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சேன்ன புரசை 

ஸ்ரஸ்வதி அச்சியந்திரசாலையில் 
பதிப்பிக்கப்பெற்ற து. 
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௪ வம ய, 

சிருர் சிற்றம்பலர், 

Ep Hh Of od) J- 
——(0)-—— 

சுத்தாத்வைத சித்தாந்தலைதிக சைவசிகாமணிகாள்! 

உலகத்திலுள்ள எண்ணிறந்த ஆத்மாக்கள் சல்லறிவுபெற்று 

உண்மையுணர்ந்து உய்யும்ண்ணம் ௮அகண்டாசார நித்திய வியா 

பக சச்சிதாரர்தப் பிழம்பாயும், சுத்தஷாட்குண்ப பரமபுருஷரா 
Yin Por mere பரங்கருணைத்தடங்கடலாகிய பரமசிவத்தால் 

௮ருளிச்செய்யப்பட்ட முதனால்கள் 3வதமும சிலாகமமுமே 

யாம், இவைகளே சர்வலபங்களும் போக்கவெழுர்த சுருதிகள், 

இவற்றில்சொல்லப்படாத பொருவியல்புகள் ஒன் றுமேரிடையா: 

அப்ததாரதம்மியத்தால் மஹரிஷியாகிய சிவபிரான் பரமாப்த 

ராப் முடி ॥லின் ௮வரரூளிர்ரெய்க வேதசிவாகமங்களைச் காட்டி 

ஓம் பிரபல பிரமாணங்கள் காலத்திரயத்தினுமில்லை. சுருதி, 

ஸ்மிருதி, புராண திஹாஸ மெனக்கூறும் வழக்கு பண்டைக் 
காலந்தொட்டு வழங்கிவரினும் சுருதியைகோக்க மற்றமூன்றுக் 

கணிவுடையனவே ஏனெனில் ஸ்மிதிருகள் பற்பல ரிஷிகலாற் 

சொல்லப்பட்டன, இதிஹ।ஸங்களும் ௮வவாறே ரிஷிகளாற் 

உறப்பட்டன, புராணங்களும் Adare ar io. அவர்களயாவரும் 

முக்குண வசப்பட்ட ஜீவர்களாதலாலும், சிவபெருமான் ஒரு 

வ? பசுபதியாதலானும், சிவபெருமானை விசுவகாரணரென்றும், 
விஈுவ சொருபியென்றும், விசுவாதீதரென்றும், விசுவார்தர்யாமி 

யென்றும், விசுவசேவியரென்றும், பரமசாந்தரென்றும், பரம 

சார்தியைக் கொடுபபவரென்றும் பற்பல வேசலாக்கயெங்கள . 

ஒயாது அுதித்தலாலும்), சாமான்ய ரிஷிகளும் ஜீஏர்களுமான 

அன்னாரது வாக்கெங்களைக் காட்டிலும் ிரபஞ்சாதீதராகிய 

சிவபெருமானுடைப திவ்பவாக்காகிய சுருதிகளே முக்கயெப்பிர 

மாணங்களென் றறியக்கிடக்கன்றன, 

இந்தச் சுருதிகள் எஞ்ஞான்றும் எல்லா ஐயங்களயும் 

போக்க சர்வ வைதிக ஈநுக்செசஞ் செய்யுஞ் சாசுவக சாஸ்திரக்க 
ளாய்த்திகழ்தலின் இவற்றின் முடியில் விளங்கம் ஞானபாக



ம் 

த்தை விசாரித்தற்குச்சாதனகதுவ்டயங்க?ள மாந்கியக.ரவிரளா 

கும் இச்சாதனர்களைக் இரமமாய் ௮ நு டித்து, முழட்சுத்து 

வம் எய்தப்பெற்று, விடடைவதற்கு கே/வாயிலாகவுள்ள தேய்வ 

வழிபா€௭ன்னும் ஞானச்சரியையாதிகளை மனத்தூய்மை3யாடும், 

௮யராவன்போடும் இயற்றி, நிஷ்டைபுரிர்நுல நம் பூர்வபுண்ணிய 

சுகருதமுடைய புருஷனே :சற்சிடனவன். ௮க்தகைய Paula 

ந்த நன்மாணாக்கலுக்கும், செட்ட௨, சிரித்தல், தெளிதல், 

நிஷ்டை என நான்கு திறகைவிளாஈ கும் ஜானத்தத முற்றுங் 

கைவரப்பெற்ற சுவாநுபூதிமானான சதாசாரியருர்கும் gad 

யோந்நிய சம்வாத வியாஐத்தால் ச/வவிர்தைக comin OMT SHI 

காரமாய் வெளிவருவது சற்சாம்பிரதகாப மாதலால் அதனை2ப 

யநுசரித்து சரவ மந்தரசாரபூசு ௮ நள்மய ரண வசி?வாபாஸ் 

தியை விளக்ச3 வண்டி, மூதன் முகல் மாணா்கன து இலக் சண by 

களை நிரூபி அக்கொண்டு, சகல சப்தமப அர்பசபபப் பிரபஞ் 

சங்களுக்கும் மூலகாரணமாயுள்ள ஒப்பற்ற ஒருமோழி, அடை 

நாதமாகிய ஓங்காரமேயாதலின், ௮வ?வார்சார விளக்கமாகிப 

இவ்வரியபெரிய நாலை விவிடைபாக வெளிப்படுத்கலாயி?னன் 

இக்கெந்தத்தில் இயைந்துள்ள மந்திரார்த்தம், யக்திரார்த்தம், 

பிரபஞ்சார்த்தம், தேவதார்த்தம், ஞானார்த்தம் ஆய இலைகள் 
தெளிவாய் விளச்கிக்காட்டி யிருப்பதுமன்றி Bt SGOT Ss Hons 

யின் தேவதையாகிய பு நஷசப்கவாசியா மும்மூர் தீதிகளும்குப 

அப்பாற்பட்ட துரீயசிவனெனவும், ௮வரர புருஷ ஸத் 

திற்கும், காயதரீமறராமநஇரத்திற்கும் உட்பொருளாயுளள வ 

செனவும் ஈன்கு கிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அன்றியும் தாரக 

சப்தம் ஏகாகூர மர்திரமாகப பிரணவர்தைய குறிக்குமன்றி 

ரரமகாமத்தைக் குறிக்காதென்றும், ஆத்மமர்திரமாகிய ஹம்ஸ 

மந்திரமே ஸோஹம என்னும் மஹாமக்திரமாய்த் இகழுமென் 

றும், ௮ம்பந்திரத்தில் மவதழலமாகயெே (/ரணலம் இடர்ப்பட் 

டிருத்தலையும் ஸ்பஷ்டமாப் எடுித்துக்காட்டியிருக்கின்றது. மக 

திரங்களை உப? தசமுறையாஎன் றி வெளியிடுவது கூடாமையால் 
௮ம்மந்திரங்களின் ௮மைப்பைமா ததிரம் வேதவழக்கைய நுசரித 
gt சிறுபகுதிகளாகப் பிரித்துக்காட்டியிருக்கள்றது, மேற் 

கோளாக எடுத்துக்காட்டியுள்ள வேசப் பிரமாணங்கள் நானூற் 

றுக்கு ௮ இிகமாயிருக்கன்றன. ௮ வையனை த்திற்கும் தமிழ்



0] (Lp, 4 க்களின் உச்ஈரிப்போடு பொ மிட புரையும் இயன் ver 

ஞ் சேர்த்து வரையப்பட்டுள்ள.து, 

அயன்) அரி, அரன் என்னுங்கடவுளருககு அப்பாற்பட்ட 

சதுர்த்ததே தய்வம் த கத த்ஜநமாதி காரணரா௫ூய பரப்பிரமசவபிரான் 

al ot I IA Fh வரநக பங்சளைச்கொண்டு நிச்சயி க இருதி தலால் 

Dror” இவளலிஷ்ணுக்கள். தூாஷணையாவது, முவர்களிடம் 

ற பையா 1 ஒருவரு த் நம் ற ண்டாவதற்கு 2௦ துவில்லை, 

Yt Aly பிரக துப அ௮ழுக21௱. காரணாபரகவும், அகாரண சிவத் 

துூ2வஷரதாலு குறைக றஉடன் பிவார்களாயின் Wg Sag 

வாக்கியங்களை 2ய 1ரமாணா।நககொண்டு விளங்கும இந் நூலை 

ஒருபொதும் பாதிக்கமாட்டாது. ஐஙசாரப்பொருளை விளக்கக் 

கொண்டு வரும்2 பாறு இடையிடை9ய வறு சில விஷயங் 

களையும் கூற்மவண்டி யதவசிபமாயிறற. அவவாற கூறியது 

ஒப்பின்முடி, HGR என்னும் ra RWG Guo Fee அவை மற 

பென்று விரித்தல் என்னு Hus HK 2ம்டலகா, 

Bri spe saps STi sg அ௮சசி/வகில் உண்டாகும 

சிரமம் 9 DsOwarw y யாவருமறிந்தவிஷபம், எழுத்துப்பிழை 

கள் எத்சனைமுறை பார்க்கினும் கிரஈதகர்த்காவுக்குக கண்ணுக் 

குப்புலப்படாமல நழுவிப் 2பாகின்றன. YW VOD WK இருக்கி 

வாசிக்குமாறு 9கட்டிந்கொள்ளுகி? மன். ௮ட2மாநியின் கண் 

னுள்ள சலமெய்யெழுத்துச்கள் தமிழ்வழக்கியகிபை.. உயிர 

மமய்யெழும்துக்தளாகவும் வரையப்பட்டெளெளன. 

இக்கிரதக்தைொறசுை பொ நட்சுலை 2 1b of (lp & 

முடிப்பதற்குப் ப! துமான அற்றலும். ௮றிவும, காதலும் ௮டி. 

மபன்பாலில்லையாயினும். ரைஙபரிபா லனஞ்செ Ug பாத ர 

மூறையில திவபாரம் பங்கள் aor வி ள ங்கும் இச்ராலைக 

திருவருளைமுல் அிடடி இயன்ுமட்டும் இயற்றி சை ப புலஈப்பிர 

ம்யாசனா/த்தம் ௮ச்சிற்பறிப் மது வெளியிடலா dor tn. இதனை 

௮ம்புலிசூடி.ய வெம்பிரானன்பர்கள் மிக்க சுருணைமயாடு ஏர் 

றுக்கொள்ளுமாறு எல்லாம்வல்ல ஸ்ரீ பசுபதியின் றிருவருளச் 

சிந்திக்கின்றேன் இங்ஙனம் 

Serer mays wb. சோ. சிவ அருணகிரி முதலியா i, 
இசெள த்திரிஷ்
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திழுச்சிற்றம்பலா், 

D ரி பிசி சி Lf oy) J. 

~- fae = 

பாண்டி வளகாட்டிலே சாட்டரசன் கோட்டைக்கு ௮௬௧ 

நடராஜபுாம் என்றொருபதியுளது. அதில் நாட்டுக்கோட்டை 
நகரவைசிய குலத்திலே ஈநல்லறிவும், ஈல்லொழுக்கமும், நன் 

னடையும் வாய்க்கப்பெற்ற வைதிக சைவரொருவருளர், அவர் 

இளமையிலேயே சிவபக்தி ௮டியார்பக்திகளில் தங்கருத்தைச் 

செலுத்தினவராயிருந்தும்,ஊஎழ்வலியால்) பன் ஒளுன்னைப்பணிக் 

தேத்தும் பழையவடியரொடுங் கூடா, தென்னாயக3மே பிறபட் 

y BBS sem” என்று மணிவாசகப்பிரான திருவாய்மலாந்தரு 

ளியபடி போலிவேதாந்த மென்னும் மாபாவாத மாருதத்தால் 

மோதப்பட்டுத் தங்காலத்ை அதிற் செலுத்தி வாணாமா விண 

ளாக்கக்கொண்டனர். (0ிறகு *ஈல்வினைக் கண்வாழ் சாளாய்'*என் 

றபடி நல்லூழ் துசப்பத் தங்குலக்தொழிலை மேற்சொண்டு இரக 

கூன் வந்துசேரந்கனர், அவவிடத்தில் ளுடைய பிளளையார் 

புராணத்தையும், ஆளுடைய ஈம்பிகள் புராணத்தையும் ௮டியே 

னிடம் சரவணஞ் செய்தனர். பிர சங்கக்காலங்களில் அவருடைய 

உள்ளம், :(காராண்ட மழைபோலக் கண்ணீர்சோரக் கன்மனமே 
நன்மனமாக் கரையப்பேற்றோம்:' என்று அளுடைய ரசுகள் 

அ ுஸியபடி ௮னலிடைப்பட்ட மெழுகு?பால் உரு சரறிற்கும் 

அடிக்கடி “நடராஜா, நடராஜா”, 4ஞானசம்பந்தா', ஞானசம் 
பந்தா” என்று ஈவில்வர், அதுகாலை அவரது வதனம் சிவ?தஜ 

ஸோடுவிளங்காநிற்கும். அப்படி நிகழ்ந் துவருஞ்சமயத்தில் சைவ 

திற்சுவத்தின ஈல்லருள் கூட்டிவைக்க, உடனே மாயாவாதப் படு 
குழியினின்றுங் கரையேறி சைவாபிமானம் மிக்குடைய ராய்த் 

இகழ்ந்தனர், ௮வரதுராமம் அ. த. .து. சொக்கலிக்கச் செட்டி 

யார். ௮வாது சைவபரிபாலனம் ஆர்சரியப்படத்தச்க து.



இவர டியேன்பால் இத்தார்த ரால்கிரங்கஷள் ஒன் 

கிய சிவப்பிரகாசம்? என்னும் அரிய நாலை மிக்க பயபக்தி சர 

தீதையுடன் பாடக்கேட்டவர். இவர் இனந்தோறும் இரொவிட 

?வதபாசாயணஞ்செய்யும் நியமமும்பூண்டவர். இவருக்குப்பதி 

|ண்ணியஞ் செய்வதில?ய கருத்ததிகம். ௮றைத்சம்மாலியன்ற 

பட்டிஞ் செய்துவருவா், இவர் சுத்தசிவம், பதிப்போருள், மும் 

மூர்த்திகள் ஆகிய இவர்களது இலக்கணங்களை எளியஈடையில் 

எழுதித்தாவேண்டுமென்று அடியேனைப் பலகாலும் கேட்டுச் 
கொளவர். இவருடைய ௮வாவைப் பூர்த்திசெய்வான் கருதி, 

்'ஒங்காரவிளக்கம்'' என்னும் இவ்வரிய நாலை வேதப்பிரமாணங்க 

ளோடு வரையலாயி?னைன், இச்சங்கதியை இவருக்குச் தெரி 

விக்கவே உடனே இந்தாலை ௮ச்ரிற் பதிப்பிக்க? வேண்டுமென்றும், 

௮.கற்கு வேண்டும் பொருளைக் தாமே சேசரித்தும் தருவதாக 

வும் உறுதிவாக்களித்தனர். ௮வவாறே வேண்டும் பொருளை அவ் 

ப்போ அனுப்பி உதவிபுரிந்தனர். இவர்வயஇல் சிறியவரா 

யிருப்பரினும் ௮றிவில் லிருத்தசாகவே விளங்குகின்றனர். இவ 

ருடைய சர்வாபிஷ்டங்களையும் எல்லாம்வல்ல அனந்த ஈடராஜ 

mpi ge பூர்த்திசெய்து, அன்புகிறந்து ௮சங்களிதூக் தம் அடி 

பவ?ராடு எக்காளுங்கூடிக் களித்திருக்கும்படி திருவருள் பாலிப் 

LIN TTS. 

இட் நாலை அச்சிட்டு வருங்காலத்தில் 8ற்சில சமயங்களில் 

திரவியம் முட்டுப்பட்டுச் சோர்வுற்றகாலர்தில் $வண்டும் 

பொருளை அவ்வப்போது உதவிபுரிந்து ௮வ்விடை யூற்றினை நிக் 

கியருளிய என்னருமைத் துணைவர் புரசைவாக்கம் ஸ்ரீமாந்- 

ட. 7. பொன்லுசாமிபிள்ளை அவர்களுக்கு மனப்பூர்த்தியான 

௮ந்தனம் அளிக்கிறேன். ௮வருக்கு கோயற்றவாழ்வும், குறை 

வற்ற செல்வமும், தீர்க்காயுளும் சிவபெருமான் கடாட்சிக்கும் 

படித் திருவருளைச் சிந்திக்கின்றேன்-சுபம். 

சோ. சிவ அருணகிரி முதலியார். 

ட்ட 
ஆ



ஓங்கார விளக்கத்தில் எடுத் துக்காட்டிபுள்ள ஸ்ருதி, 
ஸ்ம்ருதி, புராணே சஹாஸ முதலியவற்றின் 

பிரமாணங்கள். 

லேதங்கள். 
1 ருச்வேதம் 
2 யஜுர்வேதம் 
் ஸாமவேதம் 
4 ௮சர்வணவேதம் 
5 தைத்திரீயாருணசாகை (ஈ£ - ம்) 
6 புருஷஸூக்தம் 
7 ஸ்ரீருத்ரசமகம் 

108. உபநீஷத் கோவையில் 
நக்வேதத்தைச்சேர்நீத 

உபநீஷத்துக்கள் 10-அவற்றள், 
1 gaCrCurudass 
2 dranCenuéas,s 
6 பஹ்வ்ருசோபகிஷத் 

சுக்லயஜாுர்வேதத்தைச்சேர்ந்த 
உபநீஷத்துக்கள் 10-அவற்றுள். 

1 அத்வயதாரகோபநிஷழ் 
2௨ ஈசாவாஸ்யோபநிஷத் 
8 ஜாபாலோப நிஷத் 
4. தாரஸாரோபநிஷழ 
5 நிராலம்போபறிஉம் 
0 பைங்கலோபரிஷத் 
1 ப்ருஹதாரண்ய சோபநிஷத் 
8 மண்டலப்ராஹ்மணோபரிஷ ச் 
9 we shCaruhass 

10 முச்திசோபநிஷ த 
11 ஸுபாலோபகிஷத் 

க்ரஷ்ணயஜாுர்வேதத்தைச் 
சேர்ந்த உபநிஷத்துக்கள் 32 

அவற்றுள், 
1 அம்ரு சாதோபநிஷத் 
2 ௮மருதபிர் தூ பகிஷத 
0 சடோபறிஷத் 
4 சர்போபடிஷ த 
ம் சலிஸர் தாசணோபறிஷத் 
6 சாலாக்நிருத்ரோபகிஷச் 
/ சைவல்யோபநிஷத் 
8 சுவேசாசுவதரோபகிஷ ச் 

9 தக்ஷிணாமூர்த்தியுபகிஷச் 
10 தைத்திரீயோபகிஷத் 

1] சாராயஷனேபைநிஷத் 
12 பஞ்சப்ரண்மோபநீவத் 
13 ப்.ரஹ்மோபரிஷத் 
14 ருத்ரண்ருதயோபரிஷத் 
1 வரசாஹோபரிஷச் 

10 ஸ்சர்தோபரிஷ த் 

ஸாமவேகத்த்தைச்சேர்ந்த 
. உபநிஷத்துக்கள் 16-அலவற்றுள், 
| 1 CGsCerudass 

2 சார்தோக்யோபரிஷ ம் 
| ௦ ஜாபால்யுபநிஷ் 
| 4 தர்சனோபரிஷச் 

் மஹோபரிஷ ச் 
0 மைத்ராயண்யுப௩்ஷத 
/ மைதரேயோபகிஷ.த் 

அதர்வணவேத்த்தைச் சேர்ந்த 
உபநிஷத்துக்கள் 31-அவற்று௱, 
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1] ௮சர்ஏசகோபகிஷக் 
2 அதர்வச்ராபகிஷத் 
5 அர்சபூர்ணேபரிஷ௪ 
4 சரபோபரிஷத் 
் தரிபுராகாபர்யுபரிஷழ 
0 நாரதபரிவசாஜசோபநிஷச் 
/ நருஹிம்ஹசாபர்யுபரிஷத 
8 பஸ்மஜாபாலோபகிவத் 
0 பாசுபதப்ரஹ்மோபநி௨. த் 

10 ப்ரசனோபநிஷ்த் 
11 ப்ருஹஜ்ஜாபாலோபரிஷ2 

| 12 மஹாசாராயணோபடிஷச் 
113 மாண்டூக்யோபகிஷச் 
14 முண்டசோபஙிஷத் 
15 ராமரஹஸ்யோபறநிஷத் 
16 சாமோத்தரதாபர்யுபரிஷத் 
17 ஸுிர்யோபகிஷச் 

  

ஆகமங்கள். 

] கரமிகாகமம் 
2 ஜஞானத்தியாசமம் 

8 வாதுளாகமம் 
| 4 இவதருமோத்தரம் (தமிழ்) 
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wat de OF one 

ஸ்ம்நதீ, ச்தை ழதலியன 

பராசரஸ்ம்ரு இ 
மநுஸ்மருதி 
௮சஷ்டஸ்ம்ரு தி 

| Hagens 
LIGA g & OO 

பிரம€கை (தமிழ்) 
ப. ரளைுமஸ 3) gb lO 

புராணேதீஸாஸங்கள் 

கூர்மபுராணம் 
சைவமவாபுராணம 

பராசரபுரரணம 

லிங்கபுாணம் 

வாமனபுராணம் 

மஹாபாரதம் 
வாயுஸம்ஹிழை 
வால் மகிராமாயணம் 

காயழ்ரீராமாயணம் 

கந்தபுராணம் (மிழ்) 
கம்பராமாயணம் 

காஞ்சிபுசாணம் 

SOREN Cor LID 

(G5 F GIB oO 5 
திருவிளையாடம்புசாணம் 

) பெரியபுராணம 

லில்லிபுச்தாரார் பாரதம் 

தமீழ்வேதக்கள் 
(ழுகல எட்டு தீநழறை) 

திருஞான சம்பந்த மூர்த்திகள் 
இருகாவுக்கரசு மூர்த்திகள் 

ஸ்ரீசுர்2ர மூர்த்திகள் 
: ஸ்ரீமாணிக்கவாசசர் 

தருமர் திரம்(பத்தார் திருமுறை) 
௩ற்ேரதேவர் பெருர்தேவபாணி 
திருவெண்காட்டடிசள் பாடல் 

(0, / பதினோரார் திருமுறை) 

[ 

vee ரசா சச சது ew we FY YI ome be MUTT UTE 
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சித்தாந்த சாஸ்தீரம்கள். 

] இருபாவிருபஃது 
2 உண்மைவிளக்கம 

8 செவஞானத்தியார் 
4 சிவஞானபோதம் 
5 சிவப்பிரகாசம் 
 இிருவருட்பயன் 

/ கெஞ்சுவிடுதூது 

அநணகீரிநாதர் ழதலாயிஷோர் 

தீருவாக்தகள். 

| os HFG 
2 ஒழிவிலொடுக்கம் 
5 கர்சரநுபூதி 
4 குருஞானவாசிஷ்டம் 
௦ சவதத்துவவிவேகம் 
6 சிவானச்5 லஹிரி 
/ தாயுமானவர்பாடல் 
6 திருச்குறள் 
9 திருவருணைச்சலம்பகம் 

10 ஈல்வழி 
11 பிம்கலஙிகண்டு 
12 வாக்குண்டாம் 
15 அமரம் (௮டமொழி) 
நாலாயீரப்பிரபந்த ழதலீயன 

1 அண்டாள் 

2 திருமங்கையாழ்வார் 
ு தொண்டாரடிப்பொடியாழ்வார் 
4 பெரியாழீவார் 
௦ பொய்கையாழ்வார் 
ட ஈம்மாழ்வார் 
/ ததவசேசரம் 
8 விஷ்ணுதத்வவிளக்கம் 
0 யதீர்தரப்ரணவப்ரபாவம் 

10 கடகலைகுருபரம்பரை (-ட (4. 

ஆசப்பிரமாணங்கள் 124. 

ஒங்காரவிளச்சச்தில் எடுத் துச்சாட்டியுள்ள பிரமாணஙகள் 

மு.த்றுப்பெற்தன.



ஓங்காரவிளக்க விஷயார நுக்கரமணிகை, 

விஷயம், பக்கம், 
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டை 

சிவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

வைதிகசைவர்களுக்குரிய பதினா௮ு பே௮கள்: 
சர்வலோச சரண்யராய் விளங்கும் ஸ்ரீசண்ட பரசிவ தி 

னிடத்துச் சைவசமய குருநாதராசய ஸ்ரீரந்தியெம்பெருமான் 

இரந்து பெற்றுக்கொண்ட பதினாறுபேற்களே COT) BE ODF AW 5 

என வசாலும் இன்றியமையாது ௮ அுவ்டிக்கப்பட ?வண்டிப 

முக்கியதர்மங்கள். அவை வருமாறு, 

மறைகணிந்தனை சைவகிந்தனை பொழுமனமும் 

தீறுகணைம்புலன் களுக்கேவல்செப் யுறாச்சதுரும் 

பிறவிதீதெனாப் பேதையர் தம்மொடு பிணக்கும் 

உறு திநல்லறஞ் செய்பலர்தங்களோ டுறவும், 

யாதுகல்லன்பர் கேட்கனும் உதவுறுமியல்பும் 

மாதவத்தோர் ஒறுப்பினும் வணங்கடுமகிழ்வும் 

ஃதுரல் லுபதேசமெய் யு.றுதியுமன்பும் 

தீதுசெய்யினுஞ் சிவச்செயலெனக் கொளுக்தெஹி.. ம, 

மனழும்வாக்கு நின்னன்பர்பா லொருப்படுசெயலும் 

கனவிலும் உனதன்பருக் சகடிமையாங்கருத்தும் 

சினை வில் வே மெருசடவுளை வழிபடாநிலையும் 

புனிதகினபுகம் ராடொறு முரைத்திடும்பொலிஃ௦பர், 

தீமையாம் புறச்ரமயங்க ளொழித்திடுந்திறனும் 

வாய்மையாக3 வ பிறர்பொருள் விழைவு வள லும் 

ஏழுழும்பர தாரநச் சிடொாதநன்னோன்பும் 
தூப்மைகெஞ்சில் யானெனதெஜுஷஞ் செருக்கு ரக்.துற யம், 

துறக்க ம்துறையினும் நரகிற்றோய்லும் 

இறக்கிலும் பிறக்கிலும் இன்பந்துய்க்கனும் 

பிறைக்கொழுந தணிசடைப் பெரும! இவ்வரம் 

மறுச்திடாதெனக்கு$ லழூங்கல் வேண்டுமால். 
ட -~ a ௩ 6 

திருச்சிற்றம்பலம்,



உ 

சிவமயம், 

இிருச்சிற்றம்பலம், 

பாமாசாரிப சுவாமிகள் நால்வர் தோத்திரங்கள். 

———p பெர்க்லி 

திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் துதி. 

கடியவிழ் கடுக்சைவேணிச் தாதைபோற் கனற்கண்மீனச் 

கொடியனை வேவநோக்இக் குறைபிரர் தனையான்கற்பிற் 
பிடியன ஈடையாள் வேண்டப் பின்னுயி ரளித்துச்சாத்த 

முடியணி மாடச்சாழி முனிவனை ௮ணச்சஞ்செய்வாம். 

பரசமய கோளரியைப் பாலறா வாயனைப்பூம் பழனஞ்சூழ்ர்த 

சாபுரத்து?் ருஞான சம்பர்தப் பெருமானைச் தேயமெல்லாக் 
குமவைபிடச் சமிழ்வேதம் விரித்தருளுப் சவுணியர்தங் குல திபத 

விரவியெமை யாளுடைய வென்றிமழ விஎங்சளிற்றை விரும்பிவாழ்வாம். 

திருநாவுக்கரசு மூர்த்தி சுவாமிகள் துதி. 

அறப்பெருஞ் 'செல்விபாகத் தண்ணலஜஞ் செழுத்தாலஞசா 

மறப்பெருஞ் செய்சை மாறா வஞ்சச ரிட்டரீல 

ரிறப்பெரும் கடலும் யார்ச்கு ர் து. தற் கரியவேழு 

றப்பெனுங் சடலுூத்த பிரானடி வணச்ச் செய்லாம். 

இடையருப் பேரன்பு மழைலாரு மினைவிழியு முழவாரத்திண் 
படையருச் திருக்கரமுஞ் சிவபெருமான் நிருவடிக்கே பதிச்தகெஞ்சும் 

"டையறாப் பெருந்துறவும் வாசப் பெருர்தகைதன் ஞானப்பாடல் 

மிதாடையருச் செவ்வாயுஞ் சிவவேடப் பொலிவழகுர் துதித் துவாழ்வாம். 

ஸ்ரீசுந்தரமுர்த்தி சுவாமிகள் துதி. 

அரவக் லல்குலார்பா லாசைநீச் தவர்க்சே வீடு 

கருவமென் றளவில்வேதஞ் சாற்நிய தலைவன் மன்னை 

பரவைதன் புலவிதிர்ப்பான் கழுதுகண் படுக்கும்பானாள் 

இரவினிற் றாதுகொண்டோ ஸிணையடி முடிமேல்வைப்பாம். 

ஒருமணத்தைச் சதைவுசெய்து வல்லழ$சட் டாட்கொண்ட வு.வனை5 

சொண்டே, இருமணத்தைர் ,கொண்டருளிப் பணிகொண்ட வல்லாள 

னெல்லாமுய்யப், பெருமணச்டர்த் திருச்தொண்டத் தொகைவிரித்த பே 

/ருளின் பெருமாளென்றர், திருமணச்கோ லப்பெருமாள் மறைப் பெருமா 

ளெமதுருல செயலமாமால்,
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ஸ்ரீமாணிக்கவாசக சுவாமிகள் துதி. 

எழுதரு மறைகள் தேரு விறைவனை யெல்லிழ் சங்குல் 
பொமுதறு சாலச் தென்றும் பூசனை விடாது செய்து 

கொழுசசை தலைமே லேறத் துளும்புகண் ணீருள் மூழ்கி 
HPSS UMC SE வன்பன் அடியஅர்க் கடிமை செய்வாம். 

பெருரச் துறையித் 9வபெருமா னருளுதலும் பெருங்கருணைப் பெற ரி 

சோக்டச், சசைந்துசரைர் திருகண்ணீர் மழைவாசத் துரீயரிலை சடர்.து 

பார்து, இருர் துபெருஞ் சவபோகச் கொழுர்சேறல் வாய்மூ தச் மேச 

செசெம்மார், இருந்தருளும் பெருங்€ர்த்தி வாதவூ ரடிகளடி, இணைகள் 
பாற்றி. 

நால்வர் துதி, 
பூழிய/கோன் வெப்பொழித்த புசலியர்கோன் சழல்மீபார்! 

ஆழி.மிசைக் சன்மிதப்பி லணைச்தபிரா னடிபோற்றி 

வாழிதிரு சாவலூர் வன்றொண்டர் பதம்போற்றி 
ளழிமலி திருவாத வூரர்திருச் தாள்போத்றி: 

நால்வர் சிறப்பு, 
சொழ்கோவுு் தோணிபுரத் சோன்றலு மென்சுச்சானுள் 

சிற்கோல வாதவூர்ச் தேசகனு--முற்கோலி 
வச் திலேேல் நீறெங்கே மாமறைநூல் தானெக்கே 

எர்தைபிரா னைச்தெழுச் செங்சே. 

திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம். 
காழிஈசர்ச ?௮பாச விதயர் தநத 

சவுணியர்கோ னழுதுமையாள் கருதிடூட்டும் 

ஏழிசைபி னமுதுண்டு தாளம் வாம்கி 

இலங்கியகித் திலச்சிவிசை யிசையவேறி 
வாமுமுய லசனகற்றிப் பச்தரேய்ர்து 

வளர்கிழிபெழ் றரவின்விட மருசல் நீர்த்து 
வீழிசகர்ச் சாசெய்தி மறைக்கதலம் பிணித்து 

மீனவன்மே ஸியின்வெப்பு விடுவித்தாரே. 

ஆரெரி.பிட் டெடுத்தவே டவைமுன் Car pf 

யா.ந்றிலிடு மேடெதிர்போ யணையவேற்றி 

யோரமண ரொழியாமே கழுவி லேத்றி 

யோது இருப்பதிசசா லோடமேற்றிச் 
காருதவு மிடிபுத்தன் றலை.பி லேற்றிக் 

சாயாத பணையின்முது சனிசளேற்றி 
ஈரிலா வக்கமூபி ரெய்ச வேற்றி 

இலள்குபெரு மணச்சரனை யெய்தினாரே,
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திருநாஉக்கரசு மூர்த்தி சுவீமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம். 

போற்றுதிரு வாமூதில் வேளாண் தொன்மைப் 
பொருவில் கொறுச் சையரஇபர் புசழஞர்பால் 

மாத்ரரு மன்பினிம் நிலச வதியாமாது 

வந்துதித்த பின்புமரு ணீக்யொருர் 
தோ ரீறியமண் சமயமுற துயரநீல்கத் 

துணைவரருள் தரவர், சூலைசோயால் 

பாத்ரும் ளிடரெய்திட் பாடலிபுத் இரத்திர் 
பாழியொழிதக் தரன திகைப் பதியில்வர்தார். 

வத்து சமக் கையாரு ளானீறு சாத்.இ 
வண்டமபிழா னோய்்ீர்ஈ்து வாக்இன் மன்னாய் 

வெக்சபொடி விடம்வேழம் வேைநீர் தி 

வியன்சூலம் சொடியிடபம் விளங்கசசாத்தி 

அர்தமிலப் பூதிமச னரவுமாச்றி 

யருட்சாசு பெற் றுமறை யடைப்புமீக்டஇப் 

புர்திமகழ்ர் மையாம்றிற் கயிலைசண்டு 

பூம்புகலூ ர.ரன்பாதம் பொருச் தினாரே, 

ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்சம். 

குண்கயிலை யதுூங்கு சாவ லூர்வாழ் 

சைவனார் சடையனார் தனையனாசாய 

மண்புகழ ஒருட்டிரையா னோலைகாட்டி 

மணம்விலக்ச வன்ரொண்டா யதிகைசேர்நது 

ஈண்பினுட னருள்புரிய வாரூர்மேவி 

ஈகல்இளரும் பரவைதோள் ஈயர் துலை gs 

இண்குலவும் விசன்மிண்டர் திறல்கண்டேத்துர் 

திருத்தொண்டத் தொகையருளார் செப்பிஞமே. 

செப்பலருல் குண்டையூர் நெல்லழைச்துச் 

திருப்புகலூர்ச் செங்சல்செழும் பொன்ஞாச்செய்து 

ச்ப்பின்மு து குன் தர்தரும் பொருளா த்றிட்டுத் 

த்டத்தெடுத் தச் சல்லெிதோள் சார்ச் .துகாதன் 

ஒப்பி ணிச் தூதுலர்தா நாடூ£றி 

யுத12தலை சிறுமதலை யுமிழசல்கி 

மெய்ப்பெரிய சளிதேதி யருளாந்சேர 

2ர்தருடன் வடகயிலை மேவிஞசே.
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ஸ்ரீமாணிக்கவாசக சுவாமிகள் சரித்திரச்சுருக்கம். 
செய்யதிரு வாதவூர் வர் தருளி யமைச்சரெனச் Ars g 6 

ஷையமிசை வழுதிரிதி சகொணடானைச் குருக்தடி.பில் ௮ணங்கிஞாலம் 

உய்யகருட் பணியாற்றி ஈரிபரியாச் செய்துகதி யுடைப்பிலெங்கள் 

ஐயன் முடி மிசையுவர்த மண்சுமக்ச வனபினுரு வா.பினா2ம. 

எங்குமாகிய aps Coola upg ste Coase sam 

மங்கலா ரருள்செய்து மூகைபே ஏடவழககி மணிமனரு டும் 
எற்கணாயசன் சரத்தாலேடு மெழுச்மாணி யுஙொண் டெழுமப்பாடி. 

அ௫்கண் மேவிய சோதிதன்னி லிரணடறக்கூடி யமர்ர்திட்டா .-. 

இருச் சிற் றம்பலம். 

முற்றுப்பெற்றது. 

லு a 
y 

குறிப்புரை. 
Buses mus. 

விண்ணோர் தமக்குச் மெெரிவருரின் மேன்மையெட்மே யானெங்கே 

சண்ணார் துதியென் றிதுவமொரு குற்றச் கானாய்ச் சமைர் ததால் — 

அண்ணா அன்புக் கெ.ரியாயான் அவாவாற் செய்தே னாதவிஞதல் 

எண்ணா தெல்லாம் பொறுச்தருள்வாய் என்னு மிதுவென் றணிீபாமே. 

என்று சிவதத்துவ விவச நாலுடையார் கூறியபடி அர 

பீரமாதி ௮மரர்களுங்கூட பன்னாள் ஒலமிட்டலற்றியும் ௮ுறிதற் 
கரிய சாச்காத் பரம௫வத்தின் அபாரப்பெருமையினை ஜீவசுபா 
வம் முழுதும் நிறைர்த சிறியேன் எடுத்தியம்புவதென் ரல் கேவ 
லம் பிதற்றேயாகும். யினும் இச்சிறு நாலை ௮ளவிலாபை 
அசப்ப ௮வாவாலறைந்து, அம்புலிசூடிய எம்.9ரான் பொன்னா 
திருவடிக் கமலங்களில் ஒரு சிறுவில்வத்தளிராகச் சமர்ப்பித் அ, 
அ௮வவிணையற்ற இருவடிகளைச் இக்கெனப்பிடித்து நின்றேதை 
லின் அப்பரமசிவத்தின் அபாரமஹிமை அடியேன் செய்த இச் 
சிறு குத்தத்கையும சடிமித்தருளுமென்று ஆப்த. சிகாமணிக 
ளான நம்வைதிக சைவர்களுக்கு மிகவும் விரபமாப் விண்ணப் 
பஞ்செய்து கொள்ளுகிறேன். வேதந்தழைக்க,வேதாச்தமோகங்க, 
வேதியர்களிக்ச, விததைபெருக), விஞ்ஞானமலிச, விரூபாட்சன் 

நிருவடிவாழக, சிவம்! சவம்! | சவம்!!! 

திருச்சிற்றம்ப லம்.



a. 

சவம பம 

A உ கூ . ட 

ச்ஸ் ச பலம 

{mb al OF T o8f சம்பு த FHI III Bit * 

விசி ரி LiT oro 0 த்யா LITLE STUD 

என்னும் 

ஓங்கார விளக்கம. 

பிர ுவாபின்ன 

ப்ரீ நடராஜ ர்த்தி வணக்கம், 

உலகேலா முணர்ந் தோதற் கரியலன் 

நிலவு லாவிய நீர்ழலி வேணியன் 

அலகில் சோதியன் அம்பலத் தாவோன் 
மலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம். 

தானச் தவ கருமஞ் சச்தசமுஞ் செய்வாசிவ 

ஞானச் சனையணைய ஈல்லோர் பராபரமே ..... பட்ச ப பகட்க எனவும் 

சல்லெறியப்பாடி கலைந்து ஈன்னீர் சாணால்லோர் 

சொல்லுணரின் ஞானம்வர்து மதான்றம் பராபாமே......... எனவும் 

சற்கண்டாலோடன்ற சாச்சைபோற் பொய்மமாயச் 

சொரற்கண்டா லோமென்பர் தோயவறிவ செகாளோ......... எனவும் 

கொல்லா விரகமொன்று கொண்டவ3ர ஈல்லோர்மற் 

றல்லாதார்யாரோ வறியேன் பாபரமே............. பட எனவும் 

ஸ்ரீமத் தாயுமானசுவாமிகள் திருவாய்மலர்க்தருவிய இவ்விய 

திருவாக்குகளிற்கண்ட சுருணங்களமைர்த ஒரு சத்புருஷன், 

முன்போர்த ஜன்மங்களிலே. அளவிறச்ச. சத்கருமங்களை
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ச , 6 f ஜ் ‘ ° 75 

WBE தது ல பருலாய புண்ணிய GE ASUS gh FTN OH ONE 

bab DoW 7ராரம நிறைந் 71h LUT நல்ல ரூடியி2ல 
ப 2, oo ச்ம் and c மி இரு 2.) ove AY 

2108 DIL (> FS oF Dy wer, 

ஈ ~ 2 ௪ 4 ae QajTR PTL PAG 4S, TAS HY orm, | 

அர்லபம் ப்ரரப்ய மாநு3யம் தம்சாபி நரவிச்ரஹம்। 

(இதன்பொருள் 'மானுடதேகம அ கமைபானறு, தனி தீ ) 97, வடக் ௮ ஸ். து 

ய ருஷதெகம அ௮ருமைபானது.'' என்று கிருஷ்ணயஜுர்வேத 

வரா3ஹோபிஷ்த் MT FB dD SF SUIT 5G), Flow ST உடியிருக்கும் 

பஞ்ச்பரபரிணாமா£ரம் லரு நொடிபபொழுதில் மாயுநதன்மை 
ச் v ச ° உட . ௪ 

படையசகென rays தஆலோசித்துப்பார்த்துத் தெளிகது, புத் 

திர மீ ரதிர கர திராதிகளின் சேர்ர்ரைப்பிரிவுகளால் உண்டா 

கும் Git 42h சாறுக்கஙநளைக் கண்டி வெரல், அுளவிறந 

UTR A க/பபபா7 சமபநதமுடைய பிறவிபபெ நமமினிக்கு 
தது 5 ட மிகவும் ௮ரூச, ௩ையாழ்கக வெண்ணி வரப்) 

a . * ச* * (~ Z சட d க 

ராத் தமல? தாச முரைபாற எரெடபகினர்த சோர் 

வார்தழைசொல்லச் சற்குருவு ௦ வாய்க்கும் பராபரமே எனவும் 

ரவாமிகள் பூஷித்த அரிபபெரிய உண்மையைக் கடைப் 

பீடித்துப் பூணாலைராக்கப சம்பரீசனா ப் விளங்கன். பிறகு 

இர்த்தங்கள் தோறுஷ்சென்றுுவற்றுள்படிரது, ஸ்தவங்கறதோ 

றுஞ்சென்று மூர்த்தி எவழிபடடு௪ கிவபுண்ணிய மேறப்பெற்ற 

(1 திர்சசியின்ல இருவினையொப்பு, மலபரிபாகம, சத்திநிபாதம் 

என்லும் இவ) பின் விகாவாகிய பரிபாகமெப்தித் Bou su 

மடைந்திரர்தான். அபபெழுது வன் மாநகாரத்தை 
உர ர உ e “A e ச உர உ . டி 

ஒருங்கேயொ [க்கும் அதித்தனைப்?பாலச் சம்பூரண பிரமலிழ் 

மையும், சிறந்த தூபாபலரும், இரு வருட்பிரகாசமும் பெற்றுத் 

திருவருளே திருமேனியாக வெழுகதருளியிருக்கும ஒர் சற்குரு 
e ச . ௩ ரூ உ . ச ௪ 

நாரதன் சந்நிதானமடைந்து கேட்கும் முறறையிற் சிறிறும் பிறழா 

மல் வனடிப்2பாதுகளைக் கனிர,தமனதேகோாடும் சாஷ்டாய் 

கமாக விழுது நமஸ்கரித்து எழுஈதுகின்று கேட்டல், சிந்தி. 
e ௪ ௫ க ™~ ட e 

தல், தெளிதல், 4ஷ்டையென ரரன்கு திறனாக விள ங்கும் முத்தி 

ஞானத்திற்கு ஏ. துவானதும, சகல '3லதாந்தங்களின் ப மரகசிய 

மானதும, ஸுநுபவததால்மட்டிம் ுடிபக்கூடியறும், அகேக 
ப அ 6 ° 6 

ச்சா) ஒனாரிகனி உ ட்டிபுணணரிப Pre UBF Pricey



சற்குருகாதன கடாட்சம்பெற்ற அுந்தமட்சணமெ அறியக்கூடிய 

துமாயுளள ஒப்பற்ற ஒருமொழியை ஞானவைராக்கிய பரி 

பூரண மூர்த்தியாயெ பகவானே! வேதோக்கமான Gabon or 

சாரண அழகுவாய்க்த குருராதா! அடியேனுக்கு eG 5B 

கீருளல் வேண்டுமென்று விண்ணப்பஞ்செய்தான், முன்றியும் 

கன்னுடைய உடல்பொருளாவி Cpt wo Hun Bt gH திருவடிக் 

கமல௮்களுக்கு அர்ப்பணஞ்செய்து KF F5SIW Mai Bmw 

இனன், 9) Ban 0a, 

fi ool cir a cutl seg வாழு. ஞூ 2 HE a a je 
ட 7 வ oy 

ener airy 2) BL: vo GPT OM) Hse புய | 

HAE rreafencn geri dai 5 gerd: ஸ். தாபயழயமீ । 

ஸ்்௮யமாசரேயச்ச தமாசார்யம் விதுர்புகா* ॥ 

(இ-ள்! “எவன் சாஸ்திங்களைக் சர்பான், எவன் வற் / yay 

றையுப?தசப்பான், TUM gat hand பதவ்டிப்பால், அவனே 

அசரிபனம்?” என்று ஆன்ூமோர்கூறிய ,இரியவிலக்கண முழு 

Ba திழவப்பட்டமை கரண. அ எளிண்ணப்பக்றைர் செவ் 

it) ஷீ a ரளி ப சற், குரு ee or , 

கிருஷ்ணயஜ-ர்வேத aCugnaageormeys 

Glare. (oi OW HLT 6 உர? os” PIT ee) பைர யொ 4i க] | 

ft ரவ ராமாகாரய ர ஆல) டாவ? தாம் ரிஷப செப 3 

iam Vi Glas QUI ee கி பமாக Co) IM எர றாக ர | 

கெ கெகமிகா. Uh \ 9H S பர்கா 02 5 S6ar_e 53 | 
J யி ள் 

வேதாச்சே பாமம் குஸ்யம் புராகல்ப clea Baus 

சாப்ரசார்தாயதா தய்யம் காபுகரா.ப நாசிஷ்யாயை பா ப! 
க் ச் z 

யஸ்யதேளே பராபச்சீயதாசேளே ததாகுோள। 

சஸ்யைதே 6 Barc wig 30s ப்சாசந்த மவாதிமாய 

()-or) 6 மவெதசற்குத்தில் பரமரககிபமாடும் பழைய 

சுற்பங்களி9ல வெளியிடப்பட்டதாயுமுல ௭ (இக்ச.ஞான த்தை) 

புத்தானல்லாகவலுக்கும் 2டனல்லா கவனுக்குப், சாந்தியடை 

யாதவறுக்கும் கொடுக்கக்கூடாது, எவலுக்குத் தேவனிடம் இல் 
‘ 5 ச 3 . saps [3 . - «xt சிறம்து பத்தியுண்டோ தேவனிடக்இலுல் எ.து3பால் குருவினி 

டத்தில் யாரர்குண்டோ Dy 5 மகரத்துமாவுக்தே பெற்



செரன்னபொருள் விளங்கும்!' சன்று கூறியபடி மாணாக்கனது 

இலிரத்ைந நோக்கு க(நிபேருவகை கெரண்டவசாய்ப் புன்னகை 
யோடும் மச்ககாசத்தோடும் ௮வலுக்கு உபதேசிப்பாராயினா், 

அப்போறு அவ்விருவருக்கும் ஈடரீத ௮ர்த்தவாதம் என்னும் சம் 
லாதமுறையே இங்கு உலகத்தாரெளிதிலுணருமா.ற இலகுவான 

நடையில் வேதவேதா*க வாக்கியப் பாமாணங்களோடு ப்ரணவ 

வீத்யா பரிமளம் என்னும் ஒங்கார வீளக்கம் ஆகிய இவ்வரிய 
பெரிய நால் திருவருளை முன்னிட்டு வினவிடையாக வரையப்பட் 

டுள்ளது, 

“கர்டைத சல தைத்தீர்போபரிஷ்- - சிக்ஷாவல்லி, 
(BD ie Tet | 

ஆசார்ய? சவோபவ » 

(இ- ள்) ஆசாரிய? த் தெய்வமாகப் பாவி 5 BC” என்றும் 

கிருஷ்ணயஜுார்வேத ரஜஹாபகத் 

வம் : சவ் Me : Pag eo (3... ot . இ விபி பரம் 22] 

Geert ar ய ஸ்ரிஅயா வெளி: ௨௮, 13] 
vv uy Us Wd 

ஆசார்ய சாஸ் $ரமார்ச்கேண ப்ரவிசயாசுஸ் இிரோப2:। 

SCareaeHlars sae 92௨72௮2௪௪௮  ப்ரடா ॥ 

(இ-ள) * ஆசாரியன் சாஸ்திரம் அய இம்மார்க்கத்தே 

பிசலேசித்து அதில் உறுதயாயிர சிவகுரு, சிவனை 3 மவன், 

Fuso sug. Fula Gy,” so yin 
a . ௩ ச் oy rs அம 6 

ei Jie gor en) Bayt! 
20. யம wid “ey doar ட்ட, கட ம் 4, ட Z \ வொ ty (ப. விடல ரு நதி ட் ‘yo Se 

OS ye wh | (த கப்ப ப 

தத்த்ருஷ்டிசோசடாஸ்ஸாவே முச்யர் த ளர்வ பாதசை ப 

: இ) -y (ட ர - ் a ர் 73 ! ட 1 : ள் (இல) க்த்துலப் பிரவரத்தசரரயுளள துவனறுடைய 

பரர்வையிற்பட்டவர்க எனைவரும் ச/வ பாகசங்களினின்றும் 

வி சலைய Der mara” என்றும் 

குக்லயஜர்லேத அத்ல.பதாரகோபறிஷக், 
- 8) 

று ரம ப டட 7 Wily faim 

eas 
குருரேவ பம்பரம் । 

(இ-௭) குருவ பரப்பிரமம்.” என்றம் 

அன்றியும் மெய்கண்ட சால்திரங்களிலொன்றாகய திர 

OUR AYO,



ஞானமில ஜொழிய ரண்ணியிமே ரர்சவனஜற் 

டா னுலொழி யப்படின், 

(இ-ள்) '*ஈல்ல சூரியக்கார்தம் கல்லினிடத்து ஆதித் தனில் 
லாமல் ௮க்னி தோன்றுமாயின் ஆசாரியனையின்றி ஒருவருக்கு 

ஞானமுண்டாதல்கூடும்"என்றும் ஆணை தந்திருத்தலால் சற்குரு 
நாதன் கருணையும் ௮வனது சடாட்சமுமின்றி முத்திக்கேது 
வாகிய திருவருள்ஞ.னம் ஒருபோதுங் கைகூடாதென்பது 

இவற்றால் விளக்கிக்காட்டப்பட்டது, சகலாகம பண்டி தராகிய 

அருணந்தி சவாசாரியருடைய ''இருபாவிருபஃதும்”, உபாபதி 
சவொசாரியருடைய “'நேஞ்சுவிடூதூதும்”? ஆசாரியரை$ய பரம 

தெய்வமாகக்கொண்டு இயற்றப்பட்டுள்ள ஒப்பற்ற ஞானசாஸ் 

இரங்களாம் என்பதையுணர்க, 

மாணாக்கன்:--.த.தஇிகாலக் கில ஸ்ரீமத் Fh HALT 5D Cx: 

லிய பரமாசாரியர்களால் உப த௫ிக்கப்பட்ட உபர்லொப்பில் 

லாத சர்வமர்திரசாரபூக ருாவமொழியாகு] 
e ச e ° A . ச ry 

ஆசிரியன்-- ம்?! என்னும் பீரணவ 8௧1217 LIB D0 

ஆதியில் உப சிக்கப்பட்டம. 

. 8 சர் $ ரூ 

மா--இதற்கு ஏது/( வறு சுரு திப்பி [பரண மாண டா? 

—p ont oy x: ~ $e} ஜும் 7 5 * டகர ஆ--உண்டி. வெதமகாபுருன் உச்சியிலமாந்து சி2லாத்கர் 
% a ச . . ௩ a ட 

ஷங்களையும், சிவபரத்துவத்தையும் ராட்டலொரச பச த் 
தரங்களிலொன் 09 ty 

௮5ர்வணவேத அதர்வசீகோபரிஷச், 
திட ச ¢. ல. . 4 54) அப் Grr. 17 ட படட. வாண வரு Py KTVT பேய ௩) 

NY J ப் ். ச் 

ஈமித்யே ததகூர மாகெள ப்ரயுக்சம் யம் சியா] 22. டம 

(இ-௭) மென்னும் பிரண UT FoR Si ஆதியிலுப2 தக் 

கப்பட்டது. நு du தியானம் ௮ துவே இயானிக்க பால.” 

என்று கூறியது. 

மா--இம்மகாமர்திரம் எப்பொழுது எல்வாறுண்டாயிற்று? 

ஆ--சிருஷ்டிகாலத்தில் ப7ம௫சவம் அதீமரக்சவின்மேல் 

வை, பரங்கருலோயால் அ௮வர்கமா இரட்சிக்க இச்சைகூர்ர்து 
சுத்கமாயையென்னும் குடில்யின் ஏகதேசத்கைம் தனது



6 ப்ரணவ வித்:பா பரிமளம் என்னும் 

ஓரிபால கலந்த ௮இனின்று மு.தல் மூதல் சோன்றிய நாதமே 

"ஒம்? என்று சொல்லப்படும். அது பிஷ்னர் விர்து தத். துவ 

மாய்விரி;து ப்சலியது. அது எவ்வாறெனில் இரண்டு எதிர் 
மறையான மின்சா ரசக்திகள்-- ௮. காவ.த பாயுஞ்சக்தியொன்று, 

தாம்குஞ்ரச்க பற்ென்று, ஆ௫.பலிய்கிரண்டும் ஒன்றோ 
பொன் றுசேரும்போது ௮வற்றினின் ஐம் பீசகாசமும்தொனியுக் 

தொன்றுவதுபோல (இதற்கு மின்னலும் இடியு3ம உதாரணம்) 

பரமசிவன் அருளொளி குடிலையில் வந்து பொருக்தினவுடன் 

தோன்றிய தொனி3யே காதமாகும். இச்சு காதமே வைதஇிக 

ைவத்துட்கூறப்பட்டக த்துவக்சளெல்லாவற்றிற்கும் ம தன்மை 

யனது. இதுவேசச்வாச்மாக்களுக்கும் அறிவை யெழுப்பளித்,து 

ஞானமாய் விளங்கிநிற்பது.. இகத அளக்கவும் உரைக்கவும் 

முடியாது. ௮கரமயமாயும், சர்வ விபாபசமாயும், நித்தியமாயும், 

நிலையாகவும்பொலிவதுமிது3வ, இதற்கு ஓப்புயர்வு உடையது. 

எல்ல வற்றிற்கும் மேலாய காயகத்தன் மை பூண்டிரத்தலானும், 

சிலம் ௮ இஷ்டிழ்து நிற்றலாலும் இதற்குச் கெவெதத்துவ மெனப் 

பெயருண்டாயிற்று. எவ்வப்பெயர்கள் எவ்வத்தத்துவாதிபது 

சஷக்குளவோ அவ்லப்பெயர்கள் ௮வர்சளாலஇஷ்டிக்கப்படு] 

கிதீதுவல்கஞக்கு முளவென்பது பாமாப்த வாக்கியம், இரத்தச் 

சிவம் என்னும் ரா ததத்துவமே தோற்ற மறையில் முதல் தத்து 

வ.மனலும், ஒடுக்கமுறையில் முப்பத்தாருவ.து கத். துவமெனவும் 

கூறப்பமிம.. இலயழத்துவம் என ப்பெயருடையதும் இது?வ 

பபர், மேற்சொன்ன குடிலையினின் றம்? தோன்றிய தொனியானது 

பரமாகாபப் பெருவெளியில் பரவும்போது உண்டாகிய வட்ட 
வஉலே. விர்றுலாகும், அசுற்குச் சத்திதத்துவ மென்று 

பெயர், அதுவே முப்பக்கைக்காவது தத்துவமாகும். i g- 

புள்ளி, வட்டம், 

இ௮்லாறு தோன்றிய தத்துவங்கள் முப்பத்தாறையும் 
விரிக்கின்” | பிருஇவி. 3 அப்பு. 8 தேயு. 4 வாயு. 5 காசம். 

இலவைபஞ்சபூதங்களாம். 0 வாக்கு. 7 பாதம், & பாணி.9 Lit Ly che 

10 உபஸ்சம். இவை சார மேக்திரிபங்களாம், 11 சுசோத்திமம். 

13 தவச்கு, 19 சட்சு. 14 ஜிக்குளை, ]5 க்கசாணம். 

இ௬அஞானேக் இரியங்களனமம், 16 Furs LT ஸ்பரிசம், 18 ரூபம். 
19 ஸுக இ கக்கம், இளை சசமாக்இனாசளாம், 21 1னம்..



ஒங்கார வீளக்கம், 7 

23 அகங்காசம், 33 புழ்தி. 21 குணம், Qoa 5 58 sr rws 
ளாம். இர்தத் தத் தவம்கள இருபத்து னகும் தத்மதததுவ 

மெனவும், அசுத்ததத் துவமெனவுஞ் சொல்லப்படும். இவை 

அதர்வணவேத பிரசீனோபரிஷத்தீல் பிரசித்தம், 25 பிரகிருதி, 
26 புருஷன், 97 ௮ராகம், 33 வித்தை. 09 5லை, 40 நியதி. 81 

காலம், இர்தத் தத்துவங்க?ள மும் வீத்தியாதம் துவமெனவும், 

HS STF TS க்த்துவமென வுஞ் சொல்லப்பபிம். இவை கிருஷ்ண 

யஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோப நிஷத்திலும், அதர்வவேத 

நாரதபரிவிராஜ கோபரிஷத்திலும் பிரசித்தம். 32 சுத்தவித்தை 
98 சசுவரம். 94 சாதாக்கியம், 90 சத்தி௮ல்லது விது, 80 சிவம் 

அல்லது சாதம், இதத் தத் துவங்களைந்தும் சிவதத்துவமென 

வும் சுத்ததத்துவமெனவுஞ் சொல்லப்படும். இவை அதர்வண 

வேத பிருகஜ்ஜாபாலோப நிஷத்தில் பிசசித்தம், இவ்வாறுலே ப 
படி.தமாயுள்ள முப்பத்தாறு தத்துவங்களுள்ளுந் தலையாயச் 

சிறந்து நிற்கும் காததத்துவமே ௮வைபளைத்துக்கும் உறையிட. 

மாய் இருத்தல்பற்றி அதன் தோற்றமே பிரதம மகாசிருஷ்டி. 

பென்று ஞானநூாற்களொதும். மற்றைய காராயணன் முழுவி 

யோர் சிருஷ்டி. அதற்குப்பின் ௮ுவ்வப்போறு தாழ்ம்ம நிலைக்கண் 

ணுளள தழ்துவங்கவினின் ஐ:ர் தோன்றியபடியால் அந்தச்சிருஷ் 

டிபேதங்கள் ure ge கிருஷ்டியென்றே கொள்ளற்பாற்று, 

வேதவுண்மை இவ்வாறிருக்க இதனையுஸராதார் தம். ழம் மதங் 
களிற் கூறப்பட்ட கடவுள ரது சிருஷ்டி. யெ ஆதிசிருஷ்டி யென்று 

மோகத்தால் சாதியகிற்பர்.. வை மறையுடிவல்பிலோமரில் 

அங்கீகரிக்கப்படுவன வன்.று. 

௮ன்றிபும், மேற்சொன்ன தத்துவங்களும் அவற்றின் காரி 
யரூபமான தாத்விகங்களும் சத்தமேனவும், es oT oF BO oot 

வும், ௮சுத்தமெனவும் eSB nud swore வற்றில் (தய 

காரணங்களும் மூன்றுவிமமாசவேயிருக்கனறன. ுவைசுத்து 

மாயை (பரப்பிரகருதி), ௮சுத்தமாயை (அபசப்பிரகிருதி), பீரு 

கிருதிமாயை (மூலப்பிசகிருதி) என்பனவாம். அவற்ழுள் மலகர் 

மங்களோ விரவாது முதற் காரணமாயி௫ுப்பது சுத்தமாயை 

யாகும். ௮து ஏனையிரண்டினையும் வியாபித்து மேலாய் நிற்ப, 

௮ தன். ொயடக்க மலகர்மக்களோடு கிலி YB Peed genes 
u's TO Bl ௮ ஈத்துமா. ய பாம். ற, ail A th AGL a6 1, ப்ரீ சிட்டர் க்



8 ப்ரணவ வித்.பா பரிமளம் என்னும் 

பரிணாமமே பிரகிருதிமாயையாம், அது முளைப்பதற்குப் பச்றா 
வப்பட்டிருக்ளும் உப்பின விதையைப் போன்றது, சுத்தமாயா 

தத். துவங்கவினறு தேோரற்றம் ஆடையிலிருந்து கூடா ரந்தோன் றி 
ஞாற்போல விரு,ச்திகாரியமாம். அசுத்தமாயா தத்துவங்களி 

னது தோற்றம் செய்யிலிருந்து புழுவுண்டானாற்போல ஏகதேச 
பரிணாமமாம், மாயை-தத்மாக்களுக்கு ௮றினவ மயக்கிவிளஎக் 
கஞ் செய்வது. அல்லாமலும் மா-ஒடுல்குதல், யா-தோன்றுதல் 

எல்லாக் காரியங்களும் தன்னிடம் வந்து ஓடுங்குதற்கும், தன் 

கண் நின்று தோன்றுதற்குங் காரணமாய் நிற்பதெதுவோ ௮.து 

மாயையென்று சொல்லப்படும், தத்துவம்.என்பதற்கு நித்தியம் 

என்று பொருள், அதாவது, தாத்விகமாகிய சரீரராதிசள் போல 

உடனே ௮.நிவதின்றிப்பிரளய காலம் வரையும் நிலையுறுதலால் 

தத்துவமெனப்பட்டது. பூதலயகாலத்தில் மரணமுறுந தேவர் 

களுக்கு ௮மார்கள் என்லும் பெயர் ஏற்பட்டதுபோலக் காரியக் 

கேடுடைய கருவிகளுக்கும் தத்துவமெனப் பெயர் ஏற்பட்ட 

தென்றுணர்ச. 

மா--பிரதம மகாசிருஷ்டியில் முதல் முதல் தோன்றியது 

ராகம் என றதற்குப் பிரமாணம் யாது? 

ஆ--சிகாகாசரகசியத்தை வெளிப்படுத்துர் தெயவத்தான 

மென்னும் திருர்சிற்றம்பலத்தில் பஞ்சகிருத்தியத்தாண்டவஞ் 

செய்தருளும் ஸ்ரீ நடராஜப் பெருமானது வலது கரத்தில் தரிக் 

சப்பட்ளெள பழையவாத்திய மெனப்படும் உடுக்சையே இவ் 

வுண்மையை வலியுறுத்தாநிற்கும். ''டமரகமேந்திய ஸ்ரீ ௮ல்தத் 

திலே ருஷ்டி.” என்னும் பொருள்பட :(தோற்றந்துடிய 

தனில் '' என்று உண்மை விளக்கங்கூறுவதையுணர்க,. 

மா--இச்த காத்தான் சர்வபிரபஞ்ச த் தோற்றத்துக்கும் 

Baars oo Sis ? 

3 — gpd சொல்லும் பொருளுமாய இருகூறறுப்பிரபஞ்ச 

மென்னலுஞ் சப்தமயப் பிரபஞ்சத்துக்கும் ௮ர்த்தமயப் பிரபஞ் 
சத துக்கும் ௮ துவே காரணமாரும், 

மா---௪ப்தமயம் ௮ர்த்தமயம் கிய இருவகைப் பிரபஞ்சக் 

கையும் விளக்கச் ரப்சமபத்தை விரிவாயெடுத்தியம்பவேண்டும்,



ஓங்கா£ விராக்கம், 

5 அ ணுக்கப். /லப்படுப் இப்பீரப சமான ah (297 fan YS His {VOM 1/7: ஆ னது 

ப ஸி | ° 3 . ௪ 5 ம் . ; 7 

பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாசம் என்னும பஞ்ரபூசம 
உ . க . அ... 4 ச 

களின் காரிபமாயும், சு ட்டி பறிபப்பமிம் பல PY PM MILI AUS 
உ ஐ ல Oe tee ல கவல புடையதாயும், தான a நின்று யுரிதனமைத்காயு Dh FB AY sar 

ச ஆ 5 . ட 

காரி: ரூபமாகும, இ.து யரீலி மனக பல சாகைகளாயும், 

காண டங்களாயு ம், த் திபாயங்களா யம், (Ds RT Bl களாய், 
௩ . டி 6 . ‘ . . 9 ° 

பதஙகளாயும், ௮அட்சாங்ளளாயும் விந்து ஓவம்றின் கோவைப் 
. rd டி i ௪ . ரூ 

ure stat an (9 ப 6) TSB பர யிருக்க ov! oF காரியப்பாடு 
3 e . . . . உ ட O 3 க 

டைய 2தயாம். அதனால் உலகம HMI HH NI VII EOI WIN, 

வேதம் சப்தமயப்பிரபஞ்ரமாயும்.. இரதக்கின்றன. வென்பது 
. os ச An 

வெளிப்படை. (ரம பசர்க்கம்,  ! | நசம் சரிவு, Ly HTM Bi 

Deans wig Bus என்பது தன் பொருளாய் மிகவும் வரி 2 விபலபுடையது எனபறநு தல பொருளாம். 
1] . | ° ச . ் . ஜு ட 4 ச் ட ந ச 

வேதம் பாரவித்ை என்னும் YY BL, DHT FMB HET g oor 

nT ud; i 68) om YM SMF DDTD Ohi ak T Bld CT ait yb aor 
் ht & ° எ 2 vo oe ஜ் ர oF ° ay a} ee a 

எனப்பட்டது. (௮ [ரீ விர் 32) கஃனுபரஞானப ). 

அதர்வணவேத முண்டகோபரிஷத். 
ட ட ட்டது . oo) டட ட்ட ட்ட டட ட டட ட்ட . 

பம் பட) மம். CON Ye 1.25 1 பட Jp ப TE Apt ge Pid 
௩. ர vil al 

oe 3. ௦ ட) (,.) yy ys re 
Go Dat 2 darko su 2. YORI dh Xo ன a 0) (புரு 

ப்பி 6. - " ய் 

(ம 8 0 மடம் மட்டம் ஜி வடி டம் 
1 ர 1/ 

சி 

ட்ட 06) ‘| Way {tl ad vi ஸ்ப 7 C), we So ty i 

Wy 

Beitr Baars am wy vtlagen வாமம் தா 

அதர்வண மீவதச் சிநாகல்் 2 பா வயாகணம் 

& ub gio +50 gn ஜயா Kasil சி | 

weuy WILT Sep I மிஈம்யமத | 

(இ-.௭.) "இருக்கு, பதா, சரபம், இத்வரையொன்னும் 

வேத ங்களும், சியை, கற்பம், விய சரணம், நிருக்தம், சந்தம், 

சோதிடம் எனும் அக்க களும் ௮ IT of HO HUI TIE. எதனா 0ல 

அசஷூரமாகய சிவம் ௮ நியப்படுகின் DO ST து IFO Ho Husmen”? 

என்று நிராரித்றுன்ளது. அதரம் எார்ற்தித்தரயர 25 செம், 

அத ற௪ப்பீரமாணம், OG 

அதர்வணவேத திரிபுராதாபிர்யுபரிஷத். 
வரி வா Sob Stay 

ஸதாசிவோக்ஷரம் விமலம் 

(இ-ள.) ee DY joy TiO coir GY aay, 
% 2 

19



10 ப்ரணவ வித்யா பரிமளம் என்ழமை ஷு 

அதர்வண வேத பள்மஜாடாலோபரிஷத். 

ரி. “கவா வ்! ்் 

ய் 
திஉமக்மமயயம் 

(Bin) Faith வற்ற து. முக்காலங்களாலும் அளி 

விடப்படாதழு.” 

கிருஷ்ணயஜர்வேத ப்ரஹ்மோபரிஷத். 
த வ eal 

ui OY SW i] S ப A ரு ப. “Oy. id 5017 3 & 

8] பப்லு. 4 ௦0. சய. posal 
27. one 

(பர Te. பா TU eg un)” ne “denuke || 
‘5 : ் 

க்ம்ட் சது பாதமப்ரல nan இ 

ஜாகரிதே ப்ரண்மா ஸ்வப்சே விஷ் ge 

ey -9a உப்புகள் (5 boon) gifs மக்ஷரம் ॥ 

(இ.எ,) அங்கு நானகு பாதகுகளுளள (ரெமம் விளங்கு 

இன்றது. oy EAT Ss Ba ரொமா. சொற்பன இல் விஷ்ணு, சழுத் 
ர் ॥ { 

ச etd ச டப . ட உட 

தியில் உருத்த. துரியம் oy Fay, TD 

இந்தக் கடைசி வாம்கியத்தில் GIT MID YY Topo ம 

சான்பணவாம். 

மென்று நிரூ பிக்கப்பட்டபடியால ராமா, விஷ்ணு, உருத்திரன் 

என்னும் மூவருக்கும் 2மலான நான்காவது வஸ்து வ ுப்பரம் 

பொருளென்று எற்பட்டது. படவே, முக்காலத்தும் ௮ டுவில் 

லாமல் நிலைபேருபுள்ள பொருளெதுவோ அது2வ அக்ஷ்சம் 

Rani என்றும் வெளியாயிற்று ர தும்வ. இரஷ்மிச் ( வம்) எனறு. ௮/2714 2௮. SY Gl vo '(ஷ்டிக்கு 

முன் லுஞ் சங்காரத்துக்குப்பின் னும் உளதாகிய பரப்பிரமம். 

ன FM Ld Gl ol MATH காரணவாக்கிபங்களும் ஸமுவயம। தலின் 
t (॥ 

௮ப்பொருிளே சர்வகாரண் மாகன் றது. 

கிருஷ்ணயஜ ஈர்வேத சுவேதா சுவசரோபரிஷத் 
(த் 

Wi Hee PAA CT Ay வளவ கி uot aol Uw? | 
ம் வெம் 

குஒ ஸ்ட[ 0 ர தலி கு, “வட முட 9) 3 
~ to 1 ¢ 

வடிதோ வட வாத. வர குட 182 ஹீ) 
ளத ௩ ட் உட ் ௦. 

WGI SOMES BAI ஈராஃரி௩ Rovesgetons Aga Cea) 

த்த்கூரம் தக்ஸவிதுர் வமீரணயம் 

ப்ாரகஞாசத் ஸ்மாஃப்பஸ்ருதாபுபா னீ ப 

(இ-ள்.) * என்று இருள உள தாயிற்? ௮ன்று பகலு 

மில்லை இரவுமில்லை. சத்துமில்லை அசத்தமில்லை. கேவலம்
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° % - 8 . . ஓ [அ ஆ 

சிவபசம்பொருள் gent uth go. தூ அரப் பிரமம். 
ம க . ௫ . o~ . . ட 

௮துவே எவிதாவுத்கு மெலானது. ஆதிசம்கற்பமும் அத 

னிடதூே தோன்றிய து?” என்று நிகரி தது இநத UD BRIS 
t க் 7 அ oe ் a) ட் அம ண oy ‘ 

௩ க ச டி ~ . 

தில ஸாவ ஜகழர்காரனா hey TIES திசகித பரமேசுவரன் 
. . Od. க . ழ் . . த : க 

ஒருவமன சத்து அசத்து, பகல இரவு எனு பாகு பாடிலலாத 

தி காலத்தும் இரு்கன னெனவும் பவன் கரிய மண்டல ஆத் ரல் | ஸி Ubi) be oslo வி வ வ்ச ஸ்ரார் ம. (ப்வாாட. 

உ . நி. . . ச 5. . 5 . ௫ ௪ ௩ . (ஸு ச் 

Dy 5 ST UAL. td ய், மரி பர்ரி ட் ம படர் பர் ப்ரீ (/7] யங்ய cop I அஸ் Tidy 

உயரகாய apt யின் ே த்வைத பப யன்ன னென கிடு Mom 6S 
aa டு . . ட . . ட் உ J . - ow OQ) . 

ஆல் FW a pig. i od இ ௮அ௮அலைத 20) 4 di Pol சி.நஷ்டி.ப் Di so3l என்ற 

க . , ரூ . Coos டட . n க 

ஆதிசங்கற்பம் தோன் றிங்றென Yt, OM பிரம்ம லகதரை 

மாதலால் அத்தகைய லகீணாம் பொரு b Bi உயாரலவொப்பற்ற 
ர டட ஆ. டு . ௪ ௪ 

பரமசிவனை பிரமமெனவும் ஈீர்மானஞ்ெய்யப்பட்டது. படவே, 

இரிமூர்த் திகஞம் Hass oh KL TT படைக்கப்பட்டவாகளைன் 

லும் வாகுக்கு OTD Dh Pe முண்டென் min மடியில் 
உ . ச் 4 ௩ . ௪ ௪ 5 ச் A . டி 

காட்டுஞ் சுரு இவா கடியங்களை ஸ்பஷ்டமாாப்கு ஜெரிவிக்கின்றன. 
௩ \ . 

ஸாமவேத மஷஹோபக்ஷூத். 

CQ OM Cag eye [Ue yh iG peu we Mer தய | 

பிம்முக்வோ மா Wipe gd) atau Pern wart || 

ப்ரஹமா விஷ்ணுசச ௬தரசச௪ வாரம்வா பூதஜாதம₹ | 

நாசமமவாநு STAG 8) ஸலிலா உவ பாடபம் ॥ 

(இ.ள.) : பீரமலும், விஷ்ணுவும், ௨ ர த்திரனும் எலலாப் 
கூடும் இவத தா? கப்பின் னர் 

kh B BIS y ott ம்ம சவத்தாற படைக்கபபமிகன றா. வடவைத 

. ரூ 2m . தயால் தலம் லயமடைதல பபால wy saa corsa ௮ வர்களும் 

லயமடைகின் ராக?” 

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத் 
வவட பட வருடி, my el Oa ரிய 

I & ண டச் ற 
_ 1 ் ~ 

‘ 81, ட ட ட 

௨ம் YAY! j ou LG Ay wed ol யாப் ப பச் ‘DB; ப் ரி 

J 
_ \ ' 

6. bate Co) & pare. | 

oni and sb 5m alas ep Hacre gsormeg 

VTE huss @ ஸர்லாணி சேக்த்ரியாணி 

GY BNL GOS ஈகாரணம்। | 

0: அஃ . ன் ( இ-ள.) பிரமன, விஷ்ணு, உருகதான், 9) Bren 
க . ச க fNoy க : ம 

ஆய் இவரெல்லாம் LION GLI ந்கின்றனா. இர திரியநங்ச



12 ப்ரணவ வித்யா பரிமளம் என்னும் 

ளெல்லாம் psa corn பிறப்பிக்கப் படுகின்றன. ஆ சலின் 

அவர்களும், அவைகளும் காரணங்களாதா.?! 

கிருஷ்ண யஜுர்வேத பஞ்ச பாம்மோபரிஉத் 
ரு 8. ae ட ் ர ரர் 

Go Oiluil od, கும்பம் ரும் ed CPU Le OL, மு ம) ப 20/3 | 

5? ’ 0 டப்பு ்் ் . 
் a4 . ப ப உ , 6” ட Cy ட் க்ப் 7 

1] 1 ல்ெ.1 8 "30 இ உட We UUM Gra ம்ப 412 27-17 | en 
SN Lu | 

அவஸ்தாசீரிகயா தீதம் துரீயம் ஸசத்யசிச்ஸுஈகம்] 

gem விஷ்ண வாஇிபிஸ் ஸேவயக் evtGaasropeaiturn tl 

(இ-ள்.)  நாச்சிராஇ மான்றவஸ்தைகளுக்கு அதீதரும், 
துரியமும், சச்சிதாகக்த மாயன் ளவரும், பிரம விஷ்ணு முகலியோ 

ராலி ஸேளிக்கப்பபெவரும், யாவருக்கும் பிநப்பிடமானவரும்” 
a mB a ப ட வரி இட உற ல்வ்யப். 

இவளவிறுதிவாக்கபருதால தாயக வம ஒனற மளைையப பெபொரு 

ளெொனவும். பரிரமவிஷ் றை (Lp & of Suir wy L1G! பாரு சச் சேன் க்கும் 

சவகர்களெனவும் விீயக்த மாயிற்று. இலவலாக்கியங்களாலும் 

இன்னும்கரும் னைக /ரபல பிரமாணங்களாலும் அறியக் 

கடக்க ற உண்மையாவது - LIT Aad என்றும் ௮தரப்பிரமம் 

ஒன்டற பரவித்தையாலுணைக்கிடக்கும் பரம்பொருளாம். சுருதி 

ஏனையதேவகைகளைச்சட்டிர் சிற்சில விடங்களில் ௮ (உூரம்என்று 

றி ஸப வ்வாக்கியங்களனைத்தும் உபசாரம் சிவதா்மரரோ In. வம இவவ ] வனத்து ¢ TI CLPID ௦ oi 4 ப்தி) 

பணமு£2ம யன்றி வேறன்று, காரணத்தினின்றுங் காரியத்தின் 

மமேலற்றப்பட்டகென்றே கொள்ளவேண்டும், சிவத்தைத் தவிற 

வேறு ஏக்கடவுளருக்கும் எக்காலமும் பிரமத்துவம்வேதோக்த 

மாய்நிலைக்காதென்பதுஒருதலை.பகவற்கீை தயிலும்:*பிரமம்யாது'” 
. ‘ ர - 6 உ ட உ ௪ உ! 

க] th FED LM ” ; GT SOT GU b பொருள்பட Gi °F 8H SSUs sno என்று yt 

RH HS naMrpT Bow dmdu gs 0 “a Pung Curger 
யாது அது பிரமம் '”? என்னும் பொருள் தோன்ற ‘seen (VOOR 82) 

௨[782:-அக்ஷரம் ப்ரஹ்மபரமம் '? என்று விடையிறுத்ததையும் 
ட ட ட்ட ௫. ட ட்ட த் ஈண்டு கருதற்பாற்று, அதலினன்றோ *பரஞானத்தாற்பரத்தைத் 

தரிசித்தார். பரமே பார்த் திருப்பர் பதார்த்தங்கள் பாரரா?? 

என்றுசிவஞானசித்தி செய்யுளும் பரவித்தையின் பெருமையினை 

யெடுத்து வலியுறுத்தியது. இத்தகைய பர ஞானத்தையடையா 

மல் தங்கால முழுதும் சாஸ்திரஞானமென்னுத கலைஞானமாகய 
க ர - oY . க் , . 

அ௮பரவித்தையிலே3ய கழீப்பொரது சதி உண்ணுவதற்கு யோக் 
BUF WM HIF VMs FHF gl wus SHU Gas



ஓங்கார விளக்கம். 18 

க . ஓஒ 6 . . ட 6 மாலும். ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகளும் சின்னஞ் சீரியார்கள் 

செய்ச மணற்சோற்றை யொக்கும், பன்னு கலைஞானமார்க் 
: ௩ ” . uty பெட்ட _ _ 3 

Glo UWF TEIT v0 என்வும் OUT FG (OhT ot Sl ov 0 (1h 0 LOT 

ச e ச ர் . “a . 

சுகம Tie HK By பூசலென் 4 மபாமமாபுகலாப் பரரபரம்ம 

எனவுஞ் சாஸ்திபடன நானத்கைக்கண்டிக்அுள்ளார்கள். 

சுக்ல;பஜுஈர்வேத முக்திகோ பர்ஷத்தும் 

C2) TIC GN ett Soo oe pon ட்டி] 2] பட்டு ‘J a rt > | 
oo 2 
ட்டி 

7் oN ச் ர் ay. 

௬9. LAG BIN Q zl he Hh apy ato) a (a) \' அரக! 
7) a) le ப 3 

பகாசாஸ்ம்ர கதாகர்தா மீராமச்ேசவருதைவகிம் ) 

MESMAS_AWID IW EC ER மாருதே ஜ2யாஇராச்துரம்॥ 

(இ.-ள.) “மாருதி! மிசும்சு சான் தரகமையாகிய கதையை 

அடிக்கடி மெல்லுவதினல் (மீட்டும் மிட்டும் படிப்பதினால்) யாது 

பயன். உ௱ளேயுள்ளே சோதியை முயற்சியினால். தேடிக் 

கொள்ளவேண்டும்.” என்று. விதித்துள்ளது. இருவளளுவ 

தேவரும் : கற்றதணைய பயனென்கொல் வாலறிவன் நற் 

ரூடொழா௮செனின்?? எனவும், ௮ருணக்தி சிவாசாரியரு.௰ 

்: வாச்சிய வாசக ஞானம் வயிச்தவத்தின் சலக்கம்'” எனவும் 

அறிவுறுத்தியுள்ளார்சுள். 

௮ நபூதிஞானஞ் BA g மில்லாதவர்கள் சிவஞானிக. 

ளஞூடைய ஞானச்சொற்களைக் கொள்ளை கொள்ளையாகக் களவா 

டிக்கொண்டு ௮ நுபவமுடையார்பொல் உண்மைஞானம் பேசு 

வதும் மகடுிழ்வதுமாயுள்ளார்கள். ௮ வர்களு£டையரிலைமை எத் 

தன்மைத். தெனின் 

ஸாமவேத மைத்தி BRS 

ட்நுஙஹு க ay ra yo’ 2317 வரபா 317 ve ாகதெத | 

ag Hol) osa\) a5 ஸறாவா.2, 800/8 ௩ தய | 

நம்ப சிம் விராராடோ வருதா ப்ரண்மணி மோததே! 

ப்ரதிபிம்பிதசாகாக்ர பலாஸ்லாதந மோதத் 

(இ-ள்.) 4 மரத்தின் சளைகளிலிருக்கும் பழங்களின் பிரதி 

பிம்பங்களை த்சண்ணீரிற்கண்டு ௮வற்றைததின்று மகிழ்வானளைப் 

போல அனுபூதி ஞநானமில்லா தமூடன் பிரமத்தின்கண் வாளர: 

ம௫ழ்செறரன் !? எனபதை?ய யொத்ததென்றுணர்ச,
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C ச 

ஒளவையாரும் ௫ கானமயிலாடக் கண்டிருந்த வான்காமி, 

தானுமதுவாகப் பாளித்துத் - தானுந்தன், பொல்லாச் சிறகை 

விரித்தகாடினுற் போலு2ம, சல்லாதான் கற்ற கவி '' என்றனர், 

DTM FO FOW NIG T A Say, GhT om மெனவும் பரலித்தையை 
ர ட 

Bi 1171 TapZGF 7 at மெனவும் வராஹோபநிஷத் (ம தலியன கூறு 

தின்றன. வ்விருதி ரனகுதுள் அுபரவித்தையின் தெளி6 
தி \ ‘ 8 ay ‘ i ஜ் 01] 

ஞானத்திற் சரியை அதாவது கேட்டல்; ஞானத்திற்கிரியை 

னு தாவது சிந்தித்தல் எனவும், பரவிந்தையாவ.து ஞானத்தில் 

யோகம் தாவது தெளிதல்; ஞானத்தில் ஞானம் தாவது 

நிஷ்டை எனவும் இயம்பப்படிகின்றன. ௮பரவித்தையானது 

பாவித்தைச்கு கேோவயிலாக இருக்கலானும், அபசவித்தை 

யாகிய துவிகஞானம் நிச்சயமும், பரவித்வதயாகய அத்வைத 

ஞானம் ௮ நுபவழுமாய் விளங்கலானும் (6 ஓதரிய Biel FSD 

DB FHM HF ஞானத்தை யுண்டுபுணு Chrorutain’? என்றார் 

ஸ்ரீசாபுமானசுவாமிகள். இவ்விரண்டும் ஒரு சமயிக்$க பயன் 

படத்தக்கதென்றுணாக. 

சிருஷ்ணயஜுர்வேத அமிர்த பிந்தூபரிஒித் 

பீ 20002.) j கி ந ஷா. Oe உரம்] ஹயா ப இ | 
J 3 Qa; ட 0 

சப்தப் ர. மணி நிஷ்ணா; ₹ பரம்ப்ண்மா நிகசச௪ இ। 

(இ-ள்.)  சப்சப்பிரமமெலும் நோனவிசாரத்தில் தேர்ச்சி 

யடைந்தவன பரப்பி ரமத்தை யடைகின்றனன?? எனஙிறுவியது. 

திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் :*கற்றல் கேட்டலுடை 

யார் பெரியார்.” எனவும், திருவெண்காட்டடிகள ::ஐயாய்ப் 

பலகலையாயந்திடுக் தூய வருந்தவர்பாற், போயாயிலனு முண்மை 

Qs hi sre” எனவும்) இருகாவுககரசு மூர்த்திகள் * கற்றி 

லேன் கலைகள்ஞானங் கற்றவர் தங்களாடும்,உற்றிலேனா லால 

உணர்விற்குஞ் சேயனா?ன ன் ?? எனவும் விளக்கியுளளார்கள், 

இஃதிவவாறிழுக்க நிஷ்காமிய காமத்தால் சித்தந்தூய்மை 

பெற்று மலபரிபாக மெய்திய ஒவவொருவருக்குக் தெய்வத்திரு 

வருள் கைவந்து இடைப்பினல்லது வேறெதனாலும் பரஞானகு 

இட்டுவதரிது, ௮த்திருவருள் சி?வாபாசன த்தினா£வலே௦ய அடை 

யப்பெறும், ௮ச்சவோ பாசனமும் உருவவழ்பாடு, அருவுருவ
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வழிபாடு, ௮ருவவழ் பாடு, ௮திதவழிபாடி எனகான்குகிறசை 

விளங்கும். ன: ச் தகைய வழிபாட்டைக் குருமுகமாகத் தெரிது 

சொண்டு சாடோறும் விதிப்படி. ள்டாது அப்பியசித்து பவ வ 

தினுிலெதான் பரஞானம் மேலிட்டுப் பிரம்மசொருபம் வெளிப் 

படும். இழு?வ சுருதி நிச்சயம். 

கிருஷ்ணயஜ *வேதகடோபரிஷத் 
ல் ச் ் 

Ai JE Air ot pas Diol bk wile Ms yp Tae Ly on) hag நரா , i. / | 3 | Ly 
ப ?) ப 

oy 

ம op : யமக வழை 2 ॥ edd! “Bp, ஸ்) 3 HH Wow youve Ve obit ஆ 
Lo (8 

ரூஜ் ] 007 DOG கு பி) ஹூ ட] 

இ wo 

srworguor ப்ரவசகே ஈலப்யோஈமேதயா பஹி-ஈாச்ர௬தேஈடபமேவை 
ஷு ணுசே தேநலப்யஸ்தஸ்யைஷஆத்மா வருணுதே தநூம்ஸ்வாம்॥ 

(இ-ள்.) * இக்கப்பரமாத்மாவானவர் பேதா த்தியயனத்தி 

ஞாலலும், புத்தியினாலேலும், ௮மீனக சிரவணத்தினுலனும் 

gous பெறுவரல்லர். எவனை இவர் விரும்புகின்பிசோ 

HAUG INSU வர் ௮டையப்படுகின்றனா. ௮வலுக்குப் பரமால் 

மாவானவார் தனது சொருபத்தைச் காட்டி மகிழ்விக்கின் றன! 

என்மருதியது. இ3தமந்தாம் அ௮தர்வரை2வக முண்டசோப 

நிஷத்திலுமுள்ளது. இவ்வுண்மையை ஸ்ரீமாஎிக்கவாசகசு வாமி 

கள் :அவனருளாலெயவன் ரள வணங்கி'' எனவும், திருவெண் 

காட்டடிகள் *'உளக்கணுக்கல்லா தான்சுணனுக்கொளித்து. ௭௬ 

வும், சவதத் துவவி2வக நாலார் **உன் நிருவடி.க் ழு று தியாமன்பு 

முன்றிருவருளினாற் கிடைப்ப,கன றி. நால் பலவுமாயர்ததாலு 

செயளப்பருச்திறமையான் மதியான், மன்ற? கிடைப்பதன் gi’ 

எனவும், மற்றும்பல சிவஞானச் செலவர்களும் நிறுவியுளளார் 

கள். எமது தாயுமான சுவாமிகளும் ''கருதருமசுண்டானந்தக் 

கடவுணின் காட்ச காண, வருக வென்றழைத்தாலன்றி வாழ் 

வுண்ம்டா வஞ்சமனற்ேக.'' எனவும் இரல்கிக்கூறியமுளினா். 

இதுவே மார்ர்சால நியாயமென்று சொல்லப்படும். 

_மா--இந்தப் பிரபஞ்சம் யாவும் நாதகாரிய மென்பதற்குப் 

பிரமாணம் என்ன? 

ஆ--பசமேசுவாருடைய ஆஞ்ஞா சொருபங்களான வேதா 

இிகளே பரிரமாணர்களாம,
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ரு... ) 3" 
“௩ ச் if ச 7 ல் ! % . மே 

Go. ர (ப) a, \ YD ப் Sods | UO ர ப்) டவ் ப் ம (op WN ர் ல். ௮. ) 1 a 5 | 

Sundog A ரு ட்ட. ‘ . yy “ ட் ் ¥ ~ ~ “yt am ழு ர அட ரர ந ey 
Sy) ப் ய் 934) வப ௨ 5 ர் 24 3] ற தம் din far YB [ J cho ப | 

wl ப் 

துமி்மீய ததக்ரமிஃம் ஸர்வம் சஸ்யோப வ்யாக்யானம்। 

பூதம் பவுச் பவிஷ்யமிதி ஸர்வமோகங்காரஏவ ப 

க (6 ௪ cf பகு . ® . . ச ட [அ e . ° 

(இ-ள.) “இர்தப்பிரபஞ்சம்யாவும் ஓமென்னும். அதர 

மாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அந்த அசு்ஷரத்துக்கு விரிவான 

பொருளா புமிருக்கின்றது, சென்றது, நிகழ்வது, வருவதுயாவும் 

ஓங்கார U0? 

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபநிஷத் 

ana 2s Ewes க) வர் வள ௬8 கஷர) 

உடலா து ஹக்க வளர் > | 
Na 0) 4 0) 
ஸாவம் ஜசதிதம்வா எததக்ரம் 

ப்ரஜாபத்யம் ஸ ஒ-ஷ்மம் ஸெளம்யம்। 

௪ . 5 ௬ க ச . . க 

(இ-ள.) ட இறகு gaat sin காபை ப்டுு பிர sh Tow 

லாம். ஐதத்துக்கு Gul) Bio ily aw at hls ரிரஜாபதியை TITAS Bl. 
ட டு. , , ay, .2 னால இட ட்டி 

VTA VN HG 7 Tf BINT oD) Shi. weF TBO! oF ay oY an | 57 991 Db yd 

சையாகவுடையது.” 

அரர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத் 
’ ர சச ந் 

௩ \ vo ' ! 
ஒவ் ட்ட ? ad விவ் , படப். ற 

பெல்! லர உடு ல் 7 உ) OOO aed 4 wo? | 

nia saga மேத யோ? 

GTA வாச்யவள்து ப்ாணலாம்மகம்। 

. . ட 2d . ட . உ ஈ* . ச த (இ-ள். “சர்வ கவர் ஈஷக்கும் சர்வ? தங்களுக்கும் ஜூலம் 

சர்வவாச்யலஸ்துக்களும் பிரணவாத்மகம்,” என்பனவாம். 

அன்றியும் '*ஓமென் லும் பரமதணில் வதமாதி Wy Dus விக்கு. 

் ப | 3 ப் 23 ் : eid : : 
மாலம்கித்தி னுதிக்குமா?பால்”? என்னுஞ் சிவதருமோத்தரச் 

செய்யுளாலுமறிக. ஒரு சிறிய அலம்விக்தினின்றஞ் சாகாப 

சாகை ளோடு பெரிய கிருக்ஷந் தோன்றுவதுபோல *: ஓம் '? 
, ச . உ ர. அ . . 

என்றலும் பதத்தினின்?2ற மேதமுதலய சொல்லும் பொடுளு 

மாய வெல்லாம் பிரபஷ்சற்சளுர் 2தொன்றின.  **ஓயு்காரமா
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மைந்தெழுத்தாற் புவனத்தை யுண்டுபண்ணிப், பாங்காஈடத்தும் 

பொருளேயகண்டப௫ூவமே'? என்லும் ஸ்ரீதாயுமான சுவாமி 

கள திருவாக்கையுங்கண்டுதெளிக, 

மா--இவவளவு பெரூமை இவவ-ச ததூக்:க M5 GH OAS 

காரனம் யாது? 

ஆ--இஈ்ச wipro பரப்பிரம சொருபமாயும், எல்லா 

வற்றிற்கும் அதிஷ்டானமாயும், இஃதில்லாவிடத்துக்காரியம் 

நிறைவேறப்பெருதாயு மிருத்தலின் இதன் பெரு அளவுக் 

கடங்காமலிருக்கன் றது. இவவ௯ரம் பசப்பிரமசொருூபமென் 

பதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு. 

கிருஷ்ண யஜுர்வேத கடோப நிஷத் 
வா தெ “நவரச 9 62), 0 வள aol auréeprun aia | 

ஏதத்யேவாக்ரம் ப்ரஹ்ம ast தலாக்ஷர£ம்பாம் | 

(இ-ள்) 4 (ஓம் என்லும்) இந்த ௮௯கரமே பிரமம், இரச 

௮௯௨70மே சிரேஷ்டம்." 

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத் 
வ௭_தஒக்ஷூர௦ வரர? ஸப | 

TISepTW uTwW usTAmw | 

(இ-ள்) “இந்த germpre பரப்பிரம சொருபம்,” 

கிருஷ்ணயஜ-ஈர்வேத அமிர்தநாதோபரிஷத் 
C2 தி ௪ அழகாக) ஹ் வ 90. கடத ௧, நறெஉபெசி | 

ஒமித்யேகாகரம் பாஹ்ம pdlsCu ge s@rsCus| 

(இ-ள்) : பிரணவமென்பது ஏகாட்சரப்பிரமம், பிரணா 

வத்தை என்றுந்தளளக்கூடா.து.'” 

ஸாமவேத மைத்ராயண் யுபரிஷத் 

வி 20-௧8. தி 2810. அழத கஷ்ட | 

ஓமித்யேததா,ச்ம மித்யே SSRI | 

(இ-ள்)  ஒமென்பது ௮ந்தப்பாமாத்மா. இந்தப்பிரணலம் 

அ௮ச்ஷரப்பிரமம்,” | | 

சுக்லயஜுர்வேத தாரஸலாரோபநீஷத் 
280 5) sess GTO ORs 0 கடெவொஷாஷி.தவ)0 | 

ஒமித்யேசதகூரம் ப2ம்ப்ரஹ்ம சதேேவோ பாவிதவயம்] 

6
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(இ-ள்) * ஒமென்ற ௮ந்த ௮க்ஷரமே பரப்பிரமம், ௮ துவே 

உபாசிக்கற்பாலது,? 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத தைத்திரீயோபரிஷத் 
(0 8 ions, oy | வர iG) aur | 

ஒமிதிப்ரஸ்ம எதாசிவோம்। 

(இ-ள) ஒம் என்பது பிரமம், சதாசிவன்பிரணவம்'”' 

கூர்மபுராணம். 

Sar tha )விநோ நா 2 aarle 8 fam yo8 | 

பகவார் ஸர்வ விஜ்ஞாசா தலவராதோமிதி ஸம்ரு த:। 

(இ.ள்) ::சர்வஞ்ஞரா கலின் பகவான் எனவும்!” காப்பவ 

சாசலின் ஒம் எனவும் சிவபிரான் எண்ணப்படுகின்றனர். இவ் 

வாக்கெயங்களாலும் இன்னும் ௮னேகபிரமாண பாஹுள்யங்க 

ளாலும் பிரணவமே பிரமசொரூபமென ஸ்தாபிக்கப்பட்ட. 

