானமா பிருப்பதாம் 

மத்திபாலவத்தை யைந்தாவன.--சாக்கிரததில் அதீதம், சா 
க்சரத்தில அரியம், சாக்கிரத்திற் சுழுத்தி, சாக்கிரத்திற் சொற்ப 

னம், சாக்றெத்திற் சாக்கிரம், 

சாக்கிரத்தி லதீதமாவது.--கருவிகரணாதிசளுடனே கூடி. சர 
க்கரஸ்தணுக பிருக்கச்செய்கே முன் ரா மொருவனை யறிவோம் 

அவனுஞ் லொள் கழிந்தபின்பு ஈம்முடைய பேரைச் சொல்லி
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மூன்வந்து ரின்று, ஈம்மை யறிவீரோ வென்றான். அ௮ங்கனஞ் 
சொன்னவனை யறியமாட்டாமல் கருவிகரணாதிகளுடனே யெல்லா 
மிழந்தலிடமாம், 

சாக்கிரத்திற் றுரியமாவது:---மூலப்பிரகிருதியடனே பிராண 
வாயுவாம். 

சாக்கிரத்திற் சுழுத்தியாவது:--பிரகிருதியும், பிராணவாயுவும் 

சத்தத்துடனே கூடி யவனைக் கண்டவிடம் கிகழ்கலாம். 

சாக்கிரத்திற் சோற்பனமாவது--பிரகிருதியுக், தசவாயும், 
அ௮னாதிகளும், சத்தாதிகளும், வசனாதிகளுமாக இருபத்தஞ்சு 

sho con Caryn ao wader யின்னானென்று ௮.றிவ.தவாம், 

சாக்கிரத்திற் சாக்கிரமாவது:---பிரகிருதியும், அர்தக்கரணங்க 
ளும், தெசவாயுக்களும், ஞானேர்திரியங்களும், கன்மேந்திரியங் 
களும், சத்தாதஇயும், வசனாதியும் ஆக உ௰௫-கருவிகளுடனேகூடி 

ஊரும் பேரும் உறவும் சந்தேகமற வறிந்து கட்டிக்கொள்ள ௮வ 

செழுந்தவிடமாம். 

அறுபத்தி பேட்டி லறுபத்தேழி லாதுபிரே றலவத்தை 
அறுபத்தி யேட்டி லறுபத்து மூன்றற்ற தாகும்பையும் 

அறுபத்தி யேட்டி லறுபதில் லாதுவி காரகநேஞ்சே! 

அறுபத்தி மெட்டி லறுபதில் லாதணுச் சேயலுன்னுமே. 

(எ-ஐ,) கநெஞ்சே-மனமே! அறுபத்து எட்டில் அறுபத்து 

ஏழு இலாது பிரோறாலவத்தை-(௬௰௮-ல் ௬௦௭ இல்லாதது - ௧) 
பிரேராலவத்தை யொன்றும், அறுபத்து எட்டில் ௮அபத்து மூன் 
றி அற்றது ஆகும் பையும் - (௬௰௮-ல் ௬௰௩ அற்றது ௫) பை 

டீயந்தாம், அறுபத்து எட்டில் ௮றபது இல்லாது விகாரம்- 

(௬௰௮-ல் ௬௰ இல்லாத ௮) விகாரம் எட்டாம், ௮௮பத்அ எட் 

டல் ௮றபது இல்லாது அணுச்செயல்-ஆன் மதொழில் எட்டாம் 

என்று உன்னும்-என்றில்வாராக நினையும், (௪-௮.) (68) 

பிரேராலவத்தையால தேதென்னில்-அன்மா ஈல்வினை யிர 
ண்டையுந் தத்துவத்துடனே பொருந்தியிருத்தலாம். ௮ஃதெப் 

படியென்னில்: யாதா மொரு சருமத்தைக் கா௪ ஆகாசத்தினிட 

ரக் கேட்கும். கேட்டதை மனு கிளைக்கும். நினைத்ததைப் 

8
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புத்தி நிச்ச.பிக்கும். கிச்சமித்ததை அங்காரர் திடமா யெழுப்பும், 

எழுப்பியதை சித்தம் சிர்இககும், சர்தித்ததை காலம் கட்டுண்ட 
எல்லை.பில் கொண்டுவைக்கும், வைத்ததை நியதி நிறுத்தும், கிறு 

த்தியதைக் கலை அறிவிக்கும். அறிவித்ததை வித்தை செய்விக் 

கும். செய்வித்ததை யிராகம் (பெற்றதைச் சிறிதாக்கிப் பெறாத 

இன்மேற்) பிரியமுண்டாக்கும். உண்டாக்வெைவத்ததைப் புரு 
டன் ரானென் றபிமானிக்கும். அபிமானித்ததை மாயை மயக் 

குவிக்கும். மயக்கெயதைப் பிரகிருதி யழுக் அவிக்கும், இவ்வாறாக 
பதினாலு தத். தவத்தைக்கொண்டு ஒருவிஷயத்தை யான்மாவுக்கு 
திரியாசத்தி போ௫ிப்பிக்கிறது தம்பிரான் செயலென் றறியாதபடி. 
பினுலேயன்றோ ஜனன மரண முண்டான. 

பை யைத்தும் அவற்றின் சேயல்களும் என்னவென்றால்: 

1. அமரவாசயம்:-இது ஆசாரக்கிடை. 

2. பக்குலாசயமாவது:--இது யாகஞ்செய்யு மிடன், 

௩. மலவாசயம்:--மலக்கடை, 

& மூத்திர வாசயம்:--சலக்கிடை, 

கொப்பவாசயமாவது:-- விந் துக்கிடை. ட
ோ
 

விகார மேட்டூம் அவற்றின் சேயல்களும். 

1, சாமமாவது:;- தன் தார மிருக்கப் பிறதாரம் ஈத்தல், 

2. குரோதமாவ,௪.--கோபம். 

5. லோபமாவது:--பொய்ச்சார்வு கொள்ளலும், 2 MSS 

மும், 

4, மோகமாரவது..அமனை மக்க ளாசை, 

ந.  மதமாவது:.. தனக் கெதிரில்லையென்னுங் கெர்வம். 

6. . மாச்சரியமாவது;:--உறவுபோல விருந்து, உள்வினை 

விளை த்தல், 

7- இடும்பையாவது;--சா னொழுக்கமில்லாம லிருந்து தா 
ஜனெருவர் கொளக் கொளல். 

8. அசூயையாவ௫:--ஒருவரை புரணி சொல்லுதல், தன் 
ரூற்றங் காணாது பிறர் குற்றங் காண்டல்,
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உயிர்ச்செய லெட்டாவன:---இச்சை, அறிவு, இயற்றல், வெ 

அப்பு, விருப்பு, மயக்கம், இன்பம், அன்பம், 

அறுபத்தோன் பத்தி லறுபத்தேட் டில்லாதா காசகுணம் 
அறுபத்தோன் பத்தி லறுபத்தி யேழிலா தாம்வளிக்கும் 
அறுபத்தோன் பத்தி லறுபத்தா நில்லாத வக்கினிக்குணம் 
அறுபத்தொன் பத்தி லறுபத்தஞ் சில்லாப் புவனிக்கஞ்சே. 

(௭-௮.) அறுபத்து ஒன்பதில் அறுபத்து எட்டு இலாது 
அசாச குணம்-(௬௰௯-ல் ௬௮ இல்லாதது ௧) அகாசத்துக்குச் 
(சத்த) மொன்றே குணம், அறுபத்து ஒன்பதில் ௮றுபத்து ஏழ் 
இலாது ஆம் வளிக்கும்-(௬௰௯-ல் ௬௭ இல்ல.து ௨) வாயுவுக்கு 

(ஈத்த பரிசமாக) இரு குணங்களாம், அறுபத்து ஒன்பதில் 

அறுபத்து ஆறு இல்லாது அக்கினி குணம்-(௬௰௯ ல் ௬௦௬ இல். 
லாது ௩) தேபயுவுக்கு (சத்த, பரிச, ரூபமாக) மூன்று குணங்க 
ளாம், அறுபத்து ஒன்பதில் ௮றுபத்து அஞ்சு இல் அ௮ப்பு-(௬0௯ 

-ல் ௬௰௫ இல்லாதது ச) அப்புவுக்கு (சத்த, பரிச, ரூப, ரசமாக) 

நாற்குணங்களாம், புவனிக்கு அஞ்ச -பிரு இவிக்கு (Fa, பரிச, 

ரூப, ரச, கெர்தமாகிய ஜர்துமாம், (௪-௮) (69) 

எழுபது மும்மாவை யும்வணங் காயி.ப லறஞ்சேய்யாய் 

எழுபதி லிருபத்தோன் நில்லாத தோதில்லை யிறையடி. மேல் 
எழுபது மைக்கிணை யாகிய மாதர்மீ திச்சையுற்றால் 
எழுபது மைக்கோத்த யிவ்வுடற் போய்விடி லேன்செய்வதே. 

(௪-து.) எழுபது மும்மாவையும் வணங்காய்-(எ௰ மும்மா 

ஐ) தம்பிரானுடைய பத்தர்களை வணங்கமாட்டாய், இயல் அற 

ஞ்செய்யாய்-தகுதியான தருமங்களையுஞ் செய்யாய், எழுபது 

இல் இருபத்து ஒன்று இல்லாத தோதில்லை இறை அடிமேல்-(எய௰ 

-ல் ௨உ௰௧ போக-௪௰௯) பரமசிவனுடைய பத்தியில்லை, எழு 

ப.து மைக்கு இணையாகிய மாதர்மீது இச்சை உற்றால் - எழுதப் 

பட்ட இத்திரத்திற் கொப்பாகிய மாதர்மீது ஒசை வைத்தால், 

எழுபது மைக்கு ஒத்த இவுடல் போய்விடில் என் செய்வதே- 

எழுதிய பதுமைக்குச் சமானமான இவ் வுட லிறர்துவிட்டால் 

என்ன செய்தல், (எ-ு,) (70)
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எழுபத்தி யொன்றி லேழுதி லேண்ணமோ வெண்ணுதனீ 
எழுபத்தி யோன்றி லேழுபதில் வாதையே யெண்ணியோன்றாய் 

எழுபத்தி யோன்றி லேழுபதில் லாம லேமக்கருளாய் 

எழுபத்தி, யொன்றி லேழுபதிற் சாற்றவீ டேற்றமுண்டே. 

(௪-ஐ.) எழுபத்து ஒன்றில் எழுபது இல் எண்ணம் ஓ நீ 

எண்ணுதல்-(எ௰க-ல் எ போக ௧) மனமே-நீ எண்ணும் எண் 
ணம் ஒன்றேயா? எழுபத்து ஒன் றில் எழுபது இல்" வாதையே- 

வாதையொன்றிற் டெனாம், ஆகலான், எண்ணி ஒன்ருாய்-ஒரே 

மனதாய் எண்ணினால், எழுபத்து ஒன்றில் எழுபது இல்லாமல்- 

அறியாமையை யுண்டாக்குிற ஆணவமல மிலலாமல், எமக்கு 

அருளாய்-ஈமக்குக் காருண்யத்தோடு, எழுபத்து ஒன்றால் எழு 

பதில் சாற்று-ஒரேமனதா யிருநதால் சொல்லும்படியான, ஈடேற் 

றம் உண்டே-மேம்பா டுண்டாம, (௭-௮) (71) 

வீடு ஏற்றம் என்றும் பிரித்துக் கொள்ளலாம். 

எழுபத் திரண்டி லறுபத்தி யேட்டில் லதுகோணமண் 
எழுபத் திரண்டி லறுபத்து காலில்லா திந்திருநீர் 
எழுபத் திரண்டி லறுபத்தி யோன்பதிற் நீவுருவம் 

எழுபத் திரண்டி லறுபத்தி யாறிற்கால் வான்வட்டமே. 

(௭-.து.) எழுபத்து இரண்டில் அறுபத்து எட்டு இல்லது 

கோணமண் - (எய௨-ல் ௬௰௮ இல்லாதது ௪) பிருதிவி நாற் 

கோண (சர) மா யிருக்கும், எழுபத்து இரண்டில் ௮பத்து 

நால் இல்லாது இந்து இரு கீ£-(எ௰௨-ல் ௬௪ இல்லாதது ௮) 

௮ப்பு எட்டாம் பிறையைபபோல் இரு கோணமா யிருக்கும், 

எழுபத்து இரண்டில் அறுபத்துஒன்பதுஇல் தீ உருவம்- (எ௰௨-ல் 

௬௦௯ போக ௩) தேயு முக்கோணமா யிருக்கும், எழுபத்து 

இரண்டில் அறுபத்து ஆறு இல் கால்- (எ௰௨-ல் ௬௦௬ இல் 

லாதது ௬)வாயு௮றுகோணமா யிருக்கும், வான் வட்டம் - ஆகா 

யம் வட்டமாயிருக்கும், (௪-௮,) (7£) 

எழுபத்து மூன்றி லேழுபதில் வயதுண் டிருக்குமேய்யோ 
எழுபத்து மூன்றி லேழுபதில் வயதேதி லோமரணம் 
எழுபத்து மூன்றி லேழுபதில் லாசையுற் றேன்னபயன் 
எழுபத்து மூன்றி லேழுபதிற் கண்ணனை யேத்திடையே.
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(௭-.) எழுபத்து மூன்றில் எழுபது இல் வயத உண்டு, 

(எ௰௩-ல் எ௰ போத ௩.) வயது மூவகைத்து, இருக்கும் மெய் 
யோ-இருப்பதுபோற் காட்டுஞ் சரீரமோ, எழுபத்து மூன்றில் 

எழுபது இல் வயது எதிலோ-முப்பருவத் தெப்பருவத்தோ, மர 
ணம்-சாதல், ஆகையால், எழுபத்துமூன்றில் எழுபதில் ஆசை உற் 
௮ என்னபயன்-மூவாசைகளையுறுவதால் என்னபயன்? எழுபத்து 

மூன்றில் எழுபது இல் கண்ணனை ஏத்து இடையே - முக்கண்ணு 

டைய பரமசிவனை இடையிடையே துதிசெய்வாய், (௪-௮) (73) 

ஏத்து இடு ஐயே யெனப்பிரித்து மனனே, அுதிசெய் யென் 
௮ம் பொருள், 

வயது மூன்றாவன:--இளமை, வாலிபம், மூப்பு, 

எழுபத்து காலி லேழுபத் திரண்டில் வினையோத்ததேல் 
எழுபத்து காலி லேழுபத்து மூன்றி லிருண்மலம்போம் 
எழுபத்து காலி லேழுபத்து மூன்றில் மலபாகமேல் 
எழுபத்து காலி லேழுபதிற் சத்தினி பா தமுண்டே. 

(எ-௮.) எழுபத்து நாலில் எழுபத்து இரண்டு இல் வீளை 

ஒத்ததேல் - (௭0௪௫-ல் எ௰௨ போக ௨) இருவினை யொப்பாகில், 
எழுபத்து நாலில் எழுபதஅ மூன்று இல் இருண் மலம் போம்- 

(எ௰௪-ல் aim. போக ௧) ஆணவ மலம் ஒன்றும் போய்விடும், 

எழுபத்து காலில் எழுபத்து மூன்று இல் மலபாகமேல் - ஆணவ 

மலம் போய் பாகமாகில், எழுபத்து ராலில் எழுபது இல் சத். 

தினி பாதம் உண்டே-(எ௰௪-ல் எம போக ௪) தால்வகைச் சத் 

தினி பாதமும் உண்டாம். (எ-ு.) (74) 

நல்வினை யேறினால் சொர்க்கமும், தீவினை யேறினால் ஈரகமூ 

முண்டா யனுபவித்௮, மீண்டுஞ் செனித்த௨ால், இருவினை யெரப் 

ப்பில், (ஆன்மா) செனனமரணத்திற்குப் பயர்.து, சிவனை வேண்டி. 

நினைக்கும், இப்படி. கினைர்த காலத்திலே மூல மலஞ் இறிது 

விட்டு நீங்கும், ௮ப்போ.து மந்தம், மத்ததரம், இவிசம்,. தீலிர 
தரம், என்னும் சரல்வகைப் பரிபக்குவங்க ஞண்டாம், இவற்றை 

யப்பால் விவரிப்பாம். முன் சொன்ன சத்தினிபாதமாவ.அ “திரா 

தையென்னும் ஆதிசத்தி ஆன் மாக்களுக்குக் சன்மத்தைப்* சப் 

பிக்கப் பண்ணுவது, காரணமாகச் தேகாதி பிரபஞ்சுத்தின்மீதில் 
௮பேட்சை புண்டாகப் பண்ணும், இருகினையு மொத்து; மலபரி
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பாகமான காலத்திலே அன்மாக்களுக்கு மோட்சாபேட்சை பிற 

ப்பதாக சத்தி முன்பின்னாகத் திரும்புவதாம். 

இப்படி சத்தினிபாதமான காலத்திலே ஆன்மாக்களுக்கு 
அறிவு விளையும்படி எப்படியேன்னில்:--சிலர் அழகாகவும், சு௪ 
மாகவும் வுண்டுடுத்துப் பூண்டுவருகிறார்களே நாமும் அவர்களைப் 
போல் உண்டுடுத்து வாழாதிருப்ப தேனென்றும், உடல் ஒரு 

தன்மையா யிராது ஈரை திராப்பட்டு வருவானேனென்றும், 

இவைகளையெல்லாஞ் செய்வான் ஒரு கர்த்தா ௮ண்டென்றும் 

நினைர்திருப்பதே மந்தமாம், 

இனி மந்தமேன்றால்:---கர்த்தனை யறிவதற்கு, அறிவிப்பானை 

யன்றியிலே நம்மா லநியப்போகாதெனறும், ஈம் வினையை காமே 
% யொழிக்க வறியோமென்னும் ௮ன்மா ௮றிதலாம். இன்னும் 

மர்தமென்றால்-கடபடா திகள் மூதலாகிய வுருவங்களையெல்லாஞ் 
சூரியனையன்றி, கண்ணானது தானே காணமாட்டாதுபோஃவும், 
பூமியன்றியிலே கால்கள் தானே ஈ௩டக்கமாட்டாதுபோலவும், 

குருவன்றி பாத்தை யநியமாட்டோம். அறிந்து நடக்கமாட்டோ 

மென் றறிதலுமாம், 

இதுவன்றியும் மந்தமேன்றால்:--லிஷர் தலைக்கேறி மெய்ம் 

மறந்து கஇடர்தவனை மெய்யான கருடன் பரர்வையாலும் மாளா 

தென்று, ஒருவனைக் கெருடனாகப் பாலித்து, ௮லன் கெருடப் 

பார்வையாலே தீருவதகபோல ஆன்மாக்கள் தாங்கள் செய்த 

வினையாகிய விஷமெல்லாம் சிவன் நிரூகோக்காலுர் தீராதென் 

றும், தேன் திருக்கண் சாத்திடத் தீர்க இடுமென்றும், அறிவ 

தமாம். 

இதுவன்றியும் மந்தமாவது:--ஆசான் ஆணவமாகிய _யிரு 

ளுக்கு அருளாதீத்த னென்றும், அ௮ருவா.ிருக்கும் பரம்பொரு 

காக் காண்பதற்கு ௮ஞ்சன மென்றறிவதூஉமாம். 
  

உ நம் வினையை நாம் ஒழிக்காத முறமை எப்படியேன்னில்:-- 
பித்தனைவன் பித்தம் தீர தான் மருர்து கொள்ள வறியான்போ 

லவும், விஷந் தலைக்கேறி மூர்ச்சித்தவன் தலைக்கேறி.பிருந்த விஷூ 

த்தை தானே மீட்டுக்கொள்ள வதியாச போலவுமாம்.
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இனிமந்த மேன்றால்:--௮ருளே யுருவாய் ௮.சிவிக்கவந்த 

குருவை வேண்டாமல் அருவா யிருக்கிற பரமேச்சு ரளைத் தங்க 

ள.றிவினாலே யறிக்து, மோட்சத்தை யனுபவிப்போ மென்றும் 

ஆசை கொளல் என்போல வெனில்! உருவாயிருக்கும் பாலை, 

தேனை, பாகை, வேண்டாதவர் தித்திப்பைக் கொள்ளவேண்டிய 

  

செயலென்னா வென்று கினைப்பதுமாம், 

இன்னும் மந்தமேன்றால்:--மானைக்காட்டி மானைப பிடிப 

பதுபோல அருவமாகிய சீவகாருண்ய பராபரந்தானே பக்கு 

வான் மாக்களை யிரட்சிப்பது பொருட்டாக வுருவமாய் வந்தது 

போல வென்றும், இப்படியாகவர்த காரணகுருவே குருவல்ல.து 
காரியக் குருவாலே பயனில்லை. அதென்போல வென்னின் சண் 
ணில்லாகவனுக்கு கண்ணுள்ளவன் கோல்சாட்டாமல், குருடனு 

க்கு குருடன் கோல்காட்ட ஈடந்தால் முன்னே யிருப்ப.நு குழி 

யென்றும், வழியென்றுங் காணான். இப்படி. யேது மறியாத 

காரிய குருவானவனை நீங்கிக், காரண குருவாலே, ஆன்மலாப 
முண்டென்று நினைப்பதுவுமாம், 

இனி மந்ததாமாவது:--கர்த்தாவை யறியவேண்டு மென்ற 

ஆசையே, 

தீவிரமாவது:---கர்த்தாவை யறிவிப்பானைத் தேடுதல். 

தீவிரதரமாவது:--தேடினபடியே கிடைப்பது, 

இங்ஙனம் அறிவிப்பானை யடைந்த பக்குவன் குண மேதேன் 
னில்:--லாழைத்தண்டும் ௮ச்சினியும் போலவும், பச்சை மரமும் 
அக்கினியும் போலவும், விரஞூம் அக்கினியும் போலவும், கரியும் 

அக்கினியும் போலவும், பிரபஞ்ச வழியிற் செல்லவும், முத்திவழி 
யில் ஈடக்சவும் ௮றியாமல் திகைப்பன், 

எழுபத்தி யைந்தி லேழுபதிற் சத்திக ளேன்னசோல்லும் 
எழுபத்தி யைந்தி லேழுபதிற் கிர்த்திய மேன்னசோல்லும் 
எழுபத்தி யைந்தி லேழுபதில் லாத வேழுத்தேன்னவோ 
எழுபத்தி யைந்தி லேழுபதில் பூத நீறமியம்பே. 

(எ-று) எழுபத்து ஐர்தில் எழுபது இல் சத்திகள் என்ன 
சொல்லும் - (எ௰௫.-ல் எ௰ இல்லாதது ௫) சத்திகள் ஐரந்தும
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சொல்லதென்ன? எழுபத்து ஐர்தில் எழுபது இல் கிர்த்தியம் 

சன்ன சொல்லும்-கிருத்தியங்கள் ஐந்தும் என்ன சொல்லும்? 
எழுபத்து ஐநதில் எழுபது இல்லாத எழுத்து என்னமோ-பஞ் 
அாட்சரங்கள் என்ன சொல்லுமோ? எழுபத்து ஐந்தில் எழுபது 

இல் பூதம் கிறம் இயம்பு ஏ-பஞ்சபூதங்களின் கிறம் (என்னவோ) 
சொல்லும் (எ. ) (79) 

பஞ்சசத்திகளின் பேயருக் தன்மையும் ஏதேன்றால்:-- 

] . பரா சத்தியாவது:--சிவபோசமாய், அகண்ட பரிபூரண 

மாய், கிர்மலமாய், சிர்விகாரமாய், கிராகாரமாய் நிற்கிற திருவரு 

ளாம், 

2, இச்சா சத்தியாவது:--சர்வான் மாக்களையும் திருவடியிலே 

சேர்த்துக்கொள்ளல் வேண்டுமென்கிற காருண்யமாம், 

9. ஞானா சத்தியாவது:--சர்வான் மாக்களையு முணர்க் தாளு 

இற சவஞானமாம். 

&. கிரியா சத்தியாவது.--பஞ்ச கஇிருத்தியங்களையும் ஈடத்து 
கிற சவ௫ர்த்தியமாம். 

5. திரோதனா சத்தியாவது'--இவையெல்லாம் அன்மாக்க 
ளுக்குத் தோன்றாமல் மறைக்கிற சிவ மகுத்துலவமாம், 

பஞ்ச கிருத்தியங்களின் பெயரும் தன்மையும் எதேன்றால்:-- 

1, சிருஷ்டியாலது:--ஆன் மாவையுரஈ் தத்துவங்களையும் கூட்டு 
கிறதாம். 

2. திதியாவது.--கூடின வுடம்பிலே யான்மாவை நிறுத்திக் 

கன்மத்தைப் புிப்பிக்கிறதாம், 

8. சங்காரமாவது:--ஆன்மாவுக்குப் புசிப்பு ஒழிந்த காலத் 

இ முன் கூடியிருந்த தத் தவத்தையும் ஆன்மாவையும் பிரித்து 

வீடுறெதாம், 

4. திரோபவமாவது:--இம்மூன்று காரியமும் ஆன்மாவுக் 

கூத் தெரியாமல் மறைப்பதுவாம். 

5.  அனுக்கிரமாவது:--அருளா லறியப்பட்ட ன்மாக்க 

ளூக் குணர்த்துவதுவாம்.
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பஞ்சாக்கரங்களின் பெயரும் தன்மையும் ஏ€தன்றால். 

1. அகாரமாவது:--ஓம்பத்தோ மெழுத்துக்கும் பிராணணாய் 

சிவபிசமாயிருக்கும், 

2. உகாரமாவது:--உயிர்ப்பிசமா யிருக்கும். 

3. மகாரமாவது:--மலபி£சமா யிருக்கும், 
4. விந்தாவது:--மந்திரபீசமா யிருக்கும், 

5. நாதமாவது:--வேதபீசமா யிருக்கும். 

பஞ்சபூதங்களின் பேயரும் நிறமும் என்னேனில்:--- 

பிருதிவி: பொன்னிறம். 

அப்பு. வெண்ணிறம், 

தேயு:--செக்கிறம், 

வாயு:--கருகிறம். 
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உண்மை நெறிவிளக்கத் சட் காண்க. 

எழுபத்தி யாறி லேழுபத்தொன் நிற்பூத வுருவமேன்னோ 
எழுபத்தி யாறி லேழுபத்தோன் நிற்பூதசு பாவமென்னோ 
எழுபத்தி யாறி லேழுபத்தோன் நிற்பூ த குணமியம்பே 
எழுபத்தி யாறி வேழுபத்தோன் நிற்பூத வியாபகமே. 

(எ-௮.) எழுபத்து ஆறில் எழுபத்து ஒன்று இல் பூத உரு 
வம் என்னோ - (௪௰௬-ல் ஈ௰க இல்லாதது ௫) ஐம்பூதள்களினு 

டைய உருவம் என்ன? எழுபத்து ஆறில் எழுபத்து ஒன்று இல் 
பூத பாவம் என்னே-ஐம்பூசங்களின் இயற்கை யென்னமோ? 

எழுபத்து ஆதில் எழுபத்து ஒன்று இல் குணம் இயம்பே-ஐஃ்பூ 
தங்களின் குணம் என்ன சொல், (பத்து ஆறில் எழுபத்து 

ஒன்று இல் பூத வியாபகம் ஏ - ஐம்பூதங்களின் வியாபசம் 
என்ன, (எ-று.) (76) 

பஞ்சபூதங்களின் உருவமாவன .-- 

1, பிருதிலி--உரத்திருக்கும். 

9. அ/ப்பு--குசரி/ ் இருக்கு. 

3 தோட டும் 

0
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&.  லாயு-சஞ்சரிக்கும். 
5. ஆகாசம்-.-இடர்தரும், 

பஞ்பூதங்களின் சுபாவமாவன:-- 

1. பிருதிவி--டெக்கும். 

2. அப்பு--பருகும். 

9. தேயு-- எழும்பும், 
4. வாயு--நிறையும், 
௦. ஆகாயம்--நிறக்கும், 

ஐம்பூதங்களின் குணமாவன:-- 
1. பிருதிலி--பொறுக்கும். 

2. அப்பு. கட்டுண்ணும். 

2. தேயு--பாகஞ்செய்யும், 

4. வாயு-பிரிக்கும். 

.  அகாசம்--கவிக்கும், 

ஜம்பூ தங்களின் வியாபகமாவன :--- 

ஆகாயம் _நாருயிரங்கோடி யோசனைதூரம் விரிந்து நின்று 
பிருதிவி, அப்பு, தேய, வாயு வென்னும் காலு பூதங்களையுர் தன் 
னுள்ளே யடக்கிக்கொண்டு வெட்டவெளிம்ா யிருந்து உடம்பிலே 

குசோதமாய், மோகமாய், மதமாய், மாற்சரியமா மிருப்பதுவாம், 
இப்படியே பஞ்சபூத வியாபகமு மறிய, 

எழுபத்தி யேழி லேழுபத் திரண்டிலாச் சேடமேன்னோ 

எழுபத்தி யேழி லேழுபத் திரண்டில்ல தேதிலுண்டாம் 
எழுபத்தி யேழி லேழுபத் திரண்டற்ற தேதிலிடமாம் 
எழுபத்தி யேழி லேழுபத் திரண்டற்ற சுத்தியேன்னோ. 

(எ-௮,) எழுபத்து ஏழில் எழுபத்து இரண்டு இலா சேடம் 

என்னோ - (எ௰எ-ல் எ௰.௨ இல்லாதது (ந) ஐம்பூதங்களின் விசே 

டம் என்ன? எழுபத்து ஏழில் எழுபத்து இரண்டு இல்லது ஏது 

இல் உண்டு ஆம்-ஐம்பூதங்சளும் எதெதினின்றும் பிறந்தது? 
எழுபத்து ஏழில் எழுபத்து இரண்டு ௮ற்றது எதில் இடம் ஆம்- 
ஐம்பூதங்களும் எதெதினிடமாபமிருக்கும். எழுபத்து ஏழில் எழு 

பத்து இரண்டு அற்றது ஈத்தி என்ினா-பஞ்ச ஈச்திகளாவன 

யாவை, (t-B,) (77)
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பஞ்பூ தங்களின் விசேடமாவன:--- 

1. பிருதிகி--சிறப்பாயிருக்கும். 

2. அப்பு -நொய்மையாயிருக்கும் 

3. தேபு--பெருமையாயிருக்கும். 

4. வாயு.-தெரியாதாயிருக்கும். 

5- ஆகாயம்--நுண்மையாயிருக்கும். 

பஞ்பூதங்களும் ௭ தனிடமாய் உண்டாச்சுதேன்னில்:-- 

பி நதிலி--கெர்தத்திலே தோன்றும், 

அப்பு--இரசத்திலே தோனறும், 

தேபு--ரூபத்திலே தோன்றும். 

வாயு--பரிச த்திலே கோன்றும், 
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ஆகாயம்--சத்தத்திலே தோன்றும், 

பஞ்ச பூதங்களும் எதேதினிடமா மீருக்குமேன்னில்:-- 

ஆகாசத்தின் குணம்:--சத்தம். சத்தத்தைச் சுரோத்திரம் 
அறிகைபினாலே, ஈரோத்திரம் ஆகாசத்தினிடமாம், 

2. வாயுவின்குணம்:--பரிசம், பரிசத்தைத் தொக்கு அறி 

கையினாலே தொக்கு வாபுவினிடமாம். 
| ’ 

3. தேயுவின்குணம்:--ரூபம், CHU GOST FL அறிகையி 

னால சட்சதேயுவினிடமாம், 

4. அப்புவின்குணம்:---இரசம், இரசத்தை சிகுவை யறிகை 

யினாலே, குவை யபபுவினிடமாம், 

5. பிருதிவிமின்குணம்:---கெர்தம் கெர்தத்தை ஆக்சரொண் 

மறி-க பினாுலே ஆக்கிராணம் பிருதிவியினிடமாம். 