அன்றியும் இந்நாலின் முதற்கண் பிரகாகித்துக்கொண்டிருக் 

கும் ஸ்ரீரடராஜமூர்த்தியின்வணக்கச்செய்யுளில் முதலடி உகாரத் 

தையும், மூனருவதடி அகாரத்தையும, கானகாவதடி மகாரத் 

கையும், முதலிற்கொண்டு விளங்கலாலும், செய்யுளின் ஈற்றில் 

௮ம் ௮ல்லது ஒம் என்னும் சமஷ்டிப்பிரணவம் லவக்கப்பட்டி ருத் 

தலானும், அ௮ச்செய்யுளிற் போர்த ஸ்ரீ ஈநடராஜமூர்த்தி Gray 

வாபின்ன தெய்வமாயுள்ளா ரென்பதே தேற்றம். hort 

மூர்த்தி யொருவ?ர பிரணவத்தை இருப்பிடமாகக் கொண்ட 

வரும் ஏனையோர் பிரணவத்தைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டவரு 

மாதலின் ஈசன் மேவரும் பீடமா யேனையோர் தோற்றும் 

வாசமாய் ? என்றது கர்தபுராணம். ஸ்ரீரடராஜ ஜூர்த்தம் 

பிரபையோடு சேர்த்து அமைக்கப்பட்டிருத்தலே இதற்குப் 
போதுமான சான்ரும். ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் திருவாய் 

மலர்ந்தருளிய தஇிருப்பாடற்றிரட்டின் '* அங்கிங்கெனாதபடி.” 

என்னும் முதற்செய்யுளிலும் முதலெழுத்து அ௮காரமாயும், 

நடுவெழுத்.து உகாரமாயும், இறுதியெழுத்து மகாரமாயுர் இகழ் 

தலால் ௮வ்வணக்கச் செய்யுளினாற் நுஇக்கப்பெற்ற ஒம்காசத் 

தெய்வம் பிரணவாபின்ன பரசிவமென்றே சித்தாச்தமாயிற்று. 

மேலும் பிரணவத்தின் அகார உகார மகாரம் என்னும் மும்மாத் 

திரைகளும், ரக் யஜுர், சாமம் என்னும் முத்துற ரூபமாயுள



ஒங்கா£ விளக்கம், 11) 

ளனவென g sins Sag see பிரசிக்கமாயிருக்கின்று. ஓதி 

ருக்வேசத்தில் “2மி3 ெ-அக்நிமீளே'? என்னும் ஆதிமர்திரத் 

திலுள்ள ஆதியக்ஷரமாகய அகாரமும், மத்திய யஜுர் வேதத்தில் 
். \ - ° உ . ச ’ ௪ ச டார நீ ௨3 Gla roa U~8- Cur Asmancip #8 7a Li gt? என்னும் 

மத்தியமர்தித்துலுள்ள wa PussyproTsu உகாரமும், இறு 

திசாமவேதத்தில் 021 ௩2வ17-ஸமாசம்வரம்?? என்லும் இறுதி 

மந்திரத்திலுள்ள இறுதியகதாமாகிய மகாரமும் ஒருங்கி 

யைந்து எழுச்சபடியால் வேதங்களயாவும் **ஓம்'' என்னும்பதத் 

இன் பொருளையே விரிக்க எழுக்கனலாம். அதலால் சமஸ்தவே 

கங்களும் ஒமென்லும்பதத்தில வ்மைவுரு அவவோமென் 

னும் மந்தரம் பிரணா வாபின்னா பரப்பிரம்ம சிவபெருமானிடத் 

தலை நிலையுறுதல் அங்கை நெல்லிக்கனியாம். ௮மனால் அப் 

பசம்பொருளைச் சரவசப்த வாச்ச்யரென்று வேதவிற்பன்னர் 

கள் கூறுகின்நனர். சகல வேதசாச ரசகியக்களஞ்யெமாயுள்ள 

இவ?வாமென்லும் ஒருமொழியே பாவமனை த்தையும் தகிக்கும் 

பரசிவ நாமமாயிருத்தகலின் பிரணவம் சிவவாசகமென மர்த்த 

நிர்ணயஞ்செய்தனர் பெரியோர், 

சைவத்திருமுறைகள் பன்னிரண்டனுள் முதற்றிருமுறை 

யின் முதற்பதிகத்து முகற்பாசரத்தின் (1p woot Oo) com 9 usa Bus 

“Cg0G” crar guchGrra “ein”? or ar gin ரிரணவழ்தின் மாற 

லெழுத்காகிய ஐகாரத்தை முதலிற்கொண்:॥ விஎங்கலாளலும், 

சற்றுத்திருமுறையின் ஈற்றுச்செய்யுளின் ஈற்றடியின் ஈற்றுச் 

சொல்லாகயே உலகெலாம்” என்லும் மாற்றம் பிரணவழ்தன் 

ஈற்றெழுக்தாகிய மகாரத்தை ஈற்றிற்கொண்டு நிலவு கலானும் 

பன்னிரு திருமுறைகளும் வேகும்?போல “elo” என்னும் பதத்தி 

லேஃய நிலையுறுவனவாயின. ஆதலின் ௮வற்றின்பொருள் ASIN 

வாச்சியராகிய சிவபெருமான் மன்றே துணியப்பட்டது. தோடு 

என்னும் பதத்தின் முதலிலுள்ள ஓகாரம் தகர மெய்யோடு 

புணர்த்திக் கூறப்பட்டமையாலும், காயத்திரி மகாமந்திமத்தின் 

முதலெழுத்து தகரமாயிருக்கின்றமையாலும், ௮ம்மர்திப்பொ 

ருளாவர் பர்க்கராகிய சிவபெருமானே எனவும், தகரவிதைதயின் 

கண் வழிபடுந்தெய்வம் ௮வரே எனவும் கூசிப்பிச்சப்பட்டது. 
இக்காயத்திரி மந்திரத்தின் விளக்கம் பின்னர் கூறுவாம்.



20 ப்ணவ வித்யா பரிமளம் என்னும் 

ஆயின் ஆரிய வேதததுக்கும், தமிழ்வேதத்துக்கும் ஒற்று 

மையுண்டோ வெனின் உண்டு. அ௮வற்றையஞ் கிறிதுவிரிப்பாம். 

பூர்வத்திலே இருமறைக்காமி என்லும் வேதாரண்ணியத்தி?ல 

ராதவடிவாகிய ஆரியவேதங்கள் நான்கும் சர்வபலதாதாவாகிய 

மறைக்காட்டீசுவரரை விறிப்படிப்பூசித்து வேண்டும் வரங்களைப் 

பெற்றுச் செல்லும் ப்பா.நூ, இருவாயிலின் கண்ணனோ திருக்காப் 

புச்செய்துவைத்த வலியகதவை, நெடுங்காலத்திற்குப் பின் 

னர் அுக்கதவர் திறக்கவும் ூடவுமாகிய வழக்கம் எம்காளும் நிக 

மும்படி wy HOT BOUIN FiO தமிம் மவேத2ம செய்தபடியால் 

அவ்லாரிய வேதுதறுக்குற தமிழ் வேதத்துக்கும் பேதஞ் 

இறி நுமில்லை யென்பது ஒருதலை, அவ்விரு வேதங்களும், 

நாததகின் ௮ுதகமாகும் பரமா த்மாவாகய சிவபரம்பொருளை3ய 

பெரிதும் பேசுகின்றன வென்பது அவற்றின் திருவுள்ளக் கடை 

யாம், ஓவையாரும் இவவுண்மையைத் (தவர் குறளுந் திரு 

சான்மறையாடி வுட மூவர் தமிழும் முனிமொழியுக். கோவை, 

இருவாசகமுர் இருமூலர் சொல்லும், ஒருவாசகமென்றுணர் ?? 

என்னு இருவாக்கில் ஸ்திரப்படுத்தியுளளார். பரமாசாரியசுவா 

மிகளும் தமிழ்வேதத்தில் “*தமிழ்ச்சொலும் வடசொலுர் தாணி 

ழற்சேச, வம்மலர்ச் கொன்றையணிந்த வெம்மடி.கள்?” என்வும் 
“ரியர் தமிரிசையோடானவன் கூரிய குணத்தார் குறி நின்ற 

வன்?” எனவும், :*செந்தமிழமோடாரியனைச் சீரியானை'' எனவும், 

:முத்தமிமும் சான்மறையுமானான்௧கண்டாய்?' எனவும் அருளிச் 

செய்கமை காண்க, இன்னும் ௮னேக கூற்றுக்கள் இவ்வாறே 

யுள்ளன, ஓ வற்றைக்கூறின் விரியுமாதலின் விடுத்தாம். 

இனி ஆரிய வேகத்துக்கும் தமிழ் வேதத்துக்குயாள்ள ஒற் 

இமை பலவற்றுள் சில ஈன்டு மொழிவாம். 

ஆரியவேகம்--ருக், யஜுர், சாமம், அதர்வணம் என 

நானகு. 

தமிழ்வேதம்--திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் திரு 

முறை; திருராவுக்கரசு சுவாமிகள் திருமுறை, சுந்தரமூர்த்தி 

சவாமிகள் இருமுறை, மச்ணிக்கவாசக சுவாமிகள் இருமுறை 

என நானகு,
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ஆ, வே--சதாசிவரர்த்இயின் நான்கு திருமுகங்களினின் 

றந் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. 

த, வே--பரமாசாரிய சுவாமிகள் சால்வர் இருமுகங்களினி 

ன்றும் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. 

Ph: வே--பலசாகைகளையுடைய ௪. 

த, வே--பலதிருப்பதிகங்களையுடைய து. 

ஆ. வே--வியாசமுனிவசால் வகுக்கப்பட்டது. 

த, வே--நம்பியாண்டார்ஈம்பி என்னுஞ் சைவமுனிவரால் 

URS SUL. GI, 

ஆ. Co— 9 So & சாகைகள் இறந்து 2பாயின, 

த. வே--௮னேக திருப்பதிகங்கள் இறந் து2பாயின. 

ஆ. வே--காயத்திரி, ௮நுஷ்டுப் முகலிய சந்தசுக்களுடன் 

ஓதப்படும், 

த வே--நட்டபாடை, பழம்பஞ்சுரம் முூதவிய பண்களு 

டன் ஓதப்படும். 

ஆ. வே--பஸ்மமகமையை வீரிவாக வெடுத் ௪ப்பேசும், 

சிறப்பாகப் பஸ்மஜாபாலம் என்லும் உபநிஷத்தைத் தனக்கு 

௮ங்கமாகக்கொண்௮ விளங்கும். 

த. வே--அவவாறே பல்மமகமயை விரிவாக வெடுத்துப் 

புகமும். திருகீற்றுப்பதிகழ்தைத் கனக்கு ௮ங்கமாகக்கொண்டு 

பிரகாசிக்கும். 

ஆ, வே--இறுதியில் ௮த்தியயனப் பலனைக் கூறும், 

த. வே--இருப்பதிகமுடி.வில் ௮ப்பலனைக் கூறும். 

ஆ. வே--௨உபகிடதச் சாகைத்தொகை எடுத்துக் கூறும், 

த, லே--இருப்பதிசகத் தொகை எடுத்துரைக்கும். 

ஆ வே--உருத்திர ஈமகத்தைக் கொண்டு விளக்கும். 

ந, வேடபோத்தித் இருத்தாண்டசம், போற்றித் இருகிருத் 
தல், போற்றித் திருவகவல் இவற்றைக் கொண்டு விள நகும்..



bg
 

to
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ஆ. லே--றம் என்று ஆரம்பித்து றம் ஏன்று முடிக்கும், 

த். வே-- திருச்சிற்றம்பலம் என்று ஆரம்பித்துக் திருச்சிற் 

றம்பலம் என்று முடிக்கும். 

் 
aN 

1) 
ஆ. வே-மைக்திசேயி, கார்சி முகலிய பெண்மணிகளை 

பெடுத்துப் பேசும், 

த, Cal — காரைக்காலம்மையாா மங்கையர்க்கரிகயார் 

(றதலிய மங்கையர் இரத்தினங்களை யெடுத்துப் புகழும். 

ஆ. வே--காமதகனம், ச௲யாகபங்கம் இரிபுரதகனம் விஷ 

பானம், ஈரசம்மவதம், ௮டி மாடிதேடல் முதலிய அற்புத வீரர் 

செயல்களை யெடுததுப் புகழும். 

த. வே--அ வைகளை அவ்வாறே அங்காங்கு எடுத்துப் 

பரவும். 

ஆ. வே... sou > GT ex gp! <2) LOT DHE முதலியவற்றால் புக 

மப்படும். 

த. வே--*₹மூவர்தமிழ்? என்று சிவஞானமணிகளால் துஇக் 

கப்படும். 

ஆ. வே-- த்ரம்'? என்னும் ரக், யஜுர், ஸாமம் ஆகிய 

மூன்று வேதங்களின் நடுவிலுள்ளது யஜுஈர்வேதம், ௮வவேதம் 

10] சாகைகளையுடையது, அவற்றின் நடுவிலுள்ளது 51-ம் 

சாகை. அ.து2வ ்ரீபோகாயன சாகையென்று சொல்லப்படும். 

௮து ஏழுகாண்டககளையுடையது, அவற்றின் ஈடுவிலுள்ளது 

நாலாவது காண்டம். BESTT wD ஏழு ஸம்ஹிதைகளையுடை 

யது, அவற்றின் நடுவிலுள்ளது சாலாவது ஸம்ஹிதை, அந்த 

ஸம்ஹிதையின் ஈடுவிலுள்ளது ஐர்தாவது பிரஸ்ஈம், அதன் 

நடுவிலுள்ள து.538வொரேயவ-ந.ப5 2ஸாமாயச?”என்றற்றொடக் 

கத்தனவான ௮ வாகம், அ௮வவநுவாகத்தின் மத்தியிலுள்ள.து 

சகல வேத சாரமான ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரம். அப்பஞ்சாக்ஷாத்தி 

௮ள்ள “'ஸிவ?' என்னும் இரண்டெழுத்தே வேதஹிருதயம். 

HH YAM பராசத்தியோடியைந்த பகவானுக்கு முக்கொமம், 

அ௮ஈநாமத்தின் மாமே தன்லுடல் மழுதம் விசும்படி தன்னை 

யலம்கரிம்துக்கொண்டிருக்கின்றது, 
4
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ஐ, வே--**மூவர்தமிழ்?? என்னும் திரரவிடவேதக்கள் மூன் 

றின் நடுவிலுள்ளது திருராவுக்கரசு மூர்த்திகளுடைய தமிழ் 

வேதம் அவவேதம் மூன்ற இருமுறைகளையுடையது, அவற் 

நின் நடுவிலுள்ள FI ஐச் தாக் இருமுறை, ௮ த்திருழமுறை 100 

திருப்பதிகங்களையுடையது, அவற்றின் ஈவிலுள்ளது திருப் 

பாலைத்துறைத் திருப்பதிகம். அ௮ப்பதிகம் பதினொரு பாசுரங் 

களையுடையது. ப்பாசுரங்களின் HVS gator gi :: விண்ணி 

னார் பணிர்?தத்த?? என்றற்டெடக்கக்சனவான திருத்தாக்கு, 

௮த்தூக்கன் மத்தியிலுள்ளது மந்திரராஜமாகிய பஞ்சாசஷீரம். 

௮ப்பஞ்சாஷாத்திலுள்ள “Seu” என்னும் இரண்டெழுத்2த 

வேதஹிருதயம். து ஓம்கார ஸ்வரூபிணியாகிய ௨உமையோ 

டியைக்த பகவாலுக்கு முக்கிய நாமம், அக்காமத்தின் கந்தமே 

நாற்றிசையும் மணக்கும்படி. ௮ப்பாம்பொருளைச் சதா பாடிக் 
(6 கொண்டிருக்கின்றது. பரவுவாரிையார்கள் பாடுவன தால் 

வேதம்? என்மார் மணிவாசகப்பிரபு, 

ஆ, வே-- அ தர்வமுனி தலியோசாற் கண்டெடுக்கப்பட்ட 

தாகிய வேதபாகம் :* அதர்வணவேதம் ?' என நானகாவது 

மவதமாக வைத்து எண்ணப்படுகின் றது. 

த வே--தில்லைவாம்ர்தண முனிவயர்சளாற் கண்டெடுக்கப் 

பட்ட திருவாசகம், திருக்கோவையார் வனிபன நான்காம் வேத 

மாகவைத்து எண்னப்படுகின்ற து. 

இவவாறு இன்னும் ௮கேக பொருள்கள் ஒத்திருக்கின் 

றன, ஆதலின் Yas sag தமிழ் வேதம்: தமிழ் வேதமே 

அரியவேதம். இரண்டையும் ௮பேதமாகவே கொள்கின்றனர் 

பெரியோர். இத்தகைய முரிய பெரிய இரகசிய உண்மைகளை 
அய்ந்தறியும் புண்ணியப்பேறில்லாத மஃ தமதிகள் தேவாரம் திரு 

வாசகந்தானே என்று அலட்சியமாகக்கூறிப்பலவாறு தூஹிக் 

இன்றனர். ௮ந்தோ இம்மதவைரிகளது Siler. sry gi} 
௮றக்கொடிது!! 

மா--இர்ச ஒங்காரத்தின் சொரூபம் அதாவது வரி வடிவு 

உாத்தனமையது ? 

ஆ--ரெந்தாக்ஷரத்தில் காணப்படும் ஒசாரமென்னும் ௮கஷ 

ரத்தின் வடிவே இதன சொரூபமாம். இதுவில்ஃப்2பாலவும்,
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வளைந்த சர்ப்பத்தைப்போலவும், வலம்புரிச் சங்கைப்போலவும் 

இருக்கின்றது. இது ஐந்து லச௩ணங்கரைப்பொருந்தியிருத்த 

லால் நக்ஷத்திரவடிவம், தண்டவடிவம், குண்டலவடிவம், 

அர்த்தசந்திரவடிவம், பிந்துவடிவம் கய இவவைந்தும் இதி 

லமைரஈ துள்ளன. 

அதர்வணவேதமுண்டகோபரிஷத்., 

௨ரணவொ UW) fh | 

ப்ரணசோ தநு; । 

(இ-ள்;) “பிரணவம் வில்லு.” எனவும். 

ஞானசித்தியாகமம். 
reer வ7_தா௦.மா ஹி கணடு ஹஹ ரீ வ ரர? | 

9 . ய 

சாடிமூலா வருதாங்காஹி குண்டலீ ஊம்ஸநீ£ ஸ்வா | 

(இ-ள.) 1 மூலநாடியாயும், வளைந்த சர்ப்பவடி வமாகிய 

குண்டலியாயும், ஹம்சத் தொனியுடையதாயுமுள்ளது (பிர 
ட்டு 

ணவம்).!' எனவும், 

காமிகாகமம், 

வ-1025 தாரகாகாா௦ அி தீய உண வ) 6 | 
ப் யா] 

5 G19 KH PCM MT BITS D)_FPSAI_YO ஹு) 51௨௨, கட | 

உணு) -ஹ௦ப க) ஊர ணவ: OL CH] BFP GOT 9 | 

ப்ரசமம் தாரகாகாரம் தவிதியம் சண்டமுசயதே । 

ச்ரு. தியம் குண்டலாகாரம் ௪.துர்த்தம் ஹ்யர்த்த சக தரகம்। 

EFF Ow IG EI ஸம்யுக்ீதம் ப்ரணவம் பஞ்சலக்ஷ்ணம் ॥ 

(இ-ள்.) (முதலாம் உறுப்பு நட்சத்திராகாரமாயும், இரண் 

டாம் உறுப்பு தண்டாகாரமாயும், மூனரும் உறுப்பு குண்டலா 

காரமாயும், நான்காம் உறுப்பு அர்த்தசந்திராகாரமாயும், ஐர் 

தாம் உறுப்பு விந்துவோடியைந்த அகாரமாயும் இருப்பதால் 

பிரணவம் ஐந்து லகணங்கசைாயுடையது.”? எனவும், 

கந்தபுராணம், உமை கைலை ரீங்குபடலம், 

மூலமெய்யெழுத்தன்னதோர் முதுவலம்புரியீன் 

கோலமா சோற்றிருத்தியா லுலகருள் ர௬ுறிப்பால் 
வேதமூலசேர் வாலவளைபுரக் கொடுவிளகம்இ 
யேதமில்லசோர் பதுமமீடச்தின் மேலிருர்தாள்....... எனவும்,
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உண்மைவீளக்கம், (சித்தார்த சாஸ்திரம்.) 
தங்காரமேசற்றிருவா௫............... எனவும் பகர்ர்தன, 

இவவாறு இவவோங்காரம் சோதிமய குடிலாகாரமாய் 

வளைந்து கிற்றலாலன்றோ குடிலையெனவும், குண்டலியெனவும் 

பெயர்பெற்று விளங்காறின்றது, பிரணவப்பொருளாய் விளங் 

கும் விநாயகரூர்த்தியின து So seit corey geet cor Bus சுமுகமும் 

இவ்வுண்மையை வலியுறுத்தா நிற்கும். 4! Quy aR tO WV 

Gus ana. SOloasras ாறாஷயெ . ப்ரசந்கவசனம் தயாயேச் 

ஸர்வவிக்வை சாந்தயே” என்னுஞ் “சுக்லாம்பர தர” சுலோகத் 

தையும் ஈண்டு கவனித்திடுக. பிரசக்ஈவதனம்-பிரத்தியக்ஷமுகம் 

௮. தாவது யானைமுகம். வரஹதெநொகவாறண$்.ப்ரசர்கோமத்த 

வாரண:”” என்றது நிகண்டு, வரஹ_நாந_௩௨ப்ரசந்காநரம்'' எனக் 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத தக்ஷிணா மூர்த்யுபரிஷத்தம் மொிக்த.து, 
மா. ஓங்காரத்துக்கு வரிவடிவங்கூறப்பட்டபடியால் அதற் 

குப் பாதமுஞ் சிரசும் எவை ? 

௮. ஒங்காரத்துக்குச் சரசாவது வடபுறம், பாதமாவ.று 

தென்புறம். வடபுறம் நிவிருத்தி மார்க்கமெனவும், தென்புறம் 

பிரவிருத்தி மார்க்கமெனவுங் கூறப்படும். ஓங்காரத்தின் ௪ரம 

மாத்திரையாகிய மகாரம் உருத்திரமார்த்தியின் சொரூபமாகும். 

௮ வர் பரம ஞானாகிரியராதலால் ௮வரைப் பிரதிபாதிக்கும் ௮ர் 

தப்பாகம் சரச எனப்பட்டது, ஓங்காரத்தின் முதல் மாத்தி 
ரைகளாகிய அகார வுகாரங்கள் பிரம விஷ்ணுக்களது சொரு 

பங்களாகும். அவர்களைப் பிரதிபாதிக்கும் ௮ந்தப்பாகம் பாத 

மெனப்பட்ட.து. கையினாலே நிவிருத்தி பிரவிருத்தி மார்க்கங் 
களில் நிற்க விருப்பமுடையோர் அம்மார்க்கங்களைப் பிரதி 
பாதிக்கும் காமங்களாகிய சிவ ஹரி என்னும் பதங்களினது 

அட்சரங்கள் நிற்கும் நிலையினைக்கூர்க்துயோசித்துப் பார்த்,தூ 
இவ விஷ்ணுக்களை முறையே வழிபடவேண்டிய௰யது அ௮த்தியாவசி: 

யகம். மேனாட்டாருடைய ௮பிப்பிராயமும் இதுவே. 
அதர்வண வேத அதர்வசிகோபறிஷத். 

.தவெ.தற.கறிறொடிக்ஷிண_55 வாஏி$ 
தஸ்யோத்தர தச்சிரோ தக்ஷிண பாத?! 

(இ-ள்.) :*அ௮ந்த ஒங்காரத்துக்கு வடபுறம் ரசு, தென் 
௪ . » த 6 

புறம் பாதம்,” எனவும்,
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பத்மபுராண சிவகீதை, 
ul, oe! மாதர கொய்ஹு வாள க்கி ன க ஹர | 

2) ட 32 

“*) ய 8 ச A 
பப பவே o mw pT HUNT RAY ‘a B Oeil (2 [5௨ ஷி மாக. 2 ன் ட f ல * r ‘pul / poll. ஸ்ர | 

I 
Hrevesresrlaer யஸ்யயாசெள தசரிணத ஸ்ததா | 

யச்ச ஸர்வோத்கர ஸ்ஸாக்ஷா கோங்காரோஹர்ச்ரிமாசரகஉ ப 

(இ-௪.) “(எழுத அரம்பிக்குங்கால்) எதற்கு சரசு வட 
புறம்திலும், (முடிக்குங்கால்) பாதம் தென்! | Og திலும் இருக்கின் 

நனவோ, எது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாயுல் கோ முமதமும் 
ry . ப . ச் . ட 

பாகு திரை FON ULM FTI (ரணவம் மான்,” 61 687 0} fal 

dn றி (॥ | ௮) vl ol, 

[இர 

மா... * மும் 7? என்னும் (Fo enral த்தின் மாத்திரைகளெ 5 
( ॥ 

[ . . y ச 

தனை * அவற்றை விள க்கியருள வேண்டும, 

. * . ~~ . 

ஆ: விளர் மிரர். எட்பாயாத, 
q 

௮தர்வணவேத அதாவசிகோபரிஷத். 

a பாகா ரோமா பெ] | 
ய _ ப! 

fo, &, by) i) 2 மூடி, உ யூ ப/7 மி லா பகிர டி “கிஷ ITU GDI | 

௮ ஸ்யபாதாச்சச்வாரோ2வதா: | 

சதுஷ்பாதிதமஃஷரம் பரம்ப்ஸற்ம। 

(இ-ள.) © இதன நான்கு பாதங்களும் நான்கு பவேகங்கள 

ரான்கு பாதங்களுடன் கூடிய இவவகஃஷரம பரப்பிரம சொருபம்”? 
என நிரூபித்தறு. 

e ௪ உ * . 6 ௪ 

பாதமென்ராலும் மாத்திரையென்முலும் ஒன்றே. சொல் 

லாகயெ ஒங்காரத்துக்கும் பொருளாயெ பிரமததுக்கும் இயல் 

பாகவே ஓற்றுமை ௮மைந்திருத்தலால் ஒங்கார 3ம பிரமமெனக் 
டி ச . ரூ ச . . ட் 

கோடற்பாற்று, அதர்வசி?ராபகிஷத்திலும் இவ்வாறே நிரூபிக் 

கப்பட்டுள்ளது, ரக், யஜுர், ஸாமம், அதர்வம் என்னும் 

நான்கு வேதங்களும் இவ?வாங்காரத்துக்கு நான்கு பாதக்க 

ளென்றதனால் இவவட்சரத்தின் பொருளே நான்கு வேதங்களி 

லும் பெறப்பட்டதென்பது வெளிப்படை, படவே, சர்வ வேத 

ங்களும் எப்பொருளை யுனர்த்து?மா ௮ப்பொருளை இவ்வ.ஷ௩ர 

மொன்றே யுணாத்துவதால் மோட்சத்தையடைய இச்சிக்கும் 

ஒவ்வொருவரும் 2 வதாலஷமாகிய இவ2வாங்காரத்தைப் பரம



iv
 

“T
I ஓங்கா£ விளக்கம், 

தாரகமாகப் பற்நவெண்டியது*இல்றியமையாத கடனாம். எப் 

படிப் பீரபஞ்ச சொருபத்தையறிகதவன் பிரபஞ்ச பேதங்களை 

யெல்லாம் ௮றிகன்ருனோே ௮துபோல பீரணவசொரூுபத்தை யறி 

தவன் சர்வ வெகங்களையும் ௮றிக்சுவனுகின்றான். ல்லாம் 

எல்லா வேதங்களாலும் பிரதி பாதிக்கப்பட்ட சிவபெருமானாகிய 

பிரமத்தையும் உணர்ர்கவனுகின்றான், 

சிருஷ்டைய யஜுர்வேத கைவல்லியோபரிஷத், 
விம ற [மு வ ௯ ju ae Salo’ ய்ய ் 

கப 

. ப 
at? ods dn ww Qs உன்டு ய 7 1 Qj ப்ர | 

வேதைரேசை [மேவ வேதயோ 
e க ௫ 70 . 

Gaign5 6 4Cag SS swetane | 

(இ-ள.) ::எல்லா வேதங்களாலும் wader அுறியப்படிஇன் 
ந ° ச . உ . ச் . 

றேன். வேதங்களை அ தியில் வெளியிட்டவனும் நானே, Gar ga 

களை யறிந்தவனும் நானே.'? என்றது ,இது சிவவாசகம்', இத 
. yD ங் . 5 ௪ ச 3 5. ச . 6 து உ 6 

னால் வேசுகர்த்திருத் துவம், மவதவத்திபத்துவம், OG BH Si Bl 

வம் முதல்ய பெருமைகளெல்லாம் சிவபிரானிடதசச சேர்க்கப் 

பட்டன. அவன ஸர்வ ஸித்யாசாரியன் at னபதுஞ் Ti 

சி.த்கமாயிற்ற, பகவகச்சையிலும இகமக் கரம் ஸ்ரீ ருஷ்ரை 
உ டட க்ு ச ; ப் 

மூரக்தியால் கூறப்பட்கிளளது. இம்மந்திர ர்திலுள்ள வளை 
7d 95 . ட க [அ] ற * உ . 6% * 4 8 ட . 1) 

ரமககை'? என்னும் பிரமயாகம் அங்கு :*மவகைச்சஸரவை 
° ச . . . ல் உ ரூ த . 

என்று மாற்றப்பட்டிள்ள அ ௮கனால் பொருட்பெகஞ் Bid gi 

மில்லை. கண்ணரைபிரான் Q) aus FR MF H ர ன் ME oT GM A 
a ௪ . ச . 6 . 

கூறியது பரமபாவளையாலென் அணாம்பாறிறு... இவ்விஷயம் 

பின்னால் தெ ஸிவாக விளக்கக் காட்டப்படும். yon றியும் 
7 t 7 

தி ந . C ~ | ~ ஆ ந் e e 

ருஷ்ண யஜுபர்வேத சுவேதாசுவதரோபங்பஷத்தும், 
_ - . [இ . . CoML OL, MBN ooory BUT GAs ait) 9 1 | 

Gio Gho a clase PUT Ot, El vr sors ch} Ay ol leu ‘ / 27 7 ௩ tT! “ற CJ . டெப் LL Tp Las த் 

டக rN =, no MO ர = ட்ட (, . . toe 

BOE ES ஆகியே ve, ப்ர 3௯ Ju) 

பேவ. Poy பே & PETA Toor al 00] ர 662 660 95 பெர பெய 1) | 

யொப்ரம்மாணம் விததாகிபூர்வம் 
யொலைவேதாம்ச்ச ப்ரஹிணொதிகஸ்மை | 

தம்ஹ?தவ மாசமபுத்கி ப்சாசம் 
டட wamm inet ae pa Be 

முக ரவ FL ம்ம LI Tid af ods Ih
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(இ-ள்.) ** எவன் பிரம?தவனை முதலில் சிருஷ்டி த்தான், 

எவன் ௮வனுக்கு வேதங்களை யுபதேசித்தான். ௮ந்த ஆத்ம 

புத்திப் பிரகாசனை தேவனை மோட்சத்தைவிரும்பி யான் சரண 

மடைகன்றேன,”' எனவும், 

யொலெவா நா௦வ ம வமொொஉ ayo 

விறாயிகொறகெ, Ir 2 amas 1° | 

advan, 0221 8 “gun Brawerdaljo 

ov) Ere wU~®) \r ்ரறாமஹயா ஹூ LI Ea | 

யோதேவாகராம் ப்ரபவச்சோ,ச்பவச்ச 

விச்வாதிசோருத்சோமஹாஷ்* | 

ஹிரண்யகர்ப்பம் ஜூயா மாஸபூர்வம் 
ஸசோபுத்யா சுபயா ஸம்யுஈக்து ॥ 

(இ-ள்,) :*எந்த உருத்திரன் என்ற மஹரிஷி தேவர்களனை 

வருக்கும் உற்பத்திலயஸ் தானமாயுள்ளான், உலககாயகனளுயிருக் 

இன்றான். Bh Bud ஹிரண்யகர்ப்பனை சிருஷ்டித்தான், ந் 

தீத்தேவன் எமக்கு நல்லறிவை யூட்டுவானாக”' எனவும், 

ஹிரண 080.2 O14) கார _ந௦ 

ஹிரண்யகர்ப்பம் பசயதஜாயமாஈம் 

(இ-ன்.) : ஹிரண்ய கர்ப்பனைப் பிறக்கக்கண்டான்.” ,.. 

எனவும், 

கிருஷ்ண யஜுர்வேத தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணம். 

யொ௫ெவா_நா5 ௨1௦022 ௨-[ரஹாகி 

விறாயிகொ௱ஈடெொ 9 ஹஷி_/2 | 

ஹிரண_) ம. வா, .தலாய3_5௦. 

யொதேவாகாம் ப்ரதமம் பு.ரஸ்தாத் | 

விச்வாதி கோருத்ரோ மகர்ஷி ௭ 
ஹிரண்யகர்ப்பம் பசயதஜாயமாசம். 

(இ-ள்) “எவன் தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆதியான ஹிரண் 

ணியகர்ப்பனைப் பிறக்கும்பொழுதே கண்டான், ரந்த மகரிஷி 

யான உருத்திரன்! எனவும் கூறிப்போந்தன, 

இவவாக்கெயெங்களினுலே சர்வதேவப் பிரதமனான பிரமதே 

வனை முதற்கண்ணே சிருவ்டி த்தவன் பர மசவனென்றே ஏற்பட் 

டது, :சான்முகனை நாராயணன் படைத்தான் நான்முகளுந்,
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தான்முசமாய்ச் சங்கானைத் தான படைத்தான்,” என்று ௮ம் 

வார் ௮ருளிச்செய்அள்ளாசே அ௮வ்வருளிச்செயல் பதர்மொழி 

யோவெனின், அற்றன்று ஒவ்வொரு தேவர்க்கும் ஒவ்வொருவர் 

காரணராவது சகஜம். காமதேவலுக்கு நாராயணனும், இந்திர 

ஞூதியோருக்குக் காசிபனும், சர்திரனுக்கு ௮த்திரியும் காரண 
சானதுபோல் சதுர்முகப்பிரமாவுக்கும் ஸ்ரீயபதியாதிகளும் ஒவ் 

வோர் கற்பங்களில் ௮வார்தரகாரணராயினர், அதனாலே அவர் 

களைப் பரமகாரணசென்று கூறுதல் குற்றமாம், எல்லாத் தேவர் 

களுக்கும், ஹிசண்யகர்ப்பன் முதலிய திரிமூர்த்திகளுக்கும் ஆதி 

கர்த்தா சிவபரஞ்சுடரேயாம். அதனாற்றான் ஏனையதேவர்சளை 

ஒவர் காமங்களில் ஒவ்வோர் பயனைக்கருதி உபாடக்கவேண்டு 

மென்று சுருதிகூறிப் பின்னர் சம்சார சாகரத்தில் உழன்று 

கிடக்கும் சர்வாத்மாக்களுக்கும் உயர்காயத்திரியின் உட்பொரு 

ளாயும், ஸவிதா எனப்படுஞ் சூரியனுக்கந்தர்யாமியாய் ௮ப்பெ 

யர்பெற்றவனாயும், ௮னேக அாணங்கள் அ௮றைந்தபடி அத்மாக்க 

ளின் கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு ௮வரவர் புர்தியை உந்தி ஈடாத் 

தும் உயர்பொருளாயும், உயிர்க்குயிராயுமுள்ள பரமாத்ம ஜோ 

தியாயெ பரசிவ சரணாகதியே பரமதாரகமாம் என்று சர்வவே 

தாந்த ஸாரஸங்கரஹமாய ஆத்மாக்கள் உண்மையறிக் தய்யும் 

நல்வழியைத் தெளிவாகப் போதிக்கும் பஞ்சருத்ரங்களிலொன் 

முய்விளங்கும்இம்மந்திரோபநிஷத்தும், ைக்திரீயமும் வற்புறுத் 

இக்கூறின, மஹரிஷி என்றது சிவபெருமாலுக்கு ஞானகிருத 

மான ஓப்பற்றபெருமை, அதாவது ஓவ்வொரு மகாப்பிரளயத் 

தும் தம்முள் ௮டங்யெ சமஸ்த வேதக்களையும் மறுசிருல்டியின் 

ஆரம்பத்தில் ஹிரண்யகர்ப்பனைச் சிருஷ்டித்து அவலுக்கு உப 

தே௫ப்பவன் எம்மிறைவனேயாதலின் ௮வனே மஹரிஷி என் 

னும் நாமம் வத்த ஸர்வ வித்தியாசாரியன், விசுவாதிகன்-பிர 

பஞ்சா தீதன். ௮து பலஇருதமான பெருமை. ஹிரண்யகர்ப்ப 

சிருஷ்டி-௮.து சரியாசத்தியின் பெருமை. 

மா. ங்காரத்தில் இயைந்துள்ள கான்கு மாத்திசைகளை 
யும், பகவானே ! ஈன்முக விளக்கியருளவேண்டும். 

ஆ. அகாரம், உகாசம், மகாரம், அர்த்தமாத்திரை என் 
னும் கான்கு மாத்திரைகளே ஓங்காரத்தில் இயைந்துளளன, 

பியி! 
NAHAMAHOPAD WER LIBR i
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5 5 i e ° 9 xv} உ 

௮ வைகளுச்கு முறையே பூமி, அர்தரிட்சம், சுவர்க்கம், சோம 

லோகம் என்லும் நான்கும், உலகங்களாம். ரக், யஜுர், சாமம், 
a 

௮ தர்வணம் என்னும் நான்கும், வேதங்களாம். பிரமன், விஷ்ணு, 

உருத்திரன், ஸபவர்ததகாகநி (மகாசராஸன் என்று சுருதி 

களால் HGF OFT SIU துரியசிவன்) என்லும் நான்கும், 

புட்ர்திரளாம். வாக்சள, உரு இரர்கள், ஆதிததியர்கள், 

LDU sd GIG Bat (9 துர்க்களுக்கும ரிது .லதானமாயுள்ள சண 

Cram sao) என்னும் மான்கும், பீதுர்க்களாம், காயத்ரீ, 

திருஷ்டுப், ஜக, விராட் என்னும் நான்கும், சகதசுக்களாம், 

கார்ஹபத்தியம், தட்சிணாக்கினி, AM ou ib ws to, ஏகர்ஷி என்னும் 

நான்கும், ௮க்இனிகளாம், இவவாறு பீரணவத்தின் நான்கு 

மாத்திரைகளிலுமுள்ள பொருள்களை மறைமுடியின் சிகையி 

லமாக. அதர்வணவேத அதர்வசிகோப நிஷத்தும், ந்ருசிம்மதாப 
நிபோபரிஷத்தும் விரிவாக வெடுத்துக்சாட்டி. யிருக்கின்றன. 

அவற்றை அய்குசாண்சு, 

Lon — 4 Ta BM a GM BOT அ௮ர்த்தமாத்திரையின் சொருபம் 

யாது 

ஆ - பிரணவத்தின் இறுதியில் அதிரூக்ஷாமாய் YET 

parr ஈகாரங்குளுக்கு அபபாலாய் எநத மாகதிரையுள?, நா 

அழுவ அரத்கமாகதிரை என்று சொல்லப்படும. ௮.து மிகவும் 

அதிகுரையமான HTH HC, து எல்லா வர்ஊங்களுக்கும 

CLP) |, BINT ow LIEW BibT & Semepuion GO sob or சாவ சப்த 

மாய் அர்சக்கமயப் (ர பஞ்சங்களுககும் அதிகாரணமாயுள்ள இ 

அதற்குப் பரமீஈசுவரராகய சிவபெருமாமன தெய்வம்: திருநா 

வுக்கரசு ஏர்க்திகளும் (அரைமாத்திரையிலடங்கும்்௮டி.'என்று 
. சு . . 5 ௩ 

வலியுறுத் தஞர். ௮ல்ககையரகாத சொருபம் ஆசாரியனடி.பணி 

நீது முறைப்படி கேட்டுச் செளிஈது வாலாயமாகப் ப/ழனெ பிர 

னாவ நிஷ்டாபார்களுக் ச தோன்றும், 

6163 FHoOTU Quarto 2சாமலோசம் என் LOT ——15 7 oT & To Gl மாகத் iL Blo ௦ 7 ல்! 

பது யாது 3 
a vy ௪ . . ee e ட 

ஆ--சோமமலாகமானது பூமி, அக்தரிட்சம், சுவர்க்கம் என் 

னும் மூன்று மலாகங்களுக்கும் ௮ப்பாற்பட்டு௪ சுத்தமாயிருப் 
ச e . LN fe e * 

பது. அது மூர்த்இத்தூயாதீக துரீபசிவன் எழு கருளியிருக்



e ’ 5 6 

ஓ௩கார வீளக்கம, 0 

கும் சிவபுமாகும். ரம விஷ்ணு உருத்திரர்களுடைப பதவிக 

ளான சத்தியலாகம் வைகுண்டம், கைலாசம் என்னும் முப்பு 

கங்களுக்கும் ௮௫ தமாயுள்ள மகாசிவலோகம் wy gid. we 

சோமஃலாகக்மைச் சசுஇரப்லாகமென்று சிலர் விரோதபுத்தியால் 
௩ . e டி ச் ச உ டி [ஆ] 

வியாக்கியானஞ் செய்தார்கள். அது பொருந்தமின் ற, சந்திர 

லோகம் ஈறன்றாம் மாததிரையிலுள்ள சுவர்க்கலாகு இலடங்கு 
. க . ‘ ’ . 2 ச உரு ட்ப 

மாதலால் அது கூறியறு கூறல் என்றுக் குற்றற்றுக்கிடரம், 

அந்தப் பரமன்நால மாகிய பரமபதமென்றும் பப சிவபுரம் 

மமருமலையின் சுண்ணுள்ன கைலாசமன்றட  இமாசலகம் நுகி நம் 

6T LO dn டகிக்குப ுடையிறுள்ள வெள்ஸியங்கரியென்னுி கை 

லாசமுமன்ற, மமருமலைககு வடக்க YY DNL TL EF MA HE 

FIGS NM M மகாகைலாச பர்வதமுமன்று,  இம்மாளிருசை 

லாசங்களுக்குமப்பாலாய் அப்பபரா 5 (Ib Sh பரபாகாச சிவமீலாகமா 

யுள்ளது. திராவிட? வதமென்னும் மதலாரப்பரிகங்களின இறு 

இப்ப THT Salm Bus & v0 D sp) பாராயணரஞு் செய்விவார் அட, 

யும் புண்ணீயப்மப நுகக்கூறப்பட்ட சிவபுரம் ௮.து2வயாம். இ. 

னால் திராவிட வசமான சவபுரவெலலையின் கண்ணைய (ற் 
a . ச . pa ச « ௫௪ ட. (ஆது ௪ 

றிரின்றது எனக்கருதப்படாது, போக்குவரவினறி இங்கிருந்த 
ச vn e ° 4 ச % ் 

வாறே அடையும் NOSE கைவல்லியம் என்னும பாமுத்தியே 

சகல வேதாசத சாரபூக சற்சிமதாரதமாகிய odo Gong oul Clair 
ழ் உ ௪ ௪ 4 | ௪ 

oO @IHEH சிவசாயுஜ்ஜியம். அதைகதான “முத்தி முடிவு” என்றும 

ஈசுருதிமீன் முடிந்த தாற்பரியம்? என்றுரூ சீததார்த நால்கள் 

ஒருங்கெழுகறு முழக்கும், 

சுக்ல.பஜ ₹ர்வேத பைங்கலோபரிஷத், 
௫ 

’ 5) al GA சர வ ௮ பிஹ் கரவு, கர 6] 
GO wh Q) Seu வ் on 

aluv_s \‘ohee a C+ de Go 9 பேவ வர 2, // திய | 
0 4 Qo 

ஜீவன் முக்தபதம் தயக்த்வா ஸ்வதேவஹே காலஸாகச்க்ர௬த | 

விசத்ய தேஹமூச்தத்வம் பவகோஸ்பர்5 தாமிவ ॥ 
* ச *. * ௫. vn 

( இ-ள.) Ea ND! அசைவற்ற தனமையையடைதல்போ 
e ச . . . ‘ உ சு 6 

லத் தனது?தகங காலலயப்பட்டவுடன் வன முக்இித்தசையை 
° ச . ரூ . உ ௪ 9 5 . 

நீங்கி AS 5 & ODE MN UI Hod) Fi யடைகென்றனன்?” என்று நிர்ணா 

யித்தது. அக்காலை மும்காதமா சர்வஞ்ரத்துவம, சா வவியாப 
ச 6 ௪ . அ ௪ ச [சி * ப . 

BI MUL, OVUM LIIATF FH oulo ((/ sb OU LU Hud ங்க்ளெ NOU
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தன்மாட்டு நிரந்தரமாக விளங்கப்பெற்று அத்வைத இவாநந்தா 

அபவமொன்றிற்கே உரித்தானவனாய் விடுகின்றனன், ஆனால் 

பரமசிவத்தின் கிருஷ்டியாதி பஞ்சகிருத்தியங்களிலெதுவும் ௮வ 

னுக்கு உரித்தாமாறு இல்லை சிவஞானத்தியாரும் ':உம்பர்பி 

சானுற்பத்தியாதிகளுக்குரியன் உயிர்தானுஞ் 9வாநுபவமொன் 
றினுக்குமுரித்தே'”என்று அறிவுறுத்தியது, சவஞானபோதமும் 

்6அவனது சீபாதத்தையணையும்' என்று முடிவு கட்டியது. சீபா 

தமாவது-௮வன அ திருவருளாகயயெ திருவடி. ௮தையடைந்தால் 

அகண்ட ஞான சொருபத்தையுடைய பரம்பொருளை யடைந்த 

தாகும். அருளைச் சிவபரம்பொருளின் பாரதம் அல்லது அடியா 

கக்கூறுதல் சைவபரிபாஷை. காலுந்தலையுமறியார் கலதிகள், 

காலந்தச்சத்தியருளென்பா்?' என்னுந் இருமூலதேவர் திருமந்தி 

சத்காலுமுணாக, இவவுண்மையை யுணராதார் வைதிகசைவர் 

கொள்வதுந் துவிதமுத்தியயயென்று பிதற்றிததிரிவர். பாமுத் 

தியிலும் ௮க்மா சிவகத்துக்கடிமையென்று இத்தாந்த நால்கள் 

கூறியது-அத்மா மலமுழுதும் நீங்கித் தன்னறிவு வியாபகமாய் 

விளங்கெ வ(£புந் தன்னாற் சாரப்பட்ட சிவத்தைமாத்திரம் ௮றி 

தலின்றி மற்றொன்றினையுமறிதல செல்லாமையின் அவ்வாறு கூற 

ப்பட்டது. அதனாலே பேதங் கற்பிப்பது கூடாமை. முனீனி 

லைச் சுட்டிருந்தா vor பேதங்கூறுவது பொருந்தும். Gaur ont 

தப் பெருங்கடலிற் படிந்து மதுவுண்ட வண்டைப்போல ௮ம்ம 

யக்கத்தில் அம்ஈ.துகிடத்தலே எம்மவர் கொளும் சுத்தாத் 

வைத பரிபூரண நிலையாம், வாமதேவர், சனகர், சுகர் முதலி 

யோரது ௮நுபவமும் ௮துவே. ௮நிலையில் “மண்ணோடைந் 

தும் வழங்குயிர்யாவுமே, ௮ண்ணலே யுன்னருள் வடி.வாகுமே'”? 

என்று ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் விளக்கெயருளியபடி, உலகுயிர் 

யாவும் ௮ருள்வடிவாய் விளங்கும், ௮தைத்தான் தன்னிடத்சே 

யடையும் முத்தியென்று வேதசிரசுக்கள் முழக்னெ. அந்தமுத். 

தியோடு ஏகாத்ம வாத முத்தியைக் குழப்புதல் கூடாது, ஏகா 

த்மவாதமுத்தி ஆத்ம கைவல்யமாகும். சுத்தாசவைத முத்தி 

யோ பிரம கைவல்யம் எனறு சொல்லப்படும். இலர் விசிஷ் 

டாத்வைத மதப்படி வைஷ்ணவர் கொளளும் பதமுத்தியைப் 

போன்றதே சித்தாஈத சைவர்கள் கொளளும்பதமுத்தி என்று 

கூறுகின்றார்கள். அதுவும் பொருத்தமின்று, விசிஷ்டாத்வைத
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முத்தியானது Sop soyssgo dorsa5s $a Qeraduuy. “hr 

GO 23 am Ly FF 19. ன இஃ இரத்தமாடி...... அறுர்ப்புஜ சங்கசக்ர வ 

களும, நித்யமான இருபத்டைம்வு. வயறும், ஆயிரத்தெட்டு 

மாறறுத் தங்கம் போன்ற கோடி ஸூரயப்பிரசாசமுடைய அப் 

சாகருக வி தரகறத்தையும் பெற்று பூ OU BLP I $5 Wor ஸ்ரீமாகாராய 

ணன் தூக்கி (லஃஷிமியின இருக்கரங்களில் சாய்க்சையில் ஸ்ரீபெ 

ரியபிராட்டியார் அர்தப்புதரலுக்கு ஸ்தூயபானந்தர்து முத்தமி 

ட்ட” பின்?ன *'ஸ்ரீபாமபதத் நில் நித்யஸ9ரிசளுடன்கூடி நித்யா 

5 FBO 5 ௮லுபவிப்பான்? எனறு வரைந்திடப்பது எண்டு எடுத 

தூர்காட்டப்பட்ட ற. அல்லாமலும், யத்ஈத்ரப்ரணவப்ரபாவத் அல் 

இரண்டு முலைக்காம்பிலும்மாரு2 2 பெருகுகிறபாலை தராவமுத 

மாகப்பருகுவார் ராமன்றோ" ்' என்று வைரைவர் மீபசிக்கொண்ட 

னர் என்பதரகவும் வசையப்பட்ளொளது, வடகலை குருபரம்பரை 

(ுவாயிரப்படி) யில் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் தஇிருமாமணிமண்ட. 

ub Bie கிழ்யஙூரிகளோடு கலந்து (FOB) pi La கசைய்கரியஞ்செ 

ய்வதே 8மோாசஷம்'” என்று புகன்றுள்ளாறு, இத்திறமுததிகளெ 

ல்லாம் மேற்சொன்ன பரமுத்திக்கு நேர்வி?ராசமாயிருத் தலின் 

இவற்றைப்பறறி விரிவாய் விளக்க ஞ் சகன்றனம், ஏனெ 

னின், ௮வ்வசசமையத்தாருக்கு DY VU (IP FHS ar அரும்பெரும் 

பொருளாயுள்ளதென்பது லெளசெவைதிக அநுபவம், து 

லின் வி2வூகிள அவற்றைப் பசகழதறிரது கொளளக்கடவர். அவற்றைப் புன், 
சச்தானுசாரியருள ஓருவரரகிய ஸ்ரீ உமாபதி சிவாசாரியார் gy a 

வர்சமயத்ரார் கூறும் முர்திழதிறங்களா அடியில் காட்டும் 

பாசுரத்தில் ஸம்கரஹறமாகவும் தெளிவாகவும் விளக்கியுள்ளார். 

௮ரிவையரின் புறுரு£ச்தி கர்தமைந்தும் 

௮2 முசதி திரிகுணமும் அட£ குமுத்தி 
விரிவ வினை கெடுமுழ்தி மலம்போழமுத்தி 

விச்கிரச கித்தமுத்தி விவேகமுத்டு 

ப.ரவுழமு.பிர் செடமுததி சித திமுத்தி 

பாடாண முததிபிலை பமிசேர்முத்தி 

இிரிமலமும் 25லவுயிர் அருள்சேர்முத்தி 

இகழ்முத்தி பிதுமு, சதி திறம் சசாமே, 

இஃதிவவாறிருக்க, மேறஉூழிய ஈறவககைச் கைலாசங்களுள் 

வெள்ளிபப்பியென்னுங் வகலாசமானது விவ்ணுமுதலிய சர்வ 
ன் 

v
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பிராணிசளின் பிரளய்காலத்தில அ௮ழிவுறாது சிவாஞ்ஞஜையால் 

விரைவில் பிரமாண்டத்தைப் பேதித்து மேற்சென்றிருக்குர் 

தன்மையுடையது, மேருமலைக்கு வடக்கேயுள்ள மகா கைலாச 

பாவதமும் HOM G BTL Dir or us GT OF Hav ௮ண்டகத்துக்கப்பால் 

௮வவாமூற வளருரந்தன்மையுடையது. இவவி௫வித கைலாச 

சுளுஞ் சிவபெருமானுடைய அஞ்ளையால் தாங்கப்பட்டிருத்ச 
வின் இவற்றிற்றுப் பூமியின் அ.காரஞ் சிறிதுமில்லை. இவவுண் 

மையை யுணரசாது பூமியின்கண்ணுள்ளதுதானே சைலையங்கிரி 

என்று வீண் பூசலிரிவர் மதாவேசம் பூண்ட வைரிகள். “கொடி. 

௮ம் பேதையுங்கொண்டதுவிடா?? என்றது ஓத்து, 

பூமியிலுள்ள எண்ணிறந்த ஸ்தலங்கள்தோறும் சிற்றறிவும் 

சிறதொழிலும், சின்னுளும், பலபிணியோடும் கூடியிருக்கின்ற 

காண்ணிறந்த அத்மாக்களுக்கு அ௮வவப்போது ௮ நுக்கிரகஞ் 

செய்யும்பொருட்டு அருட்கருறி?தோன்ற சிலாவிக்கிரகங்களில் 

எழுந் தருளியபடியே இம்மூவித கைலாசங்களிலும் பக்குவாத் 

மாக்களஞுடைய அறுக்கரகார்த்தம் ஸ்ரீகண்டரா தியோர்களை 

அ௮திஷ்டித்து எழுந்தருளியிருப்பவர் சிவபெருமானே. அகையி 

ணாு2ல வரைக் “ கிரிசந்த' என்ர வேதங்கள ளழைக்கின்றன. இரி- 

மலை, சம்.சுகம், த-செய்பவர், கைலாசமுதலிய மலைகளிலிருக்து 

உலகத்துக்குச் சுகமளிப்பவர் என்பது கருத்து. இவற்றிற்கும் 

அப்பாற்பட்டு உக்தமோக்தமமாயும், விசுக் கமாயும், சிவசம்பந்த 

மாயுமுள்ள இவபுரம் எதுவோ அதுவவ சோமலோகம் 

என்று சொல்லப்படும். அதனை வாயுசம்ஹிதை உத்தரபாகம் 

டியில் வருமாறு வர்ணிக்கினறது, 

_த0_ அம் ராலொகா © _தா50ெ [௯ லெளகிக(, | 

ஹொ வெொயோய-க நி ayd நிவ ௨_ தீரா] 
GROW. Or a £லொகா Brey" Qos 1 Hay 5. 0.5] 

ததூர்சல மச்மசாலோசாத் ஸோமலோச ம்லெள்செம்ட 

ஸோமஸ் ஸஹோமயாயத்ர நித்யம்நிவ ஸ தச். வர1। 

ததூர் சவ மூரமரகாலோசாத யம்ப்ராப்தோ ஈநிவர்த்ததேப 

(இ-ள்):'உன்மனாவோகத்துக்கு மேலுள்ளது அப்பிராஇரு த 

மாய சிவலோகம். உமையோடுகூடிய சோமன் எனப்படும், பர 

மேசுவரர் லுந்தச் சோமூலாகத்தில் எக்காலமும் வசிக்கின்றனர்.
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உன்மனாலோகத்திற்கு மேலுள்ள அந்தச் சோபபூலாகத்தை 

யைர்தவன் மீளப்பிறப்பதில்லை?' OT OW UTIL. 

கிருஷ்ண :பஜுர்வேத தைத்திரீயாருணசாகையு ௦ 
8 oy 

CG) aGlaniZs att es rage | 
CI ab 

கேஸோமம் ப்மாப் நுவர் இ। 

(இ-ள்) “அலார்கள் சோமனை அடைவார்கள்?! என்று கூறி 

யது. கனணால் அந்தச் CET DONTE FD BUI பெறுவத குப் (ரர 

ணவபோகமே பரமசாதனமாகும். Moog D வேறு வழி 

இடையா த, 

அதர்வணவேத பிரச்னோபரிஷித் 

a@eroser oly (lo) ooor aur Lt Olt tu Ge) ந dl] 

S Qr_ ny 4) Qh Os ஸம coy oh SILI) ©). yt 21h) | 
Jou 

தமோங்காமரணைவா யதகசேகாக்வேதி 

விசவார் யச்தச்சார்த மஜரமம்ருதமபயம் பாஞ்ச சீ॥ 

(9) -on ) 6 gy ou ox ஓங்கார OT யிலாக இ தான (9a inSevr 

கத்ைத) யடைகின் ரன, வித்வான் சாம் தழு, ஜரையில்லாத 

வரும், ௮ /(நியாதவரும், பயமில்லாதவரும், பரமுமாகிய அவரை 

(சிவபெருமானை) அடைகினமுன்.'? எனவும், 

அதர்வணவேத முண்டகோபரிஷத் 
உரணயொயு முப ஜெ! எழுதா ஐ ௨ தல! பட 0) | 

ப்்பண்வோ த.நுசமோஹ்யாசத்மா ப்பண்ம லவஷ்ஷ்யமுசயமீத | 

(இ-ள)  அரணவம் வில், ஆம்மா அம்பு, லட்சியப் 

பொருள் அர்தப்பிரமம் என்று சொலலப்படும்.?? (Qos மக்றி 

ரம் தியானபிந்தூப நிஷத்திலும் உளளது.) எனவும், 

கிருஷ்ண அர்த அமிர்தநாதோப நிஷத் 

C2. 9ST ouseirrue oy Og. %> ce péeuir 4 # asi ysl | 
ori 

ery wool wire en) nat (ர [மாய ந 43100 | 

ஒங்கார ரதமாருஹ்ய விஷ்ணும் க௬_சலாது ovr Sil | 

ப்ரஹமலோக பதார்வேஷி ருத்ரா ராது தப [| 

(இ-ள்) :;ஒங்காரம் என்ற ரதத்தி3லறி விஷ்ணுவைச் சாரதி 

யாகக்கொண்டு பிரமலோகபதமாகய சோமூலாகத்தைத்்தேடிச் 

செல்வான் உருத்திராராதனையில் பேரன்புடையவன்” எனவுவ் 

கூறிப்போர்தன. இக்கு விவ்.ஹு மூர்த்தியைச் சாரதியாகக்
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உட சு . க . 
கூறியது அவர் சிலஞானிகளுட் சிறக்தவசாயும் பிரணவ வித் 

தக்கு ஆசிரியராகவும் இருத்தல் பற்றிய, ௮ நளுலேசான் 

மசா சாம்பலவன் என்று ரசித்திபெற்ற அர்ஜுனலுக்குர் 
Q ச டட டு டை உ. 0 . ர் 0 ச சாகம் பாவணையி/ற௦நாம்க கண்ணபிரான் பரமாசாரியராயினர். 

ல்ன்றியும் அவனுக்குப் பா 27 ௮ரருடைய விசுவாழபம்தைக் 
“ey 5 ச AS "oO: : டம ச ௬ டு க 

தாமம காட்டித் தரிசபப் தகன. ஜனனைச் சவசொரூபமாகப் 

பாவித்துப் பூசிக்கும்படிச்செய்து தன்பேலிட்டபோ துகளனை 

இதையும் OBS அக்குச்ரெய்யும் உபசாரம்யாவு மேகி ஏறி 

௮க்கொள்வதுபோலத தனக்கு அரதர்யாமியாயுலள சிவபெரு 
- [ஆ] Dd ் . * ் ய ரூ 5 0 ச உ . மானுடைய திரு2மனியில் காட்டி அவனை பூழ்விப்பிர்தனர், 

இன்லும் இவற்றிலுள்ள நுண்ணிய பொருலவ்யாவும் அடியில் 

காட்டும் பிரபாணங்களைக்கொண்டு தெளி, திட. 

. ® ° ச 

பகவத்கீதை பதினோராம் அத்தியாயம் 

ஹஊ வாகா திகா மாது சஹா பொடு vuGj rr anh? | 
ரப 1 

பயா Prous WWI a fuer puoa Gl றட 
C 

os 9 உ ட டக ரு ட 
CTAICLD F HAT dear cogs wonteutosera) சோஹரா ய 

தர்சயா மாஸ பார்ம்தாய பாமம் ரூபமைசவரம் ॥ 

(இ.ல்) “இவ்விதம் கூறியபின் மகா யோகேசுவரரஏயெ 

நாராயணர் பரமேசுவரருபத்தகை அாஜுனலுக்கும் கரிசிப்பிதக 

னர்.” இதலை சோகம்பாவனையிற் Oma dé gy சிவஞானச் செல்வ 

paw Go we wv ஸ்ரீகிமுஷ்ரை பகவான் பரப்பிரம சிவபெருமானை 

யோகசமாதியிற் றியானித்துக் காட்டினர் என்ப?த சதையின் 

ஹிருதயம், வது எவ்வாறு பொருர்துமெனின், இவ்விஷயத்தை 

யுற்றுச் சிவபெருமான் அசுவச்தாமர்ச்குக் கூறியவிடத்.து, 

மசாபாதம் சவுத்தீகபருவம் 

O07 WAM [GU Yo a yolag. பா திஷ ௬8 ணா | 
ரி ட்ட ™ ட 

00 w (3 7c Ws (0) 
சஹ்ரலி Gog HPN ழு டர் ரிவி மடு | 

டு r ட ol ee 2) ~ 0) 

HAND ய்தாவதாராதம5 ச்ருப்ணேசா க்ல்ஷ்ட கர்ம்மணா | 

தஸ்மாதிஷ்டசப8 கருஷ்ணா தநயோமம ஈவிஃயதே ॥ 
் e ௫ * % ° தி e ஓ (இ-ள்) “நான் இளைப்புறாத்தொழில் பூண்ட இருஷ்ணரால் 

விதிப்படி. ஆராதனை செய்யப்படுகின்றேன். அஆ தலின் கிருஷ்ண 

ரினும் எனக்கு ௮இக பீரீதியுடையவர் பிறரிலர்'' என்று செப்பி 

னச். aay ot Dyed,
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அதர்வணவேத ப்ருறறஜாபாலோப நிஷத்திலும 
\ ' n 

i Glan Sean 3 Conan 2 Galt wy) படர ம் abe | 
2 த், 2 ௫ 

கூ சா ப மை பூ) க திறுஹுஉ ஹூ 2] 
து ட ' 

ETT Oo ol 2. Luke சா ப் Wy} My ] coddling yb 
a) ‘ 

ரமஸ்சகேஸ்து ஈமஸ்மீரஸ்து மவாமா௱ம் சரணம் ௧௨51 

திவத்பாதயுகளே சமபோ பக இரஸது ஐராமம॥ 

பஸ்மசாரண ஸம்பாோ மமபகமீசா பவிஷ்யகி। 

(இ-ள்) (உப 5 நமஸ்சாரம, உ௱ச்பூ ரஈமஸ்காரம், உம்மை 

BTS ITM owt bs God. GY irl] 2௮! உமது பாதகமலங்கசு 

ளிரண்டினும் ஏன Bh எப் 2! ரநூம் ப i uD hb Mid, எனது 

பக்தன் பஸ்ாதாரரைததநுடன் ௩டினவளனாயாகக்கடவன?' என்று 

இருஷ்ணமூர்த்தியின் மூலபுருவரரன லிஷ்ணுவும் சிவபெருமா 

னளிதத பல்மாவைறுிஃதுகொண்டும், உட்கொண்டும் பிரார்த் 

திறததாசக் கூறப்பட்டி நரஇன்ற ற. நம்மாழ்வாரும் 4 நிறு 

செல்வ யிடககாணில் கெமொலடியா பென்றோடும்?? என்று 
௪ 3 ஃ » . ௪ 

இருந்ற்றினெழிலைச அறபபித்து மொழிககறும், இசசருதியைப் 

சின்பற்றிி ப போலும். இவவியாக்கியானங்களால் காராயணருக் 

கு௮ன்னியமாக உபாசியப்பொருளாம் பரப்பிரமதிவனார் வேர 

ரவர் உளரென்றம், வரது உபாசனறாஇராரம யாவருக்குஞ் 

இறப்பாகவுளதேலும், நாராயணா சிவாபாறகு [SoS shot Gon 

கரஷ்டராதலின் அவருக்கே ௮ த சர்வசுதாதரமென்றும வெளி 

யாயிற்று, ௮ Tut ayo ov சிவாலயங்களில் விஷ்ணு சார்ததியைப் 

பரிவார தெய்மககளில் ஒன்னு வைம்துப் பூசித்து வருகின்றார் 
கள். விஷ்று2 Wt & BUD VM சிலாகயங இடையாறு, இரு 

மாலும் கடிமைசெய்?? என்று ஒளவையார் மொஈததும் இக 

கருத்தை ரோக்கிய. அ௮லலாபலும், 

₹ அளவி ஓன்! பருமை யறிபவு முன்றாட் ஈ.ரிவிலா வன்புவைத் திடவம் 

பள்மல ரெடுரதுன் னருகணனை யாரி௪ சாலசின் றிருவருள் பெறவும் 

வளமலி புவியு ரம்பல3 சமுே மலாசலை யுலகினுள் சுரும்பா 

௨ளர்தொழாய்ப் படலை மார்புடை யணண லொருவனே வல்லனாமன்றே?? 

என்னுஞ் செவகதந்துவ விவகச் செய்யுளையுமீண்டு கவனிக்க, 

ஸ்ரீ தாயுமான சுவாமிகளும், 

 ணடுளப மணிமார்பன் புதல்வனொடும் மனைவியோகெ 

குடியிருர்து வண௨௫ப்போரற்றம்
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புண்டரிக புரத்தினி னாதாக்தமோன போதாந்த 

நடம்புரியும் புனிசகவாழ்.2௮/37 

amon Ruma ei இதனையுணராமல் 0 'ரமாள் இல்லாத 

சிவாலயம் பீாரயோசனமற்நகென வைணவர் கூறும் வசைமொ.ழி 

வெறும் பிதற்?றயாயிற்று. 

இனி கிருஷ்ண பகவானுக்கு ௮ந்நர்யாமியாயுள்ளவர் பரம 

சிவம் என்பதையும் சிறிது விளக்கிக்காட்டுவாம், கிருஷ்ணர் ர் 

ஜுனருக்குக் ததாபதோஞ்செய்தது UF algun பருவத்தில், இரு 

வரும் கைலாச யாத்திரா கமனஞ்செய்தது துரோணபர்வத்தில். 

பீஷ்ம பர்வம் முற்பட்டது, துரோண பர்வம் பிற்பட்டது. 

2 சாபதேசப்பலனுக அர்ஜுனன் இருஷ்ணரையயே பரப்பிரம 

மாக ஜவுறிந்து நிச்சயித்திருக்கும்பட்சத்தில் அவரை Gallo 

பூசிக்காமல் ௮பூஜ்யராகத்தள்ளி ஏது பாவித்திடினு மதுவா 

வந்தருள்செ யெந்தைநீ குறையுமுண்மடோ?' என்னும் ஆன் 9 

வசனத்துக்கணெங்க அவரிடத்தில் பசப்பிரமசிவனைப் பாகித் 

துப் பூசிக்கவேண்டிய நிமிந்தமேயில்லை. உபதசாநந்தரம் 

சாங்காறஞ் சிவபூஜையைக்கைவிடாமல் செய்ய2வண்டி பகாரண 

மில்லை. மேலும் தான் சிவபாவனையால் இருஷ்ணனமேஷிட்ட 

போதுகலாக் கஇருஷ்ணனேடு கைலாசத்துக்குச்சென்று வ 

ரைச் சவபிரானிடங் சுண்டு தெளிர்தமையாலும், சிவபிரானே 

பலதாதாவாய்த் தனககு அுருக்கிரகஞ் செய்தமையானளும், 

இருவணமூர்த்தியினது தெய்வழும், சர்வார்தாயாமியுமாயுள்ள 

வர் சிவபெருமானே என்று &2தாப?த௪ ஞானத்தாலும், தூது 

பவ வாயிலாகவும் ௮ுர்தானன் அுறிந்துகொண்டா னென்பதத 

தீர்வை. மப்படியானால், பகவற் கீதையில் 

வ) 6 | 

௯ ஹவா ஹவவொவெலெொ vi சொக்ஷமிஷ 2ாபூம௩அ25 | 

ஷ்வ_ யாறு வாரி.ச)8) 8௯, பாறண) 

ஸர்வதர்மார் பரிசயஜ்ய மாமேசம சரணம a. | 

௮ஹம்தீவா ஸர்௨ பாபேப்யோ மோக்யிஷ்யாமி மாசுச8।॥ 

(இ-ள்) “சகலதர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னொருவனையே 

சரணமாகவடை, மான் உன்னைச் சகல பாபங்களினினறும் நீக்க 

மோட்சத்தையடையும்படிச்செய்வேன். பயப்படாதே,” என்று 
(> 

கண்ணன் கூறிய சரமசு?லாகத்இன் காற்பரியம் என்னெனின்
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:“பரப்பிரம மிவனென்றும் பரீசிவன் முனென்றும் பரஞான 

மிவனென்றும் பசாபரன்ரானெள்றும், ௮ரனறரு சீர்நிலையெல் 

லாமிவனேயென்றும் அருட்குருவை வ(நிபடவே யவனிவன்௬ 

னா2ய, இரங்கெயவாரணமாமை மீனண்டஞசினையை யியல்பினே 

டும் பரிசித்ன நினைந்தும் பார்ததும், பரிர்தவைதானாக்குமா 

போற் சிவமேயாககும் பரிசிர்துஞ் சர்தித்தும் பார்த். துர்கானே,!? 

என்னுஞ் சிவஞானித்திச் செய்யுட் பிரமாணப்படி பிசமத்தி 

னது தர்மத்தை ஞானவைராக்கிய சம்பூர்ண முடையோரிடத் 

துச் சோகம் பாவனாவி?சஷத் நாலேற்றிக் கூறுவது நியதமாசை 

யால், ஆசாரியராயே கிருஷ்ண பகவாலுக் தன்கஊயே au POs 

வென்று உப?கத்தனர். எல்லாக் தோாசாரியர்களும் இப்படியே 

கூறியிருக்கின்றார்கள். பிரமகிதையிலும் ₹: உலகம் யாவும் 

உயிர் பலவும் ரானே சிறிதும் வேறில்லை-௮லஇிலறிவா லாய்க் 

திடினு மாயாலிடத்து மருத்தமி£த?? என்று சொலலியிருக்கெ 

றது. தே லே இரனும் நான் (ராணனாயிழுக்கின்றேன். நான் 
உ ட * £9 உ 

அறிவு மயமான ஆத்மாவாயிருச்கின்2?றன் BUG அமுதமாக 

உபாசியுங்கள்?' என்று உப3தசிர்துள்ளான். வாம?தவ மகா 

ரிஷியும் “கான எல்லாமாயி?னன்'” என்றன7. Ban me 

தோசாரியராகிய இருஷ்ணரூர்த்திக்கும் அந்தர்யாமி சிவபெரு 

மானென்பதே கரகலாமலஃமாம, விரிக்கிற பெருகும். 

இருஷ்ணமுர்த்இ சரீரமும் சிவபெருமான் சரீரியுமாகலின் 

இவ்விருவருக்குமுள்ள சரீரிசரீர சம்பர் சத்தைப் பொய்கை 
யாழ்வார் © பொன் றிசமுமேனிப் புரிசடையம் புண்ணியனும், 

நின் றுலகந்தாப நெடுமாலும்-என்றும், இருவரங்கத்தாற் றிரிவ 
ரேலும், ஒருவன ஒருவனங்கத்தென்று முன்னி என்று இனிது 

பிரகாசப்படுத்தினார். வில்லிபுத்தூரார் பாரதத்திலும் இவ் 

மே லணிமல சனைத்துங் வாறே கூறப்பட்டுள்ளது. “% கண்ணன் 

காயெரி-வண்ணன்மேற் சாண்டறு மகிழ்ர்து மேதினி.உண்ணு 

மாதவன் இிவனுருவ மெள்றுணாச், சண்ணலஓுமுடஃபுள கரும்பின 

னரசோ'? எனவாம்,. ௮ப்பாசுவாமிகளும் பையஞ்சுடர்விடு நாகப் 

பள்ஷி கொள்வா லுள்ளத்தானும்'' என்று திருவாயமலர்ந்தரு 

ளினார். நம்மாழ்வாரும் * தீர்த்தனுளகளநத சேவடிமேற் பூச் 

தாமஞ் சேர்த்தியவையெ சிவன் முடி9மேற் நன்கண்டுஃபார்த்தன்
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தெளிர்தொழிம்த பைந்துழாயான பெருமை-2பர்த்துமொருவ 

சாற் பேசக்கிடர்த2த” என்று நிறுவியுளளார். 

paris) விண யேவ. 9 Uy Vow card ub] aur = 55 | 

ஊர் சவபூர்ணமச$பூர்ணம் மத்யபூர்ணம் ௪வா2மகம்। 

(இ-௭) மலும் பூரணமாயும், 2ீமும்பூரணமாயும், ஈடுவும் 

பூரணமாயுள்ளது சிவசொருபம்'? என்று சுக்ல யஜுர்வேத 

முக்திகோபரிஷத் கூறியபடி இவம் சர்வபரிபூசணமாயிரும் 

லின் சிற்சடங்களின் எந்தப் பாகத்திலிருக்தும் அ இகர பேதத் 

அக்கு தக்கவாறு பூரையை எற்றுக்கொள்ளலாம் மர்யம் 

நடு, ௮தாவது கிழச்கு, தெற்கு, மேற்கு, வடக்கு சான்னும் 

நான்கு திசைகளும் அதில் அடங்கியுள் ஈன, அல்லாமலும், 

மூலைத்திசைகளையும் ௮ந்காறபெருந் திரைகளிலடககி மேலு 

Laps சேர்த்துத் தசைகள் பர்தென நால்கள் நவிலாகிற்கும், 

ஒருபெண்ணின து ஸ்தனத்திலிருர்தும், குதிரை கட்டும் அப்பி 

லிருஈதும், ஆட்டுப்பிழுக்கையிலிரு£ தம், இன்னும் ௮3௪ ற்கு 

(ape. இடங்களிலிருக்தும் உள்ளன்போடு பாவ£மடைந்து 

செய்த பூஜையைச் சிவபெருமான் ஏற்றுக்கொண்டு அறுக்க 

கஞ்செய்த மான்மியங்கள் பல வைதிக நால்களினுங் சேட்மப் 

படுகன்றமையால், கிருஷ்ணாரது பாசங்களிலிட்ட போதுகளைச் 

(சிலா கொள்கைப்படி) சிவளார் முடியிற்னாங்கியறு ஒருபோதும் 

தாழ்வாகாது இவெசந்நிதியில் கிர்சடபேதங்கள் யாவுமே நிகிரு 

api, & Rago T சிரச உயர்ம்த உறுப்பென்றும், ௮வரது 

பாதம் தாழ்ந்தவுறுப்பென்று௩ க] ள்ளும்பட்சழ்தில் அவ்வாறு 

உயர்வு தாழ்வான அங்கங்களையுடைய திருமேனி அ௮ப்பிராஇரு 

தமென்றும் உத்கிருஷ்டமென்றும் அவர்கள் சொல்ல முபல்வதூ 

குளிக்கப்2பா யச் மீசற்றைப் பூசிக்கெ “ண்டதையெ மாலும், 

ஸ்ரீசாயுமானசுவாமிகள், ** எல்லா முதவுமுனை யொன்றிற் 

பாவனையேலுஞ்செய்து, புல்லாயினு மொருபர்சிலையாயிலும் 

போட்டிறைஞ்சி, நில்லேனல்3யோக நெறியுஞ் செயேனருணீதி 
யொன்றும், கல்லே னெவ்வாறு பரமேபாகஇ காண்பதுவே'! 

எனக்கூறியுள்ளதையுமுனர்க. சிவஞான சித்தியாரும் '*தாபரஞ் 

சங்கமங்க ளென்றிசண் டுருவினின்று மாபரன் பூசைகொண்டு 
தரு Dr 9 . பு 22 ராவு LDS) SMU GB ih Lol oD LILI oN” ol lo My Dil) hl,
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இனி கிருஷ்ணருடைய விசுவரூபத்தைப்பற்றியுஷ் சிறிது 

கூறு தும். ஆஞசகேயூர் விசுவரூபங்காட்டினர். வீரவாகு தேவர் 

விசுவரூபங்காட்டினர். ஈளாயணியின் மண வாளசாகய மாமுனி 

வர் ஏககாலத்தில் பலவுருவந்தாங்கி நின்றனர். செளபரிமுனிவர் 

மாந்தாதா என்னலும் ஓராசருடைய புதல்வியர் ஜம்பதின்மலரை 

விலாகஞ்செய்து ௮வ்வைம்பதஇன் மருக்கும் தமது ஆசிரமத்திலே 

தனித்தனி மாளிகை முதலாயின ௮மைப்பி2து ௮வலைம்பதின் 

மர் மாளிகையிலும் ஒருவரையொருவர் அறியாவண்ணம் Dy SUA eM 

ரிடத்துத் தனித்தனி வடிவங்கொண்டு ஒர்காலமும் ௮வ்வவ௯ர்ப் 

பிரியாது நெடுங்காலம்போகந்துயப்த்தும் தமது தவறிலையும் பெய 

சாதுயோகிருந்தனர் அகஸ்தியர் கடலை ஐசமனஞ்செய்த?தாடு 

விர்தமலையின் கர்வத்தையும் அடக்கினர், உலகச் தென்பாரி 

சர் தூக்கிக்கொண்டபோது லுங்கெழுந்தருளிப் பூமியைச் சமப் 

படுத்தினர். உபமர்யு பகவான் பாற்கடலை யுண்டனர். இன் 

னும் ௮னேக ரிஷிகளும் அசுரர்களும் ௮னேசு அற்புதங்களைச 

செய்தார்கள் இவையெல்லாம் சர்வைச்வர்ய சம்பந்ஈச்சர்வேசு 

வரராகிய சிவபேருமானது ஐசுவரிய யோகமேயாம். Ose gyre 
ரிய யோகத்தையயே இருஷ்ணரூர்த்தியும் சோகம் பாவனையாற 

பெற்றமையானும்,பிமாரு,த சித்தர்கள்போலல்லாமல் திரிமூர்த் 

இகளுஞ் சர்வசக்தர்சகளாதலின் அவருள்ளும் விர ரரறாயண௦ 

Oj AF ur er cru sre wb’? எனவும், 44 a yood) apm. 

விச்வம்விஷ்ணு'' எனவும் முறையை ுருதியும் பாரதமும் 

துதித்தபடி. விசாட்டுசொரூபம் விஷ்ணுவிறகே இயற்கையில் 

அ௮மைத்திருச்தலானும், பர3மசுவரரதுவிரவரூபத்ை ஜுர 

ருக்குக் காட்டினார் என்று வைதிக சி?ரஷ்டர்கள் செெளிந்தியேர். 

சிவமஹா புராணம் 

ஈபமா_ர வவ... விஉயா_ ரர? ஹவஹவாகி முர)? | 

500, V6) a9. \r 8 ஹர Dag avai rh 6கொரஒயி௦|| 

ஈசானஸ் ஸர்வ வித்யாசாம் ஸஏவாதி குருர்புதா6। 
தஸ்ய சிஷ்யோ மஹாவிஷனுஸ் ஸர்வஜ்ஞான மஹோதத%। 

(இ.ள்)**ஓ பண்டி.தர்சாள்!சர்வவித்தைகளுக்கும் ஈசானனே 

ஆதி குரு, ௮வருக்குச் சிஷ்பராய மஹாவிஷ்ணு சர்வஞாவகி 

கச_லாம,'' என்னு வீஷ்ணுவினது பெருமையைச்கூறினமையாரற் 

6
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ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிசளும் *: விஷ்ணுவடிவான ஞானகுரு2வ."' 

என்று புகழ்ந்தனர், இதனால் ஸ்ரீமக்காராயணர் தததுவோப 

தேசஞ்செய்யுங் ஸ்ரீ குருரூர்த்தியென்று எற்பட்டது, இவ 

ற்றையெல்லாஞ் சீர்தூகடப் பார்க்கும்போது இருஷ்ணமூர்த்தி 

என்னையே வழிபடுக'? என்றதும், யானே உலகமாயினேன்?' 

என்றதும், விசுவரூபங்காட்டியதும், சோகம்பாவனையிற் றலப் 

பட்ட பாமாசாரிய ராதலினாலென அறிக, 

மேலே உதாஹரித்த ௮மிரதராதோப நிஷூ்து வாச்கியத் 

BCH SIT IT SSS GUIs என்னும் வசனத்திலுள்ளஉருத்திரன் 

என்ற சொல்லுக்குச் சம்சார பந்தத்தை யொழிக்கும் ஆற்றல் 

பெற்ற பிறைசூடிப் பிறப்பிலிப்பிரானாயெ துரீய ருத்திரசே 

பொருளாவாசன்றிப் பிபஞ்சசங்காரததொநிலை மேற்சொண்டு 

தரிமூர்த்திளோடு ஒருவராயெண்ணப்பட்டகுணருத்திரரன்று, 

மூர்ததிந்தியாதீத சிவனை (தரிகுணா ஹிதம்!” என்று வேதம் 

பலவிடத்துந் துதித்தத் திருப்தியடைர் ததுமல்லாமல் அற்நிர்க் 

குண சிவலுகரு (மஹாவுருத்திரன்'” என்னும் நாமமும் யோகரூடி. 
யாகவுளதென்று ௮வ?வக2ம பன்ருறை பலவீசேஷ பரத்துவ 

நிரூபண வாங்கியங்கவில் நிரூபித்துள்ளது, ாக்குணம் ன்ப 

தற்குக் குணசூன்யமென்று சிலர் பொருள் கூறுவர். அது கேவ 

லம் ௮ஸம்பாவிதம், சேறு Fer ஹேயகுணாஹிதம் என்பர், 

௮ துவும் ௮வவளவு சிறப்பினதாகா. தீருவருள் அல்லது தயா 

மூலம் (பிரமததின் தாமபூதம்) மிவளிப்படாத YUE TW Bit & 

குணமாகும். ௮து கேவலம சததுசித்தாய் விளங்கும், ஆகை 

யிலைன்மரு, திருவாசகம்'*ஒருகாம மோ ரவ மொன்றுமில்லாற் 

arity திருகாமம் பாடிரை தெள்ளேணங் கொட்டாமோ”! 

வன்று விதததோதியது. பெயரில்லாப் பிரமத்தைப் பெயர்க 

ளாற் குறிப்பது உண்மையை யுணர்த்துகற்ேக யெனத்தெளிச. 
மஹாஸ்காந்த புராணம் 

[41] ஜி ஹுஹஸாறஜ? ௨௩௮3 உரவப் sl யப) 52% 

பது அ) 22a \Ol_g ane! | 

ருத் திஸம்ஸாரஜம் துக்சம் தத் ராவயதிய: ப்ரபு 

௬,சீர இத்யுச்யதே ஸக்பீ௮ 
(இ-ள,) “ரு.த் என்பது சம்சார துக்கம், ௮தை எந்தப் 

பிரபு அபசரிப்பான் ௮வன் ருத்ாரனென்று சத்துக்களாலே
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சொல்லப்பவொன்.?” என்றோதியது. இதந்ணெங்கத் தமிழ் 

கந்தபுராணமும் **இன்னலங் கடலஓட்பட் டார் யாலரயுமெடு 

க்கு மாற்றால், உன்னமும் பரம மூர்த்தி யுரு.ச்தினெனும்பேர் 

பெற்முன்?” எனச்சாற்றியது, அகையினாலே மேதவேகாந்துங் 

களை முறைப்படி. கற்றுணர்க்று, அவற்றில் கூறப்பட்ொொள சத் 
ஓ ௪ . ட . டி 

கருமங்களை விதிப்படி. ய அஷ்டித்து, ௮வற்முல் சித்தச்தூப்மை 

பெற்று பிரணவராகோபாசவ இத்தியிலுதிக்த ௮ன்பின் மேலிட் 

டால் எல்லாவற்றையுப கைவிட்டுப் பாசிவ அசாதனையிற்றலப் 

பட்டு ௮வனருளைப்பெற்று மகாசாம்பவ மணியாய்த் திரியும் 

உச்தமர்க்கே மீட்சியற்ற சோமூலாகப்பிராப்தி யுண்டாகுமே 

யன்றி ஏனையோர்க்கு எட்டுணையும் வாய்க்காது, இகை3ய 

பிரஹ்ம மீமாம்சை எனப்படும் உத்தரமீமாம்சையாயே வேதா 
Te ; (4 தாஸ, விட - bd (ப்ரஹ்ம) சூத்திரமானது ௯9.51 ப்பு 3 ஜிஷா ஹா அதா 

தோப்ரஹ்மதிஞ்ஜாஸா. ன்னர் ஆகலின் பிரமத்தையறிய 

ஆசை”' என்று உபக்கிரமத்திற்கூறி ௮ப்பிரமத்தை உபாடப் 

போர் அ௮டையும்பலன் பிரமலாகமென்ற விளச்கிக்காட்டி 
்் உட ச . eo. உட 6 

அதைச் சூரியமக 9 ஜாமார்க்கமென்னும் அர்ச்சிராஇி பார்க்கத் 

தால் ௮டைவதல்லது வேறு எந்த மார்க்கத்தாலும் அடைய 

முடியாதென்று வற்புறுத்தி, 

௨ ஹஹழொக 8aSon 89\O_.g maar spur as {Gls 
௨.7 8 டே 9) 2 

வவ ராவ_40.௮| 

ப்ரண்மலோச மபிஸம்பதயதே ஈசபு5ரா வர்த்த gs 

நசபு௨ரா வார்த்த | 

(இ-ல) ““பிரமலோரத்தை அடைந்து அவன் மீளத் இரும் 
புவானல்லன், அவன மீளத் இரும் (வர னல்லன்?? ar ait Sy Bus 

சாமவேத சாந்தோக்யோபறிஷத் வாக்கியத் துக்கிணங்க, 

௯_ராவர தியா SATUS eens ௩ | 
ஸா உ UU 

அசாவருத்திச்சப்கா சசாவருத்திச சப்தாச் | 

(இ-ள்.) £! மீளத்திரும்புதலில்லை மீளத்திரும்புதலில்லை ?” 

என்று உபசங்காரத்தில் முடி.த்தது, இதனால் 190 10.455 BT GF 

செய்த முனி3வேர்தராகெய வியாசரது தாற்பரியமும் பிரணவத 

தின் நான்காவதான அர்த்தமாத்திரையில் பர திபா இக்கப்பட்ட 
சோமலோகமென்் லுஞ் சிவபாரமே, பிரம விஷ்ணு ருத்திர முசலா
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பினேருடைய பதங்களைக்கடந்த நித்திய நிர்மல நிரதிசயானந்த 

த்துக்கு உறையிடம் என ஈன்றுாக எியக்தமாயிற்று, இந்தச் சோ 

மலோசத்தையே மணிவாசகப்பிராலும் வானவர் கொள்வோம் 

நரம் மாயைப்படைவாராமே”,1*அ௮ண்டாரரநாடாள்வோம்ராம் ௮ல் 

லற்படைவாராமே?” என்று திருவாய்மலர்க்தருளினார்கள். நாய 

னாரும் *' வரனென்னும் வைப்பு?” என்று சிறப்பித்தருளினர், 

. மேலே கூறிப்போந்த பிரணவ ரநாதோபாசனம் மீட்சியற்ற 

சோமலோகப் பிராப்திக்கக எதுவாயுள்ளது. ஆனல் ௮துறிரா 

லம்பயாகிக்குப் பயன்படாது. ௮ வன் ஓங்சாரத்தின் மேனிலை 

யாய் ௮மனல்சமயோக நிஷ்டையின் பொருட்டுப் பிரணவரதச் 

தை மறர்து ௮கன் வாச்சியப்பொருளாம் அதிபதியாகிய ஸ்ரீ பா 

மேசுவ்ர ரத சொரூபத்தையே மெளனசமாதியாற் பற்றவேண் 

டியது ௮த்தியாவசியசமாம். 

- கிருஷ்ணயஜார்வேத அமிர்தமிந்தூபரிஷத் 
ஹளெணா an Wo (luiGe 2 yr Oo குஹ soir Gols § | 
கஸறெணா. நாமாவெநு sor Gaur sora. Oa | 

ல்௮ரேணாஸர்தயேத் யோகம் ௮ஸ்வரம் பாவயேச்பரம்| 

அஸ் வேணாநுபா?வர ஈபாவோ பாவஇஷ்யதே ॥ 

(இ-ள.) ““மீயாகத்தைச் ஸ்வரத்தோடு சேர்க்கவேண்டும், 

பரத்தைச் ஸ்வரமில்லாமல் பாவிக்கவேண்டும். ௮சுவரமாகிய 

அதிபவக்தாலே எவவிதவிஷய வாசனையுமற்று நிற்றலாகயெ பா 

வனமெனப்பமிம் சிவமயர்மதான்றும். ?? எனவும். 

புபகஷ்(ர2 OT CO 2 20D 58 Oooo. 69,709 | 

_ கஅபா ரகர) பழாயெசு படக வர ஸமாதி ச 13] 

ஈப்தாஷரம் UTI? amp சஸ்மிர்கரிணேய தக்ஷரம்। 

த த்வித்வாஈஷாம் த்யாயேத் யதச்சேத் சார் திமாத்மா$8।॥ 

(இ-௭.) “ ௪ச்சப்பிசமம், பரப்பிரமம் என இரண்டுள்ளது, 

சத்தப்பிரலம் லயமடைந்தபோது எந்த வரம் மிஞ்சும் 

௮ந்த அ௮ச்ரத்தை (சிவத்தை) வித்வான் இயானிச்கவேண்டும், 

ஆத்மாவின் சாந்தியை இச்சித்தால்'' எனவும் நிரூபணஞ் செய் 
துள்ளது. இசனால் சாதமயமாய் நிற்கும் பிரணவத்தையும் பர 

ப்பிரமத்தையும் ஒன்றாக நினைத்து தியானிப்பது முதற்படி. 
பிறகு பிரணவம் லயமடைடர்தவுடன் எஞ்சிய வாச்சியமாகயெ சவ:
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FUG FARM SESH நிஷ்டைகூடியிருத்தல் முடிர்தபடி. ப் 

படி. நிற்கும் நிலையே.ராதா$ீேதமான பெளனகிலையாம். அது தத் 

அவங்கள் முப்பத்தரறிற்குள்ளடங்கும் சமயக்கூட்டங்களனை த 

திலும் மேம்பட்டது.  % அருறையுநீத தகன்மே னிலையைப் 

பேறா வடியேன் பெறுமா றுளதோ?' என்றார் ஸ்ரீ ௮ ருணகிரி 

காதர். 4 சைவமுதலாவளவில் சமயம் வகுத்து, மேத்சமயங் 

கடந்த மோன சமரசம் வகுத்த 8''என்றும், gy gaan per go 

மதுவுமறறின்ற, முதியஞானிகள் மோனப்பொருளது”' ஏன்றும் 

 நானெனவு நீயெனவு மிருதன்மை சாடாமல் ஈடுவேசம்மா, 

தானமரும் நிலையென சத்தியஞ் சத்தியமெனநீ தமியனேற்கு, 

மோனகுரு வாகியுங் கைகாட்டினையே '' என்றும் ஸ்ரீ தாயுமான 

சுவாமிகள் விதந்தோதியதும் இதனையே. மோனசமாசம்என்றது 

சமயாதீதமாகிய சித்தாந்த சைவத்தை. இதற்கு:'மோனவாழ்வு” 

எனவும், “*சும்மாவிருத்தலாகிய சுவாறுபூதி? எனவும் பெய 

ரூண்டு, :: மேரனமென்பது ஞானவரம்பு”' என்று ஒளவையா 

ரும், :* சும்மாகவிருக்கச் சுகம் சுகம் '? என்று ழே. சுவாமிகளும் 

அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள், ஸ்ரீ ௮ருணகிரிராதரும் ': செம்மான் 

மகளைத் திருடுர் திருடன், பெம்மான் முருகன் பிறவா னிற 

வான், சும்மா விருசொல் லறவென் றலுமே, ௮ம்மா பொருளொ 

ன்று மறிந்திலனே ?? என்றார். (ம்மா பொருளொன்று மறிந் 

திலனே?” என்பது எங்கும் சிவசொரூபமே காணப்பின்ற 

தே, இதுபேரதிசயம்'? என்பதாம். திருவாசகம் உயிருண் 

ணிப்பத்தில், £ எனை நானென்பதறியேன் பசலிரவாவது மறி 

யேன், மனவாசகக் கடக்கானெனை மத்தோன் மத்தனாக்கி'' என் 

றும், பிரார்த்தனைப் பத்தில், 'பரமானந்தப் பழங்கடல் சேர்ந் - 

தாவியாக்கை யானெனதென் நியாதுமின்றி யறுதலே?' என் 

றும், இிருத்கெள்ளேணத்தில், :ஊன்கெட் டுயிர்கெட் டுணர்வு 

கெட் டென்னு௭எளமும்போய், நான்கெட்ட வாபாடித் தெள்ளே 

ணங்கொட்டாமோ ?” என்றும் மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் திரு 

வாய்மலர்ந்தருளியுள்ளார்கள். இன்னும் ௮னேக சிவஞானசிகா 
மணிகளும் இவவாறே கூறியுள்ளார்கள். 

மேலேசதிபதியென்றது ௮தர்வசிசை, ௮தர்வசிரம், மாண்ட 

ச்ம் முதலிய உபநிஷத்துக்களில் பாணவன எனப்புகழ்ந்த 

பேசப்பட்ட மூர்த்தித்தியாதித பரமசிவத்தையே, ஸ்ரீருத்ச
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ஸம்ஹிதைகளிலும் ரதிஎன்றும், ரதம்என்றும், ரதிபதிஎன்றும், 

சிவபெருமானுடைய நாமங்களே எடுத்துவழுங்கப்பட்டிருக்கன் 

றன. பிரணவபதியின் ஸ்தானம் ௮ண்டத்திலே சோமலோகமும், 

பிண்டத்திலே தவாதசாந்தமும் என்பது வேதவேதாந்தங்களின் 

முடிர்தமுடிபு. மனமும் வாக்கும் எட்டும் வரையில் ஒங்காராதம் 

வேண்டும். பிறகு கேவலம் பாவனாதீதமும், சுமுத்திஸ்தான 

உருத்திரோபாஸ்தியும் வேண்டும். பிறகு ௮துவும் ஈழுவாமல் 

ஈழுவிறிற்கும்பொழுது ௮வனேதானாகவும், தானே௮வஞைவும் 

நிற்கும் ௮றிவுமயமான ௮ற்புச மெளனகிஷ்டைவந்து பொருந் 

தும். ௮தைவிடச்சிறந்த வின்பநிஷ்டை வேறுகடையா.அ௮ருணைக் 

கோனுரைத்ததும் ௮துவே, ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள் கொண்ட 

தம்்௮ துவேயாம். *யான்ருனெனலறலே யின்பநிட்டை ?” என 

வும், *நீயற்ற வர்நிலையே நிட்டையதில் நீயிலையோ, வாயற்றவனே 
மயங்காதே-போயுற், றிருந்தாலும் நீபோகா வென்றுமுளாய் 

சும்மா, வருந்தாதே வின்பமுண்டுவா '?, எனவுங்கூறிப்2பாரந்த 

சுவாநுபூதிமானான அம்மகான் திருவாக்குகள் இன்றும் என்றும் 

பிரகாசித் துக்கொண்டிருக்கன்றன, இதையே ஈறிவபெர.ம 

அிஉரா.செவெயோகநித்ரா'! என்று ருக்வேதரிர்வாணோபரிஷித், அறி 

வுறுத்தியது, தூங்காமற்றாகடுச்சுகம் பெறுவதும் இதுவேயாம். 

மா--பிரணவத்தின் நான்குமரத்திரைகளின் நிறங்களையும் 

தேவதைகளையுங்கூறியருள வேண்டும். 

ஆ; அகாரம் என்னும் முதல்மாத்திரை இவந்தகிறமுள் 

ளது. மஞ்சள் நிறமுடைய சக்தியையுடையது. பீரமன் ௮ தற்கு 

௮ திதேவதை. உகாரம் என்லும் இரண்டாம் மாத்திரை நீலகிற 

முடையது. மின்னல்போன்ற நிறமுடையசக்தியையுடையது. 