இவை யன்நிபும், 

1. பிருதிவியின் குணம்:--.ஆரர்தம், அரந்தத்தை உபத்தஞ் 
செய்கைபினாலே உபத்தம். பிருதிவிபினிடமாம், 

9, அப்புவின் குணம்:--விசர்க்கம் விசர்க்கத்தைப் பாயரு 

செய்கைபினாலே பாயு ௮ப்புவினிடம். 

பது தேபுவின் குணம்:--தானம், தானத்தைப் பாணிசெய் 

சைபினறாலே பாணி தேயுவினிடமாம்.
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4 ஸாயுவின் குணம்.--ஈடத்தல். ஈடத்தலைப் பாதஞ் செய் 

கையினாலே பாதம் வாயுனிடமாம், 

6. ஆகாசத்தின் குணம்:--வசனம், வசனத்தை வாக்கு 

செய்கைபினாலே வசனம் ஆகாசத்தினிடமாம், 

1. பிருதிகியின்குணம்:--கடினம். கடினத்தைமனமுடைத் 

தகாகையினாலே மனம் பிருதிவியினிடம். 

9. அப்புவின்குணம்:--நிகழ்ச்சி, கிகழ்ச்சியைப்புத்திபுடைத் 

தாகையினாலே புத்தி ௮பபுனிடம், 

2, தேயுவின்குணம்:--கோபம். கோபத்தை.ஆங்காரமுடைச் 

தாகையினாலே ஆம்காரர் தேயுளிளிடம். 

4. வாயுவின் குணம்:--சரபம். சலத்தை சித்தமுடைத் 

தாகையினாலே சித்சம் வாயுவினிடம், 

5. அகாசத்தின் குணம்;--இடர்கால்-சர்வமுக் தன்னிடத் 

தொடுக்கக் கொள்கையினாலே ஆன்மா அகாசத்தினிடமாம். 

Goof ug சுத்திமி னிலக்கண மாவதேதேனில்,-- 

1. ஆன்மசுத்தியாவது:--சத்துவங்களை யெல்லாஞ் Cer 
மென்று கழித்துவிட்டு, அந்த அறிவிலே யறியாமல் கிற்குமதாம், 

2. திரவிய சுத்தியாவது:--சோன்றிய விடயங்களை ஞான 
தீட்சையா லழியப் பார்ப்பதாம். 

9. மந்திர சுத்தியாவது--பஞ்சாட்சாத்தை விதிப்படியே 
திவமுன்கசை நடுநின்ற ௮வ்வாகிய அன்மாவும், ஈவவாகிய திரோ 
தையும், மவ்வாகிய மலத்தையும் அழிச்னு நீக்கி, வவ்வாகிய 

ஞானசத்திபினிடமாக நின்று, சிவ்வாகிய சிவத்திலே நின்று, வவ் 

வானது கழல் நின்றழுத்துமதுவேயாம். 

4. இலிங்க சுத்தியாவது:--பஞ்சாட்சரத்தின் வழியாகச் 

சென்று, ௮கண்ட பரிபூணமான சிவத்தி னுள்ளே யழுசர்தி, உட் 
புறம் பெண்ணாமல், சிவனை யுள்ளபடி. சண்டு நிற்பதாம். 

5... பூதசுத்தி யாவது:--தத்துவ முப்பத்தாறையும், சேட 
மென்அ சழிர் து சானறிச்ததாகாமல் நிற்பதாம்,
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எழுபத்தி யெட்டி லேழுபத்து மூன்றற்ற பூ தமேய்யோ 

எழுபத்தி யேட்டி லேழுபத்து மூன்றினி லிந்திரியம் 

எழுபத்தி யேட்டி லேழுபத்து காலில தோவுயிர்தான் 

எழுபத்தி யேட்டி லேழுபத்து யேழிற் பிராணமதோ. 

(எ-௮..) எழுபத்து எட்டில் எழுபத்து மூன்று அற்ற பூசம் 

மெய்யோ-(எ௰௮-ல் ௭௩ ௮ற்றது ௫) ஐம பூதங்கடான் சேசு 

மோ? (அல்லத) எழுபத்அ எட்டில் எழுபத்து மூன்றினில் இம் 
தரியமோ-இக்திரியங்கடா (ன் தேகமோ) னோ? அல்லது, எழு 
பத்து எட்டில் எழுபத்து நால் இலதோ உயிர்சான்-(எ௰ ௮-ல் 

எ௰௫௪ இல்லாதது ச) அந்தக் காணங்கணாலும் உயிரோ? (அல் 

லது.) எழுபத்து எட்டில் எழுபத்து ஏழில் பிராணம் அதோ. 

(எ௰௮-ல் எ௰௪ இல்லாத ௪) பிராணவாயு ஒன்௮ தானோ! 

(௪-௮,) (78) 

பிருதிவி, அப்பு, தேய, வாயு, அகாய மென்னும் பஞ்சபூத 

சம்பந்தமான வுடம்புதானோ கான் என்பது சொல்லுமெனில்: 
உடம் பல்லநீ, ஏனெனில் உன்னுடம்பை யுன். னுடைய தென்று 

என்னா லறியப் படுகையினாலும் யென்லுடம்பானது இளைத்துப் 

பருத்த தென்று, உன்னு லறியப் படுகையினாலும், உறங்கும்போ 

து கின்னுடம்பை ரின் ஸைறியாமற் கிடக்கையினாலும், சன் ஆடை 

யாபரணங்களா யென்னுடைய தெனறாம்போல வன் ுடம்பை 

யும் நீ என்னுடைய தென்சையினாலும், (நின் சித கார் தப்படி.) நீ 

யாகிய) உன் தலைமபிரும் விரல் ஈகமும் கழன்று யோய பின்னும் 
நீ காண்கையினாலும், கண்ணாடி பிற் காணுஞ் செயல்களெல்லாம் 

பார்ப்பவனைப் பொருத்ததுபோல, உடம்பின் செயலெல்லாம் 
உன்னுடைப் செயலாகைபினாஓம், கேரானது அசைவம் இருப 
ப.தும், ஓவெதும் ஆயவெல்லாம் இழுப்பவன் செயலைப்போல 

சேகம் அசைவதும், இருபபதும், ஒடுவதும் உன்னுடைய செய 

லாகையினாலும், மரயானைக்குள் ஆளிருக்து நடத்த நடந்தும், 
ஈடத்தாவிடிற் கிடப்பதுபோல, சேகத்தைச் சிவன் ஈடச்திட நடக் 

கும். நடத்தாவிடிற் கிடக்கை.பினாலும், வேடதாரி பற்பல வேடங் 

காள் தரிப்பதுபோல நீ பூண்டது சேகமாகையினாலும், கூண்டிற் 
பட்சி பிரூப்பதுபோல கின் தேசுமாகையினலும், Craw &
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கஷஸ்விடனளநவவவைல்மடிலம் wy any அடைவான் “~ வ a _ oe _ ae te a oe ate   

யல்ல. அ௮ங்கனமேல் சுசொதம் உண்ணும்போது, சாதம் ௬0௪ 

றது என்றறிவது உடலன்றோ வெனின், உடலன்று எங்கன 
மெனில் சுட்டதும் சடாததும் அறிவதும் நீயேயானால், சவமான 

போது சுட்டால் மாத்திரம் ஏனறிவதில்லை. உயிரின்மையால் என் 

piu. 

இனி, ஞானேந்திரீயங்க சேந்துர்கானோ சானெனில்: அல்ல 

லாம். எப்படிக்கெனில் இந்திரியங்க ளைந்தும், இன்னின்னசைச் 

செய்யுமென்னு நீ யறிவா யாகையாலும், ஓ ரிந்திரியம் மற்றோ 
ரிர்தீரியத்தின் செயலை யறியாதாகையானுமாம், 

இலையேல் அந்தக் கரணங்களோ? அல்ல, எப்படிக் கெனில் 
யாதா மொன்று சண்டி கேட்டதை மனம் பற்று மென்றும், ௮வ் 

வாறு பற்றினதை புததி கிச்சயிக்கு மென்றும், நிச்சயித்தை ws TH 

காரம் எழுப்புமென்றும், எழுப்பியதைச் சித்தஞ் சஈஇக்குெ மன் 

௮ம் உன்னா லதியப் படுகையினாலும, இர்ராலும் ஒன்றறிர்ததை 

யொன்றறியாதபடியினாலஓுமாம், 

பிராணவாயலோ வெனில்:---௮ல்ல. எப்படிக்கெனில் பிரச 
ஊவாயுவே நீயாகல், இதனுடன் கூட்டி யெண்ணிக்கை யிட்டு 

வரும் லாயுக்களெல்லாம நீயாகவேண்டும். அன்தியும் 8த்திரை 

யில் கைகாப்பை யொ றவன் திருடிக்கொண்டு போனால் இன்னா 

னென்று நீ யறியாமற் இடப்பானேன். ஆனாலும் இப்பிராண 

வாயு ௮ரமனைக்காத்த பாவனைபோலே யிந்த வுடம்பை காத்துக் 

கொண்டிருகஞூம்,. உடம்பைப பிராணவாய்வு காத்திராமல் ௨௪ 

வாச கிசவாச மில்லாதபோது, சவமெனறெடுத்துச் சட்டுப்போடு 
வார்கள். இசனால் உடம்பைக் காக்கும் தன்மைப் பிராணவாயுக் 

குடைத்தாமென்ப தேற்பட்டது. 

இவ்வாறே வித்தியா சுத்துவமும் 7-௨ம் சிவசத்தவமும் 5-ம் 

நீ யல்ல, 

சத்துவச்க ளெல்லாம் அல்ல வென்று யான் அறிவிக்க நீ 

யறிர்த அறிவே நீயாம்,
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எழுபத்தோன் பத்தி லேழுபத்தி லேட்டினை யேண்பசுப்பேர் 
எழுபத்தோன் பத்தி லேழுபத்து நாலகற் கிருதமேன்னோ 
எழுபத்தோன் பத்தி லேழுபத்து நாலிற்பே ரிறையவராம் 
எழுபத்தோன் பத்தி லேழுபத்தே மில்லா வுடலியம்பே. 

(௪-த.) எழுபத்துஒன்பதில் எ முப.துஇல்-(எ௰௯-ல் எம இல்லா 

தது ௬.)-ஒன்பதும், எட்டு-எட்டும், இனை-இவை யிரண்டும், ௮தா 

வது பதினேழும், பச எண் பேர்-அன்மாவினுடைய பேர்களாம். 

எழுபத்து ஒன்பதில் எழுபது இல் சால் ௮௪ல் கிருதம் என்னோ- 

(எம௯-ல் எம௰௪ போக ௫) ஐம்பூதங்களின் கலப்பு என்ன? எழு 

பத்து ஒன்பதில் எழுபத்து கால் இல்பேர்துறையவராம்-(எ௰௯-ல் 
எ௰௫ இல்லாதது ௫) ஐங்காத்தாக்களாம். எழுபத்து ஒன்பதில் 

ழுபத்து எழ் இல்லாது இவ்வுடல் இயம்பே. (௪௰௬-ல் ௭எ௰௪- 

இல்லாதது ௨) இருவகை வுடல்களாம், (எ-று) (79) 

ஆன்மாவுக்கு வந்த பதினாறு பேர்களும், அவற்றின் காரணங் 
களு மேன்னேயேனில்:-- 

1, பத்துவ முண்டாகி அணவத்துடனே பொருந்தி வச 

லாலே பசு வொருபெயர். 

2. அந்தக் காணங்களுடனே கூடி விகாரங்களைச் செய்கை 

பினாலே சீவனேன் றோரு பெயர், 

8. மாயா விகாரமாகிய தத்துவங்களஞுடனே பூரணனாகைபி 

னாலே ஆன்மா வொரு பெயர். 

4, உடம்பை யறிதலினாலே வுள்ளமேன் றொரு பெயர், 

5.  சர்வேந்திரியங்கட்கும் ஈரயக னாகையினாலே கேஷத்தி 

ரிக்ய னென்று பேர், 

6. சற்றறிவ னாசையினாலே பூமா னென்ற பேர். 

7. அதிரூக்கும னாகைபினாலே கிஞ்சிக்கிய னென்ற பேர், 

8. சேதன னாகையினாலே அணு வென்ற பேர், 

9, தனக்கொன் நில்லாதவ னாகைபினு”லே சைதன்ய னெ 

ன்று பெயர்.
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10, ௮தியாதவ னாகையினாலே அசுவதந்திர னென்று பேர். 

11. அடுத்தடுத்துத் தானாய் கிற்கை.பினாலே அகர்த்தா வென் 

ற போ. 

12, உடம்பை யாசைக்கிற தன்மை யுண்டானவ னாகை.பி 

னாலே பிரகிருதி யென்று பேர், 

19. பிராண வுடம்புக்கு வேறுபட்டிருக்கை பினாலே பிராண 
னென்று பபயர், 

14. உடம்பை யன்றி வேறொன்றோடும் பந்ருதிருக்கை பி 

னாலே வுயிென்று போ, 

19. தேகாபேட்சை யுண்டா கையினாலே ஆவி யென்று 

போ. 

16. சத்துடனும் ௮சத்துடனும் கூடி. யிருக்கையினாலே சத 

சத் தென்று போ, 

இனி மனம் கூறும்படி யேப்படி யேன்னில்:-- 

கூறிய தத் துவங்க எளைத்தையும் யான் அ௮றிகையினாலும், 

என்லுடம்பு யானல்லாதபடியினாஓும் யானென்றுஞ் ச வனென் 

௮ம் இரண்டு பொருளில்லை. நானே சீவன், சீவனே ரான், உனக் 

கெப்படி த்தேசமுண்டாச்சு தென்னில்சிலர்திதன் வாயினூலிழையி 

னாலே, ஒரு கூண்டு செய்துக்கொண் டி.ருப்பதுபோல, சீவனும் 

எண்பத்து சான்கு நாருபிரம் தேகாதிகளைத் தன்னருளினாலே 

யுண்டாக்கிக்கொண்டிருப்ப னென்னில் கூறும்படி. முன்னே 8௨ 

ன்னுடம்பைத் தானே கானென் நிருர்தாயே. இப்பவும் ராம் 

உனக்கறிவித்த அறிவைத்தானே சீவனென் அரைத்தாய், நீ 

யேமையான அறிவினாலே நீயே சீவனானால் நீ நித்திரை போகச் 

சேவுன் கையுடைமையை யொருவன் களவாய் வாங்கிக்கொண்டு 

போனால் வாங்கிக்கொண்டு போனவனை மீ யறியாதே போவா 
னேன். 

இதன்றியும் உன்னுடைய பொறி புலன் கரணாதிக ளெல் 
லாம் பிரகாசிககச்செய்தே நீ வுன் கையில் திருவாழி மோதிரக் 

த யொருவன கையிலே ;(கொடுதது மறந்து (8) ஆர் கைபிற்
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வயைவசைைைகஸை ஸவ்வைவைய அணைய வவகைவுவாயம், வனயலைையய பவ்ய — te head nampa கலக சைலு arnt nite tet ge nm 

கொடுத்தோமோ! அெடுத்தப்போஞர்களோ!. எங்கே விழுர்.து 
போசசசோவென்று மெத்தவும் வியாகூலபபட்டுக்கொண் டிருக் 

கச்செய்தே மோதிரம் வாங்கிபபோனவன் எதிராக வரக்கண்டு 

Qasr nada கொடுச்தோமென்று நீ Sorat go armas 
கொள்கையினாலே நீ சவனல்ல,. உன் மனமாம் உன் வழியதாக 

வருகிற தும ல. ஆகை ரினாலே உனனுடைய மனத்தையும் உண் 

னையும் திருவருள் அறிவித்திகைபினாலே க சிவனல்வவென்ன- 

நான் என் கையில் திருவாழி மோதிரச்தை யொருவன் கையிலே 

கொடுத்து நகானறியாதே யென்னை யறியம மன மில arin Bua 

கையினாலேயும், அவளைச் சண்டபின்।। மனது கூடி யறிடது வாங் 

கினபடி பினுவேயும, அறிவே கானாகையினாலும் மானே சவனெ 

ன்று பின்புங் கற, அவனை ம றுத்கருவி” செய்யும்படி. எப்படி. 

யெனனில் — 

ழூ செம் னை க்க 1& al aT GOT அவன ny) ear எய்து Qt oo Beh oT BG tS WS bh) & atl 

மிகாபபைபன். அகென்போலவென்னில பூமியானது அ௮வனவ 

வாமைபபுபபடி பிமைக்கவைபப BIB rrr oat றிய. 

அன்மாக்கள் செய்த வினை ச ்டான். பயன் பெறுவ கெப் 

டி யென்னில் -ரூரியன சரகிதியிலே சாமஸா மலர்வதுபோல 

வம, தண்ணீர் அவர்வதுபோலவும், மெழுகானது இளகுவனு 

போலவும் எனவறிய. சர்வான் மாக்களிலும, தருவருளென்னு 

மொரு பொருளிருந்து அனை ககையும அறிவிக்கும். அதி இரு 

வுருவை!| மூனக்கு சாம் அறிவிக்க ரோ மல்லா மல, ஈண்டுதகரித்த 

படியே சொல்லுவாயரக, burn Osa சொல்லுமென்னில் 

நான் தத்துவ மனைததையும YOK, YS KIS goo Sous 

லாம் நீங்கி நின்ற அறிவே கானென்ன, அறிவே நீயாலை அறி 

சே நானென்று, நீதானே யறியலேண்டரபோர! அறிவு நீயெ 

ன்று! அறிவிக்க நீ யறிவானேன். இஅவன்றியும, அறிவே நீயா 

னால் ஒருவனுடன் ஒரு காரியஞ , சொல்லுமெல ற ௮! கீனைத்துர௩க 

நீ ௮வன் அண்டபையிலே வரதிருந்கபோது, ௮வறுடனே ௮க் 
காரியஞ சொல்ல வறியாதே போவானேன். 

£ €வனேயாகில் சீவன கருவி காணாதிகளாக்கொண்டு ௮99 

வஇகலை நி கருவி காணாடகளைக்கொண்டு ௮அமிவானேன. Patron 
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man 

ச தாநந்தசொருபன். சவனுக்குத் துக்கலேதளை மில்லையே, உனக் 

கூத் தக்கவேதனை யுண்டாவானேனென்னில்:-- 

ஏவனெவனளும் அவனவன் செய்த நல்வினை தீவினை ௮வனவ 

னனுபவிப்பதுண்டே? உண்டு, ஆகையினாலே சான் செய்த நல் 

வினை நீகினையை கானே யனுபலிப்பேன். அ௮வவவ் வினைப்பயன் 

இன்ப துன்பமாக வரும், அ௮தென்போல வென்னில் மந்தை 
மாட்டிலே யிருக்கிற பருக்களையெல்லாம் கன்றானது தேடின 

தாயை யறிந்து சேருவதுபோல என்னாளும் யான் செய்த நல் 
வினை தீவினை யென்னைச் ௪௬௧ துக்கமாக வந்து சேர நான் அலு 

பலிப்பேனென்ன பசுவின் கன்று சேடமல்ல காணும். நீ செய்த 

கன்மஞ் சேடங் காணும். சேடமான கன்மம் நீ செனன மெடுத் 

இருக்கு மிடமதிந் து, இன்ப தஅனபமாக வுன்னைச் சேர வறியா. 

இ.துவன்றியும், கா முனக்குச் சொன்ன தத்.துலங்க ளெல்லாம் 

உனக்கு ௮சேதனமானதுபோல இவளுக்கு நீ ௮சேதன மாகை 

யினாலே செய்த கன்மத்தையனுபலிக்க வறியாய், ஆகையினாலே 

நீ யறிவுமல்ல, அறியா தவனுமல்ல. 

நீயே யறிவானா லுன்னை யொருவ ரநறியாமலே மீதானே யறி 

யவேண்டாமோ? அறிவே நீ யல்லாவிட்டால் ஒருவர் அறிவித் 
தாலும் அறியாமல் போசவேண்டாமோ வென்ன? கூறும்படி: 

நார னறிந்தவனுமல்ல, அறியாதவனுமல்ல. அனால் கா னெத்தன் 

மை யுடையவனென்னில், ௮டுத்ததின் தன்மையானவன் .௮தென் 

போலவென்னில், கண்ணைப்போலவும், ஆகாயத்தைப்போலவும், 

படிகத்தைப் போலவுமாம். கண்ணானது இருள்வந்து கூடினால் 
இருளாயும், Span au Si கூடினால் ஒளியாயு மிருக்கும். அவை 

யிரண்டுமல்லாத அகாயத்தைப்போலவும் படிகமானது தன்னை 
யடுத்த வருணர் தானாக விருந்தும், தா னெந்த வர்ணமு மில்லா 

தது போலவும், மலம் வந்து கூடினால் மலமாயம், சிவம் வர். 
கூடினால் சிவமாயு மிருச்கப்படாசின்ற நீ, ௮னாதியே யுயிர்க்குயி 

ராய்த் திருவருளிருக்து அறிவிக்க ௮ர்2 ௮ருளே ஆதாரமாக நின் 

றறிஏற அறிவு £ீ, 

ஆன்மா அங்க ததிலிருக்கும் முறைமை எப்படியென்னில்:..- 

பத்தாடியானன் தான் பதுமைக்கு வேருக நின்று ஆப்டவைப்
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பணம் மட வது செல்ல a i seat 

பதுபோல, அன்மா பஞ்சகோசத்திலே நிலைபெற்ற பஞ்சபூத 
தேகத்துக்கு வேருக நின்றா, பஞ்சபூத காயத்தை சீவன் ஆட்ட 

வைக்கும். 

ஆன்மாவின் தசகாரியம் ஏதேனின்:-- 

1, உருவம்: இச்சாஞானாக் கிரியையாதல், 
2. சொரூபம்:--உருவம் மேலிட கான் என்பது மிகுதகத! 

மாம், 

, சுபாவம்; -கருவிகளுடனே பற்றுதலாம், 

. விசேஷம்:--க ஈலிகள மேலிட்டு ௮றிவதாம். 

வியாத்தி;-பரிசன்ன மூதள்ளளவுகரம், 

_ வியாபகம்:--அ௮ட்டமாசித்தியய௦ ரிறைவதாம் 
. ருணம்: -ஒருவரறிலிக்க வரிவதுவாம், 

நிறம்: -சிற்றுணாவா யிரப்ப,தவாம். 

, தெரிசனம்;--எல்லாஞ் சிவன்செயவென்றிருக்கையாம். 
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ர சுத்தி: -தற்போதமற்றுச் சிவபோத மேலிட்டி.ருக்கை ஆ
ம
 

யாம், 

பஞ்சபூதமும் ஒன்றிலே யொன்று கூடி பஞ்ச பூதமாம். 

அதெப்படியென்னில்;:--சத்தத்திலே பாதியிருப்ப, மற்றப்பாதி 

யும் காலாகப் பிரிந்து, ஓ ந கூறு பரிசத்திலும், ஒரு கூறு ரூபத் 

இலும், ஒருகூறு ரசத்திலும், ஒருகூறு கெந்தத்திலும் கலக்கும் 
இவ்வாறே மற்ற பூதங்களிலும் பப்பாதி பிரிர்து ஈன்னலாகி 
மற்ற பூதங்களிற் கலக்குமென் றநிய. 

காயம் இரண்டாவன:--ஐம்பூதங்களுஞ் சேர்ச்தது) பூத 

காயம், (ஐம்புலன்களுர் SOT மற்றய அந்தக்கரணங்கள் ஈன் 
அஞ் சேர்ந்தது ௮, 8-ம்) புரியட்ட காயம், 

எண்பது மாமுக மானது வேயியல் வேதனன்)சிருட்டி 
எண்பது மாவகை மாலவ ஸீசனிம் மூவருக்கும் 
எண்பது காணி முகமிவர் தந்தோழி லேகமதாம் 
எண்பது வீச முகஞ்சில னைந்து மியற்றுமேன்றே. 

(௭-2) எண்பது மா முகம் ஆனதுே இயல்வேதன் சிர 

ட்டி (ல பரச) கால்லசைத் சோரற்றமானதுவே பிரம்மதேவ
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றுடைய படைப்பு, எண்பது மா வசை மால் ௮வன் ஈசன் 

இம்மவருக்கும், விஷ்ணு ரத் மகேஸ்வாருக்கும், எண்பது 
காணிமுகம்-(௮0%க ரணி௧) ஓவ்வொரு முகங்களேயாம், ௭௪ம 

காம் தொழில-கிருத்தியமும் ஓவ்வொன்றே, எண்பது வீசம் 
முகம் இவன்-(௮௰% மாகாணிஃ௫) சதாசிவ னுக்கு ஜஐம்முகங்க 

on T LD, 69 BILD இயற்றும் பன்று-பஞ்ச இ ருத்தியஎகளு ஷ் செய்வர 

னென்று, (௭-௮) 

/செம்மனைப்போல
் இருட்டி ப் ரனானாலும், திதிப்பே கான்

றே 

தொழிலாகலான் விண்டுவுக்கும முகம் ஒன்றே, 

பிரம்மளைப்போலும விண்டைபபோலும இருட்டி, திதி 

நடத்துவானானம் சங்கரிப்பதொன்றே கொழிலாகலான் ௨ ரத் 

இரணுக்கும முகம் ஒன்றே. 

Pow Boom ருகானைப்போல இருட்டி, திதி, சம்மாரம் 

இம்மூன்றும் ஈஉடத்தவாவேறை திரோபவமொன்றே தொழி 

வாகலால் மகோனுக்கும் ஒன்றே முகம, 

சநாசிவலுக்கு ஐந்து இிருமுகமுண்டாம. அதெதாலென் 

னில்:--தாமனுக்கிரகஞ் செய்யுந் கொழிஷவொன்ன, இதுவன்றி 

மற்ற ராலும் தம்முகாந்திரமா கவே நடக்கிற தாகையினால், இப் 

பால் கான் பிறந்து அனைத்தையும பிறப்பிபபவனுகலான் பிரம்ம 

னென்றும், தேகத்தை விட்டுவிட்டி எபெபவனாகலான் விண்டூ 

வென்றும், உலகங்களிலுள்ளா உருவங்களை யக்தத்திற்பட அழித் 
அத் தான உருத்திரப்பட் டி.ரப்பவனாகைபினால் உருத்திரனென் 

ம், மாயைக் குட்படாமல் மாயையை ஜக்கியப்படுக்இி யிருப் 

பவனாகலான் மயேஸ்வானென்றும், சதாகாலமும சிவனை மறவா 

மல் தவபாவளை யுண்டாபிருபபவனாகலான் சதா சிவனென் 

அம் கூறப்படும்: 

இனி சிருஷ்டியாவது:--.ஐன்மாலையும் அவரவர் செய்த 

கன்மத்தையும aig கணக்கு கூட்டுிவ னாகையினாலே பரம 

பண்டாரத்துக்கு பிரம்மா சணக்கனாம், 

திநியாவது:--கூடின வுடம்பிலே அன்மாவுக்கு கன்மத் 

சுப் பப்பதாசையினாலே உருத்திரன் ௮திகாரியாம்.
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சங்காரமாவது:-.-அவரவர் கன்மத்தையும் ஆன்மாவையும் 

பிரி.த்.துவிடுவா னாகைபினாலே உருத்திரன் ௮திகாரியாம், 

திரோபவமாவது:---சிருட்டி. முதல் முக்காரியத்தையும் அன் 
மாவுக்குத் தொச்தாமல் மறைப்பானாகலான் was er முடி ப்பிரி 

யாரு, 

அனுக்கிரகமாவது--ஆன் மாவென னும் பொருளை பரமபண் 

டாரத்திலே செலுத்துவனாகலான் சதாசிவன் மணியக்காரனாம். 

(20) 
எண்பத் தோருபத மிருநூற் நிருபத்து நாற்புவனம் 

எண்பத்து வொன்றி லிருபதும் பத்துமில் லாவண்ணமும் 

எண்பத்து வோன்றி லேழுபதின் மந்திரமா றாறுதத்துவம் 
எண்பத்து வோன்றி லெழுபத்தா நில்கலை மிறையுருவே. 

(௭-௮) எண்பத்து ஒருபகம்-(வியோமம்-வியாபினி யென் 

றெ பதமு.தல் ஓம என்கிற பதம் ஈராகப) பதம எண்பத்தொன 

அம், இருநாற்று இருபதது நரல் புவனம-(காலாக்கினி யென் 

இத புவன முதலாக அனாதி ஸ்ரீகாய மென்கிற புவனமிறாக) புவ 

னம்-இரு நாற்று இருபத்து நாலும், எண்பத்து ஒனதினில இரு 

பதும் பத்தும் இல்லாவண்ணமும்-(.௮யிக-ல் உ௰-ம ॥.ம்டுல்லா 

தது இக) ௮கார மென்ற எழுத்து முகல் ஷே. காரமென்ற 

எழுத்தராக ஐமபகத்தோ மெழுத்தும், எண்பத்து ஒன்றினில் எழு 

பதில் மந்திரம்-(அயிக-ல் எய் இல்லாதது மக) (ஈசானமாதியா 

யிருசயமீறாக) மர்திம் பஇனொன்றும, ஆறு அறு தத்துவம்- 

(ர 9௭௮௫௨0) pr \CLPLI LIT Go) 2M ஆன்ம தத்துவங்களும் எண்பத்து 

ஒன்றினில் எழுபத்து ஆ. இல் கலை - (.அயக-ல் எ௰௬ இல்லா 
ச g ச a OG} 5 

தது (௫) ஐந்து கலைகளும், இறை உரு - பதபின் தூலதேகமாம். 

(எ-று) (61) 

ஆன்மதத்துவம்-உ௰௪௯, வித்தியாதத்துவம் எ, சிவதத்து 

கிவர்த்தி, பிரதிஷ்டை, விக்சை, சார்தி, சா)தியாதிசம் ௮௪ 
6 

கலை (நி,
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“அத்துலா அறியாதவன் ஆசாரியன் அல்ல' “தத். துவம் அறி 

யாதவன் தவசியல்ல' என்ற பழமொழியை யிப்பாட்டில் விளக் 
கஇியபடி யாம். 

மந்திரம் மக-ம அறிவாகவும், பதம் ௮மக-ம் அட்சரம் 

(இக-ம் - ௮ஸ்தபாதமும் வயிறும் ௮லையவமா மாகவும், புவ 
னம் உ௱உ௰ச-ம் பஞ்சபூதங்களாகவும், தத்துவம் ௩௰௯-ம் இக 

தரியங்களாகவும், கலைகள் ௫-ம் அந்தக்கரணங்களாகவும், பி£ப 

ஞ்சமெல்லாக் திருமேனியாகவும் கத்தாவுக்கு இருக்குமென 

வ௰ a, 

பதியின் தசகாரியமாவன:-- 

1. உருவம்:--இனம்தம். 

2. சோருபம்:--இச்சா ஞானாக் கரியா, 

சுபாலம்:--அசைவந்று மிற்கை, 
லிசேஷம்:--ஆதியர்ச மின்மை, 

வியாத்தி.--எங்கும் அகண்டபரி பூணமர நிறைந்திரு 

ஏ 
oe
 

சொ
 

க்கை. 

6. வியாபகம்:--கல்லினும், சமரினும், கதிர் முனையினும், 

வான்முனையினும் தோன றிபிருக்கை, 

7, குணம்:--காருண்யம். 

8. வண்ண£ஃ:--யாதொருவ ஸனிப்படி யிருக்குமென்று பாகி 
த்தானோ அப்படியே யிருக்கை, 

9. தேரிசனம்:---சுகாதி தத்துவப் பிரம்மமா யிருக்கை. 

10. சுத்தி:--தற்போதம won தான் பதையாதே யிருப் 

பதாம், 

இனி பரையின் தசகாரியம் யாலை யேனில்:-- 

1, உருவம்: அதீத மாயை, ௮௪ தத மாயை யிரண்டையும் 

ena பத்த தளவு முண்டாமிருக்கை. 

2. சொருபம்:--எக்கரகிமூம் பிரகாசமா யிருப்பது. 