விஷ்ணு ௮தற்கு ௮திதேவகை, மகாரம் என்னும் மூன்றாம்மாத் 

இரை வெண்ணிநமுடையது,. நீலகிறமுடைய சபைறுசுபைஎன் 
னும் சக்திகளையுடையது. (தன்றியும் கெளரி, காளி, துர்க்கை 

என்னும் மூன்றவஸ்தைகளில் மூன்று நிறங்களையும் பெற்றுள் 

ளத.) உருத்திரமூர்த்தி அதற்கு ௮ தி?தவதை. இறுதியிலுள்ள 
அர்த்தமாத்திரை பலநிறங்களையுடையது. மின்னலைப்போன்ற 
பளபளப்புள்ள நிறமுடையசக்தியையுடையது, புருஷன் ௮ தற்கு 
அதிதேவதை, இதற்குப்பிரமாணம்,
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அதர்வண வேத அதர்வசிகோபரிஷத் 

பரமா ௱காஉ்_தா © QL et alee த r | 

அ தீயா Bees கரஷா Sag Gleag yr | 

7 §Lir vo Mryo sor UO Sir 795 9Gea5,\r | 

யாவஸாடொஹ ந அகம] யாதா 

ஷாவிஷி) 58_தீ ஹவ_.. வண_]ர உ௱௱ஈஷ.ூ0வ காா| 

ப் ரகமா ரக்தாமீதா மஹத் ப்ரஹ்ம தைவதீயா। 

தலீ தீயா வித்யுமதி க்ருஷ்ணா விஷ் ணுதைவத்யா ॥ 
தீரு தீயா சுபாசுபா சுக்லா ர௬தரழைவத்யா। 

யாவஸாமேஸ்ய சதுர்த்யாத்த மாத்ரா 

ஸாவித்யுமச ஸர்வவர்ணா புருஷதைவத்யாப 

(இன்) **முதல்மாத்திரை ரக்தமாயும் மஞ்சளாயும் 

இருக்கும். மஹானாகிய பிரம்மாவைத் தேவதையாகவுடையது, 

இரண்டாவது மாத்திரை மின்னல் நிறமாயும் கருமையாயும் 
இருக்கும், விஷ்ணுவைத்தேவதையாகவுடையது, மூன்றாவது 

மாத்திரை சுபமும்்௮சுபமும் வெண்மைகிறமாயுமிருக்கும். உருத் 

இரமூர்த்தியைத் தேேவதையாகவுடையது. இறுதியிலுள்ள மூர்த் 

தமாத்திரை மின்னல்நிறமாயும் சர்வவர்ணங்களை யுடையதாயு 

மிருககும். புருஷனை தீ தேவதையாகவுடையது ?” எனவாம், 

மா. சகல வியாக்கியான கர்த்தாக்களும் ஐயுறக்கெக்கும் 

இப்புருவசப்தம் எக்கடவுளருக்கு முக்கியமாயுரிபய தென்பசை 

விரிவாய்க் கூறியருளவேண்டும். 

ஆ. புருஷாப்சம் சத்துவம், ரஜசு, தமசுஎனனும் முக் 

குணங்களை ச் தர்தர்தொழிந்கேற்பப்பெற்றுள்ள விஷ்ணு,பிரமா, 

உருத்திரன் என்லும் மும்மூர்த்திகளுக்கும் மேலாய்கான்காவது 

தெய்வமாயுள்ள துரீயருத்திரராகய சிவபரம் பொருளுக்கே ரூடி. 

யாகவுரியது, வேறு எத்தேவதைகளுக்கும் எஞ்ஞான்றும் உரிய 

தன்று, எனெனில், அ௮ந்தச்சிவமாகிய பிரமமொன்றறே எல்லாச் 

சுடவுளசையும் தமக்கு ௮ங்கமாகக்கொண்டு விளங்கிஙிற்கும் 

பெற்றியையுடையது, ருக், யஜுர், சாமம் என்னும் ஈன்று 

வேதபடி.தமாயபுள்ள புருஷசூக்தத்திலும் பிரமலக்ஷணம் சர்வபரி 
பூரசணமென்றே கூறியுள்ளது. புருஷன் என்ற சொல்றுக்குப் 

பூரணன் என்றேபொருள் கொள்ளவேண்டுமென்று,
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வணக வாறாவ. ௨ Sas) விதோயெ_த | 

பூர்ணத்வாத் புருஷஇ திஹி விச்ஞாயதே | 

(இ-ள்) 1பூரணனாதலால் புருஷனெனச் சொல்லப்படுகின் 

ரன்? என்று வாதாலமாமுனிவருங் கூறியுள்ளார். ர௬ுக்வேதத் 

திலும் சாமவேதத்திலும் புருஷகுக்கம் பதினாறுமர்திரங்களாகப் 

படிக்சப்பட்டிருக்கன்றன. gown யஜுர்வேதத்தில் மாத்திரம் 
இருபத்துகானகு மச்திரங்கள் இரண்டு ௮ நுவாகப்பகுப்புக்க 

ளுடன் விளங்குகின்றன, அம்மர்திரல்கள் யாவும் சீவபாரம்ய 

மாகவே இருக்கின்றது. அவற்றைப் பின் கவிரிப்பாம். அம்மி 

fir wean பின்பற்றியே தைத்திரீய முதலிய உபநிஷத்துல் 

களும் ௮மைந்துளளன. 

அதர்வணவேத மஹா நாராயணோபரிஷத், 

கெஸா_த$ காஓ_தொாவஹ-_த$ aut அடர. ஹி த௦ பர ௨ 

ஷவ_$விஉண_1௦ வரஹ் | 

௪௪, சாலதோ வஸ்.து,3₹ பரிசசேதரஹிதம் ப்ரஸ்ம 

ஸர்வபரிபூர்ணம ப்ரஹ்ம। 

(இ-ள்) “தேசம் காலம் வஸ்து என்னும் பாகுபாடு செய்யப் 

படும் பரிச்சே தங்களில்லாதது பிரமம்.ஸர்வபரிபூரணம் பிரமழ்,!” 

எனவும், 

சுக்கயஜுஈர்வேத நிராலம்போபநிஷத். 
கெயறாகாஒவஹு வறிெடா ஹி.த) ௮ி.ரார.துஹூ$ஷ௰௦ | 

தேசசாலவஸ்து பரிச்சேதராஹித்ய சின்மாதீரஸ்௨ரூபம்। 

(இ-ள்) *ேேசகாலவஸ்.து பரிச்சே தங்களில்லாமல் ஞானமய 

சொருபமாயுள்ளஅ (பிரமம்)? எனவும் வரும் வாச்யெங்களால் 

Cpams அ௮ளவையுங்கடந்து நின்ற பரம்பொருள் சாதுவா 

அதுவே பிரமம் என வெளியாயிற்ற. தேசபரிச்சேதமாவது-- 

இவவிடத்திலுள்ளு அ௮வவிடத்திலில்லை யென்னும் முடிபு. 
காலபரிச்சேசமாவது--இக்காலத்திலுள்ளது ௮க்காலத் திலில்லை 

யென்னும் முடிபு. வஸ்துபரிச்சேதமாவது -- வியாபகவியாப் 

பிய ௮த்துவிதங்கூராுமே இப்பொருள் அப்பொருள் என்னுச் 

னுவிதமுடிவு. (பரிச்சேதம் என்ரால் முடிவு என்றர்த்தம்) 

பனை பய் 9_நஷ௦ வ GW HL Ln ஜ்ஞான மநந்தம் Oran’ 

என்லும் தைத்திரீயோபநிஷத் ஆனந்தவல்லியின் வாச்கெயதஇ



ஓங்கார விளக்கம், 49 

அள்ள அநந்தம்?” என்னுஞ்சொல்லுக்குப் பரிச்சேதமில்லா ந.து 

என்னும் பொருளே சங்கரபாலியத்திலும் விளக்கியுள்ளது, 

அதர்வசிரோபநிஷத்தும் அனந்தன் என்னுஞ் சொக்லைச் வபர 

மாகலே நிர்ணயஞ்செய்துள்ளஏ. இத்தகைய கரு்தை மேற் 

கொண்டே பருஷாப்தத்துக்குரிய பரிபூரணர்வம் சிவபெரு 

மான் ஒருவருக்கெயுரியஜென்று அடியிற்குறிக்கும் வேதா 

ara Rw ha a FSM OL) BIB GY LD அ௮ற்வெழியும்பொருட்டு 

எடுதது முழக்கியுள்ளன. 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோபரிஷத் 

1. Lower fo ஈர ase on கிவி 
Q 

பஷாஞஷணீமிபொ nO y\9 Gl Lu a) out] 9? | 

any » ©. van(en rsial கி gl. Byes 
அப பப் ப 

டொ டூ. பெட்ல?) ws yy» ol OMY. LOOT CLV ad! oy i 

Wend Sut OT UTED Sis) Gh Ad 
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வருஷ இவஸ்மப்தோதிவி இதிஷ்டம் ௭௧௩ 

சேசேமம்பூர்ணம் புருவஷேணம் ஸர்வம் 

(இ-ள) :**சவனைப்பார்ச்கிலும் மேலானும் GF ipa ar gp tb 

ஒன் றிலலை. எவனைப்பார்க்லும் சிறியதும் பெரியதும் ஒன் 

றில்லை. எவன் விருஈஷிம்போல அசைவற்றவழயை, ஏகளுய், 

பரமாகாசத்தில் இருக்கின்றான். அந்தப்புருவனா லய ஈதெல் 

லாம் (காணப்படும் பிரபஞ்சமெல்லாம்) பூரணமாயதுூ (curt Dai 

கப்பட்டிருக்கின்றது'” எனவும், 

2, ஹவ_ா_ந_ந மிறொ.5, உஹவ_)82:9_ந மு ரஸ்ய | 
் டண் ஹ் 

ஹவ_)வ ரவ வ ம.மவயாறு _நஹா_தவ_ழம_ஐ3ி௨0 | 
பப ப்பி 

ஸா்வாகந சிரோக்ரீவஸ் ஸர்வபூக குுறாசய॥। 

ஸர்வவ்யா பீசபசவாசர் தஸ்மாத் ஸர்வகதசசி௨1॥ 

(இ-ள்) எங்கும் முகத்தையுக் தலையையுமுடையவன், 

எல்லாப்பூசங்களின் உள்ளத்துமுள்ளவன், எல்லாவற்றையும் 

வியாபித்தவன், பகவானாதலின் எங்கும் நிறைந் தவன் சிவனும்.” 

(சிவன் பசவானாக3 ai Gene பகவ" என்னும் ராமம்பெற்றனர், 

வேறு கடவுளர் சக்திகளுக்கோ ௮வவிழச் சிறப்புப்பெயர் 

இடையாது),. எனவும், 
fe 

/
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உ. eyo) gon வவ வ_| 2௩ ()_ Fag 2 HlrsZ 

வ வ_/வ ராவி ஹவ_ ம நரக ராகா | 

doe “MY | Sif 0 a {MOE Saran? 

ones Ga ar QaeuwQer D4 voor VD i 

எகோ தேவஸ் ஸர்வ பூதேஷு கூட? ~ 

ஸாவ ஒயாமீ VAM Ly BiH so OT LM | 

கர்மாத்யகூஸ் EUTa@ty dt Ganon s 

ஸாக$ சேசா சேவலோ கீர்குணசச | 

(இ-) (ஒரே GC Fa ost வல்லா ப்பூதங்களிலு மறைந்து er 

வன். எல்லாவற்றையும் வியாபிந் தவன், எல்லாப்பூதங்களுக் 

கும் அந்நராஜ்மாவாயுளள வல GHD WG OH BH ௮ இப.தி, ச்ர்வ 

பூதங்களுர்கும் வாசஸ்கானம். சாரி. சத்தஞான சொரூபன், 

கேவல், ங்ச்குணன்,” இவவாக்கயம் (ிரம்2மாப நிஷகதஇலு 

முள்ளது.)”' எனவும், 

சுக்ல.பஜுர்வேத ஈசாவாஸ்யோபரிஷத் 
4 பய வாவா 9 > yo ஹஸவ_/உய சரினு ஐ.ம 4 \iro ஐ மரு | 

ஈசாவாஸ்யமிதக் ஸர்வம் யாகிஞ்ச ஜகம்யாம் Me 3 

(இ-௭) உலகத்தில் எது எது கோன்றஇநதோ இக்க 

ஸமளிகுமான 1 ரபஞ்சமெல்லாம் ஈசராமல வியா பிக்கப்பட்டி ருக் 

ன்றது.” (இக சசாசபதம் சிவபெருமாலுக்கே ரூடியாக வுரிய 
Og cru yw வெளிப்படை.) எனவும், 

தைத்த்ரீயாருணசாகை நாராயணவல்லி 
5. வவெ.ராவவெ ரஷ ஹி ஜாய 1 ரக்ஷா | 

ஸாவோவை ரும் ரஸ்கஸ்மை ருத்ராய ஈமோ அஸ். । 

(இ-ள்) ல்லாம் உருச்திரரே ௮க்ருகைய உருத்திர மூர்த் 

இக்கு ஈமஸ்காரம YH,” எனவும், 

பிரா: 2:0_௩௦ றவு fi oO ey onan wore rds Ouwereamu sel 

ஹு வ_/॥ levag (V7 B78 ॥ 

விச்வம்பூதம் புவாஞ்சிச்ரம் பஹு தாஜாதம் ஜாயமாஞ்சயசி 

ஸர்வோஹ்யேஷரு த78॥ 

(இ.ள்) “அனேகமாக அனவும், ஆகப்2ீபாகின்றனவுமாகய 

எல்லா வுலகமும், விசிதார புவனமுமாகிய இவையெல்லாம் 
. fo. 9 : ச 

உருத்திரரே.”” எனவும் வருமாறு காண்க.
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இன்னும் இச கருத்தையுடைய ௬௫௫ வாக்கியங்கள் 6 ஹி Gr ர {oD te ரு aM TAS LI AA 

பலவுள, BY ANN) sO AP are Ral L570. KTNG FF AM 
ப் y ச் . . ச 3 . e ௩ 

பரிச்சே தமில்லாமல் என்றும Qos CHO FBI WAT பூர்ரைப 

பொருள் பரசிவ$மபாருலின் DUT Gl WA MoE Kg மும் 

அர தர்யாமித்துவரும், (1) அவரது ெற்திரற்கவா நித்திய சல் 

யாணி என்று சுருஇிகளால் வக்திர்கப்பமிம் பிராட்டியார். லீலா 

மாத்திரமாகற் ம par ee MA bO KCN (fo 5 HH தரல Klin, 

(2 1) அவர்ஸ்ரீ , BIS OM LP! 5 B Bits ws மயா! ற். HBT Hyd, (3) இவர் 

Ln oo 7 UD a» பிட்டுநரு LD FING spl தர் இரு ளியி லி (ரே ப்படி, 

பட்டகாலத்துூம், (1) அவர் இராகு anya Gime yd ye eset op 

டைய on ola டி. யதி a ORF LT Hl ஜ் கொண் LBS HI . 

ஸ்பஷ்டமாப் வெளிப்பட்டமை2ய போதுமான நிழரிசன மாம், 

அன்றியும், அவர் யகதசகொலம் சாங்வெர்று ஒருசிறு எரும்பை 
ச் ‘ ் (த் “ உப 

அரைக்றாம்படி. or Bl ல்பொாட்டு இஈஇரன், அற் னி, வாயு மூரு 

லிய சகல தேவர்களையும் பரி.விச்துூ வர்ரள் அரைக்க மாடியா 

மல வரு நர் தும்படிச்செய்து “த வனன் றி DWT T வு மசையா நு 

என்னும் உண்மையை நிலைகாட்டி யக அவர் உள்ளும் புறவம் 

விபுவென்। 1D GF Fl ட்டி. கொண் (9 ௬ i Se oat றது. 2) Fong 
. க ௪ ச in ih . ச 

அற்புதர்செயல்களால் இவரை நூ யு னி hand hat nd feat ar 

arian Gran GSoroarar gy Bf bud joins Domes 

படாகம்சயு ள் all (5 ன் LI sh) ar இ h antl od oot Dania ர் வ் oh mall Lin, 

Q si D5, மேற்சொன்ன தைத்தீரீயாருணராகை நாராயணம் 
ந ந . ட . ச ட்ட . . ச ௩ . ry Oi * . ச ய! 

அர்த்தமாத் திரையின் பொருவாயுளவவம். நுயமிவம் எனற 
4 ( ப 

ஸ்தாபிக்க. 

பைர: igh Dg. IT lola உ QV Kp ஒவர IT (121 eg | 
பில ப 

புருஷோ வைருத்ரஸ்ஸக்மஹோ ஈமோ5ம: | 
௪ ு ச * டி ௪. 9 

(இ-ள) “புருஷன ரோ ுத்நிரன், எற்று, மகான், ஈஸ் 
௩ ° . . 9 ச eo. . க 

காரம் ஈமஸ்காரம்'' என்று துூரய ருக்ரறார்த்தியைப் புுஷாப் 
க ௪ உ உ ட * ச் 4 . . , a . 

தத்தால் புகழக்தது. இவவாக்கிபத்தில் ஏரலகாரப்பொருளேக் 

ரிக்கும் (“இன் மா 
து; BE அ 207 

விஷ்ணு, உருத்திரன் ஆகிய மூம்கூர்த திகளும் இப்புருஷ சப்தப் 

. . . க . ர 35 . 

பொருள் ஆகாரென்றும், இவர்களுக்கு மே௦லாராயுள்ள நிவ 

பரஞ்சுடமோ weer gig Rhu rls sor wo வலியுறுத்தப்பட் 

் என்னுஞ் சொல்வர்கமையால் பிரமன், 

3. ௪ ். re ' . 0) 

டது. படமல, தனணிச்ரை லாவது PDF WEG DUS ST ove
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வறு பிறக்கின்ற அுரிபிரமாதி ஏழைத்? சவர்களைப்போல கருக் 

நூரி நாற்றங்கமழப்பெறுது விசுவா$ீதராப் மஹரிஷியாய் வர் 

இக்கப்படும் முழுரூதற் கடவுளெவசோ அவரே சர்வபரிபூசணக் 

வமுடைய பரம புருஷர். அவரே விஷ்ணுவாதி சுரர்களுக்கு 

எட்டாத அண்மைவாயற்த புண்ணியமூர்த்தி. இருமால் இரு 

வாய்மலாந்தருளிய இவ்விய மான்மியப்பேறுபெற்ற தேஜோ 

மயர். Tari. aor arent] அவற்றின் உண்மையை ஈன் 

(Howe நிர்மல யோகிரளது உள்ளத்து என்றும் பிரியாமல் 

Corr gow பிரகாசிக்துக்கொண்டிருக்கும் பரமாத்மா. எச் 

சமயததும் வேறு எப்பொருளையும் மறறதும் உணர்த்தாத திரி 

லோசனன், உமாசகாயன், உமாபதி, விரூபாகூன் என்றற்றொ 

டக்கத்தனவாயுள்ள இவவிய Gro GU வைரவாணி யறையப் 

பெற்ற ஈற்காரணவாக்கியங்களின் உட்பொருளா யமைஈத எம் 

பரன் செல்வர், உலகெலாமீன்ற உமையம்மை என்னும் பிரம பெருஞ் செல் )செலாமின்ற னு 
விதயாமாயகியின் உள்ளக் கமலத்தைக் கவரும் உத்தமோத்தமர். 

எவரும் எவ்விடத்தும் எக்காலந்துவ் கண்டு வழிபடுஞ் சம்பிர 

தாயம்பெற்ற மக ந் தூவழுடையவர். ஏங்கும் நிறைம் ந ஏககாய 

கர். இத்தகைய சிவபரமாத்மாவே பாத்துவத்துக்குரிய கடவு 
— . ~~ © 

ளாதளன, அவரைப் புருஷரென்று Ora win நிரூபித்தது. 

ஆ 0 KU) G's YU Tot ld Haud FSW GF OT Li DH wit (o) gir ர அரி 
cf ப ; ர் ப ॥ 

தேகமுங் இடையாறு, அறைவிட்டு வேறு கூறுவதெல்லாம் & tp 

Bland a wr aor 67 Olin aT MOM TG. 

Yor Huh வேதங்களில் ஏ௮விடத்தும் புருஷச்சொல்லை 

௮வி3ராத புத்திகொண்டும், மதாபிமானம் விட்டும் சாயப் 
t உ 

புன் ௮து சலவபரமாகவே முூடியுமென்பறு எத்தகையோரசாலும் 

மறுக்கப்படாகு பரம௫ிறர்தார்தமாம், அநு எவவாறெனின்,தைத் 
; a 1 : 0 : க ச 

திரீய ருணசாகை காராயணவல்லியில நுரீயருத்திரன், குணருத்தி 

ரன், விராயான், நர்திகசசுவரன், சுப்பிரமணியன், சருடன், பிர 

மன், நாராய்ணன், ஈர௫ிம்மன், சூரியன், ௮க்இனி, இூர்க்கை AGU 

இப் பன்னிருவருக்கும் சர்வசித்தியும் தசாறின்ற பன்னிரண்டூ 

காயத்திரி மந்திரங்கள் பிரார்.நநனையின் பொருட்டுக் கூறப்பட் 

டி ருக்கின்றன, அவை வருமாறு, 

1. உர ஷஹு) alle. ஹஹஹகஷவ | ஷா நெ.வஹ) 03 ஹி |. 
3 

அஜொற 2.53 வரவொடியாகி ||
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புருஷ ஸ்யவிச்ம ஸா றுஸ் ராக்ஷ்ஸ்ய மஹாதேலஸ்ய தீமஹி ॥ 
தந்கோருசரஉப் ரசோதயாத் ந 

(இ-ள) புருஷனை அறிவோம், சகல்ரசாட்சனு£ய மஹா 

தேவனைச் தியானிப்போம். அர்தத்துரீய ருச்திரரார்த்தி ரம்மை 

நன்றாகப் பியரோரணை செய்வாராக, 

2, _நிவாராஷாரய் விஜ ஜெ ஊராெ.வாயய? ஹி | 

a despre வொ பா | By LY 
தத்புருஷாய விழ்மஷேே மஹாதேவாய £மஹி | 
தர்சோரும்ர8 ப்சோதயாத் ॥ 

(இ-ள்) :அற்தப் புருவனை அறிவோம். மஈறாதேவனைத் 
தியானிப்போம், அந்தக குணருத்திரரூர்த்தி நம்மை ஈனராகப் 

பிரேரணை செய்வாராக,” 

8, நசிவாாராஷொய விஉஹெ வக, _கணாயய3 ஹி | 

a lapire. 643 ui @auire wire | 

தத்புருஷாய விம்மஹே வச் ரதுண்டாய தீமஹி | 

தர்கோதர் தடப்சசோதயாச் ॥ 

(இ-ள்) ““தத்புருஷ சிவனை ௮திவோம். வளைந்த திக்கை 

யுடைய விகாயகரைக் தியானிப்போம். அக்க பான முஈமுடைய 

விசாயகர் நம்மை நன்ருகப் பிரேரணை செய்வாராக,” 

ம். நிச யுர மாய விர Gla ம வடு ஷிரா யய4 ஹி | 
ல 

துஷா. HONG பர்: sur Mktg 88 ॥ 

தத்புருஷாய விழமஹே சசர தண்டாய நிமஹி | 

தந் ரோ ஈரத்: ப்ரசோதயாச் ॥ 

(இ-ள்) “நம்புருவருபமானவரை அறிவோம். சக்கரம் 

போன்ற முகத்தையுடைய ஈக்திேசவரரைத் தியானிப்போம், 

௮ம் ஈத்திசேசுவரர் ஈம்மை ஈன்முகப் பிர. ரண செய்வாசாக.” 
~ | பட og \ 39 ஒரி 
ப். GLI YY Pe i ப a> Nal OORT Glew IUIS aH} | 

5 ~ “ .) eo thei t 46% ஷ்ண 0 ப ரகப் ge || 

ssyugasmu SéiuCan wanrCovsru Zw ad | 

தீர ஷண்முசா₹ ப்சோசயாத் ॥ 

(இ-ள்) “ுச்தர்யாமியாய்ச் சகலத்திலும் பூரணமாயுள்ள 

வரை அதிலோம். பெரிய தேவசசனையையுடைய சுப்பிரமணிய 

ors தியானிப்போம், அந்த ஷண்முகர் நம்மை ஈன்ருகப் பிரே 

மணை செய்வாராக,”



ப
ா
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0. _தசிவாறா௩ஷாய விஷ ஹ ஸ் ஈவண_வக்ஷ£யய2 ஹி | 

_,தஜொ மிர 1393 வரவெ [3 Lip 8 | 

தத்புருஷாய வித்மஹே சுவர்ணயக்ஷ£ய தீமஹி | 
நீர்சோ கருட! ப்ரசோதயாத் ॥ 

(Q)-ar) :புருஷரூபமானவரை ௮ றிவோம், அழகிய இரக் 

கைகமை யுடையவரைச் தியானிப்போம். அறந்கக் கருடமார்த்தி 
நம்மை சன்ருகப் பிரேரணை செய்வாராக.” 

7. வெட ராய SoCo) an ads \ 9 99_jmLu5es ஹி | 
3 

டு சூ வெ ety lars wi 52 || 

வேதாத்மராய விதமஹே ஐிரண்ய கர்ப்பாய £மஹி | 
தீர்சோ ப்ரஸ்ம ப்ரசோதயாத் ॥ 

8, ரராமாயணாய வி;ஜஹெ வாஷா0ெ.வாயயிறி வஹி | 
3 

a Glepir Sag? வ மெல பா 43 || 
ண் வ் 

நாராயணாய வித்மஹே வாசுதேவாய தீமஹி | 

தர்சோ விஷ்ணா ப்ரசோதயாத் ॥ 

), வல. வாய விஉஹெ Laproag ரபயீ ஹி 
9 J ஐ மீ ட் Oe ~ | 

adepr tijvanloan® பரவெ:டி யார | 

வஜ்ராகாய வித்மஷே திஷ்ணதம்வ்ட்ராய இிமஹி | 

தீந்சோ தை ப்ரசோதயாம் ॥ 

10. ாஹுமாய விடி 5) un BAM ye திகாராயமீ3 ஹி | 

aes ஸ் மி, ays 3 வரவே [யாகு | 

பாஸ்கராய வித்மஹே மஹச்பு இகராய மஹி | 

தந்கோ ஆதித்யா ப்ரசோதயாத் ॥ 

ll. வெணா மாய லி;ெ லூழுலஞாயயீ2 ஹி | 
wad ர 

சமி வெற பர ர? lap) ன QO உர / | 

வைசவாஈராய வித்மஹே லாலிலாய ops 
தர்ேர க்கீ ப்ரசோசயாத் ர 

19. கா... அறா. காய லிம் ஹ ௯; க௱ரோமிய8 ஸி | 

sO opr உமி வ வரயொடி யாகி | 

காத்யாயராய வித்மஹே கர்ய குமாரிதிமஹி | 
சீர்கோ துர் ப்ரசோதயாத் ii 

இப் பன்னிரண்டு காயத்திரி மந்திரங்களுள் முதல் ஆறு 
மந்திரங்களே ஈண்டு எடுத்துக்கொண்ட புருஷசப் சவிஷய தைத



பனகன ஒங்கார£ விரக்கம். 00 

நிருபணஞ்செய்ய முக்யெ அ சாரமாயிருந்தலின் அவற்றின் 

பொருவா3யே விளக்க எனைய மகதிரங்களின் பொருள்விளக்கம் 

இங்கு ௮காவசியமென்று விட்டனம், இரத அறுமகதகிரங்களிற் 

கூறப்பட்ட தேவதைகளுக்கு மாதிரம் புறுவசப்தம் யவிரியோ 
. . . ட ° ௩ ரூ . 5 5 

கஞ் செய்பப்பட்டிருக்கின்றேதே யன்றி மற்றைய தேவதைக 

CHEF MIS 19 SuTG Si கஇடையாது, ௮ சைல இவபிரா 

ஜெருவருக்கெ வேரவழக்கு மகதிரவழக்பு மிகுதிபற்றி புருஷச் 

சொல் ரூடியாக புரியகென்று பசமாஜ் சாணியஎவைரதாலனன 

காட்டப்பட்டது. எனவே! இஙயகுருறிர்சுபபட்டனறுவர்களொடு 
. fy உட, ன் . . ச e 

KUHL. BL Qh bw NOTA BG LCI Ley ரசப்பட்டிருசகலால ௮வளுஞ் 

MFM IG வெளில,  ரைவளறாயிலுமாமு?,  மந்திரகற்பங்களில் 

அவனுக்கும முக்கண் முசலிய வ அன்னங்கள் கூறி யிருல்ற 

லாலும், கருடசயன நில் இவ்டி ரு பனா கருடனைத் மோத் 

தரஞசெய்பு அவனுடைய சரீமததி லமைக்கப்பட்ட மகாக்கவி 

ய்ல பரசிவ பிரீதியாக்ரமாய்ப் பூரண அகுதிசெய்யவேணைடு 
ர் LJ ௨ 

மென்று விதியிருக்சலானும், அவனையுஞ் சிவப்பிரசாத மெய் 

இய உத்தப புறுஷனென் IO கூறுவதில் எமமவறரூக்கு ய தொ ரு 

அட்பெபணையுங் கிடையாது, அங்யனமாயில், கிருஷ்ண யஜ- 
5 மி உ ரச 

£ஈவேத நாராயணோநஷத்தில் 

ப yyurGlagnarola ராறாயெொ காரு 

ர Ven இ {) Cyt ran, Koreste 1 F | 

YRC MDa சாராயணோ காமயத ப்ரஜாஸ் ஸ்ருறேயேதி [ 

(இ-ள) ““புருவனன் ர நாராயணன் பிரறழைசளை யுண்டு 

பண்ணு£வனென் றஇ./ Gh ga ont”? என்று வா கதியமிரு $ தலால் 

புருஷனென்னுஞ் ரெ லலுக்கு காராயணசையும பொருளாகக் 

கூறப்படாகதோவெனின, கூறப்படாத, வப்பறம் நாராயணன் 

என்ற சொல்லுக்கு விப்ஷரைமாய் (அடைமொழ£யாய்) நின்ற 
. டி . “A . * சீ ச [ 

தேயன்றி வி2சஷ்யமாய் விநி2யா௫ச்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அவ் 

விடத்து வி.ீசஷர்சொல் ஈரராயணமனே, அதனால் புருஷர்சொல் 

சாமான்ய பதமாக முடிஈ நறு. அப்படியன்று, புருஷன் 

நாராயணன் எனவும் இரண்ட சொற்களை யம ஓம பொரு Si 

குறிக்குஞ் சொற்களாகக்சொண்டால் குற்றம் யாதெனின், அப் 
* a ச e ச 75 ள் 

போறு ௮வலை கலயம் மூடம் ௦/2 பதாதி பெ ர்ற்மமோாப்ப்பால உதி
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தேசியம், வி2தயம் ஆகிய விரண்டும் ஒன்றுபட்டு வாக்கியமமே 

பொருளற்றதாய முடிந் தூ௮ி ம், அ ப்படி.பானால் Karey eGlagir 

5) ol ail wo 5 nag cae - 2 ‘39 a ae a 
மும் [8 எர புழுஷ்னன 0 (07 ருத்தான் 61 6 வேதவழக்கி 

அங்கூட புருஷச்சொல்லை விேசஷமாகர்கொள்ளுதல் மரபா 
5 8 ௪ . t ~ 

மே யெனின், அது பொருக்ரானு, OFS ET UT ham FT ons நா 

Fiver 5 Ba, எல்லாமன் 0.7 ருத்ரன், Oi (hb Ba மாக் 

இக்கு ஈமஸ்காரம் ௮ரக”” என்று கூறி, அமிர்த வாச்சியழ்இில் 

புருவனன் ருற்திரன் சு, மகான், நமஸ்காரம், ஈமஸ்கா 

சம்” என்று ஸ்பஷ்டமாப் நிரூபணஞ் செ ய்இருக்கன் மையால் 

ஸ்ரீ ருத்திரரார்த்தி யொருவர்க்க புருஷசசொல் வயிரப்பூர்சா 

யிற்று, இவ்வாறு ௬ cf த௮ந்திரமாயுள்ள. உயர்வொப்ப ற்ற 

உண்மையை யாதொரு ஈருதிப்பிமாணராங் காட்டாது புராண 

வாக்கியங்களைச்சொண்டு சமயாபிமானததால் மறைச்சுத்துணி 

குல் இத் தியனை ுங்சையால் மறைக்கத்துணிர்கமை போலாம். 

௮ன்றியும் ௮ ட. யில் காட்டும் வேறு லை MB BU ST OWT EHS 

Gon Ly BO bide (a sar (pg அராய்ந்று பார்க்கின் உலசெலாங் FL. 

ந்த உண்மைப் பொருளாயும் ஈர்வீலாக சரண்யணயும் விளங் 
5 . ; ~ 5 4 fy dD ௪ yt 

கும் பசுபதியே புருஷரப்த வாச்சியசென்று ew arto பெற்புடிம், 

அங்கங்களா.றுடன் அரரைங்களைக் சசடறக்கற்றுவாம்க மேதாவி 

யர்களுய்கூட அ௮வவாறே ௮ பிப்பிராயப்பட்டெொளார்கள். அவ் 
ச ° ® . ௮ ° 

வைதிக பிரபல வாக்யெங்களுட் சிலவற்றை வி£வ௫கள் மது 

கையுறுமாறு ஈண்டு படுத்துக் காட்டுக மும். 

கிருஷ்ண யஜுர்வேத சுவேதா சுவதரோபரிஷத். 

ஹொர ௨ ஹ(ிவெ CLs “Spy od an galollan இர் தம் dbo க டூ, j [0 ம 9) டார deo 
OV 

an 62_Jeu Siro yuIro திற vor) wir Gir அரவ) (0 | 

மஹானப்ரபுர்வை புருஷஷஸ்ஸ த$வஸ்யைஷ ப்ரவாத் தச I 

ஸுநிர்மலாமிமாம் சாந்திமீசாரசோ ஐயோ தஇிரவ்யய$ ॥ 
(4 f ் ் 25 “Tk த் 5 (இ-ள்) ''மகானாயும் பிரபுவாயுமுளள புருஷணுன இவனே 

ஸ த துவகுணப் பிரவாகிதசன். இந்த ௮வமயயனும் (Sistas 

ளாலும் ௮ளவிடப்படாதவன்), சோதிரூபனுமான ஈசானன் முற் 

றும நிர்மலமான சாந்தியை அுளிப்பானாக.'? (இவ்வாக்கயத்தி 

ள்ள மகான், புருஷன், ஈசானன என்னுஞ் சொற்கள் சிவபர 
e . 5 ட 

மாக விள ங்கும் பேராற்றலுடையனவாம,)



௬
 

er
r ஓங்கார விளக்கம் 

9. Gla ran@?_g> array) Can «> 

39) § G\ SBT AI Goon, O- VOM rR | 

கட பிகாரி 87_ ry பி 

டா > Quotr > ye Lior || 

வேநாஹமேதம் புருஷம மாறார்தம் அதிக்யயபணம் சமஸு பாஸ்கா | 

த்மேவம் விதிபவாதி மருதயுமேச! சாக்ம பாா வியதேயசாய ॥ 

(இ-ள்) *இககப் புருவனை, மகானை, இருளுகரு (பிர 

திக்கு) ௮ப்பால அ இத்தியனைப் JIT நிறமா டையவளை யான் 

(வேதபுருஷன்) அறிவன். அவனை இவலாறஅிநதவா மிருகயு 

வைத தாண்டுவர். Comet fl மோட்ச ததுக்கில ay? (இம் ih 5 iB 

ரம் புருஷருக்தததிலு முண்டு.) வேகபுருஷேை பூருலாய் நின் ற 

தனது சுவாநுபவததை இவவாறு வெளியிட்டானாயி௮ இளக 

விட வேறு கறக்க உப3தசம யாதுள ற, 

Oe ஹவெ_தியெ ௦ _ உதவ விடுவ த 
sD த 

Jer Wy) yo ayy H» Gar oy» | 
V4 

Gas Ga gu se genus Ha gs 

GWTOYN VTS MUIW LY 5 @ 9.15 sp LD மறாந்தம। 

(Q)- a) “வன் அ றிய/2 வண்டி ய வெ. வறைறநயும நூறி 

வான், அவனை யறிபவன் எ வலனுமில்லை. அ வனை யே (LPB oat wir) 

யான புருஷன, Lb row? @leyLiT, (புரு கா, Nam ro என் 
க ° ௩ . . . . a Vy ¢ . 

னுச் தனிச சொற்கள் எஞ்ஞான்றும் சிவபரவாற்றட்யே Sill iy 

மென்பது ஒருதலை.) 

கிருஷ்ண யஜுமர்வேத 3வல்யோபங் ௮, 
A, wit Mery r கய Lisi 2/௦ “இவர் ரி 

ஹ் ச 

உ௨ற௱ா_தற; வாரா ழூ leas வி* 
as 

யயாூராச் ஸர்வபாபம் வயபோஸ்.ப 

பராத்பரம் புருஷ முபைஇவிதவாந ! 

(இ-ள்) எநதப் பிரமவித்தை வாயிலாக அ மிஷன் விரைப் 

லே சர்வபாபங்களையு மொழிதது காராயணருககுப் பரமான 

புருஷராகிய சிவபெருமானை யடைவல.'” 

ற், QIU iT _&\ol Mir a9 Os கத் பே 

ob ry es lL 2.50 Uday Fes2an) | 
ச் 

பராசரோஹம் புருஷோஷஹமீசோ 

ஐறிரணயயோறறம் ௫ ரூபமஸ்.மி | 

8
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(இ-ள்) “பழையோலும் நானே, புருஷலும் ஈசனும் நா 

னே. பொன்ஞாபேனியலும் நானே, சிவரூபனும் நானே.” 

அதர்வணவேத முண்டகோபகிஷத். 
6, ॥./2 ரவா வரா A [Uhr yo &_ GF 1 f0d 0௦ 

OT eAQ.» easy (lL > | 69.109 Quire) உ) வாவெ 

வியூ டியூ கிரா வற ஹா). | 

யதாபசம₹ பசயதெ ருச்மவாணம் சர்தாரமீசம் 

பரு௦௩ம் ப்ரண்மயோரிம் | ததாவித்லார் புண்யபாபே 

விதாய நிரஞ்சன? பரமம் ஸாம்ய முபைதஇ ॥ 

(இ.ஸ்) or Gua ap ஹு பார்ப்பவன் பொன்வண்ணத்தின 

ருட்கர்த்தரும்ஈரரும்,புருஷரும், ரமாவுக்குக் காரணஞூபருமா 

யுள்ளவரைப் பார்க்கின்றா3னோ ௮ப்பொழுது ௮லன் ஜீவன் முக்த 

ணாப்ப் புண்ணியபாபத்தை யொழித்துக் களங்கமற்றவழையச் சிவ 

சாமியம்தை அடைகின்றான்.” (சாமியம்-சமம்;) 

7. (பழு 4750௩ 1 1 ஹ$ ௩0௩75) மய ஸி 

repurchase) worl | 2, wor Bur pr 270 Oat BS ag 

வரமா குறு பநர ௩. துப மிய ay | 

wars swede g மாராஸ்ஸமும்ர5ஸ்தம் கச்சர்கி 

சாமரூபேவிஹாய | தமாவிழ்வார் நாமரூபாச் விழுக் 33 

பராத்பரம் புரு௨ முபைதி திவயம் ॥ 

(இ-ள்) **எவவாறு ஓடுகின்ற நதிகள் சமுக்இரழ்தில் பாய் 

ந்து பெயரும் வடிவும் ஓ![நிந்து மறைகின்றனவோ, அவ்வாறே 

ஜீவன் முக்கனும் நாமரூபழ்தினின்றும் விடுபட்டுப் பரத்துக்குப் 

பாமாயிருக்குர் இவ்விய புருஷரை ௮ டைன் முன், 

9. ஹு) வாறெணே க விரஜா? வரயா ir 6) 

UL) fpf SET GON apy) agir OM aU BAT | 

ஸுர்யச்வாரேணதே விரஜா ப்ரயாந்தி 

யத்ரா$ம்ருகஸ்ஸ புருஷோஹ்யலயயாச்மா | 

(இ-ள்) '*'பாபஹீனர்கள் சூரிய தேஜோமார்க்கத்தால் ௮மிர் 

தலும், ௮அவ்யயனுமான புருஷன் இருக்குமிடத்தை ௮டைவார் 

கள்.?? (அமிர்தனென்னும் பெயர் கவபெருமாலுக்கே ரூடியாக 

வுரித்தென்பது யஜுர்வத ஜாபாலோபகிஷத்தில் 'சதருத்ரீ 

யத்தில் ௮டங்கய பெயர்கள் அமிர்தலுடைய நாமதேயங்கள்?? 

என்று யாந்ளுவல்கியர் விடையிறுத்தழே போதுமான சான்மும்)



ஒங்கார aS CTRL oY 

9, யெராரக்ஷர? ௨ர[ரஷ.) வெகஹ்டா 1௬ 

திவெ TE VO SIs போம் ௩5% | 

ட ட ௦ an ச டி 2 ரு e டி 

எசரக்ரம புருஷம் வேசஸமயம் கிவ்யோ மயஜூர். புரு ஷ5। 

(இ-ள) எனால் இக்தர் சக்திபாபஒிர புருஷ அறிவான். 

அவன பரமாகாசரததுள் வன், மூரந்துசில்லா வன், புஷ்” 

பிருஹ தாரண்ணியகோபரிஷத்-காண்வசாகை. 
° 0) 

10, வா ஈஸா ர 9 றா ருரு. ப மரி டப) 
3 3 wd «J 

வ qd 

Qs Pag பமக | 

TINMUOTN CASHTFUIITUTIW YMF WD Yi ROBE wpe S | 

(இ-ள்) OD ig மீ வசமஷ்டி ரூபணான omg ats KINI என் 

னும் பிரமாவிலும் பரராயும், உக்கிருவ்டராயுள்ள நாராயணரி 

னும் உத்கிருஷ்டராயும் தேகமாம்புரியின்கண் ணொ wih BT wT 

யாய்ச் சயனித்றுக்கொண்டிருச்ரும் புருஷராசய சிவபெருமா 

னைக் காண்குன் ரன்,” (இம்மதிரம் (Py A Dom Mag 4) yun 

உள்ளது.) 

11. பயொ$£யக A 5m 0 & LG உடாலெக்ஷ 0 

[இ 

nT? IE yr) ai வ [ர :ஷ$ | 

யோ?யம் விஞ்ஞானம௰? ப்ராணேவ௩ ஸ் ஜயர்தர்்யே 7 உ புருஷய 

(இ-ள்) இவன் விஞ்ஞானபயனாய்ப் ராணன்ருளானள் ளெ 

இருதயத்து ௮ஈகர்ஜோதியாயுள்ள புருஷன்,” 

கிருஷ்ண யஜுர்வேத கடோபநீஷத் 

12. க5ழமாஷு£ா _ச-5 பரு உக C4 4 ர வ பிரி 
9 CJ 9) 7 ¥ ட 

டி Og OW Oo) We கி | fe UOT ol fir ஹெ தவத th Aol GIP வ 00 இப 4h | 
CHU 

அ௮ங்குஷ்டமாத்ர$ புருஷோமச்ய .ஏ%மகிகிவ்டதி | 

ஈ-சானோ பூசபவயஸ்ய ஈததோ விஜ ஈகுப்ஸ்தே ॥ 

(இ-ள) Dy 6 (Hag 2 on oS om re B Us புருவூர் இருகயநடுளில் 

வீற்றிருப்பர், இவர் இறந்தகால எதிர்காலங்களுச்ராம் ஈசான 

ரா.தலின் எவர்க்கும் ௮ஞ்சுவாரல்லர்,'? 

19, யஊஷஹுவெஷ- ஜா.ம_தி_கா85 கர 

வ௩ாா௩ஷொ E32 reca | 

யஏஷ்ஸாப்5ஷ ஜாகர்.திசாமம் காயம் புருஷோ கிர்மிமாண॥
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(இ-ள்) 'நித்திரைசெய்பஷரில் விநிச்துக்கொண்டிருக்கும் 

அர்ப் புருஷர் நுவரவர் கர்மத்துக்கடோாக ஒன்றன்பின் னொன் 

(GVH ODE BEIT AKC புண்பெபண்ணுனெொருர்.?? 

அதர்வணவேத பிரசினோபரிஷத். 

Tb. 1 மொடா ரெ. திச, ணெவொ9ெ 

கொவாக்டஷிழரெண் வறாவு[ருஷ, Bedi vid 6 | 

॥8அஈ2ரசம் jb Mor gC reo Card gCu தேரைவாகூரொெண 

பரம் புருஷ ம. தீயாமீ 2 | 

(இ-ள்) (எவன் இழ்ஈப் பரமபுருஷரை நேம்மாக்திரைகளை 

புடைய “ஓம்? என்னும் IP ror TU OTE இயானஞ்செய் 

வான்? 

ருக்வேத புருஷஸ்-டுக்தம். 

19, eu 0 ஷ் வவெ உவ 75 0 GOS GO ய வவ > | 

mai y சகூஸ்டறா 19 (5. ர on SQhur aw .- § || 

LY FALTC A wll ஸாவம் Wd) BLY தம் யக சபலயம் | 

உசாம்ருடரலஸ்யே சாஈஉயுர்கே நாதிரோவுஇ | 

(இ.௭) (டு ரென் றது. எறு வருவறு, ஈதெல்லால் ப்ர 

னே. yh BMT Tom CO it <2) UY (1, HHO SHIN என்ற மோரூத்துக் 

குப் பிரபு. இவன அன்னத்தால் (பாரதிய வள்கு, நகளால்) 

th றச் சப்பவொன்.”' (இம் மாதி ரம் சுவதாசவத 2ராபறிஷதி 

திறுமுளளது.) ஈசானன் எனலும் பெயர் ஜகம்சாரண பிரமத் 

Bow பெயா் வழங்கும் சிவராமம். புருஷ ிக்தம் சிவபெரு 

மாயே பிரதிபா ஜிக்கின்றதென்பது போறிவாளர்கீர்வை. இத 

னப் பின்னர் தெவிவாம விளரூர்காட்டுவாம். 

10. குஸ்ரு ரரலலா.ப & லிறா Or கிவ zag | 
3 

தஸ்மாச்விரடஜாயத விராஜோ ௮.பூரு௨ஷு௨। 

(இ-ள்) “அவரினின்று விராட்டு பிறாதான், விராட்டுக்கு 

(மல புருஷன்.” 

சுக்லயஜுர்வேத மண்டல பிராம்மணோபரிஷத். 
17. லப-ி.ம ஷரயாச ஊவாஉமஹுஐற5 வரராஷு சவ 8 

ம) ச) உர | OAR ITS GO ECM ® 24.) 9௦ 

QISH wd பஹ ஹா.ப3 5 BRO OI TUUT BH ©8501 

a os



ஓங்கார வீரக்கம், 01 

சி சிகெவில | கரமாக 7 வருஷ? சகு க்ஷ) 
ப 

கெ | 

புச்சிகுஹாயாம் ஸர்வால்க ஸுரஈசரம் புருஷரூப மந்தர் லஷ்ய மித்ய 

பெ சீர்ஷாகர்தர்க கமண்டல மத்யகம் பஞ்சவத்ர முமாஸஹாயம் நீல 
கண்டம் ப்ரசார்5, மந்தர்லஷ்ய மிதிகே௫த் |அங்குஷ்டமாத்* புருஷோர் 

கர்லஷ்ய மிசியேசே ॥ 

(இ-ள்) “:புத்திகுகையின் கண்ணே சர்வாங்க சுந்தாமுள்ள 

புருஷா yi give GuOwenr அபரரும், fr Foor உள்ளி 

FG) மண்டலமத்தியில் பஞ்சமுகமும், நீலகண்டமும், மிக்க 

சாக்கர் தனமையுமுடை ய உமாசகாயர் ௮ற்தர்லட்சியமெனச் 

நிலரும், ௮ ங் குஷ்ட அளவினசாயபுருஷர் அந்தர்லட்சியமென 

ஒரு சிலரும் உரைக்கின்றனர்.” ் (இம்ம் ரத்தில் பஞ்சமுகம் 

உமாசகாபம், நீலகண்டம் முதலிய அடையாளங்கள் வெளிப் 

படையாகக் கூறப்பட்டிருத்தலால் ிரணவக்தின் நான்காம் 

மாற் இரையி ன் கேவதை சிவபெருமா னல்லவென்று மறுக்க யா 

ராலும் முடிய ர.) (ராமி நம்ப று ன் பரெவரிடக்ற எக்குற்ற 

[ிருப்பினும் அவற்றைப் பொறுத்தருளும் 211) நன்மை, (வெ 

௮ப்பனவே மசெய்யினுமென் இறைமையை நின்பெருமையினால், 

பொறுப்பவமன” என்றார் நம் ஆளுடைய வடிகள், 

தைத்திர்யாருண சாகை காராயணம். 
1S, பிய) 2 7) OL [URI 1114 CL BUM de 24.2. 19.0௯. | 

0] 78 “ப 9 
உளு. 7210-௧௦ விராட்வக்ந வி [0] 1 [slo sha iG a al 

ருதம்ஸத்யம் பரம்ப்ரஸ்ம புருஷம் சருவ ண பிங்சளம் | 

ஊர்தீவோதம் விருபாக்ஷம் விச்வருபாயவைகமோகம£ ॥ 

இர்) வாக்கனும் மனத்தினும் பேகமின்மையால் ரத 

மும் சற்தியமாம், எல்லாவற்றையுக் கடந் அரு, த்தலால் பரப்பிசம 

மும், ௪ சகரபுண்டரிசமாகிய புரியின் கண்ணே சயனித்திருத்த 

லாற் பருஷரும், பிரணவத்தின் வர்ரைவயத்யயத்திஷலெய்திய 

(அதாவது ௮கார உகார மகாரம் (௮, ௨, ம) என நிற்பது எழுத் 

துக்கள் மாறுதலால் உமா வெனவாயிற்று.) உமையாம் பரா 
| க.த்தியோடி.யைந்திருத்தலாற் கிருஷ்ணபிநங்களரும், அக்னியை 

விரியமாக உடைமையால் ஊர்த்துவ வீரியரும், முக்கணுடைமை 

யால் விருபாக்ஷரும், அஷ்டமார்த்தியா யிரு தலால் விசுவரூபரு 

மாயுள்ளாருக்கு' ஈமஸ்சாரம்.”” (கருஷ்ணபிங்களர் - அர்த்த
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ரீசுவரர்) விசுவரூபம் சிவபெருமானுக்கே சொந்தமென்பது 

யஜுர்வேத ருத்ரகமகத்தால் எளிதிலுணரக் இடக்கின்றது. 

10. வஊஷவா*[ரஈஷ வஷ. ஐ கர.1ர 8யி.ட_கி3 

TAL HAL Jap y srry Hu Hs | 

(இ-ள்) “இவர் புருஷர், இவர் பூதங்களுக்கு அதிபதி.” 

(பூதங்கள்-சர்வசீச தனறாசேழனப் பிரபஞ்சங்கள்) 

920. ௯௩. மாஷா. ௫7௦ ed wre nap S90 ag ca ஹஸ்றிர So | 

கறஹ வவ BW & ௦ பேர 05 adj corir <i} பறம, a | 

அங்குஷ்டமாத்ர£ புருஷோஙகுஷ்டஞ்ச ஸமாசரித: | 

ஈசஸ்ஸர்வஸ்ய ஜசச6௨ ப்ரபு ப்ரீணாகி விசவபுக் || 

(இ-ள்) “அங்குஷ்ட அளவின சாகிய புருஷர் அ௮ங்குஷ்டத் இ 

னையும் அச்ரயித்திருக்கின்முர். ஈசரும், சர்வஜகத்துக்கும் பிசபு 

வும், ரெபஞ்சத்தைக் கவளீகரிப்பவருகாயுள் ளா இவர் விருப்ப 

மேறுன்றனா.?? இம்மந்திசத்தில் ௮ங்குஷ்டமென்பது ஜீவாத் 

மாவாறும். “ஹிருதயம்” எனப்புிம் ஸ்தானம் கலை?மல்வைத்த 

பெருவிரலளவுள்ள காகையால் அவ்விதய தெம்பரத்தின் வடிவம் 

அ௮வவளவேயாகும், அதாரத்துக்2சற்றபடி அளவு சுறிக்கப்பட் 

டி ருக்கின்ற தூ. ௮ வளவில் மார்க்தங்கொண் டெழுர்தருளி 

இருப்பவர் சிவபெருமா ?ன யாதலின் அவரை அங்கஷ்ட அள 

வினையுடைய புருலரென்று சுருஇபுகம்ர்கது. சோதிமய சுயம்பு 

லிங்கமும் துவ, ஆ கையினாலன்றோ, அத நாராயணம் 

(திவாயநம₹ இவலிங்காயஈப$'”? என்று துதித்த2தாடு திருப்தி 

யடையாமல் *6(அ.த்மாயநம$ அக்மலிங்காயகப£"? எனவும் பரவி 

உமசாந்தமடைநதது, ஆத்மாக்கள் உஜ்ஜீவிக்கும்பொருட்டுப் 

பூர் முகசிவாலயங்களிலும் ௮ந்தச சோதி லிங்காகாரங்களே 

பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கன்றன. இதன் விரிவை வந்து[நிவர் 

துழிகாண்க, இத்தகைய வுண்லமயினை யுணசாப் பேதைமாக் 

கள் பழிபாவத்துக்குச் சிறிது மஞ்சாமல் வெவவறுவகையாகப் 
பிதற்றித் Bis gi எரிவாய் ஈரகத்துக் காளரஇன்றனர். றந் 

தோ! வினைகொடிது! கொடிது!! (ஊழிற் பெருவலியரவுள மற் 

ஜொன்று GLP aye; கான் முந்துறும்'' என்றார் செந்நாப்புலவர். 

21. யஊஷெொஞ ஹர உப ஆழி நய வா௩ரா௩ஷெொ 20. நாயே3 | 

சுர_கா ஹிரண ட |
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யஏஷாச் சர்ஹ்ரு சய தஸ்மிச்ஈயம் புருஷேோ மகசோம௰ய? 

அம்ருதோ ஹிரண் ம௰5 | 

(இ-ள்) *இநர்த இருதயத்திற்குள்ளே எர்க காசம் இருக் 

கஇன்ற3தா அ தனிடத்து ஞான நமாலறியக்கூடிய புருஷனும், 

பொன் வண்ணனுமான அமிர்கறுளன்.'” (பொன்வண்ணன் - 

சிவபெருமான்.) சாமவேத சாந்தோக்பயோபரிஷத். 

கணி 05. யவஊஷெொொ sur sto) 5) ஹிறணப9 பே ரஷா பங்கு 

2 
த ஹிருண) ற றர ரஹி fu ser V4 wo SU GHD 17 OO வர சவ 4 

பவ ௨ வ வவ \ LIU |] eo v2 பெ coor) Fas Qeay 
“லி 

கிணி | . 

யஎஷோக்தராதிசயே ஹிரண்மய: புருஷோ சருசயசே ஹிரண்ய ஈமச் 

ருர்ஹிரண்யசேச அப்ரணகாச்ஸர்வ ஏவ ஸுவர்ணஸ்தஸ்ய யதா கப்யா 

ஸம் புணடரீகமேவ மக்ஷிஸஸீ ॥ 

(இ-ள்) “பொற்றாடியும், பொற்?காசமும், ஈச முதலாக 

முழுதும் பொன்வண்ணாரு£ம், (கம் என்னும் நீரைக் கரக் தற் 

தன்மையால் தபி எனப்படும்! சூரியனால் அலர்தநப்பட்ட புண்ட 

ரீகம்போ லும் இருவி.நிகளு முடையவர், இஈ பூரியலுக்கு அந் 

தர்யாமியாயுள்ள ஹிரண்மய புருஷர்”? இங்கு கூறிப்போகத 

ஹிரண்மயம் (பொன்னிறம்) சிவபெருமானும் யுரியதெனறு 

பற்பல சுமுதிவாக்கியங்கள் எழுந்து முழங்கி யிருக்கவும், கடல் 

வண்ணராகய இருமாலுக்கு அதை யேற்ற மூயல்வது அறியா 

மையாம். ஹிரண்யசப்தம் பா£ணீ.ப 1௦ ௩௦- சமணியத்வபர$-4 

் என்று சுரு இப்பிரகாசிகை யுடையா விரும்பற்பாலதின்மேறறு” 

ராதிய வைஷ்ணவர் பொருர்தாப் பொருள்கொண்டது கேவலம் 

அசப்பியம். கெளணார்க்தமாகக்கொண்டால் HUIS HSS ஒரு 

வாறு பொருந்தும, அழ்வாராஇகளும் விஷ்ணுவினுடைய இரு 

மேனி கடல்வண்ணம், முகில்வண்ணம், காயாம்பூவண்ணம், ௧௫ 

வண்ணம் எனப் புசழ்ஈதுள்ளார்கள். சூடிக்கொடுதத காச்யொ 

ரும்(பொருத்தமுடைய ஈம்பியைப் புறப்போலுள்ள க கரியானை”' 

என்று வாழ்த்தி மடழ்ந்தனர். பூதசாதனாகிய சிவபெருமான் 

பொன்வண்ணசா யிருததலபற்றிய தைத்திரீயாருணசாகை நார 

யணம்,
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1 சொஹிறண) ear an(o)as ஹிரண)வணழாய ஹிரணு 

poe eur ஹிரணுவ தபெ்விகாவடகப்/ உர வ கப ISU» 

வ. ரபெ ரொ | 

ரமோஹிரணய பாவ ஹிரண்யவர்ணைய ஈறிரண்யரூபாய வறிரண்ய 

பதயேம்பிகாப3ஃய &மாபதயே பசுபதம 6மோகம: | 

(இ-ள்) 'பொற்ேரோளருக்கு, பொன்வண்ணருக்கு, பொன் 

மேனியருக்கு, பொன்லுக்கிறைவருக்கு, அம்பிகர பதிக்கு, உமா 

பதிக்கு, HU BSS ஈமஸ்காரம், ஈமஸ்காசம்?? என்று wba 

தது. அச் ச்ருதியின்படியே அம்வாரும் “பொன்றிகழும் மே 

னிப் புரிசடையம் புண்ணியலும்'' என்று துதித்நுள்ளார். து 

ரிய வேதம் மொழிச் படியே தமிழ்வேதம் *மிபொன்னார் ௧௫ 

மனியனே யும், மின்னோசடையாய்” எனவும் பரம் @ ooh G புரியு f) fd 93 7 | 6 

பரன் ௦ த் தானைப் பானீற்றானை.” எனவும், பொன்னாரமம பொன்னி னிறத்தா& ற்ருனை”? எனவும், ெ @) 

னியனே பலிதம் 21 யரைக்சசைற்று”” எனவம் ன் ov னியனே புலித்தோலை og” ம், மின்னொளி 
கொண்ட பொன்ஜனொளிதிகம” எனவுங் கூறிப் போந்தன. 

பொன்னிறம் எப்பொழுதும் சிவபெருமா அடைய சோதி சொரூ 

பத்தினை2ய விளக்கா நிற்கும். அல்லாபலும் மேலை காட்டிய 

சாரிதோக்பெ வாக்நியத்தில இரு புண்டரீசம்போலும் கண்ச௰ா 

யுடையவர் ட்ன்று மொழிம்திரு 2 கலால் சிவபெருமானுடைய 

திரித்திரங்களுள் ஸுமன்ருவழு. சேழ்திரம் முருளித சுபாவ 

(Pou we pollo wri ேத்திங்களிரண்டே ஆண்டு எடுக் 

கப்பட்டன, அதனால் ௮வவாச்கியம் ௪வபெருமாம£க் குறிக்கு 

வில்லையென்று ஆசசெஷபிக்கிறது கூடாது. மூன்று புதல்வா 

களையுடைய பிராமணோத்கமரொருவரைப்பா/த்து அவருடைய 

இரண்டு புகல்வர்கன் சவஞானச செல்வர்களென் மூல மூன்று 

வது புதல்வர் அவருக்கில்லயென்று அவ்வாரஇயங் கூறியதா 

கக் கொள்ளுதல் நீதியாமோ, அதுபோல இதுவுமாம். ஆயின் 

சூரியனுக்குள் ளிருப்பவர் சூரியமகாராயணமெனவும் ௮வரைப் 

பற்றிச் சந்தியாவந்தன காலங்களில் 
9 g, ) O2) Hany ர ஹலி ஈர. ணது56 ab 

. ராறாயணஹறவிஜாஹ ந an 6a a95 | 
an 

தயேயஸ்ஸதா ஸ்விசக்ரு மண்டலமயலக்2 ௧ 

சாடராயணஸ்ஸரஸஹிஜாஸந ஸச்நிவிஷ்ட௨ ,
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(இ.-௭) சூரியமண்டல மத்தியினராகிய கரசாயணார் கபா 

லாசனத்தி லிருப்பவராக OT GT GD தியானிக்கற்பால i.) eles 

உலஇனர் எப்பொ EP # ஆம் படிக்கின் ர Now ag ளான LO! aa jul om ly hi 

Fh Dvroy wre Ome g7 Ga ot OB Tie te I DUE OF BSB) B45 

HITT Gots ஸ்மிருதிகூறபாயின் அவ் வாக்யெம் பிரபலப் பிப 

மாணமாக றுங்கேரிர்கப்பவஇன் ற, டு ரண்டு லிங்கள்கள் லார 

ங்கு கூறப்படின் வீசசேஷ லிங்சத்தால் சாபன்யலிங்கம் பாதிச் 

கப்பமமன்ரோ. ஆரலால் வெள்கி வசனத்தைம் கெள்ரைமாக 

வும், துதிபாமாகவுங் செொள்ளா கதலேரிபதம், இச்சு முறைமைப் 

படி ஒன்றுக்கொன் று விாதும்போலப் பொரு ot போதி DK U0 

சுருதில்மிருதி வசனங்களை ட லச (Pop aM AMID OT BL 

மகொண்டு அராயக்த ற தல Sl ன் றியமையா ச கடஸும், 

கிருஷ்ண யஜுர்வேத தைத்திரீப சம்ஹிதை, 
Qenntlun$ovs Qa fw By alos பாவதி க] 

௮அமெள்யோ$வஸர்பத! லக்ரீம்வா விலொவறி; உ 
. . . “on ச 

(இ-ள) (1 நரி WILD DY LD BOM GU HH hl. GUL SH DOI 

செய்விக்கும் பொரு ட்டு சிவபிரான்) பிரவிர்ற்திக்கின் றவர். 
oof 8் 

இவா 1b VGH GW Lh LO lol Fb IM CIp CE) edt Lil all 2 or eal இய யாதி 

் ச n ச லு] oy 
இப் பிரபல பிரமா ணப்படி ஒமிரண்ணிய துல்லி பரு யரும், விரி 

லோசனரும், havc ena டும், உமாபதியும், FLW) OMG HTS ae 

லரரும், சாவபாபழம தொடக்கல்லா தவரும், பகவா னுமாகிய வெ 
A . . ப . : ING ¢ . 

பெருமர?ன ரூ ப் ணுக்கு ழ் HLda thik’, FT a: 0 pik ey D ய் ழீ தி 

டி ௪ . ச , 5 . e ட (ஆ. . 4 

LIT HE BIG IAN, CL முழமுட்சும்களால் செலிக்கப்பமிம் சேல்ப த 

மாயுள்ளாரெனச்சித்திக்கய/ தொரு சமுசயமு மின்று, மேழும், 

சுக்ல யஜுர்வேத பிரு தாரண்யகோபநீஷத், 
ia \ ir 2) ௪. னீ ro Lie 2. ரறொய யத ஷர 

0) C)uu Cat 0) ம] 

Ba ச்ம் காட ae Hl 

பஸ்யாதிழ்யச்சரிரம் ய இய மர்தமோய மயதமேஷத . 

ஆஜ்மார்தர்யாம் யமரு chil 

( இ-ள்) ர வலுக்குச் சூரியன் சரீரம், எவன் சூரிய துக் 

குள்ளிருந்து வனை இயகருனேறான். வனை ஆத்மாவின் 

அந்தர்யாமி, mit go (Fares) என்று சாற்றிப.து. இதும் 

சூரியலும் அறியொணாது வன் சூரியாந்தர்யராமியாகிய Bay 

9
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பெருமான் என்பது வெளிப்பட்ட, ௮கனலே சூரிய உபா 

சனையும் சிவ உபாசனைமயயாம். சூரியன் இவ வுருவெனகீ 

கொண்டு உபாசிப்பவமர வி?சஷ பலன் அடைவர், என்னை ! 

உலகத்தில ரூரியகாராயணன் என்னும் காமம் மிகவும் பிர 

சித்திபெற்றிருக்கலின் ரூரிபவழிபாடு விஷ்ணு வரிபாடெயாரும் 

எனின், அது கூடாறு, ரூரிய நாராயணன் என்னும் (ரெயோ 

சத்திலுள்ள மாராயண சப்தவாச்சியன் ஆதித்பமண்டலாபிமானி 

யாகிய ரூரியனே யன்றி வைகுண்டவாசனான நாராயரைன் ௮ல் 

னை. இதற்குப் ப்ரமாணம்; 

சுக்லயஜுர்வேதமண்டல ப்ராஹ்மணோபரிஷத். 
யா gable yr: atau ann S»d pond தமல 

7 S_abire “9? + 1 Gur (o) 99ir Wa நாடி oy 8 8 5 FN 
malay 

@ ip எப ஹீ. வஹஹொவாவு பாராயண | 

யாஜ்ஞூவல்க்யோஹனவை மஹாமுரி ராதித்பலோகம் 

ஜசாமதமாதிர்யம் ஈச்வாபோ பக௮ர்சாதிசயாச்மத லி 

மநுப்ரூஹீ௫ ஸஹோலாச சாராயண। ॥ 

(இ-ள்) பாஜ்ஞவல்கயே மகாமுனிவர் அதித்கியலாகம் 

புகுந்தன; அவ வாதுத்தியன அவர் வணஙப் பகவானே ! 

ஆ தித்தியனே ! MH, FOF BBM 5 HO FS கூறுதியென நாராயணன் 

(சூரியன்) கூறுகனறனன்'' என வருமாறு காண்க, இதனாலே 

ரூரியலும் நாராயணன் என்லும் பெயர்கொண்டு விளங்குகன் 

றனன் என்பது சுருதிசித்தம். 

இன்னும்மேலை உகசஹரித்த (33) பிரபலசுருதி வாக்கயெங்க 
ளாலும்), இவைபோன்ற ஏனைய அள A nim 5 சுருதிப்பிமாணங்க 

ளாலும் வேதவழக்கு மிகுதி பற்றிப் பிரணவத்தின் இறுதியி 

அள்ள சான்காம் மாத்திரையின் தெய்வமாகப் படிக்கப்பட்ட 

புருஷர் சிவபபெருமானென்றே வெள்ளிடைமலைபோல் ஸ்தாபிக் 

சப்பட்டது, ௮னறியும் இச்சிவ பரம்பொருளை வேதம் பல 

விடங்களில் | “சதுர்த்தம்”, ““சலுரத்தம்? என்று துதித்துப் 

பரத்துவ நிரூபணஞ் செய்துள்ளது. நாற்றெட்டு உபநிஷத்துக் 

களா லடையப்பெறம் மோ சாம்பிராஜ்ஜியக்தைத் Saber 

தாபரிபாகிக்கு உடனே யளிககும் பெருஞ்' 2சமநிதி என்று சுக்ல 

யஜுர்வேத முக்திகோபரிஷத்தால்
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n ஸு னு - - rc 

CIT WO Ai aGliara@ > 33 க்ஷ மரா) யி கிப் | 
4) 

மாண்டூக்யமேகஹேலாலம் முழுக்ஷடுணும் விமுக்தயே | 

(இ-ள்) (் (Lp 5 Bul wv விருப்பமுடை2யா ருக்கு (ஐச்தியின் 

பொரு ட்டு மாண்டிக்யோபநிஷம் ஒன்ம்ற போறும்” எனக் 

கொளி பெரி வண? ண்டூந்யோபரிஷ J காண்டாடப்பெறற அதாவணவத மணா பாபட்ஷ்த். 

], nid 25௨ டம் ft GL! era. | nay ர lola [247 dig ௨112 0 Lt. 
au —& ௨7 21 CJ லப டத ய 

Cer + cm, a ony : - \ ‘ ப்ர 

ஷேர்... பெட்டி. பேர BY AEG). J த 2 | co. VT ட எவ) a CUT | 19) 

4 3 ் : ் 

தம ராவே ௮7,6007 © 995) குவ ப 10 மெக்கா க படர 
7 9) . 9) 9) gc 9) 

8. . ர ர 1.01) . . 

Loui (uo உர ிவரவப414) SCT oY yal. (Mo) Beno Qs ge 

nie ; in CO, 7 2 | 

நாக்ச3 ப் ரச்ஞம் ஈபஹிப்ரச்ளம் கோபய28 VOR GRID ஈப்ரஈ்ஞானககம் 

ஈப்ரக்ஞம் ராப் ரஃஞம் | அழ்ருஷ்டமவ்யவ றாரய மரா யை மல்ஷ்ண மரி த 

மல்பபதேசசய மைகாச்ம்ய ப்ரத்பய ஸாரம் ப்ப்பஞ்_2சாபசமம் சாரம் Ray 

மச்வைழம் சதுர் த்தமக்யந்தே ஸஆச்மா aval 2 wru 8 I 

( Q)-ar) 'சொற்பனுவஸ்்ைைை இல்லாத.நும், IRM hee TT AO OD 

யற்றதும், இவ விரண்டு மில்லாதறும், அஞ்ஞா னப் பிரஞ்மை 

. . 6 . ‘eX: 3 டட . . , 

யற்றதும், பிராஞ்ஞ்சொருபத்தில வேழுன இம, எதிர our 

ருக்கும் ஞானதை யணிப்பறும், கணா முத் oud Lt இச்திரிய நேர னரு 

‘ . ் . உ,” உ 3 ் உட்ச . ம் e 

LIT (HD GE: CFT LOT BT BH Hl LN, ov Tae திரியம்தின் வி “si பாரத hl B 

e ௪ . ச ் . « . 

கெட்டாதறும், பாணிந்திரியத் துக்குப் (பிடி படாகுறும், அறமா 
த் க . ry . . க e 

னப் பீரமாணங்களால் அறியப்படாத, இது எனறு சட்டி 

யுணாத்த முடியாததும், இப்படி.ப்பட்டதென் று நிர்ரயிக்கப் 

படாததும், ஞானானந்த சொழுபமுடைய தும்) உல்லாப் 1! ரபஞ் 

சங்களறாம் ஒடுய்கும் இடமான பட) “FA 5B BLOT OW Gl), இரண்டற 

உ டி. 4 ௪ ° . . 

ற்துமாயுளள சிவபரம்பொருளை நான்காம் மாத்திரையின் 
° e ௪ 5 ந . ர் 

தெய்வமாக cram BRUT Sa. வனே பாமாத்மா. வேனே 

அறியத்தக்கவன? எனவும், 
: ‘ , . G . : டட ‘ 8் 

டமா ஸ்ர தாமு ராவ வவறு 5 வெ! 2) ல மம் (2) 

2 25 பே 0) 9 CI wt அவம் 

5990 அத வவ சொகாா Gol oho ou வி 70131. மார5$தா 
( ag 8) 

no Warr Glue. Wasa» மெ. | 
க் 

அமாத்ரஸ்ச தர்த்தோ வயவஹார்ம: ப்ரபஞ்சோபசம* சிலோச்வைத 

ஏல மோங்காம் ஆக்மைவ ஸமவிசத்யாதம நரதமா 6ம் யஏவம் Gags wean 

வேத ॥
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௪ , ஆ rn . ty உ ் டி 

(இ.ஸள்) “(பம ல கூறிப் 2 பார்க கார உகார மகாரங்க 
. ட . க் அ, “ . ச் a e 

(ள் oa வம்) மாரில் சரபு) ஈர avar T Ha eay of LN, OUT DH LN ODT (HIG 

ஞக்றா எட்டா ஈவளுயும், பிரபஞசங்களுக்கெல்லாம் லயஸ்தான 
ட ச pore ச் . . ன ட ட ர் e 

(OP aot பயம, இரண டறறவளுபயு (ம் (பிரம, வீ வ, உருத்திரர்க 

ட இடவ ட ய ளூசகு திமப்பட்ட) நான்காவது தெப்வமாயும், பரமாத்மா 
. ரு e ௩ 5 ௪ e 

வாயுயுளள Gi ow olism மான் ஐங்கார மபயாஇன் ன... அவனை 
A , 

எவன இப்படி பற்க oot (9's CD AY UAT இவருடைய 2 DEBT SB 

ல அச்வ பாமாத்காலை யடைஇன் agen?’ எனவும் சாதித் 
8 . ர * . ச ச 

UO DG. இந்த ஓங்காரம் ஒரு த்ய குகையி ன கண்ணுளள 
உடன் ௩ “N ௪ e 

சிசாகாச சொருபமா யிருக்கன்றதென்று சாமவேத மைத்ரா 

யண் யுபநிஷத், 
ப yr [ர ௨/1! 3 61... ஸ்பா oO CHILI 7 an. oo YVAN TUT | 
ண் 

தாயக்ரம் பு பன்சயாஜ்ஜேயம் நீஹிதம் குஹாயாம் 

(இ-ள்) **காரன்றகஷிரமுடையறும், ஜந்துவகையா யறிதற் 

கூரியறுமாயுள்ளது. இருகயருகையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.!” 

எலா முடி.வுகட்டியன். இதனால் மறைமாடிவாகிய மாண்டுக்யோப 

நிஷதக்துங்கூட ச மம்பர வித்தையென்று சொல்லப்பட்ட SITIOS 

ையையே எடுத் ம்பம் ற்றென்பது மறைமுடி வல்லோர் அணிப். 

அன்றியும் ௮யன் அரி அரன் என்னுச் இரிகூர்த்திகளுக்கு 

மேலே, நான்காவது தெய்வம் பரப்பிரம சிவபிசாளாய் இருத்கலி 
லைன். சுமுதியானது. சிலம் என்னும் பரம்பொருளைச் 

சதுர்றுத சப்த வார்சியப் பொருளாக ஐபமற வெடுத்து விளக் 

இற்று. ஏச்சிவமும் பஞ்சகருச்யச் தாண்டவஞ்செய்யும் பாணவா 

பின்ன நடரரறப்பெழுமாமன யாவர் என்பதைய முணர்க்க ஆத் 
உ % உ) உ 5 0 ய உட . 

மாக்களுக்கு அலுக்கிரகார்ச்கமாயுள்ள ம2கசுரமூர்ச்தம் இரு 

பத்ைந்தலுள (2). KI? _ விஅற்பகி ௪ து TH Bw BD BHU 

கம்) என ஸ்ரீ நடராஜயார்க்நியைகான்காம்ஸ்தரனத்தில் வைத்து 

வாதுளோத்ர சுத்தசாதாக்கியம் இயம்பிற்று, சிரு த்தாண்டகவேர் 
ay டு தத உ ் உர் றி G 

தரும VU OY GOT 0 LI oO fy LO Alt a T 8 Ous மேமலார்க்கு LO 

லோர்க்கு மேலாய் போற்றி'? எனவும், 'விண்பேலு மேலும் நிமிர் 

ந்தாய போற்றி மேம்லார்கள் மேலோர்கள் மேலாய Gur ps”? 

61 ST OY திருவாய்மலரந்தருவிஞர், தாயுமான சுவாமிகளும், 

இந்த்சாதி ததேவலசதகள் பிரம்மாதிகடவுளர் இருக்காதி வேதமூனிவர், 

எண்ணரிய சணசாதர் ₹௮ரத இெழெதர்சள் இரவிமதியாதியோர்சள்.
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கந்தருவர் கின்னரர்கள் மரரையர்களி யார சைகுவிகத்தி௫செய்வமே 

கருகரிய ரெசபையி ஷான 53 ராசமமிமி கருர் சடவுளே?? என்று 

நான்காவது தெய்விம பரம பரும oF 0! பசழ்றுவறி ர்ணயஞ் 
o டி ச் கு . ௫ . . 

செய்கருளிஞா். (பிரபமாதி கடவு ரஃ ரமன, வஷலு, உருத 

திரன் முதலியார்.) 

&) gp இங்கனமிருக்க, incor bb ரூபியான வ நண 3?தவண் 
௪ 3 ‘ vn ச "நூ 

நானகு வியூகருபமுடைய உரராயணனைப் பபலவிய தோத்திரமே 
க . ஆ. . . ட 

இம் மாண் ரச்சியவான்று பாத்ம புராண றை FTTH 

கொண்டு ஸ்ரீமக் பாத்வாசாரியர் Kio பாவிபத்தில் வரைந்து 

ENA BONG. Gu sug ச நு திவாக்பெயகளில் டனகரவது தெய் 

பெயர் சிவ சப்துவ பிர த்கலிஷ மாட விஷ்ணுலி வட Soft Mog Cu FEI BIDIUL TH hb Foi ey VID, ON AP ONY) MW o7 Sh) GT 

. ௬ . ப் * க * 

மேழுவும் சுருதியில் யாண்டு சறுமகத சபறமாகப் படிக்கப் 
. . ச e ஃ 

படாமையாலு ௮ விஷபம் LY ORATION சந்2தக விபரீ தமற 
ப் ர % ௪ ஓ 

ஆராயறபால oo Gil) 22) அதாவ ண வயேத அதர்வசிகோபகிஷத், 

ava jeu! Sant eu Oy ஷா ௮ யா.1௦ விஷ. 52 | 
enor 

வரர vor > ர ஷி ஹெ 6 ஹகரவொண ஹ் 0 90.7 Hag ro.) 1.) iT 

G 

[ர் | வரண? 8. ஙி cary anes lg) ase 0 yr) espe 2.55 

தறி வர திஷாஉ௫) பநாய் ஸா) oy U TUS) fa \> | 

vias Terre wera MoT Flas LOW தயா௩ம் விஷ்ண₹।ப்ராணம் 

eras eam ko ers ஸம்ப்ரதிவ்டாப்ய யாதா ௫௪1௩ | ப்ராணம் மனஹி 

ஸஹசரணைரசாதாச்தே பரமாசமநகி ஸம்பர்திஷ்டா ய தயாமீதே சாம் 

ப்ரத்யாயிதஃயம் ॥ 

(இ-௪) '(எல்லாக்சரணங்களுப மனதில் பிர இஷ்டிக்கப்பட் 

டிருத்தலின் ம மனமா யிருக்இற wae gD! த்யானம் ஆவன். 

(அது சொற்பனம் பான்ற 2யாகாவஸதை ) அம்மனம் பிராண 

னில் 9ரதிஷ்டிக்கப்பட்டிரூக்தலின் ௮ஈகப் பராணனாயிருக்கறெ 
உருத்திரன் த்யாதா அவன, இய 7 தா-தியானிப்பபன, (௮ து 

சுழுத்தியைப்2பானற சொருபமாத்திரையாய் நிற்கும் யோகர 

வஸ்தை) காணம், மனம், பீராணன் என்பன நாதத்தின் அந்த 

மாதிய பரமாத்மாவினிடத்தில் பிர இஷ்டி க்சப்பட் டிருத்தலின் 

அப்பரமாத்மாவாய்த் தியானிக் கற்பாலராம் ஈசானரைத் தியா 

னிக்க. மிகுதியுந் தியானிக்க” எனவும், அதர்உணவேத பஸ்ம 

ஜாபாலோபரீஷத்.
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சுி௮_த5 Ql_ FMI) Oy விஷ, (ர 1ஒரா_த்.த5 

ணன் 

வ கரேறறரஹ) » MMA ular]: 

அத்வைதம் ச தர்ச்தம் ப்ரஹ்ம விஷ்சு ௬ச்ராதீதம் 

ஏகசமாசாஸ்யம் பகவரம் வம் | 

(இ-ள்) '*'இரண்டற்றவரும், சதுர்த்த சப்த வாச்சிபரும், 

பிரம விஷ்ணு ருத்திரர்களைக் கடர் தவரும், உபாசிக்கத்தக்க ஏக 

ரும், ஷாட்குண்ணிய சம்பர்நஈருமான சிவபெருமான்”? எனவும் 

முழக்கி நானகாவது தெய்வத்தை வெளிப்படையாய் நிரூபித்த 

படியால் இத்திறச் சுருதிவாககிபங்களுக்கு நேர் விமராதமாப்ப் 

பாத்2மாத்தரங் கூறுமாயின் ௮ப் புராணக் கூற்றின் வன்மை 

மென்மைகள் எத்திறத்தனவென மேதாவியர்களே அறியற்பா 

லர். ௮வவக்காலங்களில் அவ்வவ் வாத்மாக்களுடைய பரிபாகத் 

géispu சிற்சில ஆசிரியன்மார்கள் வெளிப்பட்டுச் ௪௬ இகளி 

ஓரள பொருள்களைச் சமுத்திரகலச நயம்பற்றி ஆண்டாண் 

டெடுத்துச்சொண்டு திருத்தியும் புதுக்கயும் சமயஸ்தாபனஞ் 

செய்வார்களாயின் ௮துவும் சிவபெருமானது FH humours 

லின் அவாகளைப்பற்றிக் குறைகூற எம் முளளந் அணியவில்லை, 

ஆனால் அவர்கள் கொள்கை மட்டும் எம் வைதிக சைல, ந்துக்கு 

முற்றும் விரோதமா யிருத்தலினலைன் ரு ௮வற்றை மறுக்காம். 

விரிவிலா வறிவிஞாகள வெ ரர சமயஞ்செய்2 - மர ரிவிணாற் 

சொன்னா3ரனு மெம்பிசாற் கேற்றதாகும் 

ம்து அழுதவாக்2க இற்கு ச நிதரிசனமாம். “ம பதவாதப் பிசுக் 

'? என்னும் நாவுக் கரச 

கரைக் காணாகண்வாய்ப் 2பசாதப் பேய்களோா2ட'? என்றார் எம் 

சிவஞானச் செல்வர். 

உபரிஷத்திலசமாகய மாண்டுக்கப சுருதிப் பொருள் 

இவ்வாறிருக்கச சிவம் என்பதற்கு மங்கள சொருபனெனவும், 

சதுர்த்தம் என்பதற்குச் சங்கர்ஷணன, பர தயுமகன, அடிருத்தன், 

வியூஃவாசு?தவனாகய துரீயனெனவும் பொருட்படுத்தி இக நால் 

வரும் பசரவாசுதேவனிடத்திலிருந்து ஆவிர்ப்பவி2து ௮வனிடத் 

திலேயே அ௮க்தர்த்தானமாகின்றார்களெனவும, பிரணவத்தின் 

நான்கு மாத்திரைகள் இந் நான்கு மூர்த்திகளெனவும், இக் 

நான்கு மாத்திரைகளும் ஓன்று சேர்ந்த சமஸ்டிப்பிரணவம் ஜர் 

தாவது மூர்த்தியாகிய பரவாசு?தவனெனலும் பாஞ்சராததரத்
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கைப் பிரமாணமாகககொண்டு 0) ஈருக்தாப் பொருசா படுத்தி 

யுள்ளார்கள் விசிஷ்டாத்வைத மதூத்தாற்இகள். இப்பொருள் 

மேற்படி பஸ்ம ஜாபாலோப நிலத்துக்கும், வேறு am Gases 

யங்களுக்கும் முற்றும் முரணாயிருத்தல் காண்க, சிவம் என்னுஞ் 

சொல்லுக்கு மங்களசொருூப னெனப் பொருள் செய்துவிட் 

LID wi FT KS FUG TG கரிய தெப்வம் aries பர்கொண்டு 

அச் Fh Bud id Bomi9 § gpuiror தன் றிய இடமே யில்லை. உப 

நிஷத் தூக்களில் சனுர்த்தசப்கம்வரும் வாக்கியங்கடோறும் சிவம் 

என்னும் பெயசேயன்றி OUT HS Fe ராராயணாதி நாமங்களில் யா 

தொன்றும் வரக் காணப்படவில்லை. சிவன் கிருஷ்ணன் முகலிய 

சொற்கள் மங்களன், கரியன் என் லூம் பொருள்யுச் தருமென்று 

நிகண்டுகளிற் படிக்கப்பட் டிருப்பினும், ௮.2 நிசண்டிசள் பாம 

சிவனும் Baur gin gap dor Ours soa er Ca dr wash» 

எடுத2தாதுூவதால் மே ற்கண்ட நியாயத்தை விசேஷப் பொருள் 

களைக் குறிக்காத இடங்களில2!/ விரியாகப் படுத்த2வண்டி 

யது apa Suca ௮ ங்ஙன Nua Forst Ce vs g, A Harpoon a 

தேவை என்பனவாதிசுருஇி வாக்கியங்களும், ஆன்றோர் வழக் 

குகளும் ௮வலமா பொர ஈதுபோம், ஆதலால் சிவசப்தத்தின் 

பொருள் சிவபெருமானென்றறிநில சுருதியின் சம்மதம். சிவ 

சப்தநதைம் கா இனால் கேட்கவும, வாயினுற் சொல்லவும், உச்ச 

சிப்பவரைக் சண்ணினல் காணவும் உடன்படாசுவர்கள் பரத் 

துவ விஷய இல் மட்டும் தைக கையாள ழுபல்வறு பொருதத 

மாமோ. ஐபகோ! பரிராபம்!! பரிதாபம்!!! சுருஇிகளுக்கு ௮௫ 

தச். Foro gu TERRIA TM எத்தகை?யாராலும் 

பேதிக்கப்படாத வாய்ப்புடைத்தென்பது சத்தியம். முக்கா 

லஞ் சத்தியம், 

வேதமாகிய உடலுக்குச் சிவமே உயிரென முன்னமே தெரி 

வித்துள்ளாம், 66 GLUE Li oh Hafler மியஹ் _ போசாத்ருடிபலி 

யஷீ - காரணத்திலும் இடுருறிவன்மை யுடையது'? என்னும் 

இலக்கண நியமனப்படி சிவம் என்னுஞ் சொல்லுக்கு மங்களகர 

னெனப் பொருளுரைத்தலினும் சிவன் (௮கண்ட சச்சிதாநந்த 

கன உமையொரு பாகன்) எனும் இடுகுறிப் பொருளுரை ததலே 

தியாயமன்றரோ, இதுவே சர்வ வேதாநதங்களிலுமுள்ள ஸார 

பூதமான பிரமேயம், wif oon gpg Jaret முது என
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வும், காஞ்சி என்னும் ஈசரைப் பெருமாள் கோயில் எனவு , 

சிதம்பரம் என்னுஞ் ேத்தாத்தைச சத்தாகூடம் எனவும், 

சிவகங்கை என்னும் ஊரைக் குறுணிக்குண்டு எனவும் குழு உக 

குறியாகக் கூறித்திரியும் மகாவெசம்பூண்ட வைணவர்களுக்கு 

இவ்வரிய பெரியஉண்டை எவ்வாறு விள Gos மதமொழ்ரு 

தால் மறைமொழி ள்ளங கும். 

இத்தகைய சிடப்புப்பொருந்திய Gavel எலும நாமம் 

தனக்சேயுடைய செம்2மனி ௮மமானுகிய ச€லவபசமபொருளே 

சர்வபாஷ்யக் கர்த்தா ந்சகளாலும் புகழ்சது 2பசப்பட்ட தமசோப 

நிஷத்துக்களுக்குள் ஈசாவாசியததில ஈசன், ஆத்மா, அம்ருதம் 

எனவும், ேசோபகிஃ த்தில் உப [தவியாரா பல SOB) நாயக 

செனச் சுட்டி யுணா தப்பட்ட யக ?நாலுதசாற்யெ ப்ரறமம் 

எனவும், கடோபநிஷக்தில் ப்ர ப ம், தேவன், விஷ்ணு, . சானன் 

எனவும், பிரசினேபகஷ தில பாப்ரஹ்மம், பரமாத்மா, புருஷன் 

எனவும், முண்டகோபநிஷ)தஇில புருஷன், அக்ஷரம், அம்ருதம், 

ஈசன் எனவும், மாண்டேக?யாபநிமத்தில் பாஸ்மம், சீவம் என 

வும், தைத்திரியோபறிஷ3 இல் ப்ரஸ்மம எனவுமி, ஐத 9 SWE 

நிஷத்தில் ஆத்மா, புருஷன் எனவும், சாந்மிதாம் 2 பாபரிஷது தில் 

ஆகாசம், புருஷன், ப்ரஹ்மம், ௮ம்ருதம் எனவும், பிரத பரப 

கோபறிலஷததில் ப்ரஹ்மம், புருஷன், அம்ருதம், அசஷாம், உசானன் 

எனவும் பல திவவிய திநராமங்களால் அலங்சுரிசசப்பட்டிருக் 

கின்றனர். இம் காமங்களுள் பொதுப்பெயா்சமை பெலலாம் 

சிறப்புப் பொருளின் டகது சாமான்ய வீசசஷ்பாலக தால சேர்ப் 

பது நியாயம். அப்படிமப மீமாமஸகரும அரம் ௮ததியாயத்து 

ஈற்றதிகரணத்தில் பவா மாவா 9)_8, வரை Mm சாரம்காவா மரு 

த்ரவர்ணாத்-சாசமன் போ Lob Br aud wows BT ov? ol ot Mh சூத்த 

TS Bw நியமித்துள்ளாகள. BY LUT.) J od Qos aregu 

பொதுச் சொற்கள் யாவும் சிவன் என்று வி?சஷச் சொல்லி 

னிடத்?த நிலையுறறதெள ஐயமற அறிக. 

ன்ன றியும் தைத்திரீயாரண்யகத்தில் க்ருஷ்ண பிங்களன், 

விருபாக்ஷன், அம்பிகாபதி, உமாபதி, பசுபதி, மஹேம்வரன், மஹா 
தேவன், ஸ்தாசிவன் என வும், சைவல்யோபறிஷத்தில் உமாஸ்ஹா 

யன், த்ரிலோசனன், நீலகண்டன் எனவும், ௮தர்வசிகோபநிஷத் 

இல் ஈசானன், சம்பு, சிவன் தன 6. ம், சவத சவத ?சாபநிஷத்தில்
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QUT GOT உருத்திரன், சிவன், ௩ சானன, மஹாதேவன் எனவும், நு 
௪ 1 ௫ . ர் உ ‘ ஈ * e உ. a 

allinam aruda OUT Ot Hag b BM LY (fh 12607 5 கிருஷ்ணமிங்தள னு 5 

வருபாஷ்ஷ்ன், சங்கரன், BUC MTD Fr, உமாபதி, பசுபதி, பிநாகி 

எனலும், யோசு தற்வொபதிஷத் தில்முக்கண்ணன் ௨ .மைபாசன், 

வரதன் ‘oT OO வும், மண்டல ப்ரா oh i [Bow at rib anf, HE ov உமாஸ்ஹாா 

பன, நீலகண்டன், ப்ரசாந்தன் oF oI oN If Lie ற ப அநபுதநாம 
‘ ச் 

கேயங்களால் போர் ற்றப்பட்டி. (௬. க்கின்றனர், இன்னும் ayer w 

உபரிஷம்துக்களிலும், 3 வத எாசங்களிலும் இவ வாற பாழ்லுவ 

நிரூபணத்றுக் குரிப நற்தரரணை நர LNB) Bow fav வம் இக்கப்பட்டிறா க 
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ச உட சு “ரு . ச ச 4 ௪ 

களைக்கொண்டு GUTH PROF பகராமல் இட்டெடுக்கும்படிச் 

செப்து எமற வைதிக சைவ பண்மைடையபப பிரமத்தை இடை 

யது சந்திர தம் பிரமவா Bau sand களிக்குமாறு செளிவாய் 

நிஷப்பபாம். 
௪ * a * ர ் 1 ~ ட ர் திரிமார்த்தகளி லொருவரான விஷ்ணுழர்த்தியே வைஷ்ணவ 

« உ. ச் At e - - உ ன் க . னி - ௪ 

சமயக் கடவுளெனவும், ௮ம்முடி'2ப இழ்வார்களுக்குஞ் சம்மத 

மெனவும் யாம் கூறியதற்குப் பீரமாணம் வருமாறு. 

fl மோழி திருமங்கையாழ்வார் பேரிய திருமோழி. 
1, கூல்ரிலெங்கண்மூர் ததி யிவளென் 0 ணிலரோடு 

சேவர் வச் இிலரஞ்சு சாங்கூர்2 41: 2ரிச்கூடம் மானே.
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ல WHITH வி௱ாக்கம் =]
 

~]
 

rN wry . m= ட்ப 
2. முவரிலொருவஞய வாரு ௮டை யலை கரண்ட -கோரவினை. 

வயோயலேகயாழவார் 'யறபா. 
cs oo ப் 

். மூரிலாவார் நூவரோ யா்முவருள்ளாம். முசலாவான் ey Ciba aren enn Ces 
1 ௪ a N ® ப 

தோண்டாடிட்போடி பாழவார். 

1. ழலையறுப்புண்டு மாவேண் 2 த்கியல்காண்மிகசயா 

சிலையினைலவங்கைச சற்ற மவனே (D sf id Gb) OID SEF , 

ஈமமாழ்வார் திருவாய்மோழி தவிர தருவா. ப் 
ச ச ர - ன் உ. 

ஐ. மொய்கொள் AG ot F F512 WILT 156) (o) UF eLp ay tT GIRS Cpt # இயே. 

0. முவராகயெ முர்ச்தியை Op gM pats Gps aes now low, 

/. மூவர் முதல்வர மூவுலகரளி. 

8, திருமானான் முகன் ரெஞாடையா னென்றிவர்களெம் 

பெருமான் ஈன்மையை யாரா Brat 

ட 527 0 ட்ட ச _* i 1, scar m8 mag cer COST Lp னரனென்னு மிலா 

ஏன்றநும்மனத்து லை அள்ளி நம் மிருபரையற ழ். 

10. பீரையேறு Fenn yin STO LP Soy Os Br ey 

QoourgagsCsyes Ar dm ss a groavuns fu, 

11. பேசகின்ற செவணு மும் பிரமன் ரணர்கும் பி ஈர்க்கும் 

Kruse ay Cm BUCY GOGO Sa aM கண்டுப்சாண்மின். 

12. Gad Goworup ule sles Aare 8 40 6 varia 
‘ * உ ரர . . mn 

ETM EON (PSL VULMLE உம்பரம்2 அமர. 

13. அவாவறரச்குழுரியை யயனை யடணோயல ற] 

அ௮வாவற்று லீகிபபெற்ற குருகூர்ச்சடமேோபன், 

ஸாமவேத மேறாபர் வத். 
. ns 5 

14. வளகொகுவ ராபுராப ளப and or பெர றா ெநெவறொ_ ந? | 
ப | - (os ட... ஏ ny ட 

TSETIM MM ELIT AT YD b BI Tun சேச்சி 
8 ம் ‘ ( 

(இ-ள்) RTT TUT OM GY HISTO voy இருக்கான். பிரம 
vw 

உட சு 1 _ ப கு ப 3 a, 3) 

call am BVO, AFT ) பம நலிய, 

ய க அ டட | வட்டு 1 ் mo +) “ 
ப் (Seow inl? ap G OM DTT TUS GaOCh OF He 

. lead ’ ~~, Ff doe க ச aY) ப வ tem py | f, | 

12. ay Plu Chote os ey a eo EIN | 

[மே (ராப 13 [(] 2] pail ய. ன் | 
J 

ழ் ° . . ச் ட டட a | ச ? 