8 குயாவம்(பரத்தாச்கு இச்சா ஞானக் கிரியையாப்ப் 

பெத்கத்சைத சறுவ து,
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4, விசேஷம்: சீவன் எந்த கருமத்தைச் ASS Sgr gtd, 

Hse saga sr ens யிருப்பதாம், 

௦. வியாத்தி:-பரமெவ்வளவுண்டோ அவ்வளவும் வந்து 

கிறைக்திருப்பதாம். 

6. வியாபகம்:--ஈரல்வகைச் சத்தியும தானாகவே தொழில் 

களை வேற்.றுமைப்படவே மிசவுஞ் செய்து திரிவதாம். 

7. குணம்:--௮ஞ்ஞானங் கூடாதிருப்பதுலாம். 

8. நிறம் --தன்னிட்டப்படி. யாத்லாம 

9. தேரிசனம்:---எந்த நாளும் ௮த.துமாவை யழுத்தி தன் 
வியாப்தி மேலிட்டிரப்பதவாம். 

10. சுத்தி.-பரையை நீங்கி ஆன்மா சவத்தோடு கூடுவதாம் 

இச்சா ஞானத்தினுடைய தசகாரியம் ஏதென்னில்:-- 

1. உருவம்:--சர்வான்மாக்களையுர் தன்னுடைய ௮சைவாக 

நடத்துதல். 

2. சொருபம்:--சிலன் கொண்ட வடி வமெல்லாம் அழுந்தி 

நிற்பது. 

3. சுபாவம்:--அன்மாக்கள் அள விலேருபையோடிருத்தல், 

4. விசேஷம்:--உருவுக் குருவாயும், அருவுக் கருவாயும் 

அருவுருவுக் கருவுருவாயும் ஆதல். 
௦. வியாத்தி:--திரோதை யசாவாதலாம். 

6. வியாபகம்:--குரு வடி.வம் கொள்வதாம், 

7, குணம்:--சிவனை யறிகிற யிச்சையை யானமாக்களுக்கு 

உண்டாக்குவதாம். 

8. நிறம்:--பிரசாத கிறமாம், 

0. தேரிசனம்:--எண்வகை நிலைமையு மூடையதென வறி 

ou ஜும், 

10. சுத்தி:--பமையினிடத்தில் ஒடுங்குவதாம. 

ஞானசத்திக்கு தசகாரிய மேதேன்னில்:--- 

1, உருவம்;--க0லகை யானிமாச்கள் செய்வதை யெல்லாம் 

அமில,
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2. சொருபம்:--சர்வான். மாக்களும் அறிவுக் :சறிவாய் ௮௧ 

லாமல் நிற்பதுவாம். 

8. சுபாவமாவது:--விஞ்ஞானசலர்க்கெல்லாம் அற்ப அறி 
வாகியும் பிரளயாகலர்க் கெல்லாம் சமவறிவாடுயும், சகலர்க் 

கெல்லாம் பிரபல அறிவாகியும், இருப்பதாம். 

4. விசேஷம்:--எக்காலமாம் சர்லான்மாக்களிலும் தானேக 

மாய் கின்று அஞ்ஞானமும், மாயையும் அணுகாமல் தடித்து 

இருப்பதுவாம். 

9. வியாத்தி:---இச்சா சத்தியளவாதலாம், 

0. வியாபகம்:--சிவனுடைய வடி.வுகளுக் கானபடியே குண 
மும் காரணமுமாசக் கூடியிருப்பதுவாம். 

7 குணம்:--எக்காலத்தும் பிரியாம லிருந்த தன்னை அன் 

மாக்களுக்குத் தோற்றும லிருப்பனுவாம். 

8. நிறம்:--பரம௫வம் எந்தவடிவ மெடுத்தாலும் HH GF வடி.ல 

மாகி நிற்றலாம், 

9. தேரிசனம்:--தற்செயலற SOLS Has TN, 

10. சுத்தி:--பரைபுடனே காப்பதுவாம். 

இனி கிரியாசத்திமின் தசகாரியமாவன:-- 

1. உருவம்:--ச சத்தை நடச்தப்படா நின்ற கர்த்தனுக்கு 

வடி.வுங் கரணரமுாமா யிருப்பதுவாம், 
ந . உ த் ந e ‘ . ச of டி 

2. சொருபம்:--சர் வான் மாக்களுக்கும் தொழிலை யெழுப்பு 
வதுவாம். 

8. சுபாவம்:--பஞ்சகிரு தீதியங்களை ஈடததுவதா ம். 

4. விசேஷ்ம்:--காத்தனுக்காகிய தவம் பண்ணுகிற சேரைக் 

காட்டுவதாம். 

On வியாத்தி:--அன்மாக்கள் மேனியுள்ள மட்டுமாம், 

0. லியாபகம்:--பரமேஸ்வரன் செய்யும் பஞ்சகிருத்தியத் 

அக்கு ஆனவுருவா மிருப்பதுவாம். 

7- குணம்:--அன்மாக்கள் குண்த்ரயங்களை நடத்துவதாம், 

8. நிறம்: உருவங்கள் தோறும் நிறம் பேதமாய் இருப்பு
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9. தேரிசனம் --இம முறைமைகளை யெல்லா முடைய (3 

el TID, 

). சுத்தி -பரைபுடனே HMMS DlUT LD. 

எண்பத் திரண்டினி லேண்பதிற் சத்தசத் தென்றுமோன் ர 

எண்பத் திரண்டினி லேண்பதில் லாவோளி யிருளுமோன்றா 
எண்பத் திரண்டினி லேண்பத்தோன் நிற்சத சத்திசையும் 
எண்பத் திரண்டினி லேண்பதி லோளிபிருட் கிசையுங்கணே. 

(-அ.) எண்பள்கு இ ரல் 9 ty or owe a இல் ச ந dg 

கத பன்றுமஓல் 7. (ட:-ல yl) இலலாதது உ) சத்நசத 

தென் மிாண்டாகிய பதிபும் பராபூறம எக்காலத்தும் ஒண்டு 

  

கடாஅ, அதெ ஜபாலவென்றுல) எண்பத்து இரண்டில எண் 
"து றுல்லா இரவி ர ft LD DOr Pp - இரண்டாயுள்ள Qa? of 

யும் இரணறாம oon HLNTL I a bh (ஆனல்) ol WIG இரண்டு 

ளில் எண்பத்து ஒன்றா இல் ரந ரத்ந இ oo பபும்- ஏயிஉ-ல யக 

போக க, ஒர்முப் ரதரத்காபிருந்ர.உப/ொன்றே /இ.பாச 
பிரண்டி, றும் கூடி பி ந (ரம ( Yo) Gast B LIA லைனில்) எண்பத் று 

இரண்டு வில் எண்பது இல ளி இருட்ரு கல் இரை யும் - ஐவி 

யி விபண்டிலே கண்டல் கூடிஙவ் M AW Sls sen (ஈ௮,) 

ர் . க ‘ 

SBodcot af pin 6 omy mo PA ருத் உயலமிதட் மன்ற 
a ட ட (அ) + . ட ¢) 

Fs ga % FT 5B 7224 Pp ய் ம்ம், (62) 

எண்பத்து மூன்றினி லேண்பதி லாசையற் றேன்னபயன் 

எண்பத்து மூன்றினி லேண்பதில் லாமல மேயிருந்தால் 

எண்பத்து முன்றினி லேண்பதில் லால மேகுதற்கே 
எண்பத்து மூன்றினி வேண்பதிழ் பத்தி மிருத்துநேஞ்சே. 

(-1- $7) மெஞ்சே-மனமே! roo § oi pos Mulley எண்ப 

இல் அரசை SY MH Li off பன்ன (ம் /ட-லி Hk இல்ல தது th ) 

மூவாசைய ற்றுல்கானென் ன: ரண்புக்று ஈன் வில எண்பது 

இல்லா மலம ப இநாதால் முமாலைைநிகு ப, எண்பது ஜன 

இினில் மா ண்ப இல மை. மால்பமா Fb Oh Wl (Lp (ob ov(if Lo Nal 

தற்கு, எண்பத்து apart Dako ப ராபது வல பகடபிரு துடுப் 
: A 

Sb BL) மாண்ட பரு (91 

11
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முவாசையாவன:--மண், பெண், பொன், இவை புறமலப் 

f UY 

மும்மலமாவன.--ஆணவம், மாயை, காமியம் இவை யக 

மலப்பற்று, 

சதா அறியாமையை யுண்டாக்குவ.து: ஆணவம், 

ரதா பிறப்பிடப்பி லழுத்துவது: காமியம், 

சதா பொய்யை மெய்யென்பது; மாயை, 

முப்பத்தியாவன :--குருபத்தி, லிக்கபத்தி, சங்கம பத்தி 

இம்ம ப்பத்தியும் ஒருவன் மரட்டிருக் கால் மூம்மலமூம் நீங்கிப் 

போய்விடுமென்ற்படி. 

மும்மமற்றுப் பரமாம் ரிராஜ்ய பதத்தைப் பெஅவதற் 

ரூப் பாம்பொருள் ஒருவன் மீதே பத்தி சாட்டினார் போதா 

கோ? அ௮சேகனமாகிய குரு லிங்க சங்கம பத்தியும் வேண்டுமோ 

வென்னில்:--- 

அகண்ட பரிபூரணமாய் வாக்றாக்கும் மனக்துக்கும் எட்டா 

காதையினாலே அக ப ரததனுடைய் பானம் வாக்கு சகாரயந்தானே 

குறாலிங்க சங்கமாாய் நின்று பக்திகண்டு முக்திகொடுக்கும். 

Mth குருலிங்க சங்கமம் மூன்றிலே குருசங்கமம் மானிட 

ஈரதியானாலும் அவர்களையே தெய்வமென்று சொல்லும், அதெப் 

படி யென்னில் பலபலவாகிய பாலைகளிலே பஞ்சாட்சரம் கூடி 

யிருந்தாலும், ௮து பொருளென்று கொண்ட பேர்க்குப் பொரு 

ளானது போலவாம, 

“ இனி, இவலிங்கம் லைகானே யானாலும் அந்த சிலைகானே 

தெய்வமாம், அதென்போல வென்னில்: காட்டமாகிற விரகைக் 

சடையக்கடைய அக்கினி பிறக்கும் முறைமையைப்போல மக் 

இரா இனை மாயிருப்பது டு தய்வமாகையினாலே சிவம் இரத்தைச் 

வெயிலே ஆவாகனம் பண்ணுகையினாலேகானே சிவலிங்கமா 

மென்றறிய, 

முற்கூறிய பரமசிவன் அகண்டபரிபூரணமா யிருந்தாலும், குரு 

லிங்க சங்கமத்தினிடத்திலே அதி வியாபகமா மிருப்பன், அதேப்படி. 

யேன்னில்.--சூரியக்காண மெற்கும் வியாபகமா யிருக்காலும்



பநோாரபயபபோஷைை, Bo 
  

சூரிய கார்தக்கிலே காணம் அரிகம்பேரலவும், பபாவிக்குக் கொ 

DLA IP HP Haro? இறப் பால் oF hy LD F omy poh BIG air வும் மடி 

பிலே பொழிவதுபோலவுமாம். 

இப்பால் குருலிங்க சங்கம மூன்றும் ஒன்றே போருளாம். 
. உ e . . க a க ப் 

அதேன்போலவேன்னில்:--ப had கூ உ டமபும முலையம் (கம 

ஏூகமானாற்போலவே, ௫ நவம் லிங்க ம சங்கரும் ஏகமாம், 

குரவே யுடம்பும், Minar பூலையும், சங்கமே முகமுமாம 

என்றறிய, 

பிரமாணம்:--- 

CHM atm api புர்பஞ்டபோகயே 

குரிய நாநதமுா ரூட்பருரைர பட்டா 

oh ii) oat ரீ வ 53] இ ii Dinaweart y Gr LIF in Cou 

Hiwor Cara varypou on dm rin 11a@ 

பன்னு மிதிம் wan Bo's rar x, 

இனி குருலிங்க சங்கமம் மூன்றம் ஒன்றேன்பதற்குப் பிரமா 

COTO: — 

திருவிருத்தம். 

கோ௱னத்தில் புீனலியகம ருருவா Crees) 

௩ூறரிய சங்கமும் குல௮/ங இரம் 

போசகமுலை யொ Wo BOO ox ms Fo LITHIA 

ROM ED வருந்தியிடற் அடலங் கொல்லா 

நிதியினா லருக்கிமுகத் தளித்த லெங்கும் 

நிறை வாகு முத் Bela லிங்கத் சேம 

THA சங்கமதகை வழிப்படுவோர்க் கென்றும 

எண்ணரிய இலானணுப மெய்தொணாே தா, 

என்னு மிதிற் கண்௰ிகொள்ச. 

ல் * a ry . + அன்றியும் முற்கூறிய 61s பர பாரத்தை யறிவித்த சிவ 

ஞானத்தை யறிக்து தெரிசித்த ஞானவான்க௧களே சட சமயாசாரிய 

சென்று போம். 

அவ தாரபோதஞ் ஈவியாமல் சிவபோதத்திலே யழுந்தி பா 

மானர்தமே வடிவா ய் கற்பது சிவப்பேறு, இரக உண்மை சிட்



&4 we HTS da ow 
  

ois manor groan @epBara vp ur ரிட்டை யுணடாம, 

YO Sig யென்னில் யாவராலும் பாவிககபபடாசின்ற wre 
ச் 

தன் தானே கனனைக கண்டு ura 93 வழிபபடவே ண்டி ஈமழு. 
உட்டு டைய பொருடடாய்க கொண்டு 9௫ ரு குருலிஈக சகம் 

மென்னு மெயயன்புடனே வ பியா 1ட்ரி வரைஙகளாு வுண்மை 

நடை யுண்டாம். (83) 

க எ 

எண்பத்து நாலினி லேண்பதிம் லாப்பத மேன்னசோல்று 

எண்பத்து நாலினி லேண்பதில் லாப்பத மேன்னசோல்லே 

எண்பத்து நாலினி லேண்பதில் மாபை யேதையோடூக்கும் 

எண்பத்து நாலினி லேண்பதில் லாதுரை ஞானமேன்னே 

(று) எபைபுசறு 'ரலிரிஉ டணபருடுகலா பரம. ரன்ன 

செறு (yk r m 3/0 இலமாசது ச) ॥ ro SINT oT LTT HS 

வர © voor sm? வரைபுதறு ரரி ரில oredr!) 5 Qlavara 11 BLD 

என்ன சொலவளி-ரால்விகப பவி ளெனன? பண்பு நாலி 

னில எண்பறு இல மாயை பத ௮ிக்கும, கால்விச மாயை 

we mon pn யொ be Hite எணபரறு நரினில எண்று இலலா து 
$ ப 

உரைஞானமஎனனே ஈ/லாவிதகக ராய ஞானம எனை a? (Gr fn’ 

Lon கம் நாலாவன - bt roti ai Gir, bia கரகர | 7௪/௦, IG 

Ld [72/2 J omintnhd Flo 

தாநமாக்கமாவது — ining) பிறு ஷ் ௮/2. ம /௦யர கிய தொ 

ஸ்ில செய வது ப. ப/70 aioe off Yoo ரி வி Al&tf பொரு aif oF Lp iy 

தருளிபி/ை இநரசோலிபியல  நிருவிளகி தல, B moi 

கு சாநஅசல, இருப ணி தர ஈரசெய்கல, தருமால்த தொடு 
Srv, HiT UTD ” CML d HAM, Fudan gre, Bas 
ச CG ய கல, பி வடு ய/வாக TVW. ல, இலை ப் 

ono SLs | உவரி (ரி வமா (9) Kau சரியா பர GD. 

புத்திரமாக்கமாவது --வடி கட்டின ஈலல இரமஞசனமும், 

சற்சனாஇகய, ஈலல புஷ்டங்கள், பங்க, பணிமாறல, © ட |றம 

எண்ணாமல ஓ௫ இருது அருளவழியாக சிவ ௮ முறாடறிய பஞ:எ 

சத்தியும் பண்ணி, அககினி காரிய/ஞஷ செயவது புஈதிரமரா | 

மாம், இது கிரியா பாதமாம,
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ணக,   

வை வதனா மையவகு வையை வலம், வலை மன்க, ச அயனவயடுவவககுவஷகு அய யய பபப அவயைக்கயட. பயம யதைக்க மன் வாவல். அ cae narrate eae cee mee 

சகமார்க்கமாவது:---யோ vdeo மேலே நாஇனிரற் பரமா 

ணம் இருமன் ௮ கோணமாகி சாலிஈாருடைய பற்பமாபிருக்கும். 

நாலெ.ழக் இருக்குடப்படி யிருக்சப்படாரின்ற வக்கினிமண் 

_லத்தைபு மிதந்து? மல் இருப HOW FRY எகமாப் அறுசோ 

ணமா யெட் உதழைபகா பிடிக்கும். இர வரழைப்பூபோ 
. am * ச ப ச டி . . 

ன்று ழ் ரோக்கு பொற்பவி MAO UTI WU Hae. THB (Gp 
4 - ௩ . ட * \ ச . . 

மானேனைமணி யெழுந்தருவிபிருச் ju Mis Cong sain orc 
ல . 4 6 ‘ ச ம் 

டி.கழிருக்கும, பப்டி ருக்க HHL, MA opt அரக கமண்டலமும் 

இதற்கு மேலாகி சிசிலே கடி ன் பிநபபதால் அது வாயிரற் 

கே 7/0 ம் » Bat G9 Kegon a UGH } பகர pela avy [இ லு ரச 

மக்னி மண்டலந்றிலே சொரியப் பாரரக்கு யெழக ரளி நிற்கத் 
கக்ககாக இப்படி ona சம். மண்ட உமம இபபடியாசிய 

மண்டலப்கள் சூன்றையும் அறிது, இதுவன்றியும இராத 
ச 4 ச * ச « 

BTW THA (Mom WL (Prt Ye Go How Hl [LO ALG) பஞ்ச 

யிர்இரியங்களை விசுவ வியாபாரங்களிமீல போகவொட்டாமல் 

அடக்கி, > வரரம்் நிரவ/ரமஇரண்பைபும் ஒரிக்கி முற்கூறிய 
ட றர : Oars io 5 Ti Gi, Ho இுநாரஙக விமல (0 நச்சிற அதிகேவ 

OKI WH, Bos WOE s mom Howe] wr F Toor rear aot, 
க . 3 

YBRIN 5 ToDo ath Cont, Iho சந்தாமண்டலத்தி 
t ₹ ம் 

லே யுண்டான அமிர், தி நிய ஞ் பலம் ரர (1/2 தும் நிற Ih 

கொண்டிரு Ryo அங்கே ப்பா ஸ் விறு பரிபாஸுகாயே சாக்கி கு 

சுறுக் கண்டி ர௬ப்பதரம், 

இப்படி ய௩றப் பாம்ப றர்ரம் கண்டிருக்கக் கண்டிருக்க, 

ம் 

. . ல்க, - ' 
இவனுடைய (0 ரண்டு oF Tifesl t! hy io, 1110 யி tis ga 

யோகமாம். 

ஐ “Oa ey Wid ஈவன. இயமம், நியமம் இது எடடூவிதப பமே. அவைய 5 ப் 5 

ஆகனம, பிராணாயாமம், (Da 5 Gain dil TL, சாரணை, தியானம், 
௪ ச ny . டி ரூ ட » 

ரமரதி. இவற்றி் விரிலை யகற பிற் கண்சகொள்க. 
i 

சன்மாரக்கமாவது --சாஓ வேதமூம ௫ நபதிதெட்டு இவ 
யாகமங்களும், பதி ௮அன்ண் புரரணைங்களும் அறுடானானரு சுலைக் 

யெரசாந்கற ம், பலபைலவாடிய படை, நால்சளையு மறித்து பதிபசு 52 

பாசத் மலையை மரி தூ.ஞாதுறு ரானஷேயமாகிய காண் 
rg
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Liens at ae ate ma RNR te nee —_ ae ee een 

பானுங் காட்டுபுமாப் தற்போதாற் ற சங்கற்ப விற்ப 
நீங்கி நிற்பது? வயாம். இதுவே ஞானாபா ஈம். 

அவ்வப் பக்குவிகட்குகக்த பதவிகளாவன:--சரிதை செய்யுந் 
தாதமார்க்கருக்குர் சாலோகமாம சாலோகமாவது சிவலோகக் 

திலே யிருப்பதுவாம. சரிபை செய்யும் புத்தி மார்க்கருக்குர் 

சாமீபமாம். சாம்பமாவது டவ சந்கிகொனத்திலே யிருப்பதுவாம். 

யோகன் செய்யுஞ் ஈகமார்க்கருக்குர் சாளூபமாம், சரரூபமாவ.து 

குளவி புழுவை யெடுத்து உ தேசிக துக் தன்னடைய | Hares 

செய்துக்கொள்ளு முறைமைபைபயபோலவே சிவன தம்மு 

டைய திருமேனியைபபோலவே ஈறு/ப்புறமும் காளாகண்டமுு 
இரிரேத்திரமுமா யிருக்க வைப்பதுவா1ா, 

ஞானிகளாகிய Veal lOTI IG (hy (4 சரபுச்செறூண்டாம், 

சாயுர்சியமாவது பதிபுடனே வேரின்றி யொன்ரகக் mig th Mes 

பதுவாமென வறிய, ஈன, காண, பன, போகமிமென் நாலு 

வகையா.பிருக்கிற அசக்தமயைக மார. பன்றும், பை என்றும் 

இரண்டெழுத்தும் பேமில விவ ம. எபபடிக்கெளில் -— 

* * 4 ர் ர் * ச 

மா.-அன்மாக்களை சகவமம் | Fi Gabo காலத்திலே நிலை 
w fof 

OD) 4 BUD, 

யை ஒடுங்குக ற்கா லகில் sor MG wv Gari Has ra 

Gh LD, 

ori tl AY Gur OB கென் ரில அன பர அணவக்கிலெ rips 
~ c | 

கும: இபபரல் தத்துவ எறலமாத, கொகக்தி$லே பர் ரதுவியொடுப் 

ரும். இராத்திலே அபபு ஒலிங்கும். ரூபத்திலே தேய வொடுங் 

கும். பரிரக்திலே வாயுவொடுங்கும். சத்தகிஇலே காயம் ஓடுங் 

ரம. இச்சத்தாதிக ளை றும் பூசாத யாங்காரத்திலே யொடுக்கும். 
i இடு ட் வகர ் இகத ஆங்கா£ மூன்றும் (த் இபிலே யொடுங்கும், புத்தியும் இத் 

தமும முக்குணழம் அவயவகிமீல யொடுங்கும். இப்படியாக 

போககாண்ட மொடுங்கும். 

| 0 ஐ இஸி மூலப்பிரகிருதியும் ருத்தி தேவரும் வித்தையிலே 

யொடு கும, வித்த தலைபிமல யொடுங்கும் கலை ியஇகாலத் 

அடனே மாபைபி3ொடுங்கும். இப்படியாச பேரக்கிய காண்ட 

மெசூிற்கும் ந்த், ந
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கல சாத்திரங்களும், சச்தசசோடி மகா மர்இரங்களும், ஐம் 

பத்தோ ர௯்ஷரங்களும், சூக்குமை முகலான GT MM வாக்குகளும், 

॥ தீதவித்தை, ரவாக்கியம், ஈரம் இவைகளும் விரதூவிலே யொ 

டபங்கும, அவ்விஈது நாதத்திலே யெரடு Nb, Hier gb ust TSB 

யருவிலை மகா tormueIGsn யொடுங்கும். அம்மகாமாயை 

சரியா ஈற்நிபிமில யெரமிங் கம் அக்கிரியாரததி, CFT OF FH 

Oe யொடுங்கும். MYOTIS இர்ராச நதியிலே யொ 

கும். அந்த இர்சாசத்தி திர நறு பிமல மெயொமிங்கும், அக்த ஆகி 

சத்தி cnr DAG ல யொரடுங் ரூம். அவ்வாருனதே ப ரமரனந்த 

மென்ற மிய, 

ஞானம் ர BI AM BINT UN, அவைய/வன.--கேட்டல், சிந்தித் 

கலி, கெவிதல், திட்டை In. டல், 

கேட்டலாவது --ஞானாராரியன் அருளிசரெய்க பதி, பசு, 

ரச சென்னும் இரிவிக பகா தத்தின் உண்மையை யறிவது, 

சிந்தித்தலாவது .. அபபடிக் கேட்டை சனர்கேற்பவொப் 

பசகொள்ளு கல். 

தேளிதலாவது --கானை கேட்டு நடுக்ததை யறிந்து ஊாச் 

இரப்படுத்தலாம். 

ந்ட்டை கூடலாவது--அவ்லாறு தெவிர்ததை தானே சிவ 

கைக் தன்னை யறிவிதத இருவ ரு*ள்யும் தானறியாம லிருப்பது 

வாம், 

கேட்டலால் சாலோகமும், சிர் இமகலால் சாமீபமும், தெளி 

கலால், சாருபமும, நிட்டை கூடலால் சரபுர்கியமும் உண்டாம், 

எண்பத்தி யஞ்சினி லேண்பதி லிந்திரிய மோரேரிகரை 
எண்பத்தி யஞ்கினி லேண்பத்தி நான்கந் றணுவேறிடா 

எண்பத்தி யஞ்சினி லெண்பதி லேரி கரையுடைந்தால் 

எண்பத்தி யஞ்சினி லேழுபத்தோன் பதின்றரு ஏிறைகடற்கே, 

(a -த) எண்பத்து அஞ்டனில் எண்பது இல் இந்திரியம்- 

(அம௫.-ல் ௮0 இல்லாத்து ௫) பஞ்சேந்திரியங்களும், ஓர் ஏரி 

Bon I~ HPC ஏரிக்கரையாம், of BTL & அஞ்சினில் எண்பத்து 

கான்று அற்றது ௮அணுமுறிடா-(௮யஇ-ல் அயிர நீ்க-க) ஒன்றாகிய
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ஆன்மா அவவேரிக்கரையை யேறமாட்டாது, எண்பத்து அஞ்சி 

னில் எண்பது இல் ஏரி கரை உடைற்தால்-பருே சந ௫ரியமென் 

னும் ஏரிக்கரை உடைகதுவிட்டால், எண்பது அஞ்சினில் எழு 

பத்தொன்பது இன்று ௮ றஎ-(அயடு-ல் எமி போக ஈ) இரு 

வருளென்னு ஆற்று 8 நடனே கூடி, இறை சுடற்கே-சிவசமுத 

இரத்திற்குலிளே போய்ப புகுறுமென வறியம் (எ-று) 

ஏரி கரையாலாறு கண்சீஹா யெஙறும் போகெரட்ட டாம 

Hon Mis சட்டு ரிததியதுபோல, அன்மாவை Wiss Pw nao 

படிததிக்கொண்டி ௬௧ம, 

பக்குவான் மாக்கள் ிவானபவமுண்டாய்.. பரமேஸ்வர 

வடைய பாசுராவிககசதிலே நியானருற்றிர ஐ. ப/மானநக 

நிலையிலே ஙறக, ௮௦௧ அள௱ஈகர் கண்ணீொன்னும் மமை பொழி 

ந்து, அதுவே மிகப் பே நன்னா ய் பஞ்சோர்இிரியமென்னுங் 

கரையுடைஈ தான் பாவென்னும் நீ டுள் கெல்லாங் கரைபுரண்டு 

அர்நீர் இருவருளென்னும் ஆற்ற நீருடனே கூடிச ,சவக்கட 

லாம். (85) 

எண்பத்தி யாறினி லேண்பத்தஞ் சின்மலச் சிறைச்சாலையும் 
எண்பத்தி யாறிலேண் பத்திரண் டின்மாயை யெனும்விலங்கும் 
எண்பத்தி யாறினி லேண்பத்து நான்கில் வினையின்பிடரும் 
எண்பத்தி யாறிலேண் பத்தைந்து போகுகா ளேன்றைக் குண்டோ. 

(st- Gi) எண்பத்து ஆறினில் எண்பஈ இ அஞ்ச இல் மலம 

சிறைச்சாலையு (யமா ல. ௮! Wh) இல்லாகது௧) ஒன்றாகிய 

ஆணவ மலமென்னும் காராக்கிரகர லயும், (விட்டு) எண்பத்து 

ஆறில் எண்பத்து இரண்மி இல் மாயை யெலும் விலங்கு ப- 

(௮ம௬-ல ௮: இல்லாதது ௭) தணு கரண புவன போகமரகிய 

நாலாவிக மாலையகள் என்றும (கால்) விலங்கும, கழற்றிக் 

கொண்டு, எண்பத்து ஆறினில் ௨ண்ப, 
யின் பிடரும்-(அயஈஃல ௮௪ போக மக்கு ௨) சகதுக்கமென் 

நத நான்கு. இல் வினை 

நிருவகையாய்ப புசிக்கபபடாகின்ற பிறவிநோய் மருந்தையும் 
துறந்துவிட்டு, எண்பத்து ஆறினில் எண்பத்து ஐந.நு போகும் 

சரள் என்றைக்கு உண்டோ? (.ுமஈ-ல் அடு போக க) Bm 

ளென்னும் ஒரு பெருவெளி வழிப்பட்டி வீட்டுக்கு போடற 

உரளென்றைககு உண்டாமோ? (எ) (30)
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எண்பத்தி யேரினி லேண்தில் லாப்முன் ணியம்புகத்துவம் 
எண்பத்தி யேழிணி லேண்றாற முன்றில்லை Won slap 

எண்பத்தி பேறிலேண் பக்தஞ்ரி லாவினை மாயைலிடூம் 
எண்பத்தி பேழிலேண் பத்தாரி ஏன்னப்போ மிருண்மலமே. 

(௪-3) எம்ரபார்ப fl வில யண்பரா இலலரய் (மின “லி 

yo Bure ar) சேறு பயா றே! பாம் இபம்பு தர 

மாம - மன்னே னகர / ன) சொன்ன Th aD, STOWE GB 

எழிலில் உண். ரான் நமழில் ( yor OC yx war wy 
~ ல a ர . 

சாயி yo ம்ம்ம்ம் பந) நக போரக் த்ர hh a ட) பூமாராளுறு 
(வு ச ௫. ௬ சு ௬. * ச 

றைந நிகழ Yat sowy (dtr Wodatosr Ia ip i gl Hh BIN bl FATWA , 
ர 

. oo. க . aye ச் . 

ந் blew) Oo 3M yet ன, ப விர] 5] ify உ WET Dh “Yuh h (eva 
Ww வசி 

ம பங்கா வினை- (3) ப வ்பபடுயபோக 2) புறம் ப], (சால், 

fut) IntonuMjip, a bin-ate Gul Ain, wrod 1 ரப ல எண்டு 

கீது ஆறில் உன்ன இருள் மலா ரே IT -{ yet > yt wm நிங்க 

க) ஈன்னுபட்டி ருக்சிற அன்னை (கர ராச்சிரகமாக/ட) அணவ மகா 

விட்டு. போப்விமிம், (எ- We) (87) 

எண்பத்தி யேட்டினி லேண்பகி் லாப்போரு ஞனேன்னவுன் 

எண்பத்தி யெட்டிஙெண் பத் ரா ன்றி லறோநின் நியல்மாயைகான் 

எண்பத்தி யெட்டே னேட்டூ முணா்க்கரு ளோம ணுங்கில் 
எண்பத்தி பேட்டினி லேண்பதந்து முற்றி நிரோ உதயிவாறே, 

(er~ ம) எணப்ரர மாப்ர லி எண்பரு (லை பொருள 

ஈர் GT ot ot ~{ Hf 0. / ov “ ytd) ற a) ( Taf dh ரா) யாட்பாற 

பாம்பொ யப கான் என்ன (வானோர் boa PD 4, e_Gow) உண்ட 

உன்னுடைய, எண்பத்து எ (1) ரில் வஸ் புந னு அ! இல்- 

(ய். op-ed ys பொக or) Os pean யை கயா, பு ராம 

சொல்ல, (௩ கேட்டபுடனே, இயல் பாயை தன் ௫௮ இழப் 

இவரு மாயை பேரர் பட இனி! ௪ ண்பகது வட்டென். பட்டும் 

உ ணார்ந்று அருன் ஓ) இண உ.௮ல்-( ஏமி YoU Lyte FU i) Og] 

COT STD DUP DIT BI tase,” a பம் உணக்கு உ wrt i bi Dorm R mas 

ருளுடனே கூடினால், எண்பத்து எட்டி cof ov எண்பர்று கழன்று 

இல் திரோறை - (மி 9-ல் அலி போக ௫) பரச மலக் அர் 

ஒன் பதிய இம்மா ரு, இ ரமே -டஇல்மையாக ப போய்விபா (எ ut.) 