தாட்யணா பம். மாஜா பலி | BT ETUC SF ரும்சோஜாயதே | 
7 . ச்ச் | - 7 a ப ‘ . ௬ . ச ச * 

| இ-௨) “ST FTL st can) டயம் லர OM பர்மா பூ ழி 5 er, நர 

உ ச டி உகு NR 
Petal ey oe ர. 2 or UP A py bet Poa 7 1 wo Tou, 

ட் ॥் _ Yor. ’ ‘ 

\
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O sua py ரர Y ipa Wo ch இ )மபாசப ரமான HVT Yes eM ipo சுருநிலார்க ச் 
* ~ ஆ. MN அ று 
FIT Mr Myo fs iy bi 1 7/நசள்லி லருவராசபபடிக 

8) ௪ ௫ 

BIG KAS WMH STI, VY YUIB A J மமபபட்ட துரிய 
ஆ க 3 5) 

ஈடரதநு/ பாபு படிமம்ப ப பட தகரவயவ்ப... ம்ுமல் வ fF oy 

} rig ( LS cpr Pre iPrict Daahtew தை uyvol LITT f ப (ம ல் 711 விய F டட. 7/7 0௮ J BAND 

oe a 5 ™~ க்ஷ 

foley Ny துப பச ARUrBU FH poll bye & ) g1tD 
9 5 ௦ 5 

அமையா று DIMI! of Ny Lh Vireo bv wv நரபதி 
© ) யாக (m MMII VIFA வெறு உரு படி அுறுவுப பொ 

சகலம் UM, FTN BTM GI) Pl pr Foot tf oe QT Writ hi (IPT HA 

ு ௬ 

டைடயுப உதவ 3 பென ரரறிழுகல "நவவட BowWhiT bits Q Al 
க்சி 

Mak ரமமமா ராறு. உறுநரசொத 7 நடக 
சஜமரா. ஏ ஏய பருுவரகார 

ரு ௬ 

Dit, HiRbBM OI YTTIV! Bu Zuo வ GM YF Hb mw MU 
J 5 

படட AUS BIOAST bol of HOME oF மாறு ற்ப [Irs Bo Wt of 
ச S RON 

Fries ௮ ஙமறை. (ற ௮ வ / T fF WONT Bowe 1 ந [வாமா புற 

* ™~ ரு 

Ca PW oy 1 2; ப Te C.F vm pT ந்த ப up! 97 வறியம்பமவா 

G oe - 4 » 
GY FHu2L7T Gon ad Sif Hill le Hoy Job r டட Al be ர] வரப ந பனீ 

a *ு ஆ 
மூம ராக கரும  மற்படி MoT Wy FT DY BIT tron 

INO ஆ ர 
இஃ Le Ef FGM y Loustay ra bts Tio as vir vow 

Os மென்று ப நாபிர He WEF hE 0 இத்தி) 7, Muy 
௬ ‘ 

GIF Tesrey (/ 72297, ADI Bo cM Vs yi FPN UT on beer 17 if) 

யபப்ட்டி 2:2௮ Ge Bom bu NIA Huy WE 1b Hl ulo wv vv HT 
௬ று 

GBUTET HI * ரவு sVHwW Sol yu பாம்பு டு ர ரரம இனன 
4 ஐ தென்ற அபபட மால lio lf Qe si Co FIT HHI GON FA GD 

9 ஆ 9 ரன் STEHT) DUNT oR FIT RPT Vl MB OFTHE பதி பாம்ப 
7 7 a GTITTH II BIEL I High ரபா பூபதி பரை th 22 

fo 5 ம. Ge 
( 6 T od YEH OU Qur 2M 11 Fit wid ப us மர, LIT BF 

r 9) (> q 5 ™ 
TT hf Fit of od! “ol, OFTod OFATUPI LI st LIbD DHA WV கூர பப்ட 

3 - 4 இ Go HBGASAGY சாவ்பறு பரவ ர மா ச ரவி பம, J 
Hr, “RPT TU ost } 4 

4 2 ரஙனன 2 7 இரு Gow ar, 
a Co 

U1 Loot BQ) FH ro, TF F031 oF! 2h» Raves”? எனது கருதி 

Dy V SUT LE 

யின தாறபரியமஸ த ௨௪ h ஈடி ந நப ினனும, WW bT MO Hh ap 

9 &(G (pares sir Garua F5o5g7 ஏனளெனின, இரிமூாகதஇக 
2 = ~ 7 

ளூம பரப்பிரம HUTT TO oat Mee PVH MoM GH LM BLOODS 

லால BUI OTIS On HLT Hr A லம் தம்பம் சி ரஷடி 232 நர மர
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நாராபணருக்கு அந்நியமாக Caro. (277) OF MMS | Barr lL. ப்படூவ 

ஸ் ~ ் mye (2 we e ஸ் (ஜ் ௮ - hoi WILD. தி (haem கவற TGA HC STG தா ம் “சவ எவ தே 

} a . ௬ ட 4 த ௩ . a ் ச் 

வகு? ( 10-ம் பக்ரம் LITT ௫) OT oT SMO a TH ப GR ல இ கள் 

* oN 5 ரூ , / 6 ௪ 6 Ng . 5 ~ 

எனப்படும் பீரஇ (ர மாக் நிரம் உளள Gl ன நினைக்கக் In. git tit 

fs கக : ௨௫ இ ர் உர, 
HOLST i A Wf LY. DEY AB wey en! தப் வம் 10/29 ஹயா (ப பு. பரமு [ப 

ட 2௫ ர் . ட . . . உ _ ° a . . ௪ ட ன 

(5) டு of iT atl ப ட் இ) ம், LO) x டா மி ௨0 மி Qu) wi ற் CIT OG) Gn me Zh cy Le ட் 

் . co உரு A 
மாதி ய்] 7 OM hy GP OM ch 2 அப் [17/7 பா கறக OS oy [ப் (2 5 a PB பபச 

66 
[ஆ . (அ! . ட ச ச ட் A . . ட 

Lb owt MEF BIA TT SQ Sha ath atl ay ந ட்டம்பயின் op) BT மன?? 
ச . a a ச் . க ௬ . . ன ௪ e ந . 

எனறு விர்ளெய் இனா. அதை யி ௦ 00 ம விஷம் ய டி. GU GI ov 

Reina ப (3) <M 300 Ti # Piha f£owe HU Uta Rarvoued 9- ஆ! விழி DEEPER DN ரவி எலல 
ர cn . = . . ரு 4 ச on * ட e 

Loo oy ப்ரி 97ம் 9 (°)) பட்ம்ம்லி இ Jo LI QI இ ௮ல் ளி றி ணி யபபபட. 
Ws ம்ம் 4 

டம்], [டடம Be ம மர சார்வு ஹம் ம்றாார்கர் ல லி ஸ்ரீ! BE, சுப் tG oat லும் 

இ. ம். ந்தன Oar oi பத ற். தும் சு 9 இப்பி Tin syrep வருமாறு. 

தர்வச்ரோபகீஷத். ள் அதார்வணவேத H 

IG ROUUT te HS உகு வரி ரு பட்டு 
—_ . ர் ள் \ ல்க ர் னி ac ஷ் 

டீ ௫) ட்ப 

. . ப; : 4 டல +! ‘ ட _ iB; on] A [தர தவர் } ததன் | 

old te cuales [U hal & ரம படப் idl et, 12 “0 

த் 4) யய ப ் ் எ வு ட ச் இ 6” ர a ச ட. 5 
d an ll ion (3) CP atulf fF ப் 5) (ரதத 0 ட ப் உது கட்டப் ம் by 

J
 

ஜு QO க a a 
நச ் ரை ரி சரக ஸு a ய மம pet pee எ 

OT @ Vi OD GUI SS So Sar CBT SE 
% உர. “oh! 2 . 

அ சீரு ao ஸரி ல 657 “Ny Gh (| .) rr ee - 

GU யி!” yp Swe ea fife seh Nor 207 La aig) Oe ° ees: 
அய் ”. டி ஆ பிரா ம் ் aye | 

Hoorn seus SGarmger as caungCrn wea Gurw aang 8 | 

wOuas Getarhee me Sue mess 7,dwe ல் திஷ்டதி on oF 

சோசாக்சசாலே ஸம்ஸ்ருஜ்ப Sear Yara சோப்ரா. தண்மா தாயது 

எகோரு 279 | 

இள) இனி கா சணல் oF ஈருந்ஜா Ghar or iG oir. ன. 

ஒருவனே உ௫ SPIO. இரண்டாமவனில்லை. எவன இறக உல 

ங்களை ஈசனிகளாதும் ஜனனிகளாலும் ஆனு TY ON ஜனங்க 

ஸிடத்துப பிர தயக்ருபணுயு an ONT ST, மஹா சம்ஹாரகாலத்தில் 

எல்லாவந்றையுக் தன்னுள் ளொடுக்கிக்கொள்ளூகமுன். ஸமஸ் ச 

வுலகங்களையுஞ் சேர்த்து. ரட்சக்கன்னான், ௮ HEH DO ஏகருத் 

திர னெனப்படுகின் றுன'' எனவும், (இங்கு ஒருவனே யென்று 

தேற்றிய போதாமல் இரண்டாமவளில்ல் என்று சொன்னமை 

யால் பிரமலக்ஷ்ணய குறிப்பிக்கப்பட்ட ௫, ஏகனென்றும், 

உருத்திர ளென்றும் சிவபெருமானுக்கு வெவ்வேறு நாமத்த
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ளிருப்பிலனும் ஏசருத்திரன் என்பது விிசேவச்துடன் கூடிய 

இருசெ ரறகளா லமைரத GIL சவராமம். இம்மந்திசம் 

இறி.து ம்ப Gb DSTO M MSTA G OTT aE திலு முள்ளது. 

கிருஷ்ண யஜுர்வேத தக்ஷிணாமூர்த்யுபரிஷத். 
யஹெ ~T வற$காடுகு போவ fed க டு Sol JOSU 2 J நல்! அர் 

நநெ an ~Glay C உட ர oy ir கலா வ்டெ௨$ | 

யஸ்ஸர்லோ பரமசாலே ஸர்வாகாத்மர் யுபஸம்்ஈருதயஸ்வாத்மா 

சச்தே ஸு௩கே மோததே ப்ரகாசசேவா ஸ்தேக௰। 

(இ-ள்) ““பரரந்தகாலத் தில எல்லாவற்றையும் தம்முள் 

உபசம்ஹாசரு செய்து தமது ஆத்மாகச்த சுக ச்நில் சம். சாஷிழ் 

தருப்டவர் எவமரா வமர 3 தவர? ் எனவும். 

_அதர்வணவேத சரபோ பரிஷத், 
பொ ணகாயிலு wel bu Ri SSR LT CULT Jo லெ 85 iv 

௨௨ 

aANaAlUTTANT avatar | 
ல் 

யோச்தசாலே ஸர்வலோகா* ஜஹார ஸஏக சரேவஷ்டசச ஸர்வ சாஸ் 

தாஸஎவ | 

(இ-ள) அந்திய காலத்தில் ஸர்விலாக ம் நகாயும் MIT 92) 

ரிப்பவரும், oT FW, சிமசஷ்டரும், யாவமையுஞ் ச ௪ கழ்தக்கு 

வரும் ௮வ37'' எனவும், 

கிருஷ்ண wat .ர்வேத Ugur wen ஒத், 
பணம் பரபர? 2 அரு ரு 1.௧௯ பர 08] 

௨௦௮ ெராவஹ 5215 So God oui on தழு | 
6 6 வட்டு ப ? 

பஞ்சக்ரு சய மயர்தாரம் UGFUT MOT d DSO URADS | 

பஞ்சப் ரறு்மோப ஸம்ாறாரம் கீருத்வாஸ்லாதம நீஸ்.இம் | 

(இ-ன) இருவ்டி. முதலிப பஞ்சகிரு த்திய நியமனகாத்த 

ரும், பெரிய சொரூபமுடையவரும், பஞ்சபிரமங்களரகிய பிர 

மன் முதலிய பஞசகர்ததாக்களைத் தம்மிடத தில் உபஸம்ஹாசஞ் 
செய்து உறுஇ.பாயிருப்பவ- ரமான பஞ்சபிரம சொரூப? என 

வு) 
ஸாமவேத மஹோபரிஷத். 

ப்சஹ்மா விஷ்ணுச்ர ரத்சச்௪. (11-ம் பக்கம் பார்க்க) என 

வும் போக்தவாறறிக. அன்றியும் (ரீ ராமபிரான் இராவணனைச் 
கொல்லக்கருதி, ஸ்ரீ உருக கிரரது ஈகாசெளரவமுள்ள சம்ஹா 

1 £01 /f'%0 Cue pan av , சகோரண்டச்சைம் மாங்கி எதிரில்
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நின்றபோது இசாவனாலூடைய கண்களுக்கு அ௮வ்விராமன் மகா 

பிரளயகால உருத் இரனைப்பபால் விளங்கியபடியால் அவனைத் 

திரிவார் ச்திகளுக்கும் மேலானவனென்று ௮ாக்கர் கோன் கூறிய 

தக் கம்பராமாயணம் “Hale வல்லன் சான்முக னலலன் நிரு 
மாலோ, Jy OU SMO NV oot மெய்வசமெவ்லா LODE oor 7 att » தவனே 

வென்னிந்செய்து முக்கு கரமல்லன், இவனேரானவ் வேச் 

முதற்காரணமாவான்'? என்று விளக்கி இுப்பதையுமோர்ச், 

தவங்கிடந் த பெறுஞ் சிவாறுக்கிரகமில்லையாபின் அரி பிரம்மாதி 

௮மசர்சளுங் கூட அசுரர்களைக கொல்லமுடியாது. இவ்வரிய 

பெரியதெயமீலைக் கேவலம் தாமசகுணமெனப் பிதற்றித திரிதல் 

பண்டையக் தீவின்ப்பயனெயாம, இவன் வர்ங்கொடுப்பவர் 

விஷ்ணு ௮தை ய//ப்பவர் என்னும் வெறுங்கூறறு இ௫சணுல் ௧௯7 

டிக்கப்பட்டொழிீக்த.து, 

இதகைய அ௮சாதாரலர் இருத்தியங்கமே பிரமத்துக்குரிய 

முக்கியலணம், YW STAM $1 CVG HD DE A hago FF iby 

KTH SOL, HIP SEQ MUM. Bly சுவஜ்துக்கு மேலொரு 

தெய்வமும், LOM Ta L.A TT DHSS பலொரு இ ரு த்தியமும 

இல்லையென்பது இவற்டில் துணியபபட்டது. அநுகூரக 

இருத்தியம் என்னும் பாசகூயம் இத ஸம்தறாரததில் அடங்கிய 
காகும். அன்றியும், சாமவேத பைங்களோபகஷத்தும், சாமவேத 

சாந்தோக்யோடரீல.ந்தம் வ் ம. “டம் - வே) 9 ஏகமெலாத் 

விதீயம்ப்£ஹ்ம'' wl od OI கூறியுள் ளான. இல்ல் * பிரம்மொனி் 

நேயுள்ளது இரண்டாவது வஸ்து இல்லை'' என்று பெறப்பட் 

டது: அப்படியே அதர்வ சிரோபநீஷத்தும், சுவேதாசவதரோப 
நிஷத்தும் வராக வவறு டோ mM சீபாப அஹா? -ஏக ஏவரும் 

மோ age Burn sv gs’ > என்றே அ தின. Haw உருத்திரன் 

ஒருவனே உளன். இரண்டாமவன இல்லையென்று ஏற்பட்டது. 

இவைகவினாலே து£ப ருச்திரராகய பிரமத் அக்கு இரண்டாவ 

தாக ஓன் அ௮மில்லையென்று நிர்ணயிக்கப்பட்டதறு. இருலிக சரத 

வாக்கயெங்களிலும் ஏவகாரங்களும் ௮த்வியே ஈத்லிதிய பதங்க 

ளும் இருக்கின்றமையால் இவை UT ADL Sa Bley cam ane 

'போதங்களாயின. இந்தச் சுருதிகளோடு எாகோஹவை நாரா 

LI OO gad $" எனற சுருதி இனப்படா௮. இதில் ஏீவசாரீமும் 

௮ தவிநியபதமும் இல்லாமையால் பரத்துவ நிரூபணத்துக்கு 

ht
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ஒரு?பாதும் ஸாதகமாசமாட்டாது. காராயண பாம்ப்£ஹ்ம 

நாராயணகமோஸ்துதே'” என்னும் மஹாாாரரரயவணேப கிஷத்தி 

௮ம் வேறு உபடிஆத்துக்களிலுமுள்ள நாராயண பரத்துவ 

மும் இம்முடிபிற்ரு2ன அடங்குமென்று தெளிக. 

ஸாமவேத மைத்ரேயோபரீஷத். 
வஊகம?வர தீப) ய வமல் 1 நிஸரி ௧3 |) arr ge 

மெ ௯௧௯72 க2 | 

asCuarsed Siw wi @@crrarsCurdsh sunt osGsartgu t 

(இ-ள)“குருவாக்கியத்தின?ல அத்விதீயமாயுள்ளபொருள் 

எக3மயென வது நிச்சயிக்கப்பட்டதோ அதுதான் ஏகாந்தம்” 

என்று அறிவுறுத்திமிருக்கலால் ஏகாக்கஸ்கானத்தில் சுகாசன 

மிட்டுத் தலையுக்கமுத்தும் உடம்பின்பீது செள் வே களராமல் 

நிறுத்தி, குருலவ ஈமஸ்கரித்து நிஷ்டை கூடுகின் நலர்களுக்?ச 

இவ்வுண்மை ௮ங்கை கெஃலிக்கனி3பால் விளங்காநிற்கும், ஏனை 

யோசர்க்கு விளங்குவசரிது. சிலபீரரனே ழே. உபநிஷத்தில் 

(தரன் பந்த?மாக்ஷமில்லா தவனாயிருக்கறன். சுத்தமான பிர 

மமாயிருக்கி3றன்'? என்னும் பொருள் போதர 
த ry 0 

உல வ our ௦ சொக்ஷவி. Ho ares vor t> வரவி Gai an a> | 

பர்தமோக்ஷவிஹிசோஸ்மி சத்தம் ப்ரண்மாஸ்மி ஸோஸ்ம்யஹம் 1 

என்று திருவாய் மலரர்கருளியுள்ளார். இதனா2?ல சிவமும் 

பிரமும் ஒ?ர பொருளைக்குறிக்கும் பரியாயப் பெயர்களாம், 

எல்லாப் பொருள்களுககும் பெரிதாயிருத்தலின் சிவம், பிரம 

மெனப்படுவதாயிற்ற, 4 பர742-ப்ரஹ்ம”” என்லும் வடசொல் 
பர ௨ஊ-ப்ருஹ்பா' என்னுந் தாதுவினின்றுர் தோன்றியது, 

அது 'பருஹத்வமென்.லும மேனமையையும், ப்ருஹ்மண.த்வ 

மென்னும் பெருத்திருக்குக்தன்மையையும் உணர்த்தாடின்றது. 

தைத்ரீயோபரிஷத் ஆனந்தவல்லி 
௨.20 ததர. ௨௩65௦ உர ர டொவெரி நிவி த௦ மாறா 

ir ale @aryreq | 

ஸத்யம் ஜஞானமனர்தம் ப்ரஹ்மயோ வேழகிஹிதம் கு ஹாயாம் பர 

மேவ்யோமச் 1 

(இ-ள்) 'பீரமம் எப்பொழுதும் 27 தன்மையாயுளளது. 

அறிவாயுள்ளது. முடிவில்லாதது. இருதய குகையின்௧ண்



Smsng organ. 83 | 

பரமாகாசத்திறுள்ள ௮சனை எவன் அறிகின்றான்! என்று கிள 

Shug. அன்றியுடி, பிரமத்துக்குக் கடவுள் என்னும் பெயர் 

எங்கும் பிரசிச்சமாயுள்ளது. கடவு-(-உள் கடவுள, உள 

ளமே உள் எனப்பட்டது, அதாவது, ஆத்மாலின் உளளக 

குகையிலிருந்து அத்மாவை யியக்குகலால் உயிர்க்குயிராயுள்ள 

௮ர்தப்பிரமம் கடவுளெனப்பட்ட தென்றறிக. ஸ்ரீமணிவாசகப் 

பிராலும் ்“அதிப்பிரமம் வெளிப்படுர்த வருளறிவா ரெம்பிரா 

னாவாரே'' என்,று சிவமே பிரமமென ஒதியமுளிஞா். ஈம் தாயு 

மான சுவாமிகளும் *தெரிவதற்கரிய பிரமமெயமல சீற்சுகோதய 

விலாசமே'? என்றருளிர்் FU Gan i, இவை இ உங்னமிருக்க, 

மேலே 17-ம் பக்கத்தில் உராஹரிர்ந 19.வது சுருஇவாக்க 

யத்தில் சொல்லப்பட்ட உருதி முர்ந்தியினது பிறப்பு ஒரு 

கற்பத்தில் பரமசிவ சமங்கற்பத்தின்படிக் தோன்றிய (Hanh dB 

porsu fr Bur Rig cower A onhapon Hest BIT 

ளாகிய யாவருக்கும் ஜனகரான துரீப ருக்தரரை ஒரு 

போதும் பாதிர்கமாட்டாது, அவருக்குப் பிறப்பிறப்பு சுகுதி 

கவில் யாண்டும் நேட்கப்பட்டிுந்கயில்லை, பண்டும் இன்றும் 
என்றுமுள்ள பரம்பொருள் அ௮துவேயாம். பிரம ௬ுத்இரர்க 

ளுக்கு ஜனகர் நாராயணரென்று இகர F(HD கூறியபடி3ய, 

அதர்வணவேத சரபோபரறிஷித் 
(1) Liou \ir (Eh ஹாரி] ஆப 

(3) க] ல்ஷொ டக Glo xy Say) 

(1) யஸ்யாங்கஜோஹம் ஹரிரிர்37 முல்பா | 

(2) மமாபி விஷ்ணோர் ஜாம் சேவ மீட்யம் | 

(இ-ள்) (1) (பிரமனாகிய) தாலும், விஷ்ணுவும், இக்திர லும் 

பிறக்க உற்பத்நுலயல் தானமானவர்'? (2) '“(பிரமனாகய) எனக் 

ரும்) விஷ்ணுவுக்கும் ஜனகரும் புகழத்தக்க சேவருமாயிருப்ப 
வர்” என்று கூறியுள்ளது. இதனாலே பிரம விஷ்ணுக்கஷக்கு 

ஜனகர் உருத் தரறுரர்த்தியென்றும் ஸ்பவ் டமாய்த்தெரினெ தஆ, 

இப்பிரமாண களால் விஷ்ணுவினிடம் உருத்திரர் Con oH pa 

தும்,உருத்திரரிடம் விஷ்ணுபிறப்பதும், ௮வ்விருவரிடத் தம் பிர 

மன் உதிப்பதும், ௮வனிடத்தில் அவ்விருவர் தே (ன்றுவதும் சற் 

பபேத்த்மாலென்றே அறியத்தக்கது. துகையின?ல ௮வர்களி
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லொருவருங் காரணசாகார். ௮ம் நூவரையுச் தோற்றுவிக்கும் 
௪ . . ~*~ a rn ் 

சம்புவாேய சான்காவனு தெய்வமே (துரீயசிவமே) பரமகாரண 

ராவர், அவரைப் பிறப்பித் தவர் நராராயணரென்று ஒருவசனம் 

சுருதியில் வெளிப்பமொயின் அப்பொழுது பரமசிவத்துக்கு 

நாயகன் ஸ்ரீ மர்நாராபணனென்று சைவர்கள் ஒப்புக்கொள்ள யா 

தொரு சமுசயமுமின்று, அப்படிக்கின்றி மதாபிமானத்தால் 

ஆசாமியவார்க்சைககுப் பத்தை கட்டிப் பிடிவாநமாய்ப் பேசு 

வழு அறிஞர் ஸகஷல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது. நித்தி 

யத்வங் கேட்கப்போய் ஈத்ரைத்வங் OGL. bt) பெற்றதை Bara 

கும். இவ்வரிய உண்மைகளைப் புலன்கொள உணாரமாட்டா 

ரனைவரும் தத்தமக்9கற்றவா ரெல்லாஷ் சார்றுவர். இவை 

அட்கீகரிக்கப்பவன வல்ல, நய பரசி3ம இரிமூர்திதிகளுக் 

இதாமுரந் தெய்வமென்பது வநஜிர2லபமாக நாட்டப்பட்டது. 

ஆண்டாளை அடிமையாகவும், இடிமையை அண்டானாகவுவ் 

௧௬.௮ தல் மாபாதகமாகும், 'சனியிருக்கக் ETI FUT 5 Bal UP 

Gar. ((கரும்பி ௬௧ இருமபுகடி. ந கெப்த்தவா!ற.? (பனி 

நீராற் பாலைசெயப் பானிந./க ன. வ ர்கிருர்சுமினிமினித் 

இக்காயக வாறே. என்றுக் இத்திஃபூம் ஒப்பர்வரக்கிபங்களை 
உளத்திற்கொண்டு உய்ல.து கடமை, 

மேலும் அக்கினி தத்வாதிவிடான தெய்வமாகிய குணருச் 

தாரரைப் பீரம எ.ப்ணுக்களுககத தாழ்கரவரென்று கூறுதலுங் 

குற்றமாகும். (ரர தினியிலாவது அப்புவிலாவது அர்இனி பிறக்கு 

மாயின் பீரபனிடததிலாவறு வீஷ்னணுவினிடம் இிலாவழு இவவுரு 

SRIF பீறஈகாரென்பது பொரு து. அப்படிக் கூறுகி ததவ 

சாஸ்திரம இடங்கொடாமையாலும், 66 dy elie afd. © வழர 

போனாப் ron, ச்ட் : உ 2 “டி 22 - ஆசாசாத்வாயுர்வா3யோ 

ராக்கிரக்2ஈராப அதப் பருஇினி?” (இதன் பொருள் வெளிப் 

படை) என்று தைத்திரீயோபரிஷத்தும் ஸ-பாலோப நிஷத்தம் 
பூதொற்பததியைப் புகன்றபடி. ஐலத்திற்று ௮தி?தவதையா 

புள்ள காராயணர் அச்சினிக்கு ௮தி2சவதையாயிருக்கற உருக் 

இரமூர்த்திக்கும் தாழ்ந்தவராகாமை யாலும், பூகலயக்கரமத் 

தில் உருத்திராது ஸம்ஹாரத்தில் நாராயணர் லயமாகின்றமை 

யாலும், இவ்விதப் பூதக்கிரமம் பிறழா திருக்கவே “பிரம விஷ் 
ச த ௪ ச Cc ட ச y ௪ ௪ 6 . 

அருசுர'? என்லும் பாயோகம் 2வதகங்களில் புலவிடங்களிலும்
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படி.க்கப்பட்டி ருச்கன்றமையாலும் குணருத்தாருக்கு ஜனகர் 

பிரம விஷ்ணுக்களஷ்லரென் றறிவாயாக. விஷ்ணுராமம் பெரும் 

பானமையும் ருத்திர சப்தத்துக்குக் ழே படிக்கப்பட் 

டிருப்பதற்குங் காரணமிது வே, ஷய) ஹிபர GF BAVA 

வாவ. ஈமாபணஹி 5$-அந்தர்பஹிச்ச தீத்ஸாவம் வ்யாப்யக£ 

யண ஸ்தித8- உள்ளும் புறமும் ௮அதனையெல்லாம் வியாபித்து 

நின்றனன் நாராயணன்”? என்னுந் தைத்திரீய சுருஇிகூறிய: வுண் 
மையின் சர்வ வியாபகத் தூலம் பிரகரு தியின்பாற் படுமேயன் றி 

௮ தன்மேற் செல்லாதென்றோர்க. 

இனி திரிரூர்க்திகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட துரியரூர்த்தியே 

சைவசமயக் கடவுளெனவும், அ௮ம்முடிபே தேவாச திருவாசகங் 

களிலும், சைவ புராணங்களிலும், முக்கியோப நிஷத் துக்களிலும் 

கூறப்பட்டிருக்கன்றன வெனவும் யாம் முடிவு கட்டியதற்குப் 
பிரமானாம் வருமாறு ;-- 

திருவாசகம். 

1. ரூவரென்றே யெம்பிரானொடு மெண்ணி விண்ணாண் மெண்மேற் 
ஹேவசென்றே யிறமார்தென்ன பா௮த்திரிதவசே. 

2, கேவர்கோ ௮றியாக ே௮ேஉன் 

செழும்பொழில்கள் பயந$துசாத் தீழிக்குமர்றை 

ரமூவர்கோனாய்நின்ற முதல்௮ன் மூர்த்தி 
ரூசாமை மாகாளும் பாக£்தெக்தை. 

8. மூன்ளுனை மூவர்க்கு முற்.றுமாய் முற்றுசீகும் 
பின்னானைப் பிஞ்ர்கனைப் பேணு பெருக் துறையின். 

ம. முந்து சடுவு முடிவு மாகிய மூவரறியாச் 
இஃ தரச் சேவடி யானைச சேவகனை வரக்கூவாய். 

cps mes ap ser® விறுதியுமானாய், மூவருமறிகலசியாவர் மற்றறிலார் en
 

0. முழுமுதலேயைம்புலலு/மு மூவர்ச்ரு மென்றனக்கும்-எழீமுடிலே. 

1. சே தேவன் மெய்ச்சேவான் றென்பெருக்துமை சாயகன் 

மூவராலு மறியொணா முதலாய வானச்ச மூர்த்தியான், 

8. மூவருமுப்பத்து மூவருமற்றொழிர்ச, தேவரும் காணாச்வெபெருமான் 
திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரம், 

0, தேவராயு மசரராயுஞ் சிழ்தர்செழு மறைசேர் 

். நாவராயு சண்ணுபாரும் விண்ணெரி கானீரு
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10. 

11. 
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மே சாய விரரமலபோன் செக்கண்மாலீசனென்னு 
மூவசாய முதலொருவன் மேயதுமுதுகுன்றே. 

வரியாய மலரானும் வையர்தன்னை -புரிதாயளக்தானு முள்ளுதற்கல்- 
கரியானுமறியாத கள்ளின்்மேயான்-பெரியானென் நறிவார்கள் பேசு 

வாரே. 

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரம், 
மாவையுரிச்சசள் கொண்டங்க மணிர்தவனை வஞ்சர் vars Panny 

செஞ்சணுசாத௲னை-மூவருருத்தனா மூலமுதற்கருலை, 

திருமூலர் திருமந்திரம். 
12. அவனன்றி மூ௮வராலாவதொன்றில்லை-௮வனன் மியா்புகுமாஈறியேனே 

14. 

14. 

15. 

17. 

18. 

10. 

20. 

பொன்வண்ணத்தந்தாதி. 
வீரனயனரி--யாருமறியாவகை யெயசளீசர் பரிசகளே- 

பேரியபுராணம். 

மூவருக் கறிவரும் பொருளாகிய மூலம் 
தேவர்தக் திருவாவடு துறைச் திருக்சொண்டர் 

பூவலம்புதண் பொருபுன ற் நடம்பணை புகலிக் 

காவலர்க் கெதிர்கொள்ளு மாதரவுடன் கலந்தார், 

திருவிளை யாடற்புராணம். 

மூத்தோழிலின் மூவராய் மூவர்ச்குந்தெரியாத முக்சண்டார்ச்இி.ட 

மலாமகனாகி மூன்று வையமும் படைத்து மாலாய் 

அ௮லைவற நிறுத்தி மூக்கணாதியா யழித்தம் கூரவர் 

தலை௮னாய்ப் பரமசசாச சரீரியா.ப் முசலீறின்றி 

தொலைவரும் சோதி.பர மிச் சுந்தர Sass sor ohio. 

சச்தொரந்தமா மத்தணிப்பராசிவனே தன்ன 

இச்சையாலலெ மெல்லாம் படைச்தளிச்£றசெய்யும் 

விர்சைவானவரைச் தர்த மேலவன் பிறவித் துன்பச் 

த்ச்சமூற்றிசோர்ச்கானா வின்பவீடளிச்கு மன்னோன். 

திருவேண்காட்டடிகள். 
விதியார்படைப்பு மரியசரளிப்பும் வியன் கயிலைப் 
பதியார் தடைப்பும் ஈம்பாலணுகா த, 

திருவருணைக்கலம்பகம், 

ஒதருணைவித்தசரை மூவரிலொரு,ச்தரென வோதியிடு மற்பமதஇயிர், 

சூதசம்ஹிதை. 
மூவருமறியா மு.தல்வனாமிறைவன் மூர்த்தியாய் முழுர்திய எருளாற் 
சாலியங்சண்ணி பங்சனாய் வர்.து தோன்றினான் சண்ணினாற்காண.
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21. முத்தேவருக்கு மருள் புரியு முசல்வனீயே மத்றுமுள 
எத்தேவருச்கும் வுரஙகொடுக்கு மின வனீ3ய. 

அதர்வணவலேத அதர்வசிரோபகிஷத், 
ஹவ் al» qu arcag © ry tGlp 99 ரஹெ ஹூ ஹு 

LJ 
யமக ஹவ_வரி வெ சி, Wirescf! ey fins OW oy wha) B_Ae_) Gail [U CORI 

AIT PU eOOrir 1 iT 9 பாதா கண்ண ஷு பெழயஹவெடறாபடு ஹூ 

பஷ வெ. 0022 [பாஸ ப0 யெ 

ஸர்வமிதம் ப்ரம்ம விஷ்ணு ருச்ரேர்$சாஸ்தே ஸம்ப்ரஸ.ஒயக்சே ஸர் 

வாணி சேரத்ரியாணி ஸஹபூகைர்ஈசாரணம் காரணாாரம் தயாதா சாரணச் 

அ.த்யேயஸ் ஸரவைசவர்ய எம்பர்5ஸ் ஸூவேசலரச சம்புராசாச மத்யே, 

(இ-ள்) பிரமன், வீஷ்ணு, உருத்திரன், இந்தானாயெ 

இவர்களெல்லாம் படைககப்படகின் றனர், இநதிரியங்களெல் 

லாம் பூதங்களே டு பீநப்பிக்கப்படுகின் நன, (அதலன்) 2 Ul & 

ளும் அவைகளும் காரணங்கள்ராகா. தியா தாக்களாகிய ௮ வவ 

வார்தர காரலார்களச3ல தியானிக்கப்படும் பொருளாகயெ(பரம) 

காரணானன் 3௫ தயயயன், ஸர்வைசுவரியங்களுமூடைய எம்பச் 

நன், GNA DN UT 6. FUL பரமாகாசமத்தியி லிருப்பவன்."? 

3. ப்சதமா ரக்கா பிதா மஹத்ப்ரஹ்ம-- (17-ம் புச்கம் 

பார்க்க) 
கிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோபரிஷத். 

Oe உப அப 9 றொ) ற் வ ொவ ந 

நீழூகண) 2௨/14) பாகமா 1. ரய ர் _த யொ நி௦ 

antananr cf) ததவ ஹரி | orien Oa 

ஹெ கமி வரர8ஹேறாட ட் வ வாவ விஷ 4 8. 

உமாஸஹாயம் பரமேசவரம் ப்ரபம் தரிலோசனம் $லசணடம் ப்ரசாக் 

தம் । தயாத்வாமுநிர்கசசகி பூகயோடிம் ஸம்ஸ்த ஸாக்ஷிம் சமஸ$ பரஸ் 

தரத்! ஸப்ரண்மா ஸசிவஸ் ஸேர்$்ரஸ் ஸோக்ஷ[$ பரமஸ்ஏராட்। ஸஎவ 

விஷ்ணு, 
(இ-ள) “உமாசகாயரும், பரமேசுவரரும், பிரபுவும், முக் 

கண்ணரும், நீலகண்டரும், பரமசார்தரும், பூதசாரணரும், சம 

ஸ்க சாக்ஷியுமாயுள்ளவசைத் தியானித்து ௮தனால் துறவியான 

வன் பிரகிருதிக்கு ௮ப்பாற் செல்வான். ௮வரே பிரமன், வ 
e e $ 3 உ . ச 

ரே சிவன் (குணருத்ரன்). ௮வ?ர இந்திரன். yaCr அ௮க்டரன்,
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அவ? பரமன், அவரே ஸ்வராட் (சொப்பிரகாசன்). அவரே 

விஷ்ணு,” 
அதர்வணவேத நீராத பரிவிராஜகோப*ஷத். 

4, கவி) வாராண5 வாஈறா௩வொ_க சொ சை ம வெட் 
2 3 பே 

5 ஹவ_0 Colaprasrany | இ ஈரி CWO VIE ௨ 562173 

VB ara. gir MIU? VV IWC தர | 

சவிம் புராணம் புரு ஷோச்கமோா்தமம் ஸர்ேசவரம் ஸர்வேவை 

ருபாஸ்யம் ! ௮ரா£தி மத்யாக்5 மகர் மவ்யயம் €வாசயு,£ரீம் போரு கர்ப 

BO AD» | 

(இ-ள்) சர்வஞ்ஷினும், பழையோலும், உத்தமபுரூஷர் 

களில் உத்தமளும், சர்வேசுவரலும், சர்வேதவதைகளால் உபா 

சிக்கப்பபுெபவலும், அதிமத்யாக்த மில்லாகுவலும், எல்லையற்றவ 

னும், சாசமற்றவஜும், சிவன், விஷ்ணு, பிரமர்களுக்குக் காரணர் 
gw,” 

9. ப்ரபஞ்சோபசமம் சிவம் சாந்தமக்வைகம் சதுர்த்த மந் 

யத்2த. 

கிருஷ்ண்யஜுர்வேத ப்ரஹ்மோபரிஷத். 

6, குத்ரீ சதுஷ்பாதம் C1 60 Ww வீபாதி,--(10.ம் Lid iLO 

பார்க்க), 

ஸாமவேத் மஹோபரிஷத், 

7. ப்ரஹ்மா வீஷ்ணுச்சருத்ரசச.--(11-ம் பக்கம் பார்ம்க), 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத பஞ்சப்ரம்மோபரிஷத். 

8. அவள் தாத்ரிதயா தீதம் துரீயம்.--(12-ம் பக்கம் பார்க்க), 

அதர்வணவேத பஸ்ம ஜாபாலோபரிஷத். 

9. அத்வைதம் சதுர்த்தம் ப்ரஹ்மலிஷ்னு ருத்சா இதம். 
(70-ம் பக்கம் பார்க்க), 

அதர்ணை வேத மாண்டூேக்யோபரிஷத். 

100. காந்த ப்ரக்ஞம் நபஹி ப்ரக்ஞம் கோபயத ப்ரக்ஞம்...- 

(97-ம் பக்கம் பார்க்க), 

11. அமாத்ரச்சதுரத்தோ வயவஹார்ய* ப்ரபஞ்சோப 
சமம்,--(07-ம் பக்கம் பார்க்க).
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AsiaanGa 5 fee yi 2 dssrsmliyumaps, 

12, பரபஞ்சேரபசமம் சாதம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மக் 

யந்தே. 

அதர்வணவேத ராமோத்தர தாபிட்யுபநீஷத், 

13. ப்ரபஞ்சாபசமம் சாந்தம் சிவமத்வைதம் சதுர்த்த மக் 

யந்தே. 

கிருஷ்ண யஜுஃர்வேத சுவேதாசுவதரோபரிஷத், 

1]. பேரா... க்ஷ“, a o£ 9 preys | 

OT ET eC ap F199 07 பர்கோ | 

(இ-ள்)'*முக்குணமயமான பிரதி, சேஷித்ரர்ஞன் ஆகிய 

இசண்டுக்கும் பதி குணேசன் (அதாவது குணமார்த்திகளாகய 

பிரம விஷ்ணு ருத்ரர் ந் திகளுக்கு நியகதா,)”' 

மஹாபாரதம் அநசாஸ்நிகபர்வம். 

15, svamagwvam_f su anu 2 ei Poa | 

Oa) & Ge வலிய One வர TLL t ‘Clagvor§ | 

ஹொ ஞி a அர் ௨ LT eA ர் Poot» Qo gaan அமு | 

யா? ரு an அமாலிஷ3 யொ [ரக்ஷ KO. று ॥ 
our யி 

we eG) C@uanawreiys Cer TPL > A175 MUS TaN, t vt) / - { CJ மா 72 88| 

ஸஎஷபசலவாடசஸ் ஸர்வசத்லாஇரவ். பம | 

ond a BOOS 37 F995) 

ஸோஸ்ருஜம் ப௪.ிணதஙகாத் ப்ப ண்மாணம் லோகஸம்பவம் | 

18 ப்ரதாகபு ரவேசவ:5 1 

வாமபார்சவாத் ததாவிஷ்ணும் லோக_ாஸார்த்த மீச்வ2₹॥ 

யுகாந்தே சைவஸமப்மாப் 2 ருத்ரம் ப்ரபு ரதாஸ்ர௬ுஜ.£ । 

(இ-௭) இந்தப் பகவானாயே ஈசர் சகல தீத்துவங்களுக் 

கும் ஆதியானவரும், ௮அளவிடப்படாதவரும், சசல சுக்௮வங்க 

ளையும் உண்டுபண்ண ௮ நி5 தவரும், பாசுப க்களுக்கு RO UT 

மாக உள்ளவர். வமர உலகங்களை படைக்கும்பொருட்டுத் 

தனது வலதுபுறத்தில் பிரமதேதவனையும், உலகங்களைக் காக்கும் 

பொருட்டுச் தனது இடறுபுறத்தில் வீஷ்னுவையுஞ் சிருஷ்டித்த 

னர். யுககதின் முடிவில் சம்ஹாசத்தின்பொருட்டு உருத்தொனை 

௮ந்தப் பிரபுவ இிருஷ்டித்தார்.” (இத வாக்கியங்கள் வரயுசம் 
ஹிதை OT -b yd Bud யத்திலு முள்ளன.) 

12
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மேலே கூறிப்போக்த தென்மொழி வடமொழிகளின் ஸர் 

Car su ீரபல பிரமாண பாஹுஎயம்களால் படைத்தற் 

கடவுளாகிய பிரமலும், காத்தற்கடவுளாகய விஷ்ணுவும், சங் 

காரக சடவுளாகய உருத்திரரும் பரமசாரண ரல்லசென்றும், 

அவர்களுக்கும் ௮திதசாயுள்ள துரீப சிவமே பரமகாசணசென் 

௮ம் ஸ்தாபித்ததாயிற்று, தரிமூர்த்திகளிற் போந்த உருத்தார் 
சைவாகள் வணங்கும் பரப்பிரமப் பொருளல்லர் என்று இனி 
யாவது வைஷ்ணவர்களறிக்து சே;மமடைவார்களாச. இதுவே 

சைவ நரல்களெல்லாவற்றிலுமுள்ள அணிபு. இந்த வுருத்திரர் 

6c TLMTUR 59 — BUT BAG HO" ்” என்று அதர்வணவேத அதர்வ 

சிகோபரிஷ. அறைக் கபடி சேதனருள் விசிஷ்டர். சத்தடப் 
பீரபஞ்சக்கள் யாவும் சிவிரானது திரு?மனியாகலின் ௮வை 
யாவு$ம பிரமம் என்று வேதஞ்சாற்றியது சால்புடைத்தே, 

அவற்றுள்ளும் தஇரிரூர்த்திகள் விசிஷ்டமுடையவர்களாதலின் 
அவர்களை 3வேறுபீரித்துத்! கனிக்தனி பிரமங்களெனப் புகழ்க் 

ததும் அவ்வேதத்துக்குச் சிறப்பே. அவர்களிலும் உருத்திர 

மூர்த்தி ௮௪ விசிஷ்டமுடையவசாதலின் ௮வரைப் பிரமத்தில் 
அூபேதமாகப்படித்து ௮ப்பிரமத்தின் யோகரூடி. சாமங்களைக 

கொண்டு அவ்வுருத்திரரைப் பரவியதும் இன்னும் ௮இக டிபரு 
மை2ய. சிவசாரூப்பிய மெய்திய இக்குணருத்திரர் சைவர்க 

ளுள் சமயதிக்ஷைபெற்றவர்களாலும், மற்றவர்களாலும் வழிபடுக 

தெய்வமாயிருத்தலாலும், சான்காவது மூர்த்தியாக துரிய மகா 
வுருத்திராது நாம?தயங்களையுந் தாங்கி ௮த் திரிரூர்க திகளில் 
முதன்மைபெற்று விளங்குதலானும், அவருக்கு வேருகச் சுருதி 

வந் இதமான நான்காவது மூர்த்தி இல்லை யென்று இக்கலகாசாரி 
யர் வரைந்துவைத்த அ௮சட்டுக்கூற்று ௮வலமாயிற்றன்றோ, 

பொய்யைக் சுற்பித்து இவர் சிவறிர்தையில் இழீக்தாலும் ஸத்ய 

மேவஜயதே?' என்லும் உபறிஷத் பிரமாணம் பொய்க்குமோ | 

அல்லாமலும் சிவபெருமானது BG swe Suir ஞானகனம். 
உருத்திர மூர்த்தியினது இருமனி மாயாகனம். இவ்கிரண் 
டி.ற்குமுள்ள பேத மறியாமல் பெயசொற்றுமையைக்சொண்டே 
சைவர்களுக்குத் துரீயமூர்த்தி யில்லையென்று நிந்தித்தல் சேவ 
லம் ௮ஸப்பியம். இவரை ஒருவர் பெருமாளென்றழைத்தால். 
ராம ஒற்றுமையால் இவர் பெருமாளாயவிமிவாரா. கூர்த்தம 
கொண்டுணர்வார்க்கன்2ற இவ்வுண்மை விளங்கா நிற்கும்.
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சாதாரணமாய் ஸ்தபதியினால் சமைக்சுப்பட்ட wy DF SoM 

சிலாரூபமாகிய வெ வடிவம் சவமென்றே எண்ணப்பட்டுப் பக் 

சிரத்தையோடு அராதனை செய்யப்பட்டுவருமாயின் காமரூப 

தொழி லொற்றுமைகளால் சிவமாகவே விளங்கும் சதன விசி 

ஷ்டகுணருத்திரர் பிரமமாதற்கு யாது தடை, சிலாரூபமான 
சிவ வடிவைச் சிலமாகப் பாராமல் சல்லாகப் பார்த்தபோது 

௮து எப்படி திபஜிக்கப்படுசன்றதோ அதுபோலச் குணருத் 

திரரைக் துரியமூர்த்தியாகப் பாராமல் குணரும்திரராகப் 

பார்த்தபோது சுருநி கூறியபடி ந௩காரணமாக வொத்துக்கத்தக்க 

வரே யன்றி வேறல்லர். இவரது கதி2ய இவவாறிருப்பின் கருக் 

குழி காறறங்கமழப்பெற்றுப் பிறக்திறக்துழலும் Fru has ome 

களைப்பற்றி கேட்சவும் வேண்டுமோ! அஆதலினன் 537 ஸ்ரீ பகவத் 

பாதாசாரியாளாயெ சங்கராசாரியர் தாமியற்றிய சிவானந்தல 
ஹரியில் எனக்குப் (ரம விவ்ணுக்களாய்ப் பிறக் இறக் தழலும் 

ஜாமங்கள் வேண்டாம், அப்படியான் பிறப்ீன் ஹம்ஸமாக 

வும் வராஹமாகவும் வடிவெடுத்து ௮ஹய்காரத்தா லுன்ளை 
மறந்து துயரத்தில் ௮ழுக்தகேரிடும்'? என்று சிவபிராளை இரந்து 

வேண்டிக்கொண்டனா. வர் செவனை விவ்ணுவாதியோரால் 

ளேவிக்கப்படும் ஸேவ்யரென்று பன்முறையுர் துதிச்துள்ளார். 

விஷ்ணுவைப் பிரமனை தி2யாரால் ஸவிக்கப்படும் ஸேவ்யசென்று 

வந்தித்துள்ளாசேயன்றி சிவனைச் சேவகரென்று யாண்டும் கூறி 

ரல்லர், மணிவாசசப்பிரானும் “கொள்ளேன் புரக்தரன் மால 

யன் வாழ்வு குடிகெடிலும்; ஈள்ளேன'' என்று ௮றைக்தருளி 

னர். கண்ணுடைய வள்ளலாரும் 'மாலயன யிச்தானாய் வாழுவ 

தாய் மாளுவதாஞ்..சாலமயல் பார்த்துத் தல்யசைப்ப!'” என்ற 

னர். இவற்றையெல்லாஞ் சிர்தூக்கிப் பார்க்கின்றபோறு வை 

ஷ்ணாவ சமயிகசாது தெய்வம் இரிமூர்த்திகளில் ஒருவராகிய கா 

ராயணரெனவும், வைதிக சைவர்களது தெய்வம் திரிமூர்த் இ 

யுத்தரண சிவபெருமானெனவும ஸ்தாபிக்கப்படுசின்றது, காரா 

யணரைத் தியயயப் பொருளாகக் கூறிய வசனம் வேதத்தில் 

யாண்டும் கிடையாது, சிவபிசாளைத் தியெயப் பொருளாகத் 
துதித்த வசனங்கள் அனேகமுள, வற்றை முன்னரும் 19சஸ் 

தாபித்தாம், பின்னரும் இடம் வக்துழிமொழிவாம்,
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முனிவேக்கரரீய வியாசரது அபிப்பிராயமும் சூவபெரு 

மானே பாம்பொருளென்பது வரது ௮ஷ்டாசச புசாணங்க 

ளாலும் ௮றியக்கிடக்வெறது, புராணங்கள் பதினெட்டலுள 

வபசானம் பத்த, விஷ்ணுபுராணம் நான்கு. பிரமபுராணம் 

இரண்மி, சூரியபராணம் ஒன்ற. அக்கினிபுசாணம் ear sl. 

இதப் புராணங்கள் யாவும் சீவன், விஷ்ணு, பிரமன், சூரியன், 

அக்கினி எனலும் 5 தேவதைகளையே பிரதிபாதிக்கின்றன, 

௮வகுள் பிரமன், hur, seal gp Bu இவர்க ளா ஜகத்கா 

ரணப் பிரமங்களென்று அல்க்கரகுளும் வை இக GGT asf Bar 

ஒருவருமில்லை. சிவனையும் விஷ் ணுவையுமே சைவருள் ஒரு சாசா 

கரும வைஷ்ணவரும் முறையே பரவஸ்துவாகக்கொண்டு வழீபட்டு 

வருகின்றார்கள், அணல், 

காமவேத மைத்ராயண்யுபரிஷத். 
அவராக Peay ve pny OR பெ வூ அரா ழு ரயி aot | 

oer 

தஸ்யப்ரோக்பா அக்ர்யாஸ்ததவோப்சவ்மா ப்சோவிஷ் வரித் | 

(இ-ள) “அந்தப் பரமாத்மாவாகிய ப்ரஜாபதி என்னும் 

பசுபதிக்குப் சமன், வீஷ்று, உருத்திரன் என்றலும் மூவர்களும் 
முதன்மையான சரீரங்கள் என்று சொல்லப்படம'' என்று சற்றி 

ய. இலவவாக்கயெத்தில் சிவனையும் விஷ்ணுவையும் பிர மினொடு 

சேர்த்து தறுக்களென்றோதியபடியால் (5B out oy ga Ph blo.) 

இவர்களுக்கு ௮ஈதர் பாமியாகிய சைதக்யம் வேறென்றும், yg 

வே நானகாவது தெய்வமாகிய சிவமென்றும், சிரிமூர்த்திகளுக் 

தெகத்தைப்போல் ஸ்வதந்தரமற்ற ஜீவர்களென்றும் gy Moe 

கேல்லிக்கனி3பால விரதமாயிற்று, தைல, சிவபுராணங்க 

ளில் கேட்சப்படும் வீஷ்ணு நிந்தையும், விஷ்னு புராணங்களில் 

கேட்கப்பம்ஞ் இெவறிகதையும் அவவிருவர்க ஷம் மற்ற மூன்று 

தேவதைகளைப் போல் ஒவர்களென்று சாதித்சற்கெயன் றி 

Gov meat gy. 

சுக்லயஜுர்வேத நிராலம்போபரீஷத். 

1, & Y OPI CUT a cay wine iL \ol_ir ந rQaTo tov Co Binur 
எர 

ஹொ 4 தி அறபராவவ YT Bas | 

REQTITH Wel eV apeor Dez Oni gor Rens சாமரூபத்வாரா 

ஸ்நூலோஹு*மிம்யச்யாஸவ சாஜ்ஜீக |
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(இ-ள்) *:ஈசுவரனே பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், இர்தி 

ரன் முதலிய நாமஷ்பவாயிலாகத் நூலமாயிருக்கி?றன் எனறு 

(௮ த்யாஸம்) சுமத்திக் காடலாற் ஜீவனுகின்றனன்'' எனவும், . 

அதர்வணவேத சரபோபரிஷத். 

9. anGla_jGle ar வயா _தாவாவுஊ ப) _தஹா_ தவறு 
ய a 

as Fes jwoa | தளிஷெரடி எப ௩ோகஹு | 
rs 

ஸர்வேதேவா? பசுதாமவாபு॥ஸ்வயம் தஸ்மாழ்பசபதிர்பூன தஸ்மை 

ரூ,சசராய நமோஸ்து | 

(இ-௭) “எல்லாத் தேவர்களும் பசுக்களாயுள்ளார்கள். 

அவர்களை யாளுபவர் பசுபதியாகிய சிவபெருமான். அத்தகைய 

உருத்திரமூர்ததிகரு நமஸ்காரம்?” எனவும், 

உ. விஷாசி காறுஹுமாஒு -விஷ்ண்வாதி காக்ஸுராத் 
cry 

Qa 

(இ-ள்) “விஷ்ணு முதலீயசுரர்கள்'! எனவும் கூறிப்போக் 

தவாறு காண்க, 

அகையினாலே அ௮ஷ்டாதசபுராணக்களிற் சொல்லப்பட்ட 

பரத் துவமும் மஹிமையும் நான்காவது தெய்வத்துகக சொந்த 

மென்ப,௫ு சுருதி யுக்தி ௮ நபவவாயிலாக அறியக்கடக்கின்றத. 

இவற்றை ஒங்வொருவரும் ஊன்றி விசாரிக்கவேண்டிய தவூயம். 

OW PT NITE oD UU ஒவ்வொரு புரானாமும் அந்தந்த தேவதாபர 

மாகவே தோன்றம். ஸூக்ஷமபார்வையிலேயோ மத் தேவத 

களுக்கு ௮க்தர்யாமியாய், ஸர்வகாரண ுரீய பரசிவ us sin 

போககமாய் விளங்காநிற்கும். இவ்வாறு புராணங்களின் பிராண 

னை ௮றியாவிடத்து ௮வையாவும் பிதற்?றயாரும். இவ்வுண்மை 

யைக் கடைப்பிடிக் துயக. 

இனி எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தை இனிது முடிப்பாம். 

வேதங்களில் பல சாகைகளிலுமுள்ள (RATT ib atl on wy Dan 

பாசஜஞெருவனையே சர்வசொருபனென்று கூறிகிருப்பது வேத 

விற்பன்னர்கள் யாவரும் ௮றிர்தவிஷயம். ஏதோ சில ஏகதேச 

வசனங்கள் அரிபிரமாதி அமரர்களையுங்கூ.ட சர்வசொரூபர்க 

ளென்றநிரூபித்தனவாயினும் வேதசாகைகள் தோறும் ருத்ரசம் 

றிதைசிவனே சர்வசொரூபனென்று பலபடியாலும்நிர்ணயித்து 

௮ச்சம்ஹிதைகளுக்குப் பேசணியாய் விளங்குதலால் அவற்றின்
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முன் இவவேகதேசவசனக்கள் பிரபலபிரமாணங்களாகா,வைணவ 

பூர்வாசாரியர்களுக்குள் ஒருவராகிய யமுஷைத் துறைவர் யாவன் 

புண்டரீககயனன்'? யாவன் புரடோத்தமன்'' என் நற்றொடக்க த் 

தனவான தோத்திரமாலை யொன்று இயம்பியுள்ளார். அதற்கு 

உரைசெய்த ஆரியர் வெங்கடகாதர் புருஷ்ச்சொல்லுக்கு நாரா 
பயணனே பொருளென்று எட்டு ஹேதுக்களைக் கொண்டு சாதிக் 

அள்ளார். அவையாவும் அப்பொழுதே ஸ்ரீமத். அப்பைய 

Gals சுவாமிகள் முதலிய மகான்களால் சுருதிகளைக்சொண்டே 

நியாயவாயிலாகக் கண்டிக்கப்பட்டு எரிமுன் பூளை3பால் மாயச் 

தொழிந்து போயின. புராண வசனங்களால் விஷ்ணுமூர்த்தியும்) 

ப்ராண வேத வசனங்களால் உருத்திரகார்த்தியும் புருஷர்சொல் 

அக்குப் பொருளாயிருத்தலின் வைதஇிகவிவகாரத்தில் வைதிக 

விவகாரமே பிரதானமாகும். புருஷனென்பது பூரணன் என் 
லும் பொருளைக் தருமென்று முன்ன3மே விரிவாய்ச்சுருதிவாக்கி 

யங்களைக் கொண்டு விளக்கயுள்ளோமாதலின் புருஷரூக்தம் சிவ 

பரமாகுமேயன்றி நாராயணபரம் ஒருபோது மாகாதென்பது 

தேற்றம். புருஷவசூக்தப்பொருள் பீரம விஷ்னு உருத்திரர் என் 

‘gm மூவருமாகார். ஓங்காரவாச்சியரும் நான்காவது தெய்வமு 

மான சிவபெருமானேயாவர் என்பதை அஞ்ஞான சரீதேக 

விபரீ தமற ௮டியில் விளக்கச் காட்டுவாம். 

எல்லாக்கடவுளரும் தாமாகவிளம்கப்பெற்ற சாக்ஷா£த்பசப் 

படிரம சவபிரானார் புருஷரூக்தத்துக்கு உட்பொருளாயமைர் 

துள்ளாரென்று கூறும் ௮ளவிறந்ச வேதப்பிரமாணங்களுட் ல 

வற்றை மாத்தரம் ஈண்டு எடுத்துச்சொல்வோம், ௪ரத்தையோ 
டும் பக்தியோடுவ் கேட்டுச் செளிவாயாக, புருவசூக்தமான து 

யஜுர்வேதத்தில் இருபத்துகான்கு மர்திரங்களாய் இரண்டு 
.ஒறுவாகப் பகுப்புகளுடன் விளங்குன்றதென்று முன்னமே 

'கூறிணைன்றோ, அவற்றுள் முதல் ௮நுவாகம் பதினெட்டு மர் 
இரங்களையும் இரண்டாவது ௮றுவாகம் ஆறுமர்திரங்களையும் 
பெற்றுள்ளன, 

1, சூக்தத்தின் ௨பச்கிரம (ஆரம்பம்) த்திலுள்ள 6௨.௨ ஹர 

ஸுமீஷூர வாற ஷூ ஹைஸ் ரசீர்ஷா புருஷுூ'' எனபதுமுதல் 

ஃயஉஜெ.ராதிறொ.ஹ.சி - யதந்்$ரரா திரரஹதி'' என்பதுவரை



ஒங்கார விளக்கம், 95 

பிலுமுள்ள இரண்டுமந்திரக்களைப் பஞ்சருத்திரல்களிலொன்றா 
கிய மந்திரோபரிஷத், என்லும் சுவேதாசுவதரோபகிஷத் சொற்றி 
ரிவு றிதுமின்றி ௮ப்படியே படித்துச் சிவபரமாய் வீளக்கக் 

காட்டினமையாலும், 

3. அவ்ளிரண்டு மந்திரக்களின் ௮ரும்பொருளை அவற்றிற்கு 

ளியாக்கியானமாசு அவற்றின் பின்வரும் ௮டியிற்காட்டிய இர 

ண்டு மந்திரங்களால், அவ்வுபநிவத்தே ஈன்கு நிரூபித்திருக்கன் 
ற்மையாலும், 

ஹவ...)_த$வாணிஉ௱ஈஉ3_த33 ஷவ_/0 காக்ஷி மிறொேவ( | 

ஹவ..._தஸ07 ௩ கீ5$கொகெ ஷஹவட_18ரவு7_௪) கிஷ.கி ] 

nal uvrarreoranr anGlappl Sass. 69 | 

ஹஹ) உர 3௩8.௩1.1௦ வவ ஹ_) ரண? ஹு | 

ஸா,$ பாணிபார்த.த் ta eras) சிரோமுகம் | 

ஸா்வசச்ருதஇம&ஃலோகசே ஸர்வமாவருத்யகீஷ்டதி ப 

ஸா்வேச் திரியகுணாபாஸம ஸர்வேர் திரியவிவாஜிதம் 1! 

ஸர்வஸ்யப்ரபுமீசாஈம் ஸர்வஸ்யசரணம் ஸுஸ்ருச ॥ 

(இ-ள்) அது எங்குல் கையுங் காலுமுளளது. எக்குக் 

கண்ணும், தலையும், முகம் உள்ளது. எங்குங் காதுள்ளது: 

உலகமெல்லாம் வியாபித்துக்கொண்டிருக்கன் றது." 

!எல்லாலிர்திரிய குணங்களையும் விளக்குவது. எல்லாலிச் 

தரியங்களும் இல்லாதது. எல்லாவற்றிற்குக் பீரபு ஈசானன். 

எல்லாச் சீவராசிகளுக்கும் புகலிடமாயுள்ளத. எல்லாரையும் 
நல்வழியில் நடத்துவது” என்பதாம் 

8), cco TPAD CN BD AN IT SS)? — “CLI ASS avaméeug nt gape"? 

என்னும் இரண்டுசொற்கள ௨ “ஏர ஷ.வடிலிக புருஷஸ்யவித்ம”? 

என்நற்றொடக்கத்தனவான இவகாயத்திரியின முதலடியில் வரு 
இன்றமையாலும, 

4, பாற ஷூ புருவ" என்லும் பதம் மேலே எடுத்துச் 

காட்டியுள்ள சிவபெருமான், உருத்திரர், கணேசர், சுப்பிரமணி 

யர் முதலியோருடைய காயத்திரி மந்திரங்களிற் படிக்சப்பட் 
டி ர. த்தல்போல பிரமன், நாசாயணன, நீருசிம்மன் முதலியோ 

ருடைய காயத்திரி மந்திரங்களில் படி.க்கப்படாமையாளும்,
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௦. (புருஷனே, சென்றது வருவது எவை, ௮வையெல்லாம்'' 

என்னுஞ் சூக்கமந்தரக்னுக்கேனங்க (ஸ$முமன். இந்த 

வுருத்திரன்'1*(அவலைது பூணம் புருஷனவெல்லாப'' என்று 

தைத்திரீயாருணசாகை காராயணமும், சவேதாசுவதரமும் ஹத 

யிருக்கின் நமையாளும், 
9 6 *ஒயிரஞ் சென்னியன்'? ((ஐயிரங்கண்ணன்"' '(ஐயிசம் 

பாதன்” என்னலும் வாக்யெங்களின் பொருளையே “குங் ௧௮ லும் வாக்கியங்களின் பொருளையே '(எ௫குங கண் 

கள், எககும் முகங்கள். எங்குங் கைகள், ௭ bi SB) கால்கள் எலா 

நற்றொெடக்கத்தனவான (ரிரயோகங்கள் சிர்வரும் பந்திரங்க 

ளில் ஸ்பஷ்டமாய்க் காணப்படுகின்றமையாலும், 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோபரீஒத். 
So eucep [EP e ப்ரம்ம பட ௩/2 IT 

Qu 

Uo B TOL! GO [T+ OO ச ஹ்ர Jf Q's [ யி id | 

விச்வ ச்சஷருதவிசவதோ csr 

SsoaCsr uranras Seagnut f | 

(இ-௭) “எங்குங் கண்ணுளளான். எங்கும் wan ளான், 

CF GB, BI கையுளளாள . GT BF BI காலுள்ளான?? (இம் bBo 

fH steRSr1udes $B on (yo ot g.) 

QV IT lf VEC ir ya gay (VC eet Mrull e | 

ஸர்வாக* ரிரோக்ரீ௮ஸ்ஸர்ஓபூத குஹாசய | 

(இ-ள) எங்கும் முசத்தையுக் தலையையு புூ/டையவன். 

எல்லாப் பூதக்களின் உளளத்தும் உள்சாவன்'? என வருமாறு 

காண்க, 

7. 2 grey aa dany ro 18 - உதாம்ருதத்வஸ்?யேசாக! - 

மோட்ச மென்னும் ௮ம்ருததக்தன்மையன் ஈசானன்?! என்னலும் 

விசஷப் பொருளை எதைச் செபித்தால் அமிர் தத்வமெய்தும்”' 

என்று பீரமசாரிகள் வினவியதற்கு **சதருத்ரீயத்தைச் செபித் 

தால்- அதிலடங்கெவை ௮மிர்தனுடைய திருநாமங்களன்ர?? 

என்று யாஜ்ஞவல்சியர் விடையிறுக்ததைச் சுக்லயஜுர்வேத ஜா 

பலோபகீஷத் பகர்கன் றமையாலும், 

8, ஒவ்வொரு வேதத்தினுமுள்ள ஸ்ரீ ருத்சசம்ஹிதை சவ 
சாம பரிபூரணம் என்பது எத்ககையோராலும் மறுக்கப்படாத 

சிறப்புசிமையாலும்,
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0, “அமிர்தன்'' என்னுஞ் சொல் மரணப்பிணிக்கு என்றும் 

ஆளாகாகு பிறப்பில்ப்பிரானு ப உமையொரு பா சுன் என்னும் 

உரான்த வது தெப்வத்துக்கக 2யாகருடி பாய்ப் Go ar Rs & ost 

நரை பா லூ. 

| 0. “௮மிர்தத்தன்மைபாவது''-பீசபஞ்சமெல்லாச் தன்மாட் 
Oa h Bb தாமே iT (59) ப் ஆறி வரப் நிற்கும் சுத்தசிவ 

Oo reir மயன் ற் டர பக்த, ப்ப aS HUITP SS ஆகிய 

இ; Koh vd od Move? 20 IT ம், 

1[, *ஈசானன்'? என்னும நாபம் சர்வஜதகத்காரண (ரம 
மாம் சிவபெருமா ஜெருவருக்2க யுரிபதென மேலை காட்டிய 

பிரமா எங்களாலும், அடியிற் காட்டும் வேதாகத வாக்கியங்க 

ளாலும் தெளிவாய் அறியக் இடக்கன் ற௰பயானும், 

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத். 

(க) ஈயிகஷா, ஈத 0.9. 7 பயஹவபாநொகா நீற_த 
8 2) நெ @ 7 

ட் a ft rn ௪ cy 2 ச a = டு க்ப் 3: பெ. நீடு உரப் கி 3 1: கூரும் 3 ராரே 

இ ௦ ௪ ம ரு § OY, உ வழிய. வ$ | PsIT woaMy A! ¢ aw Fal ~~ UOT uk ர் 

பே ஸ் 

4} , OL u ழூ. 7, வப்ப 37 To \ =" soy oa ே 

as 3 0 7 
ுுகஸ்மா ஈயத ஈசாசோ யஸ்ஸாவாஈ் ?லாகாரீசஃ ஈசரயிர்ஜாநீபி3 

ச் 

பரமசச்சிபீ? | அமிதவாசூரநூநமோதுசகா இவ?தகல3 | ஈசானமஸ்ய HS 

தஸ்ஸ ஈவர் /௬சமீசாஈ மிர்தரஸ்து௨3॥ ஸ்மாதுசயக Teas I 

(இ-ள்) (இனி எதனை சசானனெனப்படுகன் ஏன், எவன் 

இந்த உலநச்களையெல்லாம் ஈசறிகளும் ர. ரிக ளப Tor பரம 

சக்திகளால் ஆளுகன்மான், ஓ ரூர! பாலில௨ல.ப் பசுக்களைப் 

மபான்ற யாம் தாவர ௪ங்கமஈக ஈளான இலவவுலகததுக்கு நாத 

லும், 2மம-ட்சத்துக்குவழிகாட்டியும், சமள்க Pouches WE CHEB 

அ௮திபதியுமாயுள்ள ஈசானனைத் Gs ger செய்கின்றோம். 

ஆதலால் ௮ வன் ஈசானனெனப்படுகின் ஏன்?” எனவும், 

ஸாமவேத மைத்ராயண்யுபரிஷத். 
, OUST 2D 4 | வலா தப்பா பூ) 849-094 வா் “ap 8 

( ) 5 of) o oy 3 wu =U ifv 30 | 

Tara சல்வாத்மேசாசசசம்புர்பவோ ௬1 | 
சு . ¢ வ் * ௩ ea) e ° (Q-ar) “fan gy pour gsiomaren yw சுசால ன், சம்பு, 

e ‘ உடு டி 

பவனி, Uh ST on ol a3 oy LD GU IH LET Sp BT ON De 

18
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12. வாசுதேவ: பர! ப்சக்ருதி'', ( விச்வம் நாராயணம்”! 
என்னுஞ் சுருதிகளின்படி £வபெருமானிடக்கதோன் றிய நாரா 

பணனே விராட்டூ, விச்வருபி ஆகலின், 4 ஆமீரஞ்சேன்னியன் '' 

முதலிய சிறப் லக்சகணங்கள் நா ராயணனிடத்துளளனலென 

2?2லகமஹோபரிஷக்து முசலிப உபநிஷத்துக்கள் ௬ றியது கார 

ணத்தினின்றுப் கா யத்தின் Ts Sap duo gon a Qatar SRL. + 

இன்றமையாலும், 

19. ம3ஹோாபகிஷத்தில் கூறப்பட்களள சிவன து. ஈப்ப சங் 

காரத்தொழிலைச் சேட்யும் குணருத்திரன்பாற் பெரப்பட்டதே 

பன்றி :!பிறக்காதவனன் 3ற”” என 3வதம் பாம் 17 தாதிய 

'$றப்பிலீப்பெருவளளலாகிப துய hb BT ALT BRUT பெறப் 

படசமையானும, 

14. GES a Rom பதி நவ து மதிரத்திலுள்ள (ல ரா + 

ago ரஷா. புருஷம் மஷரக்தும்?? என்னும இரசொந்க ரா 

முறை றழ அமைக்கப்பட்டி ரப் ரலும் போதான கற்பத் 

இரக்காரர் கித்திய விஃ்ணுபூறரைபில் மஹாபுருஷன் aT oD 

தொகைச் சொல்லை சாராயணனிடத்2த CIT SH SILI Ly 5 Bh dS 
லால் அது காசாயண TIT oinusl DO சிவபரமாகாதென்ற 

Bian FELT, ௮துகூடாது. மஹான், புருஷன் எனலும் இரு 
சொற்கள் தனித்தனியா ப்ச் Rawr 3 தயவ்களென்று லதா 

பன்முறையும் வழங்கிவருகின்றமையானுப, அன்னி ரங்கள் 

விவ் ணுவை ரூடியாயக்குறிக்குமென்பத குச கருதிப்பீரமாணம் 

பாதுமின்மையாளும், மந்திரத்தில் ௮.வவிருமொழிகளஞும் தொ 

கரநிலையாய்த் தனித்து நிற்பன ?2வயன்ற கொகையின்பாற் படா 

மையானும், தொகைச்சொல்லின்௧ண் ணமைஈ/? ரநாராபண பா 

வாற்றலைவிடத் தனிமொழிகளின்௧ண் வானை சிவபரவாற்றல் 

மிகச் சிறப்புடைமையாலும், ஈசானபலி. மவூந்ரியாசம் முதல் ப 

பல சத்கருமங்களில் மஹான் என்னுஞ் சொல் சிவபெருமா 

னிடத்தே இடுகுறியாக விறியோூக்கப் பட்டிருககின் றமையா 

னும், சுருதிகளும், ஸ்மிருதிகளும், கற்பசூத்திரங்களும், புரா 

ணங்களும், இதிஹாஸக்களும், ஆகமங்களும் மஹான் என்னும் 

தனிச்சொல்லைச் சவபிரானது அ௮ஷ்டமூர்த்தத்துக் கமைக்க 

எட்டு திருகாமக்களில் சேர்த்துபடி த்திருக்கன் றமையாலும்,
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15, «6 S47 8) eu ar '- அதித்யவாணம்'' எனபது காயத்ரீ 

வல்லபனைபும், ஆதித்திய அர்தர்யாமியையும், பொன்னார்மேனிய 

னயுங் ருறிப்பசன்றி மழைமுஇல் தழுவிய உருவினனான. சகாரா 

பனை? எஞ்ஞான்றுப குறிக்காரையாளும், 

10 (ர் + 5K Boor 7 OAT LM oo Bl ௮ நுவ।குத்தில் ஆருவது 
மந்தர கறிலுள்ள 66 ஹீ WA Soa) yori FEES S லக்ஷ் 

ரீச்சபத்யெள"? என்னும் வாக்யெம் ஹரீ என்னும் மந்திரத்தின் 

(பு க்கியப்பொருளான (ரிரஊவ௮ சொரூபிணியாகய உமாதேவியை 

பும், 4 மமிறச்வரீசகடி ॥எஹாலக்ஷமி எனப்படுவாள். வள் 

திகல் தருவா. சர்வாங்கசுந்தரம்” என்று புராணம் புகன்றபடி 

மழஹெர்வரியையும் சக்திமளாகக் கொண்டி ருக்கன்றமையாலும், 

(ரம விஷ்்ஷக்கள் செப்த சவஸ்தவத்தில் $லக்ஷமீபதி உன்னை 

வணங்குவாம், ஹ்ரீபதி யுன்னை ௮ணங்குவாம்'' என்று வந்தித்த 

காக வாமனபுராணம் வற்புறுதசி அறைந்திருக்கின் றமையானும், 

1, பஈஹொறாதெவாபெ.-அஹோசாத்சே பார்ச்வே? 

என்றது பவளநிநம்போன்ற ஓஒ. பாதியும், இந்திர$லம்2பான்ற 

மற் ரருபா நியுமுடைய எமது விரூபாட்சனாகய கஇருஷ்ணபிங்க 

ளனை3ய குறிந்கன்றபையாலும், 

15 சிவபூஜையிலும், விஷ்ணுபூஜையிலும், (க2பசபூஜையி 

லும் இன்றும் எத்2தவர்பூஜைக்குக் களிமந்திரமில்லையொ அத் 

தவர்பூஜையிலும், ௮தர்வண வததலெுள்ள ப௲னேண்மகா 

சாந்தப் பிரகரணத்தின் வைஷ்ணவ சாந்தியிலும் ஸிரநி2யாகிக்கப் 

பட்டி ருத்தலன், விமி2 பாசக் இதற்கேற்ப தேவையை 9ச்சயித் 

தல் செளனாமும் துதிபரமுமாய் முடிகின்றமைடாலும், 

19 *வாமதேவ்யம்?? முதலிய மந்தரத்தொகுதிகளை அவ 

வவ்விருஷிகளின் பெயரால் ௮ழைப்பது?2பால நாரா. பணன் எனப் 

படும் ஓர் ரிஷி இச்சூக்தத்தைக் கண்டமையால் நாராயணம் என் 

லும் பெயர் அுமைந்த?தயன்றி ஸ்திதிகர்க்காவாகிய நாரா 

Wy evar Gone உட்பொருளாகக்கொண்டு ௮மையாமைபாலும், 

20. சூக்தத்தின் பதிமீனழாவது மந்திரததிலுள்ள ௨302 

வ விவா FST ஐ ஹஹவு தி மாம) வமா வி) 0 ப.நாய _ 

தமேவம் வித்வாஈம்ருக இஹாபவதி காம்ப! பந்தாவித்பயகாய”!
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(இ-ள்) “அவளை இவவாறறிந்தவர் ௮மிர்கக்கன்மை படைவம், 

கொட்சத்துக்கு 2வறு வழியில்லை? என்னுஷ் சொற்றெடர் 

வாக்கியங்களை ய நவஇதக்துக் கைவல்யோப நீஷத்தும், சுவேதா 

சுவதரோபரிஷத்தும் ஈன்கு விளக்கா செவபாமாக vrei, Moire ud 

ww, CF TST ST dT, ம மி சாதா Raid): BINT ov ஒருவனை என் 

று இதுவசையிலுங சாட்டலுநற ரமாணங்களாலன்் றி இன் 

னுங் காட்டலுறம ரமாணங்களாலும் அறியக்கிடக்கின்ற ம 

யாலும், புருஷசூக்தம் என்னும் வேசுபாகம் சிவபபரமே என்பது 

குன்றின் மேலிட்ட வீளக்காம. இ. சக்கசுஹூக்கு [ஷி கராப 

ணா. தேவதை P FHSOTHHIN புரு உராஇப இப்பெருமான், 

இன்னும் இதனை வீரிக்கிற்பெ ஈ, தமாகலால் இவ்வள ஸில் நிறு ஈதி 

உபரதியடைந்தாம். 

இவவாறு 3ம2லகூறிப்போுக (20) 2வதப் பிரமாண களா 

ஓம் பிரபல எனக்களாலும், Ph சாரஃதின் நானகாவதானறு 1 

தமாத்திரையிலுள்ள சோமலோகம் ௮ம்பிகை பாகனை ஸ்ரீபசு 
11RS Os உரித்தென்றம், அவனை அவர்க்க மாகுகிரையின் 

பொருளாயுள்ள புருஷ்னேன் றம், a P க ri, Rr apa os) ந ஆரு! 

அதற்குரியா ரல்லென்றஈ நெரிலிதரசாயிர்ற, அப்படியாவுப் 

வேதபடி தமாயிருக்தும் அவற்றைக்கடர் (ிடிவாசமாய் மார்ச 

தைசொல்ல பூர்வபட்சிக மயல்வார்காாயின் வாகளஞ்டைப 

பாவத்தின் பயன சிவப ாரிிமைகளில விசுவ TF Hi Fay a 

பண்ணவில்லையென்று பரிகாரக்3தடி AF TI. Bw soars, ww 

தகர்களுக்கு TSS YRsBuism பிரகாசிக்காலும பத் 

திரந்தெரியாதவா று 21 ல, 

மா.--பிரணவததின் முதற்கூ ரய அகார மாத்திரை பிரம 

னுக்கும், இரண்டாங்கூருகிய உகார மாத்தினா விஷ்னூவுக் அம், 

நூன்முங்கூருகிய மகார மாத்திரை உருத்திரனும், நான்ராங் 

கூருயே அர்த்தமாத்திரை புருஷராகிய சிவபெருமாளலுக்குப wf 

பனவெனறு சுருதி கூறுமாயின் ஒங்காரமந்திரத்தின் பொரு 

ளாவார் யாவர் 7 

ஆ.--ஒங்காரமாகிய !/சணவம் சமஷ்டிப்பிரணவமெனவும், 

சியஷ்டிப் பிரணவமெனவும் இருவிதமாசச் சொல்லப்படும் 

அவற்றுள சமஷ்டிப் ரணவம் :'ஓம்'' என்று தொகுத்துச் கூறு 

வது, வியல்டிப் பிரணவம் அகாரம், உகாரம், மகாரம் என்று
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வகுத்துக் கூறுவது, நாம் ஈமது வாயைத் திறக்கின்றபோது 

சிருஷ்டியும், இறக்தவாயை அப்படிய வைத்திருக்கும்போது 

ஸ்திதியும், அமத 6 வரயை ap Din OLIT Bl ஸம்ஹா ரமும் ஏற்படுகல் 

பொல சிருஷ்டி கார்த்தாலாகய பிரமனை ௮காரசதுக்கும், ள்திதி 

ரரத்தாவாப ஸி ட்ணறுவை உகார ந்துக்கும், ஸாறார TT TUS 

இய உத்திர Za பகாரத்துக்கும் வாசசியப்பொ தாக வேதம் 

உ பரித்துர் கூறியது... தைல அவர்கள் ௮ல்வட்சாரத்திர 

பஙரளுக்குர் ஈதரதுரராக மாட்டார்கள். ௬த ந்தரராவார் ம் 

மவருக் கம் அப்பாற்பட்ட புருஷராகிப சவபசம்பொருளே. 

அது எவ்வாறெனில், ஒரு பெரிய OBE 6 WH F ௮ இப தியாகிய 

சக்கரவர் 2இி தன் தசத்தை முூன்றுபா மாகப் பிரித்து ஒரு 

பாகத்தை ஒரு ‘To BY RG Hd, இரண்டாவது. பாகத்தை மற 

2௫௫ பிரதிரிதிக்கும், மூன்றாவது பாரத்தை 3வரொழு பிரதி 

9திக்குங் கொடுத்து அவற்றை அளும்படி அஞ்ஞாபித்தான். 

வர்கள் வற்றை ஆண்டுவரம்போ ந அ௮வவப் பாகத்தைத் 

கங்களுக்க்க புரிபஜென்று கூறி ௮7௬ செலுத்துவது வழக்கம். 

அகவ ுவாகள் அுர்சப் பாகு? ஷரருச் சர்வ து தரரல்லர், 

இப பு வி பாகங்ககாயு மொண்டு விளங்கும் கேசம் மும் 

மூன்று ப) இ$திகளல்கும் 3வேஞுய், கான்காவதான சக்கரவர்த் 

திக்கு எப்படிச் சர்வசு தந்கரமாயுள்ள?2கா அப்படி 3ப அகார 

உகார பராரநரளில் வசிக்கும் (ரமன முதலிய முவரும் yu 

வட்சரத்திரயங்களுக் குர் சுதர்தரசாகார. ௮வலட்சரங்கள மூன் 

DD HMM HOU PHSITG HAG இவ்வட்ர ங்களில் வூக் 

கும் ரூலககும. சர்லாதிபதி.பாயுள்ள சிவபெருமானணாகிய புருஷ 

சொருவு ஓங்காரப் பொருளாயுள்ளாரென்ற தெள்ளிதிற் 

அ௮ணியப்பட்டது 

அதர்வணவேத ந்ருசிம்ம தாபந்யோபரிஷத். 

Ge Fall [UT > COU SDI cer 9 ilar Q. Meir ju விஷ a) அப பெ | 

கா > OH 59, 58டெ)6 , கார? ஹயெ. 0௩௦ re sors) | 

அகாரம் ட்ரஜவாமாணம் சாபெள ௨ கா;ம் விஷ்ணும் ஸ்ருகயே | 

மசசரம் ௬, ரம் ப்ரூமம்யே ஒலகாரம் ஸர் சவரம் தவாசசார்தே ॥ 

(இ-ள்) :*இகாரபென்னும் ல்தூலனாகய பிரபனை சாபியி 

௮ம், உகாரமென்லும் ரூர்ஷமனாகய விஷ்ணுலை இருதயத்தி 

லும், மசாரமென்னும் (Ay FOB LD 3 T Gy Rs உருத்திரனைப் புருவ நடு
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விலும் ஐங்காரமென்னும் சூக்மகமனாகிய (இரிய) சர்வேசு 
பனி ‘ ‘ ட உடு னி உட ஆ டட டு >a) . 
ser s HU SIG ESOH Mid SuTromMsscaomOw’’ எனவும், 

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத். 

“ஷி? ou © fa 914) 9 ALT, தி பனி ணா ௮ ௦ ra லவ 2%வ_தாவி UYTo9 ae Oly ௦ 8 ofl e | 

ரசிக ஹியொ “க கிவொ கா வ௱ஹ ற | 

ஹ்ருதிஸ்சா சேதாஸ்ஸர் ௮ ஸ்ருஇிப் பாரணா? ப்ரஇஷ்டி சா: | 

ரு திதவமஹியோநித்யம் திஸ்ரோமாச்ரா? பாஸ் துளஸ$ ii 

(Q)-ar) இருதயத்திலே OWT AID BASH FH HU இருக்கின 

ர்கள். இருதயத்திலேதான் பிராணன்களிருக்கன்றன. இரு 

தயத்திஃல நீ நித்தியமா யிரச்ன் டிய். ௮ந்த நீ மூன்று மாத 

கிரைகளையும் கடந்து Blox noes,” எனவும், 

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத். 
தது { ர் € கர.தம ITU DOG yh ஹ்வயா.ந பொமதோ நாநா) 

’ 2 
WHA. .. 2௦௯ாழுறார வெல o fv ஈொ வ | 

ச்ருத்ஸ்சமோங்காரக தஞ்ச nie guns யோகஜ்ஞாகாசாம் 

ய,சபலம் - தக்காரோ வேபபர சுசோவா | 

(இ-ள, “தங்காரத்தின் சொரூபமெல்லாவறறையும், சரவ 

விதமான தியானம்கள், யோகங்கள்,ஞானங்கள் அயெஇவற்றின் 

பலன்களையும் ப்ரணவ சொரூபனனை ஈசனே அறிவன்!” எனவுங் 

கூறிப்போர்தன, இவ்வாக்கியங்களால் வியஷ்டிப்பிரணவம் திரி 

மூர்த்திபாமும், சமஷ்டிப் ரரணலம் சர் 2வசுவரராகய சிவபெரு 

மான் பரமுமாயின வாறறிக, இதுவே சர்வ வேதேேதாகத ஸம் 

(9ரதிபர்கம், இதற்கு ேர்வி?ராதமாக அகாரம் காமாயணபச 

மெனவும், உகாரம் லக்ஷ்மிபா மெனவும், மகாரம் ஜீவபரமெனவும் 
ஒரு சாராரும், ௮காரம் காத்தற்ரெழிலுக்குரிய கடவுளாகிய கா 

ராயணரெனவும், உகாரம் 2தத?றசாரப் பொருளை விளக்க ளெ 
முந்ததெனவும், மகாரம் ஜீவனெனவும் (௮.தாவது சாராயணனுக் 

கே உரியவனான நான் என) மற்ெருசாராரும் தந்தம் மதத்திர் 

கேற்ப பாத்மோத்தர ஸம்ஹிசை முதலியவற்றைப் பிரமாணமா 

கக்கொண்டு சாதித்துள்ளார்கள். இத்தகைய உரைகள் சுருதி 

களில் யாண்டும் படிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. சுருஇ சர்நிதியில 

அவை நில்லாதபோது ௮வை அப்பிரமாணங்களாம். Cage
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தால் வாதிக்கப்பட்டது பிரமாணமன்ற. அன்றியும் ௮காராதி 

மும்மாத்திரைக ஞங்கூட சிவபெருமானை பே பி திபாதிக்கின் 

றன வென்பகழ்கும் சுருதிப்சரமாண ம். 

ஸாமவேத மைத்ரேயோபரிஷித், 
வாகஷவர் விற் டபொஷி கில வ வாருஹ, நத | 

ஸு ௦ 
ர் ஸ்ம] கா வொ | © றொ உறி ஹ் bo | 

2
 ரக் a, பட வீடு ரி Tp? Lr 0s "BOW, ம் 

TSN GHWT விஹீே சாஸ்மி சீவிஸஈச்யா AMT BANLBEE | 

௮8ரரோசகா£ ரூபோஸ்மி war gtavul) over Kms | 

ஹ்ருதயக்ந்தி ஹகோஸ்மி “ருயாம்புஜமத்யக | 

(இ-௭) “நான் (ஏகம்) ஒனறு என்னும் எண்ணும் அற்ற 

வளாயிருக்கிறன், (அலிதம்) இரண்டு என்னும் எண்ணும் அற்ற 

வனாயிருக்க 2ுன், அகார உகாரரூபமா யிருக்கிமறன், மகார 

ரூபமா யிருக்கி?0றன். இருதய கிரந்தி ௮ற்றவஞய் இருதய ஈடு 

வில இருக்கிறன”'' என்? தியது. இவவாக்கியம் சிவபெரு 

மான் மைகரேயருக்கு ௮ ரளிச்செப்களு, இதில் கார உகா£ 

IDK £ப்பொருள் சுவை ருமானென் ற விளக்குக றது. னக 

ஷை அம்மூன்று ௮௨ சங்களும் சிவபெருமானா?ல மும்மூர்த்தி 

ளுக்கும் ௮ வரவர்கள் காரியார்த்தமாக ௮ளிக்கப்பட்டனவென் று 

நிச்சயமா யிற்று, விஷ்ணுவையும், மற்றிருவர்களையும் பிரணவ 

சொரூபிகளென்றும், ஒங்கார வாச்சியர்களென்றும் சுருதிகள் 

மொழரிவதெல்லாம் சமவ்டிப் பரண வமாகிய ஓங்காரத்தின் வியஸ் 

டிப் பிணவத்திலும், உபசரிப்பிலும், தூதியிலுமே அடங்கும். 

இவ்வுண்மையைச் இவலிங்கத்திலும் பிரத்தியட்சமாயறியலாம. 

அகண்டாகார நித்தியவியாபக சச்சிதானந்த சுத்தசிவம் ஆத் 

மாக்களின் தியானபாவனகிமித்தம் நிஷ்களசகளத்திருஉருக் 

சொண்ட. நிலை2ய இலிக்கமென்று சொல்லப்படும். இலிங்கத் 

தின பீடிகை-ஈக்தி சொரூபம். அதாவது இரியாசக்திவடி லம். 

இலிங்கம்-சிவசோரூபம். ௮தாவது ஞானசக்திவடிவம். இலை! 

யிரண்டும் சிவம் ௮ழிஷ்டிக்கும் 2தகம். இத?தகத்தை பில் 

டித்துளளதேகி பரமசிவமாகிய இலிங்க பிடத்தின் மேற்புறம் 

உருத்திபாகமென்று சொல்லப்படும். அடிப்புறம் (அதாவது 
அடி நான்குமூலை) பிரமபாகமென்று கூறப்படும், ஈடுப்புறம 

(அதாவது எட்டுமூலை) விஷ்ணுபாகமென்று இயம்பப்படும்,
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இவற்றுள் $ரமபாசம் நபுர்ஸகலி்கம். விஷ்ணுபா ain a BP 

லி௩்கம். உருத்திரபாகம புன்லிங்கம். இதுவே பரணவமுக॥ 

பொருள். இதன் ஜோதி சொரூபமே ௮சார உகார பகாரமா 

கும். ற காரம்-சிவம், உகாரம்-ரத் Fy, மகாரம்-பரம், இள 

வாறு வேதங்கூறகின்ற து. திருவிளையாடற்புராவாமும் ஏந்த 

யாய்ச் சிவமாக கனிப்பர, மு த்தியான முதலைக் துதசெய்ய'' 

என்று முதற்கண்ணெடுத்துச் சாறறியது. அல்லாமலும்) லிங்- 

லயம், கம்.3தோற்றம். சிருவ்ட யாதி பஞ்சகிருத்திய களை செப் 

யவும் சசுவாப்பீரபாவமே லிஈகம் என ஃம்படுப, இவ்விலி டர? 

TT FMWD கிருஷ்ணா ஜுனர் பளி வ மக்கும் பரபதாரகமாயிர 

த்து. சாவாத்மாக்களுக்கும சர்வஜச வர்யங்களும் கொடுக்சகதத- 

கதாயுமுளளது, அலயங்கள் தேறும் சுயம்புமூர்த்தமாய் அருட் 

குறியாய் விளங்கயிருப்பதும இழ Se, 

ருக்வேதம். ௬-ஆம் மண்டலம் 

அ வறிரபே Srey an Sf. பூஉ ஐ ட.தஐ42 உறி oy 
% 
ணை 

| 

5வச்ரியே மருதா மர்ஜயர்ஃரு 2. யச ரம சாரு தபம் 

(இ-ள்” “ஏ ரத: மருத்துக்கள் (அதவர்க.) சினது செல 

; ர > Oo இ ™~ FY 

வததையடையுமவண்ணம நஉனனுடைப அழ ப. FS BF 1 

இலங்கத்தை ர2ஷகாதி ஆராதனை புரிததனர'' எனப 

அதர்வணவேத பஸ்மஜாபாலோபரிஷத். 
: c 

. 

ON Lu tad eM oF - bv ie te) GN! sy ofa) J பவி. பவட | 
வட ப கெடு 

my ஆ * 

ம தாயஜஜிடஜி 2. ர ரம வவ வஹி, உட அ “aii ) 
2 tu 

லீங்கருபீணம மாச்ஸம்பூஜ்ய சர் பயக் தியோகிாஸ் ஹிழ்தாஸ்ஃறுத்திம் 

ச தாயஜர் தியஜ்வாசோ மாமேவஸ் துகந்தி காசயாம் 

(இ-௭)**இலிங்கர பீயாகிய என்னைக் காசியில் 3யாகாளும 

இத்தர்களும் மிகுதியும பூசித். ! சிரதனைசெய்கி கள, சிக 

தயையடைகருர்கள் fap) sts smi என்னை Bus பரஜனஞ்செய 

இருர்கள்,'”? எனவும், 
டராசரபுராணம். 

Vere 59222 sali Saag 24 vt பட ரஹி வ்யடு 

வாற-௩வி.5௦ ௨952) 3-4) டிய வர 15 JY ce 

செளத்சம் லிநகம் மஹாலிஷ்ணுர்பக்தயாசுத்தம் சிலாமயம் 

சாரு9ித் ரம் ஸமப்யர்ச்சய லப்.தவார் பரமம்பதம்!!
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(இ-ள்) *மஹாவிஷ்ணுவானவர் சுத்தமும், சிலாமயமும், 

அழகிய சித்திரூபமும் கய சிவலிங்கத்தைப்பக்தியோடு மார் 

சிச்துப் பபமபதத்தையடைந்தனர்'' எனவும் விளக்யெவாறறிக. 

SO BLO சாருசிதாம் ஜநிம” என்று சஉஉறியதையே புராணம் 

''சாருசிகரம் ரெளத்ரம் லிங்கம் '*? எனப்பொருள் விரித்தது, 
நிருச்குரளிலும் அகரமுதல”? என்னுர்?சவரமொ உலகசார 

ணனை சீவ பட்சக்தையே நாட்டிநின்றது, எப்படி பரமசவத 

‘gon Oru mid பிரம விஷ்ணு உருத்ரிர துரீயாகாரமாய் விளங் 

கின் றிதா அப்படியே அவரது வாசசமான பிரணவமும் கரன் 

காய் நீன்று சரவசொற்கூற்றுப் பொருட்கூற்றப் பீரபஞ்சங்க 

ளுக்கும் காரணமாயிருக்கின்றது. ௮தகனாலயும் பீரணவம் F 

பெருமாலுக்?ே யுரித்தென்பது தேற்றம். 

மா--பிரணலவம் சீவவாசகமாயின ௮.கன் வேறு பெயர்க 

ளும சிவபெருமானை யே குறிக்சின் 1) னவோ 

ஆ---௮ம். ஐயுறவேண்டாம, wb BIT, ரணாவம்; ஸர்வ 

அயாபி, ௮னர்தன், தாரம், சூசஷூமம், லம், வைதயுகம், பரப் 

(ரபம் ஆகிய இவவலவொன்பது பெயர்களும வாசகங்களாகும. 

ஏகன், ஏகருத்திரன், ஈசானன் பகவான, ப DH வரன், மகா 

வன் துய ௮ற௱றபெபர்/ஞூம் வாச்சியங்கள கும், இவ்வாறு வா 

சகவாச்சியங்களுக்குள்ள MII ப வத்ததியல பப கூறப்பட் 

டி (ுர்கின்றது. 

அதர்வணவேத அதர்உசிபோபரிஷத். 

1825 ௯டறொ.ப 0 TITS AMA ரியோ LS wy oor al” 

வூ ஹவ்வா ஷியஹவபுவாாவப் மஹாருுதெட்யொ #5 
an 

GT ய தார _த_கு௩க;॥ தக்ஷ 
112 பய வ ட ஹத க 

துவாக) ய வாக) தழு. ௩௨௪௦ படுவதெட, உது 
இட ய அப் வ 0) 2 

த துற? பெ முஹலி 
௨ ண தனை 

பவாகஸவாகொற௱உ.? ஹல. ஹம மவரது 
an aun 

aniG anuopran 8 amirlole2 aug | 
a an 

ஸ_ஒங்காரோய த௫கா18 ஸப்ரணவோய$ ப்ரண3 

எ.ஸர்.௨௮ஓயாமீ யஸ்ஸாவவ்யாபீ ஸோரந்தோபோ5$$த8 

மரம் யத்தாரம் தச்ஸ ஓக்மம யத்ஸ டுகூமம் 

தச்சக்வம் யச்சுச்லம் தத்வைபயுதம் யழவைத்யுதம் 

14
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தீதிபரம் ப்ரஹ்மேதி 

யஎசஸ்ஸ ஏசோருத்11 ஸஈசானஸ்ஸபசவார் 

ஸமஹேச்வரஸ்ஸ மஹாதேலய। 

(இ-ள்) (எவன் ஒங்காசன் ௮வன் ஒங்காரன், எவன் பிரண 
வன் அவன ரணவன். எவன் ஸர்வவியாபீ அவன் ஸர்லவயா பி. 
எவன அனந்தன் அவன் அ௮னக்தன். எது தாரம் அது தாரம். 
எ.து சூக்மம் அது HPO. எது சுச்லம் ௮து சுக்லம். எது 

வைதபுதம் ௮து வைத்யுதம். ௮து பரப்பிரமம் என்று. எவன் 

ஏகன் ௮வன் ஏகனான உருத்திரன், அவன் ஈசானன், வன் 
பகவான், அவன் மகேசுரன். ௮வன் மகாதேவன்!" என்றது. 

இகத வாக்கியங்கள் வாசக வாச்சயங்களுக்குள்ள பொரு 
ளொத்றுமையை சன்றாக விளக்கவே எழுந்தன. இவ் வுப 
நிஷத்து பிரணவ சிவாபேதத்தை காட்டவெழுக்த ஒப்பற்ற பிரம 

a gas என்பதில் யாதொரு தக்ஷபமுமில்லை. இது வேதங்க 
ளின் சிகசத்தேயுள்ள அதர்வசிரஸ் என்னும் சாகையின் wy’ 
தித்திலமைந்துள்ளது. இச்சாகை வேதங்களனைத்துக்கும் சம 
மாபுள்ள வேதபாகமெனவும், அதனாலே சர்வவேத பவித்திர 
மெனவும் போதாயனர், கெளதமர் முதலிய மஹரிஷிகளால் 
புகழ்க்து போற்றப்பட்டிருக௫ன்றது. இதில் சண்ட பொருள 
விளக்கம் புராணங்களிலும் பாரதத் இலும் வெகு விரிவாயுண்டு, 
Qs சிவபாத் தவத்தை காட்டவெழுந்த பஞ்சரு தரங்களில் ஒன் 
ஐயும் விளங்குகனற.து. 

சுகலயஜுர்வேத மதந்திரிகோபநிஷத், 
ot) CPT BAG. BL) oe ௦௮௦ கவ? ஸ்ரிரஸஹொவிஓ a5 | 

புருஷம் கிர்க்குணம் ஸால்ச்யம் அதர்வசரஸோவி 211 
(இ-ள்) “*8ீர்க்குணனாயும் வேதார்ஃப் பிர திபா த்யனாயு 

முள்ள புருஷராகியசிவபெருமாளை அுதாவசரமறிந்தோர் அறி 
வர்” என்று இவவுபநிஷத்தைப் புகழ்ந் துள்ள த, த்சரதமகா 
சக்கரவர்த்தியிலுடைய புத்தரோற்பத்திம்காக இவ்வுபநிஷத 
சாகையிலமைந்துள்ள காமயேஷ்டிப்பிமகாணத்தில் சொல்லி 
டிருக்கற யாகத்தையே ரஷிய இருங்க மகரிஷியானவர் ௮ச்சக் 
கரவர்த்இக்குச் செய்வித்தனரென்று ஸ்ரீவால்மீபெகவான் தமது 
இராமாயணத்தில் அடியில் போர்தவாறு செப்பினாரென்ுல் 
இதன் பெருமையைச் சொல்லவும் வரம்.,ளதோ!



ஓங்கார விளக்கம் 107 

உஷிநெ ஹ௦கறிவூ ரசி ௨௩ தி-யா௦ உக காறணாசு| 

(9 வ_ிரஹி வெக 8 ௫௫5 ரஜெ (வி௨. ௩.௧3 

இஷ்டிர்தேஹம்சரிஷ்யாமி புத்ரியாம் பு,ச்ரகாரணா,சி 
அ.தர்வசிரஹி ப்ரோச்ை3: மர்தரத்ருஷ்டைவிதாச2 8॥ 

(இ-ள்) ஓஒ அரசனே! அதர்வசிரஸ் என்ற வேதபாகத்தில் 

சொல்லியிருக்கற மந்திரக்களைக்கொண்டு புத்திரகாமேஷ்டியா 

கத்தைப் புத்திரோற்பத்திக்காக உனக்கு கான் விதிப்படி செய் 

விப்பபேன்?' என வருமாறு காண்க, 

அல்லாமலும், பிரமபுசதிரராய அதர்வமகரிஷிபானவர் 

பசமசிவ திபானநிஷ்டையி3ல யிருந்தகாலத்தில் வரது தபா 

க்கீனியானது விஷ்ணுவின் சொரூபமான இளாகாடிக்கும், பிர 

மாவின் சொரூபமான பிங்களா நாடிக்கும் மத்தியிலுள்ள உருத் 

திரலூர்த்தியின் சொரூபமான சுஷும்கா நாடியின் வழியாக 

2ம2லசென்று பிரமரந்திரத்தைப் பேதித்துப்புறப்பட்ிக் கபால 

திதைப்பிளந்து வெளிகிளம்பி இச்சாசையாக உருக்கொண்டு 

விளங்ளெபடியால் இப்பிரமவிக்தை பாமவைதிக பாசுபதசை 

2வாபகிஷக்கென்று பிரம்மலாதிகள் யாவராலும் அ ங்கிகரிக்கப 

பட்ட முடிந்த திர்வையாம், இத்தகைய அரிய பெரிய உப 

தது பிரணவ வித்தையை விளக்கும்பொருட்டுச இவக 

தேயங்கக 3ய விரிதது ௮வற்றின்வழி சிவவ[ பாட்டைக் தெளி 

வாய் கிரூபித்திருக்கின்றமை பிரத்தியட்சம். இத? பாமும் 

மிகச் சிறந்த பிரமாணமாகக்கொண்டு ஓங்கார விளக்கமுரைத 

தாம். உண்மையுணாந்து இனபுறுவாயாக. 

மா--வாசகங்களாகிய ஒங்காரமுதல் பரப்பிரமம் ஈருக] 

சொல்லப்பட்ட ஒன்பது பெயர்கஞக்கும், வாச்சியப் பொருள 

இய ஏகன் முதல் மகாதேவன் ஈருகக்கூறப்பட்ட று பெயர்க 

ளுக்கும் பொருள் ஓற்றுமையானால் ஓங்கா£ சப்தததின் 

பொருளயாது? 

ஆ--கூறுதும். அதர்வணவேத அதர்வசிகோப நிஷத். 

ஹசுரஉ௩வறி ௧8.௧7 Pau) 4 © oR A 211 $00) 6,1 Soil, U5 | 

ஸக்ருதுச்சரிதமாத்ர ஊர்த்வ முர்நாமய தி.ச்யோங்காரவ 

(இ-ள்) ஒருமுறையுச்சரித்த மாத்திர த்தில் உயரக் தகுதியில் 

சொண்டுபாய்ச் சேர்த்தலால் ஒங்காரமெனப்படுவர்,'' எனவும்,
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அதர்வணவேத அதர்வசிரோப நிஷத். 
KROL OD \ 8 628,05 ய் உருவாய். 2 f if BO! ய 

ஊற வ_5 பாறீராச ஊூ சஉளஞா யதி Swi 2 74) க 2 GIT ("| 

அத்சஸ்மாதுசயத ஒக்கார யஸ்மாதுச்சார்யமாண ஏவ ஸர்லும் சரீரம் 

ஊர்த்வமுக்காமயதி சஸ்மாது“ய3 ஒங்கா!! 

(இ-ள்) (எ துபற்றி ஒங்காரபெனச் சொல்லப்படுகன் நத. 

ச! தனல் உச்சரித்த மாக் இரத்தில் ஸ்தூலரூக்மகாரணம் என 

லும் மூன்று ச7ரங்களையும் அகற்றி பிரகிருதி மண்டலக் ௮ச்௫ு 

2மலே செலுத்துசன்றது, அதனாலே ஓஒங்சாரமெனப் புகின் 

DB.” எனவுகங்கூநீன. வேதமலமாகிய ஓங்காசம் சர்வமக் இர 

எசரபூதமாயிருத்தல்பற்றிே உச்சாரணாமாத்திர க்.இல் பாசத்தி 

னின்றுக்தாண்டி உயர்ஈ்தும்வன்மை பெற்றுள்ளது, ௮து ஸ்.தா 

லம், சூக்ஷமம், சூக்ஷமகரம், சூ/ஷமதமம் என நான் கரய வகுக் 

கப்பட்டு ஹ்.ரஸ்வம், தீர்க்கம், ப்லஓுதம் என மூவகையாக உ 

சரிக்கப்பட்டு வருகின் ற.து. அவற்றுள் முதலாவது ஹ்ரஸ்வம் 

௮து சுபரவத்திலே3ய இரண்டு மாத்திரைகளையுடையது. இர 

ண்டாவது தீர்க்கம். ௮௫ “முன்று மாத்திரைகளையுடை ர. 

முன்றாவது ப்லுதம். ௮2௨. 1 OTS) Lot 5 Bem 7 waa | WL 1 sys 

இவ்வாறு இரண்டு, மூன்று, கான்கு மாத்திரைகளையுபை ப ஒர 

காரத்தை சிரியன் உப?தசித் தடி. கிரமமாக மூன் றாமுரை 

யுச்சரீத் அ கான்காம்முறையில் ஐந்து மாத்திரையுளள வ 

?2வாங்காரத்தை ௮பனள்கமியாகத்தால் ௮நுசற்திழ்த உடனை 

உபாசகன் அந்த ௮ இசூ.௫ூமமான நாதத்தோடு IL. OM BIT 

சிவாபேதத்தை யடைந்துவி$கசின்றனன். அப்பொழுது அவன் 

சர்வபிர பஞ்சலயஸ் தானமாய, பரமசரந்தனாய், சிவ2மபாய் வி% 

இன்றனன். இத்தகைய ௮ரீயபெரிய பிரணவயோகம் சேண ப 

நிஷ்டாபரர்களுக்கன்றி ஏனை யாருக்கு எட்டுணையும் சித்திததல் 

அருமையிலும் அருமை, ஏனெனின், அவர்கள் அதனுண்டை 

யை மதாபிமானததால் உள்ளவாறறியுந்திநனற்று ஒது முறைப் 

படி யுச்சரித்து நிஷ்டைகூடாமல் வே.றுவசையாகப் பொருள் 

கொண்டு பிணங்குவர், இந்தப் பிரிணவயோகவாயிலாக டை 

யும் அதுபூதிஞானம் ஸ்ரீமக் நாதமுனிகள் காலத்துக்குப்பீன் 

உபதேசவாயிலாக அ௮டையத்தவறிப்போயவிட்டபடியால் அக் 

காலத்திலிருர் து வைஷ்ணவர்கள் யாருக்கும் யோக ஞானாலுப
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வம் இல்லாமல் ஒழிந்துபோய்விட்டது. ௮. தலதான் அவ 

நக்குப்பினவந்த ஆசாரியர்களுள் முதன்மையாேருந்கூட 

ஈராவுசாத்தியே மிகவுக் தளர்ந்து தேசுத்கை விடரர்ர்த.து, 

இவலிஷயம் வடகலை தென்க குருபரம்பரா பிரபாவந்களில் 

LITHELAT STOTT, 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோப நீஷத். 

பம re ) கஜா f@Gruan’® ~ Ae 4 

௨ ஙா ககெயொழம மாடு, BRITS க் 

vay (oro (olor oor b &7 8 

டரா உல) hur or மி 5 25 ரர 

ப்ரு சயாப்ப தேஜொ கீலகே ஸழுத்திதே 

ப.ஞ்சாச்மகேயோக குணப்ரவருத்பே | 

52ஸ்ய ரோகோ நஜரா சம்ருஜ்யு 

ப்ராப்சஸ்ய யோசாச்$மயம் சரீரம் | 

(இ-ள்) “பிரூதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ௮காசம் கப 

விவற்றைக் கடந்து ஐ வகையான யொககுணங்கள் நிறையப்பெம் 

YN இவளுக்கு சோகம் உண்டாகாது கிழக்தனம்வரரது. மர 

ணங்டையாது. வன் 2யொாகாச்நிமயமான ச7ரததைப பெறு 

றநவனாவான்? என்று சாற்றியது, இதன் யோகங்களிற் சிதா 

ராதம்யாகத்தைம் தியானமார்க்கத்தாற கைப்பற்றிச் சித்தி 
படைக்தபுருஷன்ஒ நவை பூதஜயம் பெத்றவனாதலின் ௮ வனுக் 

தப்பெளதிகத்தால் உண்டாகும் தாபங்கள் ஒன்று Dit Hol WT 

அவன் தியானசித்தி பெற்றவனைவன் அவலுக்குச் சரீராவஸ்தை 

ria Bw மூப்பும், UT GID RIN F sh’ 61S ot) oT மானமிகுதிகளால் 

விளையும் ரோகங்களும், எவ்வகைசிகரசைகளுககும் வசப்படாத 

பசி, தாகம், நித்தீரை முதலிய பிணிகளும ௮னுசா. அவன் 

சமாதிசித்தி பெற்றவனுகலின் அவலுக்கு மணமு மில்லையாம். 

மரணம் இல்லையென்குல் எனறும் மரணமில்லையென் று கருத் 

தல்ல. தான் கருதியகாலகதில் உண்டாவதன்றி தன்லுடைய 

இச்சையின்றி காமகதிக2கற்றவாறு குறிக்கப்பட்ட காலத்தில் 

சம்பவியாதென்பது பொருளாம், ஆகையிலைன் மர ஈம் தாயு 

மான சுவாமிகள் :'ஜகமீதிருக் தாலும் மாணமுண்டென்பது சதா 

நிஷ்டர் நினைவதில்லை, Fic su Purse g போதிப்பதல்லவே 

செப்பிலும வெகுதர்க்கமாம்'” என்றறைந்தருளினர் ஞானங்க
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னிர்தபக்தியின் ௮ருணலம் இத்தகையதென்று உலனெருக் 4 

வெளிப்படை பாகக் காட்டும்பொருட்டே அழுது அழுது 4 
யடைக்த ஈம் மணிவசசகப்பிரான் ('சரதல் சாதல் பொல்லா மை': 

எனவும், 'செத்தேபோனர் சரியாரோ'' எனவம், 4ஃரணங்க 

ளெல்லாம் கடந்து நின்ற கறைமிடற்றன், சரணங்கேே சென்ற 

சார்தலுமேசானெனக்கு, மரணம் பிறப்பென்றிவை யிரண்டிள் 

மயக்கறுத்த, கருணைக் கடலுக்கே சென்றாதாய்க் கோததும் ப! 

எனவுச் திருவா.ப்மலர்க்தருளினதுமன்றி பரவெளியிற பலருக் 

கரணமறைக்தருளினர். சிவதநமோத்தரமும் !:மரிப்பதின௬ு. 

அயர் மதிக்கன் மற்றிலை'' என்றும், :*பட்டிடப்ப$ர் துயர் பா 

7ற்பால?தா'” என்றுஞ் சாற்றியது. 

உலகத்தில் நிசமும் வழக்கம்போல் தகக கட்டைபைபப் 

போல் பிணவியலாய் விழுக்துபோதலும், உயிர் முததயடைக 

௮ம் பந்தவியல்பாகும். ௮து மேலான முத்திபன்று. என்னை 
பிராரத்துவத்துக்?கற்ப கம் கழுகிப்போதல் இபல்புதானே 
யெனின் அதுவும் பொ is cer py. Forts pac HUSH 

மெனவும், மக்தமெனவுர், சீவிரமெனவம் கூன் ஐஜிதப்பூம், 

அவற்றுள் சுபச்தம் சிவ] மங்களில் ஒருப்பட், வரை வாழி 

ய்து. மந்தம் சிவஜானிகளை வாதியாது.  இலிரம் எல்லாரை 
யும் வாதிக்குமானுலும் சிவ.ஞானிகளை மிகுதியும் வாஇயாது 
அதாவது, வெர்தபடம்3போல் சத்தி கெட்டுப்போய் வாதனை 
மாத்திரையாய் நின்ற சிறி?த தாக்குவதல்லது வாதனைய2, 
செய்யக்கடவது ஒன்று மின்று. பெருங்காயம் இருந்தொழிட 
பாத்திரத்தில் ௮வ்வாரளையிருந்து கர்இத்தும், ஒரு சுறிககுப 
உபயோச மாகாததுபோல் தேக நீங்குமளவுமிருக்து Gor sys 
னாடு மாய்ந்தொழிக்துபோம், HSI DCH Harsh ons 
றகிச்சப்பட்ட ஜீவன் முக்தனுடைய சரீரம் அக்கினியில் நன்கு 
புடமிட்டபொன்போற்றிகழ்தலால் உருவச்சத்தி, அருவுருவச் 
சித்தி, அருவச்சித்தி என்னும் மூவகைச் சித்திகளுள் ஏதாவ 
தொன்றை யடைதல்தண்ணம். அப்போதுதான் ௮ச்வேனுக்கு 
மேலொரு புனர்நன் மமில்லை யென்பது நிசசயம், இவநறிறகுப் 
'9ரமாணம்-திருவாசகம் 'மண்2மல் யாக்கை விடுமாறும் வக துன் 
கழற்கே புகுமாறும், Sy i GR) oF aie oon HG aS x"? எனவும் 
தாயுமானசுவாமிகள் பாடல் *உலகநரெறிபோற் சடலமோய வுயிர்
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மு.த்தி, இலகுமெனல் பந்தவியல்பே பராபாமே"' எனவும், முத் 
இயிலுந் தேகமிசை மூவிசமாஞ் சித்திபெற்றோர், எத்தனைபே 

சென்றுரைப்ப தெர்தாய்பராபாமே''எனவும், தேசம் யாதேலு 

மொரு சித்திபெற சீவன்முத்தி, யாகும் நெறி ஈல்ல கெறியையா 

பராபரமே”? எனவும் வருமாறு காண்க, இத்திறவைதிசுசைவ 

(ருத்தி பெறுவது மிகவும் ௮ருமையானதென்று அச்சமுற்றோ 

அல்லது 2வறெக்காரணக்தாலோ, ஏனைய சமயத்தினர் இதனைக் 

கொள்வாராயினரல்லர். நம்மாழ்வாரும் 'சரணமாகுர் தனதா 
ளடைச்தார்க்கெலாம், மரணமானபின் வைகுநதங் கொடுக்கும் 

Soren” எனவும், “அமார்தொழப்பவொளை யனை த்.துலகுக்கும் 

(ரரானை, அ மரமனத்திலுள் யோகுபுணர்க் தவன்றன்னோ 

டொன்றுக, ௮மரத்துணிய வல்லார்சளொழிய வல்லாதாரெல் 

லாம், ௮மரநினைந்தெழுந்தாடி யாற்றுவதே சருமமே' எனவும் 

௮ருளிச்செய்தனர். ௮வவாணையின படி வைஷ்ணவர்களயாவரும் 

இக்காலத்தில் ஆடி ப்பாடி யரற்றுவசையே கருமமாகக் கொண் 

டார்களேயனறி முக்திசாதனமான ௮ஈதாயாக ராஜயோகததை 
கைப்பற்றின வர்களல்லார், இது உச்சா நிகழும் பிரசித்தமான 

லெள௫கவிஷயம. ப௫ர்முக ுகநியவழிபாடு கதுவித சொ 

ரூபஞான ததை ஒருபோதும் பயலாது. நீர்ககுணசிலம், தானாகி 

நிற்கும் ஞான$ஷ்டையே நிஷ்டை. அது எவிதில கைகூமிவ 

தன்று. “யோகிபர்கக ஞானமொழுகஙகாம்பேரன்பான, தாகி 

யரும் யோக முன் 3 ear சார்ந்தோ । பராபரம்” எனற BLL oll 

பிட்டருனினா சம் தாயுமான சுவாமீ ௩௨, 

மா--பிரணவம எனனுஞ்செ.ஃ லகு சப்தார்தகமயாது? 

௮--விளக்குதும, ம்கட்பாயம. 

அதர்வணவேத அதாவசிகோப நிஷத். 
வராது வவயறு ௨ (wou _& Vay DOT BL I E Ge yoru 

Qs TAD hi vat) oD. ஹூ, வழு ao) al? பொ 93 

OU. aan If “9 ae" உரணவா_த்கடு 

ப். ரணாச் ஸாவா$ பரமாசமகி ப்(ணாமயஇீதி ப்ரண) 8 

சத்ர்ததாவஸ்தித இதி ஸர்வதேவ வேகயோகீ$ 

ஸாஉவாஈய வஸ்து ப்ரணவாதமகர் | 

-ள) “எல்லாப் பி திக மாவி இ-ள்) எல்லாப் பிராண விருத்திசளையும் பரமாத்மால் 

னிடத்தில் சேர்ப் 7கின்றமையால் பிரணவமென்று சொல்லப்
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படும். கான்காயிருப்பதால் எல்லாத்தேவர்களுக்கும் எல்லா 

வேதக்களுக்கும் காரணம். எல்ல வாச்யப்பொருளகளும் பிர 

ணவசொருபமாகும்,'' எனவும், 

அதர்வணவேத அதர்லசிரோப நிஷத், 

கழ்கஷாடி 58) ௮ சரண பஹா$ வாற ண வில 

வெ Tae Boraplawr er Fy ASU Pil oBivanuy 

Lo) Gens 8.09) வோ ஹஹ 5 வரணா£ம்.தி 

-தஸரஈ அ) உரணவ 

அத்கஸ்மாதுச்யஹே Grama யஸ்மாதுச்சார்யமாண ஏவ 

ருசோயஜும்ஷஹி ஸாமான்ய தர்வா LBs vee 

யஜ்ஜேப் மச ப்ராவ்மணேப்ம? ப் ரணாமயதி 

தஸ்மாதச்யதே ப்ரண? ! 

(இ-ள்) இனி எதுபற்றி பிரணவமென்று செசரல்லப்படு 

இன்றான், எதனால் உச்சரித்தவுடம?ன ருக், யஜுர், ஸாமம். 

அ தர்வரைம் என்னும் வேதங்கள் கான்கையும, அவற்றின் பிரதி 

பாத்தியனை பரமேசுவரனாகிய தன்னையும் பிராமணர்களுக்கு 

யஞ்ஞத்தில் கோற்றுவிக்கின் நன D G GIS GT sor au ae கான்ற 

சொல்லப்படுஅின்றான்'' எனவும் Qin ifr ger, ஆசாரிபா 1116 

னம் மேலிட்ட பீரணவோபாசகன் ஆசாரியனுடைய திருவடிச் 

ளப் பணிந்து அ வனுபதெசித்தபடியே நிஷ்டைகூட ௮ப்பியா 

சித்தவுடன் அவனுடைய இந்திரியங்களும், பிராணன்களும, 

அர்தக்கரணங்களும் எளிதில் லயமடைசது விடுசன்றன, அப் 

பொழுது அவளுக்குப் ரணவசித்தி எய்து. Dy FG IN, 

பிரபஞ்ச சொருபமறிர்தவன் பிரபஞசவிசார௰க.ள யெல்லாம் 

எளிதிலுணர்வதுபோல, பிரணவ சொருபமறிந்தனன் அதன் கா 

ரியபேதக்களனைத்தையும் ௮ நித்தவனாூன் ரன. அவன்கினைத்த 

மாத்திரத்தில் சாவ வேதங்களும் அவளுக்கு முன்னிலைப்படும். 

௮ப்பொழுது அவற்றின் ரஹஹியார் த்தங்களை சுலபமாய்த் தெ 

ரிந்துகொள்ளுகிருன், பிரணவம் என்னுஞ்சொல் on”? துதித் 

தல் என்னுர் தா.தவினின்றுர் தோன்றியது. பிறகு 361 ogo. 

என்றபொருளில் நவ??? என்னுஞ் சொல்லுண்டாக அதீ > 0 

coat” என்ற உபசர்ச்கஞ் சேர்ந்து (6G 900 wd” என் 170) DD, 

௮ தனால் பிரணவத்தினின்றுர் தோன்றிய FLD G பாகத்கிபங்க 

ளும் பிரணவரபின்ன தேவதையாகிய பரப் ரம Bus ger
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ாத்திரங்களாய் ௮மைவுறுவனவாயின, தோத்திரம் என்பது 

குணமுடடய பொருளினிடத்து ௮க்குணங்களை யெடுத்துப் 
புகழ்ந்து ௩.று தல். உலகத்திலுள்ள எல்லாப் பொருளின் கண் 

ணும் ௮வ்வப்பொருட்சுச் சிறப்பியல்பா பமைர்துள்ள சகுணம் 

பரம சிவசொரூப3மயாம். கையினாலே பரமசிவனே எஃலாத் 
தோத்திரங்கட்கும் உரியலராகஇன்றனர். ஒரு சக்கரவர்த்தியின் 

௮ இகாரம் மர்திரியு தல் சராமாதிகாரிவரையிலும் மேலும் Sap 

LT UHH obi அளிக்கப்படி னும் gy ut Kor யாவரிடத்தும் ஜனங் 

கள செலுத்தும் கெளரவ முதலியன ௮ரசன்பாழ் செலுத்துங் 
சகடமையேயன்றோ. அது2பால எல்லாக் கடவுளருக்குச் செய் 

யும் ஈமஸ்காரமும் எல்லாக் கடவுளரும் தாமாக விளங்கப்பெற்ற 

சவபெருமா ஜெருவருக்கே சொந்தமாகும். ஈமஸ்காரமெல்லாம் 

பாமசிவத்தின் சொததாமென பல3வதபாகங்கள் நிரூபிக்கின் 

றமையால் ௮வருககுச் செய்யும் பலவகை வழிபாடுகளில் ஈமஸ் 

காரம் ஒன 3ற மிகச் சிறக்ததாகும், இக்கருத்தை ௮கத்திற 

கொண்டே ருக்வேதத்தில் பல மஈதிரங்கள பின்வருமாறு கூறப் 

பட்டுள்ளன :.-- 
ஹொவொக ய ஈஒிரய ஸரிகஹெ | க்டறோய நஹோம் 

‘erg. _ | வ விஸ்ரிவவவா2 வ வடா வ] வஹிஷ.கி 

typ to) ar காரா. 

ஸ்தோமம வோ கத்யருத்ராய ஏக்வஸ । கூயச்வீராய நமஸரதி 

இஷ்டச | ஏபிசவஸ்வ வாம் எவயா வபீ₹ | திவஸ்ஹிஷக்தி 

மருதோ நிகாமாபி6 | 

(இ-ள) “@ தேவர்களே! உங்களைக் குறித்து நாங்கள் 

செய்த தோத்திரங்களையும் வணக்கங்களையும எல்லாம் வல்ல 

உருத்திரமூர்த்தியினிடத்து ௮ர்ப்பியுக்கள் , இவற்றிற்கெல்லாம் 

உரியவர் ௮வ?ரயாம். ௮வர் நீங்களகொண்ட வெண்ணத்தை 

நிறைவேற்றி உங்களை ௮ றுக்கிரஇப்பர்." 

(1) 38ஞொக rua (2) ௨5௦ ஹொ? 8$ஹ_0_த1 

(1) ஈமச்லோச்யாயச | (2) இமம் ஸ்தோம மர்ஹதே ॥ 

(இ-ள்) (1) “தோத்திரங்களுக் குரிபவரை வணங்குவாம். 

(3) இத்தோத்தரத்துக் கேற்றவர்.? 
(1) w.¢.00 IO) a, றதா 8-௮) 0_தவவ$| ஹொ ஹாலி 

பொறஉஹ ) வய_ந01 (இ) உர உராய asl rw நபெ rvs 

19



114 ப்ரணவ வித்யா பரிமளம் என்னும் 

மரணீஷவேிகெஷ.5 [ர உவ Jel (3) தோஷ >a 

(1) இதம் பிச்ரேமருதா முச்யதேவச3 டஸ்வதோஸ்வாதியோ முக் 
சஸ்யலர்சகம் | (2) இமாருத ராய ஸ்தீரதரரே9:5 | Sex? wed sa: 
23ம் ௬ுதீரஸ்யகாம ॥ (3) தமூஷ்டி ஹீ । 

(இ-ள) (1) “ம தவைகளின் பிதாவாகிய உருத்திரமூர்ததி 
.அிருப்தியடையவேண்டி இனிமையிலும் இனிபையான சொற் 
களை அவருக் களிப் 2பாம்,. (2) ஸ்திரமான oN A) ZN UL] od Lt 
HSB Apt $ Baa, இவ வாக்குகளை மர்ப்டிப்போம், பிரகாச 

முள்ள உருத்த நாம3தயங்க?ளைக் கிரஹிப் பாம், (2) வ 
ரையே துதிப்பாயாஈ.!" 

அன்றியும். அதர்வண2வத ஸம்ஹிதையில் பதினா 
காண்டம், இரண்டாம் அத்தியாயமாகிய ஸ்ரீ ருத்ராத்இயாயம். 
2ரஉரறரா3 ிஹபெயா 1௦ - மீமாபாராம ஜிஹ்வயேயமாசம், 

(இ-ள)காவினல் அடையப் படுபவரை என்றும் Qi ups’: 

என்றுஉணர்த்தியது. இவ வேதவாக்கயங்களினாலே (Lpingip i & FF 
களுக்கும் மேலாய்த்திகழும் த்ங்காரவாச்சிய பரமேசுவர 3 சப 

ஸ்த2வத புசாணைதஇிஹாசங்களால் வர்திக்கப்படும் ரமமென 

வும், மற்றைய தேவர்களைத் துதித்தல் கெளணமெனவும் ஈன் ரீ 
நிரபிக்கப்பட்டனர். இவவுண்மையையய கஞ்ச னூர்ச் செல்வரா 

இய MISES யோகிகளும் போகாவலியில் விரிததிருக்கின் ரா. 

அவவிரிவை அங்கே காண்க, 

அலலாமலும், சர்வ வேதங்களும் எப்பதத்தைப் பகர்கின் 

ந்ன3வோ, பதங்களெல்லாம் எப்பதத்தைச் சொல்கன்றனவோ, 
(9ரமசரியததிருப்போர் எப்பதத்தை விரும்புகன்றனசோ அப் 
பதததைச் சங்கமாக ஐம்!” என்று உனககுச் சொல்லுக 
றன்? என்னும் பொருள் போதா 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கடோபதிஷத, 
onda: jo ue TLi@e 578 £68) seuiraanapretas UL eA | 

வ AM 25! 9 56 ம ண பரிவஜொவ 7 வய 22 வாஜி -௧0த 16.௦ ஹு. 

erate va 10 a) 008 ॥ 

ஸர்கவேலேதாயத்பதமாமார் தி தபாம்விஸாவாணிசயத்வதச் தி 1 

யதிசசர்சோ ப்ரஹ்மசர்யம்ச.ரதி சத்தேப2ம் ஸஙச்ரஹேண 
ப்சலீம்யோ.சித்யேதச்॥!...... அன்று சாற்றிபது.
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இதனலே பிரணவ?மே ஸர்வ வேத மூலமெனவும், அதுவே 

எல்லாத்தவமெனவும் ௮கைலிரும்பியே பெரியார் பிரமசரியம் 

பெறுவரெனவும ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. பட2ல சமஸ்தவேதங் 

களுக்கும் மூலமாயுள்ள (:ஓம்'* என்னும் பதத தால் நிர்ணயிக்கப் 

பட்டபொருள் சாகாத் சிவபெருமான் என்றே அறிவுறுத்தப் 
பட்டது. 

மா.--தாரம் என்னும் பதத்தின் பொருளைப் பலசமயிகள் 

பபலவாரகக்க றுதலால் வதன் இரசசியப் பொருளையும் விளக் 

“BS (ih on வண்டும. 

ஆ.--௮ப்படி2யசொல்லுஇ2 ரம். கவனமாய்ககேட்பாயாக 

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத், 

i olay_2G) 0 \ir உவமயெவஹு தாப தீ.தி.தாறணா_தாற$] 

ஸர்வேப்யோ து: ஈபயேப்யஸ் ஸர் தாரய தீதிகாரணாத்கா74| 

(இ-ள)'*எல்லாவித துக்க பயங்களினின்று் தாரணஞ்செய் 

விப்பதால் தாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது” எனவும், 

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத். 

கம்கஹாஉ ௨) 0.௧. தாற? ப்ஹா&* அ ராணவஊவ மி 

OD ஜாரறைண anrowvrve ஹூயாகி ஹு தாறய தி Bore 9) \ 

.5_தாற| 

அதசஸ்மாதுசயதே தாரம் யஸ்மாதுச்சார்பமாணஏவ கர்ப்ப ஜர்ம 
ஜரரமரணஸம்ஸாரமஹச்பயாத ஸர் தாரயதி தஸ்மாது-ய?த தாரம் 

(இ-ள்) இனி எதனால் தாரமெனப்படுவான், எதனால் உச் 

சரித்தமாத்திரத்தில் சர்ப்பம், ஜன்மம், ஜரை, மாணம் ஆயெ சம் 

சாரமகாபயத்தினின்றுக் தாண்டும்படிசசெய்வான் அதனால் தா 

ரம் எனப்படுவான்”? எனவும் மொழிந்தன. சம்சாரபயமாவது- 

கருக்குழியிலமைதலும், யோனிவாய்ப்பட்டுப்பிறத்தலும், பல 

வகைச் சரீராவஸ்தைகளையடைதலும், சரீரம் நீங்கனபின் பலபல 

சரகயாதனாதிகளை ௮ .நுபவித் தலும், யான் எனது என்னும் ௮கங் 

காரமமகா ஏங்களுக்கு இருப்பிடமாகிய சரீரம், மனைவி,மக்கள், பர் 

அமித்திரா,விடுநிலம், குளம், கூவம், தோட்டம் முதலியவைகளி 

டம் ௮பிமானம் வைத்திருந்தலு?மயாம்.இவற்முல்விளையும் ௮பா 

யக்சளோ ௮பாசமாகும். இத்தகைய மகா பயத்தினின்றுச் தாண்
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டிச்செல்வதற்கு இப் ரணவமே பரமதாரகமாயிருத்தலால் இ 

க்தாரமென்று ஆரணங்கள்வழக்கின,சாரம் என்ற சொல்லுக்குப் 
பொருளாயுள்ளவர் பாமசிவ?னையாம். ௨ _18ஹாறா ப.ர5ப005% 
வெவ 8பொலமவெவ- ஈமஸ்தாராய ஈமச்சம்ப2வச மயோப2வச?” 

ஏன்றற்றொடக்கத்தனவான ஸ்ரீ ௬த்ரஈமகத்திலுள்ள தாரசப்தம் 
அவரையே பிரதிபாதிக்கின்றது. ஆத்மாக்களுக்குப் புனர்ஜன 

னம் உண்டாகாது காக்கும் புண்ணியமூர்த்தியும் ௮வ2ச. ௮ 

சொருவே ஜனனமரணமென்லும் கொடியபவப்பிணியணுகப் 
பெ௫ுத முழுமுதற்கடவுள். ஏனையபிரமன்மால் முதலிய சமள் க 
*ரரகளும் ஸ/வஞ்ஞர்களாயும் ஈசுவரர்களாயும் இருப்பினுக்கூட 

அவர்களனைவரும் ௮க்கொடிய பவப் ணியை யகற்றிக்கொள்ள 

சக்தியற்றவர்கள். ௮வர்சள் ஏதாவதொருகாரியத்தை முன்னி 

ட்டுத்தக்கள் இச்சைபாலாவது /நர்சங்கற்பத்தாலாவத கரும் 

குழி காற்றங்கமழப்பெறுக் சாப்பவாசத்தையடைக்து பிறக்இன் 

சர்களென் லும் ௮ துவுங் குற்றங் குற்றமே, மற்றைத்தெய்வங் 
கள வ. கனைப்படுமிறக்கும் பிறக்குமேல் வினையுஞ்செய்யும்?' 
என்னுஞ் சிவஞான சித்தியாரின் பிரமாணப்படி அத்தகைய குர 
pase சிறிதும் ௮ணுசப்பெரத ஒருபொளுண்டாயின் அது 
அவர்களினுஞ் சிறச்தகன் 2? ற. பிறவியென்னும் பெரும்பிணி 
FaarsGur g பிறர்சம்கற்பத் துக்கும் கர்மத் துக்கும்வசப்பட்டே 
நிரவேண்டும், 

அப்பொழுது தாம்கருதியவண்ணம் எதையும் பூர்க்திசெய் 
பக்கூடாமையாய்விடும். பலவித இடையூ௮களுக்கும் ஆளாக 
சவண்டிவரும். ௮.தனல் அவர்களுக்குச் சுதர்தரஹீனம் சம்ப 
விக்கும். இவ்விக பல ஏ.துக்களால் ௮ரிபிரமாதி ௮மசர்களனைவ 
ரும் சுருதியிலாதியவாறு ஜீவர்களாதலின் சம்சாரமசாபயத் 
அக்கு உட்பட்டவாகளென்றே ரணங்கள் பலவிடத்தும் பன் 
முறையும் ௮றைகின்றன. அவர்களில் ஒருவரும் மோக்ஷதாதா 
வாக்க கருதப்பட்டிருக்கவில்லை, பிறவிப்பிணியால் பீடிக்கப்பட் 
டிருக்கற ஜீவர்களைக் காச்கவேண்டுமாயின் அப்பிணிபிடித்து 
அலைகன்றவர்களுக்கு gp சாத்தியமாகுமோ! அம்புலிசூடிய 
அம்பிசைபாகனை எம்ரானொருவனே திரிமூர்த்திகளையும் 
ஈன்ற துரீயமூர்த்தியாதலின் ௮வனே பிறப்பில்ப்பெருமானாவன், 
அவனை ஈன்றவர்கள் ஒருவருமேயில்லை. அவன் இயல்பாசவே
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பாசங்களினின்றும் ரீம் சர்வசுதக்தரனாய் விளங்குபவன், ௮வ 

2ன தாரபத்துக்குப் பொருளாயுள்ளானென்ப.து சர்வவேதாத்த 

fo Bust, மோக்ஷதாதா, ஞானதாதா, ஆத்மபந்து, சர்வ 

சொருபன் ௮வ?ூனயாம். 

கிருஷ்ணயஜுஈர்வேத சுவேதாசுவதரோபரீஷத். 

nt 620) 6 ya கறி SO '5 AIR. G)_s 

ஒி,யடெட சுதிணசோ வ .த.ந8ா௦ வாஹிதித) (1 

௮ஜாதஇச்யேவகசசிமீரு: ப்பத்யசே 

௬,சீரயச்தே தக்்ணமுசம் தேமாம் பாஹிநித்யம்॥ 

(இ.ள்) *ஜனனமரணசம்சாச த் துக்குப்பயந்த ஒருவன் பிற 

க்காதவனென்றே உன்னைவழிபடுகின் ரான். ஏருத்சா!எது உனது 

தென்முகம் அதனால் என்னைநித்தியமுங்காப்பாயாக'' எனவும், 

i san uh 5 S10 allan Ole 1 Qaw§_¢1rQO awa an) 
அபே க் 

ஏி;)மட | ஹகா௱ண) காாரணாயி வாயி. 3 அரஷஹ) குறித tj 

iil நவாயி௨£ | ட 

ஈசஸ்யகச்சித்பதி ரஸ்திலோகே சசேரிதாரைல௪ தஸ்யலிக்கம்! 

ஸகாரணம் சாரணாதிபாதிபோ ஈசாஸ்யசச்ரிஜ்ஜூதாசசா Busi 

(Q-ar) “e vag Be அவ்வுருத்திரமூர்த்திக்கு மேலானபதி 

யுமில்லை, பிரபுவுமில்லை. அவருக்குக் குறியுமில்லை, ௮வ?ேகாச 

ணர். காரணாதிபதிகளுக்கு அதிபர். ௮வரைப் பிறப்பித்தவரும் 

அவருக்கு ஈாயகருமில்லை'' எனவும், 

8. ந.நிறொய௦ உவ௫9_சியஹ) eu, ஹவாரி Gamo உழவ 

2.0_தி As)? | 

ஜர்மகிரோதம் ப்ரவதச் இியஸ்ய ப்ரஹ்மா திசோயம் ப்ரவதர திரிதயம் ॥ 

(இ-ள்) 4எவருக்குஜன்மமில்லை. எவர் நித்பர் என்று பிரம்ம 

வாதிகள் சொல்வார்கள்”! எனவும், 

௬8௦07 ao ana. ¢ Ololaual_ UD>™Bo| 

அஜம்த்ருவம் ஸர்வத.தவைர் விகத்தம்! 

(இ-ள்) '1பிறப்பில்லாதவர். நித்தியர். தத் துவங்களையெல் 

லாங்கடர்தவர்” எனவும் முழக்கப்போந்தன. இவவாக்கவெவ் 

கலால் துரியருத்தெமூர்த்தியின்பிறப்பு வேதத்தில் கேட்கப்பட 

வில்லை யென்பது பசுமரத்தறைர்க ஆணிபோன்றதாம். ''பிதப்
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பில் பெருமானையபின்றுழ்சடையானை' என்றது தமிழ்மறை. '9றப் 

பிலிபிஞ்ஞகன் 2பரருவாளன, இறப்பிலியாவர்க்குமின் பமதரு 

ளும்”? என் மர் திருகூ;ல 2 தவர். :பிறப்பதுமிறப்பதம் பெயருஞ் 

செய்கையு. மறப்பது நினைப்பதும் வடிவும் யாவையுர், துறப்பது 

மின்மையும் பிறவுஞ் சூழ்கலா, சிறப்புடையானடி சென்னிசே 

த்துவாம்?? என் முர்கச்சியப்பசிவாசாரியர், 

என்னை'டடாாறாயனணா 19 ா௩ஷொாய 5-௧ ரர யை Ch Si 

2ராஜாயதே-காராயணனிடத்திலிருந்து உருத்திரன் பிறந்தான்” 

என்று கிருஷ்ணயஜுர்வேத காராயணோபரிஷத்தும், ௨60) 5-9 
ட் சரப ப்ரஸ்பண:புதர to? என்றற்டொடக்சுத்தவாக்கிய 

தில் பீரமனுடைபபுத்திரர் இவர்? இவரை (துரீயசிவலுக் கர 

யாக உரிய) பசுபதி, சர்வர். பவர், உருத்திரர், உக்கிர, பீமா, 

ஈசானர், மகாதேவர் என்னும் ௮ஷ்டகாமங்களைக்கெொரண்டு இவ/ 

கந்தையாகியபிரப அழைத்தாரென்று ருக்வேத சாங்காயனப் 

பிராம்மணமும், ஸாமவேத சதபதப் பிராம்மணமும் கூறுதலால், 
உருத்திர மூர்ததியைப்பிறக்காதவரென் ற எவ்வாறு YRS A 

கக் கூடுமென்ரு3லா, அதர்வசிகை, அதர்வசிரஸ-, கைவல்லியம், 

சுவேதாசுவதரம், சரபம், பஸ்மஜாபாலம், பிரமம், மூ தலியபல ௨-1 
ஷெத்்துக்கள் பரமன், விவ்னு, உருத்திரன் என்னுந் திரிருமா த்தி 

களுக்கும் ஜனகர் துரீயப்ரமமாகிய குணத்திரயா$த ருத்ர 

மூர்த்தி என்று நிருபித்திருச்தலால் மவதுங்களில் ஒருவனை 2ய 

பெற்றவனாகவும் பிறந்தவகைவுங் கூறுவசாகப்பொருள்கொண்டு 

அவேதவாக்கயெங்களை ௮ப்பிரமாணமாக்குதல் முற்றும் ௮௪ம் 

பாவிதமாகும். ஆதலால் றவாத்தன்மையைச்சர்வகாரணருத் 

இர மூர்த்தியினிடத்தும் பிறப்பைக காரியமூர்த்தியினிடத்தும் 

2சர்த்திடல்நடுகிலை குன்றுவைதிகர்களனைவருக்கும் ஒப்பமுடிக் 

ததீர்வையாகும் இந்தத் தரீயப்பொருளினிடமே சர்வ வேதாங் 

தங்களும் நிலைபெறுகின்றன, இதுவே சமஸ்த (9ரமவித்துக்க 

ளாலும் ௮டையற்பாலதான பரமதத்துவம், சராவார்தர்யாமி 

பாவத்தால் பரிபூணசொருபமாய் விளக்கும் பொருளும் இது 

வையரம். வேதங்களில் மிகவும் ரசசியமென உபநிஷசக் துக்கி 

மறைக்கப்பட்ட பிரமப்பொருள் இத் துரீயசிவ்ம இதுவனறு 

வேறுதாயகம் சிற்றுயிர்களுக்கில்லையில்லை. சவேசாசுவதாமும்,
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609 0»Qar ராவ நிஷ._த-ஈ மரிய) 

தீத்வேசகுஸ்யோப கிஷச்ஸா*கூடம் ... . என்றது. 

இவவுண்மை குருபச்தி சிவபக்தி நிறைகத ஒருவர்க்கே விளங் 

கும், வை பில்லா தார்க்கு கன்'மலமழை, கானகத்துநிலா 

(1 தலியவற்றைப்போள் வாளாவொழியும், 

பராசர புராணமும். 

ம 2வஷவெஷி > a. ஈாராணெஷு* யொ$உகஷ. 4ஹ 13170) 0௮ 
rer ம் 

[UR y An, வடு 4 YVAN ரஹ \ விஷ உ கதிரெவகெவலுடு! 

வைஷ்ணனேஷ- புராமணவஷ- யோ5பகர்ஷஸ் த தருசயதே 

௬சஸ்யாளேள ஹரஸ்யாஸ்ய விபூதிரே௮ சேஓலம் ॥ 

(இ-ள ,“-வைவிணலபுராணங்களி?ல எக்கஉருத்திரர் ௮பகர 

விமுடையராய்தோன்றுகின்றுரோ ௮டகஉருத்திஎர் இந்தத்து 
ரயசிவனை ழ.9சுவலம் விபூதியாம் (காரிய மா்த்தியாம்)'? எனப் 

ட்பாதித்துள்ளது, ௮சையால் சுரு திகளில் உருத்திரருக்கு Dit 

காஷங்கா ஒமிடக GT Mild aves oH பொருள்கெரள்ளவண்டு 

மென்பது சர்ன?2வதாதத வேதிகளின் இர்மானம். உபப்பிருங் 

சணமாயெே சிவ மரா பாரணம், 
அ vl 

we, | Sto'Gla ee > “சுவாச .ந ஷீற வ$| 

ERs a) ௨௨8) 0 ஈகம் ) உக்தி? வடு] 

அஜாஃமிமமேவைகம் மத்வாஜக்மகிபீரல 8 

ரு, சஸ்யாஸ்யப்ரபதயகதே ரகஷ£ர் 25ம் தஷிணம் முகம்ப 

(இ-ள)*இந்த (துரியருத்திரமாா ததி) ஒருவசெ பிறவிப்பிணி 

யற்றவரென கம்பி ஜனனத்தில் weep pS vor இவருடைய 

உ தன்றிருமுக த்தம் காத்தலுக்காகச்சரணமடைவன்?? என்ற! 
மேற்காட்டிய மந்திரோபநிஷத் வாக்கியத்தைக் தெளிவாய்விரித் 
தது. சர்வேசுவரன மகேசுவரன், பர2மசுவர ன, விசுவேசுவரன் 

(ழதலிய திருகாமங்கள் ௮ த்துர்யப்பொருலுக்கே அ௮மைவனவ 

ன்றி ஏனையோருக்கு எட்டுணை யும் அமைவன வல்ல. ௮ ததகைய 

௮சாதாரண இலக்கணங்களமைந்த இவ! ।சானொருவ27 யாவாக 

ஓம் வழிபடத்தக்க சரவபிராம்மணகுலதவதையென்று வேதக் 
களை குருவா ws 6) 037 gp’ அடியில்வருமாறு உப3௦யொறின்றன.,



120 ப்ரணவ"வித்யா பரிமளம் என்னும் 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதாசுவதரோபரிஷத். 
_க YOPU NT Goer mr > வா 80.௮? G00O2 a gir > QUITS 

2) வவ கட | வ.தில _தீநா;) வாறு உ ஹா ala rEGle wo 

மாவ 8௯) ॥ 

தீமீசவ.ராணாம் பரமம் மஹேச்வாம் சம்ைைல தாகாம்பரமஞ்சதை௮ம்। 

பதிம்பதிராம்பமம்பாஸ்தாத் விதாமதேவம் புவனேசமீட்பம்!। 

(இ-ள) சசுவரர்களாகிய மும்மூர்த்திகளுக்கும் மேலோ 

ராய்த்திகழும் மகேசுவாரும், ௮க்கனி முதலிய மேவர்களுக்குப 

சிறந்தோராய்விள கும் மகாதேவரும், இந்திரன் முதலிய பதிக 
ளுக்கும் பரமராய இலங்கும் பசுபதியும், புகழத்தக்க புவ?ன௬ு 

வரரும், தமசுக்கு ௮ப்பாந்பட்ட 3வமர என அுறியவோம.'! 

எனவும், 
அ அவிகா கறை) வி) 2௮ ௩.த வனா ஹயி 

கற வி: த | வறாஹவ. ஸாதிலி,வியயெவற படத ஹல, 
அ 9] 0) > 7 J வ 

SF Sera eve AyLire ॥ 

SRW கார்யம் கரணஞ்ச வி, யத ஈத சஸமச்சாப்யதிச௪௪ விச்யதே | 

பராஸ்யசக்இர் விவிதைவச்ரூயதே । ஸ்வபாவி ஜ்ஞாச பலக்ரியாச ॥ 

(இ-ள) அவருக்குக் காரியமுமில்லை கரணமுமில்லை. ௮வ 

ருக்குச் சமானருமில்லை ௮ திகருமில்லை. ௮வருடைய சக்திபரை 

வெனவும் பலவகையாகவுல் கேட்சப்படுகன்றனர். ஆயிலும் 

இயற்சையிலமைந்தது ஞானமும் பலமுவ் இரியையுமாம்.'” என 
வும் போத்தன. 

இவவாக்யெங்களால் வேதங்களுக்குப் பேரணியாயுள்ள 

பரமேசுவரரை எந்நாளும் புசழ்வதம், பாடுவதும்; உணர்த்து 
வதுமே அவைகளுக்குப் பெருமையென்றாயிற்று, அதனால் 

சமஸ்த வேதபுரா2ணதிகாசங்களால் புகழப்படுபவரும் உணர்த் 
தப்படுபவரும் ௮வசேயாம். ௮வ37 வேதோக்தமான வைதஇக 
சைவகெறி கின்றோராகிய எம்ம2னாரால் எக்காலமும் வழிபடும் 
தான்காவது தெய்வம. அவர் பஞ்சகருத்திய ௮திகாசஞ்செய்து 

நிற்குந்தன்மையில் பதி எனவும், அ௮வ்வதஇிகாரத்தினின்றும் 
நீலத் தன்னியல்பில் ௮றிவுமாத்திசையாய் நிற்குக்தன்மையில் 

சிவம் எனவும் போற்றப்படுகன்றனர், காரதிப்பொருளில் வரும 
வற வச! என்னும் வினைப்பகு தியி.ரின் றும் (6012'S ey”? or abr
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ஞ் சொல் பிறக்தமையாலும், 6௨௧! 9௦௭ - வசகாக்தேள”' 

என்று பாணினி வியாகரணருக்காம் ௮கதை விளக்செபையா 

றும், பப) ௧௦ -பச்யகம என்பது கபற) ௨6 - கச்யபா?? என 

உம்)  ஹி௦ ஷஹி - ஹிம்ஸி'? என்பது ஃஹி௦ஹ - ஸிம்ஹூ எனவும் 

வர்ணவிபர்யயமுற்று வரதாற?பால, 6வற-வச'' என்னுந் தாது 

வும் வர்ணவிபர்யயமடைந்து வரி. சிவ! எனப்போர்தது. இவ 

wtb oa) ஸ்ரீ அப்பையதீகமித சுவாம்கள் காம் இபற்நீயருளிய சிவ 

தச் தலலவ்வேக vw. DIT DTA SBA சிவ எனனுஞ் சொல்லுக் 

உத்த பொருளில் கூறியுள்ளார். பீமலும், 

தி என்னுகதசாது கஇடததலெனப் பொருள்படுதலின் 

) /வசேகனா2சதனப்பிரபஞசங்கரப இறுதிக்காலக்துத் தன் 

பரட்டூவந்து ஒடு ங்கத் கான ஒன்றினுப ஒழி எகுதலின்றி ௮வ்ற்றிற 

கெல்லாம் புகலிடமாய் 4லைபெற்ற நின்ற. என்றும் ஒரேபடி த 

TUS thd Hue By am ious gir, YY SLU S), ஊ।/ க்காலத்து உலக 

பனை கதும தத் வங்களினும, தத்தவர்கல் மாயையிலும், மா 

யை சீவசக்தியிலும், சிவசக்தி சிலத்தினும் ஒடுங்கச சிவம் ௮சை 

யனை தந்தையும் தன் மாட்டொடுககககொண்டு சுயம்பிரகாசமாய் 

விளங்காகிற்கும். **சி'' என்னும் விளைப்ப ததி மேலிவித்தல் என 

வப்) கூருவித்தல் எனவும் பொருள்படுதலின் ஆத்மாக்களின் 

௮ணபடசக்தியை மெலிவித்து- செவசக்தியைக் கூருவித்தல் 

என்பதும் ௮தன்பொருளாம், 'வ?” என்பது சிவசக்தியை 

யுணர்த்தாஙிற்கும். Huge Bua a gi சிவத்தினதுகுணம். அது 

சூரியனில் ஒளி3பால்வது. சூரியனும் ஒளியும் வெவ2வறு பொ 

௬ுள்சளல்லவாயினும் விஷயங்களை விளக்குமிடத்.து ஒளியென 

வம, தன்னை விளக்குமிடத்துச ரூரியனெனவும தாதாத்மியமாய் 

இருதிறப்பட்டுக் குணகுணிபாவததால் இருமையாக எண்ணப் 

படுவதுபோலச் சக்தியும் சிவமும் புறப்பொருள£கோக்கி கிற்கு 
நிலையில் சக்தியேனவும், புறப்பொருளை கோக்காது அ௮றிவுமாத் 

இரமாய் நிறகு நிலையில் சிவமெனவும இருதிறமாக எண்ணப்பட் 
CE குணத்தன்மை குணித்தன்மை என்னுந் தன்மை வேறுபாட் 

டால் இருவகையாகப் போற்றப்பட்மி நிற்கும். அவ்வாறு போற் 

ர ப்பட்டி ருப்பிலும் இருதன்மையம் வேறல்லவாதலால் சரியல் 

யும் அடக்இக் கொண்டு மேபரறிவாம் சுக்தசைதன்னியம் 

16
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எனப் பொருள்கொளளும்படி. (:திவம்'? என விளங்காமிற் தம். 

இதுவே வேதவேதாந்தங்களாலு.ம் வொகமங்களாலும் பிரதிபா 

திக்கப்படும் உண்மை. வேததூலமாயே ஒங்காரமும். காயத்திரீ 

மகாமந்திரமும், மகாவாக்கயெங்கள் நான்கும் உணர்த்தும் பொ 

ருளுமித2வ. ஆத்மாக்களுக்கு அந்தர்யாமியாய் அறிவாய் நில 
வுவதும் இந்தச் சிவமே. இதுவன்றி வேறுதாரசம் சிற்றுயிர்க 

ளுக்கில்லை, சிவமென்னும் காமம் சிவபெழுமாலுக்கேயன் நி 

வேறு எக் கடவுளருக்கும் எவ்விடத்தும் வேதங்கள் மறந்தும் 

மொழிக்ததின்று. தகையினறைன்றே திருகாவுக்கசசுமூர்தஇகள், 

வெனெனுகாமர்தனச்சேயுடைய செம்மேனியமமான் 

அவனெனையாட்சொண்டளித்திமொதச லவன் றனையான் 

பவனெனுசசமம் பிடித்துத் திரிஈ்து பன்னாளழைத்தால் 

இவனெனைட்பன்னாளழைப் பொழியானென்றெிர்ப்படுமே. 

சனறு திருவாப்மலர்த்தருளினர்.  இருமூலதேவரும், சவ 

சீவ வென்இலர் நீவினையாளர், Paha Quo des Siow: 

ளும், சிவசிவ வென்றிடச் தேவருமாவர், சிவசிவ வென்ன சிவகதி 

தானே'' என்று பணித்தருளினார். 

அதர்வண வேத பிருஹஜ்ஜாபாலோபரிஷத்தும். 

WSvantrad) go aor@mo WY 123 uBaur@L> | 
ஒத “3 

wlio _Puvr 2s. to 25 W]e. ye ஸிவாஸாயா௦ | 

இக்பஸ்மர ஹிதம் பாலம் இக்ராமம சிவாலயம் | 

இகநீசார்சாம் ஜச்ம இிக்விதயாம சவொசரயாம் ॥ 

(இ-ள்) 'பஸ்மமணியாத கெற்றியைச்சுடு, 9வாலயமில்லாத 

சொமத்தைக் கொளுத்து. சிவார்ச்சனையில்லாதவன் ஜன்மத்தி 

லே தீயை வை. சீவனை ஆச்சிரயிக்காத சாஸ்திரங்களை யெரித்.து 
விட” என்றோதியது, இந்தச் சுருதிவாக்யெமே கூர்மபுராணத்தி 

னும் வர்துளது. பாவமனைத்தையும் தடிக்கும் இச்சிவராமம் 

மங்களம், இன்பம் என்னும் பொருளிலுங்கூட வருதலுமுண்டு. 

'மணிதர்களுக்கு இன்பஞ்செய்ய விரும்பி எப்பொருள்களுச் 

கும் நித்தியமாய் உபக்ரெமமாயுள்ளதை கிருத்திசெய் தலினால் 

அந்தத் தேவன் சிவன் எனப்படுவன்'' என்னும் பொருள்பட 

மஹாபாரதம் துரோணபர்வம் அடியில்வருமாழு வியர்க்யொனஞ் 

செய்துள்ள து. ர
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an Glew JW foo VAT HS_YT HT ECAH Bly | 
ay, 

விஐ ந நாஷ ணா5 _தஹாமெவறிவ$ ஹா_த$ | alas ie 5 a9. \ 5% PUTAS ONTO 

ஸமேதயதியந்நிதயம் ஸர்வார்ச் தாகா முபக்ரமம் | 

இலமிச்சசமநுஷ்யாணாம் சஸ்மாச்தேவச்சிவ svg i து CH @ 

அன்றியும், இரு அக்ஷரமாகிய சிவகாமத்தை வாக்கி. 

‘ol wr en ச்சரிப்பின் விரைர் மனிதர் பாவங்களை நுழமுறையு அது தி த 

ியல்லாம் காசமாக்கும்'' எனப் புராணமும் Quon fw goer ar gy. 

11 BO aw sr 68 5 oH 5 Bc, க்குள் BM மேலான ௮ சுருதி. அச்சுருதியுள 

ளம் மேலானது ஸ்ரீ ருத்ரம். ௮வ்வுரு த திரத்துள்ளும் மேலான து 

ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரம். அப் பஞ்சாக்ஷ£த்துள்ளும் சில என்னும் 

ஈரெழுக்தே மிகவும் 2மலானது என் ?ரார்க. 

இஃதிவவாறிருக்க, (3யோானியைவிட்்ுி வெளிவரு 9வனாயின் 

பசமேசுவாரும், பர்க்கரும், பசுபதியும், உருத்திரரும், ஐகத் 

தருவுமான மகா?$தவரை் சரணமடை?2வன்'' என்னும் பொ 

ள் மசொன்ற 

க ரு ச 
பசியொ.ரரா வ ௦300 ௨௨0 RIVE LOD g | 

2. ய_25 வறு, தி. ரா 2 amir co, wi Bua yas | 
CI 

ய தியோரச்யாம் ப்ரமுசயேயம் ப்ரபதயே பரமேச்வரம் | 

பர்க்கம் பசுபதிம்ருத். ரம் மஹாதேவம் ஜகக்குரும் |! என்ற 

தாயிலுடைய கர்ப்பத்திலிருக்குஞ் சிசுவுக்குங்கூட சி?வாபா 

சன வுணர்ச்சி இயற்சையிலமைர் துள்ள ெெதென இருஷ்ண யஜுர் 

வேத கர்ப்போபடிஷத்து கழறுமாயின் தார£பதார்த்தன் பொ 

௬ள் சிவபெருமான் அல்லவென்று சொல்ல யார்தான் துணிவர். 

அப்படித் துணிந்து சொல்ல ஒருவன் முற்பட்டுவருவானாயின் 

வனை ஆணவததடிப்பேறிய ௮காரண சிவத். துவேஷங்கொண்ட 

௮ சடனென்றே மேதாவியர் மதிப்பார்களனரோ. வேதவுண்மை 

இவ்வாநிருக்கவும், பாத்மோககா முதலிய புமாணவசனகங்கள் 

சிலவற்றைப் பேசாதசவாகக்கொண்டு வேறு தேவதைகளுக்கு 

மோசஷதானாதிபத்தியங் கூறுதல் கேவலம் ௮சங்கதமாம், உருத் 

திரன் என்ற சொல்லுக்கு (*மோக்ஷ்தாதா?? முத்திகாதன்?? 
என்று சர்வ வேதங்களுக்கும் வியாக்கயொனஞ்செய்த மாதவா 

சாரியரும், எல்லா 2வதவேதாக்த பாஷயக்காரர்களும் பொருள் 

கூறி யிருத்தல் பிரத்தியட்சம். உருக்தரசப்தத்துக்கு யாம் விரி
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வாச எழுதியுள்ள பொருளை எமது திருவாசக விஷய சூசனத்தீல் 

''உருத்திரனாகளுக்கு, தபற”? என்பதற்கு எழுதியவற்றை வா 

PS Rips ஏனைய வா ௦ணர்ச்கு என்றும் ௮ுமைபாத சிறப் 

'ரியல்புகள் இச்சாஈகதில் டங்கியுள்ளன. பரத ழக்கி பத 

முத்தி ஆகிய இரண்டினை ய விஷ் ண்ழுத ou சுரர்கள் தொடு, 

குக் தகைமையுடைபவர்களன்றி சமுசார.துக்கக ரசா) பாக 

அபரமுத்தி ITD SBR “Wt MBE MOT ESN Broly A HHHT Tov 

ல். அவற்றைப் பிர Hut Hdaprags ளக கும2லாகத 

2கழும் பரமாத்மா வா டப பசுபதிபென் ain சுபே நமா pow 

பரம், வற்றிய கப் பரமாணம் வருமாறு 

அதர்வண வேத சாபோபரிஷத், 
GOUT Ba yaa கூட யெ Lar Baga Kuh) we pL LD 

ZB a * we 0] 0] 0] ண் r oy ் 

ம்மிவவரஉ ஹு வெறுப்பு ஷுஹாறளொய்க$ | 

சண் மா -ஸர்லா* பரியற் ப சயேயார் விஷ்ண்டஉாதிகார் ஸ-, ஈர | 

வ மர ஓம் ba omautal ceva? (OTHERS | 

(Q)-) Seripere paw STI SR Isr rs Ren Git Keb 

DIAL IIL FOL FrUCHuTSH- nupio BD orious ip pu திப 

1 GQ) H oy aM off wiry mip 2 ar ou திபானி FL Oooo bu.’ (மக 

BI FSH சிவபெருமானை சசவிப்பவாகள் விவ் ணுவாதி hd 

ஈனன்று பெறப்பட்டபை பால சசவர்களாகிப இவர்கள் பரப 

மாகாதொழி ரஈதனர்) எனவ, 2. 

அதர்வணவேத அதர்வசிகோபரிஷத் 
Uh. ase oe ro ty 1 ules FoI T UV al_Q உத [ரி.த ் 

YU uv ஷ் das 2 9) 
Bans பேய- சக வசாரஸ்ஸா௮ மர்ய சபரி த்யஜ்ய 

(இ-௪) *மாட்சமென்னும இன்பகரம। கய Hag geo 4 

தைக்கெொமிப்பலரான சிவபெருமானொருவ3ம அகநியமாயுளல 

சல்லாவற்றையும் விட்ரிகிட்டுத் தியானிக்கத்தக்கவர்.”? இவன் 

ஒருவ 27 என்ற!" 7யோகததால் உற்பத்தி, இத), காசமுடைய 

(ரம வில்ணு ரூமராதியர்கள் த9யயரல்லரென்று விலக்கப்பட் 

னர்.) எனவும) 

சுக்லயஜுபர்வேத நிராலம்டோபரிஷத். 
ஷ்வ_ய$_ ரஹ ௨10] ௫ Ate EQOA 650 owl tot “oly ui 

ம அபா 02 ;1G) ano பராண? ௨.௰3)
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ஸாவதர்மாஈ பரிதியற்ய நிர்மமோ *ரவ௱ங்காரோ 

பூச்வா ப்/ண்மைகம் சரணமுபசம்ய 

(இ-ள்) '*எல்லாத்தருமல்சளையும் வீட்?ிவிட்டி கான் எனது 

என்னும் அகங்கார மமகார மில்லாதவ்ப் *ரமமொன்றையே 

சரண மாரகவடைக்து”? (பிரமம் என்னும் பெயர் சிவச்துக்2க ரூடி. 

பாக உரியது. விஷ்ணுமுகலிய 2கவர்களை அப்பெபர்கொண்டு 

மவதாமைத்தகல் சிவதர்மாரோபலாத்தாலென் றறிக.) எனவும், 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோபரிஷத்: 
கடியோ at 1 Gao Sew. lems ௩89௨3௨. 5 

த] உர£ரஹவஷாய5; வதே வர திரலொவ_ந௦ Bey 

é600 7 பரா 350 | பாவா மவ_தி வூ தபொதிம் 6194 

mani Sof துவை? வஹா | 

தீமாஇமத்யார்த விஹீரமேகம் விபும் தாகர தமரூபமச்புதம் | உமா 

ஸஹாயம் பரமேசவாம் ப்ரபும் சரிலோசனம் நீலகண்டம் ப்ரசாந்தம் | ஈயா 

கவாமுனிர்சச்சகி பூகயோகீக் ஸமஸ்கஸாசுஷிம்தமள* பரஸ்சாச் ॥ 

(இ-ள) “தக்பகப்பொருளாயும், முதல்கநி ஈறிலராயும், ஏக 

ராயும், வீியாபகராயும், ஞாகைந்தரூபசாயும், அரூபசாயும், அற் 

புதராயும், உமாசகாயராயும், பரமமசுவரராயும், /ரபுவாயும், 

டக்கண்ணராயும் நலகண்டாசாயும், மிக்க சாக்தமுள்ளவராயும், 

பூத்காரணராயும் சமஸ்தசாஷியாயுமிருப்பவரைத் துறவியான 

என் தியானித்துப் பீரகருதிக்கு மேல செல்வான்" (இம்மக்இ 

ரங்களில் சவபரம்பொரு3ளே தியானிக்கப்படுபொருள் என விள 

ககிக்காட்டியதுமல்லாமல் அவரது முக்தப் பீராப்பிய உமா 

சகாயாதி லிங்கங்களையும் ஸ்பஷ்டமாய்க் குறிப்பிட்டிருப்ப 

தைக் கவனிக்க) எனவும், 

ஸாமவேத தர்சனோபைரிஷத். 

௨ ர ஹெ. ஹவ.$றோஹாா5 Gleam ten ELiousany | 

யாறயெசி மண்டிய நி §,)0 ana_jowras Suo7BGu | 

புருஷஷே ஸா்லசாஸ். தாரம் போதாஈக்த மயம்சவம் | 

தாரயேத் பு,ச்திமார்ரிசயம் ஸர்வபாப விசத்தயே | 

(இ-ள்) 'புருவளிடத்ேேக எல்லாவற்றிற்கும் நியக்தாவும், 

போதாகந்தமபலுமான சிவபெருமானைப் புத்திமானாயுள்ளவன் 

எல்லாப் பாவம்களும் ஒழிய எஞ்ஞான்றும் தரிக்கவேண்டும்'?
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(இவ்வசனத்தில் ஜீவனுக்கு அந்தர்யாமி வபெருமான் என ரூ 
(FSS go.) எனவும், 

சுவேதா சுவதரோபரிஷத். 

Suoelan ௯5 ¢ ிஷெஷி தார) 2 கவரஸிவ௦பாா oA” 4, 

2 

விசவஸ்யைகம் பரிவேஷ்டிகாரம் QordanRaw 77% Hivews oC wp | 

(இ-ள) :"உலகமெ௨உகாம சூழ்கதுகொண்டிருக்கின்ற ஒருவ 

சான சிலபெருமானைய றிது லுக்கவொழீவை ஸம்பூரணமாய் 

அடைகின்றனன்.?? (இவலாகயததில சர்வபரிபூரணத்வம இவ 

2பருமானுக்2க செொரதமு ௨னறு பெறப்படூகின் றிது) என பா, 

6 Su0r 1௦ வ க2 Gig 8% Pau lis yu பளி - ) 
7 

092 தி 

தமீசாசம் வரதம் தேவமீட்யம் நிசா.ப்ேேமாம் சாக்தி மஃயர்தமே௫ி 

(இ-ள்) அகத வஊாசுனும, காதிக்கததக்கவலுமான ஈரான 

னெனுக 2தவனையறிகது Do senior வொழிலைப் பூண 

பாய்ப்பெறுவன்.?' என பப, 

ட்டா. வ. ப ௯/ுக வெஷயி 19.) 6 CM tha ட் 

8f Tle 2S Ber L! f So QION Vi டு ஈர மலிஷ & || 

யதாசர்மவசாசாசம் வேவ்ட.ிஷ்யர் இமாஈ வா! 

த.தாவெ மவிஜ்ஞாய து5ஸ்.பார்தோபவிஷ்ய தி! 

(இ-௭) எப்பொயூ௮ மனிதர்கள் அகாசததைக (தாலா 

டையசக எடுத்துப போர்ததுககொளவார்களா அப்பொழுது 

தான் வனை பறிபாமல பாசஷூயமாகிய துக்கறிலிர்த்தியை படை 

ளார்கள்.” எனும் கூறிப் போந்தவாறறிக இக்சுடைசி பாதி 

TLD QTE FD F ob 2தாலாகப் போர்த்துக்கொள்ளு தல எவ்வாறு 

அ௮சம்பாவித3மா அவ்வாறே சிவனை யறியாமல் மோட்சல் கூடு 

மெனல் முற்றும் ௮சம்பாவிதமென ஸ்பஷ்டமாய்க் தெரிவிக் 

கின்றது, காசவாடையால் ஒருவருக்கு வெய்யில், மழை, 

பனி, குளிர் முதலிய உபத்திரவங்கள் நீங்குவனவன்று. அது 

பால இவனை பறியாமகஉ ஏனைய கடவுளரது உபாரனையால 

ஜனனமரணரூபமான சமசாபதுக்கம நீயகுவதிலலை, து fw 

கரதசயின் மோட்ரசமடைவதும் முயற்கோடேயாம், yO 51? G0)



ஒங்கார விளக்கம். 127 

லன் 3௫ மோட்சத்தை விரும்பும் ஒவ்வெரருவரும் பரமசிவக் 

சையே ௮டையவேண்டுமென்பது சுருதியின் இருதமயம். 

Gur oro Gle a an 2--ainrGlan .நஹ(0வெஉ யமாவஸுா-3 | 
கி 

யோச்யாம் த௮சா முபாஸ்தே ஈ-ஸவேச யகா பசு | 

(இ-ள்) எவன் வேரன தேவதையை யுபாிப்பான் ௮வன் 

உண்மையை யறியான். பசுவைப் 3பால'' என்று புராண்க 

ளும் இவ?வதக Lo Snr FOO HOW) ௮ சரித்து மொழிந்த. மேலே 

காட்டிய சுமுதிலாக்கியககளில் சிவஞானம் ஒன்்?2ற மோட்சசா 
கனமென்றம், வீ்கூட 9வறுவழீயில்லையென்றும் வற்புறுத்தி 

ன மையால் கேவலம் பக்தி மாததிரமே மோட்சசாதனமெனக் 

கூறும் தூவைதிகளும், கர்மமம மாட்சத்கைக் கொடுக்குமெ 

ன்று வாதிக்குப மீமாமஸகரும், பீரகிமுதிபுருவ$பேத விஞ்ஞான 

மே மோட்சத்துக்கு சேர்வாயிலெனப்பகரும் சாங்கயெரும், ஜீவா 

தம பரமாத்ம சம்யோகசாதன 2ம முக்திசாதனமென மொ 

ழியும் யோகிகளும், தீசஷாதி சமஸ்காசங்கள 3மோட்சவேது 

வென மயங்கும் சைவருள் ஒரு சாராரும். கர்மம், ஞானம், பக்தி, 

பிரபத்தி, ஆசாரியாபிமானம் கய இவையெல்லாம் ஒருக்கு 

?சர்ந்தே மோட்சசாதகமென முறையும் பாஞ்சராத்திரிகளும், 

2கவலம் காமயஜனை இக முத்திசா தனமெனக் குறிக்கும் பாக 
வதரும், கிரியாரூபமான பகவதர்ச்சனமே மோட்சசாதகமெனச் 

சாற்றும் சிலவைகானசரும், கர்மஞானங்கரிரண்டுமே சேர்ந்து 

முக்திசாதனமாமெலுஞ் சில சைவ வைஷ்ணவர்களும் மறுகசப் 

படடவாறறிக, ஆனால் இவற்ளுற் பிரரயோசன மில்லையோவெ 

னின்! அற்றன்று, கர்மமுதலியவற்றுள் சில இத்தகத்தியைக் 

கொடுப்பனவாகவும், வேறு சில சுத்தியடைந்த த்தத்தில் 

தோன்றும் ஞானத்துக்கு கேர்சாதனமாகவும் அமைந்திருத்த 

லால் காமங்களும், யோகங்களும், பக்தியும், ஆசார்ய பிரபத்தி 
யும் ஞானேற்பத்திக்கு ஒன்றன்?மலொன்ருய்ச் சிறப்புற்ற 

விளங்கும் பரமசாதனல்களாமென அறிவாயாக, அன்றியும் 

Jy ou Pen pu பிரதிபா திக்குஞ் சாஸ்திரங்களும் இன்றியமையாத 

உத்தம சாதனங்களாக வமைந்துள்ளன 

௮ங்கனமாயின் அளுடைபவடிகள் (பக்திவலையிற் படு 

வோன்காண்ச.'' எனவும், பிரபல உபநிஷத்துக்கள் ஈசன் ௮ன்
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(ன வசப்பட்டவன ?" :பக்கியாலடையற்பாலன்”! ((ரம்சராக் 

தில் பிணக்குற்ற வெவர்க்கும் பரமமசவர சரணுகதியே பரப 

காரகம் எனவும் மொ ஈதவற்றின் உண்மைக்கருத்து யா 

கெனின், பல் காடி பலங்களிலிட்டிய ஈவ்விளைகளின் பரிபாகப் 

ப பனானும், படைப்பளிப்ப!ப்பு என்னும் முத்தொல்களை 

செய்யும் மும்மூர்த்திகளுச்கும் 3மலாய் முக்கண் முகல்வனை 

பன்ற 2வறெப்பொருளையும் பொருளெனமதிபாக இடைய 
உ ளளன்பாலுப கிடைக்க அருள் வழிரிற்றலாகிய பர £னுரக்தியே 

பேரன்பு என்று சொல்லப்பரம், ௮.துகால முதலிய ௮ளவைக 

Cn சடர்க சுகதமான அக தக்கரண ளீருக்திரூபம். ௮து ஞா 

னத்துக்க அமிக்கதும் பரமாக்கரங்க முக்கிய சாதனயாபாதம். 

அஃதின்றி மோட்ச2ஹதுவான ஞானம எஞ்ஞான்றுக கைக 

டாது, உளனன்பிலாது சொடுக்கும் உணவினை சிற்றறிவினரா 

கய நாமே அர௩கசீகரிக்கமாட்டடொமாலை பக்தியில்லாமற் செப் 

யா பூஜையைச சர்வ ஜகக்காரண சர்வஞ்ஞராகய சிவபெருமா 

2 முங்கேரிப்பர். பக்தியில்லாமல் நாடகமாகவும் ச7ரப்பழகச 

மாகவம் செய்யும் பூஜை, தவம், ஜபம், தியானம், ஆராதனை, 

திருப்பணி ஆகிய இவைகள் எப்பொழுதும் திருவருளைவுண் 

டாக்கமாட்டாது. திருவருள்உட்டாகாகவே மோட்சமும் சித் 

திக்கமாட்டாது Lp HTS காடகமின்றி உள்ளன் பாடு செய்யு 

ம்பக்தியே உண்மைப்பக்தியாகும். ௮ப்பக்தி சரியை, கிரியை, 

யோகம், ஞானம் என்றும கான்குபாதஙகளில் நிறைந்திருத்த 

லால் உபாஸசனையும் உபாஸ்யனையும் £ழ்?மலாகக்காட்டிச 

சிறிது 2பதஞானத்தை மிசசப்படுத்திலும், பக்தியின்முதிர்ச்சி 

யாதய சோருபபகதி என்னும் இறுதியிற்கூறிய சிவஞானமே 

ஜவபோததகைமுற்றுகத்விர்த்துச் சவபரிபூணத்தை மேலிமிம் 

படிச்செய்து, வேறெகன்தொற்றத்தையுந தலையெடுக்காவண் 
ணஷ் சூன்யப்பிததித் சன்ம.பமாக௫இவிடும், ௮துவேஸாக்ஷாத் 

காரமும, பிராம்ஹீபாவமும், சுத்தாத்வைதரிலையுமாம். இகையி 

ஷைன்? ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் பக்தியின் படித்திறத்தைக் 

கூறிவரும?பாது “*விரும்புகுசமசியைமுதன் மெஞ்ஞானகான் 

Sir, YHDHWUY LAT seus luton Sey பராபரமே”? என்று 

இடிததுரைக்தனர். அப்படியிருச் தும், சிலர் வாசாஞான வ 

சத்ைத3மேற்கொண்டு மோட்சத்துககுர்சாதன சதுஷ்டயம்களே
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முக்கியமன்றி சரியையாதிகள் அ௮ராரவசியமென்றும், ௮வை 

சாழக்கபடியென்றுங் கூறுவர். முந்கோ இவர்கள் வினை 
இருக்கலாறென்ன ! சாதன சதுஷ்டயங்களால் அடையப் 

பெறும் இறுஇிப்பலன் முகுட்சு ததுவமாகும். முழட்சுத்துவ 

மா. மோட்சத்தில் இச்சையுடைமமை, சரியையாதிசளால் 

அடையப்பெறும் முக்ெப்பலன் பரமழுக்கி, து தேகத்தைச் 

சிவத்துக்கு அர்ப்பணஞ்செய்தலிவைம், இந்திரியங்களை அர்ப் 

பணஞ்செய்தலினாலும், அந்சுக்காரைங்களை அ௮ர்ப்பணஞ்செய்தலி 

லும்; ஆத்மாவாகிய தன்னையே அர்ப்பணஞ்செய்தலினாலும் 

இடைக்கப்பெறுவது, ஆகையினால சாதன ௪ துஷ்டயங்கள 

சாழ்ர்தபடியென்றும், சரியையா இ௫ள் மேலான படியென்றும், 

சாதன சழுஷ்டயங்கள் கைவரப்பெற்று முஷூட்சுத்துலப் 

௮டைந்தபின்னே உண்மைச் சரிஸயயா.இிகளின் நீறம் உள்ளா 

வாறு விளங்குமென்றும் கூர்க்தமதிகொ ண்மணரக்கெடக்கெெறது. 

ழு. சுவாமிகளும் *சான்கு சாதனமு மமோர்ந்திட், டான கெற 

பாஞ் சரியையாதி சோபானமுற்ற ? என்று சாதன ஏதுஷ்டயக் 

களை முன்னும் சரியையாதிகளைப் பின்னும் வைத்துச் கூற் 

ஈஇிழ்க் தனர், இவ்வுண்மையைக் கடைப்பிடித்து நிற்க. மேல 

நிரூபித்த சுத்தாத்வைத நிலைய சுக்லயஜுர்வேத மண்டலப்ராவு 

பணோபை நிஷத்திலும். 
டம் நபெ i ரவிஓய௦யா.தி £ Mass ௦3... [72௦2௨ 9] ஆக ர இழ 

009௮ தஷஹிய$| ௨ room au கடவ. ௮ வறம் க வட 

த்ர்மசோவிலயம்யாதி தத்விஷ்ணேோ: பாமம்பதம்। தல்லலாச்சுத்காத் 

வைசஹித்திு பேசாபாலாதி ஏததேவபமமதலம் | 

(இ-ள்.) *மஷேையமுண்டாபபோது விஷ்ணுவின் பரமபத 

மெய்தும். ௮ப்பதம் லயமாயபோது சுத்தாத்வைத இித்தியுண் 

டாம். பேதமின்மையே பரமதத்வம்'' என நிறுவியுள்ளது. ஸ்ரீ 

தாயுமானசுவாமிகளும் “பொய்கண்டார் காணுப் புனிகமெனு 

மத்துவிதம்'' எனப் புகழ்ந்துள்ளார். (புனிதம்-சுத்கம்),, ஏகாதம 

வாதிகள்கொள்ளுங் கேவலாத்வைதமும், வைஷ்ணவர்கள் சொள் 

ளும் விசிஷ்டாத்வைதமும், துவைதிகள் கொள்ளும் துகிதாக் 

வைதமும் வேதம்சளில் யாண்டும் படிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. சுத் 

தாத்வைதமொன்றே கூறப்பட்டுள்ளது, ஆகையினாலே அது 
அனாதியான சித்தார்தமாகும், அதையே சைவ சித்தாந்தம்'' 
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என்றும், வைதிக சைவம்” என்றும், சித்தார்த சைவம்? என் 
றும் மேலோ MiLB Hor. இடையில் தோன்றிய மதத்திரயச் 

தில் அது சேசாததற்குக் காரணமும் ௮துவேயாம். அதன் 

ஆரியர்கள் குருக்கள் மாரெனவும், சிவாசாரியரெனவும், சிவத் 
வீஜர் எனவும், ஆதிசைவரெனவும் பண்டைக்காலந்கொட்டூ 

அழைக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள். முப்பொழுதும் திருமேனி 

நிண்வொரென்ரால் அவர்கள் ம௫மைக்கு எல்லையுமுளதோ | 

உலகத்திலுள்ள எல்லா ஆச்மாக்களும் நல்லறிவுபெத்று 

உண்மையுணர்ந்து உய்வதற்கு எதுவாயுள்ளது வேதம். அது: 

புண்ணியப் பேற்றையுடைபாருக்கும் சமயாசார வெல்லைக்குட் 

ULL MER CUT HUM FUT WHOL Saray HM. YM GUI HO 

HUUUUTFOCESM தந்தம் அறிவுக்கும், ஆற்றலுக்கும், காத 

லுக்கும் ஏற்றவாறு ௮வ?வத மார்க்கங்களை ௮ நுஷ்டித்தூ உய்தி 

பெறலாம். வேதத்ூல் கூறியுள்ள புண்ணியங்களும் சத்கருமக 

கஞம் பலவகைப்பட்டிருத்தலின் ௮ தன் மோதனை களும் வ 

வாற பலதிறப்பட்டு விளங்குகின்றன. அ௮ப்பலவகைப் போத 

னை களுள் பூர்வபட்சமதங்கள் ஒவ3வார் பகுதியினைத் தனித்தனி 

பெடுத் துக்கொண்டு ஒவ!3வார் ௮தஇிகாரியை நோக்கம் தனித்தனி 

போதியாடிற்கும். அ௮ம்மதங்களை உலூற் பரப் னார் பிறந்திறம் 
அழலும் உயிர்களாகிய மனிதரும், சித்தரும், முனிவரும், ம்த்வ 

ரும், பிறருமாம். ஆனால் சித்தாகத செக்கெறியாகய வைதீக 

சைவத்சை மனிதராவது, சித்தராவது. முனிவசாவது, 9தவரா 

வது, உருத்திரர் முதலி?யாராவது நிலை நிறுத்தவில்லை. பிறா 

இறவாப் பெருவாழ்வுடைய word ow (PSs Fog Hou gw 

பரமபதியாகய சிவபெருமானே நிவைகிறுத்தியுள்ளார். ஏனைய 

சமயங்கள் வேத வேதாத்தங்களில் பூர்வபட்சங்களாய்த் திகழ 

இச்சித்காந்த செர்செறியொன் ற சித்தார்த பக்கமாய விளங்க 

இன்றது. இர்நெறியாலடையும் பலன் மேலான usps iw 

யாம். இதையடையும்பொருட்ட மற்றைச் சமயங்கள் யாவும் 

சோபனமாய் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதனால் ௮ச்சமயக் 

கள் ஒருபோதும் ௮வலமான மார்க்கங்களாகா,. ௮௮நத மார்க் 

கங்களில்லையாயின் ஆத்மாக்கள் சித்தாந்த நெறியிற்றலைப்படுத 

௮ம், முத்தியடைதலும் முயற்கோடாம். ௮ஃதுணர்ேத ௮ம் 

த்த சமயாசாரிகள் ௮வ்வவ்மார்க்சங்களை உலக௫ல் போதித்து
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வளர்த்தார்கள், அவர்கள் செய்த ௮ச்செயலும் ௮வர்கள சுதந் 

கரத்தாலாயஇன்று, சவபரம்பொருளே அவர்களை யதிஷ்டித்.த 
அவ்வக்காலங்களுக்கேற்ப அல்வவ் மார்க்கங்களை உண்டுபண்ணி 

வைத்தனரென்று கொள்ளவேண்டும். காலபேதத்தால் ஒவ 

வார் சமயம் வளர்ச்சி பெறுதலும், பின்னர் சித்தாந்த செச் 

கெறி மேம்பட்டு ௮தை பரித்தலுமாகிய இலையெல்லாம் gu 
பசம்பொருளின் செயலால் ஈடப்பனவேயன்றி வேறல்ல, ஆத 
லால் சித்சார்தமாகய வைதஇிசையநெறி யொ ன்றே பூரண சமய 

மாகும். அதன் இயல்பு என்றுர் திரியாமல் ஒரே படித்சாயிருக் 

தம். ௮து பல ஈஇகள் சென்றடையுங் கடலை நிகர்த்தது. தாயு 

மானச வாமிகள் '*3வேறுபடுஞ் சமயமெலாம் புகுக்.து பார்க்கின் 

விளங்கு பரம்பொருமள நின்விளையாட்டல்லால், மாறுபடுங் 

கருத்தில்லை முடிவில் மோனவாரிதியின தித்திள்போல் வயங்கிற் 

ம்மா!” எனவும், **திரமென்று தந்தம் மதத்தையய தாமதச் 

செய்கை கொடுமுளறவறிவார், அறு சமயங்கடொறும் வேறு 

வரு விளையாடுமுனையாவரறிவார், ண்ட பகிரண்டமு மடக் 

கவொரு நிறைவாக யாகந்தமானபரமே?? எனவும், இருமூலர் 

“ஓன்றதே பேரூர்வழியாறதற்குள” எனவும் வற்புறுத்தியுள் 

MTT Ho, 

வைதிக சைவத்தில் கூறப்படாத பொருளியல்புகள் ஒன் 

றமே சடையா. வேறு சமயங்கள் போதிக்கும் பொருஸியல்பு 

சுளெல்லாம் ௮தன் இலை பகுதிகளில் அடங்கிவிடும் அதன் 

பொருளியல்புகளோ அவ்வாறு ௮டங்குவதின்று, சைவத்திலடங 

காத ஒருண்மையை வேரறொருசமயம் ரிதாகக்கண்டு a Dp 
றென்பதை காமறியோம். உதாரணமாக, உலகத்திலுள்ள ௪ம 

பங்கள் பலவற்றுள் சில பெளதிகமான உலகத்தை மாத்திசம் 

ஏற்று மற்றுள்ள பொருள்களை மறுக்கும். வேறு சில பெளதிக 

உலகத்தோடு௮தன் காரணமான பூதங்களையும் ஏற்று மற்றுள்ள 

பொருள்களை மறுக்கும். மற்றுஞ் சில பூதபெளதிகங்களோடு 

அவற்றின் காரணமான தத்துவங்களையும் ஏற்று ஏனையவற்றை 

மறுக்கும். இன்னுஞ் சில ௮வற்௦ர0 பிரகிருதி, கர்மம், ஆத்மா 

yeu இவைகளை ஏற்.று மற்றவற்றை மறுக்கும் வேறு லை 

௮வற்டோேடு பீசபஞ்ச காரண கர்த்தாக்களிற் சிலர் சிலரை ஏற்று 

மற்றவற்றை மறுக்கும். பின்னுஞ்சில அவர்க?ளாடு ஆண
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மலத்தினையும், சுத்த தத்துவக்கள் ஒவ்வொன்றனையும், ௮வற் 

றின் காசண கர்த்தாக்களான அதிகார போக லய சிவபேதங்க 

ளில் ஒவ்வொன்றனையும் எற்று ஏனையவற்றை மறுக்கும், இல 

இறைவனுடைய தடஸ்தநிலை2ய நிலையாகக்கொண்டு நிலவும், 

இவவாறு சமயங்கள யாவும் ஒவ்வொரு வகையாகக்கூறித் தம் 

முள் மாற்பட்ட நிற்கவம் வைதிக சைவமோ ௮ச்சமயபேதக்கள் 

கூறும் பொருளியல்புகள் யாவற்றையும் தன்னகக3க அடக்கு 

அப்பெளதிக உலகவியல்பினையும், ௮தன் காரணபூதங்கள, ந ii 

துவங்கள், பிரகருதிகள் ஐய அவற்றின் தன்மைகளையும், 

ஆணவமலம், கர்மமலம அகிய ௮வற்றின் வேறுபாடுகளையும், 

ஆத்மா சிவம் என்னும் பொழுள்களின் சொரூபதடஸ் த நிலைகளை 

யும் உள்ள உள்ளவாறு உள்ளங்கை கநெல்லிக்கனிபோல் எடுத்து 

விளக் அச்சமயபேதங்கள் யாவற்றினும் முதன்மைபெற்றுத் 

தானென் 9ற சித்தார்கமெனச் சிறப்புப் பெயர்பெற்றுப் புகடி 

அச்சமய 3பதங்கள் பலவற்றுளளும், தலையாயும், தாயகமாயு் 

விளங்கிக்கொண்டு நிற்கும், அத்தகைய அரிய பெரிய சைவத் 

தீறமாகிய செஃநெறியை ஏனைய சமயக்கஞள் ஒன்றென மதிக் 

தல் 3கவலம் சங்கதம். (சைவ நெறியே உய்யுமெறியது?' 

எனவும், **சைவ சமயமே சமயம்” எனவும், :*சைவழ்தில் 

2மற்சமயம் 2வறிலை? எனவும், சைவமாஞ்சமயஞ்சாரும் ஊ. 

பெறலரிது? எனவும், *(வேதச்சிரப்பொருளை மிகத்தெளிந் அஞ் 

சென்றால் சைவத்திறத்தடைபர்'” எனவும், பலவான் ர் பரி து 

பபகர்ந்தவற்றையுய்த்துணர்க. அன்றியும், 

அதர்வணவேதமுண்டகோபரிஷத். 

நிற: உ௱ஹா£) Z-ddlas§ 

நிரஞ்சன1॥ பரமம்ஸாம்யமுபை தி 

(இ-ள்). '(மலமற்றவஞம்ப் பரம சாம்மியத்ைதை யடைகன் 
அன் எனவும், 

உ, வெட உ மெ ஹயவை தி.ப்ரஹ்மவேத ப். ரஹ்ழை௮பவ இ 

இ-ள்). :/9ரமத்தை யறிபவன் பிரமமாக geen wen” 

அனவும், , 

ஸாமவேத சாந்தோக்யோபரிஷ்த், 

ஆரா -அிமொகுரே_தவி சு.-தரஇிசோசமாசத்மவித்
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(இ-ள்). *பசமாக்மாவையறிந்தவன் சோகத்தைத் தாண்டு 

தைத்திரீயோபகிஷ த், ஆனந்தவல்லி, 

மண் ிலிடா Glan SO —rAnwd geoGss Burw 

(இ-ள்) 'ரமத்தையறிஈ்சவன் நிரதசயபிரமானர்தத்தை 
படைகின்றான்”? எனவும், 

வாயுஈ ம்ஹிதை பூர்வபாகம். 

6 aussi ler woOaw—aps சச்சவஸமோப?வ்ச 
uu 

(இ.எள்) “apsgar சிவசமமாகின் ரன'' எனவும் அறி 

வுறுத்திபபடியே திருஞானசம்பக்குமூ த்தி சுவாமிகள் “AB 

பாலேத்தப் பதியாலாமர” எனவும், மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் 

“தவமானவாபாடி த்தெள்ளேணக்கொட்டாமோ?? எனவுஞ் சாற் 

நியருளிரர்கள், இவவாறு அரிய ?வதங்களும் தமிழ் மறைக 

ஞும் மோட்சக்கின்பொருட்டு முரறட்சுக்களா2ல சேவிக்கப் 

படும் பொருள் பரமசிவ3மேயன்றி ?வறு கடவுளரல்லசென்ற 

ஒருங்கெழுக்று ஒ3ரமுடிபாய் முரசடித்து முழக்கனமை சண் 

கடாசு அறியக்கிடக்கின்றது. :*சிவிைடொக்குக் தெய்வந்தே 

டி. லுமில்லை, ௮வ3?னோடொப்பாரிங்கியாவருமில்லை'” எனத் திருமக் 

திரமும், சிவனை யாவ? பருச்சனை செயாதவர் சிவன் மற்றெவ 

மையாயினு மருச்சனையியற்றியதுண்?டா?' எனக் காஞ்சிபுராண 

மும் வற்புறுத்தியுள்ளன, திருவாசகம் *செய்யானை வெண்ணீ 

தணிந்தானைச் சோந்தறியாக் கையானை? எனவும், திருத்தாண்ட 

கம் *:தாமார்க்குள் குடியல்லாத் தன்மையான சங்கரனை!' எனவும் 

விளக்கியுள்ளன. ஸ்ரீமத். தாயுமானசுவாமிகளும் தம்மநுபவத் 

தில் இரண்டு உண்மைகளைக் சைகண்ட பலனை உணர்ந்தாரென் 
றும், ௮வற்றால் தான் உயந்தாரென்றும் அடியில்வரும் பாசுரத் 

கால் ஈன்குவிளக்இக் காட்டியுள்ளார். அதாவது “A sua 

வேறுளதென்பவர் இந்தனை, நைவரேன்பதும் ஈற்பாதற்பர, சைவ 

சிற்சிவனேயுளைச் சார்ச் சவர், உய்வரேன்பதும் .பாஜூணர்ந்தே 

லுற்றேன்'' என்பதே, நிற்க மேலே உதாஹரித்த கர்ப்போப 

நிஷத மந்திரத்தில் (12-ம் பக்கம் பார்க்க) பர்க்கம் எனலும் ஒரு 

தெய்வப்பெயர் வர்துளதன்றோ, ௮து சிவபெருமானுக்கேயுரிய
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இடுகுறிசாமம்.வடமொ [fd] 6 sit gon 6 0_JaNnlLio62189q/ 1 நகஸ் 

க்ரயம்பக;”' எனவும், (1: வாஹஷறொல.ம_19-ஹர1 ஸர 

ஹூ3ரொபர்க்க;்' எனவுங் கூறின. அத்தெய்வத் இருகாமம் கா.பத் 

திரி மகாமதந்திரத்தில் கூறப்பட்டிருத்தலானும், வேறு தெயலப் 

பெயர் அதில் காணுமையாலும் ௮ம்மகா மந்திரத்தின் ௮ ௫ 
பொருளாயுள்ளவர் சிவபேருமான் என்பது கரதலாமலச।௰ா!. 

அ௮வசே சர்வ பிசாமணகுல உபாஸ்யரென்று பண்டைக்கால 

கொட்டு ௮.நுஷ்டானத்திலும் வந்துகொண்டிருக்ளெறது. 

.. ஸாமவேதம் (பிரபதப்ராஹ்மணம்). 

ge rGloe Glaiag-» ப ரஹணொஸஹி ௬ஹ௦ 3 ந௩ஷெழஷ. 

பரவ aol coor ash) e247 Dam உ-வயாவ தி உவவாயாவாஅி 

கூபாவ,ஹூக ௨௨௦ ௧8_)கறிஷ ரா? ॥ 

த்வம் தசவேஷ- ப். ராஹ்மணோஹி அஹம் மதஷ்யேவா 

ப்ராஹ்மணோஹி ப்ராஹ்மண முபதா;தி உபத்வாதாவாமி 

தவயாப்பஸ.த இதம் சர்ம கரிஷ்யாமி ii 

(இ-ள). 'உருத்திரமூர்ச்தி என்னும் ந தேவர்களுள் பிராு௩் 

மணன் கான் மனிதர்களுள் பிராம்மணன், பிராம்மணன் பிராம் 

மணனையன்ோ வழிபடுவான். ஆதலின் யான் உன்னை வழிப 

2வன், உன்னுடைய ௮ணையையேற்று இக்கருமத்தைச் செய் 

றேன்?” எனவும், 

கிருஷ்ணயஜ-பர்வேதசுவேதாசுவதரோபரீஷ த். 
பஜ ௧55 ந உ தய-ஐ9_தயியொ 

விவராவிவ/ஹ) பரஹூெதா Sou 

யுஞ்ஜதேமா உதயுஞ்ஜதேதியோ 

விப்ராவிப்ரஸ்ய ப்ருஹசோவிபச்ரித 

(இ-ள்). *-பிராம்மணர்கள் ௮ந்த வித்வான் (முற்றறிவுடை 
யவன்) ஆன பெரிய பீராம்மணனிடத்து மனத்தையும் சித்த 

விருத் திகளையும் சேர் த்திடுவா?. எனவுக் கூறிப்போர்தன, இவ 

வாக்ய ய்களால் பரமசிவன் ஒருவனே பிராம்மணோபாஸ்யன் என் 

மை பொருர்இயவாறறிக, காஞ்சிபுராணமும் SOOT Tiare Sus 

கடவுளர் தம்முட் 9ஞ்ஞஷசா வேளையர் தம்முட், பிராமணன் 

யாரம்ன பிர ரமணன் றனமகுப் சாமணன்கதி'' OT OF ob GE சாற்றி 

பது, இவற்றையெல்லாச் தழுவியே மநஸ்மிருதியும்,
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உர ா௦ெவ_தக 0௦ 8 க்ஷ தி யாணாஷுயவ$ 
து 

௮ வெபுர பாஷாுமவெஉ ஹர UCC Ter Desert igo ll 
0) ou g uJ 

WITT GOD COHAN 51D FULLYD cep SOUT CO * GI WT SAS 

MMEFUT FTG IGM S i OT co FITC O Foo Suse sil 

(இள). | ராம்மணருக்குத் தெய்வம் இவன். சஷ்த்திரிய 

க்குத் தெய்வம் விஷ்னு. வைசியருக்றக் தெய்வம் பிரமன, 

சுக்திரருக்குத் செய்வம் சணநாயகன்” என்று விளக்கியது. 