(28) 
1.2
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ஆண Ou ம், சாமியம மாமை, பாகா (யை, தோரதை (யென் 

ஹம் இப் பஞ்ச பஉஙகசிராயே பாரமென்று கூறுவது, 
ny ச ந. * ௬ 

இக்க பாசகநை விட்டப் படியையடை௮துவே முதஇயாம, 

இதற்குப் பிரமாணம் --சித்தி பார் 

பாசத்தைப பக்க விட்டிப் பதிரனை யடைய pad 

யாசற்ற வாகமஈக ளை யி மறிவை நீயே 

மாசற்ற மஈர்கணாகி ப ப்பை மறுவ னெப்னில் 

கூடு பனொ னரா இுகுர புரு னக்காமிக் குமைப்பு நாலே, 

என்னுமிஇற நண்ப நொள கு, 

எண்பத்தி போன்பதி .ஒஸ்பத்தி பெட்டற் நிறையேதுபொய் 
எண்பத்தி யோன்பதி லேண்பகிற் காண்டன்மேய் கருதல்பொய்பே 
எண்பத்தி யொன்பதி ஸலேண்பதி னாளிலுன் ஸாயிறந்தால் 

எண்ணத் “டா. பதி லேண்பதிற் றயுண் டெனவுன்னுமே, 

(எ-து) எண்ட து ஒவ பல் எண்பத்து. எட்டு அற்ற 

இறை ஏர? (ய) ல. றது ௧) ஒனறே “பவுல் வல 

rig ஏது? பொய் அரத்யம, | இல்லையென்ற bib Ba மதர்தா 

விய உலோகரயு ௬ தமாம்] எஏண்பகீ ரா ஒன்பதில் எண்பது இ; 

(cyan Go ஏய இல்லாகது ௯) ஒன்ப நு வகையரகிய, காண்ட 

மெய் நண்ணாகண்। தே மெய்யான சாக்ஷி, கருகல் பெயய்-ர 

DF, BSH QIN LMI TID, பாயி மரல், பண்பி ற வரல் பண்ட 

Yor GT ath wr op ares HELO 67 ரிலே, உன தாய் இறகதர ல-ந ன 

பெற்றதாய் றகதுபேோபன் “பால், பணபத்று ஒன்படில் எல 

HW QA MTU GT THs Geom Woops BW வளாரசநு வ கா 

தாய் உணாடு எனு 2 oar QLO- (அலா மனமே) noord (eh தரயுச 

டெ ர்னைவிக்றும ௭-௮) 

« 4] i . . 2 * ட ௪ ry ச Q . 

ஒலி SUED ONL GB CLA அசில் தபபம அயனனில 

ஒரு கர்த்தா வுண்டென்றும், ௮,த காகா மூதி கொடுப் 

னென்றும் இற்சில தவ a AG s [ர் கூறப்படும் பதன் மகெறி செய்தவ 

a (மி Do த] Roo LI oh TLD BM afl தாபி PESTO Deir or பிழை 

(Hw என்ற கருத்த 1 Soom y பண்ணிடு 1Houkd of (மாரு முன்னே 

யென்ற கருததாலே! ௮ ியேம,



  
  

கள் செய்து செய்து மரய்கிறகல்லாமல், இவர்கள் நேர்ந்த தாவி 

யும் வாக்க ண்டதில்லை. வ 5 5 S01 G PS go BSB) இன்ப கண் 
“oO ry உ . டி 

டஅமில்ல், வீணே யுழமைத்திருர்து, செக் அப்போவதே கண்ட, 

BOT மல் வி], தி CHE aX Ut. 1] ன் பய் கண்டா, i} ல்லை. 

இனி மாச்தர்களுக்ளுண்டான கொழில்! அர்ச்சனை தானம் 

முதலான செய்கல். அவர்களாற் பெறு ஈன்மையே ற்கு ம் 

உயி iF CB காணப்பட்ட ஈகமாகிய பின்பத்றைத் சராுமாதலால், 

அவ்வில்லறைமமே ஈல்லறமாம். அவ்லில்லறமொழியப் புறறைமாகிய 

அறமா றமே நெ றி wir’ uses ay ம், BY GO வயபோனண்று கோடி.யாக Ly 

பொரடப்பிச் Di குமன்றும், இரவும் Laugh இரும் 2 me Bir ற்றுட லை வருந் 

துவரா்கள். 

t . ் ச ரு டி ். . . mn « ~ a 

டம 00 rors) உ (ன் Lg ட்டார் திற ௮/0 7 tor TIN QCM 

“டி ae am ட் - aft ம ~ see * த் * 

பி & Yar 4) இழத 74) Gi (னம் oor th TOT Oona ih னெ Baro DP THEN GF 

5 . * | rN 5 0) ஒய் ப ட . . - 

செ Teor த்க ண் ட... Bl GS Ty be AED நல்லை, Dp DS TOD GT th ஸ் J (2017 Pity 

பெயர் ம்பு பமாம். ) lb. fi தாமையல்ல வோ? 

% 

Oe eng von yt ட் ஆஷா (2 ~ Soyer oN AD oe 
h Wear Dh soa Os) 2 கல்ப டடம ch (47 யப்பா, YEAS © ப்ன்ப 

டி பாலா. கரைட மல் Ter “A ப்பம் வகா ய 

ர ry an oN 

(Ip oY ANT DA றட உடலி 
a ‘eed ் 3 ‘ 

Qe. 
Ly CH SMO LE 

a - 
LNT Sr வி் யம் ப] / rf ae iP, angi ae LNT, ம iM ரர ர் 

9. [டல் கடனி, 91 மு Vis gh Geli Nu 1] மல் i! ath வருங் அராலி 
m [3 எப ம ~ ன் 

OB ev (5 விரும. 405, கண்மை கண்டா பில் இம்! லயே Oo BEIM. TY ILD {o VA) 2 (0) TILE 

5... கூட்டு opp my ன 77 ட் ay i ey) yy 

அணா அ றியா 060 மரை வ Gills Me மன்று ந அண்டு. பரப 4 : 

* ne வு 5 * ~ me ௬ 

யாச்சதே. இனிய CSOT i oS 2 பொய்யன் கற ெொறைக் சண் சொல் C டிட்? ‘ “ 

ஒகிறசாச்சு று, 

பிரத த்தி யட்சம், அலு மான D, ஆகமம் எண்று chp ன்று, Sy) லத் ற் 

ப ற் 5D Ran யி யல்லாமல் Df Dy OQ iL DT are மம் அக (0 LD பாய் ய் 
ர் உர் we 

க * : ர Oday pom aege 2 ப்பட் 3 உ . . 
d sor ற் i ல்ரைபால் ம் ய் டு) யன் 7 ந ௮ ம்] அலைய ர இ ல் ற் 

ச ச ஈ 0 சர ட் “ * 

பிறக Oar go Grr age ஸ், உளான் அப நிற BLT ET Qa Dh 

ர போ ஜல் ந் விலா rin Tl (o's ne பவம் orp Lf GT , ; இற 1 Bo 09) 0 5 ola in eh ட்ப (02 int ) 2: ப் -| 6ar at BOE B 

ச் ஸ் © ன fd த ம் பாரு . 

கண்ணாறக் கண்ட இலையே. எனக்கேது காயிலலையயன் றி ருக்க 
ர் . . க 1 ரு ட “3. . . . 

வல்லோ வேண்டும். அப்படி மீ பிராகறு மெக்தலும் 1] Bion LOWY 

லவோ? ௮/3 ணவ ய] gi Gu TN] CBT T OMT IO LIT, OF னகர குந், தாய ண் 
a உர ௪ ர 4 

LT செ aor Ot ib னே ப் f பேன்? OOF ௪ ரிய wi அ வ வா தள் உண்



02 1௦ேநாரபபோரதை, 
  

படு. aru aap Li சொரூப சுபா அத்தைச் சொன்னால் மெய்யென் oo 

ல! Vl pio tas Caron @ sar esr. 

இ.துவன்றியம் மேசமானறு மற்ராரமா யிடித்து, மின்னுக் 

ரூம ஜிய பழை C பா ட்யாமல் YD HEAD, BiG tows, ராமும் 

இடியும் மின்னலு gtr woop Our yan, Bor வர்ததென்று 

கண்டா அனுமானமாமே. அத அனுமானம் மெய்யாமே. 

வி கையி G3) av அணு பானமும் en ய்யாம், ணி யன் கார யையதிர்கு 

வர்கள் உன் mir dl DY டைய சொருப பாவஞ் சொன்ன. வரர் & 

தையை மெப்யென்று ஓப் /க்கொண்டது போலவும், ௮௮ வரக் 

கண்டவவ் ௫) வன வி டக லம ை ip பெ மிக்க 5 aT pi லார்க்கை 

யை மெய்யென்று ஒப்புக்கொண்டதுபோலவும் வேதாகமங்கள் 

சொன்ன சொல்லையும் மெய்யென்று கால்க. அ கை பினறுலே 

19 ரக்இய Lop ம அணுமானமு Lb, AyD LAP ip (tpi Lge என்ற 

படியாம். (89) 

தோண்றும் பத்து மிருப்ப தரிதிர்த தோலும் 

கோண்ணாறும் பத்துகம் நிற்பது போற்றுற வாசையேன்னோ 

தோண்ணாடும் பத்தா றுடையான் பகைவன் றோமழும்படிக்குத் 

தோண்ணுறி லெண்பத்தஞ் சில்லாலித் தோடம் தோலைப்பதேன் . 
LCG: 

( ள். 7) (a) a5 Toor ODT 1 LD LI: தீ ப் (ஸ் பிம் யம் or ) BW அ 

வயது, கோல் உடம்பு இ ப்பது அர்த Giron ரய சரீரம். 

ர் i at jf ருப்பது அருமை, எனற, wo 1 ஜி; றும், ட SM Biot SOM OI Lb 

IG OG Lo~ it gn @ கரடு Ups ர்ற்ரு காலம், உிற்பதுபோல-.இரு ப்ப 
௬ சு os ல் ட in ட : . 

அசி ர் on, (அரவ ப்பம் hy கே pbleel 0) ou Ou Pasa மல்) அற அசை 

e த . en ws லவ ள் ப) on படர் மழு ௪ , . 

பூன பால்லா Ko DoH Cu ssi (HE lo) 25097 20247 3700 OF Sy BI DM 

உடையன் பைவ. தர அட றக்க (GF BO LMI GD) OT (DLT eT BME 
* = . fo இ 

ஸப (பிகு SM (9d) 307 ட்ட ராறு et Lp ¢ GE ஜு 

7 ் அடகொறாம்படியான. இறுவடக் a, (o) தாண் ஹர whe oe 
“ ch (Fey ys (Ep 1... னு 7 மப் a 2211) a 9. O ) BPs புற் றி ல் ள் 

Ld bo ௮/4 (ர பு இல்லா @) G அட்ட. Lh - (go ஸி ௮111 (றி (இல் லாத.து இ) 

Bi ச ட்டு க பி CR க்கி 1 ன் ௪ a கோட ப்ரா 5 Serfiiesa 6) ன்றோ- 

யாகிய விண்டு, தெ ரழும்பு 
ered 

Dee fon, 

G) grand இற்று wl My dh eT லத்திற்ே க் (ஸா ௮.) 

ULE BGO ho கசம் என்பார்போல் புகக்கை உகம் என்டுர். 

(29)



மசேதோரபயபோடை, ப 
  

  

தோண்ணாற்றி போயோலாம oe yer cops pad SAL பாசிலிடுட் 

தோண்ணுூ: ற்றி யோன் 9 Heys seo) Sooo தாற்றுகிற்போம் 
G தாண்ணும்றி யோன்றிறறோன் ஸரநின் மரம்பிரித் கி. Dion wale 

தோண்ணாறம் போன்றினிற ஜரோண்ணாரித் பாசந்ரோவ் ராதருட். 

(கே. 
(எ- DB) in’ ரி QT 1) UO ave ன், விலட BT TM AUT Ut இல் கல் விச 

me pte (௯ூக-ல் ௯0 இல்லாகது ௪) ஒரு கல்லை, வீர-விட்டெறிய, விடும் 
ல . | 

பாகி-பாசானதனு விட் oa ம்ம் ‘5 (அ. GIG LAT OO [ம்) 0. KT SOM OMT ற் a 

ov ன் மில் தெ PDT LMT DW 4 ௫2 P= oR I இல [pom ப் Qf) க்கால்- 

Mo AT od ME MT NBIC TM, git போம்்ஃபபுடவை (அல் 

லது goo) Girl, ப ம் bho Lt ov 2112, TOOT CONT NM LO OL GaT Mev 

கொண்ணாறு இல் மாரம்- லர கொம்டை,  பிசில்-பிமிங்கிப் 
. aos “டு ப்பு ௨03. ” ட 

போட்டா ஒட், YD ௫). ல் ஆலி பில a tae ah 3) இம்மி (ப aS) LD, (<3 துபோ 

லைம்) தொண்ணாரம்று மன்றினில் கொண்டாடு. இல் பாசம்.   

ஒன்றுபட்ட பமாம், 0 ரா ன்ரு கோன் ருமற் போம், அருள்ருஏ- 

இருவரளே பிரமாளிக்கும். (வடறு.) 

ஞானம் பிரகாசிக்கும் முழை எப்படியேன்னில்:-- 

௮] க்கிவியை புண்டரக்க உண்டி ன நதேரதறில் மெருப்பை 

பலகால் விசிரிபும், துரு, ந்கள னம், ஜலா BUD ஊாஇயும் உண் 

டாக்கும் (Epon () 6H) LO G09 LIL. போலோ & றற கால்க 0204: 

ய/டனே படி.ந்கலன் பயனை ய ழும் “எந்த ஞான க்க அலே Lao $i Bp 

றைகுறு றி றட 1 GIT sm Lo Rat GB). Be 3ம். 

இ தற்குப். பிரகாணம்: சித்தியார் விருத்தம். 
Set 

a my a . 

பாடுபடு ட்டன, இற் கங்ளினைவிட் பெறியப் 

பிம்ப ap Di Poy Res cbt ot 2 ப்பா ஸ்ர பாக்கும் 

ஆர படி மாமாயை யர ப்கன்டி மன த்தும் 

அரனடி யே யுணரு ம்போ நகறும்பின் னணையும் 

தெச நாடி & ற். ம் BOL Ly fy ந் ப Ir 3 & குரங்கும் 

ior வட ம யார் கன் மிரு யவர் ie cov 4. வ யாகும் 

ஆசை: oot BIH LO 1) மாகியலம் வருவர் 

அரும்பார மறுக்கும்வகை பருளின்வழி யுரைப்பாம், 

என்னு மிதிற் கண்கசொள்ச, (91)



94 we gpTteunt ws. 
  
  

தோண்ணூரந் நிரண்டிற்றோண் ணூற்றோன்றி லாதரு டோற்றதனுள் 
Carer con நிரண்டிற்றோண் ணாற்றோன்றி லாச்சிவ சகசோருபந் 
தோண்ணூம் நிண்டிறோண் ஹாழ்றோன்றிலா தருட் சுபாவமல்லால் 
தோண்ணூம் நிரண்டிற்றோண் ஹணூற்றோன்றி லாச்சிவஞ் சொல்வ 

| தேன்னோ. 