கணகாயகன் மருதறிலக்கடவுளான இந்திரன். உண்மையிவவா 

நிருக்சவும் சிவபிரானை வழிபடா ௮) ஏனைய கடவுளரைப் பரமுச 

இியின்பொருட்டு வ/நிபடு?வார் ஒரு பாபு ப நுக்கதிவர்த்தி எய் 

கப்பெரார் ! எய்தப்பெரீர்!! 

இனி வேத சம்பர்சமான காயத்திரி பகா மந்திரத்தைப்பரி 

நியும் உனக்கு ஸங்கெகமாகச சொல்வோம் snus, ASS 

த்தி சாதகமான நாற்பது ஸம்ஸ்காரங்களாற் எம்ள் சரிக்கப் 

பட்ட பிராம்மணர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வைஇக கர்மங்களில் 

மிகவும் முக்கெயெமான கர்மம், காலையிலும் மாலையிலும் செய்யப் 

படும் சந்தியாவந்தனம். ௮வ்வச்கனம் வேதங்களி?ல விதிக்கப் 

பட்டிள்ளது. மத்தியானத்தில் செய்யப்படும் மாத்தியாஹ்நிகம் 

9வதத்தில் விதிக்கப்பட்டதனிறு. ௮.து ஸ்மிருதி பு?ராக்தம். சந் 

தயாவச்தனம் சைவர், வைஷ்ணவர், ஸ்மார்த்கர், மாத்துவர் என் 

னும் கால்வருக்கும் பொது கோக்கில் ஒன்றுபோலிருப்பினும் 

சீறப்புவகையில் பேதப்பட்டேயிருக்கின்றது. அவ்வவர் முத்தி 

நில வெவ?வற வகைப்பட்டிருத்தலே அதற்கு முக்கிய காரண 

மாகும். 

ஆகிமாக்கள் உண்மையறிக்துய்யும் வண்ணம் பரமேசுவர 

ரால் ௮ருளிச்செய்யப்பட்ட பதினெண்வித்தைகளுக்குள ரச்) 

யஜுர், ஸாமம், அதர்வணம் என்னும் கான்கு வேதங்களே மிச 

வும் சிரஷ்டமானவை. ஏனெனில் சர்வ வித்தைகளும் ௮௮ 

2 வதங்களுக்குள் ௮டக்கம், ௮வ்வேதங்கபிளா காயத்திரி மகா மக் 

pr eB peer அடக்கம், அ௮க்காயத்திரி மந்திரமா பிரணவத் 

அக்குள் ௮டக்சும். அதனால் பிரணவத்தின் பொருளும் காயத் 

திரி மத்திரத்தின் பொருளும் ஒன்றேயாம். ஒவ்வொரு ம்ந்திரத் 

தற்கும் ஒவ்வெரு ௮திதவை, ரிஷி, சக்தஸ் இருப்பதுபோல
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காயத்திரி மர்திரத்திற்கும் உண்டு. சந்தஸ் - இருபத்துகான்ரு, 

அச்ஷரமுள்ள காயத்திரி சந்தஸ், ரிஷி - விசுவாமித்திரர், Qari 

ராஜாவாகவிருக்து பிறகு பீரம்மரிஷி ஆனவால்லர். சிருஷ்டி 

காலத்திற்றேன்றிய சப்த ரிஷிகளில் ஒருவா. அதிதேவதை-சூரிய 

னிடத்திலுள ஞானள்வரூபராய ஹிரண்மபய பரமாம்ப 

புருஷா. இவசது ஞான 2௧22௮ சித்ர ர ணிபாகிய பராசக்தி 

மந்2தகாள் என்னும் அசுரர்கள் (௮.தாலிது மூலம காரிய 

மும் உயிர்ப்பசையுமாயுள்ள காமம், குசோதர், லோபம், மே, 

ஹம், மதம் மாநசரியம் என்னும் அுரிவ்டவ/க்கங்கள்) Hers 

இனம் ஸ்தூல சித்தாயெ அதக்மாவை மறைத்துப் பீடிக்வெறபய 

யினாு?லே ௮வற்றைக் துரத்தியோட்டும்பொருட்டுக் காயத் திரி மக 

தரத்தைக் தியானித்து உர்சரித்து,மம்மநதிர ஜலத்தைக் கைம் 

லெடுத்து, ௮ம்பு எய்தல்போல அவற்றின்மீது தெரித்தலாம். 

அதாவது மாரஜனம், ஆசமனம், பிராணுபாமம் முதலிய இரியை 

களால் ராமணன் வாக்கு, காயங்களைச் சுத்தி செய்துகொண்டு 

பிறகு காயத்திரி மராரசதால் மனத்தைக் தூப்மைப்படுத்திக் 

கொளளுதலாம். 

ஒருவர் சாயததிரி மர்திரத்தின் உண்மையை யுணர்ந்து 

௮தை வாய்மையோடும் பக்தி?யாடும் ஜபித்துவரின் அவர் கலப 

பெறுவது திண்ணம், அன்றியும் ௮வரது உபாசனை கிரமமாக 

சடைபெற்றுவருமாயின் ௮வர்ரறலமாசு உலகம் முழுதும் ஈலா 

பெற யாதொரு தடையுமின்று, **நல்லாசொருவருள.2சலவ 

பொருட்,டெல்லார்க்கும் பெய்யுமழை என்பது APs HET amar 

யன்ோே. அவரே பிராஹ்மணன் என்னுஞ் சொல்லுக்கு இலக் 

கானவர். காயத்இரி மந்திரத்தில் இரண்டு பன்மைகள பிரயோகிக 

கப்பட்டிருத்தலால ௮ம்மர்திரத்தை ஜபிக்வெறவர்கள் சர்வ ஜீவ 

ராசிகளின் ஈலததையும் விரும்பிசவராகவே அந்தப் பன்மைகள 

தெரிவிச்சன்றன. அகையினறைன் றோ மநஸ்மிருதி NBs 

ery T aM ear®. 21\() Sen. #3 50 L100 sip wee உச்யதே - பிராஹ்ம 

ணன் எல்லாஜ்வராசகளுக்கும் மித்திரன் 'என்றுகூறிப்போந்தது. 
இவவுண்மையையே தெய்வப்புலமை திருவள்ளுவரும் *(ஈ்தண 
சென்பேசரறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்குஞ்,செர்தண்மை பூண்டொ 

முகலான்”' என்று திருக்குறளில் விளக்கெயருளினார். இதனால்
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ராதியினால் மாத்திரம் பிராஹ்மணாரென்று தம்மைத்தாமே புகழ் 

 தூகொள்வது அவ்வளவு சிறப்புடைபதன்று (பிறப்பொமுக்ககி 

குன்றக்கெடும்'' என்றது ஒத்து. ஜாதிப்பெருமை ஒன்றையே 

பாசாட்டி பூணூல் தரித்துக்கொண்டு ஏனைய வருணத்திலுள்ள 
சிவஞானச் செல்வர்களை இழித்துச்கூ.றுதல் எப்பொழுதும் மோ 

MONIT SES விர்கின2?மயாகும். ஐகலின் அது கூடாதெ 

ன்று “வருசைசிராம ல்குமகரும சங்கல்பம் பந்தம்” என்னும் 

பொருள் ்பாதர “வரை ர ௫79 WE... BO} ஹசுலெ £ 305 

உர்ணாச்ாரம ரம கர்ம லங்கலபோபர்தா!”! என்று யஜுர்வேத 

ிராலம்போபரிஷத் சாற்றியது. எமமை அடிமையாகவுடைய 

ஆளுடையவடி களும் சாதி குலம் பிறப்பென்னுச்தடஞ் சுழியிற் 

நடுமா நி? சான்று திருவா ய்மலர்க்தருளின Is 

கிருஷ்ணயஜுர்வேதப்ரஹ்மோபரிஷ ச். 

ப கஷ£ார? வ [௦ வரை OS திதி wor poo) Le | 

யதக்ஷ£ாம் பாம்ப்ரஷ்ம தச்ஸ* மிதி தாசயேத் | 

(இ-ள) எது அ௮சக்ஷரப்பரம் ரம் அது தரித்துக்கொள் 

ஈத்தக* ரூத்திரம்'' என்றோதியது. இம்மந்திரத்ைச wer 
7 சக்கொண்டேகரஷிமொறக்ஷவாணி௰) 2 பெறக் ஒர 

வ9௦-க்ர௬ுஷி?காரகூவாணிஜ்யம் வைஏயங்கர்ம ஸ்வபாவஜம். 

(இ-ள்). ''பயிரிடுவதும் பசுகாத்தலும் வியாபாரஞ் செய் 

லும் வைஏயருடைய சுவபாவமாயுள்ள தொழில்கள்? என்று 

கண்ணபிரான் சதையில் மொழிந்துள்ளபடி. வைசிப குலமா 

யெ வேளாண்மாரபிலுதித்த சிவம்பழுத்த கெஞ்சத்துப் பக்தி வடி. 

வினரனைவரும் உலகினர் காணுமாறு உடம்பில் பாமமாயும் 

பவித்திரமாயுமுள்ள பூஹூலைத் தரிக்காது, இவவுண்மை ஞான 
(iy Ber son sw எஞ்ஞான்றும் தரித்து வருகின் ரர்களென்பதை 

ஈண்டு குறிப்பித்தாம். 6 நாலுஞ் இிகையும் உணரார் நின்மூடர் 

கள், நாலது வேதாச்தம் ஐ௪ண்டுகை ஞானமாம்” எனலும் Saws 

திரத்திருத்தூக்சகானு மோர்க,” கிருஷித்தோழில், கோரக்ஷணம், 

(ரகம மொத்த வர்த்தகமாகய வாணிபம் ஆய இம்மூன்றை 
யும் ஒருங்கே செய்பவர் வேளாளபே. அவர்கள் உழவுத்தொ 

[நில் முதலியவற்றை செய்யுங்காலத்து £ழ்வருணத்தாரேர்டு 

நெருக்கிப் பழகவேண்டியிருத்தலால் யரூஞோபவிதத்தை எப் 

18
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பொழுதுக் தரிக்காது விவாகம், சமேந்தம், தர்ப்பணம், அந்தி 

பேஷ்டி, ஆப்திகம் முதலிய முக்கெ வைதிக சருமச்சலில் மாத் 

இரம் தரித்து வருஇன்றார்கள். அதனால் அவரகள வைரய 
எல்லரென்று புறங்கூறி அவர்களிடத்தில் தானத்ைமாத்திரம் 
பிராம்மணர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுதல் பெரியதோர் ஏ.தமாம். 

சூத்திரனிடத்தில் தானம்வாங்கப் பிராம்மணஜலுக்கு லிதியில்லை. 

ஆரியர்கள் தென்னாட்டில் குடி புகுந்தபொழு.து wads Fes 
$ச வேளாளரையுஞ்சேர்த்து நான்காம் வருணத்தாரென்று தாம் 

அழைத்த துமல்லாமல் தம் நால்சளிலும் வசை துவைத்து விட் 

டார்கள், அக்கருத்தைப் பின்பற்றியே சில தமிழ் அூல்களும் 

staph ser. சிலை மூல்களில் அக்கருத்து நழைச்கவும்பட்டன. 

அதனால் அவைகள் சதா வாக்யெத்தின்முன்னே பிரபல பிர 

மாணகல்களாகா. இதைலிரிக்கற் பெருகுமாதலால் இம்மட்டில் 

நிறுத்து எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தைக் கூறுவாம். 

காயத்திரி மந்திரத்திலுள்ள உண்மையை அறிவிப்பது சப்த 

வியாஹிருதிகளாம் ௮வற்றையுச்சரித்த பின்னரே மந்திரத்ைத 
யுச்சரிக்கேவண்டியது வேதவிதியாகும். சப் சவியா ஹிருதிகளா 

atan:- 6S, வூ, avras, 8an8, B53, _த௨$, af 5 \0- 

பூ புல, ஸுவ மஹா, ஜாட தபா, ஸத்யம்” என்பவைகளாம். 
இவற்றின் உபாசனாக்ெமம் தைத்திரீயாருணசாகை நாராயண, 
பிருஹதாரண்யக, சாந்தோக்ய, ஸ்ர்யோபரிஷத்துக்களிற் கூறப் 
பட்டிருக்கன்றது. ஆங்கு கண்டு தெளிக. 

காயத்திரி என்ற சொல் வடமொழியில் ஸ்திரி லிங்கமாசப் 
படிக்கப்பட்டிருக்கின் மையால் அம்மச்திரம் பரமேசுவரப் பிரதி 
பாதிதமாயிருப்பிலும்கேலியாகவேஉபாசிக்கப்பட்டுவருன்ற.த. 

அப்படி உபாசனை நிகழும்2பா.து ௮க்சனியிற் சூர்போல ஹிரண் 
மயமான சிவபெருமானை விட்டுப்பிரியாமல் அபின்னமாயுள்ள 
பராசக்தியையே யுபாசிக்சவேண்டி௰து இன்றியமையாச சட 
னும். சவோபாசனைக்குச் சிலசக்தியே நியமமாச வேண்டப்படு 
இன்றனர், பர3மசுவரன் பரன் ஆசவே garg சக்தி பரை 
யென்று சொல்லப்படுசின்றனர். அவ்வம்மைக்கே தனியாலபயல் 
கள் எங்கும் பிரசித்தம், கேனொபரிஷ்த்தில் தேவேர்திச துக்கு த் 
சீத்தலோபசேசஞ்செய்ச உமாதேகியே சாயத்திரியின் சேல
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தையாகும், அச் சத்தவியே சுவேதா சுவதரோபநிஷத்தில் பல 
வகைச் சங்கைசளுற்று உண்மை தெரியாது உழன்றபிரஹ்மவா தி” 
கஞக்கு உண்மைபுகட்டி யருள்புரிக்த தேவாத்மசக்தி. அப்பரா 

சக்தி சர்வலோக மாதாவாயிருக்கன்றாள் என்பதை ருக்வேத 

பஹ்வ்ருசோபரிஷித் பஹெவ ne axe CONTE _F-m ewer oS Ser L 
மஸ்ருஜத-௮ரகக2தவியே ஜகத்தாயெ௮ண்டங்களை யீன்றவள” 

என்று முழக்கெது. ௮வ்வம்மையைக் காலையில் சிவப்பு வஸ்திர 

மணிந்த காயத்திரி தேவியாக மூலாதாரத்தில் தியானஞ்செய்ய 

வேண்டும். மத்தியானத்தில் வெள்ளை வஸ்திரமணிந்த சாவித்திரி 

தேவி.பாக புருவமத்தியில் தியானம் பண்ணவேண்டும். சாயக் 

௧7 லத்தில் நீலவஸ்திர மணிர்ச சரஸ்வதி தேவியாக ஹிருதயத்தில் 

தியானஞ்செய்ய2வண்டும். 

காயத்திரிச்கு மூன்று பாதகங்கள் உள்ளன. அம்மூன்று 

பச,தக்கஞம் முறையே பூலோக, புவர்லோக, சுவலோக சம்பர் 

தங்களைத் தெரிவிக்கின்றன, :ஸோஹம் ! :'ஹம்ஸ:'' * தத்வ 
மசி!” முதலிய மகாவாக்கெங்களின் அர்த்தங்களைஃய சாயத்திரி 
மர்திரம் அடக்கயுள்ள தென்பது பேரறிவாளர் கொள்கை ருக் 

வேதிகள், யதுர்வேதிகள், ஸாமவேதிசள் ஆய எல்லோரும் 

ஒரே காயத்திரியை உபாடக்கெருர்கள். ஆனால் அவர்களுக்குள் 
ஸ்வசபேதமாத்தமுண்டு, சந்தியா அங்கங்கள் விஷயத்திலும் 

சில வேற்றுமைகஞள்ளன. 

இம்மச்திரத்தின் பொருளை மதபேதங்களுக்குத் தக்கவாறு 

பல வாசிரியர்கள் பலவிதமாக உரைசெய்திருக்கின்ழுர்கள். ஆயி 
னுஞ் சாதாரணமான வாக்கியார்த்தத்தை ஈண்டு பதச்சேதஞ் 
செய்து காட்டுளெரும். 

தைத்திரீயாருண சாகை நாராயணம். 
அ தவி. தவ [றெண)2௦ மமெ_ா ெவஹ 9) யீ ஹி] 

யபியொ Gus? வூவொடியாகி | 

தீத்ஸ்வித-௨ர் வரேண்யம் பர்சோ நேவஸ்ய மஹ | 

தியோ யோச। ப்ரசோதயாத் ॥ 

(இ-ள்.) ய$-௪வன்,.₹5-ஈம்முடைய்,பிய6-பு.த்இகளை, வ, ஈன் 

ரச... வொடியாகி.ஈடத் துவானோ,.க௪-அந்த,ஸ்வி.2”$. லலிதா 
வெள்னுஞ் சூரியனுக்கு அந் தர்யாமியாகெய,50.ம.15-பார்ச்கனென்
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லும் ராமம் வ௫த்த,ஜெவஸ। -ஹிர ண்மயபுருஷசாகிய மகா 2 தவ 

லுடைய, வரெண-மேன்மையான (ஞான?தஜ்னை), WS ofl. 

தியானிப்போம். 

ரப. இம்மத்திசத்தில் கூறிப்?பார்த பரமபுருஷா சருரைப்। 

ia Bu ஹிரண்மய சிவபெருமான், ௮ வருடைய ப.ராசகதீே ப 

ஞானதேஜஸ் என்று சொல்லப்படுபவர். வர் சூரிப வுக்குப் பீர 

காசத்தைக் கொடுத்துக்கொண்டு ௮வளுச்கு ௮ந்த ராத்மாவாக 

விளங்குகின்றனர். செவபெருமானுடைப ௮ஷ்டமூர்த்தங்களுள் 
சூரியனும் ஒன் ருகலின் சூரியனுள் சிவன் இருக்கின்றனன் என் 

பது பொருத்தமே. மேலும் விளக்கின்பெயர் வுவவிளக்கிருக்குா 

தண்டிற்குமாவதுபோல் சவகாமமாகய பர்க்கச்சொல் சூரியனுக 

குமாயிற்ற, தீரிகுணரஹிதமான பிரமம் சகுணமாக உபா௫ிக் 

கப்படும்பொழுத சூரியசைக் கருதப்படுகின்றது. ௮ப்பொழுது 
உபாசனைக்குப் பலன் ௮ளிப்பதற்காகப் பிரமப்பொருள் சூரியன் 

வாயிலாகஉபாசனைபைபச்£ரஹித்துக்கொண்டு 2வண்டும்? பற்றை 

யளிக்கின்றது. இதனால் உபாடிக்கப்படும் பொருள் சூரியனல்ல. 

௮த்தச் சூரியனுக்கு ஆத்மாவாயுளள பாசப்: 1ரமசிவி ரானா, 

இத்தகையஉபாசனைக்கேதம்தராஇம்திய வித்தையென் ழ பெயர். 

இதை ஸ்ரீகண்ட சிவாசாரியர் 4௦ தவ0_1வரெ பாகஃறுத 

தஸ்தத்தர்மோப3தசாத் (இ-ள்) உள்ளே யுள்ளார் (சிவபெரு 

மான்) அவர் குணங்கள் கூறப்படலால்? என்னும் (ரம சூத்தி 

தீதில் நன்றாக விளக்கியுள்ளார். 

காயத்திரி மகாமக்திரத்தின் ௮ரும்பொருளை விளக்சு எழுந்த 
சாமவேத மைத்ராயண்யுபரிஷத் ௮ம்பந்திரத்தின் மூன்று பாதங் 
களை அடியில் வருமாறு விரிக்கின்றது. 

(முதற்பா தம்) 5 £8 5a {Oven ) ி.துஹளவா ae! s,) 

ஹவி_தாஹவா வவ வ வணழாய சூ gare O) 5.5 jroo 

eu apaur 18 

5608 gi aCrmudsudooen gAiue nS srvar caw 

ப்ரவர்ணாய ,/மசாமே சேச்யாஹுர்ப்ரஹ்மவா இர3 

(இ-ள்) தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் என்னால் 1*இந்த ஐ.தித்பனே 
ஸவிதா. அவனே இவவிதமான சித்தியை அபேட்சிக்கும் ஆத்ம 
காமனால் (உபாசிக்கத் தக்கவன்) என்றுபிரமவாதிசள் சொல்லு 
இரூர்கள். *? எனவும்,
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(இரண்டாம் பாதம்) -பமமமெ..ாஜ Cle 2 aa) iStaS தீ வலி 

நாவெதெ aan) #0 Glisrewv) உ ஹு anf asus 1 

fy 3 ent 1 aMa கிர? 
19 

௮3பாகோ தேவஸ்ய தீமஹஷிதீ ஸவிதானை சேவஸ்திதாயோஸ்ய 

பா*ஸ்தம் ஸம்சிக்பயாமீதயச ஹர் ப வாமா இரு 

(இள்) இனிபர்கோ தேவஸ்யதீமஹி எனரூல் :: ஸவிதாவே 

இக்கு கோன்றம பொருள்களெல்லாப, அவனுடைய பர்க்கன் 

ol வம்னா அவளை சரதிக்கெ றன என்று Frit out Baar சொல் 

iS apt Hm.” எனவும், 

மூன்றாம் பாதம்) ுமூயிபொயொு ட கவொ%யாகி தி 

ரு Glut lol aus WS ev 1 (பாலாக) ௨ யால பாகு உதா 
a 8 7 9) 

டட நு புண்ட 
வசி 8 

அ௮ததியோயோ: ப்பசோதயாதிதி புச/சயோவை தஇியஸ்தாயோஸ் 

மாகம் ப்ரசோதயாச இசயாஹார் ப்ர.' wan Sos 

(இ-ள், இனித்யோயோர: ப்72சாதயாத் orem yn “dH 
சளை எவன ௪ மககுப 79ரரணஞ செய்வான் ௮வன் என்று 
)1ரமவாதிகள் சோலலுஇரர்கள ' எனவுமபாம். 

இன்னு ட ம்மரதிரத்தில பரமரசகசியமாப் மைஈதுள்ள 

டர்க்க சப்தத்தினபொருளை ௮ந்த உபநிஷத அடியில காட் 
டியபடி நிரூபிக்கின் றது 

FUIDD DY} ஐ.தி பொஹவா om ap) fi Qe நிஹி கஹாற 

கெக்ஷிணி வெஷ 20.0_yr (leas vr "வாவி ம.) தி ஷு ஹீ _தி 

மம_ மஜ ய _சீ.கிவெஷ. மம ஐ சி ஈடு ௫ TOO) யே 

வயி 5] 

அதபர்ச இதியோஹவா கஸ்மிர்சாதிதயே Pads gars alent 

சைஷ பர்சாக்யோ பாபிர்க.தி ரஸ்யஹீ௫ பர்கோ பர்ஜயதிதி வைவ பர்கா 

இதிருத்ரோ ப்ரஹ்மவாதிா4। 

(இ-ள்) * இனி பர்க்கனென்பான், எவன் இந்த ஆதித்திய 

னிடத்தும் கண்ணின் கருவிழியினிடத்தும் உளளவன், பர்க்க 

னென்ற பேருடையவன் OT என்ற பிரகாசத்தா௨ இவனுக்குக் 

கதியிரு,ச்தலின் பர்க்கன், வெதுப்புவதால் (சங்கரிக்குர் தொழி 

லால்) பர்க்கன் இவன், உருத்தியன் என்று பிரமவாதிகள் சொல் 

அ௫ழாசள.'' இம்மாதிரசதால் அந்தராதித்த வித்தை, அட்சி
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வித்தை ஆூயெ விரண்டும் வபர?மயென நிருபிக்கப்பட்ட த. 

இவ்விரு வித்தையிலும் பிரதிபாதிச்சப்பட்ட பசமபுருஷே 

காயத்திரி மசாமக்திரத்தின்கண் பர்க்கன் என்லுஞ்சொல்லாற் 

குறிப்பிசகப்பட்டா ரென்றுணர்த்த “ MOWAT st Sw : 

-பச்க்களெனப் பெயருடையான் 1! என இடு குறிப்பெயரால் 

ச்ருதிகிச்சயித்தது. இனி ௮தன் காணப்பொருளையும் சுருதி 

அட்சரப்பிரிவு செய்து விளக்குகின்றது. 

௯யல.ம_) ஐ தி மாய தீ சாறுவொகாது உதி ற;8ப_தீ 

ாநிலசதாநி மவத உதி ம௨ த)ஹி.நா vai sane ஐ: 

வரகாஹ்ஹாகி மாரகவாசி ௨.ம_151 

௮,சபர்ச இதிபாஸயதிமாட லோசார் இத ரஞ்ஜயதிமாகி பூதாமி ௪௪௪௧ 

இத சச்சத்யஸ்மிச்ரா கச்சத்யஸ்மா இமா॥ ப் ரஜாஸ்.தஸ்மாத் பாரகலாத 

Urs sil 
(இ-ள்) 4! இனி பர்க்கனென்றது (₹2)ப-உலகக்களை விளக்க 

நிற்போன், ()7-எல்லாவுயிர்களுக்கும் பிரீ தவிளைவிப்போன. (௮) 

க-எல்லாவுயிர்களும் (சம்ஹாரகாலத்தில்) இவனை won Sar pom. 

மீளவும் (சிருஷ்டிகாலத்தில்) வெளிப்படுனெறன, ஆதலின் பர்க்க 

னெனப்படுளெருன். '” என்பதாம். இங்கு பிரமவாதிகள் சொல் 

அரகிறார்கள் என்றதனால் பிரமவாதிகளாவார் வேதங்களை முற்றுங் 

ச௪டறக் கற்றுணர்ச்த மேதாவியர், ௮வர்களே இவ்வாறு உண் 

மைப் பொருளைத் தெளிரசோதினார்களென்றால் வேதங்களைச் 

செவ்வையாய் உணராத ஏனையோர் இத்தகைய அரிய பெசிய 

வுண்மையைத் தெளியமாட்டார்களென்றும், அவர்கள் லெளகக 

சியாயக்களைக்சொண்டே வேறு கடவுளருக்குப் பொருட்படுத்தி 

இடர்ப்பலவொர்களென்றும் ஏற்பட்டது. ௮த்தகையோர்களது 

பதர்மொழிகளைச் துச்சமென்றொதுக்குவதே விவே௫களுக்கு 
ஒப்பமுடிச்சத துணிபாம். இவ்வாறு சுருதியுக்தமான ஏதுக்க 
ளால் ஓங்காரவாச்செயப் பொருளாயுள்ளவர் எவரோ அவரே. 

உயர்காயத்திரியின் ஒப்பிலாப் பொருளான உமையொரு பாக 

செனவும், தண்மதிசூடிய தனிமுதற்சடவுளெனவும், சைகூப்பி 

யறியாக் சண்ணுதற் பெருமானெனவும் பசுமரத்தாணிபோல் 

இறுக்கி சாட்டப்பட்டது. 

இஃதிக்கன மிருக்க, வைஷ்ணவர்களுக்குள் காயத்திரி இசா 

மாயணம் என்னும் ஓரரிய நூல் மிக்க பக்திரெத்தை ஆராதனை
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களோடு வழம்கப்பட்டு வருன்றது. அ௮வ்விராமாயணம் வால் 

மீபகவான் அருளிச்செய்த 24000 செந்தல்களமைக்துளள 

ஒவ்வோர் ஆயிரஞ்சுலோசங்களினின்றும் காயத்திரி மச்திர த்தின் 

ஒவ்வொரு அட்சசத்தையும் மு. தலிற்கொண்ட 94 சுலோககக 

ளால் திரட்டப் பட்டடுள்ள து. 

சாதாரணமாய் வால்மீகி இசாமயணம் ஆகீமா க்களுக்குரிய 

சர்வதாமங்களையும் SST சாயகர் மூலமாய் அநுஷ்டித்துக் காட் 

டும் ஒப்பற்ற காவியம் என்பது யாவரும் அறிந்தவிஷயம். 

Dis * 2d சஈலாசங்களும் கதா சந்தர்ப்பத்தில் அந்தர்த 
இடங்களுக்குத் தக்கவாறு பொருளமைந்திருப்பினும் அந்தச் 
சுலோகங்களை ஒருங்குசேர்த்துப் பொருள் கொண்டால் வை 

ஒருவன் உபநயனஞ் செய்து கொண்டது முதல் ௮வன் ஜன்ம 
முடியும் வரையிலும் ௮.நுசரிக்கவேண்டிய முக்கெய தர்மக்களை 
வியலகரித்து ௮ளலுடைய புத்திபைச் செவ்வையாய் ஏவிஈடச் 

அந்திறன் வாப்ச்கப் பெற்றதென அறியலாம், முதல் மூன்று 

சுலோகங்களும் பிரமசரிய ஆச்ரமதர்மத்தையும், க முதல் 12 
வமையி ஓட முள்ள சு3லோகக்கள் கருகஸ்சாச்ரம தர்மத்தையும், 

13 முதல் 18 வமரையிலுமுள்ள சுலோகங்கள் வானப்பிசஸ்தாச் 
சமதர்மத்தையும், 19 முதல் 33 வசையிலுமுள்ள சுலோகக்கள் 

சந்நியாச அச்ரமதர்மத்தையும், 24 வது சுலோகம் மோகப் 
ரிராப்தியையும் ஸங்கிரஹமாகக் குறிப்பிடுகின்றன. ஆகையால் 
வால்மீகி இராமாயணம் காயத்திரியிலும், காயத்திரிமத்திரம் 
பிரணவத்திலும், பிணவம் பசாசத்தியினிடத்திலும், பசாசத்தி 
பரப்பிரமத்தினிடத்திதும் ஒடுக்குமென ௮ றிக. 
  

௬ இச்சுலோகல்களை வலரர்து அவற்றின் பொருளை விளச்செ் தால் 
விரியுமென் ஞ்ச ௮லத்றை ஈண்டு வரையாது விடத்தனம், ஆயினும் 
சுலோசல்சள் வரும் இடல்களை மாத்திரம் எடுத் தச்சாட்தும். ps haCer 
சம்-பாலசாண்டம் மூதல்ஸர்ச்சம் முசத்சலோசம்; 2ம௪-30-22; 3ம௪-07-12 
4ம்ச-அயோத்தியாசாண்டம் 15-20, 5ம௪-40-15, 0ம௪-67-04. 7ம௪-00-25, 

8ம்ச- ஆரண்யசாண்டம் 11-14, 9ம௪-49-17. 10ம்௪-72-17. 11ம௪-ஷ்ச் 
தாசரண்டம் 22-20, 12மக-43-04, 13ம௪-சு்.தரசாண்டம் 4-1, 1d0%-26- 

க1, 15ம்௪-58-27, 16ம்ச-யு,ச்சசாண்டம் 10-27, 17ம௪-41-0'7, 18ம௪-50- 
189, 10ம௪-12-112, 20ம௪-04.26, 2]ம்ச-1 19-23. OR 

16-20, 29௦௪-94-41, 24ம௪-00-1. 

யலி பஸ year 
ave SHIA wnt unprrs-o™
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அதர்வணவேத ராமாஹஸ்யோபரிஷூத் 

ron Sasa A621, 80 றா8வவ avo. 609 | 
2 னி UTE QM a O50 > FFD ஸ்ரீராசொவ், a STH > | 

சசமஏவபரம்ப்ரஹ்ம FOO MUTE sul 

ராமஏலபரம்ததவம் ்ரீராமோ ப்ரஹ்மிதாரகம்॥ 

(இ-ள்). வெளிப்படை. இச்சச்சுருதி இரா ஈன பரப்பிரம 

மென்று நிச்சயிச்தலால் காயத்திரி இராமாயணம காயத்திரி 

மந்திரத்தை விளக்க எழுந்ததென்பது அலர்களது அ௮பிப்பரா 

யம் அதனால் இராமாயண பாசாயணஞ் செய்கால் காபத்தி 

ரியை ௮ அஸக்திப்பகாக அவர்களு நிச்சயம். அதற்கு யாகொரு 

சந்தேதகமுல இடையாது. எப்படி இராஜாங்க உத்தியோகள 5 

னை ஒருவன் அரசமுத்திரையைச் சரூற்றுங்கக் கனம் பெறு 
இன்றா3ன அப்படியே சர்வமந்திரக்கஞம் ௮காரத்திரயாக்மர 
9ரமவாசகமாகிய பிரணவஞ்2சரக்?த பயன் படுவது சர்வேவே5 

சம்மதம். அதுபோல இவ்விராமாயணமும் காயத்திரி மகா மர் 

கரத்தின் சார்பால் மிக்க சிரேோயஸை யடைகத்து ஆக்கம் 

பெற்று நித்திய பாசாயணத்துக்கு யோக்யெ மாயிற்றெறன்ப?த 

2துற்றம். மச்திரல்களுள் பிரணவமும், பஞ்சாகஷரமும், காயர் 
திரியும், திரியம்பக மதர்திரமும் ஓன்றை யொன்று ௮பே-ஈஷியாமல் 

தனியாக? வ உபாசகர்களுக்குப் பலன்கொடுப்பது உலகப் (17 
இத்தமன்றோே. காயத்திரிமக்திரத்திற்கு விசுவாமித்தரர் ரிஷியா 
கவும், ஸவிதாவாகயெ சூரிபமண்டல மங்கள மணியான பர்க்கன் 

(சிவபெருமான்) அதிதேவதையாகவும் இருப்பதுபோல ஆதிக் 

திய குலத்தில் இராமன் அவதரித்தவுடனே விசுவாமித்திர மவ 

ரிஷிவருவதும் இதற்கு நிதரிசனமாம். அவ்வபேதத்தைப்பற் 
றியே காயத்திரி ராமாயணம் எனப் பெயர் பெற்றதென்றுணர்ச, 

ஆயின் சதுர்த்த சப்த வாச்சியப்பொருளாகயெ சிவபெரு 

மானையல்லரமல் திரிமூர்த்திகளை உபாசிப்பது விண்செயலோ 
வெனின, வுற்றன் று. ௮ம்மூர்த்திகளின் பதவிகளைா வாவு 

2 வாரும், மோக்ஷத்திற்காக கிரூபாக்னை வழிபடுவதற்குப் பூ 

ணதிகாரம் பெழுதவர்களும், ௮ப்பரமேசுவரன் நிருவருள் கட்ட 
வண்டி அவனத விபூதிகளாயும், அவனது இருமேனிகளாயும், 
அவனுக்கடுத்சபடியில் நிற்பவர்களாயுமுள்ள அ௮க்கடவுளரை
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உ பரசிக்கவேண்டியது இன்றியபையாத சடனாம். ஆதலினன் ரோ 

கூர்மபுராணத்து இறுதி அத்தியாயம், 

“ தரா௨) கொ 5/9 றற? Bag, end, பாண 9௮_1யெசு| 

அ,ச்சாப்யசச்தோ? சஹாம் விஷ்ணும் ப்வாமாண மர்சசயேத்। 

(இ-ள). '(திரிகுணாஹிக ௪3வாபாசனையைச் செய்யமுடி 

பாத) ௮சக்தன் உருததிரனையும, விஷ்ணுவையும், பிரமனையும் 

ளழிபடுக'' என்று கூறிப2பா5த.த. என்னை ! 

கிருஷ்ண யஜுர்வேத ஸ்கந்தோபநிஷத். 
ஸ்றிவாய Magy Oa L றிவாிவாய விஷூவெ! 

ணீ ண் 

ஸ்ரிவஹ ) அடப் விஷு வி.வஷெம ஹடிய.ம் vial 
CRT 

யமா ஷற3_ நவா ரதி தமா Gg ஹஹி ராய ஷி] 

யயழாஷற௦ நலெஉாஹ 9 ஸ்ரிவகெறவ யொஹமா॥ 
0 

சிலாய விஷ்ணு ரூபாய செவரூபாய விஷ்ணவே 

சவஸ்யஷ்ருதயம் விஷ்ணுர் விஷ்ணோச்சஹ்ரு தயசஏவய। 

யஜார்தரம் ஈபச்யாமிததாமே ஷ்வஸ் சிராயுஷி। 
யதார்தசம் (பேதாஸ்யுசெ கேசல யோஸ்2தா॥ 

(இ-ள்). “விஷ்ணு ரூபமாயிருக்கற செவன் பொருட்டும், 

சவருபமாயிருக்றெ விஷ்ணுவின்பொருட்டும் (ஈமஸ்காரம்). 

செரனுடைய ஹிருதயமே விஷ்ணு, விஷ்ணுவினுடைய ஹிருதய 

'மசிவன். எப்படி இவவிருவரிலும் கான் 3பதங்காணவில் 

யோ அப்படியே எனக்குச் ச)தோஷமும் ஆயுளும் உண்டா 
ஈுக்கடவது' என்று வெ விஷ்ணுக்களை ௮பேதமாகப் பாவிக்க 

வேண்டுமென்று முழக்கெெ மறைமொழி ௮ற்ப மொழ்களோவெ 

னின், அஞ்சவேண்டாம். சமாதானம் மொழி வாம், 

பெருக்தேவர்களசயெ விஷ்ணு சிவன் என்னலும் இருவரும் 

தனித்தனி மூர்த்திகளாயிருப்பிலும் விஷ்ணுமூர்த்தி தமது வலப் 

பாகத்தைச் வெளுக்கும், சிவமூர்ததி தமது இடப்புறத்தை விவ். 

ணுவுக்குக் கொடுத்திருத்தல்ால் இருவர் உருவமும் ஒருருவமாக 
வமைந்து ஒரேமூர்த்தமாயிருக்கின்றது. ஆதலால் இருவருச் 

கும் பேதமில்லையென்பது சுருதியின் தாற்பரியம். ஆழ்வார்க 

ளுக்கும் இவ்விதக்கருத்ேேத உடன்பாடா தலின் இரண்டுருவமும 

ஒன்றேயென்று மங்களாசாலனஞ் செய்துள்ளார்கள், 

19
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பேரியாழ்வார் இயற்பா. 
தாழ்சடையு ரீண்முடியு மொண்மழுவுஞ் சச்சாமுள் 
ரூழசலம் பொன்னாணுச் தோன் றமால்---கூழுர் 
இரண்டருவி பாயுர் இிருமலைமே லெர்சைச் 

கரன்டுருவு மொன்றா யிசைர்த........... ட்ப எனவும். 

போய்கையாழ்வார் இயற்பா. 
அரனா ரணனாம மான்விடைபுள் ஞர். 

புரை நான் மறையுறையுல் கோயில் - வரைரீர் 
கரும மழிப்பளிப்புக் சைய தவே Card 
புருவமெரி சார்மேனி யொன்ற.. ........... .. எனவும். 

வருமாறுகாண்க, இதையே (கசவார்த்த மூர்த்தமெனவும், 
சகர நாராயண மூ£த்தமெனவுக் கூறுப. புராணங்கள், 

ஹவ.ஸு0கி யொஹெ)வு$ வர ணவ 5 508 | 

viagss HoGuranCuas: Sognnemevevwss sr11 

(இ-ள்). **சர்வ சக்திகஞமுடையவனிவன். பீரமத்திற்கடுத் 
தவன்,” என எிஷ்ணுகின் பெருமையை எடுக்து௪ சாற்றின, 
உணமை இவவாறிருக்க ஹரன் ஹசியைப்பற்றி யிராதபோது 
அவருச்குச் சத்தை குலையுமென்றும், பற்றியிருக்கும்போது பக 
வத் ஸ்தோத்திர த்திற்கு யோக்கெரென்றும், வேறுபட்டரோ த 
௮வவித யோக்கயெத்திற்கு ௮ருகால்லசென்றும், இக்காரணக்க 
ளால் ஹரியும் ஹரனுமாயுள்ள மூர்த்தியை அழ்வார்கள் ஐத் 
தார்களென்றும் வைஷ்ணவபுமான்கள் கூறுவதுண்டு, ௮ வவெம் 
மொழிகள் ஆஈரிக்கத்தக்களவோ அல்லவோவென்பதை முமூட் 
சுக்களே பகுத்தறியக்சடவர். 

அன்றியும், இளஞ்சக்இரனை ஜடாமண்டலத்தில் தரித்த ல 
பிரானை நாயனாக வலப்புறத்தில் வைத்துகொண்டு பிரமதேவை 
இய புத்திரனைத் தமது உந்தியாகய கமல யோகிவழியாயத் தந்த 
வர் விஷ்ணுமூர்த்தியாதலாளலும், பிரம?தவர் தந்தையைப்போ 
லவே சுவர்ண நிறமுடையராய் ஐந்து முகங்களோடு தோன்றின 
மையாளும், சிவசக்திமூர்த்தம் நான்கீலுள விஷ் ஹுமூர்த்தி புருஷ 
சக்தியாயிருத்தலாலும், ௮ச்வெ சக்திகளுள்ளும் திருமால் பிர 
இருதி ரூபிணியாகிய மாயாசக்தியாய் கிளங்களாலும், வேச 
வர்களிருவரும் ௮பேதமாகவே எண்ணப்பட்டுளளார்கள், இல் 
விருவருக்குமுள்ள பர்த்ருபார்யா சம்பந்தத்தைக்குறித்து
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யஜுர்வேத ருத்ர ஹ்ருதயோபரிஷத். 

௩ ஷாகி a, 505 62> eS eQuir AB. 67e 16 
கா dog ~8 கி,யாஉ “ஜா காணத 5 ஹெ ஸா 

ருத்சாச் ப்ரவர் தே; பீஜம் பீறயோகிர்ஐரார்.தா$| 
கார்யம் விஷ்ணு$ இரியா ப்ரஹ்மா காரணர்து மஹேசவர!॥ 

(இ-ள்) “பிரபஞ்ச சிருஷ்டியாகிய கிரியையை ஈடத்தப 

(ெமதேவனை த் தருங்காரணத்தினல உருத்திரமூர்த்தி பீஜமெ 

னவும், ௮ந்தப்பிஜத்துக்கு யோஙிஜரார்த்தனனாகிய விஷ்ணுவென 

வும் சொல்லப்படுகின்றார்கள்!' என்று விளக்கியுள்ளது. இத 

ஆல் சிவபெருமான் பீஜமுடைய பீஜீ, பிரமன் பீஜம், ஹரி யோரி 

என்று ஏற்பட்டது பிதமாவது Fags g ஊர்த்துவ சுவாண 

2ரதஸ், இச்சுரு தியில் விஷ்ணுவையும், பிசமனையும், சிவனையும் 

கூறிய முறைப்படியே SUG Ha பரும் தாம் பாடியருளிய திருவாய் 

மொழியின் இறுதிப்பத்து இறுதிச்செய்யுளில் :*அலாவறச் சூழ 

ரியை யயனை யரனை யலற்றி, ௮வாவற்று வீடுபெற்ற குருகூர்ச் 

சடகோபன்?” பன்று அவர்களை பமைத்துத் துதித்துள்ளார். 

௮ந்சுப்பாசர்தில் “ஹரன்? என்னுஞ் சொல்லுக்குப்பின்னே 

யாதொரு தெய்வப் பெயரும் இல்லாமையாளும், “சிற்ப்புடைப் 

பொருளைப் பிற்படக்களத்தல் ? என்னுஞ் சூத்திரப்படி ௮ரனா 
உமம வா வாக்கனினறும் முடிபாக எழுந்தமையானும், ஒரு 

புடை 'முற்படக்ளெத்து பொருள் சிறப்புடைச்தாகும்'' என் 
லும் பிரமாணப்படி ஹரியை முதலில் வைத்து மகழ்க்தமையா 

னும், அவ்விருவர்மத்தியில் ௮வர்களது காரியமாகிய பிரமனை 

வைத்து ஒதினமையாலும், ௮வவாழ்வாருக்கும் பர்த்ருபார்யா 

சம்பந்தம் உடன்பாடாக, ௮வ்விருவருக்குமுள்ள ௮2ப தத்தன் 

மையைச செவ்வனே நிலைகாட்டியருளினாரென்பது வெள்ளிடை 

மலைபோல் விளங்குகின்றது. மேலும் தஇருமங்கையாழ்வாருங் 

பேரிய திருமோழியில் ஓருகுறளாய்'' என்றபத்தில் “பிறை5க்கு 

சடையானை வலத்தேவைத்துப் பிரமனைத் தன்லுந்தியி3ல தோற் 

றுவி,ச்.துக், கறைதங்கு வேற்றடங்கண் திருவை மார்பிற் கலக் 

வன்'' என்னும் பானில் இ?த உண்மையைச் சிறப்பித்துச் சாதித் 
தீருளிஞர். “வைத்து'' என்னுபட பதப் சயோமம் இப்பாவில் 
தெளிவாயமைநதிருத்தலின் பிரமனுடைய தோற்றத்துக்கு முன் 
னசே சிவபெருமான் இருக்தனரென்பது அழ்வாருக்குஞ் சம்மத
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மாயிற்று, இதுறிற்க, ஆசிரியராகிய கண்ணபிரானலும் கு ஹு) 

௮ாவறாவ__08.ம 56 காண_தயஅுஹம்ப்ரஹ்மாசசர்லச்சஜக 

துகாரணத்ரயம்-யானும், பிரமலும், உருத்திரலும் உலகத்துக்கு 
முக்காரணங்களாம்!? என்றருளிச் செய்தனர், 

இலக்குமிக்குப் பதி விஷ்ணு என்லும் ௮,252 தில்' லக்ஷ்மீ 

use’? என்னுஞ்செசல் வைதிக நூல்களில் வழங்கற்பட்டு வருதல் 

போல ஹரிக்குப் பி தங்காரசிலன் oor gd gt go Re 

“£ஹரி:ஒம்'' என்னும் மாற்றமும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. 

சிவன் ஹரனாகவே விஷ்ணு ஹரியாயினர். ஆகையினால Bh 

தாண்டக?வந்தர், 1:பிரிவிலா வமார்கூடிப் பெருந்தசைப் பிரா 

னென்றேத்தும், ௮ரியலாற் மேவியில்லை யையனை யாறஞர்க்'? 

என்று திருவாய்மலர்கதருளினார். இலிக்கபுசாணமும்,'*மலைமகள 

கொழுகன் பிஏ£ பீசமற்றியான யோகிதன்பிசம், உலகெலாமுன் 

னந் தோற்றுவிப்பகற்கென் போறியில் வைத்தனன்'' எனவும், 

மதுசைக்கலம்பகம்,'*2பாதலர்பைக் துழாய்ப்படலைப் புயல்வண் 

ணம கொருவனிரு பூவைமார்க்குக், காதலனாய் மற்றுனக்கோ/ 

காதலியாய் நிற்பதொரு காட்சிதா?னே 'எனவுங் கூறிப் போந்தன. 

சக்தன் சக்தி என்பன போல 51॥ரன் ஹரி என நின்றமையால் திரா 

விட வேதபாராயணத்து:கு முதலிலும் முடிவினும் “திருச்சிற்றம் 
uel’ cap apoio ரிய வேதபாராயணத்துக்கும் ஆதி 

யினும் ௮ர்தத்திலும் ஹரிராமத்தை வந்தன வசனமாகச் ல 
வைதிகர் வழங்கவெருவது,ஹரனது சகதிபால் அனைத்தும் உதித் 

தொடுங்குமென்பதை குறிப் பிக்கும்பொருட்டே. 

சிவபெருமானுக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் சாயக காயூ சம்பந் 
திீத்தால் யாதொரு பேசமுமிலலா திருஈதாலும் உள்ளே சத்துவ 
மும் வெளி2ய தமசுமுடைய இக்குணசிவமூர்த்தி, உள்ளும் 

புறமும் சதசடைய :1ரமனையும், உள் பள தமசும் வெளியே சத்து 
வழமுமுடைய விஷ்ணுவையும் சம்ஹாசசாலத்தில் தம்மிடத்தில் 
ஒடுக்கக்கொண்டு பின்னர் சிருஷ்டி காலத்தில் தோற்றுவிக்கின் ற 
காரணத்தால் இவ்விருவரிலும் ௮வசே உயர்ந்தோராவர். இதற் 
குச சுருதிப்பிரமாணம், 

அசரர்வண வேத சரபோபரிஷத்., 
Qf G0 Bolo ப பாதார. தொ ஷஹாரி3] 

_த.த தறாத ௱செதொ ab waveur_g~Cle Woe sad |
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பராத்பரதேேரரப்ரஹ்மா தத்பராத்பரசோஹா:।! 

தீதீப.ராத்பரதோ ஹீசஸ்தஸ்மாத்துல் யோதிகோஈஹி॥ 

(இ-ள்). “பரத் துக்குப் பரம் பிரமன், அவருக்குப் பரம் 

ஹரி, அவருக்குப் பரம் ஈசன், அவருக்குச் சமானரும் YB 

கருமில்லை'? என்றது. இத்தகைய சுருதியின் உண்மையை யுண 

சாமலும்,''அ௮றிவும் சிலமும் ஒன் Lp" or aor gp ஆன்றோர் Ly Hues 

வுரையைப் பொருட்படுத்தாமலும் “அரியுஞ் சிவனும் ஒன்று 

அரியாதவன் வாயில் மண்ணு” என்று தம் மனம்போனவாறு 

(ரிதற்றிக்சொண்டு திரியும் மந்தப் பிரஞ்ஞையுடையோரது ஊழ் 

இருந்தவாறு என்னே ! என்னே !! சங்கார கர்த்தாவாகிய உருத் 

திரமூர்த்தியையும், இதிகர்த்தாவாகய விஷ்ணுமூர்த்தியையும் 

சமப்படுத்தல் இராஜாவையும் மந்திரியையும் சமப்படுத்தலுக் 

கொக்கும். ஆகையினாலன்றோ ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள், *அல்ல 

லாந் தொழில் படைத்த அடிக்கடி யுருவெடுச்தே, மல்லன்மா 

ஞாலக் கரக்க வருபவர் கடவு ளென்னின், தொல்லையாம் பிறவி 

மீவலை தொல்ந்திடா திருணீங்காது, நல்லது மாயைதானும் 

கானென வந்துநிற்கும்.” என வற்புறுத்தியருவினர். இந்தக் 

குண சிலம் கான்காவது தெய்வத்துக்குரிய எல்லாப் பெயரும், 

வடிவும், தொழிலும் பெற்றிருக்தாலும், சதுர்த்த சப்த வசச்யப் 

பொருளென்று வேதங்களால் வந்திக்கப்பெற்ற எங்கள் பரசிவ 

மல்லர், இவருக்கும் பஞ்சவக்திரங்களும், சதாசிவன் என்னலும் 

பெயரும், பிறவுமுள. ௮வைபற்றி மயங்கற்க. “4பண்டையிற் 

படைப்பு காப்பும் பறந்தன மாயையோடே'' என்று ௨. 

சுவாமிகள் பூஷித்தபடி ,படைப்புத் தொழிலையும்,காப்புத் தொழி 

லையும் தன்னிடத்தில் ௮டக்கும் ஆற்றல்பெற்ற இக்குணமூர்த்தி 
யையுக்கூட ஒடுக்குபவர் ஐந்தொழில் முதல்வரான பரமசிவமே. 

இவவாய்மையை யுணசா,து பசமசிவத்தை மூவரில் ஒருவராகத் 

தஇியானிப்பவசெல்லாம் பதமுத்தியை யடைவான்றி ௮பாமுத்தி, 

பரமுத்திகசையடையாசென்பறு தண்ணம்; 

சுக்லயஜுர்வேத ஈசாவா ஸ்யோபரிஷத். 
4.5ஷ% உ, விற னி யெ$ஹ seg Sra ranl_g | 

oe Srwou ஐவழெத தொ. UID ev தால ._.கா$! 

அர்தர்,தம1 ப்.ரவிசர்தி யேஃஸம்பூதி முபாஸசே| 
த்தோபூய இவதே தமோ யஉல௯ம்பூதியாக் ர தா3॥
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(இ-ள்), எவர்கள் (ஜடமாகிய) பிரகருதியை உபாகிக் 

இன்ருர்களோ ௮ வர்கள் மிக்க ௮ஞ்ஞான இருட்டை யடைகின் 

ர்கள். எவர்கள் உற்பத்தியுடையதில் தசையுடையவர்க?ளோ 

அவர்கள் முற்கூறிய இருட்டைப்பார்க்கிலும் விஸ்காரமான 

இருளில் பிரவேசிக்க முர்கள்'? என்று ஈல்லறிவு புகட்டியது. 

அசம்பூதி-பிரஇருதி. சம்பூ.தி-உற்பத்தி சாசமுடைய பொருள் 

கள். ௮ தாவது ஜடமாகிய பிரதானக்தை?ய பிரமமென்று உபா 

சித்தலையும், உற்பத்த காசமுடைய (பிரம விஷ்ணு ருத்ரா திரளை 

யும், சூரியன் ௮க்னி முதலிய இயற்பொருள்களையும் பிரப 

மெனப்பாவியாது பீரமமென்றே உபாசித்தலைச் செய் 2வார் whe 

காரத்தையடைவர் என்பது கருத்து ,துகையினா2ல பெம்மா 

னுன்னையல்லாற் பெரிதேத்தமாட்டேனே ' எனவும், உள்ளேன் 

றதெய்வழுன்னையல்லா தெங்களுத்தம?ன' எனவும் ?தவார 

மும் இருவாசகமும் முழக்கெ. மணிவாசகப்பிராலும், இட்டுத் 

2தவர்தம் விதியொழித்தன்பா லைய2னயென்றுன் ,னருள்வழீ 

யிருப்பேன் ” என்று மனக்கசிக்துருகினா, (ஓட்டுத்? தவர் - ஆட 

டப்பட்டதேவர். அவர்களே (ரிரமா த கருத்தியக் கடவுளர்) 

இனி எடுத்துக்கொண்ட நாரச ப்தப்பொருளை விளக்கும். 

ஜாரமென்முலும், தாரகமென்முலும்), தாரகப் பரமமென்ப்லுா 

பொருள் ஒன்2ற. இம்மன்று சொற்களும ஓங்காரமென்னுா 

ப்ரணவத்தை2ய HPSS» nar தாரகப்பிரமம் என்லும் இரு 

சொற்கள் ஒன்ருகச்2சரகது வரும்போது ௮வை பிரணவத்தினி 

டத்தே யமையுமென்பது 2வதவிற்பன்னர்களின் தரமானம். 

இசாமன் தாரகப்பிரமம் என்பார்கூறறை இடம்வந்துழி விசா 
ரிப்பாம், 

மா- தாரக மந்திரம் பிரணவமென்றியம்புதற்கு வதப்ப।ர 
மாணக்களுளவோ? 

ஆ-தம். உள அவற்றை விரிவாய் விளக்கக் காட்டுவாம்: 

சுக்ல யஜுர்வேத ஜாபாலோபரிஷத். 

HS ஹி250_கா$ வரரணெஷ-941 சு ராணெஷு உ 

ஸாாா௯௦ வ ப ஹவா௨ ட் ட! தர ர்ஷ்ா wey Ss 60-6 Fa) ir Geir 

af we Al
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அத் ரஹிஜர்தோ! ப்ராணேஷ-டச் கரமமாணேஷா. ர௬ுசரஸ்சாரசம் 
ட் ஜ்மவயாசவ்டே। சேசாஸாலம்ரூ த பூர்வா மோக்ஷ்பலதி॥ 

(இ-ள்). இங்கு ஐ துக்களுக்குப் பிராணன் வெளிப்படும் 

பொழு.து உருத்திரமூர்க்தி தாரசகப் பிரமோபதேசஞ்செய்வர். 

அதனால் அச்செந்து மமீர்தமாய் மோட்சத்தைப்பெறும்.' 

என்றது, (இக்கு -ஸ்ரீ காக கெத்திரம் இல் ) 

வாரணாசி என்னுங் காசி சேஷிக்திர த்திலே சர்வஞ்ஞத்.துவம் 
வா ச்ரமல்லியம் முதலிய ௮ற்புசு குணங்கள் நிறைந்த ஸ்ரீவிசுவேசு 
௭72, பிரமலித்தியாநாயக என்னலும் விசாலாக்ஷியம்மையார் தமது 
அருட்டிருமேனியில் விளங்க, மரிக்சன்ற ஜந்துவின் எதிரே பிர 

.ன்னமாகி, அச்செர்து இளைப்பாறும் பொருட்டு ௮தன் வலது 

செளியில் மெதுவாசுத் தாரக மந்திரோப?தசஞ்செய்து பாசத் 

கைச் சேதிக்கின்றார் என்பதாதி தாரக மந்திரவிக்தை காசகண்ட 

!ாதலிய புராணபாகல்களில் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கன் 

॥ ௮. ௮அசசுலோகங்களின் மொழிபெயர்ப்பு *இத்தலமெய்தி யிறக் 

குகர் யாருமிளைப்பாற, உத்தரியக்தொடுமாதுமைவீசிட வுமை 

2யார்பால், வைத்தவரும் பொருள் மேவருதாசக மறையோதி, 

முத்தியளித்திடு மிப்பதியார்விட முயல்வா3?ர'' எனவும், காசி 
அன்னிடைமுடிபவர்ச் செம்பிரான் சழறும், மாசில்தாரகப் பிசம 
மா யதன் பயனாயக்தான்'' எனவும் வருமாறுகாண்க. இத்தாரக 

மச்திரம பிரணவ3?ம என்பதற்கு மமே3ல எடுந்துக்காட்டிய அதர் 

ee அதர்வதிரசுச்களின் wi Brose dere yu daarc Oi 

உபநிஷத் வாக்யெங்களுஞ் சிறந்த பிரமாணங்களாகும், 

சுக்லயஜர்வேத அத்வய தாரகோபறிஷத், 
8.2 இ௱ாறோண வ௦ஷாா 520௨ யாகு ஹ; தருா.ப.தி 

sewn growl 
கர்ப்பஜம ஜரரமரண ஸம்ஸார HANSUMTS ஸர்தாரயதி 

தீஸ்மாத்தாசசமிஇ 

(இ-ள) **கர்ப்பம், ஜன்மம், ஜரை, மாரணம், சம்சாரம் 
ஆ௫ய மகாபயத்தினின்றுந் தாண்டச்செய்ன்ற ௫. ௮ கனாலே 
தாரகமென்று சொல்லப்படுளெறது”' எனவும், 

அதர்வணவேத ராமோத்தா தாபரியோபரிஷத். 
OTT & alr ்ஈாரகொம்வ.தி - Gola DT [Th வ கன 

வியி. ,தெவொவாஹி_தவ as QSsu| vw. 2.5 B porerras
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ஷஹாற$ஹடஉயாகி வ9தாறய_சீ.தி ஹா உரவு 902 ஷூ. 

re தாரக தி) 

சாரகத்லாத்தாரசோபவதி ததேதவதா.ரசம் ப்ரஹ்ம,ச௮ம் விதி-தழே 

வேசபாஸஹி தவ்யமிதிஜ?ஞயம்। சர்ப்பஜன்ம ஜரரமரண ஸம்ஸாரமஹக்ப 
யாத் ஸர்தசரய நீதி சஸ்மாதுச்யழே ஷடக்ஷரம் தாரசமிதி। 

(இ-ள்), தாரரகமாதலால் காரகமெனப்படும், கைய 

தாசகப் Grune pp. ௮து?வ உபாடக்கப்பாலதென்றுணர். 

காப்பம், ஜன்மம், ஜரை, மரணம், சம்சாரமாகய மகா பயந்தி 

னின்றுர் தாரணஞ் செய்விப்பதால் ௮.து தாரக மெனப்படும, 

A SORT SITS OTD.” (ஷஹடக்ஷரம்-௮.காரம், உகாரம், மக। 

சம், ௮ரத்தமாத்திரை, பிந்து, நாதம) எனவும், 

அதர்வணவேத பாசுபத ப்ரஹ்மோபரிஷத். 
உரணவஹாஈகஹ வவ ரிய -ப்ரணவஸ்தாரசஸ்ஸஎலம்2௮த। 

(இ-ள்), *:பிரணவம் தாரகம், ௮தை யெவன அறியான்? 
எனவும், 

அதர்வணவேத பஸ்ம ஜாபாலோபரிஷத். 
8௨௨5 ஸாறாக௦ உரணவ௦ Gere Sr நஹி ஷூ ணி 

ஜபம் தஸ்சாரகம் ப்ரணவம் மோதமா சாஞ்திஷ்டர் தி 

(இ-ள்). “தாரகமாகிய பிரணவத்தை ஐஜபிததுக்கொண்டு 
சந்தோஷத்தோடிருக்கின்றார்கள் ' எனவும்; 

சுக்லயஜுர்வேத தார ஸாரோபரிஷத். 
_தாறகவா_தாறகொலவ.தி soe DTT RO Cy AN Sato’ 

ஐ. தடெவொவாஷி_தவ)0] 

தாரசத்வாச்தாரகோபவதி ததேவதாரசம் ப்ரஹ்மத்வம்விதி தே 

வோபாஹிதவ்யம்। 

(இ-ள்), (அது தாரகமாதலால் தாரகமெனப்படும், ௮தை 

த்தாரகப் பிரமமாக ௮றி. ௮தையே உபாடக்கவேண்டும்'' என 

வும் வருமாறுகரண்சு, 

இவ்வாறே இன்னும் பீல உபநிஷத்துக்களும் தாரகம் பிர 
ணவமென்றே ித்தாத்தப்படுத்தியிருக்கன்றன. அல்லாமலும், 
எல்லாமந்திர சாஸ்திரக்களும் தாரமென்ற சொல்றுக்குப்பிரண 
வம் பொருளாவதன்றி வேறெதுவும் பொருளாவதில்லையென்று 
விளக்கயிருக்கெறன. ஸ்ரீருத்திரத்திற்கு வியாக்யொனஞ்செய்த
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சர்வ பாஷ்பக்காரர்களும் **ஈமஸ்நாராய ' என்ற மர்திரத்தி 

ஓள்ள தாரபதத்துக்குப் பீண்வப்பொருளாயுள்ளவர் சிவபெரு 
மானென்?ற பொருள்விரித்து அதற்கு வேண்டிய பிரமாணங்களை 

யும் எ௫த்துக் காட்டி பிருக்கின்றார்கள். வசிஷ்டாதிஸ்மிருதிகளும், 

வி ஈக வி_தஹஹு கண_896 ம_தாஹா$| 
- வரணவ5 _தாறக௦ பத நார) மாக) விர க.விகி| 

அலிமுச்தல் திதஸ் தஸ்ய சர்ணகூல சதேதசஹரய 

ப்ரணவம் சாரசம் ப்ரூதே சார்யதா ஈஸ்ய?த் க 91 

(இ-ள்), *:அவிமுக்தகம் என்ற க்த்தாத்தில் சந்நிதானஞ் 

-செப்யும் விசு2வசுவரர் அங்குமரிப்பவர்களின் செவியில் தாரக 

மாகிய 9ரணவத்தை உபதேிக்கின்றார். வேறெங்கும் அவ்வித 
மில்லை என்று பிரணவத்தையே தா£கமென்று வழக்க, 

அனேக புராணங்களிலும் அப்படிய சொல்லியிருக்கின்றன. 

௮ ஈகயினாலே ௪௬௬௮௫, ஸ்மிருதி, புராண Rani tuscan Fung 

மாவது பிரணவ?ம தாரகமாம். கிற்ில இடங்களில் மற்றத் 

2தவ மந்திரங்களையும் காரகமென்று வற்புறுத்திக் கூறியது ௮ம் 

மந்தி ம்களிடத்து உபாசகர்களுக்குப் பற்றுண்டாகும்பொருட் 

டுத் துதி ரூபமாகவும், கெளணமாகவுஞ் சாறறியதேபன் றி 
வேறல்ல. ஆகையினாலே ௮வை விதி௮க்கியக்களல்ல, இதுவே 

மேதாலியர் துணிபு. சித்தர்கள் பாடல்களிலும் /ரரணவம் தாரக 

மென்று பிரத்தியக்மாய் ௮றியக்கெக்கன்றது. (அவிழுக்தம்- 

அண்டத்தில் காசிப்பதியும், பிண்டத்தில் புருவ நடுவுமாம்.) 

மா. அப்படியானால் ராமமக்திரத்தைத் தாரக ni Bo 

மென்று சுருதி முதலிய பிரமாணங்களைக்கொண்டு லா சாதிக் 

இன்ரார்களே அதன் கருத்துத்தான் யா.து? பகவானே ! கூறி 

பருளும். 

ஆ. கூறுனெமோம், கேட்பாயாக ராமமத்திரத்தை மாத் 

இரமல்ல, அஷ்டாகூரமநர்இரத்தையும் பஞ்சாக்ஷரமர்திரத்தை 

யுக்கூட தாரகமந்திமென்றே சாதிக்கப் பல சுருதி வாக்கியங் 
கள் இடர்தருகின்றன. அவற்றுல் ௮ம்மந்திங்களை நேரே தாரக 
மென்று ௮றுதியிட்டுரைக்க யாராலும் முடியாது. ௮லையாவும் 
சாமான்ய வாக்யெக்களென்றே கொள்ளவேண்டும். அந்தந்த 
ஆத்மாக்களின் பரிபாகத்துக்கேற்ப அவ்வாறு சுருதிகள் து.தித 

20
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துமூழ்ர்தன, ௮க்கருத்ை யறியாமல் சாமான்ய வாக்கியங்க 

க்கொண்டு விேசஷவாக்கியங்களைப் பூர்வபட்சப்படுத்த முயன் 

நிடுவர் சமயப்பற்றுடையார். ஆனல் சமயாதீத சுத்தாத்வைத 

வைதிக சைவ செர்கெறியில் நின் 2ரூர் ௮ப்படிச்செய்பத் துணிவு 

கொள்ளார். சாமான்ய வி3சஷ வாக்பெங்களிரண்டையும் ஒத் 

தப் பிரமாணங்களாகத் தழுவிக்கொண்டு FESTUS HFSS" 

வாறு பொருள்விரித் து மஇழ்வர், ஏனெனில் வேதங்களிற் கூறப் 

பட்ட ஒவ்வொரு வாக்கியமும் பிரமாணமாகுமேயன்றி அப்பிர 

மாணமென்று அவற்றை யொஜழுக்குதல் மிகவுக் தவரும். 

கிருஷ்ண யஜ-ர்வேத தைத்ரீயோபரிஷத் - சிக்ஷாவல்லீ. 
8 வெவா பொ கூேேஉட அகவ) ஹாஸி] 

ஈமஸ்தவாயோ த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாஹி। 

(இ-ள்), 1*வாயு?வ உனக்கு ஈமஸ்சாரம், நீ பிரத்திபஷப் 

பிரமமாகிறய்' என்று வாயுவைப் பிரமமென்று துதித்து. 

ஸாமவேத சாஈதோக்கியே பரிஷத் - வாமதேவ்ய வித்தை. 

கூ: ரா ony Dr an} sans ராஜன் ப்ரஹ் மாஹி। 

(இ-ள/. 6” அரசனை ! 5 ப்ராஹ்மணனாகி.ரய'' எனறு 

ரரஜசூதிட்-நிதனைப் பிராமணனென்று புகழ்ந்தது. 

Yor Duy, Susan dw தைத்திரீயோபரிஷத்து அன்னமயம், 

பிராணமயம்) ம?ஞமைபம், விஞ்ஞானமயம், அனர தமயம் Be 

பஞ்சகோச ங்கள் ஒவவெொன்றையும் பிரமமென்று முதலில் நிரூ 

பித். துப் பின்னர் ஒன்றன் 2மலொன்ரறுப்ச் சிறப்பித்து, இறுதியில் 

ஆனகச்தமே பிரமமென்று வற்புறுத்தியது எவ்வா ௮துபோல 

TH, HTH, UF LT Un Arwen str sue pi 

வேதம் புகழ்ந்ததாதிய?தயன்றி 8வேறன்று ௮தனாலே ௮ம் 

மந்திரங்கள் உண்மையில் தாரகமாகமாட்டா, வேதங்களிலுள்ள 

பல மூர்த்தவா தங்களில் சில சொற்களுச் நச் சிலவிடத்தில் சிறப் 

புப்பொருள் கூறப்பட்டிருக்கெறது, ௮ப்பொருளே எல்லா 
விடத்தும் கொள்ள2வண்டுமென்லும் நிபமமில்லை. அப்படிக் 
கொண்டால் வேதம் உனமத்தர் கூற்றாய் முடியும், வேதத்தி 

QIN ஒரவகைச்சாமமாகய மகேந்திரஸ்தோத்திரத்திறகு'*உரஷ. ° 

-ப்ருவ்டம்''என்னும் பெயருண்டு. ௮ பெயர் ரத்ந்தரமென் லுஞ 
சாமத்திற்கும் ௮வ்2வத2ம கூறியுள்ளது, ஸோமலதை விஷ்ணு
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வைப்பேற்றதென ஆசணங்கூறிற்று, புராணங்களும் தையே 
பின்பற்றிப் புகன்றன. வேதத்தில் ருத்ரன் என்ற. சொல்லுக்கு 
எல்கும பிரசித்தமான பொருள் அம்கொபதி. ஓ ரிடத்தில் HS 
சினி அதன் பொருளெனக் கூறியிருக்கின்றது, மற்றோரிடத்தில் 
ஜ்வாமும் ௮ தன் பொருளென்று சொல்லியிருக்கின்றது. ப்ரஹ்ம 
என்ற சொல்லுக்கு எங்குமுள்ள பொருள் பிரமம். ௮ச்சொல்லை 
பிராம்மணனிடததும் 3 மிச] தம் விநி2யாகித்துள்ளது. இப்படி இன் 

னும் ௮னேக பிரயோகங்களுள, இந்தப் பிரயோகங்களைக்கொண் 

டே ப்ருஷ்டம் என்றசொல் ரதந்தரத்தையே கூறுமெனவும், 

2ஸாமலதை விஷ்ணுவுக்குத் தகப்பனெனவும், ௮க்னி ௮ல்லது 

ஜவரமே ருத்திரலுக்குப் பொருளெனவும், பிராம்மணனே பிர 

மத்துக்கு அர்த்தமெனவும் யாசாலும் நிலைநாட்ட முடியுமோ! 

முடியாதன் 37௫. அவ்வச்சொற்களுக்கு ௮வவப் பிரகரணங்க 

ளுக்கேற்றவாறு பொருட்படுத்தலேண்டுமே யல்லது மற்றைய 

விடங்களிளெல்லாம் ௮தே பொருளென்றுகூறுதல் ரண வழக் 

குக்கும், ஆன்றோர் வழக்குக்கும் முசணாகும். ஆகையினாலே, 

துதிவாக்வெம் இது, விதிவாக்கயம் இது என்று௮றிந்துகொள்ள 

வேண்டியது ௮திஞர் கடனம். சாமோத்தரதாபறி3யாபூவத்தி 

லும் தாரசாமோபறிஷத்திலும் தாரகம் யாதென வினவிய பாச் 
வாஜ மஹரிஹிக்கு ஒரிடத்தில் சாமமந்திரம் தாரகமெனவும், மற் 

2 ரரிடத்தில் ௮ஷ்டாகூரம் தாரகம் எனவும் விடையிறுக்கப்பட் 

Lor, yg எதனாலெனின் தமது தந்ைதயாகிய வருணபகவானை 

பிரமம் யாதென வினவிய பிருகுமகாரிஷிக்கு Este sued 

முதலில் வஸு ய ் .ற்நம் ப்ரஹ்ம, வரரமணாயே 2-ப்ரா 

ஹணோப்்ரஸ்ம, மொய். மகோப்சஹ்ம, விஷோ.. FOU 0. விஞ் 
ஞானம்ப்ரஹ்ம என்றற் மொெடக்கத்தனவாயுள்ள வாக்யெங்களை 
உப? தசித்தாற்போன்றனவாம். ௮ங்கனமில்வழி இராமமந்திரம் 
தாரகமாயின் ௮ஷ்டாக்ஷரம் தாரகம் என்றதூஉம், ௮ஷ்டாகூ 

ரம் தாரகமாயின் இராமமர்திரம் தாரகம் என்றதூஉம் ஒன்மோே 
டென்று முரண்பட்டுச் சு ருதிகள் ௮ப்பிரமாணங்களாயழிந்து 

போம். இனி இரசமமந்திய முதலியவை தாரகமென்றதற்குச் 
சுருஇிப் பிரமாணங்களும் வருமாறு, 

சுக்ல யஜர்வேத முக்திகோபரிஷத். 
யத, கத ரஷி வாகா டாக ற ணெ வ8ஹெனறா$| 

Ro sre jmlar கணெ.__கா 9_காற௦ ஹ$வாசிறொ ௮
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யச்ரகுத்சாபி வாசாச்யாம் மே ஸமஹேச்வர1| 

ஜர்தோர்தகஷிண சர்ணேது மச்தாரம் ஸமுபா திசேத்॥ 

(இ-ள்). (காசியில் எந்த இடத்திலாவது எந்த! ஜந்.து2வ 
லும் மரித்தால் ௮தன் வலத செவியில் என்னுடைய தாரக மந்தி 

ரத்தை விசுவேசுவரர் உப?தசக்னெமுர், என்றது. (இ.த ஸ்ரீராம 

மூர்த்தியினுடைய வாசசம்), 

௮ தர்வணவேத ராமோத்தர தாபந்யோபரிஷத். 

ஸ்ரீமாஹே ) Qh ?> காஸா re ஜஜாவ வரஷ.மய$| 

உவ௨0ெ.க்ஷ ஸி 522 ஹர wel தாஸறிவ$| 

ஸ்ரீராமஸ்ய மறம் ச1ச்யாம் ஜஜாப வ்ரு௩ப,சவத॥ ........... 
உபதேக்்யஹி மச்மர்தரம் ஸமுக்தோ பவிதாசகெ4। 

(இ-ள்). *ஸ்ரீராபமந்இரத்தைக் காசியில் சவபிரான் ஜபித் 
த்சர்” (என்று தொடங்க) 4ஏ சிவமூர்த்தி] என் மந்திரத்தை 

நீர் உப?தூத்தால் அ௮ந்தச்சீவன், முக்தகனாவான்'' என்று முடித் 
துளளது. (இது யாத்ஞவல்கயெருடைய வாசகம், ] 

கி௨தகாறாக3 கி௨தாறய_ சீ தி வஷஹொவாவ Ur eae vo 

GU fU&> $au_jr நில எபிஜ வ௫வ_௬௦௨-௨ந8_]ா.ப _ந8$।| 

இம்தாரகம் இம்தாரய$ீதி கஹோவாச யாற்ஞலல்க | 
தாரகம் தீர்சாகிலம் பிர்து பூர்வகம் புார்மாயரம।! 

(இ-ள்). எது தாரகம். எது தாரணஞ்செய்விக்கும். ௮45 

பாஜ்ஞவல்யெர் மறுபடியுங் கூறுகின்றார் தாரகமாவது ரகாரத் 

துடன் ௮கரடெடிஃ சேர்ந்து, பிந்துவுஞ்சோக்.து, பின்னர் சர 

நெடிலேறிய அந்த ரகரத்துடன் மாய௩ம! என்பதே”! என்றியம் 
பியது. (இ,தவும்யாஜ்ஞவல்கியருடைய வாசசம் ) 

சுக்ல யஜுர்வேத தாரஸாரோபரிஷத். 
கி5_காாரசு5 கி3_தாறாய_சீ தி வஹொவாவ யாவு pel 

௦௩ ராறராயணாயெதி _தாறாக௦ விடா..த௯௦ ஐ. தற) 

௨ாரஹி_தவ;௦] 
இம்.சாரகம் 0ம்தாரயதீதி ஸ?ஹோ வாசயாஜ்ஞ ல்க 
தம் சமோராராயணாயேதி சாரசம் சதொத்மகம் இத்புபாஹிதவ்யம்।! 

(இ-ள்), எது தாரகம், எ.து தாரணஞ் செய்ளிக்கும், 
அரசு யாஜ்ஞவல்யெர் சொன்னார், ஜம் ஈமோ சாராயணா 
வென்று. தாரசம் சிதாச்மசமாயுள்ள 2. அதிலே யுபா௫ிக்கற்
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பாலது! என்றுகூறியது (இதுவும் யாஜ்ஞவல்கயருடைய 

வரசகம்), 

அதர்வண வேத பஸ்ம ஜாபா லோபரிஷத் 
_தாறகர பவ 2.10 duordl தவ த). 

உரி) ெவொய5.த$ வகவாகூற3$॥ வறசொ 

-கஹாரகொய௦ வசவாக்ற?] 2g 4) 9 மெ, வராஊரொசு| 

(5௨ திவா] SA Gara கறத ய] LT GANTT 

பைற சொத் ஹாறகொப) ௨5வாக்ூற?| வெஉாவ.த௦ வ௨௦ெ 

வ௦ வ௦வாக்்ற; ஜ௨,தஹாறக ஹவரணவ டரா நஹி 

ஷஹி 

தாரகம் சைலம் மதூபதிசாமி । தசீரைவ முக்த்யர்த்த முபதிச்யதே! 

சைவலோயம் மர் 711 பஞ்சாகர!। பரமோமந்த்ரஸ் தாரசோயம் பஞ்சாக) 

1! தமித்யச்ரே வ்யாஹசேத்। சம இஇிபச்சாத் சதச்€வாயேத் யகர தரயம்। 
சாதஸ், மாரக பரமோ மர்,சீரஸ் சாரசோயம் பஞ்சாகர!॥ சேதாவதம் ஸம் 

சைலம் பஞ்சாக்ரம் ஜபர்தஸ்தாரசம் ஸப்ரணவம் மோதமாகரஸ் இிஷ்டச் இி॥ 

(இ-ள்) **தாரகமாகய சைவமந்திரத்தையுப3?த௫ப்பேன். 

அலங்கு முக்கிக்காக உபதேடக்கப்படுவது சைவமந்திரமாயெ பஞ் 

சாக்ரமே. இ.ப்பரமமாயெ சைவ பஞ்சாகூரமே தாரகமாம். 

ஓம் என்று முதலில் சொல்லுக, பிறகு ஈம வென்க, அதற்கு 
2மல் சிவாய என்று மூன்று ௮கூஷரத்தைக் சொல்லுக, இதிலும் 

2மலான மகா மந்திரமாகயெ தாரக மந்திரமில்லை. வேதக்களுக் 
குப் பேணியாயுள்ள சைவ பஞ்சாக்ஷ£மாகிய தாரக மகா மந்தி 
ரத்தை பிரணவத்துடன் ஜபித்துக்கொண்டு சச்தோஷத்தோடி 
ருக்கின்றார்கள்?! என்றது (இது ஸ்ரீ விசுவேசுவாருடைய வாகச் 

இயம்,) 

இவ்வாக்கியங்க ளனைத்தையுஞ் சித்த சமாதானத்தோடு 
ஆசாய்ச்துபார்க்கின் இராமமந்திரத்தையும் ௮ஷ்டாக்ஷரமந்திர த் 
தையும் தாசகமென்று கூறிய இசாமசர்திரன், யாஜ்ஞவல்கியர் 
இவர்கள் வசனக்களைக் காட்டிலும் ஸ்ரீ காரிப்பதியில் சாரகோப 
சேசஞ்செய்யும் மர்திசாசாரியசாகிய வெபிசானது சொந்த வாக் 
செயல்களே சிறந்த பிரமாணக்களாகுமன்றோ. ஆகையினாலே 
இராம மர்திரமாவது ௮ஷ்டாகூர மந்திரமாவது ஒருபோதும் 

தாசசமாசாசென்*து வெளிப்படை, அல்லாமலும், இராம மர்
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இரம் பரமுத்தி பெறுவதற்கு கேர் சாதனமான தாரகமாயின் 
அது வைணவர் வழங்கும் “ரஹஸ்யத்திரயத்தில் ' சேர்க்சப்படாச 

காரணமென்னே! இசாமனுடைய பெருமையையும் ௮வனது 
ஆதிக்கியக்களையுங் கூறவந்த வான்மீகத்தில் ௮து விடுபட்ட 

சாரணம் யாதோ! வி3வூகள் இவவிசகசியத்தை உணராப 

லிருக்கவில்லை, குருஞானவாஷ்டம் சுகப்பரீக்ஷித்து சம்வாதக் 

தில் 4;இராமதாபகியிற் சொல்லப்படுகிற இராமதாரகத்வம் முக் 

கியமன்று. ௮து சரெமழுத்திக்?க பிரயோசனப்படும், Rev gag i 

சிஷ்யத்வம் குணருத்ரபசமாகும்'” என்று பரிஷ்சரித்திருக்க் ற 
தையும் மேதாவிபர் உணரக்கடவர், 

இதுநிற்க, துவாபரயுகமுடிவில் சதுர்முகப் பீரமாவானவா 
ஈர ரதருக்கு உப? தசஞ்செய்த கிருஷ்ண யஜ-ள்வேத கலிஸ்ந்தார 
ணோேபைநிஷத்தில் கலி?தாஷத்தை ராசஞ்செய்யும் மந்திரங்கள் 
பதினாறு என்று கூறி அவை, 

ஹறெறா?$ anor’ றோ ஹரெஹரெொ]| 

ஊறெகரவு. ஹஊரெொகரஷ. ரஷ ரஷ an) aol ry 

௨. திஷொல 70௬௯௦ -நா$ர௦ SOK QAP FT| 

ஹேராம ஹரேராம சாமராம ஹசேஹரே। 
ஹசேச்ருஷ்ண ஹரே ருஷ்ண ச்ருஷ்ணக்ருவ்ண ஹரேஹரே 

இதிஷோடசசம் சாம் சாம் கலிசல்மஷ சாசசம்। 

(இ-ள). வெளிப்படை. இவவாக்கியத்தினுலே இராமமக் 
இசத்தின் மமணிமைவேதவிற்பன்னர்களுக்கு இலேசாக விளங்கக் 
தடையின்று. இம்மக்திரங்களை உச்சரிக்க விதிவிலக்குகள் 
கிடையா, மூன்றரைக்கோடி வுருவானால் ஒருவன் பந்தத்தி 
னின்றும் விபெடுகின்றான் என்பது அ வவுபறிஷக் தன் ஹ்ருத 
யம். நாளொன்றுக்கு லகஷமக்இிரம் ஜபமானால் கொஞ்சங் குறைய 
ஒரு வருஷூத்திலும், பதினாயிரமானால் கொஞ்சம் குறைய பத்து 
வருஷத்திலும் ஆயிரமானால் சொஞ்சங்குறைய மாறுவருவத் இ 
௮ம் கணக்சாகின்றது. இத்தகைய காலநீடிப்பையுடைய மகதி 
ரமோ தாசகமாகும். பளா! பளா!! நன்று, ஈன்று, தத்துவா 
தீதயோககெள் தம் மனகாசத்துக்கும் நிஷ்டைச்கும் இதையோ 
பொருளாக மஇப்பார்கள், மரிக்்ற ஐர்துவின் eri Bae 
இது வோதாரகமாகும்,
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இது நிற்க, இவகிராமதாரகத்தைப்பற்றி வேறுவிதமாகவும் 
பொருள்கூறுதும். ஸ்ரீ பஞ்சாகூஉரத்தில் சி என்னும் எழுத்து 
திவனையும், வ என்னும் எழுத்து சக்தியையும் குறித்து கிற்றல் 

பால “ஹரா”. 'என்லுஞ் சிவரசாமத்தின் இறுதி யெழுத்தும், 

உமா என்னுஞ் சக்திசாமர்தின் இறுதியெழுத்தும் ஒன்ருகச் 
சர்ந்து ₹ராமா'' எனவாயிற்று, ஆசையின?ல இது சிலகாம 
மென்ப?த தேற்றம், Auman nr நாமத்தினும் நாராயணாய” 

ராமாய' எனலும் பிரயோகங்கள் வருமாறு காண்க, 

அதர்வணவேத ராம ரஹஸ்யோபரிஷத் 
ஸ்ரிவொ?ர reales ow _தாஉறிகீ தி.)_த3 

இலவோமா ரமசர்தோத்ப தேவதா பரி£ர்த்தி281 

(இ-ள்). '*சிவன் உமை என்பவர்களுடைய ரூபமாயிருக் 

கும் இராமசந்திரன் இங்கே தேவதையாசச் சொல்லப்படுசன் 

நனன்! என்று முழக்கியது. இதுபற்றிய சைவர்கள் தங்கள் 

பு தல்வர்களுக்குச் சிவராமன், வரது கராமன், அதிவீரராமன், 

இராமன் எனப் பெயரிட்டு மஏழ்ன் visa இவ்வா?ற தசர 

தச்சக்கரவர்த்தியும், ஜமதக்னி முனிவரும் தங்கள் மக்களுக்கு 

௮ப்பெயரிட்டு வழங்கினார்கள். இராமர் சவனடியாரென்பதைப் 

பற்தி அதே உபநிஷத்து, 
ures அ Clear 5, 0 ணொ யாறிண , UTED oa [v9] 

sodlanr eons) s anal_jrovs HAI A) 1 **உரவுஹெ 

ராமம் ் சரிணேத்ரம் ஸோமார்த தாரிணம் சூலிஈம்பரம்। 
பஸ்மோ அளித ஸர்வாக்சம் சபர்திஈ முபாஸ்மஹே॥ 

(இ-ள.;. *இசாமா் முக்கண்ணுடையவர். ௮ாதத சந்திர 

னைத் தரித்தவர். சூலத்தைக் சையிலேந்தியவர், விபூதிதாரணத் 
தால் நிறைந்த ஸர்வாங்கங்களையுடையவர். செவ்விய சடைமுடி 

யினையுடையவா்'? என்று சைவமங்கலந்தழைக்கச் சாற்றியது. 

இவர் ௮கஸ்தியமஹா முனிவரிடத்தில் விரஜா திக்ை பெற்றுக் 

கொண்டு சிவபக்தாக்ரேசசாய் விளங்கெ வைபவம் பலவைதிக 
மூல்களிலுங் கேட்கப்படுகின்றது. இவருக்குத் திருமண் தசாணம் 
உண்டென்று எர்த வேதத்திலும் கேட்கப்படவில்லை. புராணங் 
களிலாவது, ஆழ்வார்கள் பிரபந்தத்திலாவது க றப்பட்டிருக்கின் 

றகோவெனின் அ௮வ்ற்றினுமில்லை. அதனால் விஷ்னுவினது உபா
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சனைக்கு விபூதி தாரண?ம வேதப் பிரதிபா திதமாமென்பதி 
ஈன்கு உணரப்படும். இதற்குரிய சுருஇப்பிரமாணம் 67-ம் பக் 

சுத்தில் காண்க. வால்மீட பகவானும் இவர் சவப்பிரசாதமெய் 

தினவரென்று அடியில்வருஞ் சுலோகங்களால் ல்பஷ்டமாகத் 

தெரிவித்திருக்ளெரூர். 
௬ ஆ வ௫வ_1௦ 8ஹா0ெெ.வ$ வஹா 2 a(olrur a வம 3 

அ.த்ரபூர்வம் மஹாதேவ? ப்ரஸாத மகரோச் ப்ரபு4| 

(இ-ள்). **எனக்கு இவ்விடத்தில் பிரபுவாச.ப மகா? கவ) 
முன்னே பிரசாதம் புரிர்தருளினார். ? எனவும், 

QU 2. ir _o 8ஹெரெண பர்ணா வா ணெ நவ] 

௩ 

9ஹாெவ வரஹாஉவ ads r23 an8rv2s | 
a UO 

o7 srs மஹேச்,சரேண ப்ரஹ்மணா ௨ருணேசச। 

மஹாசேேவ ப்ரஸாதரச்ச பித்ராமம ஸமாசப3॥ 

(இ-ள்). நான் இக்தரனிடத்தும், பிரமனிடத்தும், வருணை 

னிடத்தும் வரம் பெற்றேன், மகா?தவருடைய பிரசாதத்தால் 
என் பிதாவைத் தரிசித்தேன்? எனவும் போச்தன. 

முதல் சுலோகத்திலுள்ள மஹாதேவ சப்தத்திற்கு வருண 
ளென்று தப்பர்த்தஞ்செய்வார்களென்றுபயக்ேேமுனிசி ரஷ் டர் 

இசண்டாவது சுலோகத்தில் வருணனையும் மஹா? தவரையும் 

தனித்தனியாக வெடுத்துக்கூறினார். மஹாதேவரைப் பிரபு வென் 

றழைத்து அவரிடம் பிரசாதம் பெற்றறனென்றமையால் சிவ 

பசத்வம் செவ்வனே நாட்டப்பட்டது. பிரபு-பே1ஷிப்பவர். தண் 

டனாதிகாரி, அதாவது சக்கை செய்பவர், இராமாது 

சைவகலம் இவ்வாறு பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கவும், இவருக்கு 

மூலபுருஷசாயுள்ள விஷ்ணுவும் காசியில் தென்புறத்தில் ஸ்ரீவிசு 

ேேசுவரைை உபாடத்.துக்கொண்டிருக்பரெசென்பதற்குப் பிர 
மாணம்;. 

அதர்வணவேத பஸ்மஜாபா லோபநிஷத். 
வெடஹர௦மர Gawrai fay. 6 Gan _திஹாஹா 58 தோ.) 

உஹேவேவவ_/௦ 8யிஹவ_)௦ ay $4} 60! த தகோஸா ராவய 

GOQ_sQrreur ap SHAD GOR. ..00000 5 8y விவ வா, 

Pui வஹா க7_தா*கவிரஹ H.yv0o8r2 air olay| _தக்திண 

an \iro Pusiag~8 கரவகவெவ 8%ய.ர%9ி௦ 8ர8௩-வாஹெ 

Qj அவா தி, உ ஹ.ந.தாடி உவாஹெ_த॥
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லேதாஸ் ஸாங்காஸ் ஸோபகிஷஸ் ஸே.இிஹாஸா ஈமத்தோர்ய 
தஹமேல ஸர்வம் மயிஸாலம் ப்ரதிஷ்டிதம்। 221 சாச்யாம் ப். ரயதையேவா 
ஹமர்வஹம்பூஜ்ய!...... .. தத்சபூர்வஸ்யாச் நிர ப். ரஹ்மாச்ருசாஞ்ஜலிரஹர் 

நிசம் மாமுபாஸ்சே! தக்ஷிணஸ்யார்திரி விஷ்ணு। கருத்வைல மூர்த்தாஞ்ஜ 

லிம்மாமுபாஸ்சே। ப்7தீசயா மிர்சரஸ்ஸரஈதாங்ச உபாஸ்தே॥ 

(இஸ்). “சாங்கங்களோடுகூடிய வேதங்களும், உபநிஷத் 
க்களும் இதிகாசத்தோடு என்னையே துறிக்கன்றன, எனக்கு : 

வேராக யாதொன்றுமில்லை நானே யாவுமாயிருக்கறேன். என் 

னிடத்தி3லயே யாவும் நிலைபெற்றுள்ளன. ௮.தனாலே காசியில் 

இறக்க விருப்பமுடையோருக்கு இரவும் பகலும் பூஜிக்க சானே 

யுரியவன், ௮ங்கே பூர்வதிசையில் பிரமன் ௮ஞ்சலியஸ்தனாக 
இரவும் பகலும் என்னையே உபா௫ித்தக்கொண்டிருக்கிறான். 

கக்ஷிணதிக்கில் விஷ்னு தலையிற்கூப்பிய கரங்ககசாயுடையவராக 
என்னையே உபாசித்துக்கொண்டிருக்கின்றார். மேற்றிசையில் இந் 

திரன் வணக்கத்துடன் என்னையே உபா௫ிக்கனெரறான்!”? என வரு 

மாறு காண்க இதனால் ஸ்ரீ காசிப்பதியில் எழுக்தருளியிருக்குர் 

தெய்வம் சிவபசஞ்சுடரெனவும், அவசொருவசே ஸேவ்பர் ஏனை 
யோரெல்லரம் ளேவகரெனவும் வெளியாயிற்றன்றோ, : ஆகையி 

னாலே அங்கு மரிக்கெறவர்களுடைய வலக்காஇல் ஸ்ரீ விசுவேசு 
வரர் உபதேசிக்கும் மந்திரம் தமது நாமமாகயெ தாரகமேயொ 

நிய தசரதன் சேயாகிய இராமகாமமன்று. அப்படியானால் 
**ராமமந்தரத்தைக் காசியில் விருஷபத்.துவஜனாகயெ சிவன் ஆயி 

சம் மறுவத்தரம ஜபித்து ஜப ஒமாதிகளால் அர்ச்சனைபுரிய இரா 

மன் பிரத்தியக்மாகி செவனைப்பார்த்து உனக்குவேண்டிய வரத் 

தைச் கேள் தருகிறேன் எனக் கூறினன்'' என்னும் பொருளைத் 
தரும் வாக்கியங்கள் ராமதாபிர்யுபரிஷத்தில் காணப்படுசன் றனவே 
அவற்றிற்குப் பரிகாரம் யாதெனிற் சொல்வோம். 

உபறிஷத்துக்கள் எப்பொழுதும் ஒன்றோடொன்று விரோ 

திக்சகமாட்டா, தாபந்யுபநிஷத்தில் கூறப்பட்ட ராமமக்திரம் சிவ. 

மர்திரமென்று துணிவதே சால்புடைத்து. இராமன் விரஜாத 
கையின் பெறாமையால் சிறந்த சாம்பவனாகி தன்னைச் சவமாகப் 
பாவித்துச் சொறுபூதியிற்றிளைத்த பெரியோனாதலின் சிவத்தினி 
டத்துவைத்த பாத்துல புத்தியால் சிவராமமாகய சாமதாரகத் 

- தைத் தன்மாட்டு ஆரேரபித்துக் கூறினானென்பதே பொருத்த 
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முடையதாம். சிவபெருமான் சலமுனிவர்கள 5 SHA HS gD, 

சில ௮மசர்சளை ௮திவ்டித்தும் (நானே பிரமம்'' என்றோதியது 

போல தன் பக்தனாியெ இராமனிடத்துமிருர்து விளம்பினான் 

என்பதத தாரகமந்திரோபாசகர்களின் சர்வை. சாமா ஹல் ?யாப 

கிஷ.த.தும் “ராம ஏவ பரம் ப்ரஹ்ம?” என்றுகூறி அவ்வளவில் நில 
லாது உடனே ராம எவ பரந்தப;ூ என்று உண்மை நிறுவியது. 

ைதைத்திரியாருணசாசையும் நாராயண பரப்ரஹ்மா'' என்றோதிப் 

பின்னர் “நாராயண பரோத்யாதா'" என்று பிரகாசப்படுத் தியது. 

அர்நியாயங்களால் இராமரும், அவரது மூலபுருஷராயெ நாராய 

ஊரும் பரசிவதர்மாரோபணத்தால் பரப்பிரமமானார்களே ஒழிய 

ஜகஜ்ஜந்மாதிகாரண பரப்பிரமமல்லர், ௮வர்கள் சிவபாம்பொரு 

ளுக்கு என்றும் மீளாவழியடியார்கள். தமிழ்வேதமாயயெ திரு 

area “gon gi 2களா யயனுந் திருமாலும், வானாடர்கோ 
வும் வழியடியார் சாழலோ? எனவும், திருவிளையாடற்புராணம் 

“முண்டக மலரான் மாயோன் புரந்தரன் முதன்மற்றேனை, யண் 

டருந்தன் குற்றவ லடிமையாக் கொண்டவம்மான்?' எனவுஞ் 
சாற்றின. 

சிவனடியார்களைச் சவனெனறும், விஷ்ணுவடியார்களை வில். 
ணுவென்றும் கூறுதல் குற்றமாமோ. வேதமும் அவ்வாறே உப 
சரித்தது. இவவுண்மையையறியாமல் அவர்களையே பிரமமெனக் 
கூறுதல் மதாபிமானமும் விசாரக்குறைவுமேயாம். ₹ தபஸ்வி” 
எனபதும் *'த்யாதா'? என்பதும் ஒரு பொருளையே குறிக்கும். 