இலா.து-(௯௰:௨-ல் ௯௪ பல்லாக நு ல) பர்வ, ச அருள் ௦ தா 

ற்று-இருவருள் தெரிரனமானவுடனே, அசன் உள் - அத் இருவ 

ரளி ல், கொண்ணாரறறு இரண்டில் கொண்ணாற் று ஒன்று இலா 

இவ சுக சொருபம்-சவமென்னும் ஒரு பொருள் ஈகமே வொரு 

சொரூப மாகப் பிரதாடுக் ஸா LD, (ஸு iT நன ன்றுஞ் Faro) to sar 

றும் ௫] ஈண்டு பொ ந கர sree ஒ TM OVD Los ன்னர் ல்) கொண் 
aM போ லல ~ 

ஹார ற் ௮! இரண்ற.. ல் தொ ண்ணா) ஒனறு இலாது aN LET 

வம் அல்லால், இருவரு ளொன்றின்றி, தொண்ணாம்று இரண்டில் 
ட் 

கொண்ணாற்று ஒன்று இலா வம் - ப்பட ன்ற வொரு பொ 

ள், On ர்ல்வது என்றோ வுச்ளுச் 0 செல்வு, (எ...) 

ப்ர 
(ஆ « { உ os . + 7 

வி] ர “ay யொயி L AM lat on 
CF oh) LE ௪ af aio a TA 12 [ரா ரா ir யி ர ராறு 

Dy fy ee பற 

MHL கிவச்கை (ow ர பிந்து அள் சனித்கொரு பொ, ட 

ச 

யிராஜு. எப்படிம 'பணில்: பிரசுரமானது ch gh gion யெரழீந் 
. nos னை ய கர் ப ஜு ean தடு ஷு லட ் 

அத அனத அலல நு, LB EOIN Snares ரர ய rh Deane 

கனி 3 Aa) : i ev a Toul’, 
ர ் 

இன்னணம் இராம் வாராம். வஎன்றுபட்டிருக்க _ 
த் வாவா] 00) அ] ப (ற் RLS OK ty) hf up out 07/1. 9.) ny ௮ ரு 

4 . சர ர் க A . ் 

C ae Wem LOW ம at > =f Tem ரோமா ost ல்: அரண HG ல் விளா்கா 

று உ கு ப்ப ian 4 | . 

fh ன் ஹி! அள ரன ஸ் ஷி] TAM ப்) (oa ர சத்தியா LO, அகையினாலே 

ares 
j J 

24 

ஹீ] தி aif னால் ஆ] ast LoD {ais (F LISI BY God. Dh, ன்மா இற னோடு a ர. 

் 7 a ’ ; 

பின்பச்தை யனுபலிக்கை பி மைல (பி வனை) ஆன்ம ஈாயகி பயென்னு 

கூற ப்படும், 

rr . f ட“ ns உ சு * ” * 

ஆக » ou <5, 537 Loe ra Ln, <Df THOT இய “தபு க, 19. 0)av) 

இன்ப மூண்டாசாறு, எதுபோல் எனில்: இரண்டு ஸ்இரிகள் 

FAQ ALI UT MP LD,
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இதற்குப் பிரமாணம்: — திருவருட்பயன். 

இருவார மடற்சையர்க் கென்னபய வின்புண்டாம் 

ரவ ன் த்தி யில். 

tne ry ema Tae ae aly OF oTLI BID BID To G 

இப்பால் வண்டானத மதலை யுண்டி பூவை யலைக்காமல் 

௮ இ லயுறை fl esr np waar YD தன்மை! முறணைாாமல் ம யங்கிஃ 

கிடக்கின்ற நன்மையைப் போலவும், விர; aro Cine 

iO DEG abu. dD eor AT KT 3 Bi al ear ahs சான் என்றும் 

தெரியாமல் ஈதரர்சிச்றுக் கிடக்றும் தன்ையைப்போலவும் அன் 

மா பறியபுடன் ந்ற்னும். அப்படி எந்களே லம் அகன்றுபோக 

ட்டம் சுனி ள்மோ யடசக்கொண்டு தன லியார்த் த 

OY . . C) ae . ma . - ச. (ட . மேலிட்டு வொழிவற நிற் ரூம், Dio நிலைகானே சாயுச இயம், 

இதற்குப் பிமாணம்:--தத்றுவப்பிரகாச விருத்தம். 

அவுண்ட வண்: DOr. IT ® லம் வல்விட இர் நல் போ இம் 

இது இ! Lm விமா£ங்கெ்! மத (o ஜினா 1 thd குவையே யாகி 

லனபிரிர் சகல கொட்டா தருள்வளார LS FH யக்தான் 

கதிபெற வ்தவர்க்கே கணக்கையார் மத் Ruut தாமே, 

என்னு மிதி » sore grarg, 

இ௫்கிலையே யனுபவிப்பானும் அறுபோசமும் உன்றுபோல 

நின்று, ay sr Wu சவரணபவமாம், (92) 

தே தாண்ணா ற்று முன்றிற்றோண் ணுழிற் பதார்த்தமுக் தூய்முத்தியில் 

தொண்ணூத் ஐ மூன்றினிற் மோண்ணாறு தானில் லதுசாற்றுகேன் 

Cg தாண்ணா ற்று , மூன்றிறோண் ணாரிற் குணைந்தூய ஞானிக்குண்டாம் 

தோண்ண ற்று முன்றினிற் னோண்ணாறி லின்பட் துையுயிர்க்கே, 

(sr-g1.) BTL) (Ups தியில் - சாயுச்சயசதில் தொண்ணாதறு 

மன்றில் தொண்ணாறு புல் பதார் தகுமா ம்-(௯௮ி ட - ல் ௯௰ இல் 

லாது ௩) பதி, பஸ், பாசம் Bf விய) ௫ ூப்பொருளும், கொண் 

ஹரற்று ஐ ன்றினில் கொண்ணாறு தான் இல் ௮து சர ற்று 

கேன்-அம் cpu! பாருளையும் பற்றிர் சொல்வேன், கொண்ணுாற் 
க இ த ட தட ட ட ட அடித்து இடு சித பட பதக் emer pe அ வது அள் வவட 

Ob ap a அனில் tol il AT SDP 7 hati i TOP LEP H TIBI: ayy ம். அர ய்
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a ௩ . “=~ . ச ௬ . ச * . 

ஞானிக்கு உண்டாம் - மெய்ஞ் ஞானிகளுக் ரண்டாம், தொண் 
we) 7 0 டடக் ர > ர் 

ரைற்று கான்றில் தொண்ணாறு இல் இன்பம்-சமவிக பக்தியும், 
t's ர உச க பற . பப ் 

உயிர்க்கு BRT - உயிர்க்கு தீ அுணயாம், (எ-று) 

முப்பொருள்சள். மறத்திபிலும் அழியா... எங்கனமென் 

GOV! ILD FH LGD AH அன்மாக்களுக்குக் கொரடிக்கைபி லை கர் 

தி தா வண் டாம், அப் GBT கதை யனுபவிப்பறுண் டாரறைப0 

னாே லி அனமர வுண்டர ம் 3 வவின்பம் என்றும் துலைவில்லாமல் 

பா வி ple a Ef 6B wd) Go ம் OY LIVs மண்ட ரதி Ln. é 20] 1 (4 

ரவ Gl) (104 ருண (EP 2007 டா un, 

எங்ஙனமேனில்:--ஒன்றை விரும்பிக் கொடாமையினாலே 
. cn ச * . ரு . 

mee nr Gres iD. ற மைரனவைமயென்னும் விகாரமற இம் 
‘ ர ் [அ ம் 

கையினை உன்மக்களோ டொப்பாம், நற்ளெயலற் று, எல்லாம 
டது ட் ட . C ந . . . வு * . . 

பொய்ச்செயலாய் கிற்கையினாலே பேயரோூடொப்பாம். 

. % 
இதற்கு க. பிரமாணம். 

IIRL CT பித்தம் பர ‘om ஞானிக் 
ox 

கேல் வை ॥ CHU LDL, [வே மேலோன் ை றத் 

ry oy, ய ட க மட ர டட 

மேதுடா அரு துலற மறம்ரினாமும் ய a our 
ர் ண் தக 4 ‘ 

ட்ட 

லாயபாறு தாழி லால், 
. ry உரு + 

என்னு மிதிற் சண்மகொள்ளச, 
ச் 

் அ ட இட ் 
மூவித பத்தி! UT OU md DI ear i BILD, இவனடி, WIT GA LD BILD 

3 

வயிர்கள் மீறும் அன்பா யிருக்கலாம். (93 ) 

Caras cay pn) mre Capes sgio'éy லாப்படி ஐய்க்குமவர் 

தொண்ணாற்று நாலினிற் றொண்ணாறி லேறேறி துறப்பர் துறவார் 

தோண்ணூற்ற சாலிந்றோண் ணூழின் மறைநாற் நுறக்நுவிட்டார் 
தொண்ணூற்று mega ஹாரறில் நெறியைத் கிறத்தவன்தே 

துய்க்கும் அகர்-(கம (பீ௪-ல் கல் இல்லாகறு te நாலாம் பதவியை 

யனுபவிக்குமவர், தொண்ணாற்று ரசாலினில் தொண்ணாறு இல் 

செறி அறப்பர் - அர்தக் உாணங்கள் காலையும். தூற துவிடவொர். 
. \ ப் « , ty + ர் டி ட ப் க aa ம . ச் ட 

கொச ற்ற ஈரலில செ ரணணுாராற்ல் பறை நாடு இறந்து
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விட்டார். மாலு வேதங்களையும் விட் 9 விடுவா ம்... (இவ்வரனு 

அற 7B Do மக்கி Dn. தியபடியே BLUSE. (வலா போகய் 

கனா ஈய) தொண் ற்று ஈரலில் தொண்ணாறு இல். றெ இயை 

துறதுகல் ஈன்றே-கால்லிக றெறிகளையும்.. நூறப் பே. ஈன்று, 

(2-று,) ் (94) 

தோண்ணுற்றி பஞ்சினிற் றொண்ணாரறிற் றந்தோது பரரேறிக்குத் 
தோண்ணூாற்றி யஞ்சிற் மோேண்ணாறின் மலத்துக்குத் தோயமதா 
தொண்ணூற்றி யஞ்சிற் போண்ணாரறிற் கர்த்தர்க்கும் தொந்தியதாம் 
தொண்ணூற்றி யஞ்சிந் கண்ணடி றிற் சர்த்தா் “oe HEAL .. 

அ இல் தக்து-(கல்டு இ-ல் ர் ர இல்லாத யா தா் ல. அஞ்சனம் நற று, 

தொண்ணார் ற்று ௮. ஞ்ூில தொ ண்ணு, இல் LOW Sy Bids கு-பஞ்ச. 

மலங்களையுஞ் கனமாகவும், தொண்ணாறறு அஞ்சில் கொண் 

ஹணாரறு இல் Bil DITEAS ) girs B யது அம்-பஸ்ச GH LATS களும் 

மர செர்ப்பமாகல [Lb, மி ஜ் ரண்ன்றா pa அரு டில் (or ரஸா று 

8 Oa AB ado) hil (pt இல் கரத ற்! ரல்- Dh aly FOULS am, B yi நி 3: (9) ov, + ஸ்ம ரோம் ஸ் i) ol \o, த்ரி பம 

Ld டானி ன் ழு (oF, HT Od)T ib ur. (67 ர aU . ) , (Jo) 

தொண்ணுூற்றி' யாறு விரந்கடை நளக்துண் டி.த்தமெய்யில் 

தொண்ணுற்றி யாறான தத்துவ முண்டுதோன் ராதிருந்தேன் 
தோண்ணாழ்றி யாறான தத்துவம் தன்னையும் தோன்றச்சோலில் 

தோண்ணுற்றி யாறுமல் லாதேனைக் காட்டினன் தூய்குருவே. 
ர் உ ட்ட உட . . mM os oe 

(or ௮.) ) தாண் ஆச ஸி on LY ஸல் கிட மீமாம ae 

“hes ற்கடை Gi ail LU தண்டிக்க ப்பட் டி. ழி D ஏரீரத் BO ஸ், 

கொண்ணாற் et A, BI ஷ் our தத்துவம் 2 உண்டு வள தொல். லி 7 ற். ay alt 

. ச ‘ க ட்ப ey , 
தத்துவங்களு முண்டு, கோன்றாது இரும்தேன் -(இது இது என்று 

௮] றிய rio லிருக்கே ல், 6) ba OUT ஹர ற் அ Pf ஆனா திதிஅவம் ao 

OTL] Lo) IT eI MDT Dip YI 5b Woh ஸ் co WL) LD, ழ் ch Toor ம் ழூ. FT CON~ 

தெரியு ம்படி.ச் சொன் னால், 6) தாண் ஸ் Be A, ULE ல்ல பி 
¢ . 8 

oT Cara Gir ட்டி. னன் அய் ர் Gas த TOM SOD ற் PF tl சத்துவ (Lp [ம் 

6 ய் “4 pe we ad) பொட ழு டப் ப வ் ல் ருரு 1 * 

( ~ I.) 

| ட் 
4d
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தத்துவங்களுடைய விரிவுக்குப் பிரமாணம்:-- திருமந்திரம். 

ராது கோடிய நாற்பச்தெண் ணாயிர 

மேலுமொ ரான்னா னாடு வெளிப்படும் ௮“ 0717 (69) 

பரலவை தொண்ணூாற் றோடெதிர் பமிமவை 

கோலிய வைக்மூ மாருங் குறிக்கிலே. 

என்னு மிநிற் கண்டுகொள்க. ந 
‘ 

விறு (ப Aw » 

விபரம், 

சித்தாந்திக்கு:--இன்ம தத்துவம் உ௰௭-ம் வித்தியா தத்துவம் 

ட - ம், இவகக்துவம் ௫-ம் ழம் உபா ‘ 

வேதாந்திக்கு:--அன்ம தத்துவம் உ௰௪-ம், புருடகாலம், 

பரம், வியோமம், பாம் ஆக 2.0.௮. 

லைணவர்க்கு:--அன்ம கத்றுவம் உயஎ, 

மாயவாதிக்கு:--அன் மகததுலம் உம் பிராணவாயு கம் 

ஆக 3. ௫, 

௪ ௪ . " « & 

இதற்குப் பிரமாணம்:-- திருமந்திரம், 

அகின்ற கொண்ணாற்றே டாறும் பொறுவென்பர் 

அகன்ற வாழு அஞ்சே கக்றுவம் 
* . 5 ல் ப்ட் உட 

ஆகின்ற நாலேரு வேதாந்தி வைணவ க்கு 

அகின்ற நாலாறு மாயாவாஇக் கசையைந்தே. (90) 

G தாண்ணூற்றி யேழினி லேண்பத்து மூன்றைத் துடைத்தமுத்தி 

தோண்ணாற்றி யேழினிற் றோண்ணாற் நிரண்டைத்துரத்தன்முத்தி 
தோண்ணாற்றி மேழிற் ரோண்ணாற்றி யொன்றிழ் றொழுவா முத்தி 
தொண்ணூற்றி யேழிற் மொரண்ணாறிந் பிறப்பைத் துலைப்பவர்க்ே க. 

( எ-று.) தொண்ணா ற்று ஏ மினி ல் எண்பதீது மூன்ை ற 
துடைத்த முத்தி-(௯௰எ-ல் of WO அடைத்தது Wa) பதிநான்கு 

உபாதியும் நீங்கனெதே வே தார்திக்கு மோட்சம், ே தாரண்ணாரற்று 
ஏழினில் தொண்ணாற்று இரண்டை. அரத்தல் முத் இ .- (௯௰எ-ல் 
௯௨-ஐ ஒட்ட (0) ஐங்கந்தங்களையு மனுத்ததே மாயாவ £இக்கு 
மோடிசம், தொண்ணாற்று ஏழினில் கொண்ணாறு இல் பி pu



மநோரபபேோதை, 90 
  

wee egy pee ones etm itl nig cc படட i cmon) sonata கவைல ட Ee nee nee ne UE een ane gat Oe டி ர த ca me தன 

பைத் DOOM TE ஏ-(௯ பபீள-ல் ௯ இல்லாதது 21) எழு 

பிறப்பையுர் துலைத்திவொர்க்கு, தொண்ணாற்று ஏழினில் தொண் 

ற்று ஒன்று இல் தொழுலாம் முச்தி-(௬௰எ-ல் ௬ம௧ இல்லா 
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