மேலே காட்டலுற்ற ராமதாபநி வாக்யெத்திலுள்ள of pap 
பத்துவஜனாகிய சிவன் குணருத்திரனேயன்றி அதே உபநிஷத் 
தல் பிரஸ் தாபிச்கப்பட்ட ''சிவமத்வைதம் சார்தம் சதர்த்தம்'' 
என்னுந்துரீய சிவமன்று, அத்துரீயவம், ஸேவகராயும் ஸேவ் 
யசாயும் வைஷ்ணவர்களாலே முறையேகூ றப்பட்ட உருத்திரனுக் 
கும் இராமனுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். ௮வர் பரப்பிரமமாத 
லாரல் ௮வரை எந்தச்சுருதியும் இழித்துக்கூற உடன்படாது. 
குணருத்திரரை இராமனுபா௫ப்பதும், இராமனைக் குணருத்இரர் 
உபாசிப்பதுக் கற்பபேதங் சாரணமாகும். அதைப்பற்றி வைக 
சைவர்சள் மனம்வருர்த ஹேதுவில்லை. ௮க்குண ருத்தாரும் 
இராமலுச்குச் தாழ்ர்தவராகார். இராமன் யயாதி, ஈகுவன்,
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புரூரவன், மாந்தாதா, சோமன், இலக்மணன, பிரதர். தன் முத 

லினுசோடு யமதருமரரஜனை உபாஇத்துக்சொண்டிருந்த சதை 

மசாபாரதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றமையானும், வருணன்; 

இக்திசன், பிரமன் ஆகிய இவர்களிடத்து வரம்பெற்ற வைபவம் 

மேலேசாட்டிய வால்மீகி ராமாயண சுலோகத்தால் ௮ றியக்கடெசீ 

இன்றமையானும், கோசலையின் கருக்குழிராற்றக சமழப்பெற்று 

யோனித்தமும்பேறிப் பிறர் தமையாளவும், அத்தகைய சம்பவ 

கள் குணருத்திரர்பால் என்றும் நிகழாமையாளும் இசாமனைச் 

காட்டிலும் விருஷபத்துவஜர் உயர்ந்தவசே. இத்தகைய நியா 

பல்களானே ராமதாரகம் துரீய சவபரமென நிரூபித்தற்கு “எவ 

வுருவில் யாரொருவ ர௬ுள்குவா ருள்ளத்துள், ௮வ்வுருவாய நின் 

றேயருள் கொடுப்பான்” எனவும், யாதொரு தெய்வங் கொண் 

டீரத்தெய்வ மாகி யாங்கே, மாதொரு பாகனார்தாம் வருவர் மற் 

றைத் தெய்வங்கள், வேதளைப்படு மிறக்கும் பிறக்குமேல் வினை 

யுஞ் செய்யும், ஆதலா லவை யிலாதா னறிக்தருள் செய்வ 

னன்றே” எனவும் போந்த பிரபல பிரமாணங்களால் குணருத்தி 

ரர்முன் வெளிப்பட்டு அருள் புரிந்த பரம்பொருள் ௮ச்சிவ பஞ் 

சுடரே எனவும், அவ்விராமதசரகத்தால் எய்தப்பெறும் முத்தி 

இரமமுத்தி எனவும் ஈன்ருக நிரூபித் துக் காட்டப்பட்டது. எல் 

லாவற்றையும் தெய்வ விபூதியில்வைத்துப் பரவுவது முழுமுதற் 

கடவுளைப் புகழ்ர்தபடியன்றோ, ௮ தனாற்றான் சூதஸம் ஹிதை 

யும் *சல்கமேர் துகை காரணன் முதலியோர் தம்மைச்; சங்கரா 

இவ சம்புவே சாம்பமாதேவா, எங்கயைகவெனத் துதித்தேத்தி 

லும் பாசம், எங்குமாகிய தம்பிரானருளினாலிரியும்'*என் று முழக் 

ஓயது. இவ்வுண்மையை நுனித்தமதிகொண்டோர்க. 

இனி ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரமந்திரம் தாரகமெனக்கூறிய சுருதியின் 

தாற்பர்யத்தையுஞ் சிறிது ஆராய்வாம். ஸ்ரீராமா ஆஞ்சகேய 

ருக்கு உபதேசித்தருளிய முக்திகோபநிஷ த்தில் gr pO pO au 

நிஷத் துககளின் காமங்கள் கேட்கப்படுகின்றன. அவற்றுள் 

ஜாபாலோபநிவத்.துக்கள் ஐது: அவற்றின் வேற்றுமை தெரி 

வதற்காசவே ஜாபாலம், ப்ருஹஜ்ஜாபாலம், பஸ்மஜாபாலம், ரதி 

இராகஷஜாபாலம், ஜாபால்யு எனத் தனித்தனி பெயர்கள் வழங 

சப்பட்டுவருசின்றன. முதலிற்கூறிய ஜாபாலத்தக்கு அவிமுக்த 

ஜாபாலம் என்லும் பெயருமுண்டு, அது சுக்ல யஜஈர்வேதத்தி
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௮ம்) ருத்சாக்ஷஜாபாலம், ஜாபால்யு சாமவேதத்திலும்; பிருஹஜ் 

ஜாபாலம், பஸ்மஜாபாலம் ௮தர்வணவேதத்திலும் உள, இவ 
வைந்தும் பஸ்மம், ருத்ராக்ஷம், பஞ்சாகூரம், சிவார்ச்சனம், வில் 

வபத்திரம் ஆபெ பஞ்ச வைதிக பாசுபத முத்திரைகளைச் சிறப் 
பித்து நிரூபித்தனவாயிலும், அவிமுக்கஜாபாலம் மோக்சாதன 
மான வைதிக மர்திரங்களுள் தனிப் பிரணவத்தையும், பஞ்சாக் 

சத்தையுமே தாரகவித்தை எனவும், ௮ந்தத் தாரக மந்திரோப 

தேச த்தினாற்றான் ஸ்ரீகாடுப்பதியில் மரிக்கின் றவர்களுக்குச் சிவ 

பிசரன் தனது இணையற்ற சாயுஜ்ஜியத்தைக் தருகின்றார் எனவும் 

௮.த்தகைய முத்திக்குசியவர் ௮ண்டத்திலே ஸ்ரீகாசிப்பதியி 
அள்ள சர்வ ஜந்துக்களும், பிண்டத்திலே ௮விமுக்தோபாசகர்க 

ளான எல்லாரும் எனவும் ஸ்பஷ்டமாய விளக்கியிருக்கின் றது, 

அல்லாமலும், பஸ்மஜாபாலோபநிஷத்தில் ஸ்ரீகாசியில் விவ் 

ணுமுதலிய சகல தேவர்களும் பஸ்மருத்ராகூதாரிகளாய மூர்த் 

இத்தோரயாதித மோக சொருபனான விசுவநாதனை உபாிதறுக் 

கொண்டிருக்கிறார்களெனக் கூறியிருத்தலாலும், ௮தற்கு மாரக 

விசுவேசுவரர் திரிரார்த்திகளி லொருவராகிய காராயணரைத் 

இயானஞ்செய்துகொண்டிருக்கின்றதாகக் குறிக்கும் ராமதாப 

நியோபகிஷத் வசனம் சாமான்யமும் துதிபாமுமாகக்கொள்ளச் 

இடத்தலாலும், வேறு தேவதைகளின் மந்திரக்களைத் தாரகமெ 

னச் சித்தாந்தப்படுத்தாது வேதக்களுக்குப் ேசணியாயுள்ள 

ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷர த்தையே தாரகமென்று தாசசமர்திசோபதேசியா 

இய விசுவகாதசே உறுதிபயன்றமையானும், காிப்பதியில் உப 

தே௫ூக்கப்படும் மோக்ஷமர்்இரம் பிரணவத்தைகிட்டு நீங்காது 
அதற்கு உள்ளொளியாய் விளங்கும் பிரணவாபின்ன ஸ்ரீ பஞ் 

சாரகூரரமேயென்று கூறினுவ் குற்றமேதுமில்லை. அதர்வசிரோப 

நிஷத்திலும் ஏகன், ஏகருத்திரன், ஈசானன், பசுவான், மகேசுவ 
ரன், மகாதேவன் என்னுஞ் சிவநாமங்களோடு ஒருபொருட்கிளவி 

களாய் ஐங்காசம், பிரணவம், தாரகம், சுக்லம், பிரமம் என்பன 

வாதி பெயர்கள் ௮பேதமாயச் குறிக்சப்பட்டிருத்தலே போது 
மான சான்ரும், தைத்திரீய முதலிய ஸம்ஹிசைகளிலும் சவ 

பெருமானே தாரனென்ருதி யிருத்தலால் சவதாதாத்மியம் 
மிகுதிபற்றி சாரம் (சாரசம்) என்ற சொல் சிவாபின்ன பிரணவத் 
திற்கு இன்றியமையாது அமைச்சப்பட்டுள்ள.த. மேலும், gio
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சத்ப்ரஹ்ம-ஒம். தத் என்பது பிரமம், *ஒமி$ீதம் ஸர்வம்.ஒமென் 

பதே ஈதெல்லாம்,' ''ஸதாசிவோம்-சதாசிவனே பிரணவம்!” என் 
பதாதி வேதவாக்கியங்கள் ஒருங்குசேர்ர்து பிணவத்தைப் பிரம 

மென நிரூபித்த நியாயத்தாலும், வாசக வாச்சிய சம்பந்தத்தா 
லும், பிரணவ வொளியாயுள்ள ஸ்ரீபஞ்சாகூரமும் ௮தன் பொரு 
ளாமென்பது வெள்ளிடை மலைபோல் விளங்குகின்றது, இரா 

விட சிசுவாகிய ஸ்ரீஜ்ஞானசம்பந்தப் பெருமாலும் '(வேதநான் 

கனு மெய்ப்பொருளாவது, காதனாம ஈகமச்சிவாயவே"' என்று 

நவின்றருளினார். இப்பஞ்சாட்சரம் ஓது முறையில் சூண்று 

வகைப்படும். அவையாவன : (1) ஸ் தூலபஞ்சாக்ஷரம். (2) wv 

க்மபஞ்சாக்ஷரம். (8) காரணபுஞ்சாகூரம். அவற்றுள் ஸ்தூல 

பஞ்சாக்ஷரம்-ஈமச்சிவாய. ஸூக்ஷமபஞ்சாக்ஷ£ம்-சிவாய௩ம, ௮ தி 

ஸுூக்்ம பஞ்சாக்ஷரம் அல்லது காரணபஞ்சாக்ரம்-சிவாயசிவ, 

ஸூஷ்மபஞ்சாகூரம் ஒருதலை மாணிக்கமெனவும், காரணபஞ் 

சாகம் இருதலை மாணிக்கமெனவுக கூறப்படும். இவை நிற்கு 

முறையும் ஒதுமுறையும் குருமுகத்தாலறிர்து தெளிக. இவற்றின் 
இசகூயப் பொருளை ளுடைய வடி.கள் கோயில் மூத்த திருப் 

பதிகத்தில் *'உடையாளுன்ற னடுவிருக்கு முடையாணருவு ஸணீயி 

ருத்தி, யடியேனடுவளிருவிருமிருப்பதானாலடியேனுன், னடியார் 
ஈடுவுளிருக்கு மருளைப்புரியாய்'' என்னும் இருதயமக்திரத்திருச் 

செய்யுளிலும், முன்னின்றாண்டாயெனை முன்னமியாலுமதுவே 

முயல்வுற்றுப், பின்னின்றேவல் செய்கின்றேன் பிற்பட்டொழி௰் 

தேன் பெம்மானே”' என்னுசர் இருத்தூக்கிலுல் குறிப்பாயுணர்த் 

தினமை காண்க. மெய்கண்ட சாஸ் ெங்களிலொன்றாகிய கேஷ் 
சுவிடுதூதும், (நரடரிய, அ௮ஞ்செழுத்திலுள்ளீடறிவித்தா னஞ்செ 

முத்தை கெஞ்சழுத்திரேயமயலா க்கி யஞ்செழுத்தை, உச்சரிக் 

குப் கேண்மையுணர்த்தி யதிலுச்சரிப்பு, வைச்சருக்கு மச்.தவுழி 
காட்டி!” என்று சாற்றியது, இஃதிகங்கனமிருக்க, 

ஒம் நமோ காராயணாய'' என்னும் அஷ்டாகஷரமந்திரத்துக் 

கும் ௮டியில்வருமாறு வேதோக்தமான வியாக்யொனமுமழுண்டு, 

அதாவது, ஒம் என்பது தரெழுத்து, ஈம என்பது இசண்டெ 

முத்து. நாராயணாய என்பது ஜர்தெழுத்து. இம்மந்திரம் இயல் 
பில் ஏழெழுத்துடையதாயிலும் பிரணவத்ைச் செமேற்கொ 

ண்டு விளக்குதலால் எட்டெழுத்தாயிற் று, இதில் ஈம என்ற
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பதத்தின் பொருளாய ஜீவனை, நாராயணன் என்ற பதத்தின் 
பொருளாய சசுவரனிடத்து, ஆய-பிரணவ வாயிலாக ஒன்று 
சோத்தல் என்று சாற்பார்யம். பிரணவத்தை ஏசாகூரரமென்று 
தனிமநர் தரமாக எடுத்துக்காட்டிய வேதத்தின் ஹிருதயம் மற் 
றைய பகுதிகளான ஏழெழுத்துக்களின் பொருள்களும் இவ 
வோரெழுத்தின்கண்ணே அ௮மைந்துள்ளனவென்ப?த. ஆதலாற் 

நூன் தாரசாரோபகிஷத்தில் பிரணவமே சூக்மாஷ்டாட்சரம் 

என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கன்றது. அதன் விரிவை அங்கே 

காண்க. 
மா-பிரணவத்தின் வாச்சிய நாமங்களிலொன்றாகெய “us 

are”? என்னுஞ் சொல்லின் பொருளையும் விளக்கியருள 

வேண்டும். 

ஆ-விளக்கியருளுவோம், கேட்பாயாக, 

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத். 
SUI BAMITO. WD) 90 _த 82 மவரறு யஹவ.[ரநுமாவா _நீக_த றர 

-த_௩௦ நிறீக்ூய தி யொ.ம௦மய தி வஊவ SATE 09.௧ 

ஷ.மவாநு| 

அதசஸ்மாதச்யதே பசவாச் யஸ்ஸர்வாச்பாவா நீகத்ய-தமஜ்ஞரீனம் 

நிரீ்ஷ்யதி யோசம்சமயதி ஸஏவதஸ் மா.துச்யதே பகலாச்। 

(இ-ள்). **இனி எதுபற்றி பசவான் எனப்படுகின்றான். 

எவன் எல்லாப் பிரபஞ்சங்களையும் சாகூியாய்க் சாண்கின்றான். 

பரமாத்ம ஞானத்தை ஆத்மாக்களுக்கு ௮ளிக்கன்றான். அதற்கு 

அந்தரங்க சாதனமாயுள்ள சாஜயோகத்தையுண்டாக்குகன்றான். 
அதனால் ௮வன் பகவான் எனப்படுகின்றான்'' என்று இயம்பி 

யது. பகவான் என்றதற்குப் பககுணமுடையோன் என்று பொ 

ருள். அதாவது ஐசுவரியம், வீரியம், புகழ், திரு, ஞானம், வை 

சரச்ெெம் ஆசய ஆறு குணங்களும் பகம் என்று சொல்லப்படும். 

அக்குணக்களையுடையவன் எவனோ அவனே பசவான் எனப்படு 

வான். இப்பெயர் சிவபெருமானொருவருக்கே ரூடியாசப்பொருர் 
தம். ஏனையோருக்கு எட்டுணையுஞ் சித்திக்காது. சிங்கத்தைக் 

சிங்கமெனல் முக்கெலிருத்தி. சிங்கத்தின் வீரம், பெருமை முத 
லிய குணங்களை ஒருவரிடத்ேதே சாணப்பெறின் ௮வரைச் சிங்க 
மெனல் கெளணகிருத்தி. அதுபோல வேத ஸலம்ஹிதாபாசங்க 
ளில் பரமசவனைத் தவிற வேறு எச்கடவுளசையும் பசகுணமு
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டையாரெனச் சறப்பிலக்கணங்கொண்டு சிறப்பித்துக் கூறவில்லை. 
மர்த்தித் தியாதீத சிவபெருமானுடைய ம௫ூமைகளைக்குறிக்கும் 
Badu நாமங்களாகயே ஈசுவரன், உக்கிரன், சிவன், ஸ்ரீமாக், சந்தி 

ரசேகரன், அமிர்தன், ஸர்வஞ்ஞன், காமரிபு, மஹரிஷீ என்பதாதி 
பெயர்களே ௮வர் பககுணமுடையாரென ஸ்பஷ்டமாய் நிருபிக் 
இன்றன. ஈசானன், ஈசன், சம்பு, பசுபதி முதலிய காமங்கள் எத் 

தேவருக்கும் எவ்விடத்தும் முக்கெ விருத்தியாய் உபயோ௫க்கப் 
படாத பேராற்றல் பெற்றனவாம். சங்கரன், மயஸ்கரன், மயோபு, 
சதாசிவன் அ. தியாய பெயர்கள் மறைமுடிகளிற் சொல்லப்பட்ட 

அபஹதபாப்மா முதலிய இவ்விய குணங்களைக் குறிப்பிக்கன் 

றன. நீலகண்டன், விருபாக்ஷன், கபாலி, வைரவன், கங்காளன் 

சரபன் என்பதாதி சாமதேயங்கள் அவருடைய அற்புத வீரச் 

செயல்களை விளக்குகின்றன. 

உலகத்தில் கட்டியச்காரர் தங்கள் ௮ரசனைப் பொருளை 
விரும்பிப் புகழ்கின்றார்கள். ஆனால் அராதியாயுள்ள வேதங் 

களோ அ௮ப்படியன் று. தம்முடைய காயகனைப் புசழவேண்டிப் 
பசமார்த்தத்தை விரும்பி ௬ுத்ரஸம்ஹிதைகளைத் தம்முடைய 

சாகைகடோறும் ௮மைத்துக்கொண்டன. மேலும் வேதத்து 

ரோ௫கள் கம்மைக் கெடுக்காவண்ணம் செவராமதேய ரத்ந ரக்ஷா 

பந்தன த்தையுமிட்டு நிலவுகின்றன, ருத்ர றம்ஹிதை யஜுர் 

வேதத்தில் மாத்திரமல்ல, ர௬ுக்வேக ஸாமவேத அதர்வண வேதக் 
களிலுக்கூறப்படிக்கப்பட்டிருக்கன்றமை பிரத்தியட்சம். ருக்வே 

தத்தில் ஐந்து சூக்தங்கள் பஞ்ச ருத்ரங்களெனவும், ஸமவேதத் 

இல் பூவொறாவா., தவோராஜா"! முதலிய ல சாமங்கள ருத் 

ஸம்ஹிதை யெனவும், அதர்வண வேதத்தின் ஓர் காண்டத்தி 
லுள்ள ஓர் சூக்தம் மஹா ருத்சமெனவும் வழங்கப்பட்டு வருகின் 

றன, இவைகளெல்லாவற்றிலும் பாமேசுவர ஈமஸ்சாரங்களும், 

பரமேசுவர தோத்திரங்களும், பரமேசுவரரை கானாரூபமாக நிரூ 

பித்தலுமே காணப்படுகின்றன, ஆதலால் வேதங்களின் பெரு 

வழக்கு பயஹ) நா ஹ௨யா*யஸ்யகாம wan sure? (74-ம் 

பக்கம் பார்க்க) என்றபடி பெரிய புகழையுடைய சிவபெருமானே 

ஷாட்குண்ணிய பரம புருஷரென்று பல்லோருமறியமு£சறைக்து 

ஸ்திரப்படுத்இியிருக்கின்றது.
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சிவபெருமான் பககுணத்துக்குடைய பகவ @ sar அவரது 

சக்தி பகவதீ என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். “ad ௦ககாரொண 

ஊர்ஜெவாவாலமவ தீ-ஹ்ரில் காரேண ஹ்ருல்்2ல காக்யா பச 

வதி"என்று அதர்வணவேத திரிபுராதாபிக் யுபரிஷத்தும், ,52.2வ.௧) 
நவசணெ.1சி- பகவத் Whit oom BR என்று அந்ஈபூர்ணேப 

நிஷத்தும் uA. W ஹவா ஹீ விகி மய த) PST =i 

Awan wradsrms ஸ்திரீலிங்கம் பகவக்யுமா'? என்று கிருஷ்ண 

யஜுமர்வேதருத்ரஹ்ருதயோபரிஷத்தும் வற்புறுத்தின. '3வ.ற 2 தவ 
ைைசளின் சக்திகளுக்கசோ ௮ த,சசைய நாமங் கடையாகு, ஆக 

லால் ௮ த$தவர்களைப் பகவான் என்றழைப்ப.து உபசாரமம, பக 

வான் என்றும் பெயர் சிவபெருமாளுக்கே சிறப்புரிமையாயுள்ள 

தென்பது அடியில் காட்டும் பிரமாணக்களானுர் தெளிச,. 

அதர்வணவேத சரபோபரிஷத். 

ஷஹுகஹறொ மமவாநா௨ ப ராக்ஷகலாவே கா! 

சங்கரோ பசவாராத்யோ ரரக் ஸசலாடப் ஜா! 

(இ-ள்). “பகவானும், முதற்கடவுளு (ஆதியன்) மான gm 

காரர் எல்லாப் பிரஜைகளையும் சக்ஷித்தருளினர்'” எனவும், 

கிருஷ்ண யஜுர்வேத்சுவேதாசுவதரோபரீஷ த். 
WEITMYAL AITAS_H°2.> ஹழெஸா௦ GGT Sad ONCE T > வியாச] 

தீர்மாவஹம் பாபநுதம்பசேசம் ஜ்ஞாத்லாத்மஸ்த மம்ருதம் விச்வதாம। 

(இ.ள்). ;தவமுதலிய தர்மங்களை நிலைபெறச் செய்வித்து 

மேலான பலனகய மோகபரியந்தம் ஐசுவரியத்தைக் கொடுப்ப 
வரும், பாவத்தை விளைவிக்கும் மும்மலங்களை யொ ழிப்பவரும், 

பகமெனப்படும் ஷாட்குண்ணியத்துச்கு ஈசரும், அமிர்தரும், 
எல்லாப் பிரபஞ்ச த்.துக்கும் ௮திஷ்டானமானவருமான ௮வரை 

ஆத்மாவினிடத்துள்ளவராயறிக்து (அவரையடைவன)”என வும், 

ஸாவாசஈரோகிரீவஸ்-(40- ம் பக்கம் பார்க்க) எனவும், 

அதர்வணவேத அதர்வசீரோபரிஷத். 
620 யொஹவஷெவெற-உ. வ ௰வாறு LIOR | uaa. 50] 

பம8ஹெனா$] 

தம் யோஹவைருதரல்ஸபசலார் யச்சப்ரஹ்ம। யச்சவிஷ்ணு॥। 

யச்சமஹேசர॥
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(இ-ள், **எந்தத் துரியருத்தா ராகிய ௮ர்தப் பகவான் 

(9ரமஸ்வரூபன், விவ்ணுஸ்வளுபன், ம?கசுவரஸ்வரூபன், (குண 

குத்தின்). எனவும், 

ஸாமவேதமைத்ராயண்யுபரிஒி த். 
2-6 “0 ZEWEITH.T BAN 21209 0.081589 காறயி தா -நரவரா) சி] 

மூட்சவாதாத்மஸ்தம் ப்ரபும் பகவர்தம் சாரயிதாரம் சாபச்யத்। 

(இ.ள), ::(பீரகருதியின் குணங்களால் கட்டுண்டு) மூட 

மைப் போனபடியால் அத்மாவினிடத்துள்ளவலும், பிரபுவும். 

பகலானுமாகிய பிரேரகனைக் காணவில்லை? எனவும், 

அதர்வணவேதபஸ்மஜாபாலோபரீஷத்: 

அத்வைதம் சதூர்த்தம்............பகவந்தம் சிவம். (70-ம் 

பந்கம் பார்க்க), எனவும், 

கூர்மபுராணம், 
பகவான் ஸர்வ விஜ்ஞானாத் (18-ம் பக்கம் பார்க்க) எனவும் 

வருவனவாறறிக, அன்றியும் சுருதிகற்பசூத்திரங்களிலும், 

1 8Glan aan .va§| Woes e_pvras ore reir BUSI! Gi) 

(92 சுஹுமமவரது| reClan can» soap yovnrris| 29 alr 

wo vl _grr> உ£ய| 
ச க 

சபஸ்தே ௮ஸ்.தபக॥। பச௮1 பராசசசமுகாக்ருதி। அயம்மே அஸ்து 

பசவார்। சமஸ்தே ௮ஸ்.து பசவர் விச்வேச்வராய। ஒம் பகவதே ருத்ராய | 

(இ-ள்). **ஓபகவ! உன்னை வணங்குவாம். gus! yt) 

புறம் நோக்கிய திருமுகமண்டலத்தை எமது பக்கம் திருப்பி யரு 

ளுக. இச்தப் பகவான் எமக்காகுக, ஓபகவ ! விசுவேசுவரா!! 
உன்னை வணங்குவாம். ஒபகவ! உருத்திர !! உன்னை வணங்கு 

வாம்!” எனவும், 

இஜாபாலசாகை, 

Boer vente) woGar GeaG sg ௬௨௦ வவெகு$ஷி 

0 oar lea) s| 
த்லம்வா ௮அஹமஸ்மி பசவோ தேவதே gandmasawed usGar 

CsaC si 

(இ-ள்), “8Cuw கானன்றோ பகவ! aS ser! நானே நீயன் 

ரோ பகவ! ததேவ! ” எனவும், 
22



170 ப்ரணவ வித்யா பரிமளம் என்னும் 

ஸ்ரீருத்ரநமகத்திலும். 
ஹெ ௯ ஷு .மவறு விஸெறாறாய 9ஹாசெவாய| 

ஈமஸ்தே ௮ஸ் தபஃவர் விச்வேச்வராய மாஹாதேவாய। 

(இ-ள்). *:பகவனாகிய விசும£வசுரர் பொருட்டும் மஹாதே 
வர்பொருட்டும் ஈமஸ்காரம் குக? எனவும் சிவபெருமானைப் 
பகவான் என்னும் சறப்புப்பெயரால் புகழ்ச் துள்ளன. திருஞான 

சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளும் ''பாகக்?தோய் பகவா பலி3யேற்றுமல் 

பண்டாங்கா?' எனவுக் திருவாய்மலர்ச்தருளினர். சதுர்த்த சப்த 
வாச்சியப்பொருளாயுள்ள பிரமத்தின் சகளவடி.வம் ஆதிபராசத் 

தியோடியைந்ச அருண்மூர்த்தமாகும். ௮து2வ அப்பரம்பொரு 
ளின் பழையகோலம். ஆதிபகவன் என்றதும் ௮க்கருத்து கோசு 

இய. ஸ்ரீமத் தாயுமானசுவாமிகளும் :'இனந்த பூர்த்தியாகி ௮௬ 

ளொடு கிறைச்ததெது '' என்றனர், இவ்வருட்கோலத்ையே, 

அதர்வணவேததக்ருசிம்ஹதாபரியோபரிஷ த். 
ஊ_றெ_த௦ லிறா9வாக்௦ 0௦௯௦ _நீலுலொ.ஹி த 

உவ தி? வறாஈவ தி5 வி ராகிஹ oe. Ail 

ஊர். தவரேதம் விரூபாக்ம் சல்சரம் நீலலோ ஹிதம்। 
உமாபதி; பசபதி। பிராஹேய மித ,ச்யு தீய! 

(இ-ள்.) ':ஊர்ச்துவவிரியரும், மேனோக்கிய நேத்திமுடை 

யவரும், சங்கரரும், நீலலோஹிதரும், உமாபதியும், பசுபதியும், 

(ரசரதயும், அளவில் பிரகாசமுளளவரும்'' எனறும், 

கிருஷ்ணயஜுர்வேதயோகதத்வோபரிஷத். 
_தி லொவ_ந௦ உராய _) ெ.ஹ௦வறஉ௦| 

த்ரிலோசனம் உமார்ச்சசேஹம் வரதம்। 

(இ-ள்.) *:முக்கண்ணன், உமைபாகன், வரதன்'' என்றும், 

சுக்லயஜுர்வேத மண்டல ப்ராஹ்மணோபரிஷத். 
உசாவல.ஹாய௦ _நீலக௦௦௦ qu vor as 

உமாசஹாயம் ரீலசண்டம்ப்.ரசார்தம்। 

(இ-ள.) *' உமாசகாயளை, நீலகண்டனை, பிரசார்தனை 

என்றும், 
தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணம். 

a yagatove| உ££வ_ தயெ வாவ _தயெ.நொ_ந83| 

ச்ருஷ்ணபில்களம்! உமாபதயே பசுபதயே ரமோரமீ॥!
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(இ-ள்.) ('கருமையுஞ்செம்மையுக் கலந்த திருமேனியுடைய 
வருக்கு, உமையம்மையின்பதிக்கு, பசுபதிக்கு ஈமஸ்காரம், ஈமஸ் 

காரம்'' என்றும், 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோபரிஷத். 
© SravamriLis உ௱ஸொற௦ வர 3-33 திலொவ நம நீஓக௦௦௦] 

உமாசசாயம் பரமேச்வரம் ப்ரபும் ச்ரிலோசனம் நீலகண்டம்! 

(இ-ள்.) :'உமாசகாயராய், பரமேசுவரராய், பிரபுவாய், 

பூச்சண்ணராய், நீலசண்டசாய்'? என்றும், 

புருஷ் ஸூக்தம், 
கஹொறாதெ உாமெ_1.அஹோச £தரேபார்ச்வே 

(இ-ள்.) பகலும் இரவும், அதாவது செம்மையு& ௧௬ 

மையும் இருபக்கக்களாகும்'' என்றும் கூறி மகிழ்ந்தன. இன் 

னும் ௮3னச உபநிஷத் பிரமாணங்களும் போதுமான ஏதுக்க 
ளாய் நில.புற்றன, இந்தக் கோல?ம தஹரவித்தையின்கண் 

உபாசிக்கப்படும் திவ்விய சொரூபமாகும். பரம கருமையச் 

திருமேனி தாக்கயுள்ள இப்பொன்வண்ண?ர பற்பல வேதவாக் 

யங்கள் ஓயாது துதிக்கவும், அந்தணர் உயர்காயத்திரி மந்திரத் 

தால் உபாசிக்கவும், சூரிய்மண்டல மத்தியில் எழுந்தருளியிருக் 

Gor pert, ரம விஷ்ணு ருத்திரர்களுக்கு?மலாய், துரீயதத்து 
வமாய் நித்திய விபூதிமப ஸ்ரீ சோம லோகமென்னும் மஹா சிவ 

புசத்தில் எழுர்தருளியிருக்கும் உயர்வொப்பற்ற சகள வடிவமும் 
இதுவே. இத்தகைய அசாதியாயுள்ள பழைய திருக்கோலத் 
தையே ஆளுடையவடிகள் 'மீதாலுக் துகலுங் குழையுஞ் சுர௬ 

டோடும், பால் வெள்ளை நீறும் பசுஞ் சாந்தும் பைங்கிளியும், 

சூலமுந்தொக்க வளையுமுடைத் தொன்மைக், கோலமே கோக்இக் 

குளிர்ந்தூதாய்க் கோத்தும்பீ ? என்று வாழ்த்தி உள்ளக் குளிர்க 

தனர். மீவதமும், 

Lo) B&O LIT ooo ரவ. தவா? 

யத்தேசல்யாணம் ரூபம் த.த்தேபச்யாமி) 

(இ-ள்,) “எது உனது திவவிய மக்கள விக்செஹறம் ௮தைக் 

காண்டென்றேன்,” என்று சாற்றியது. இவ்வாறு சுருதிகளெல் 

லாம் துரியமூர்த்திக்கு மாதாளும் பாகமுதலியவற்றை ஓப்பியி 

ருக்ச சான்காவது தெய்வத்திற்கு உமாசகாயத்வாதி லிங்கங்கள்
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இடையாவென்று போலி அத்வைதிகளாகெயெ ஏசாத்மவாதிகள் 
சாதிப்பது சிவாபராதத்தை விலைகொடுத்து வாகியெ பாவத்தின் 
பயனேயாம். ஐயகோ! இவர்கள் ஏனோ வேதோக்தமான 
விபூதி, உருத்திராட்ச ஸ்ரீபஞ்சாட்சர முதலிய சைவ மங்கலங்க 
ளைத் தாங்க ௮ம்மையப்பரை வழிபடுஞ் சைவர்கள் போல் திரிய 

மவண்டும். வினை கொடிது! கொடிது!! என்னை! தத்துவாதீத 

ராகிய கடவுள் அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் பரிபூரணமாய் நீக்க 

மற கிறைக்துகிற்கும் இபல்புடையவசாயிற்றே அவருக்குச் சரீர 

முண்டென்று ஒப்புக்கொள்வது எங்கனமெனிற் கூறு தம் :-- 

ஆத்மாக்களுக்குப் பெத்தகிலை யெனவும் முத்திரிலை பென 
வும் இருவித நிலைகளுண்டு, அதனால் முன்னைப் பழம்பொருட் 

கும் முன்னைப் பழம்பொருளாயுள்ள பிரமத்தினது நிலையும் இரு 

வகைப்படுவதாயிற்று, அவற்றுள் பஞ்சகருத்தியஞ்செய்து நிற் 

குநிலை தடஸ்கநிலை யெனப்படிம், ௮வவாறு கிருத்தியஞ் செய் 
யாது ஒழிந்து தான் மாத்திரமாய் ஞானானத்தமயமாய் நிற்குகிலை 

சொருபநிலை யெனப்படும். ௮ந்த ஞான சொருப?2ம கடவுளுக்கு 

உண்மை நிலையாகும். அதைத்தான் உண்மை ஞானிகள் தம் 

மெய்யறிவால் வழிபடுவர். ௮து கண் மூதலிய ஞா3னந்திரியல் 

ஈளாலும் மனமுதலிய ௮ந்தக்காணக்களாலும எட்டப்படுவ 

தன்று. ஞானிகள் இந்திரியக்களும் ௮ந்தக்கரணங்களும் ஏக 

தேச அறிவை உண்டாக்குவனவென்று நன்குணாச்தவர்களாத 

லின் அவற்றைகவிட்டகன் று திருவருளையே துணையாகச்சொண்டு 

அ௮வ்வருளின் வசப்பட்டு கின்று வழிபடுகன் றவர்கள். ௮.தனால் 

அவர்களுடைய வழிபாடு ஞானவழிபாடாகன்றது. அதற்கே 
அதீத வழிபாடென்றும் அறிவுத்தொழில் வழிபாடென்றும் 

பெயர். செவபரம்பொருள் அறிவுருவாசலின் அ௮ப்பரம்பொரு 

ளுக்கு அவ்வ ப।டொன் 3ற முகச்கெமாகும். அதில் பரிபாகம் 

ஏற்படவேண்டுமானால் மன த்தூய்மையே அ த்தியாவசியசம், அவ 

வழிபாடியற்றும மாசற்ற அறிவாளர் மனத்தை ஒடுக்குவதில் 
முயற்சி செய்யாமல் எப்பொழுதும் ௮றினவ வெளிமுகப்படுத் 

தாது உள்ளொடுக்க அருளில் நிறுத்தி, ஆனர்தத்தில் ௮மிழ்ச்தி 
யாதொரு செயலுமற்று, அசைவின்றி அறிவாய் இருந்துவிடு 
வார்கள். அதைத்தான் !'ஒங்குணர்விலுள்ளொடுக்கி யுள்ளத் 
துளின்பொடுக்கத், தால்குவர் மற்றேதுண்டு சொல்'' என்று இரு
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வருட்பயன் கூறியது, (! தொட்டுக்காட்டாதவித்தை எட்டுப் 
போட்டாலும் வாராது''என்னும் பழமொழிக்ணெக்கக் குருபக்தி 
யுளளவர்களுக்கே இவ்வுண்மை விளங்கும், சாதாரண ஆத்மாக் 

களோ இந்திரிய ௮ந்தக்கரணம்களிள் துணையில்லாமல் ஜீவிப்ப 
இல்லை, ஆசையினாலே அவர்கள் கேவலம் ஒர் சாராரிய்ற்றியபசு 

நூல்களை வாசித்துகிட்டுத் தாங்கள் ஞானவழிபாடு செய்வதாக 

நடிப்பதும் பிதற்றித்திரிவதும் பெரும் பேதமையேயாம். 

கிருஷ்ணயஜுர்2வத தைத்திரீயோபரிஷத். 

WO gran Qar Jag) க OIF TO! °) & Favre a| 

ஞூ_நந௦ உ ஊணொலவிஃாநு நபிலெ_திகஉவ ந] 

யதோலவாசோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மமஸாஸஹ। 

ஆரச்தம் ப்ரஹ்மணோவித்வாச் ஈபிபேதிகதாசக॥ 

(இ-ள்,) :*எதினின்றும் வாக்குகள் மனதுடன் கூட அதன் 

முடிவைச் சொல்ல இயலாமதும் ௮டையமுடியாமலும் திரும்பி 

லிமிகின்றனவோ அந்தப் பிரமத்தின் சொரூபமான ஆரக்தத்தை 

SO pause எக்காலத்திலும் பயப்படுகிரனில்கை'” எனவும், 

ஸாமவேதகேநோபரிஷத். 
யஷூா$_2௦ san 8 50 8 soLian sGae.ans| 

ச௬ுவிஷா_த௦ விஜா_ந_தா௦ விதோ_த 8விஜா_ந_தாக| 

யஸ்யாமதம் தஸ்யமதம் மதம்யல்ய ஈவேத;ஸு। 
அவிஜ்ஞாதம் விஜாச தாம் விஜ்ஞாத மவிஜாசதாம்। 

(இ-ள்.) **எவஜுக்குப் பிரம்மசொரூபம் தேரியவில்லை என் 

னும் ௮பிப்பிராயமோ அவளுக்குத் தெரிச்தது. எவலுக்குப் 

பிரம்மசொரூபம் தெரிந்தது என்னும் ௮பிப்பிராயமோ ௮வன் 
தெரிச்தானில்லை. தெரிக்தவர்களுக்கு ௮றியப்படா.து, தெரியாத 
வர்களுக்கு ௮றியப்பட்டது?” எனவும் கூறிப்போர்தன. திருவா 

சகமும், '“சொற்பதங்கடர்த தொல்லோன் காண்க.” “'சித்தமுஞ் 
செல்லாச் சேட்சியன் காண்க. *(நாலுணர் வுணரா நண்ணி 
யோனி காண்க? எனவும் வற்புறுத்தியது. இன்னோரன்ன பிர 

மாணக்களால் இரதிரியங்களையும் அ௮ந்தக்கரணங்களை யும்வென்று 

ஒருள்வழி நின்றவர்களுக்கே அர்த ஞான வழிபாடு கைகூடுவ 
தாகும். ஏனையோருக்கு ௮து எட்டனேயுஞ் சாத்தியமான காரிய 
மன்று, ஜகஜீவபரங்சள் மூன்றும் மித்தையெனவும், அகமே
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பிரமமெனவும், தானே சவமன்றித் தனிச்சிவம் வேறிலையெனவும் 
கூறித் திரியும் அபேதவா திகளுக்கு இந்த ஞானவழிபாடு கைகூடு 

வதரிது, ௮கண்டாகார நித்திய வியாபக சச்சிதொரர்த பிரமமும் 

அவர்களால் அறியப்படமாட்டாது. ஏனெனில் அவர்கள் சுற் 

பித்த பொய் நெறியை ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் முதலிய மூதறி 

சூர் அடியில் வருமாறு கண்டித்துள்ளார்கள, 

1, 

8, 

9, 

சொல்லுச் சடங்காச் சுகப்பொருளை நாமேனவே 

அல்லும் பகலு மரத்றுவதென்---ஈல்லரில 
ஞானமயம் பெத்றோர்கள் சாமில்$ல யென்பரர்தோ 

மோனமய மான வுரை. 

நரன்றா னெனுமயச்சம் கண்ணுங்கா வென்னாணை 
வான்றா னெனநிரைய மாட்டாய்8ீ--பூன்ருமல் 
வைத்த மவுனத்தாலே மாயை மனமிறர்து 

துய்த்துவிடு ஞான சுசம். 

பன் முகச் சமபநெறி படைத்தவரு மியாங்களே சடவுளென்றி 

டும் பாதசத் தவரும், வாததர்க்சமிடு படி.றருர் தலைவண க்க. 

நரனேன கிற்குஞானம் ஞானமன் றர்தஞானம் 
மேசனமா யிருக்ச வொட்டா, 

நாம்பிரமமென்றால் ஈடுவேயொன் றநுண்டாமால் 
சேம்பியெல்லா மொன்ருய்,ச திசமுசா ளெச்சாளோ. 

BIg தன்மை ழுவியே யெத்வுயிர்ச்கும் 
தானான வுண்மைதனைச் சாருரச ளெர்ரரளோ. 

ஊனொன்றி சாத னுணர்த் தமதை விட்டறிவேன் 

நானேன்ற பாவி தலைசாளுசா ளெர்சாளோ, 

தாம்பிரமங் கண்டவர்பேரல் தம்மைச்ஈண் டாங்க தவே 
நாம்பிரம மென்பவர்பால் சண்ணாதே, (கெஞ்சுவிஓ த த) 

ப.ரமதனோ லெகுயிர்சள் கற்பனையே யெல்லாம் 

பசர்சிவமே யெனவுணர்ச்தோ மாதலினால் நாமே 

பிரமமேனப் பிறர்ச்குரைத்துப் பொக்டெெழிர் தாங்சே 
பேசுன்ற பெரியலர்தம் பெரியமதம் பிடியேல். | திருவருட்பா) 

அல்லாமலும், பிருதிவியாதி ௮ஷ்டமூர்த்தங்களும் பரப் 
(ரம சிவனாது திருமேனியாதலின் ஆத்மாவையும் பிரமமெனக் 

கூறிய வேதத்தின் கருத்தை ௮ம்மகான்௧களே இழ்வருமாறுல் கூறி 

யிருக்கன்றார்கள், (௮ தர்வசிரசிலும் சிவபெருமான் சேதனாசேத 
னப் பிரபஞ்சமனை த்தையும் ௮ர்தர்யாமியாய்ப் பிரவே௫ித்து நின்
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நமைபற்றி எல்லாப் பெயர்களினாலும் ௮ழைக்சப்பட்டனர் 

என்று மொழிந்திருக்கன்றது.) 

1. விளக்குர் தசளியையும் சேறென்னார் நின்னை ச 
துளக்சமறச வனென்று சொல்வார் பராபரமே, 

2. பாராதி நீயாப் பகர்ந்தா லகமெனவும். 

ஆராயுஞ் சீலனு$ யாங்காண் பாரபரமே. 

3. ar@ 8 $யெனே wag swe p Quen ten yé 
தானா*ச்சொல்லாதோ சாற்றாய் பராபரமே, 

இந்தப் சமாணங்களால் சிவனைக்காட்டிலும் வன் வேறாக 
விருர்.தும் 2வனைச் சவனென்றது உபசாரம், வாய்மை இவவா 

றிருக்கவும் ௮பதவா இகளாகிய எகாத்மவாதிகள், ஆத்மா சிவம் 
ன இரண்டு பொருள்களில்லையெனவும், ஆத்மாவே சிவமென 
வும் ௮க்சகருக்தையே வேதாத்தங்களாகய உபகிஷத் துக்கள் கூறிப் 
போந்தனவெனவும், ஆத்மா சிவம் என இரூபொருள்கள் உண் 
டென்று சைவர்கள் கூறுவது சுருதிக்கு முற்றும் விிராதமென 

வும், அவவிஷயத்தில் யாதொரு சுரு௮ப்பிரமாணமுங் கடையா 

தெனவும் வாய் கூசாது 3பசி மகிழ்வர், அன்றியும் நாமே சிவம், 

நரமே பிரமம், நம்மின்?மல் ஒரு பிரமும் இல்லையென்றும் போ 

திப்பார்கள். இவர்சளது சழக்குரையைச் சுருதிகொண்டோட்டி 
எமது வைதிக சைவவுண்மையை விளச்குவாம். 

பஞ்சருத்சங்களிலொன்முகிய சுவேதாசுவதரோபரிஷத் 
கி,காறணு௦ பஹ க-உதஹஜா_தா$| 

வசி. 8 

FartOa rao avons, திஷா] 

swing 18 Gs cav>Glas 5 Gray 

a 5{reClaner, ஊவிடொவு yaw 

சம்சாரணம் ப்ரஹ்ம குதஸ்மஜாதா। ஜீவாமகேோக்வசஸம்ப்ர இஷ்டாய 

அதிஷ்டி 31 சோஸு*ப்தேதரேஷாுவர் தாமஹேப்ரஷ்மவிதோவ்யவஸ்சாம்। 

(இ-ள,) :'எது காரணமாகிய பிரமம், யாம் எதனிடம் 
பிறந்தோம், எதனால் ஜீவித்திருக்கன்றோம், எதனிடத்து எமக்கு 

ஓடுக்கம், சொற்பனந்தவிர மற்றைய ஜாக்ரொவஸ்ையில் எவ 

னால் ௮ திஷ்டி க்கப்பட்டிருக்கின்றோப். பிரமலித்துக்காள் ! இதன் 
ஸிவஸ்ைைதயைச் (சொல்லுங்கள் என்று வினலி ,
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காலுஹமாவொ நிய Gui) உவா 

ஹூ_தா.நியொ £9 iA 

ஷுயொ.ழ ஊவா வைத் Sorex & 

‘2 “v0 29 G-gre1) sven வஉ-$வஹெ_த-8]| 

காலஸ்வபாலோ கியதிர்ய,தருச்சா பூதாசியோசிடபுருஷஇ இிரிச்தயம் 
ஸம்யோச ஏஷாம் ஈத்வாச்ம பாகாத் ஆ சமாப்யரீசஸ்ஸுச துச்சுஹே £ :| 

(இ-ள்.) '*காலம், சுபாவம், கர்மம் ௮ல்ல.து தலைவிதி, தற் 
செயலென்ற சூனியம், பூதம், பிர௫ர௬தி, புருஷன் என்ற சரீரம், 
இவற்றின் கூட்டுறவுஆயெவிவைகள் ௮சேதனம்களாதலால் விசா 
சிக்கப்படவேண்டுவன. ஆத்மா (சுதந்தரமின்றிப் பாதந்திரப்பட் 
டுச்) சுகதுக்கங்களை நுகர் தலால் ௮ரீசளுவன்'! என்று அதற்கு 

விடையிறுத்தி, 

உகாரணாரநி நிகிலா.நி.தா.நி ST OT Bil HT dag Cs 050 | 

ய: தரரணாகி நிிலாநிதாரி சாலாம புக்தாச்யதிதிஷ்டத்யேக1। 

(இ-ள.) “காலம், ஆத்மா முதலியவற்றுடன்கூடிப மற் 

தெல்லாக் காரணங்களையும் எவனொருவன் + Berg BGs 

முன்? என்று முடிவுசெய்து அதிஷ்டிப்பவன் ஈசனெனவும், ௮. 
ஷ்டி.க்கப்பபுபவன் ஆத்மாவெனவும் வேறுபடுத்தி பிரமம் ஆத்மா 

என்லும் இருபொருளையும் சாட்டி ஸ்திரப்படுத்தியது, இத்த 
கையப் பிரமாணங்களால் ஆத்மா பிரமமாகாதொழிச்தமை பிரத் 

தியட்சமன்றோ. இன்னும் ஆத்மா பாமாத்மா பேதக்களைப்பற்றி 
பிரபல சுருதிப்பிரமாணங்களிற் லெவற்றை ஈண்டு எடுத்துச் 
காட்டுவாம், 

கிருஷ்ணயஜுர்வேதகடவல்லியுபரிஷி த். 

587 ganoQlu b> வஸ் foro’ 

ெத்ஷாஃஹுவ௦ VUTUD_go Os sQragmo| 

தீமாத்மஸ்தம்யேது பச்யர் தி$.ரா॥ தேஷாம்சசம் சாச்வதம் சேதேேரஷாம்। 

(இ-ள்.) ':ஆத்மாலிடத்துள்ள அவரை எந்தத் தீரர்கள் 

சாண்பார்களோ அவர்களுக்கே சாசுவத,தனர்தம், பிறர்க்வ்லை" 
இம்மந்தரம் சுவேதாசுவதரோபரீஷித்திலும், பிரம்மோபரிஒ த்திலு 
முளளது, ்
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அதர்வணவேதமுண்டகோபரீஷ த் 

வாஹாுவணபிா வஊயபாஜா வ வாபா 

ஹ்ாாந௦ வரக்ஷ௦ வறிஷஷக௦ெ & | 

கயொரறெக$ விவ? ஷாஅ தி 

2 V0 650) fF kL De பர தி 

த்வாசுபர்ணாஸயுஜாஸகாயா ஸமாசம்ங்பூஷம பரிஷஸ் ஜாதே!। 

தயோரேச? பிப்பலம ஸ்வாச்வததி ாசஈச்ஈஈ்மீயா அபிசாச£தீ॥ 

(இ-ள்) இரண்டு கய பட்சிகள் ஒருங்குகூடி சினே 

௧க2மடுற்றன. ஒரு விருட்சத்திலயே சே/ஈலுகொண்டிருக் 

இன்றன: ௮வறறுள ஒன்று கைப்பை நன் ரகப்புசிக்கின்ற ௮ 

மற்ஜென்று ஒன்றையும புசிக்காம?ல 1ரகாசித் அக்கொண்டிரு ஈ 

ன்ற தல் (விருக்ஷம் -சரீசம்) எனவுப, 

Meir) th azole, aso tag fl 9 

நீபபாஹொவதி 8 a cm 5 | 

3 வ. ௦087 6 ்9-59 7) திஸ் 

ஷு) ஹி 08 df al 6Q uur ae | 

ஸமாரகே வருக புருஷோகி மக்சோ SeurCereS apanmures' 

ஜ ௦ஷ்டம்யதா பசயதயரயமீசம் தஸ்யமஹிமாக மிதிவீத£சாக3। 

(இ-ள.) ஒரே விருட்சத்திலிருக்தும் புருஷன் & FH STU ப் 

நவனப் மோஹித்துத் துக்கக்கன்றான், எப்பொழுது நித்ய 

இருப்தனாயும் வேறானவனாயுமுள்ள ஈசனைக் காண்பானோ ML) 
பொழுதே சோகங்களையெல்லா மொழித்து ௮வன் மஹிமை 

யைப் பெறுவான்.'' (இம்மக்திரங்கள் சுவேதாசுவதரத்திலும் ருக் 

வேதத்திலுமுள்ளன) எனவும், 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத சுவேதா சுவதரோப$ஷத். 

*_மிபறா_தா வ்யூ jos ஸொக மாவாக 

Ber Gaur (ol p.aso சாவ). ஹவ__,வா்ெ 0$| 

அடீசச்சா ச்மாபத்யதே போக்த்ருபாலாத் 

ற்ஞா,ச்வாதேவம் முச்யதே ஸ்ர்வபாசை! 

(இ-ள்) *அகீசனான ஆத்மா போக்காவென்ற பாவனை 

யால் பந்தமடைஇன்றான். தேவனை அறிந்தபோது எல்லாப 
பர்சங்களினின் றும் விடுபடுனெ முன்,” எனவும், 

29
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கசோாஜெளவாவஜா வீறு நீறள| 

ஜ்ஞாஜ்ஜெஎத்வாவஜாவீசசெள। 

(இ-ள்.) :*பிறவா தவர்களாகய பேரறிவினலும், இற்றறிளி 
னனுமாகிய இருவரும் ஈசனும் ௮ரீசனுமாம்.'' எனவும், 

க்ஷ£ரவயா_ந 987_காக்ூற௦ ஊரா? 

Spur gr bras v0). Geaanr «|| 

க்ஷரம்ப்ரகாகமம்ரு தாக்ரம்ஹர$ க்ராக்மாசாவீசதே தேவ oasi 

(இ-ள்.) *கூரம் பிரதானம் ௮ச்ஷரம் அமிருதம். க்ூராத் 
மாக்களை அளுபவர் ஒரே தேவராஇய ஹாரர்.” எனவும், 

ap a5, \ Se vr 20 25.5 Se. yr 
ale. 27 alGle. ) Fv) sLan~Oawr ts 

க்ரர்தய வித்யாஹ்யம்ருதந்து oS swe 

விச்யாவித்யே ஈசதேயஸ்து ஸோர்ய?। 

(இ-ள்.) ''அவித்தையென்றது ௮சேதனம், வித்தையென 
றது சேதனம் (அத்மா), இவ்விரண்டையும் ஆளுபவர் அவர் 

றிற்கு வேறாயுள்ள ஈசர். * எனவும், 

யஈஹெசுஹ Base த ஷூ3 

eOdanQe amu ஹவிஷா Sus! 

யஈசே௮ஸ்ப தவிபதச் சதுஷ்பத$ சஸ்மைதேலாய ஹவிஷா விதேம। 

(இ-ள்.) “எவன் இத்த இருகால்களுக்கும் காற்கரல்களுக் 
கும் ராயகன். அத்தகைய தேவனுக்கு ௮விசு கொடுப்போம்." 

கணொறணீயா _நஹ_தா8ஹீயாறு 

சூ.தா.ம௩ஹாயா:௦ மிறி_தாஹ 950 HIT S| 

525 59 aur) gaS_sQvorGesm 
௦ யா -த$௨) ஸாஉ நஹி 8] | 

அணோரணீயார்மறஷசசோமஹீயாச் அத்மாகுஹாயாம் நிஹிதோஸ்யஜந்தோப 
தமக்ரதும் பசயதிலீதசோகோ தா.துுப்ரஸா சாச்மஹிமாசமீசம்!। 

(இ-ள) ('அணுவுக்கணுவாயும் மகத்துக்கு மகத்தாயுமுள்ள 
பரமாத்மா இத்த ஐர்.துவின் இருதப குகையில் உள்ளார், இரி 
யையில்லாதவரும், மகிமை பொருந்தினவருமான ௮வ்விசனை 
அவரது பிரசாததீதால் சோகமில்லாதவனாய்க் காண்ணெருன்,!' 
(இதே மக்திரம் கடம், சரபம், ஈாரதபரிவராஜசம் எனலும்
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உபநிஷத்துக்களிலும், தைத்திரீயாரூணசாகை நா.ராயணத்தி 

ஓம் கூறப்பட்டுள்ளது). (மஹிமாஈமீசம் சர்வவேதவேதாக் தங 

களிலும் புகழப்பட்ட பெருமையுடைய பரமேசுவரராகெய சிவ 

பெருமாளை) (பசமாத்மா-மஹேசுவரர்) எனவும், 

யஜுர்வேதம் (தைத்திரீயஸம்ஹிதை.) 
வஷா8ஸலெவஸு-வ தி? பெபடரா௦ 2G PARES 52 

Sa_2ra| 

ஏஷாமீசேபசுபதீ$ பசூராம் சதுஷ்பதா முதச தவிபதாம்। 

(இ-ள்.) 1;இருகாற் பசுக்கள், நாற்காற்பசுக்கள் ஆ௫ய 

இருவகைப் பசுக்களுக்கும் பசுபதியே பதி,” எனவும், 

சுக்லயஜுர்வேத ப்ருஹதாரண்ய கோபரிஷத். _ 
(1) சூ.கெ) வா_கா_ந௦ வெ) ௧ (2) யொவிதோதெ திஷ , 

(1) ஆதமர்யே வாச்மாம் பச்யேத் (2) யோவிஜ்ஞானே திஷடர். 

(இ-ள்.) (1) ::இத்மாவிலே ஆத்மாவைக் காண்க. (உபா 

சிக்க)” (5) “எவர் விஞ்ஞானத்தில் (ஆத்மாவில்) இருக்கின்ற 

னோ, எனவும் வருமாறு காண்க. 

இத்யாதி வேதப் பிரமாணங்கள் இன்னும் பலவுள. 
அவற்றையெல்லாம் ஈண்டுகூதின் விரியுமென்றஞ்சி விடுத்தனம். 

ஸ்மிரு திகளும், இதிஹாசக்களும், புமாணங்களும், வேதார்தசத 

காந்த சாஸ்திரங்களும் இவ்வுண்மையையே எடுத்துப் போதிப் 
பனவென்றுணர்வாயாக, 

இனி ஜகத்விஷயமாகவும் ௮ம்மூதறிஞர்களது அபிப்பிரா 

யத்தைக் கூறுதும். தாயுமானசுமாமிகள் பாடல், 

1. ௮ண்டபகி ரண்டமும் மாயாவிகாரமே ௮ம்மாயை யில்லாமையே, 

2. உண்டுபோ லின்றா முலகைச் திரமெனவுட் 
கொண்சொன் பெற்தபயன் கூறாய் பராபரமே. 

3. வருவான்வர் தேனெனல்போன் மன்னியழியுஞ் சசத்தைத் 
தெரிவாக வில்ஃயென்ற தீரம் பராபரமே, 

4. இல்லாத சாசியத்தை யிசரித்துச் ரிர்ைைவழி 
செல்லாமை சல்லோர் திறக்காண் பராபரமே, 

5. உண்டுபோ லின்றாம் பண்பி லுலகனை யசத்துமென்பர் 

~ ener As Buses)
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இவற்ருல் உலகம் முக்காலத்தும் மித்தையென்பாசை மறும் 

துக் காரிய ரூபத்தால் உள்ளதுபோலத் கோன்றினும் சாரண 

ரூபத்தால் இல்லதென்பதை கிறுவியதாயிற்று. ஞானிக்கு ஜக 

மில்லையென்ற தீரம் காரியப்பாட்டினை கோக்கயேயாம். சூனியம் 

என்னும் பொருள்படவன்று. எச்சமயத்தவர்களாலும் புகழ்க் FI 

2பசப்படும் ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் காணப்படும் பிரபஞ்சமெல் 

லாம் சைவதாற்களி?ல உறப்பட்ட உபமானங்களாகயெ கான 

சலம், சொப்பனவுலகு, இந்திரஜாலம், நீரிலெழுத்து ஆகாயத் 

தாமரை, முயற்கொம்பு யெ இவற்றைப்போல் பொய்யா 

யொழியுமென்று அவற்றின் நிலைபாமையை விளச்இக் காட்டின 
மரயன்றி ஏகாத்மவாத நூல்களிலே சொல்லப்படும் கயிற்றரவு, 

இளிஞ்சல்வெள்ளி, சந்தர் வககரம், மலடிபுத்திரன், தாணுபு(௬ 

ஷன் ஆய இக்க உவமைகளைச்சொல்லிச் சூனியமென்று மறக் 

துங்கூறிறைல்லர். இதுவே சற்காரிய வாதக்கூறும் வைத 

சைவமரபாகும், அதலால் தாயுமானவர் வைதிக சைவ. 

இலையிக்கனமிருக்க, மேற்சொன்ன ஞானவ[ீ பாடென் 

மை அறிவுத்தொழில் வழிபாட்டைச் செய்ய இயலாதவர்க்கு 

அவர்கள் உப்ய2வண்டி கடவுள் அருவம், அருவுருவம், உ ௫வம் 

என்லும் மான்று வடிவங்களையும கருணையால் கொண்டருளுவா 

சாயினர், ௮வ்வருட்கோாலங்கே தடஸ்தநிலையென்றுசொல்உப் 

பரம் அ வற்றள் அருவவழிபாடூ மனத்தை இரந்திரியங்களின் 

வழி செல்லவொட்டாது கடுத்து அந்தச் சுத்தமனத்தால் ௮௧ 

தே தியானிக்கப்படுவதாகும். அவ்வாறு தீயானமியற்றுமவா/ 

யோகிகள் என்று சொல்லப்படுவர், ற்தத்தியான வழிபாடே 

பதிப்பொருளைப்பற்றியது. ௮ப்பொருளுக்கு வடிவ முதலாயின 

இல்லாமையால் சர்வ வியாபகஞ் சிறக்கும், ௮ட்படியிருர்தும் 

அது ஞானவழிபட்டி லுக் தாழ்ந்ததாகும். இனி அருவுருவ வழி 

பாடாவது மனததை ஒருவாறு அடக்கியும், இந்திரியங்களின 

வழி பெரிதும் செலுத்தியும் வழிபடுவதாகும், அதாவது, ௮௧ 

தீதே மனத்தினால் இருதயத்தில் பூஜையும், உந்தியில் ஓமமும், 
புருவஈடுவில் தியானமும் செய்தலோடு புறத்ேச இர்திரியங்க 

ளால் இலிக்கவடிவில் பூஜையும், ௮க்கினியில் ஓமமுஞ் செய்சு 

லாம், இவ்வழிபாடு செய்வோர் கிரியையாளர் எனப்படுவர். 
உருவவழிபாடாவது ஆலயத்திலே, சென்று ௮ங்கு அருட்குறி
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தோன்ற எழுந்தருளியிருக்கள்ற அருவுருவத் திருமேனியை 

புடைய சிவலிங்கப் பெருமாளையும், சந்திரசேகரர், உமாமகேசு 

வரர் முதலிய மூரர்த்தங்களையும் வழிபடுவதாகும், ௮த புறத்தே 

இந்திரியங்களால் வழிபடுவது. அதைச் சுருக்கமாசக்கு.றின் 

ORT GBD) இந்திரியம் உருவத்தைத் தரிசிக்கவும், காதாகய இந் 

திரியம் ௮வருடைய குணம௫மைசளைக் சேட்டுகிற்கவும் பெற்று 
மெய்மறந்து நிற்றலாம். இவ்வாறு ஞானேர்திரியக்கள் மாத்திர 

மல்ல. கர் 2மநதிரியங்சளுள் கால்கள் வலம்வருவதும், கைகள் 

கூப்புவதும், வாக்கு வாழ்திதுவதுஞ் செய்தலாம், தெய்வவழி 

பாட்டில் பிரயோசனப்படிம் இவவிந்திரியயகள் ஒருவழிப்பட்டு 

நிற்கும்? பா து மற்றைய இர்திரிபலகளுங்கூட ஒடுங்கி அவற்றின் 

வழியே சார்ந்து நிற்கும் அப்பொழுது கரணக்களும் கித் 

துருகி இச்திரியங்களின் வ(£ 2பறின் று உணமைபக்தி செய்து 

பரவசப்பட்டுகிற்கும், இவற்றின் விரிவான தத் துவார்த்தத்தைத் 

சடுத்தாட்கொண்டபுராணம். 

றர துபேோறிவுக ஈகண்களேசொள்ள உஎப்பெருக் கரணங்க ணானகுஞ் 

சிநரழதையேயாகக் குணமொருமூன்றக் திருச்துசாத்து விசமேயாச 

இர் துவாழ்சடையா னாமோனக்த வெல்லையில் தனிப்பெருங் கூத்தின் 

வந்தபேரின்ப வெள்ளத்துட் டிளைத்து மாறிலா மடிழ்ச்சியின் மலர்ந்தார். 

என்ற திருச்செய்யுளில் கண்டுகெளிக, இவ்விதமானகாயத் 

தால் வழிபாடியற்றுவோர் அ௮யராவனபுடைய சரியையாள 

செனப்படுவர். ௮வர்கள் மாத்திரமல்ல, மேற்சொன்ன சரியை 

யாளரும், யோூயெரும், ஞானிகளுங்கூட மனமும் அறிவும் 

புறத் இந்திரியங்களின் வழி செல்லும்போதெல்லாம் அவற்றை 

விஷயங்களிலே செல்லவொட்டாது தடுத்துக் சடவுளிடத்துச் 

செலுத். துதற்பொருட்டு ,தலயவழிபாடு செய்யாநின்றார்கள் 

அவ்வாறு ஞானிகள் செய்வதால் அவர்களை ஞானிகளல்ல 

வென்று புறங்கூறுதல் கூடுமோ! திருக்தாண்டசவேந்தர் ஞான 

த்தாற் ஜொழுவார் சிலஸஞானிகள், ஞானத்தாற் ரொழுவேலுளை 

நானலேன், ஞானததாற் மெழுவார்க டொழக்கண்டு, ஞானத்தா 

ஓனைநாலுர் தொழுவனே'' என்று வற்புறுத்தியுள்ளார். சிவ 

ஞான சித்தியாரும் ''ஞானயோகக்கரியா சரியைகாலு நாதன் 

றன். பணிஞானி நாலிலுக்குமுரியன்?' என்று பணித்தருளியது.
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இதுகாறுக் கூறியவற்றால் கடவுளுடைய உண்மைச் 
சொருபமான ஞானநிலை ஒன்றெனவும்,ஆத்மாக்களின்பொருட்டு 
அ௮ருவமுதலாகக்கொண்ட நிலை மூன்றெனவும் நிரூபிக்கப்பட் 
டது. படவே, இச்கான்கு நிலையும் அறிவால்மட்டும் வழிபடுத 
அம், மனத்தால்மட்டும் வழிபடுதலும், மனத்தாலும் காயத்தா 
அம் வழிபடுதலும், காயத்தால்மட்டும் வழிபடுதலும் ஆகிய 
தான்குவகையுள் எடல்கியுள்ளன. அவையே மோட்சஹே.து 
வான சிறந்த சிவாராதனங்களாம், அவற்றின் பலனாகிய முக்தி 
களும் பரமுக்தி, ௮பாமுக்த, பதமுக்திஎன மூன்முயத்திகழ் 
கின்றன. வைதிகசைவந்இல் பிரதிபா திக்சப்பட்ட கடவுஞ்டைய 
சான்கு நிலைகளுக்கும் பிரமாணம் வருமாறு:-- 

சிவஞான சித்தியார். 
உருமமனி தரித்தச் சொண்ட தென்றறு முருவிதர்த 
அருமேனி யத.வுய் கண்டோ மருவு வானபோது 
திருமேனி யுபயம பெத்றோஞ் செப்பிய மூன்றுசர் சல் 
கருமேனி சழிச்சலர்த கருணையின் விளைவுகாணே. 
உருலருள் குணககைளோடு முணர்வரு ளூருவிற் ரோன்றல் 
கருமமு: மருளரன் ரன் கரசரணாதி சாகம் 
தருமரு ஞபாக்கமெல்லார் தானருடனச் கொன்றின்றி 
அருளுரு வுயிருச்சென்றே யாக்கு௮ ன$ிர்சனன்றே. 

திருவிளையாடற் புராணம். 
அருவாகி புருவாட யருவுருல:க் ஈடர் துண்மை யறிவானச்த 
உருவாகி யளவிறச்த வுயிரா9 யவ்வுயிர்க்கோ ருணர்வாய்ப்பூவின் 
மருவா௫ச் சராசரம்ச எலலமுச்சன் ஸிடையு த்து மடக்ககின்ற 
கருவாக முளை சதரிவக் கொழுச்தை யாயிரக்கண்ணும் சளிப்பசகண்டான் : 

கந்த புராணம். 
அருவரு முருவுமாகி யாகாதியாய்ப் பலவா யொன்றாய் 
பிரமமாய் நீன்ற சோதிப் பிடிம்பதோர் மேனியாகச 
கருணைகூர் முகக்ச ளாறல் கரங்சள்பன் ஜிரண்டுக் கொண்டே 
ஒருதிரு மு. ஈசன் வச்தாக் குதித்தன னுலச முயய. .. என்பனஅாம். 

இனி கடவுள்கொ ளளும் அருவுருவத்திரு?மனி ஈசானாதி 
மர்திரல்களால் ௮மைக்கப்பட்டிள்ள து. ௮ம்மகதிரத் திரு?மனி 
யை சேசே தரிசிக்கமுடியாது. அதனால் அதைச் சிலைமுகலிய 
வற்றாற் சமைத்த உருவிற்பாவித்துப் பிர திஷ்டைசெய்.து வழி 
படவேண்டி யிருக்ெறது, அவவடிவில் கடவுள் மந்திரசரீரி
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பாய் அவிர்ப்பலிச்் ௪ ஆக்மாச்கள் செய்யும் வழிபாட்டை மிக்க 
கருணையோடு ஏற்றுக்கொண்டு ௮ருளபுரிகின் றனர். அல்லாம 

ஓம், அவ்வருவுருவத் திருமேனியேயன் றி உருவத்திருமேனி 
களையும் ஆதமாக்களின்பொருட்டு gy aur தாங்குகன்றனா, அக் 

கத்திருமேனிகளுங்கூட Rin முதலிய உருவங்களிற் பாவிக்கப் 

பட்டு வழிபடப்படுகின்்றன. அத்தகைய அருவுருவ உருவத்திரு 

மேனிகளை த் தான் விக்சரகாராதனம் என்று சிலர் குறைகூறி 

வருஇன்றார்கள் ௮ச்தோ! இது கேவலம் ௮ஸங்கதம். வேதக் 
கள் தாங்கள் முதலிய எந்த வித்தையும் அ௮வ்வழிபாட்டை 

விக்கரகாரா தனம் என்று வழங்கனதேஇல்லை. கடவுள எங்கும் 

நிறைந் ச சர்வபரிபூரணராதலின் மந்திர சம்ஸ்காரம், பிர திஷ்டை 

(முதலிபவற்ோடுக்கூடிய திருமேனிகளையும், ௮ன்பேவடிவாய்த 
இகழ்ஈது பாவிக்கப்பட்ட திருவுருவையும் அ௮திஷ்டித்து wap 

நின்வழீ த்மாக்கள் செய்யும் வழிபாட்டை ஏறறுக்கொள்ளு 

கல் அவருக்கு இன்றியமையாத பரமகருணாமய விலக்கணமாம், 

ஆதலால் ௮து கடவுள வணக்சமாகுமேயன்றி விக்சரகவணக்க 

மாகமாட்டாது, விக்ரெகவழிபாடு சரிரவழிபாடாகும். வம் 

Pua gs சரீரததையன்று சரீரத்துக்குள் எழுந்தருளி யிருக் 

குஞ் சரீரியாகிய தேவா திதேவனை, உயிர்சித்தாயிலுஞ் சடமாகிய 

சரீரத்தை இடமாகக்கொண்டு தை இயக்குதலைக் கண்கூடாக 

அறிகிறோம். அதுபோல சடவுளுஞ சித்துப்பொருளாய் எப் 

கும் நீக்கமற நகிறைந்தவராயினும் விக்ரெகமாய உருவத்தைத் 
தமக்கு இடமாகக்கொண்டு நின்று ஆத்மாக்களுக்கு ௮ நுக்ரெ 

கஞ்செய்கின் றனர். எப்படி ௮க்கனியானது விறகு, திரி மூக 
லியவற்றை இடமாகக்சொண்டு அடுதல், சுடுதல், ஒளிகாலல 

முதலியவற்றைச் செய்கன்றதோ அப்படியே சடவுளும் குரு 

லிங்க ஜங்கமங்களோ இடமாகக்கொண்டு ஆஹமாக்கள் புறத்திற் 

செய்யும் வழிபாடுககா ஏற்று ௮ருள்புரினெ றனர். அல்லாமலும், 

விக்கரஹம் என்னுஞ் சொல் (வி - வி?சஷமாக, சொரஹம் - இர 

ஹித்தல்) விசேஷமாகக் செஹிததற்குரிய உருவம் என்று 

பொருள்படும். ௮தாவது வியாபகமாயுள்ள சூரியனுடைய இர 

ணங்களுக்கெதிரே பஞ்சைப்பிடித்தால் ௮ப்பஞ்சில் ௮க்னி 

பற்றக்காணவில்லை. ஆனால் ௮க்கரணங்கள் பலவற்றையும் கண் 

ணாடி யொன்றில் ஒருமுகப்படுச்தி ௮தன் எதிரே பஞ்சைப்
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பிடிகள் அுப்பஞ்சில் அக்கனிபற்றுகல் (ரம தியட்சமன்றோ, 

அதுபோல பரமசிவத்தினுடைய அருட்குண லக ளனை திசையும் 

விக்கத்தில் ஒருமுகப்படுத்தி வழிபடல் நூர்த்திவணகச்சு 

மென்றுசொல்லப்படும், திருவெண்காட்டடிகளும்' சொ vel sc 

சொல்லின் முடிவினும் வேகச்சுருதியினும், மல்லனும் மாசற்ற 

வாகாயந்தன்னிலும் மாய்க்துவிட்டோர், இல்லினு மன்பரிடத் 

Bom மீசனிரப்பதல்லாற், சல்லினுஞ் செம்பினுமோ யி.ப்பா 

னெங்கள் சண்ணுதலே” என்றனர். இசனுல் சல்லிலுஞ் செம்பி 

ஓக்கூட கண்ணுதற்பேருமான் Dh 5 a ௮ நுக்கிரகஞ்செய்கின் 

௫ர் என்று பெறப்பட்டது. ஒலிவடிவாகிய எழுத்துக்களை வரி 

வடிவாகிய எழுத்துக்களாற் கண்டறிவதுபோல அ௮ழுவமாகிய 

கடவுளை அவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட வுருவங்களில்வைத்.து 

அறிதல் வேதசம்மதமாகும். 

இத்தகைய வழீபாடெல்லாம் சகட்டுச்சிந்தித்துத் செளிர்த 

மெய்யன்பர்களாகிய வைதிக சைவர்களுக்25 சிறப்பரகவுரிய 

சொரூப சிவவணக்கம் ஆகா. அது ,ன்மாவின் சேர்வணக்க 

மாதலின் கேவலம் ஞானமார்க்க?தாலன்றி வறெதனுலும வழி 

படத்தக்கதன்று, மற்று தடஸ்க எவபேதத்துட்பட்ட மூர்ஜ்தி 

களின் வணக்கமென்?ற அ௮றியக்கடவாய். அ௮னுக்கெகார்த்த 

மாகக்கொண்ட இம்மூர்த்தக்கள் பலவகைப்படி.லும் முடிவில் 

ஏகமாகய சிவபரஞ் ee Sout. பசுக்கள் பலஙிறங்களை யுடை 

யனவாக விருப்பிலும் அ௮லைகளினின் றம் வெளிப்பட்ட பாலா 

னது ஒரே கிறமாயிருத்தல் போல மூர், தஇிபேதங்கள் ௮னக்தமாக 

விருப்பினும் எங்கும் நிறைந்த சிவபரம்பொருள் நிர்ணயத்தில் 

பேதமேகிடையாது. ஏகனனேகன் இறைவனடிவாழ்க'”ஏன்ருர் 

திருவாதவூரடி.கள். இறைவன் எடுக்குங் கோலங்கள் பரிறராற 

படைக்கப் படுதலின்றி ௮வனருளால் எடுக்கப்படுவனவா தலால் 

அவைபற்றி ௮வன் 9 வறுபாடுற தல் சிறிதுமில்லை, ௮ வவடிவல் 
கள் ௮வனது ூறிவின்கண் தோன்றும் ஞானவடி.வங்களாம். 
ஆகையினாலே ஸ்ரீ தாயுமான சுவாமிகளும், '*'ஞானமேவடிவாயத் 
(2 தவொர்தேடும் சாட்டமே'' என்று வாழ்த்.இனார். மைத்ராயண் 

uth eg, 50 rere ப) ஊணொ௱$வெ 28 _gs lent 3O_§) cH r49| 
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திவேகாவ ப்ரஹ்மணோரூபே மூர் சஞ்சா மூர்ச்கஞ்சாத। 
யர்மூர்ச்சம் ததஸத்யம் ய,சமூரீத் தம் சத்ஸத்யம் த.சிப்ரஹ்ம தத 

mw & sit 

(இ-ள்). “Sros pea piss weapissn oo. Or 

ன்டு ரூபங்களுண்டு. எது மூர்த்தமா அது ௮சத்தியமானது 

(௮ சாவது தோன்றிகின்று மறைவது), எது௮மூர்த்தமோ ௮ 

சத்தியமானது. ௮.து பீரமம் ௮து Cano” aarp aber pg. 

மா - மஹாதேவ சப்தத்தையும் விளக்கியருளல் வேண்டும். 
ஆ - விளக்குதும். அதர்வணவேத அதர்வசிரோபகிஷத். 

RUS RANT HO) Os 8anrGlea? ய்ஹவ மாறு மாவாது வறி 

303) ரூ.தநா BOAO. ovr 3 gan Sabu) 5 sage 
வு டு ஹா 0ெ.வ$3| 

அத்சல்மாதுச்யதே மஹாதேக! யஸ்ஸர்வார் பாலா? பரித்யஜ்ய 
ஆச்மஜனுனயோசைளல்கர்யே மஹதிமஹியதே சஸ்மா துச்யதேமஹாதேவ. it 

(இ-ள், பின்னர் எதுபற்றி மஹாதேவர் எனப்படுசன் 
மர், எல்லாவியல்புகளையும் விடுத்து மசத்தாயெ பரமாத்மானந்த 

யோசைசுவர்யத்தின் பொருட்டுப் பூசிக்சப்படிளனெறனர் அது 
பற்றி மஹாதேவர் எனப்படுன்றனா?' என்று மொழிக்தது. 

இம்மக்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மஹாதேவகாமம் சிவபரம் 

பொருளுச்கே ரூடியசக உரியது, (128 - ம பக்கத்தில் எடுத்துக் 
காட்டிய கர்ப்போபநிஷத் மந்இரத்தாலும், (58-ம் பக்கதீதில் 
விளக்க காயத்திரி மக்திரக்களானுர் கெளிக). இவர் தேவர் 

கஞக்கெல்லார் தேவராயிருத்தவினலே தேவாஇ?தவென் 
ற்ழைக்கப்பட்டனர். விம ano Geadewan 9 விரா09_தவறா 

வ௱.கிக்ரஹம்.தேவதேேவஸ்ய விச்வமேதச்சராசாம்-இந்தச்சரா 

சரம் யாவும் தேவா தி.தேவருடைய வடிவம்" என்னும் வாயுஸம் 
ஹிதை உத்சசபாசப் பிரமாணப்படி. சர்வ சதனாசே தனப் பிர 

பஞ்சக்கரேயும் தக்குச் சரீரமாகக்கொண்டு விளங்குகின்றவரும் 
இம்மஹாசேவுசே. எப்படி விருட்சமூலத்தில் உற்றியஜலம் ௮வ 
விருட்ச சாகைகளைப் புஷ்பிக்கும்படிச் செய்கன்றதோ அப்ப 

டியே செவெபெருமா னுடைய பூசையினாலே அவருடைய சரீரமா 
சிய சர்வ வுலகக்களும் செழிக்க தன, பிருதிவிமுதல் சாதமீ 
ரூசச்சொல்லப்பட்ட முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் சிவபெரு 

24,
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மான வியாபித்து நின் தமையால் விஷ்ணு எனப்பட்டனர், படவே 

விஷ்ணுகாமம் காசாயணருக்கே உரித்தென்னும்கூற்று பயனறா 
தாயிற்று, அதர்வசிகோபரிஷத் * வவெ._௫.வாவு௦ Suv 8 i 
dag ~8 wi SaxB gave oh awed AEE DAs ayr-oras 6 3 gals 
ளும் எக்கு அடங்குவார்கள் அவர் விஷ்ணு” என்று விஷ்ணு! 

மத்தைச் சிவபரமாக காட்டியது, வெபெருமான் சர்வ?$தவ 
வியாபகாரயிருத்தல் பற்றியே கூர்மபுராணமும். 

ம்ிவொ eGanvot@@uoe டெ fT விஷ ௨ி!_தா8 ௨$ 
சி ண் 

anocaurrr OGae. Java 1%s aver g Ho) 5°| 
வ_தஜாவூ ௧௦ னை 2 ஸ்ரிவஹ ண பய 75h; 

ஒறு இ ) "0 ் ஈஹஷுூ௦ ஹவஸரர த குஹாா2.2) ஹே 87]_தடி | 

வோ மஹேச்லரச்சைவ ருத்ரோ விஷ்ணு பிதாமஹு 

ஸம்ஸார யஸ்ஸர் வஜ்ர 1 பரமாத்மேதிததவ1! 

எதரசசமாஷ்டகம்புண்யம் €வஸ்யபரமாத்புத.ம் 

ரஹஎயமஸர்வசாஸ் சேப்பல் ஸசாபூதம் ஸமுத்ரு sui | 

(இ-ள.) சிவன், மகேசுவரன், உருத்திரன் விஷ்ணு, பிதா 

மஹன், ஸம்ஸார வைத்தியன், ஸர்வஞ்ஞன், பரமாத்மா என்னும் 

எட்டுகாமக்கள் மஹா ௮ற்புதராயும், புண்ணியராயுமுள்ள சவ 

பெருமாளுக்குச் சமஸ்த சாஸ்்திரங்களினின்று சாசமாகவும் ரக 

சியமாகவும் எடுக்கப்பட்டன? என்று நிர்ணயித்தது. மறும் 

அஷ்டமூர்த்தக்களுள ஒன்றாகிய ஆகாசத்தில் மஹா?,*வ எப் 

தீ.த் தால் எழுக்தருளியிருப்பவரும் அவசேயாம். அவரது 'பெய 

ராய இம்மஹாதேவகாமம் பரத்தியல்பை முக்கியமாயும் தெளி 

வாயும் உணர்த்துகலினுலே வேதநாயகி மற்றைத் தேவர்கள் 

அளவுள்ள ஆனந்தத்தையுடையவர்களென்றும், அவர்களை முற் 

_ நும் ஒழ்த்துவிட்டு ௮ர்தமிலாவானந் தமுடையவர் சிவபெருமான் 

ஒருவசேயென்று ௮வரை ஸ்பஷ்டமாய் எடுத்துக்காட்டி, மோட் 

சாபேட்சையுடைய முமூட்சுக்கள் வேறு தேவதைகளைப் பூசிச் 
கும் பேதமையைச் சிறிதுஞ் ச$ூக்காமல் .சிவாபாசனத்தாள் 

அடையப்பெறும் நித்திய நிர்மல நிரதிசய பரமானந்த அற்புத 

ிிஷ்டையொன்றே முக்கெமென்று அவர்களுக்கு ஈல்லறிவுச்சுடர் 
கொளுத்த இர்சாமத்தைப் பிரசாணத்தின் இறுஇியில்வைத்து 
நிரூபித்தனள். இதனால் ஆயன், அரி, அரன் என்லுர் திரிமூர்த்
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இகள் பாமுச்தியின்பொருட்டுச் சேலியராயினரல்லர் எனறு 

பெறப்பட்டது. படவே சர்வ மூலகாரண .தூரீய மூர்த்தியாகிய 

மஹாதேவசே பாசமோசனத்தின்பொருட்டுச் சர்வாத்மாக்களா 

லும். சேலிக்கப்படுஞ் சேளியப்பொருள் ஆயினசென்று பிரம 

வித்தை நாட்டியதாயிற்று, திருத்தாண்டகவேந்தரும், (மாதே 

லா மாதேவா வென்றுவாழ்த்தி ரீராண்டபு2ர ஈதாயமாடப் பெற 

2மும்'” எனவும், *வாதுசெய்து மயக்குமன ததராய், ஏது சொல் 

ஓவீராயினு மேழைகாள், யாதோர் தேவரெனப்படுவார்க்செ 

லாம், மாதேவனலாற் றேவர் மற்றில்லைய'”? எனவும் ஒதிபரத் 

துவ நிர்ணயஞ் செய்கருளினார். மஹா என்னும் வடமொழிப் 

பதம் தமிழில் மா என வழக்கற று. இருகுூலதேவரும், உய்ய 

வல்லார்கட் குயிர் வஞானமே, உய்ய வல்லார்கட் குலிர்சிவர் 

தெய்வமே, உய்யவல்லார்கட் கொடுக்கம் பிரணவம், உய்யவல் 

லாரறிவுள்ளறிவாமே.” என்று நிறுவினர். 

உலகெலாங்கடந்த உண்மைப்பொருளாகய சிவபெருமா 

னை மஹாதேவர் ஆனந்த வடிவினரென்பது அவரது ஆனந்த 

சடராஜகோல3ம செவ்வனேவிஎக்குன்றது. வேதமும். o£ 

மரவ... னர்தோப்ரஜ்ம-,தனச் தமுடையது பிரமம்” என 

வும், பஹவ_._ந௦,ி8யேஸ்ரிவ$-ஸர்வாகர் தமயச்சிவ? - சர்வானந்தம 

யா் சிவபெருமான் எனவும்'ஓதியது. முக்தாத்மாக்களுக்கு நித 

இயானக்தமளித்தலால் ௮வரது ஈநடனம் ஆனர். சத்தாண்டவமெ 

னப்படுெது. ௮.து ஒருகாலத்தும் ஒழிவதில்லையாகலின் 9% 

வரதத்தாண்டவமெனவும் படுகின்றது. அந்தத் திறாத் தாண்ட 

வம் நிகழும் தெய்வல் தானம் அண்டத்தில் சிதம்பராலய நடுவி 

gina சிற்சபை அனந்த நடராஜமூர்த்தியின திருவுருவம் பிர 

ணவத்தின் உள்ளொளியாயுள்ள ஸ்ரீபஞ்சாகரம். அவரை 

அடக்கயுள்ள திருவாசி (பிரபை) பிரணவம். அவர் எழுந்தருளி 

யிருக்கும் ஆசனமாகயெ பீடம் பீரணவம். அவர் எழுக்தருளி 

யுள்ள சுவர்ணவிமானம் அப்பிரணவத்தினின்றும் எழுர்தவசம். 

இவ்வாறு பிரணவமும் பிரணவப்பொருளா யுழுள்ள பரமசவமே 

எவ்வளவிலும் டக்காத இணையற்ற ஆனந்தக்கடலாதலின. 

அவசறு மஹாதேவ ஈசமத்தைப் பிரணவவித்தை இறுதியில் 

வைத்துத் துதித்தது. மணிவாசகப்பிரானும், 'அர்தமிலாவா 

னர், மணிகொடில்லை சண்டேனே”' எனவும், ''௮ண்டமுதலாயி
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ஞனைர் தமிலாவானந்தம், பண்டைப் பரிசேபழவடியார்க் 8455 
ளும்'' எனவும், திருமூலதேவகும், '*பேச்சற்றவின்பத்துப் பேரா 
னந்தததிலே, மாச்சற்றவென்னைச் சவமாக்கி மாள்வித்து'” என 

வும் வலியுறுத்தினார்கள் இன்னும் ஆனர்ச ஈடாசஜாரது குஞ் 

சிசபாதமே ஆனக்தாறுக்ரெகமாகும், அதற்கே எடுத்து மடிச்தா 
டுத் திருவடியென்று பெயர். அது ஆத்மாவின் ஜீவன் முக்தி 

நிலையிலே சர்வஞ்செத்வாதி ௮றுகுணங்களையும் விளக்கச்செய்தல் 

திருவடியாவது சிவத்தின் ௮றுகுணமாகும். இருவடினபை உயர 

வெடுத்தலாவது அ௮வ்வறுகுணக்களையும் ஆத்மாவின் வியாபக 

முழுதும் மேலிடச்செய்தல் திருவடியை மடித்தலாவது ௮வ 
வாறு மேலிட்ட அ௮றுகுணக்களையும் எஞ்ஞான்றும் நிலைபெற 

றுத்துதல். பாச சஷயமும் வீடு பேறுமாகிய இருதொழில் திரு 

வருளால் ஈடக்குமென்பது தோன்றவே அவ்வருட்சத்தி வடி. 

வாகிய இசண்டு திருவடியில் ஒன்று சரியாசக்தி-மலத்ைப பக் 

குவப்படுத்தி 3மலிடாது அழுத்த, மற்றத் இருவடியாகிய ஞான 

சக்தி- இத்மாலின் வியாபகமுழு.தும் தான் மேற்பட்டு நின்று 

சிவாகந்தத்தை நித்தமாய்ப் பதித்தலாம் ௮தனால் நித்தியமாயுப 

9ர்மலமாயும், கிரதிசயமாயுமுள்ள 9ரமானர்தத்தை ஆத்மாக்க 

ஞக்.கு அளிப்பவர் மஹா2தவரே, 

மா- பிரணவத்துக்கே இயல்பாகவுள்ள இவ்வரிய பெரிய 

மஹிமைகளெல்லாம் சிவபெருமான் ஒருவரிடத்தே சேர்க்க 

2வண்டுமென்று கூறுவது எற்றுக்கு? wg staGsr hore ips 
fu பெரு.தால்களில் வைஷ்ணவர்கள் இம்மஹிசமகளனைத 
தையும் விஷ்ணுபாமசகச்கொள்வ?தபொருத்தமுடையதென்று 

செப்பியிருக்கெருர்கமீள ௮ தற்2கதாவது பரிகாரமுண்2டா ? 
ஐயனே ! கூறியருஞச. 

ஆ -லைஷ்ணவர்கள் அவ்வாறு அவிவ்ணுபாமாகக்கொண்டறு 

சமமத்திற்குப் பெருமையுண்டாக்கும்பொருட்டேபன் றி வேற 

ன்று, அகாரணவத்து2வஷமும் ஒகுவாது காரணமாகலாம், 

எவ்வாறெனில், வேசத்தின் ௨உச்சியிலமைந் ச அதர்வசிகோபரிகூத் 
அ.தர்வச?ரபறிஷத்ை அறுவதித்தே அஇற்சண்ட வைதிக 
பாசுபத பிரமகித்தையைச் சிறப்பித்துக் கூறியிருக்கெற த, 
அதனாலே அவ்விரண்டு உபநிஷத்.துச்களுக்கும் விச்னத ஒற் 
மை கூறவேண்டியழ அத்தியாவசியகம். ஏனைய உபநிதுத்துக்
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கசளைப்போல உத) வநிஷ.கி.இத்யுபரிஏ.த்-இக்களம் உப 

Bays முடிர்தத'" என்று பொதுவாகக்கூறி முடிக்காமல் (றிவ 

காயெ புயநிவ௦கா? ஹவ._8_7 a உறி.௧)8) ஹஉர௰௰ 

வ_மமிவா.தவ ஏகோத்பேயச்சவெங்கர ஸர்வமந்யத் பரித்யஜ்ய 

ஸமாப்தா தர்வசிகா-சிவத் துவமென்னும் மோட்சத்தையளிப்பவ 

ரரன சிவபெருமா Den aC sr. sy iB ust wy aren எல்லாவற்றையும் 

விட்டுவிட்டுத் இய னிக்கத்தக்சவர். ௮ தர்வசிகை முடிந்தது” 

என்று அதர்வசகை தானே கூறி முடி த்துக்கொண்டமையால் 

அதர்வசிரத்திற்போர்சு வைதிக பாசுபத பிரணவாபின்ன பிரம 

விததையே மிகச் சிரேவ்டபென்றும், ௮வ்வித்தையின் வழி பர 
மாத்ம பிரணவ சிவோபாஸ்.இி செய்வதே மோட்சத்துக்கு கேர் 

சாதனமென்றம், ஏனைய வேதாந்தங்களிற் குறிக்கப்படும் வித் 

தைசளும் தேவோபாசனை களும் அதை நோக்கத் தாழ்த்தபடி 

யென்றும் நிரூபித்தவாருயிற்று ஆத்மகோடிகள் ஈற்கதியடைய 

௨ பதேசிக்கலேண்டிய சத்தியப்பொருள் சிவத்தைச் சலிர வேறொ 

ன் றுமில்லையா தலின் வேதத்துரோகெள் வேறு தேவதாபரங் 

களை இடையில்நுழைத்துச் சிவபரத்துவத்தைக் கெடுக்காவண் 

ணம் சிவமஹிமையினைக்கூறி முடித்தவுடன் அதர்வசிகைமுடிக் 

தது என்று தன் சமாப்தியைத்தானே இயம்பி முத்திரையிட்டுக் 
கொண்டது அப்படியிருந்தும் இக்விஜயம் எம்பாவையக்கார் 

என்பவா அதரீவசிகாவிலாசம் எனனும் ஜர்.நால் ௮தர்வஏி3காப 

நிஷத்துக்கு வைஷ்ணவபசமாக இயற்றியுள்ளார். அது வத்து 

மவஷங்காரணமாக வெழுக்ததென்பது ௮தை வாசிக்கின்றவர் 

களே எளிதிலுணரலாம். ௮,தற்கு அதர்வசிகாலிலாசரிரசனம் என் 
னும் ஒரரியகண்டன நால் அப்பொழுதே வெளிப்பட்டு ௮வ்விலா 

சத்தைச் சன்னாபின்னப்படுத்தி யிருக்கன்றது. அர்டிரசனம் 
இயற்றியவர் மைஞர் வீரபத்ர ஆராத்ய சுவாமிகள். ௮வசோடு 

வாதஞ்செய்த இவவெம்பாவையங்கார் ௮வரை வாதத்தில் வெல் 
லமுடி.யாமல் பரிபவப்பட்டுத் தம்முடைய விருதுமுதலியவற்றை 

அச்சுவா மிகளுக்களித்து தாமுர் தங்கூட்டத்தினரும் அவருக்கு 

அடிமையாய் உயர்தனசென்று சங்காபட்டசா லியற்றப்பட்ட 
சகலவேர்சிகாமணி என்னும் நால் சாற்றுன்றது. 

௮௮ அவ்வாறிருக்கப் பிரணவ மஹிமைகளனைச்சையும் 
> 

சிவபெருமான் ஒருவரிடத்தே சேர்க்கவேண்டுமென்பதற்கு வே
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ஜொரு சிறந்த Bases FO SB கூறதும். அதர்வசிரோபநிஷத் 

!ரரணவப்பெயர்களையும், அவற்றின் பொருளாயுள்ள சவராமங் 

களையும் இரமமாகக்கூறி முடித்தவுடனே 'தடெ௧ உ - உ வறி 

க௦-ததேததீருதரசரிதம்-௮ரத ஈதெல்லாம் உருத்திரமூர்த்தியி 
னுடைய பிரபாவம் (மஹிமை எனவும், 1 தெ.தடா௩வாஷி_த 

வ)0-தே ததுபா விதவயம்-அ்.த இதளை உபாூிக்கவேண்டும்?' 
எனவும் .உபசங்கரித்தது. உபச்க்காரத்தில் ஏனைய தெய்வங் 

களின் பெயர்களையும், வாசுதேவ காராயணாதி நாமங்களையுவ் 

கூருதகாசணம் ௮த்செய்வக்களுக்குத் SQuu san Casts sei 

சுளில் யாண்டும் படிக்கப்படா திருப்பதன்ரோ, பிரணவபிடக் 

இருப்பவரும், பிரணவத் இருமேனியுடைபவ சம், பிரணவப்பொரு 

ளாயுள்ளவருமான சிவபெருமானொருவருச்கே இயேயத்துவம் 

சொக்தமாதலால் உருத்திரமஹிமையென்று பிரமவித்தை முடி 

த்து. மும்மூர்த்திகஞுக்கும் மேலான சமானாதிக ரஹிதர் உருத் 
இரமூர்த்தியேயென்று முன்ன?ச விளக்கத் காட்டப்பட்டிருக் 

ன்றது இவற்முல் இனி எதனால் ஒங்கானென ப்படுன்ஸுன்?' 

என்று தொடக்கியது முதல் *(*இதனால் ம$மாதேவன் எனப்படு 

இன்றான்'' என்பதிறாக நிரூபிக்கப்பட்ட சர்வ லட்சணங்களும் 

மஹா ருத்திரராகய ஸ்ரீபாமேசுவாரையே பற்றியுள்ள வென 

வும், அவரது சாளகண்டம், இரி3ேச்திம், சதுர்புஜம், மான், 

மழு, மங்கைபாகம்முதலிய வேதோக்தமான விலக்கணம்பொருக் 

இய சிவசொருபத்தைய அ௮வித்தையிருளிரிய எல்லாவற்றையும் 

பரித்தியாகஞ் செய்துகொண்ட சந்நியாசிசளுக்கூட உபாிக்க 

வேண்டுமெனவும் சுருதி சகல ஐயக்களுமற நிச்சயப்படுத்திற் ற. 

மா.-- திியயப்பொருலாகிய துரீயருத்தமூர் த்தியின் உபா 

சனையால் கிடைக்கத்தக்க? று மோட்சமாயின் மும்மோட்சத் 

இன் சொருபம் எத்தன் மைத்து * ஐயனே ! ௮ழ.க்ரெகஞ்செய், 
ரள 2வண்டுமென்று விண்ணப்பஞ் செய்தான். 

ஆ.--ஆம் அப்படிய செய்வோழென்று களிப்புற்றவராய்க் 
கூறுவாசாயினர். 

அதர்வணவேத அதர்வசிடரா பரிஷத். 
உ வாகவாஹ-$-ருத்ரஏக த்வமாஹ- 

(இ-ள.) *(உருத்திரர் ஒழுவசேயாமென்பர்'' என்று பிரகா 
சப்படுத்தியது, ஈண்டும் உருத்திரசாமமே சேட்சப்படுகின்ற து.
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இதனா?ல உருத்திரர் ஒருவரிடத்தே தான் ஏகத்வமுளதென்பது 
ஈருதியின் இருதயமாயிற்று, அவர் மிசுசாரணராயும், விசுவ 

சொருபராயும், விசுவார்தர்யாமியாயும், விசுவாஇீதராயும், விசுவ 

சசவியராயும், பசமசாந்தராயும், பரமசாந்தியைக் கொடுப்பவரா 
யும் இருத்தலால் ௮வரை முக்தி சொரூபாரொன்று பெரியோர் 

அழைத்தனர். அவரோடு ஐக்கயெமடைத?ல பரமுக்்இயாம். 

ஐக்கியமாவது இரண்டு தனிமுதல்கள் வெவ்?வருககிருக்து பின்பு 

ஒன்று கூடியதல்ல, அநாதியே ௪வ22தா$ அ௮னன்னியமாய் 

அ௮த்துவிகப்பட்டிருர்தும் மலத்திற்ஈட்டுண்டிருந்த ஆத்மா கட்டு 

லிட்டுச் சவக்துவமடைந்து லா னாடடங்கும் வளி?பால அருள் 

றைவிலமுந்தி ஒன்றிரண்டென்மைற் சும்மாளிருக்கும் ௮றிவ 

மயமான சுத்தாக்வைத சித்தியென்னும் இன்பாதித பரிபூரண 

நிலையாம். அதைத்தான்! அணவத் ?தாடர்துவிதமானபடி மெஞ் 

ஞானத் தாணுவி?னேடத்துவிதஞ் சாருக!ளெர்சாளோ'! என்று 

காயுமானவர் குறிப்பித்தருளின 1. அர்நிலையில் ஆனந்தமன்றி 

வொன்றும் ௮ நுபளிக்கப்படுவகன்று, அவ்வானர்தமே பாம 

னந்த சிவமாம்; 

ஸ்ாமவேதசாந்தோக்யோபரிஷத். 

Ls bit A BUT டக அடல் :(ணொ.தி.நா_ந ) Paros 

௦298 | 

wirerswsusu® srsuseGCen@ srsusS qr 00 Bevo 

(இ-ள்.) :: எங்குவேறொன்றும் சாண்கிலஞய், வேஜொன் 

றங் கேட்லெனாய், வேறொன்றும் ௮றிகலனாய் ஆனெரு?ற ௮௮ 

பூமா எனப்படும்” எனறும், 

௨608வவ வ0-பூமைவசக 

(இ-ள்) *4பூமாவே இன்பம்'' என்றும் வியர்2?தாதியது. 

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும், *(இறைகளோ டிசைந்தவின்பம் 
இன்பத்தோடிசைர்தவாழ்வு' என்று வற்புறுத்தியருளினார். இப் 

பெருவாழ்வாகய பேரின்பம் சவர்ச்கலோக, பிரமலோக, வை 

குந்த சைலாச வாழ்க்கைகளைப்போன்றதன்று, மூலப்பிரகிருதி, 

௮பரப்9சூருதி, பரப்பிரகருதி ஆயெ இவற்றிலுட்பட்ட எல் 

விசமான உலசவாழ்வுமன்று, எல்லா உலசங்களையும், எல்லாத் 

தத்துவங்களையும், எல்லா மாயைசகளையுக் கடர்ச ௮தீதமாயுள்ள
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பரமானக்த சிவத்தோடு இரண்டறக்கலச்.து நிற்றலாகய சவா. 
பவ பரிபூசண நிலையாம், வம் சர்வானந்தமயமாதலால் அச்ச 
வத்தை யடைர்தவர்களஞுக்கே பரமானந்தம் பிராப் சமாகும். 
மாயா புவனங்களில் எந்தப்பகுதியை படைர்தாலும் ஒருகாலக் 
தில் உபாதிவந்தடையத் தடையில்லைபாதலின் மாயையின் ஒர் 
பகுதியை மோட்ச நிலையாகக்கொள ளும் எக்தச்சமயமும் உண் 
மையான மோட்ச சாதன மார்க்கங்களாகா, அவற்றில் சென்ற 
டையும் இன்பமெல்லாம் சிவத்திலெழுர்த பரமானந்தலேச:மா 
கும். அதாவது பிரமானக்தத்துின் நண்ணிய பமமாணுக்களென் 
றறிவாயாக,  . 

இனி சவ பரம்பொருள் ஓழுவரிடத்தேதான் ஏகத்துவ 
முளதென்பதைப்பற்றியுஞ் சிறிது கூறுவாம், 

கிருஷ்ணயஜர்வேத கடோபரிஷத். 
AM RANI AN AY 098 FF ஞறா.தா | 

ஏசஸ்த;தாஸர்வபூசார் 2ராத்மா। 

(Q-o.) “era As ஜடப்பிரபஞ்சங்களுக்கும் ௮ந்தர்யா 
மியாயெ ear.” எனவும் 

அதர்வணவேத முண்டகோபரிஷத் 

கெ.வா..ரார௦வகிறெசு$-தேவாகாம்பதி 27௧௦] 

(இ-ஃள.) தேவர்களுக்குப் பதியாயுள்ள ஏகர்'' எனவும் 

அதர்வசிரஸ், சுவேதாசுவதரம், ப்ரஹ்மம், சரபம் முதலியன. 
பவ சுவஹவ கொற 9. ஆஃ யஏசலஸல்ஸஏகோருசத்ச ௦ 

(இ-ள், ) “எவர்.ஏகர் அவர்ஏசராயெ உருத்திரர்.” எனவும், 

௨, ஸெகு௯-5-ப்ரஜ் மைகம்த்வம்! 

(இ-ள்.) “*ஏகமாகய பிரமம் 8.” எனவும், 

வ கொவஸுாீ ONM)WO_EMT HUT தா | 

எசோவசிஸர்வபூதாச்.தராச்மா। 

(இ-ள், ) *சர்வசே தனா 3 2௪,தவப் பிரபஞ்சங்களுக்கும் அந் 
கராத்மாவாயுள்ள ஒருவரே ஏகர்.'' எனவும், 

ஏக ஏவருத்சோ சத்விதீயாயதல் து1-(79-ம் பகசம் பார்க்க) 

வ்௫ூ இவஸ்தப்தோதிகி தில்டத் ஏக)- (40-ம் பக்கம் 

பசர்க்ச,)
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ஏகோ? தவஸ ஸர்வபூதேஷாகூட., (50-ம் பக்கம் பார்க்க;) 

ஏசுமேவாகத்லிதீயம்-(8]-89-ம் பக்கம் பார்க்க.) 

சகாதி மத்யார் சவிஹீரமேகம் (125-ம் பக்கம் பார்க்க.) 
லிச்வஸ்யைகம் பரி? வஷ்டி தாரம். (126-பக்கம் பார்க்க.) 

DUT SET SO ஸர்விலாகாக் இஸணாரஸஏக௭(80-ம் பக்கம் 

பார்க்க.) 

சஸச்சஸாஸச்சுவஏவசகேவல; (10-ம் பக்கம் பார்க்க.) 

ஹரகூராத்மாகா வீசதேதேவஏசு (178-ம் பக்கம் பார்க்க), 

என வருமாறு காண்க, இன்லும் ௮னேக சுருதிப் பிரமா 

ண ங்களுள, விரிவஞ்சிவிடுத்தனம். சாவ சொருபராய் விளக 

கும் சிவபெருமான் ஒருவரே ஒப்புயர்வற்ற பரம்பொருளாதலின் 

எல்லா வேதங்களும் ஒருங்குசேர்ந்து அவரையே ஏகரென்று 
நிரூபித்தன. பிரமாதி தேவர்களைச் சல சுருதி வசனங்கள் சாவ 

சொருபர்களென விதித்து ௮வர்களின் வழிபாடே வீடுபேறெய 

துவதற்கு ஹேதுவென வியந்து கூறிலும், ௮வ்வசனங்களெல் 
லாம் பிரபல பிரமாணங்களுடன் முரணுவண்ணம் ஒரு பசம் 

பொருளினிடத்துச் சேர்த்தலே வேதசம்மதமாகும், எவ்வாறெ 

னின், பிரமன், விஷ்ணு, செவன் முதலிய கடவுளர் பிராணாதி 

அசேதன ங்களைப்போல/௮ப்பொருளின விபூதிகளென அடியில் 

காட்டலுறும் வேதவாக்கயங்கள தெளிவாய்ப் போதித்த 

போதுமான நிதரிசனமாம் (விபூச-இருமேனி, வைபவம்.) 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோபரிஷத். 

ஷை ஹா ஹறிவவெ௦உ)ஹொக்ஷா6 ௨௱ேறாரடி” | 
ஹவவவிஷ ஈஷயராணஷகாகொ ழிஷவ௫5ர? 

ஹஹ வஹவ_1 யகசி6_த௦ய ௮ Was 9 ஹ_நா_த நடு] 

கோகவா_த 3-௧) 80௮) சி. ரந 5-9 மாவி8-கயெ॥ 

ஸப்ரஹ்மா ஸரிவஸ் ஸேச்திரஸ் ஸோக்ஷர8॥ பரமஸ்வராட்। 

ஸஏவவிஷ்ணுஸ் ஸப்ராணஸ் ஸசாலோச்நிஸ்ஸசம் தரமா? 

ஸஏவஸர்வம் யத்பூதம் யச்சபவ்யம் VET SEL! 
ஜ்ஞாத்வாதம்மருத்யுமத்யேதி கரச்ய: பர்தாவிமுக்தயேோ 

(இ-ள்.) *(சிவபரம்பொருளாயெ) ௮வசே பிரமன், ௮வரே 

வன், அவரே இந்திரன், ௮வசே அட்ச£ன், ௮வசே பாமன், 

25
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அவரே ஸ்வசாட்டு (சொப்பிரகாசன்), ௮ வே விஷ்ஹு, அவரே 

பிராணன், அவரே காலன் (யமன்), ௮வசே அக்னி, ௮வரே சந் 
திரன், அவரே எல்லாம், எது சென்றது, எது வருவது, எ.து 

என்றுமுளளது, அ௮வரையறிந்து மிருத்துவைத் தாண்டுவான்: 

வேறுவழி மோட்சத்துக்கல்லை'” எனவும், 

ஸாமவேத மைத்ராயண்யுபநிஷி த். 

கய ஹா miowdldadag~5 கறு ஐ உஹுூவஷ Bro. gH | 

வூ? விவ பர-ணொவாய் 59 “கூசி ௧ AN HUTS | 

தவம்ப்ரஹ்மாத்வஞ்சவை விஷ்ணு? தீலம்ரு த. ரஸ் தவம்ப்ரஜாப.தி3। 

தீவமக்கிர்வருணோவாயு: தவமிர்த்ரஸ்த்வம்கிசாக [1 

இ-ள.) “நி பிரமன், நீ Hasan, நீ ருத்திரன். நீ பிரஜா 

பதி, ் அக்கினி, வருணன், வாயு, நீ இந்திரன், 8 ஈந்இிரன்?? 
எனவும், 

கிருஷ்ண யஜுமர்வேத தைத்திரீயாருணசாகை நாராயணம். . 

கூயவஹ௦வஷ.டாரஹ 9 * ஹு ஆ ஹூவிஷுவா எப au 

௯௦ வூ era, Bt ௯5_த௨ாவ “ சூடொலெ தீ ஹொர ச ) 

பஹ ம ஹல aan aur anQQaana de OB LR) Ko 

5 2aljo | 

தீவம்யஜ்ஞஸ் தலம் வஷட்சாரஸ் சீவமிச்தரஸ் -தவம் ருத். ரஸ் தலம் விஷ் 

ணுஸ் தவம ப்ரஹ்ம தவம் ப்ரஜாப.தீ3| தலம். சாப ஆபோஜ்யோ தி ரஸோம் 
ருதம் ப்ரஹ்ம பூர்புவஸ் ஸஈவரோம்। ஸவைஸர்வமிதம் ஜச.தீம்,த,சஸர்வம்!! 

(இ.ள.) நீயக்ஞம், நீவஷட்காரன், நீ இந்திரன், நீ உருத் 

திரன், நீ விஷ்ணு, ரீ பிரமன், நீ பிரஜாபதி, நீ அது; நீர், நீருட் 

ஜோதி, ரசம், ௮மிர்தம், பிரமம், பூலோகம், புவர்லோகம், சுவ 
லோகம்.” “அவனே இச்சகமெல்லாம்,"” பிரணவமே ஈதெல் 
லாம்,” எனவும, 

கிருஷ்ணயஜ-ர்வேத சுவேதாசுவதரோபரிஷத் 

-கரெவா.மிஹஉி_த 3° 6 UTLape 2) @ 2ா$]| 

'தெவபுரா ௪ ௬௦ வவஹ _த௲ாவஹ ௨8௨31 
கூ௦ஹீவு௨-3_ நஹி ககா ர உ தவாக- வற | renal 

கூ௦$ணெ._]ரஉணெ_வ?வஹிகூ5ஜாெதொலவஹிவி_தா8-
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திதேவாச்ிஸ் ததாதித்மா தத்வாயுஸ் தது சர்த்ரமா*! 

சதேவசச்ரம் ஸப்ரஹ்ம ததாபஸ் ஸப்ரஜாப தி3| 
சி௫ம்ஸ்இிரீ தலம் புமானஹி தவம் குமார உதவாகுமாரீ। 

கவம்ஜீரரணே தண்டே ஈவஞ்சஹி தவம் ஜூசோ பவஹி விச்வதோமுக8। 

(இ-ள்.) அதுவே ௮க்னி, அதுவே ஆதித்தன், அதுவே 

வாயு, ௮துலே சந்திரன், அதுவே பிரகாசம், ௮வனே உருத்தி 

ரன், அதுவே மீர், அவனே பிரஜாபதி, 8 பெண் (ததிசத்தி சொ 

ரூபன்), நீ ஆண் (மகாதேவ சொரூபம்), நீ குமாரன் (ஷண்முக 

சொருபம்), நீ குமாரி (லளிதாகுமாரி யெனப்படும் பால சொ 

ரூபம்), நீ இழவனய்க் தடிகொண்டு நடக்கிறாய் (இ௰யமலையின் 

இளக்சொடியாய் ௮வதரித்த அம்மையின் அருந்தவப் பரீக்ஷைக் 

காகத் திருமமனிகொண்டருளினய்) நீ எங்கும் முகமுள்ளவ 

யைத் தோன்றியை”” எனவருமாறு காண்க, 

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத்தும். 

“௦யொவெவெற உ ஹம மவாறு-ஒம் யொவை ருதீரஸ்ஸப 

சவாள்.எந்தத் துரியருத்தரராகய அ௮ந்தப்பகவான'? என்று 
ஆரம்பிக்து, எவன் உமாதேவி, எவன் விகாயகன், எவன் ஸ்கக் 
குன் என்பதாதி முப்பத்துமூன் று தியான மந்திரங்களையுங் கூறி 

இறுதியில் முப்பத்து நான்காவது மந்திரமாகிய “யஹ_த)௦- 

பச்சஸத்யம்- எத சத்தியம்” என்று முடித்து, (22922 வஹா 

வஹ்ஸணெவெ_ 509௩59] ஸீ ap_jo8 நஉடொ௦விராவொஸி.. 

பூர்புவவ்லாவல்தல்மைவைக மோகமா €ர்ஷம்ஜுபதோம் விச்வரு 

போஹி-வியாஹிரு திசளின் பொருளாயுள்ளவர். ௮வருக்கேசமஸ் 

காரம். தலைமையாயுள்ளவர், பிறவியை யொழிப்பவர். பிரணவ 
ரூபர். விசுவருபர். ஆஒருய்.!? என்று முதலிலும், முடி.விலும் பிர 
ணவத்தை அமைத்து பிரணவப்பொருளும் பிரணவ சொரூப 

ரும் ௮வசேயென ௮.்கை செல்லிக்கனி3போல் சாட்டி. ௮வர் சர் 
வசொருபசென அர்த்த நிர்ணயஞ்செய்து உபசார தமடைந்த.து. 
அப்படியே தமிழ் வேதமும், “ஓசையொலியெலாமாஞய் நீயே” 

என்றற் ரெடக்கத்தனவான திருவையாற்றுத் திருத்தாண்டக்த் 
தில் சிவபெருமான் எல்லாமாயிருப்பவரென்று விளக்கியுளள து. 

ஈக்சேதேவசாயனார் ௮ருளிச்செய் த பெருந்தேவபாணியிலும், “(வ 

தமுநீயே, வேளவியுநீ2ய, நீதியுநீ?ய, நமிமலனீயே, புண்ணிய 
னீயே, புனிதனீயே, பண்ணியனீயே, பழம்பொருணீயே, யூழியு
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83. யுலசமுநரீயே, வாழியுநீயே, வரதனு$யே, தேவருநீயே, 

இர்த்தமுநியே, மூவருரீயே முன்னெ றிரீயே, மால்வரைநீயே, மறி 

கடல் $2ய, யின்பமுநீ2ய, அன்பமுநீயே, தாயுரீயே, தற்தையு 

Bow, விண் முதற்பூகமைந்தவை நீயே, பத்தியு Gow, (Lp BB v4 

நீயே, சொலற்கருக்தன்மைத் தொல்லோய் $யே”' என்று இ. 

வாறே கூறப்பட்டிருக்கன்றது,. இத்ககைய பிரபலபிரமா 

ணங்கள் இன்னும் ௮னேகமிருக்உன்றன, இவையாவும் ரா 

ஊன, காசம், சூரியன், சந்திரன் உருத்திரன் முதலான மூர்த 

திகளுர் சவபிரான் வைபவக்களென்று விரித்தமையால் எவரெ 

வருக்கு எத்தேவரிடக்து ௮யராவன் புமலிகின்றதோ ௮.5 0தவ 
திருமேனிக?ள பரமேசுவரன் இரு ?மனியென்று அணிந்து ant 

பி3வார்க்ேகே மோட்சம் பிராப்தமா.க?மயன்றி அவர்களை J 

தனிமுதல்களாகக் கருதி வழிபடுவோர் எஞ்ஞான்றும் இடர்ப் 

படுவர். அன்றியும், வைதிகசைவ செக்நெறி கடந்து வேதபாள் 
யமாயுள்ள பாசுபத பாஞ்சசாத்திர சாக்தாதி தந்திர வ[ரிகளிற் 

சென்று மயக்கி பிரம்ம விஷணு ருத்திரா திகளை ௮ச்சிவ பர! 

பொருளுக்குமேலாக் தனிமுகலெனவும். அவருக்கும் காரணமாப 

பசம்பொருளெனவும் வழீபட்டுய்ய எண்ணுகின்றவர்களுக்கு 

எஞ்ஞான்றும் ௮த்தகாரமேபிராப் தமாவதன் நிதொல்லையாம் பிற 

வேலைக் தொலைந்திடாது, இருளும் 8ீல்காதென்றுணர்வாயாக. 

அது எதுபோலுமெனின், ௮ரசன் பரிவசரக்களான மந்திரி மு. 

லியோரை ௮வன் ஆணையேற்ற பரிவாரங்களென்றறிந்து அவர் 

கஞுககுரியபடி ஈடப்பவர்களக்கே இகலோக சுகமன்றி ௮வர் 

கை ௮ரசரென ஈடப்போர்க்கு யாண்டும் சுகமில்லையன் ரோ ! 
அல்லரீமலும், ௮வ்வளகில்கில்லாது ௮ரசளை௮வமதித்.து ௮வனி 

௮ம்மேலானவனமர்திரியேயெனக்கொண்டவர்கள் படுக்கடுந்துய 

சமும் இதற்கு நிதரிசனமாம்,'அரையசெனக் காஸ்ப ரனமச்மை 

யமைச்சா, யரையனைக் கண்டாற் நுயரமாம்” எனவும், இட்ட 

னெனக் காண்பனவ னேவலசை யேவலனென், நிட்டனையார் 

காண்பாரியம்பு'” எனவும், *'சவனெனவே தேவரையுஞ் ௫ந்தி 

சிவனை, அ௮வரெனச் கண்டார் நிரயத்தார்?” எனவும், (மால் 

வெத்தனை தாசனாமதிக்கில் வாழ்வுண்ம்டா' எனவும் கூறிப்போ 

ந்தபாக்கள் இக்கருத்தையே பின்பற்றினவா மென்றுணர்க.
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ஹரன் பரிபூரண பரப்பிரமசொருபமா யிருத்தலினாலே ௮வ 

ரது ஏகத்துவத்தை உபா௫த்து சித்திபெற்மோர் சுத்தாத்வைத 

சித்தார்த வைதிக சைவ நன்னிலையில் நின்று திருவருளிற்றிளைப் 

பவராதலின் அவர்களை மனிதவர்க்கத்தில் சேர்ந்தவரென்று 

மன த்திலைம்நிளைத்தல் பெரும்பாத சுமாகும். அவர்களை அருள் 

வர்க்கத்தவரென்றே கொள்ள?வண்டும். அவர்களது அ௮ருளிச 

செயல்களே அருட்பாக்களாகும். ஸ்ரீ காயுமானசுவாமிகளும், 

நிற்கு ஈன்னிலை நிற்கப் பெற்ருசருள, வர்க்கமன்றி மனிதரன்றே 

யையா, துர்க்குணக்கடல் சோங்கன்ன பாவியேற், கெற்குணக் 

கண் டென்பெயர் பொல்வதே' எனவும், '*கண்டேனிக் கென 

னையு மென்றனையு நீங்காக்கருணையு நின்றன்னையுகான் கண்டேன் 

கண்டேன், விண்டேனென் ரெனைப்புறம்பாத்தள்ள வேண்டாம் 

விண்டதுநின்ன ௬ட். களிப்பின் வியப்பாலன் 3! எனவும் ௮௬ 

ளிச்செய்தனர். இன்லும், 

அதர்வணவேதமுண்டகோபரிஷத். 
& ash) 580 0) aur விதோெதஹவ_95௦ விஷோ_த௦32வ.தி| 

சஸ்மிக் நுபகலேச விஜ்ஞாதே ஸர்.வமிதம் விஜ்ஞாதம் பவதி 

.இ.ள்) பகவானே! எவனொருவனை யறிர்தால் எல்லா 

UDG RNS அவாய்'' எனவும், 

அதர்வணவேத அதர்வசிரோபரிஷத். 
ஜா: வராயொவஉ ஹஹவ._ரநு கெவாறுவெஈ]| 

மாமே மாம்யோவேச ஸஸர்வார் தேவாச்வேத। 

(இ-ள்) “என்னையே யானென எவனறிவான் ௮வன் எல் 

லாத் தேவர்களையுமறிவான்?? எனவும் எழுந்த காரண aur & aw 

சளிற் குறித்த பிரமலட்சணம் சிவபிரானிடத்?த அமையுமென் 

௮ம், அதற்குப் பிணவ வுபாசனையே சரவ வேதசாரமான As 

தாக்சு சாதனமென்றும், ௮ப்பிரணவத்தின் நான்காவதான wt 

த்தமாத்திரை எனப்படும் சர்வ பிரபஞ்ச காரண காதத்தின் தே 

வதை சித்தார்த சைவத் தெய்வமாக அம்மூர்த்தியே எனவும் 

தெளிவாய் நிரூபிக்கப்பட்ட.து. 

இனி ஏகராயும பிரணவப் பொருளாயும் விளங்கும் பரப் 

(ரம சிவபிசானார் வேறு சான்ேவேறு என்று பெதபுத்தி பண்ணாது 

பஞ்ச த்ரங்களிலொன்றாயெ கைவல்யோபரிஷத் ப தவ வவேவ 

(28வ.தசி.சத்வமேவ த்வமேவதத்- அ௮துநீயே நீயே௮து'? என்
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அம் ஜாபாலசாகை “hu கானன் பகவ! ஒதேவ ! சானே 
நீயன்றோ பகவ! ஓதேவ! (1609-ம் புக்கம் பார்க்க) என்.றும், 
புகன்றபடி.அவசே கான் என்று ஏசாத்சர சத்தத்துடன் தல 

*ாரையைப்போல் இடையறாது இர்தளைசெய்து நிஷ்டை கூடு 

இன்றவர்களுக்கே அத்வைத ஞானமுண்டாகி மோட்சபலன் Gs 
இக்குமேயன்தி ஏளையோருக்குச் சித்இக்காது, ஒங்காரச் இர் 
தீனை ப௫ர்முக புருவருக்கு ஒருபோதும் வாய்க்காது, அக்தர் 

மு௫யாயிருப்பவருக்கே சைகூடும். அவருக்குத்சான் முனி என் 
னும் பெயரும் ன்வதிக. நூல்களில் சேட்கப்படுகன்றத. முனி 

என்றால் மனனம் செய்கின்றவர் என்று பொருள், அச்சர் தனை 

aD (DEW BSD LW சஹஷியத்தனமாயிருக்கெ.து. ஹமஸ்மக்திரம் 

(ஹம்--ஸ?) என்றும் இசண்டு சொத்களால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு 

தொடர்மொழி, அ௮வற்றுல் ஹம்-என்பது உசுவாசமும், ஸ- 
என்பது கிசுவாசமுமாகும். முத்பகுதியாகிய ஹம் என்னு 

சொல் பக்தத்தையும், சப்தத்துக்கு ஆசாரமான பூகாகாசத்தை 

யும் பொருளாகக்கொண்டு ௮ஹம் என்ற மாற்றத்தால் ஆத்மா 

வைக்குறிக்கும். பிற்பகுதியாகிய ஸு என் லுஞ்சொல் மோக்ஷளுப 

மாயும் சரஸ்வதி பிஜமாயும் நின்று சாதத்தைக் குறிப்பதாய் 

சிவதை விளக்கும. இம்மஈதிரத்தை ஒவ்வொரு ஆத்மாவும 

ஜனனமுதல் மரணபரியச்தம் ஒயாது ஐபித் துக்கொண்டிருப்.9 

னும் ௮தை அவன் அறிர்தானில்லை. “அது Bure gs gm 

கூடாமையால் பயனற்றதாய் விடுகின்றது. ௮து தயானத 

தாடு கூடின தாயின் மேலான பரவ நிஷ்டையாய்விடும், ௮ம 

மந்திரத்திற்கே அவ்லியக்த காயத்திரி எனவும்,அஜபாமந்திரம் என 
வும் பெயருமுண்டு. ௮வவியக்தம்-சூக்மம், அதாவதுகாயத்திரி 

யின் சந்தமாகெயெ ஆறெழுத்,துக்கள் ஸ்தூலத்திலமையாது ஸுக 

மத்தில் அமைந்திருப்பது என்றுபொருள். ௮வவாறெழுத்துக்க 

ளாவன:-ஹ்--௮-டம்-டன் --௮-- என்பனவாம், ௮இல் இரண்டு 

உயிரும், மூன்றுமெய்யும், உயிரும்மெய்யும் ஆசாத ஒர்௮3பசக 

வாஹமும் அடக்கியிருத்தலின் ௮தன் சதம் சாயத்திரி எனக் 

குறிக்கப்பட்டது. மெய்யெழுத்துக்கள் மூன்றும் மூவித மாயை 

களையும், உயிரெழுத்துக்கள் இரண்டும், ஜீவாத்மா பாமாத்மாக் 
களையும், ஒரு அயோகவாஹ எழுத்து ஆணவமலத்தினையும் 
குறிப்பிக்்்றனவென்பத கூதறிஞா.த இசசசயா நபவம்.
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இனி ௮ஜபையாவது-ஜபிக்கக்கூடாதது என்று பொருள. 

௮ தாவ. ஜரெழுத்தை உச்சரித்தற்குரிய * இதழ்குகிவு, நாவ 

சைவு முதலிய எவ்விதத்துணைக்காரணங்களையும் விரும்பாமல் 
ஆத்மாலினிடம். து யாதொரு முயற்கியுமின்றி உயிர்த்தலுடன் 

பொருக்தியதாய் ஸ்வரூபமாத்திரத்தில் அறிவு நிலைபெற 

வண்டி ௮வாவப்படுவதாய் சரீரத்தில் இயல்பாய் ௮மைத்திருப் 

ப.து. முன்னோர்கள் சேமித்துவைக்க பெருநிதி அடுச்களையின் 

அடிப்புறத்தேயிருப்பிலும் ௮ஞ்சன தித் தியில்லாதார்ச்கு ௮.து 

எப்படி ௮கப்படாதோ அப்படியே ஆக்ம சொரூப ஹம்ஸ ௮ஜ 

பாகாயத்திரி தேசத்தில் இயற்கையாய்ப் பொருந்தியிருப்பிலும் 
சத்குரு கடாட்சமும் சவராஜயோக ித்தியும் இல்லாதார்க்கு 

அது எட்டுணையும் புலப்படாதென்பது திண்ணம், அம்மக்தி 

ரத்தில் ௮ஹறம் (கான்) என்னும் முனைப்பு முற்பட்டு நிற்றலால் 

அதை முன்பின்மாற்றி உச்சரிக்கும்படி வைதிசசைவம் பகர்இன் 

றது, அப்படி உச்சரிக்நறபொழு.து (ஸோஹம்? என ஆறெ.௮. 
அதிலும் ஆறு மாத்திரைகளிருக்கன்றன. அம்மந்திரத்திலுள்ள 

இரண்டு மெய்களை நீக்கிவிட்டால் எஞ்சுவது ஒப்பற்ற பிரணவ 

மந்திரமே. ௮ப்பிரணவம் முமூகூாக்களுடைய பூஜ்பவாசகமும் 

விசேஷ மர்திரமுமாயிருக்சன்றது, ஆகையினாலே ௮ம்மக்தத 

இன் இரகசியோபாசன் தைத எவனொருவன் சத்:தரு கடாட்சத் 
தால் அறிந்து ௮ப்பியசித்துச் சித்திபெறுவானேோ அவனே பரம 

$யாகயாவன், அவனே பிரமநிஷ்டர்களுள் முக்யெமானவன். 
அவனுக்கே ஈறவர சம்பந்தமான ஐஸ்வரியக்தன்மையுண்டு, 

௮ வன்'$ஸவ_௦ ஷவசோஷொஷி க_தாஹி ஹவ.8-ஸர்வம் ஸமாப் 

கொஷிததோஹஷிஸர்வ: - எல்லாவற்றையுமடைவாய் எல்லாமுமா 
வாய்” என்று ஸ்ரீ கண்ணபிரான் கையில் உபதேசித்தருளிய 

படி பிரபஞ்ச பேதமெல்லாம் இன்பாகாரமாகத் தோன்றச் சர்வ 

சொருபனாயத் தானேதானாய் அறிவாய் விளங்குவன். ஸ்ரீமத். 

தாயுமான சுவாமிகளும், சிதம்பர ரகசியத்தில் garsyacr Der 

பாகாரமாக ௮ங்ஙலன யொருமொழியா லகண்டாகார, யோகா 
அபூதி பெற்றவன்பர்”"என் றருளிச்செய்தனா.இன்பாகாரமாவது 

சிவாகாரம், இப்பாசுரத்தில் பிரபஞ்சம் உருவமாக வுள்ளதே 
பன்றி தோற்றமாத்திரமன்றென வற்புறுத்தப்பட்டமை ஏகாத் 
மதக் கொள்கைக்கு முற்றும் விரோதமாயிருத்தலையுமோர்க,
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அல்லாமலும், ஸ்ரீபஞ்சாகூரத்திலுள்ள சிவய என்னும மூன் 

தெழுத்துக்களுள் சிவ என்னும் இரண்டஈஷரம் ௮ருளோடுகூ 

டிய சவெபிரானையும், ய என்லும் ஓரட்சரம் அஜ்மாவையும் உண 

ர்த்தாநின்றன, யஜுர்வேத தாரஸாரோபரிஷத் ewer lores 

ாஷெொலவகி-பகாசோபுருஷோபல,9' என்று கூறுமாற்றுல் 

புருஷன் ஜீவனென அறியக் டக்கின்றனன். அர்சீவன் அஹம் 

என்ற சொல்லாற் குறிக்கப்பட்டிருத்கலாற் சிவம் நான் என்னும் 

பொருளைத்தரும் சிவோஹம் பாவனையும்எற்படுற தன்ேே ட ஸ.௮- 
௮ஹம் என்னும் இரண்டு சொற்களும் வட.நால் இலக்கணலிதிப் 

படி. புணரும்போது ஸோஹம் என்று தனாற்போல, Fas 

அஹம் என்லும் இரண்டு சொற்களும் சந்தியாம்போது Hour 

ஹம் என ஆயிற்று இவளிருதிற மந்திரங்களும் ஒங்காரத்தில் 

ஒன்றுபட்டுக் இடத்தலாலும், பொருட்பேதஞ் சிறிது மின்மையா 

னும் ஒரே மந்திரமாகக் கருதப்பட்டுள்ளன. ப்படி யானால் 

வைதிக சைவர்கள் ஸோஹம், சிவோஹம் என்று கூறுவ 

துபோல் ஏகாத்மவாதிகளும் ஸோஹம், சிவோவம் என்று உச்ச 

ரிக்சின்ரார்களே ௮வ்விருதிறத்தாருக்கும் இவ்வாக்கயங்களில் 

கருத்தும் பயலும் ஒன் மோவெனின் , அல்ல, ஏகாச்மவா இகள் 

கடாகாசத்தையும், மகாகாசத்தையும் ஒன்றென்று கூறுவலு 

போல் கூடஸ்த பிரம ஐக்கயங்கொள்வர், எமமவர்களோ அக் 

மாவைச் கருடகைப் பாவித்தல், (அதாவது அத்மாவைக் ௪ 

டனுக்கு ௮திதெய்வமாம் மந்திரரூபமாகப் பாவித்தல்) போலச் 

சிவத்தைத் தான் எனப் பாவித்து ௮ச்சிவ குணங்கள் தம்மாட்டு 

விளங்கப்பெற்றுச் சிவமேயாய் நின்றுவிடுவர். ௮ப்படிஙிற்கும் 

அற்புத நிலையினையே தாயுமானவர், 4:இரப்பானங் கொருவ 

னவன் வேண்டுவகேட் டருள்செயென வேசற்றேதான், புசப் 

பான்ற ன௫ுணாடி யிருப்பதுபோ லெங்குநிறை பொருளே 

கேளாய், மரப்பான்மை நெஞ்செனன்யான் வேண்டுவகேட் டி.ரங் 

கெனவே மெளனத்தோடர், தரப்பான்மை யருணிறைவி லிருப் 

பதுவோ பராபரமே சகசநிட்டை'' என்று உபமானவாயிலாச 

விளக்யெருளினார், இதனால் ஏகாத்ம வாதிகளுக்கும் வைதிக 

சைவர்களுக்கும் இம்மஹா வாக்யெங்களில்கருத்தும் பயலும் 

வேருமென்றறிக, இன்னும் இதனை கிரிக்கள்,
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எகாத்மலாதிகள் ஸோஹம், சிவோஹம் சன்று கூறினும் 

௮ ஹம் பிரமம் என்பதே அவர்களது மதக்கொள்கையாகும். 
அஹம் பிசமம் என்டதற்கும் சிவோஹம் என்பதற்கும் உள்ள 

வித்தியாசம் மலையிலக்காகும். அஹம் பிரமம் என்னும் வாக்கி 
பத்தில் (அஹம்) கான் என்னும் ஆத்மா முற்பட்டு நிற்கின்றது. 

Arp ரிற்பட்டு நிற்கின்றது. ௮வ்வாறிருத்தலினுலே கான் என் 

பது முளைத்துத்தோன்றி எல்லாவாற்றலும், எல்லாவறிவும், எல் 

லாவநுக்கிரசமும் உடைய முதல்வன் முன்னே தன்னையொரு 

பாருளாகப்பெரிதும் எண்ணியகுற்றம் சோந்து, ௮தனால் அறி 

பாமையே மேலிட்டுப் பேரின்பப் பெருவாழ்வையடைய வொட் 

டாது தடைசெய்து நிற்ன்றது. ஆகையினாலே ௮வ்வாக்கயெம் 
பசுஞானிகள் கூற்றேயாய் முடிந்தது. சிவஞான இத்தியாரும், 

''காகலினுல் கான் பிரமமென்லுஞானக் கரு.து பசுஞானம்? 

என வற்புறுதீதிய௫. சிவோஹம் என்னும் வாக்கெயெத்தில் சவம் 

என்னும் பிரமம் முற்பட்டு நிற்கின்றது. (௮ஹம்) நான் என் 

னும் அத்மா பிற்பட்டு நிற்கின்றது. ௮வ்வாறிருத்தலால் py sor 

ஆணவமுளை ப்பு முற்றுங் கைவிட்டுச் வ பரிபூரணம் தன்மாட்டு 
மமலிடப்பெற்றபடியினாலே ௮வ்வருணிறைவில் நிறைந்து சிவமே 

யாய் கிற்ின்றது. ௮தனால் அ௮வவாக்கயம் ஜீவன் முக்த சவ 

லாக்கெபமாய் முடிந்தது. (பொருளே கின்பூரண மேலிட்டகா 

லம் போக்குவரவுண்டோதற் போதமுண்டோ, இருடானுண் 

டா வல்லால் வெளிகாலனுண்டோ வின்பமுண்டோ துன்பமுண் 

2டா யாமக்குண்டோ?' என்னுக் தாயுமானவர் திருவாக்கையும் 

ஈண்டு கருதுக. இந்நியாயங்களால் ௮ஹம் பிரமம் பெத்த நிலை 

யும், சிவோஹம் முத்தி நிலையுமாய் விளக்கமுற்றதென்றுணர்க, 

இவ்லீரகசியத்தை யுணராதார் நான் பிரமம் என்றாலும் பிரமம் 

நான் என்ருலும் இசண்டும் ஒன்றுதாமன என்று சாதிப்பர். 
அவர்கள் கூற்று வெறுச் கூற்றும். மெய்கண்டசிவம் கானவ 

னென்றெண்ணினர்க்கு காடுமுளமுண்டாகல் தானெனவொன் 

றின்றியே தானதுவாய?' எனவும், திருவேண்காட்ட்டிகள் “ror 

பப்படலக் 8€றித்தூய ஞானகாட்டம் பெற்றனன் பெற்றபின், 

நின்பெருந் தனமையுங் கண்டேன் காண்டலும் என்னையுக் கண் 

டூடன் பிறாசையுங் சண்டேன், கின்னிலை பயனை த்தினுங் கணடேன் 

என்னை, நின்னைக் காணாமாந்தர் தன்னையுங் காணாத் தன்மையோ 
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சே” எனவும், ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் :அருளாலெவையும் பா 
சென்றான். ௮ த்தை, அறியாதேசுட்டி. யென்னறிவாலே பார்க் 
தேன், இருளான பொருள்சண்டதல்லால்-கண்ட, வென்னை யு I 
கண்டிலே ளென்னேடிதோழி”? எனவுங்கூறி உண்மையை நிறுவி 
னார்கள, பிங்கலரிகண்டூம், 'ஒன்றெனப்படுவது வீடுபெறே!' 
என்று சாற்றியது. இத்தன்மைத்தாபெ துரீயமஹா உருத்திர 
ருடைய ஏகத்துவமென்லும் பரம சாம்ராந்ஜியமான மோட்ச 
நிலையையே அருள்கெறி நின்றறிக்தபடி ஈற்குணமிகுக்த மாணாக்ச 
னாகிய உனக்குச் சொன்னோம். கடைப்பிடிக்க, 

மா . பசம சாசுவத சாந்திரூபமான பரமுத்தஇியையளிப்பது 
சர்வவேத சாரமான பிரணவ வித்தையாயிருக்க அவவிதீைையை 
வைதிக பாசுபத பிரணவாபின்ன பிரமவித்தையென்று கூறுவது 
என்னை ₹ பகவானே ! இருவுளம்பற்றி யருளவேண்டும். 

ஆ - அத்வைத ஞானத்தை யடைவதற்குப் பல சாகனம் 
கள் வேதங்களிலே கூறப்பட்டிருப்பிலும் அவனேதான் என 
இடையருத நிஷ்டைக்கு ஏதுவாய், பரமாந்தரங்க சாதனமாய், 
பசுவின் பாசத்தை முறறுமொழிப்பதாயுள்ளது வைதிக பாசுபத 
விரதமேயன் றி வேறில்லை அ. கர்வணவேத அ௮தர்வசிரோபறிஷத 
“௫த்ச ஏகத்வமாஹு!"' என்றுமோட்சசொருபத்ைச் சொல்லி 
முடி ச்தவுடனே, 

ஓ ஊாஸா_5௦ வெவெ௨ுாணசிஷ8-9ஐ_)௦ SOUT LI 
வதி a ௧085 வாறா௩வ_த0] 

ருச்ரம் சாச்வதம் வை புராண மிஷமூர்ஜம் திபசாகியச்சதி கரமே 
தீத் பாசபதம்। 

(இ-ன.) '('நித்தியராய், பழையோராய், அன்ன சசரூபராய் 
பலருபசாய் உள்ள உருத்திரமூர்த்தியைத் தபசினாலே (ஞானத் 
தினாலே) ஒருக்கிப்பற்று தல் இந்தப் பாசுபத விரதமாம்'' என்றோ 
தியது, இதனாலே இப்பிரணவ வித்தை வைதிக பாசுபத பிர 
ணவாபின்ன பிரமவித்தை என்று அழைக்கப்பட்டது இந்தப் 
பாசுபத விரதத்துக்கே சிரோவிரதம் எனவும், விரஜாதீகைஷ என 
வும், மந்திரஸம்ஸ்காரதீக்ஷை எனவும் பெயர்கள் வழங்கப்பட்டு 
வருகின்றன. தண்டகாரண்ணியத்தில் இசாமருக்கு ௮கஸ்இிய 
மகாமுனிவர் செய்கது இர்சுக் இகை்ஷையே. உபமன்னிய மசா
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(ழனிவர் கருஷ்ணருக்குச் செய்ததும் இ.துவேயாம்;. பிரமா, 

விஷ்ணு, மார்ச்கண்டேயர், ததீசி, துர்வாசர், கவுதமர், ஜாபாலா, 

ஆதரவணர், காத்தியாயனர், அகஸ்தியர், பிருங்கி, உபமன்னி 

யர் முதலாயினோர் இந்தப் பாசுபத விரதத்தை அனுஷ்டி த்தே 

பாசுபதராயினர். ஈசகேநாதி உபநிஷத் துக்களில் சொல்லப் 

பட்ட பரவித்தையை ௮ நுவ்டித்தற்கு இதுவே முக்கயொக்கமா 

கும். இதன் பரம பாவனகரமான ப௫ர்முகவிரதமே பஸ்மதார 
ணமென்று சொல்லப்படும். அதர்வண வேதத்தில் அக்னி” 
என்பதாதி ஏழு மந்திரங்கள் பல்மகாரணத்தில் உபயோூச்சப் 

பட்டிருக்கின் றன. 

அதர்வசிர சும். 
௯.ழிறி தியஹ வாயி soap Bei Sasan anol Javan 

(வெட திவஹ ஹவ._2௦ ஹவா ௨௨௦௦௨0 2 po G)_s ()- 50 Baap 0 

ஷி ன் 5.8) கழா 1 san oy ab ean S252 rower வவ ol) 

மெல SATB வ .௧08_தசிவாறா-௩வ_த௦] 

அக்கிரிஇபஸ்ம வாயுரிதிபஸ்ம ஜல:பிதிபஸ்ம ஸ்;லமிதிபஸ்ம வ்யோ 

மேதிபஸ்௦ ஸர்௮ம்ஹவாஇதம்பஸ்ம ம இத்யேதாகி சகம் ஹிபஸ்ம அக்கி 
ரித்யாதிராபஸ்ம ச்ருஹீச்வாலிம்ருஜ்யாங்காகி ஸம்ஸ்ப்ருசே.த் தஸமாத்வார,த 

Cus sure gui 

(இ-ள்.) 1$௮.க்னி என்பது பஸ்மம். வாயு என்பது பஸ் 

ம், ஜலம் என்பது பஸ்மம், ஸ்தலம் (பிருதிவி) என்பது பஸ் 

மம். ஆசாசம் என்பது பஸ்மம், எல்லாமன்றோ இந்தப்பஸ்மம். 

மனம் என்பதாதி நேத்திரமும் பஸ்மம், அக்கினி என்பதாதி 

யால் பஸ்மத்தைக் இரஹித்து அங்கங்களில் உத்தூளனமாகப் 

பூசித்தரிக்க. ஆகையினாலே இந்த விரதம் பாசுபதம்." என் 

சராதிய,த. இதனாலே பாசுபதம் என்னும் பரவித்தைக்கு பஸ் 

மாத்தூளனமே பசமாங்கமாகும். ௮துவே சாவ சொரூபமாக 

வும் இருக்கின்றது. அக்னி, வாயு, ஜலம், பிருதிலி, ஆகாசம் 

என்லும் பஞ்சபூதங்களும், அவற்றின் காரியமான பெளதிகக் 
களும், பூதகிசுளுக்குக் காரணமான தன்மாத்திரைகளும், கண் 

முதலிய இரதிரியக்களும், மனமுதலிய அர்தக்காணங்களும், 
மற்றுமுளள தத்துவங்களும் பஸ்மமா யிரு.க்கலானும், பஸ்மம் 

சிவாக்கினி சொருூபமாதலாலும் ௮து சர்வசொருபமாகத்துதிக் 

கப்பட்டது, நூற்றெட்டு உபரிஷ்ததுக்களின் சாசமென ஸ்ரீராம
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ரால் புகழ்ஈ்து பேசப்பட்ட தசோப நிஷத்துச்சுளில் ஆதியந்தம் 
களிலுள்ள ஈசாவாஸ்ய ப்ருஹதாரண்யகங்கள் CMANT EHO VO 

£5-பஸ்மாக்தம் சரீரம்-பஸ்மத்தை ௮ர்தமாகவுடையது சரீரம்- 

(அதாவது) எல்லாப் பிரபஞ்சங்களும் சர்வகாரணமான பஸ்மா 

வினிடம் ஒடுக்கம்” என நிரூபித்தன. ஆளுடையபிள்ளையாரும், 

6 அர்தமதாவதுநீறு' என்றருளிச் செய்தனர், அவ்வாறே முக் 

இயமான தைததிரீயமும் 2௨0.5) நயரகி ayo - பூத்யை 

ஈப் சமிதி தவயம்-விபூதியை விடக்கூடாது” என்று பஸ்மதார 

ணத்தை விதித்துள்ளது. 2வதங்களில் பதினைச்து உபநிஷத்துக் 
கள் திருகீற்றின் பெருமையைப் புகழ்கின்றன வென்றால் பஸ்மத 

தின் மகிமை ௮ளவிடக்கூடியதோ. பஸ்மதாரணம் சகல கர்ம 

களுக்கும் முக்கியாங்கமாகவும்,ஞானங்கமாகவும் கூறப்பட்டி௬க 

கின்றது. 

மஹாபாரதம் சாக்திபர்வம், 

er agr oer Wau pur Bp) wo திகாசொ யவா நா$| 

BS 3வெயாயெகிவஹ சொக்கா ஊவவெ.ிற? 

ஆயுஷ்சாமோதவாராஜச் பூதசொமோதவாக 4! 

கித்யம் அ சாரயேத் பஸ்ம மோஷகாமீசவை த விஜ?। 

(இ-ள்.) *தருமசாஜனே ! ஆயுள்விருத்தியை விரும்பு2வா 

ரும். செல்வத்தை யிசசிப்போரும், மோட்சத்தை யலாவுவோரு 

மான அுவிஜர் தினச்? தாறும் பஸ்மதாரணஞ் செய்ய வண்டும், ' 

எனவும். (இதனால் பிராமணன் பஸ்மதாரணமின்றி யிருத்தல 

கூடாதென்பது பெறப்பட்டது.) 
கூர்மபுராணம். 

av ag ran sat! ale sr 0 அஆ வ) Oy OAD 4, ர] 

வஷஹுூ_)வலலாட?3ஹி_திய_) கொ] _5வ_த._.) ஓழு] 

த தாவிா நவா வா _ந௩௧கவ_/0_தி திவ வு Glo | 
ய VW 

ஸ்ரஷ்டாஸ்ருஷ்டிச்சவேராஹ தீரிபுண்ட்ரஸ்யப்ரசஸ்.த.தாம்। 

ஸஸர்ஜ ஸலலாடம்ஹி இர்யக்சோர்த்வம் ரவர். துலம்। 
ச.சாபிமாகலா மூர்ச்சா ஈகுர்வர்.இி தரிபுண்ட்ரசம்। 

(இ-ள்) பிரமதேவர் சிருஷ்டிசெய்ய Ars sg பது 

பஸ்மாகின் திரிபுண்டர மஹாத்மியத்தைக் கூறி ௮தனையணிர்து 
கொள்ளும்போருட்டே ரெற்தியைச் குறுச்சாசப்படைததார்.
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மேனோக்காசகவும், வட்டமாகவும் படைத்தாரல்லர். அப்படிச் 
செய்திருந்தும் மூர்க்கர் சிலர் நெற்றியிலே இரிபுண்டரம் தரிக் 

இற தில்லை”? எனவும், 

மநுஸ்மிருதி. 

௮ பை 53௮ பரண கரவா ang \raoe ரச வறெசி| 

தி ஷு ௮ மவ உண) 0 ப வ ஹலிஷுரிவா_ தகடு 

தபண்டரசாரணம் ச்ருத்வா ஸர்சயாவர் த மாசரேதி 

தீரிபுண்ட்ரம் ப.ரமம்புண்யம் ப்ரஹ்ம விஷணு?வாத்மசம்। 

( இ-ள.) திரிபுண்டா தாரணஞ் செய்துகொண்டே சந்தியா 

வக் தனஞ்செய்யவேண்டும். திரிபுண்டரம் மிக்கபுண்ணியமாகும். 

பிரமவிஷ்்ணு சிவசொருபமாயுமுள ளது”? எனவுஞ் சாற்றிம௫ழ்க் 

தன, ஒளவையாரும் *நீதில்லாகெற்றி பாழ்'' என்று ஆணைதக 
தருளினர். ப்ருஹஜ்ஜாபலமும், பபிமஹா ஹி_தசமாகு d= BS LI LOT 

ஹிதம்பாலம்-பஸ்மமணியாதகெற்றியைச்சுடு”' என்றுசாற்றியத. 

அன்றியும், ௮க்னிஹோத்திரம், விரஜாக்கி ஆயெ இவைகளி 

ஓ௮ண்டான பஸமத்தையாவது மற்ற வேதாந்தஙகளிற் சொன்ன 

2வறுவிதமான பஸ்மத்தையாவது ௮க்கினி என்பதாதி ஏழு மக் 

இரங்களால்கிரகிச்து ஜபித்து, காலாக்னி ருத்ரோபநிஷ த் முதலிய 
வற்றிற் சொன்ன தாசணவிதிப்படி தேகத்தில் உத்தாளனமாக 

வும திரிபுண்டரமாகவுர் தரிக்கவேண்டும். இவ்வாறு வைதிக 

சம்பிரதாய சித்தமான பிரணவாபின்ன சவோபாஸ்இயும், வை 

திச பல்மகாரணமுமாகசயவிரண்டுமே ஒன்றுக்கொன்று உபகார 

மாயும், பாபக்ஷய ஹேதுவாயும், மோட்சசாதகமாயும் விளங்கு 

இன்றன, நெய் ஆயுகா விர்த்திசெய்வதுபோல் பஸ்மதாரணமும் 

மோட்சசாதகமான பிரமஞானத்தை விர்த்திசெய்ய யாதொரு 

தடையுமில்லை பாசுபதவிரதமென்றால் பசபதியைத் தேவதை 

யாகவுடைய விரதம் என்று பொருள், 

மா-பாசுபதம் ௮வைதிகமென்று சிலசாஸ்திரங்களில் கூறப் 
பட்டிருக்கன்றதே அந்தச் சச்தேகத்தையும் போக்கெயருள 
வேண்டும். ௮ண்ணலே]| 

ஆ - பாசுபதம் சிரேளதபாசுபதம் எனவும், அசிரேளதபாசு 

பதம் ஏனவும் இருவகைப்படும், அவற்றுள் அசிசெளதபாசுபுதம் 

மோஹறஜுர்த்தமாசக் கூறப்பட்டசாதலின் ௮து மோஹசாஸ்திர
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மூம்வேதபாஹியமுமாகும். ௮.து முமூட்சுக்களாற் சேகிக்கற் 

பாலதன்று, அதுவே பிரமசூத்திரத்தில் ௨௨௧) ஹானி 

வாசி-பத்யுரஸா மஞ்ஜல்யாத்'' என்னுஞ்சூத்திரத்தில் கண்டிக் 

கப்பட்டது. ஸ்ரீநீலகண்ட சிவாசாரியரும், ஸ்ரீசங்கராசாரியரும், 

ஸ்ரீஉமாபதி சிவாசாரியரும், ஸ்ரீஅப்பையதிக்ஷிதரும் இக்கருத் 

தையே கொண்டார்கள், இராமாநுஜரும் ௮அவைஇகமாகிய 
காளாமுகம், காபாலம் என்லும் இரண்டு மதங்களின் லட்சண 

களை எடுத்துக்கூறிக் கண்டித்தனரேபன்றி வைதிக பாசுபதமத 
லட்சண த்சை மறுத்துத்தம் பாஷியத் தில் கண்டித்தாரல்லர். 

ஆகையினாலே வைதிக பாசுபதம் எஞ்ஞான்றும் வேதோக்த 

மாகவே கிலவுறும். 

கூர்மபுராணம். 
நிர), ௧௦ ஹியா௨-5வ_[௦ Gun ள_த௦ QITUD-PAI_g 20 P| 

Yap TRAD) 580 an Sao வெஉஹாற௦ விகயெ॥ 

நிர்ம்மிதம் ஹிமயாபூர்லம் சரெளதம் பாசுபதம் சுபம்! 

குஹ்யாத் குஹ்யதமம் ஸடுகஷமம் வேசஸாரம் விமுச் ,யே॥ 

(இ-ள.) “மறைவிலும் ௮ திமறைவாய், சூக்ஷமமாய, 2வத 
சாசமாய் சுபமாயுள்ளது ஈமரளதபாசுபதம்”” என்று ௫மாழிகர் 
தது. இதனால் வேதசஹிதமாயுள்ள வைதிக பாசுபதம் முமூட் 

சுக்களாலே என்றும் சேகவிக்கப்பால சென்றுணர்க. 108 உப 

நிஷத்துக்களிலும் பாசுபதப்ரஹ்மோபரிஷத் என ஒரு வைதிக 

சைவேபபரிஷத்து பிரகாசித் துக்கொண் டிருக்க்றது 

மா-ஆயின் வைதிக பாசுபத விரதத்தின் பலனை உபதேித் 
தருளல் வேண்டும். 

ஆ-அப்படியே உபதேசஞ்செய்கிறோம். அதர்வசிரசு, வபா 

உாறவிரேகா£ய-பசுபாசவிமோக்ஷா£ய-பசுவின்பாசம் ெ தாலைவ 

தற்காக” என்று பாசுபத விரதத்தின்பலனைக் கூறிமுடித்தது. 
ஆத்மா அநாதியே பாசத்தால்' பந்திக்கப்பட் டிரு.த்தலால் பசு 

என்னும் நாமம்பெற்றது. இப்பாசபர்தம் எப்பொழுது ஒழி 

யுமோ அப்பொழுதே மோட்சம்வந்து பொருர்தும். மோட்ச 

மென்றாலும்,முக்தியென்றுலும்,வீடுஎன்ரு.லும் பொருள் ஒன்றே, 
முக்தி என்னும் பதப்பொருளை விசாரிக்செ இவ்வுண்மை எளி 
இல் விளக்கும். முக்தி என்பது வடமொழிச்சொல், ௮ச்சொல்
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(மச் இ என்னும் இரண்டு சொற்கள் சேோர்து உண்டாயிற்று, 

முச் பகுதி; இ - தொழிற்பெயர்விகுதி; அவற்றுள முச் - 

என்பது விடுதல் என்று பொருள்படும், படவே முக்தி என்பது 

விடப்படுதல் என்று ௮ர்ச்தமாகும். விடப்படுதலாவ.து பர்தத்தி 

னின்றும் விடப்படுதலாம், இதனால் விடப்படவேண்டியது ஒன் ௮, 
விடுவ.து ஒன்று என இரண்டு பொருள்கள் சித்திததன. இவ 

விரண்டு பொருள்களும் செம்பிற் களிம்புபோல ௮ராதியே ஒன் 

கக்கூடியிருக்து விட! திருந்தபடியால் ௮வற்றை உரியகாலத் 
இல் விடுவிக்க மற்றொரு பொருளும் உண்டென்பது சொல் 

லாமே அமையும். அதனாலே விடப்படுவதும், விடுவதும், விட 

விப்பதுமாகயெ பாசம், பசு, பதி என்னும் திரிபகார்த்தங்களும் 

அராதிநித்திய மென்பது முக்தி என்னுஞ் சொல்லானே நிரூபிக் 

கப்பட்டது. 

ஸாமவேத மஹோபரிஷ த்: 

ஆண ஐுவடியமாவறர யயா_தா 8 ஹ காவிச் 

faa) 50% -e@an va Zqoanans2a rool 

தண்டுலஸ்ய யதாசர்ம யதாதாம். ரஸ்ய கரளிமா। 

ஜீவஸ்யசிண்ட்லஸ்௪ல மலம்ஸஹஜ மப்யலம்!! 

(Q - or.) *செல்லினிடத்து உமியைப்போலவும், செம்பி 
னிடத்,து களிம்பைப்போலவும், ஜீவாதிமாவுக்கு மலம் (பாசம்) 

ஸஹஜமா யுளள,.து'' எனறும், 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத ஸ்கந்தோபரிஷத். 

கீவரிவறிவொ 8வஹ$3வ$ கெவலறிவ$| 

கரஷெண்வரொவீ, aban \ir grog tor a.5> 5028 

amareubanurtad: &2. erQuo aneruias| 

வாற ஹயா ஜீவ$ aire ~Kane rubles ॥ 

நிவச்வெச்சிவோதிலல் ஸஜீவ  செலலச்சிவா 
துஷேணபத்தோ வரீஹீஸ்யாத்துஷாபாவேது தண்டுல1 

ஏவம்பத்தஸ்ததா ஜீவ: சர்மசாசே ஸ,தாவெய 
பாசபத்தஸ் ததாஜீ3 பாசமுச்தஸ் ததாசிவா। 

(இ.ள்.) ஜீவனே இவன், அந்த ஜீவன் சிவனேதான். உமி 

யினால் கட்டுண்டிருக்கிறபோது மெல்லாயிருக்கறெது. உமி நீக்கி 

ளால் ௮து ௮ரிசியொகறது. அப்படியே ஜீவலும் பர்திக்சப்பட்
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டிருக்கிறான், கருமராசமானால் எப்பொழுதும் சிவனாயிருக்கி 

என். பாசத்தினால் பந்தப்பட்டிருக்கிறவவரயில் ஜீவனாயிருச்கி 
ரன். பாசத்திலிருந்.த விடுபட்டால் அப்பொழுது சிவனாகிமுன்' 
என்றும் மொழிந்தன. மன்றியும், ஸாமவேதஜாபால் யுபரிஷத்' 
 (தி0_த௦ .. இம்தத்வம்-தத்துவம்யா து”, கொவ3-கோஜிவ. 

ஜீவன்யார்??,4க௦ வயா 10 க:பசுஃபசுயாது'', 6௯ஈஸ்மா_ந$-௧ஈசாக௨ 

ஈசானாயார்!, கொளசொக்ரவாய$-கோமோக்ஷபாய! - மோ 

கோேபாயம் யாது? என்று வினவி அ௮வற்றிற்குமுறையே!_க௯? 

AIUD A தி _- ௬ஹ௦காறாலிஷ வஷாறிக௨$ = NAST AELIUT 25 _ 

ஹவ_௫௨௦௨௧7_த விவ. நஹவெடுறா ஈற$ வாவ தி - 

விம 9 தியாராணா0௨௮ தத்வம்பசுபதி - ுஹங்காரா விஷ்டள்' 

ஸம்ஸாசிஜீவா-ஸஏவபசு? - ஸர்வஜ்ஞபஞ்சக்ருத்ப ஸம்பக்கஸ்ஸா 

வேச்வர ஈச1பசுபதி! விபூதிகாரணதேவ- தத்துவம் (உண்மைப் 

பொருள்) பசுபதி-௮.கங்காரத்தோடுகூடிய சம்சாரி ஜீவன்-௮ந்த 

ஜிவனே பசு-லர்வஞ்ஞரும், பஞ்சகிருத்திய ஸம்பர்கரும், சர 

வேசுவசரும், ஈசரும், பசுபஇயுமாலாசே ஈசானர் - விபூதிதார 

ணமே மோக்ஷோபாயம்'”” என்று விடைகளைப் பகர்ந்தது. சிவ 

ஞான போதமும், '*கெல்லிற் குமியும் நிகழ்செம்ினிற்சுளிம்பும், 
சொல்லிற் புதிதன்று தொன்மை2ய'” என்று சாற்றியது. 

ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகளும், “'௮ருஞுடைய பரமன்றே வன்று 

தானே யானுளனென் றும்மெனக்்2க யாணவாதிப், பெருகு 

வினைக் கட்டென்று மென்னாற் கட்டிப்?பசி யதன்றே யருணூல் 

பேசிற்றன்றே'' என்றும், “cron py நீயன்று சானுனனடிமை யல் 

லவோ”? என்றும், **களிம்புதோய் செம்பனையயான்'' என்றும் 

ஈவின்று முப்பொருளை ௮காதி நித்தியமென்று நிர்ணயஞ் செப் 

தனர். இந்தப்பிரமாண.௰களால் என்று சவமுண்டோ அன்றே 

அதன் குணமாகிய ௮ருளுண்டு, என்று ௮ருளுண்டோ அன்றே 

அவவருள் பதியும்படியான ஐத்மா உண்டு, என்று ஆத்மா 

உண்டோ அன்றே அவ்வருள் பதிந்தால் ஒழியத்தக்க' மல 

முண்டு எனப் பெறப்பட்டன வன்றோ. அப்படியானால் இம் முப் 

பொருள்களும் முக்தியிலும் உண்டோவெளனின், உண்டு: ஆனால் 

௮வை அங்கு முனைத்துத்தோன்றா வென்ப?ேத லைதிக சைவக் 

கொள்கையாம்,
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 அல்தெவ்வாறெனின், அசைவோடு கூடியசாற்று ஆகா 
சத்தில் அசைவற்று நிற்றெபோது ஆகாசம் ஒன்.றுமேயுள்ள 

தென்றாவது, ஆகாசமுல் காற்றும் வெவ்?வரறாய் இரண்டாய் 

இருச்சிறதென்றாவது, ௮வவாகாசமுங் காற்றும் கண்ணுக்குப் 

புலப்படா மையால் அவை யில்லையென்ராவது கூறுதல் எப்படி.” 
௮சாத்தியமோ ௮துபோல சொகாசமென்னும் அ ர௬ுணிறைவில் 

ஆத்மா அறிவாய் மிற்கும் ஐக்யெ விட்டுகிலையும் ௮த்தன்மைத் 

சாம், ௮ந்த அதிசய ௮.த்வைதக்கலப்பாகய நிலையினையே தாயு 
மானவர், “காண்பாலும் காட்டுவதுங் சாட்சியுமாய் கின் றவர் த- 

வீண்பாவம் போயதுவாய் மேவுகாளெக்காளோ”' என்றும், 

தானான தன்மயமே. யல்லாலொன்றைக் தலையெடுக்க வொட் 

டாது தலைப்பட்டாகங்கே, (போனாலுங் கற்பூதீபம்போலப் போ 

யொளிப்பதல்லாது புலம்வேறின்றாம், ஞானகாரத்தினெடு ஜேய 

மற்ற ஞாதுருவு ஈமுவாம னழுலிநிற்கும், னால மிதன்பெருமை 

யெவர்க்கார் சொல்வார், ௮துவானா லதுவாவ ரதவேசொல்லும்'' 

என்றும், “௮ துவென்றாு லெதுவெனவென் றடுக்குஞ்சங்கை யாத 

லினா லதுவெனலு மறவேவிட்டு, மதுவுண்ட வண்டெனவுஞ் சாக 

தி மன்னவர்கள் சுகர்முதலோர் வாழ்ந்தாரென்றும், பதியிந்த 
நிலையெனவு மென்னையாண்ட படிக்குறிரு விகற்பத்தாற் பசமா 
னந்தக், கதிகண்டு கொள்ளவு நின்னருள் கூரிஈ்தக் கதியன்றி 

புறக்சேன் மேற்கருமமீ பாரேன்'' என்றும் வைதிகசைவர்கள் 

மதுகையுறுமாறு திருவாய் மலர்க்தருளினார். தென்முகத் தெய் 

லம் இன்முத்திரையாற் குறித்த அற்புத நிலையுமிதுவே, சின்முத 

இரையாவது-ஞானக்குறி.௮.து சிவம், ஆத்மா, மலம் (ஆணவம், 
கச்மம், மாயை) என்னும் ஐந்து பொருள்களின் இயல்பை ஐந்து 
விரல்களாற் குதிப்பதாம். அவற்றுள் ஈடுவிரல், ௮ணிவிரல், சிறு 

விரல், ஆயெ மூன்றையும் சுட்டுவிரலை விட்டு வேறுபிரித் துக் 

சாட்டுவது மும்மலகிசளும் வேறுபட் டொழிதலைக் குறிப்பது. 

அம்மூன்று விரல்களினின்றும் வேறுபட்டுப் பிரிந்த சுட்டுவிரல் 

அம்மலபந்தத்தினின்றும் நீங்க ஆத்மாவைக்குறிப்பது, அச் 

சுட்டுகிரல் பெருவிரலகி.யில் அமர்ந்திருத்தல், மலத்தினின் 
றும் நீங்யெ ஆத்மா சிவத்தினது திருவருளில் நிறைர்து நிற்றலைக் 
குதிப்பது. இர்தக்குதிக்கே மெளனமுத்திரை என்றும் பெயர், 
இது ஞாஞூரியர் தமது திருவுள்ளததிற் கொண்ட உபதேசப் 

27
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பொருளை குறிப்பாலுணர்த்திவைக்கும அற்புத நிலையாகும். இவ் 
வற்புச நிலையொன்றே பரிபூண இன்பமான பேசானக்தமோட்ச 
மாதலின் இது பிரணவ மஹாமந்திராறுபூதி வாயிலாக ௮டை 
யப்பெறுவதன் தி வேறெதனாலும் ௮ணையப்பெ.றுவதன்று. 

கிருஷ்ணயஜுர்வேத கைவல்யோப நிஷத்தும். 
ஞூதா_நறேணி௰ கரவா ௨ ணவ௦ வொ_தறாறணிடு 

யூ 97-ந.நி$ம_ ராம ராஸாக வாற 8 _சிவணி_ 55 | 

ஆ,ச்மாரமரணிம் க்ருத்வா ப்ரணவம் சோசத்தரா.ரணிம்। 
தீயானறிர்மதனாப்யாஸாத் பாசம் தஹ தபண் டி 531 

(இ-ன்.) *'*க்மாவை ௮ரணியாகவும் பிரணவத்தை உத் 

தராரணியாகவும் வைத்த, (இடையராத்) தியானம் என்றகடை. 

தலைப் பன் முறை ௮ப்பியசித்தலால் பண்டிதன் பாசத்தை ஒழி 

துக்கொள்வான் (முக்திபெறுவான்)!'' என்றது. இ3த மந்திரம் 

பிரம்மோபரிஷத்திலும் சுவேதா சுவதரோபநிவத்திலும் றிது 
பேதர் தோன்றப் படிக்கப்பட்டுள்ள அ. ஆனால் பொருளில் 32பத 

மில்லை. ௮சணி-௮.க்னியை உற்பத்திசெய்வதற்காக உபயோ௫க் 
கப்படும் ௮ரசு முதலியமாக்களின் ஒரு துண்டுகட்டை, உத் 

தசாரணி - ௮வயரணியின்சண் ஊன்றிக்கடையும் மரத்துண்டு, 
கடைதலை ஒசேமுறைசெய்தால் ௮க்கனி உண்டாகாது, பல 
முறையுஞ் செய்யவேண்டும், அதுபோல தியானத்தையும் இடை 

யமு.ஐ செய்தால் தான் பலன் இட்டும். திருகாவுக்காசு மூர்த்தி 
களம்) '*உறவுகோ னட்டுணர்வு கயிற்றினால், முறுகவாக்கிக் 
கடைய முன்னிற்குமே”? என்றருளிச் செய்தனர். கடைய, வாங் 

கிக்கடைய, முறுகவாங்கிக்கடைய என்னும் ௮ப்பெருந்தகையா 
சத அற்புதப் பிரயோகங்களை யூதெ.துணர்க, 

அவ்வாறிருத்தலின், 1'அப்பிரணவ மந்திரத்தின் சொருபத் 

சையும் இரகசியப் பொருளையும் ௮ருண்மயமான மைந்தனே! நீ, 
உடல், பொருள், ஆவிமூன்றையும் எமது திருவடிகளுக்குச் தத் 

தஞ்செய்து, கேட்கு முறைப்படிகேட்டுக் கண்ணீரும் கம்பலையு 

மாயப்பரவசப்பட்டு நின் றபடியால் உன்னுடைய ௮ திதீவிரபக்கு 

வத்தைச் குளிர்ர்துரோக்கு ௮ஞ்ஞான சந்தேக விபரீதமற ௮ 

ளிச்செய்தோம், (தன த் இல் பெரியவன் ,வயதில்பெரியவன், வித் 

தையில் பெரியவன் ஆயெ இவர்கள் ஞானத்தில் பெரியவளுக்
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கும் அவன் மாணுக்கர்களுக்கும் வேலைச்காரர்களா யிருக்கெ 

Miser” crap மைத்ரேயோபரிஷத் ஒழுகன் றமையால் ஞானத் 

இல் ,பெரியோனாகிய உனக்கு இவ்வரிய பிரணவ வித்தையைத் 

கந்தோம்,"? என்று நன்னடையும், நற்குணமும், இருவருள் 

ஞர்னமும் பிரகாசியாநின்ற ஆரியர் அருட்களிப்பின் மிகுதி 
பால் மொழிந்து சர்வமும் தற்சொரூபமாய் விளக்கும் அுரீயப் 

பொருளான மஹா உருத்திரராகயெ சிவபரம்பொருளை அடியில் 

காட்டலுற்ற வேதவாக்யெல்களால் ஆராமையோடு துதிசெய்து 

பேரின்பமயமாய்ப் பிரகாடித்தனர். ஓம் 

யொற௩் Ry மள யொகவாய ஒஷ£யீவீ. ௩ சூவிவெஷ। 

பகிர லவா சிவதிடெ கலெறமாய த௦ொகலு-3] 

யோருத்ரோ அக்சகெளயோ ழப்ஸ-ு யதஷ தர்வீருத ஆவிவேச। 
யஇமாவிச்வா புவராடிச ச்லிபே தஸ்மைருத்ராய ௩மோ ௮ஸ்.த3 

(இ-ள.) எந்த ௬த்சமூர்த்தி அக்ளெொயில்உட்பிரவே௫த்தார். 

அப்புவில் உட்பிரவேசித்தார். ஒஷதிகளிலும், மாங்களிலும் உட் 
பிரவேசித்தார். எவர் இந்தப்புவனங்களை யெல்லாம் சிருஷ்டித் 

தார், அர்தருத்ரமூர்ச்திக்கு ஈமஸ்காரம் ஆகுக ? ஓம் 

பொகெவொ oon lin eas பொவிப0௦2ம-வ _நரவிவெஸா]| 

யவையிவ. ௩ பாவ நவ an Bag 'கஹெடெவாய 1%r£28h 

யோதேவோ அச்செளமோ. அப்ஸ் யோலிச்வும் புவ5மாவிவேச। 

ய ஒ௨ந £ஷா௩யோவசஸ்பதிஷ- தஸ்மைதேவாய 5மோகம?। 

(இ-ள.) “*எர்தத்தேவன் ௮க்கினியிலுள்ளவன், எவன் நீரி 

௮ளளவன். எவன் எல்லாப்புவனங்களிலுள்ளவன். எவன் ஒ௨ 

இகளிலுள்ளவன், எவன் மரகங்களிலுள்ளவன். அ௮ச்தத்தேவனு 
சக்கு ஈமஸ்காசம், ஈமஸ்காரம்'". 

மாணாக்கன்-௮வவாறு பேரின்பமயமாயப் பிரகாசித்துக் 
கொண் டிருக்கும் ௮ருள்வடிவாகிய ஆசிரியருடைய சுத்தமான 
இருவடி.க்கமலங்களை உளமொழிமெய்களால் நன்ராக இறைஞ்சி 

*ஒருமோழி என்றும் ஒப்பற்ற உபதேசமொழியையும், ௮ பூதி 

வாயிலாக ௮ணையப்பெறும் பரமுக்தியையும் ஈல்வெருளிய ஆன 
௪ ரூபியே! மனத்தூய்மைகொண்ட மாசற்ற குருசாதா !! 
தேவரீர் ௮ துக்ரெஹித்த உபதேசமொழிக எளைத்தையும் செலி 
யேவாயாகவும், செஞ்சேசளனாகவுங் செ ஹித்து, உளத்தமைத்து
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அடியேலுச்கு உண்டாயிருர்த ஐயங்களையெல்லாம் ௮ஞ்ஞான 

மயச்கமறப் போக்கிக்கொண்டேன். !(பிறப்பென்னும் பேதமை 

$ல்கச் சிறப்பென்னுஞ், செம்பொருள் காண்பதறிவு என்று 
தெய்வப்புலமைத் இருவள்ளுவதேவர் குறித்த செம்பொருளைக் 
கண்டேன் ! கண்டேன்! ! திருவருட் செல்வத்சையும் பெற்று 
உய்ச்தேன் | உய்ந்தன் !| மிக்கசமுசாரமாயெ பவக்கடலைக் 

கடந்து எல்லையில்லா இன்பசாகரத்தில் ௮மிழ்க்தினன், ஞான 

வைராக்கெ பரிபூரணமூர்த்தியாயெ தேவரீருடைய பரமகாருண் 

யத்திற்குச் சுதந்தரவினனுகயெ அடியேன் செய்யத்தக்க கைம் 

மாறு முளதோ! அறியேன்” என்று தன்னுடைய ஞானசிரிய 

சது இசண்ூ? திருவடிப்பே! துகளையும் மீளவும் வணங்கி நின்று 

ஆனச்தமயமாய் விளக்னென், 

ஆசிரியர்- அப்பொழுது இன்பமயமாய் விள ங்கும்தம்மாணக் 

கரை உளங்குளிர்ச்து உவப்புடன் நோக்க, சிறந்த ஆசிமொழி 

களைக்கூறி, வன்றொண்டப் பெருமானாபெ சுர்தரமூர்த்திசுவாமி 

கள், இறந்து போக்கில்லை வரவில்லை யா௪ு யின்ப வெள்ளத்து 
ளிருட்பர்களினிதே'? என்றருளிச்செய்தபடி சிவஸ் தவஞ்செய்து 
பரிபூரண சவொாரந்தாறுபூதியாயெ இன்பவெள்ளத்துள் ௮ழமுர்.இ 

இருக்கக் கடாட்சித் தருளினார். சுபம்! சுபம்!! சுபம்!!! PLUS SMS. 

லாழ்ச @tsent ancre ரானினம் 
வீழ்சதண் புனல் வேர்தனு மோக்குக 

ஆழ்கதிய தெல்லா மா னாமமே 
சூழ்ச லையச முச்.தயர் தர்சன. 

என் று மின்பம் பெருகு மியல்பிஞல் 
ஒன்று சாசலி னுள்ளமு மோல்டெ 
மன்று ளாரடி யாரஅர் வான்புசழ் 

நின்ற தெல்கு நிலவியுல செலாம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

ப்ரணவ வித்யாபரிமளம் என்னும் 
ஒங்காரவிளக்கம் 

முற்றுப்பெற்றது. 

மெய்கண்ட தேன் நிருவடியாழ்க.



a. 

இவமயம் 

திருச்சிற்றம்பலம். 
௦ 0 

புருஷ ஸடுக்தம். 
ட... ப அடை 

எல்லாத்தெய்வல்களும் தாமாகலிருக்கப்பெற்ற ஸ்ரீபசுபதி 
பின் பெருமையினை விளக்கும் புருஷ ஸூக்தம் ருக்வேதம், 
யஜுர் 2வதம், ஸாமவேதம் என்னும் மூன்று வேதங்களிலும் 

படிக்கப்பட்டிருப்பிலும், யஜுர்வேதத்தில் இருபத்துநான்கு 

மந்திரங்களாய் இசண்டு JY HAs FHS CoH விளங்குகின்றது, 

ஏனைய இரண்டு வேதங்களிலோ பதினாறு மந்திரங்களாசக்கூறப் 
பட்டுள்ளது. முன்னோர் யஜுர் ஆரண்யகத்திற்கூறிய புருஷ 

ஸுூக்தத்துக்கே பாஷ்யம் இயற்றினராதலாலும், யஜுஸில் 

புருஷ ஸூத்தத்தைத் தொடர்ர்துவரும் பகுதிகள் சிவபாரம் 

பங்களைக்கூறிவருகலானும், ௮வை சிெவபரமெனச் சாதித்தற் 
குப் போதுமான ஆதாரமாய் நிற்றலாலும், அவற்றைத் தொட 
52த தைத்திரீயம், மஹோ பரிஷத் முதலிய உபநிஷத்துக்கள் 
௮மைரந்திருத்தலானும் ௮ப்புருஷ ஸூக்தத்தையே ஈண்டு வரை 
சின்றம் ஸூக்தத்துக்கு ரிஷி-சாராயணர்என்.று பெயர்கொண்ட 
ஓர் ரிஷி. தேவதை-பு௬ ஷன் (சிவபெருமான்), சந்தல்-௮ நவ் 

டுப் இறுதியிலுள்ள மந்திரம் த்ரு்டுப், 

முதலாம் அ௮.நுவாகம், 
ஹஹஹ ஸ்ரீஷரஉரறஷ.$| வஹஹாக்ஷஹஹஉா சு| 

ஹமூதிஃவிவ தொ வகா | 8) dagevore oly! 

WanewrFrasryHass napmIrarcven anus dl 

லபூமிம்விச்வதோ வ்ருத்லா। அத்ய இஷ்டத்தசாங்குலம் [ 

உ௱(ரஷ.வவெடி௦ஹவ_[௦| ய ஒ௫_த௦யவமவ NC 

©. 5787 .se@an \ vor 8 we 5.67 SO an si 

புருஷஏவேதம்ஸர்வம்। யத்பூ சம்யச்சபங்யம்! 
உதாம்ரு ததீ்வஸ்யேசார!। யதர்கசோதிரோஹதி 2 
am gran pan \8es8r| sO) _gr® ரயாவுவஙிற ஷூ] 

வாகொ$ஹ புவிறா29.சா நி தி, உாஉஹரா$-ச. நிவி
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ஏதாவாஈஸ்யமஹிமா। அதோஜ்யாயாம்ச்சபூரூஷு। 
பாதோ$ஸ்யவிச்லாபூதாறி। தரிபாசஸ்யாம்ரு தர் இவி। 3 

“wry 3 9 60 “2 PS § are 0812 O09 5 rv ap8laurGle r$@lan  aubr aur _§ It 

60) _ erage 3 காசி! வாற நாநா ஈ௯வி] 
வ வட, 

தீரிபாதுர்தஉதைச்பு ர௨1। பாதோ5ஸ்ஏஹாபவா பு! 
தீதோவிஷ்வங்வ்யக்ராமத்। ஸாசசாஈசசே௮மீி। 

-sann Spor Br s| விராஜொ௯யிஉ௨ுற *ஷ$] 

t repre ஹ்ஜாெதொகு_த ப்ரிய 9-௮! வஹா *௫$$8மொஉ vol 

தீஸ்மாத்விராடஜாயத। விராஜோ௮.திபூரூஷ॥। 

ஸஜாகோ௮,2யரிச்ய2। பச்சாச்பூ.மி மதோபுர॥ 

யதா 5௩டுஷண ஹலிஷா | வாய $9_த_ந.க| 

மீஷ& 2 வஹதொகுஷ)£ஷீஷா$) 0 ன் ape ன் yoru Bells | 

யத்புருஷேண ஹ.விஷா। தேலாயஜ்ஞமதரவத। 
வஸச்தோ௮ஸ்யாஸீசாஜ்யம்। கரீஷ்மஇத்மச்சரதவிய 

9 ௦ © ஹாஹா ந ரியய$| கிஹ௨ஹ$யகர_தா$] 

ெவாயஉ 3 ௫0.ச.நா_மா$] ௯8 ற ௩ஷஉ:1ு >| 

ஸப்தாஸ்யாஸச்பரிதயய। தரிஸ்ஸப்தஸமித?க்ரு தா?! 

தேவாயத்யஜ்ஞம்தர்வாசாய அபத்கர்புருஷம்பசம்। 

ச௦ய தய ஹிுவிஷொக்று। உ ஷ௫ர_த9 4 40 

Og 50) er ase 6| ஹா yrs ஷயாயெ | 

தம்யஜ்ஞம்பர் தறிவிப்ரோ கர்। புருஷர்ஜா,சமச்ர,த 81 
தேசதேவா அயஜர்5। ஸாத்யாருஷயச்சயே 

a gO ௮ 25 -தஹாடி களை _த$| வ௦227_த௦உரஷஉ eZ ய ட 

AIUD GOoAMTOUD & aural ராறு சூரண ye ற் r8 லய 

தஸ்மாத்யஜ்ஞாத்ஸாஹ-த3। ஸம்ப்ருதம் புரஷதாஜ்யம்। 

பகும்ஸ்தாம்ச்சச் வாயவ்யார்! ஆரண்யாச்ச்ராம்யாச்சயே। 

SOUT தோ_தவ_) ஹு _த$| 8வஹா$ர.நிககிறெ] 

Oui iro 28Orr_saprai| யஜஹஹா_ிலாய ௪| 

தீஸ்மாத்யஜ்ஞாத்ஸர்வஹ 21 ருசஸ்ஸாமாநிஜஜ்ஜிரே। 

சர் தாம்விஜஜ்லிரே தஸ்மாத்) யஜுஸ், ஸ்மா தஜா யத। 

-கஹாரடிஸுமாசுவாயஞஷ | யெகெவொமயரஉ_த3] 

மாவொஹஜகீரெ_தஹாசு| அஹா தாகர aus | 

en
 

6 

கூ
ர 

பண
 

10
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சஸ்மாதச்வா ௮ஜாயர்த। யேசேசோபயாத31। 
காவோவஜஜ்லிரேதஸ்மாசி சஸ்மாஜ்ஜாதா அஜா௮ய!॥! 1] 
} ஆ pO பதர வவ) உய 9] க.சியாவ) ௧௮ Li) 

வ )திஹே 0) களஸா.ஹூ| காவூறிவாஉாவாெ 9௪ | 

யத்புருஷம்.யத த! கதிதாஷ்யகல்பயர்। 

முகங்மெல்யசெளபாஹ6। சாவரூபாதாவுச்யேசே। 12 

ay ர௨்ணொ3ஹ ஊவஹ்௫| Or BOOT BL SRIF! 

DOT UO _GF2.au yy வெற AY ௨௨ யா? உ௱௯இஜாய_த| 
சி 

ப்ராஹ்மணோஃ5ஸ்யமுகமாஸித்ி। பாஹ-டூராஜர்யாக்ரு த 

ரூ .ததஸ்ய யத்வைச்ய8। பத்ப்யாம் சூ.த2ராஅஜாயத। lo 

௨. ஐ378நஹொஜா_த$| வக்ஷொஷூயெ_.ர கலாய் | 
சி 

“வாகிநறாமிற| வாணாவாய௩ாகாய_த| 
௮ 15 DM வ 

சச்த்ரமாமாஸோஜாத॥ சக்ரோஸ்ஸடுர்யோ அஜாயத। 

முகாதிர் தரச்சாக்டிச்ச। ப்ராணாத்லாயுரஜாயத। 14 

ாஊாசூவடிஉதறிகஷ௦ vPGagire \eranta 55 

as தாமாக ரகி| .கமாகொகா5:௬௧ஓ யநு| 

சாப்யாஆஸிதர்தரிக்ஷம்। 6ர்ஷ்ணோ த்யெளள் ஸமவர்த்த2। 
பத்ப்யாம்பூமிர் திசச்ச்ரோத் ராத் ததாலோசாம் ௮சல்பயர்। 1௦ 

வெடி ஹ0_த௦யரர௩ஷூ௰8 ஹர.ந 2 ஞூசி_த) வண__நஹே யோ றெ 

AVE {Teoh TOs ass; 90 ror Ba ரகவா.விவஉறுபஉா 

[வெ | 
வைதாஹமேதம்புருவம்மஹரர்தம் ஆதித்யயாணம்தமஸ் தபாபே 
ஸர்வாணிருபாணிவீரித்ய திர! சாமாறிக்ருத்வாபி வதர்யசாஸ்6ே। 16 

ர ௦ யா_தாவ ரஹா Jere Bann றாக ee யு 

-தஹ$। 

*2வ௦வி௮ா_ந37_க௨. வவ தி) _நா_ந பமா சப்ப நாயவிஉ 0௮ 

ச்தாபுரஸ்தாத்யமுதாஜஹார। சச் ப்ரவித்லார் பிரதிசச்சதஸ் ர 
;மே௮ம்வி,ச௨ாரம்ருதஇஹபவ;இ। சார்ய:பர் தாஅயமாயவிதயசே! 17 

UXO) 1588 Ble. eur8 | -கா.நிய$ரணிவ as8r rest |O) g 
ஆ ௦ HT BO Saf2r pana) g| யது ara jaur® Ta Gle aur$| 

யஜ்ஜோயற்ஞமயஜச்ததேேவா॥ தாறிதர்மாணிப்ரசமாச்யாஸர்। 
சேஹசாசம்மஹிமாஈஸ்ஸசர்தே! யத்ரபூர்வே ஸாத்யாஸ்ஸர்திசேவாட 18 

முதல நுவாசம் முற்றுப்பெற்றது.
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இரண்டாம் அ௮றுவாகம். 

௪௨) ஹ௦2ூ.53 உரயியவெ)யஸாவ| விஸா aE {con ana 

5.].சாயி] அவ) வே ஷாவிடிய க டவ09_தி| த துர ஈ1ஷஷ \ 
விரா$ரஜா_580 ம | 

வ வ 
அதீப்யஸ்ஸம்பூச1ப்ரு இிவ்யைசஸாச்ச। விச்௮சச்மணஸ்ஸமலர்ததா இ! 

தீஸ்யத்வஷ்டா விததத்ரூபமேதி। தத்புருஷஸ்யவிச்சமாஜாாமச்ேே। 10 
வெடஹூ68த௦வாஷ 8ஹர ந] ஞூடி.த) வண. நே? 

வாஹாகு| _தவ௦லிவா ந 87.தலஹமவதி! நா.ந yu gErede,. 

தெய நாய] 
வேசாஹமேசம்புருஷம் மஹாச்தம்। ஆஇத்யவர்ணச்தமல।பரஸ். தா! 

தமேவம்விச்வாகம்ருதஇஹபல தி அரர்ம1பர்தாவித்பதேயசாய! 20 

உணவ. சிற. சிமலெ_1௪.ந$| ௯௨ாயா(சொலஹ-பா 

விஜாய_த| _தஹ 9) பீராஉேறிலா_ந.தியொ தி] 8ரீ.வீ.நா௦ ௨௨3௨ 
.நிவெயவஹ?$| 
° igre pser BerCugéan அஜாயமாரசோ பஹுதாவிஜாயதே! 
தீஸ்யதீராஈபரிஜாசச் தியோமிம்। மா சோம்பதமிச்.சக் Bagot 21 

QuwrQe Gass NG) தவ_தி] யொலெவாநா௦வ ஹொ ஹி_ச?| 

உ௫வெ_.ரயொளெவெலெ ஈஜா_த$]| நசொவோயவ, £.ஹ்யெ 

யோதேவேப்யஆசபதி।! யோசேலாசாம்புரோஹித।। 

பூர்வோயோதேேப்யோஜா,2॥! சமோருசாய ப்ராஹ்மயே! 22 

PURO yf BDNF. S| Ceara ழக வு ஈவது] 

UCanaioeas, ran Oenr ae. ral SAN )ு௨ெவாகஷ நம) 

ருசம்ப்சாஹ்மச்ஜாயர்5॥ தேவா௮ச்ேே தீதப்ருவர்। 

யஸ்த்வைவம் ப்ரஹ்மணோவித்பா। தஸ்யதேவா அஸ் சே! 23 

ஹீரா. றவ தள। க௯ஸஹொறாூ Ho Oyo! 

ரக்த ரணிற டவ] கறி. நளவா_20| ஐ.ஷ. ௦8. நிஷாண| 

௧8-௩௦8_நிஷாண[| வவ._28_நிவாண| 

ஹ்ரீச்சதேலச்வ்மீச்சபத்யெள। அஹோ.ராதே பார்ச்கே! 

ஈகத்ராணி ரூபம் அச்விரெளவ்யாத்தம்। இஷ்டம்மரிஷாண | 24 

௮மும்மகிஷாண। ஸர்வம் மகிஷாண। 

இரண்டாம் அதுவாசம் முற்றுப்பெற்றது. 

புருஷஸுூக்.தம் முற்றுப்பெற்றது; 
ஷ்



a. 

மயம் 

ஸ்ரீசுர்தாமூர்த்தி சுவாமிகள் தருவாய் மலர்ந்தருளிய 

திருத்தொண்டத்தொகை. 
எழார்திருமுறை-பண்-கொல்லிக்கெளவாணம். 

அடிமை 
திருச்சிற் றம்பலம். 

இல்லைவா ழர்தணர்த மடியார்க்கு மடியேன் 
திருகீல கண்டத்துக் குயவனார்க்கடியேன் 

இல்லையே யென்னாத வியற்பகைக்கு மடியேன் 
இளையான்றன் குடிமாற னடியார்க்கு மடியேன் 

வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன் 
விரிபொழில்சூழ் குன்றையார் விறன்மிண்டாச் கடி 

அல்லிமென் முல்லையர்தா ரமர்$திக் கடியேன் [யேன் 

ஆரூ.£ னாரூரி லம்மாலுக் காளே (1. 

இலைமலிக்சு வேனம்பி யெறிபத்தர்க் கடியேன் 

ஏனாதி ராதன்ற ony யார்க்கு மடியேன் 

கலைமலிந்த சீர்ஈம்பி கண்ணப்பர்க் கடியேன் 
கடவூரிற் கலையன்ற னடியார்க்கு மடியேன் 

மலைமலிர்த தோள்வள்ளன் மானக்கஞ் சாறன் 
எஞ்சாத வாட்டாய னடியார்க்கு மடியேன் 

௮லைமலிர்த புனன்மங்கை யானாயர்க்கடியேன் 
ஆரூ னரூரி லம்மானுக் காளே (2) 

மும்மையா ஓுலகாண்ட மூர்த்திக்கு மடியேன் 
முருகலுக்கு முருத்திர பசுபதிக்கு மடியேன் 

செம்மையே திருராளைப் போவார்க்கு மடியேன் 
திருக்குறிப்புத் சொண்டர்தம் மடியார்க்கு மடியேன் 

மெய்ம்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க 
வெகுண்டெழுர்ச தாதைதாள் மழுவினா லெறிந்த 

அம்மையா னடிச்சண்டிப் பெருமாலுக் கடியேன் 
ஆரூர ஞரூரி லம்மாலுக்காளே (3) 

28
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இருநின்ற செம்மையே செம்மையாக் கொண்ட 

இருகாவுக் கரையன்ற னடியார்க்கு மடியேன் 
பெருஈம்பி குலச்சிறைத னடியார்க்கு மடியேன் 

பெருமிழலைக் குறும்பர்க்கும் பேயார்க்கு மடி3யன் 

ஒருகமபி யப்பூதி யடியார்க்கு மடியேன் 

ஒலிபுனல்சூம் சாத்தமங்கை நீலகச்கர்க் கடியேன் 

௮ருஈம்:9 ஈமிரந்தி யடியார்க்கு மடியேன் 

ஆரூச ஞரூரி லம்மானலுக் சா?ள, (b> 

வம்பரு வரிவண்டு மண5ாற மலரும் 
மதுமலர்ஈற் கொன்றையா னடியலாற் பேணா 

எம்பிரான் சம்பக்த னடி.பார்க்கு மடியேன் 

ஏயர்கோன் கலிக்காம னடியார்க்கு மடியேன் 

ஈம்பிரான் றிருமூல னடியார்க்கு மடியேன் 

நாட்டமிகு தண்டிக்கு மூர்க்கர்க்கு மடியேன் 

அம்பசான் சோமாசி மாறலுக்கு மடியேன் 

ஆரூச னாரூரி லம்மானுக் காளே, (9) 
வார்கொண்ட வனமுலையா ஞமைபக்கன் கழலே 

மறவாது கல்லெறிந்த சாக்கியர்க்கு மடி$யன் 

?ர்சொண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிக்கு மடியேன் 

செக்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டர்க் கடியேன் 
கார்கொண்ட கொடைக்கழநிற் றறிவார்க்கு மடியேன் 

கடற்காழிக் கணகாத னஊடியார்க்கு மடியேன் 
ஆர்கொண்ட வேற்கூற்றன் களந்தைக் கோனடியேன் 

ஆரூ னாரூரி லம்மாலுக் காளே, (6) 

பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்க்கு மடியேன் 

பொழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்சோழற் கடியேன் 
மெய்யடியா னரசிங்க முனையரையற் சடியேன் 

விரிதிரசூழ் கடனை யதிபத்தர்க் கடியேன் 
சைதடிர்த வரிசிலையான் கலிச்சம்பன் சலியன் 

கழற்சத்தி வரிஞ்சையர்கோ னடியார்க்கு மடியேன் 

ஐயடிகள் கா.டவர்கோ னடியார்க்கு மடியேன் 
BGT ஞூரூரி லம்மாலுக் காளே. (7) 

கறைக்கண்டன் கழலடியே காப்புச்? காண் டிருந்த 

சணம்புல்ல ஈம்பிக்கும் காரிக்கு மடியேன்
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நிறைசொண்ட சிர்தையா னெல்வேலி வென்ற 

நின் ற£ீர் நெடுமாற னடியார்க்கு மடியேன் 

துறைக்கொண்ட செம்பவள மிருளகற்றுஞ் சோதித் 
தொன்மயிலை வாயிலா னடி.யார்க்கு மடியேன் 

அ௮றைக்கொண்ட வேனம்பி முனையடுவார்க் கடியேன் 

ஆரூர னாரூரி லம்மானுச் காளே, (8) 

கடல்சூழ்ந்த வுலகெலாக் காக்கின்ற பெருமான் 

காடவர்கோன் கழற்சிங்க னடியார்க்கு மடியேன் 

மடல்ளுழ்க் த தார்சம்பி யிடங்கழிக்குர் தஞ்சை 
மன்னவனாஞ் செருத்துணை தன் னடியார்க்கு மடியேன் 

புடைசூழ்ந்த புலியதகண்மே லரவாடவாடி 

பொன்னடிக்கே மனம்வைத்த புகழ்ச். துணைக்கு மடி 

அ௮டல்சூழ்ர்ச வேனம்பி கோட்புலிக்கு மடியேன் [யேன் 

ஆரூச னாரூரி லம்மானுக் காளே, (9) 

பத்தாரசாய்ப் பணிவார்க ளெல்லார்க்கு மடியேன் 

பரமா யே பாடுவா சடியார்க்கு மடியேன் 

சிச்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கு மடி.யேன் 

திருவாரூர்ப் பிறச்தார்க ளெல்லார்க்கு மடியேன் 

முப்போதுச் திருமேனி இண்டுவார்க் கடியேன் 

முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கு மடியேன் 
அப்பாலு மடிச்சார்ந்த வடியார்க்கு மடியேன் 

ஆரூச னாரூரி லம்மானுக் காளே, (10) 

மன்னியசீர் மறைகாவ னின்றவர்ப் பூசல் 

வரிவளையான் மானிக்கு நேசனுக்கு மடியேன் 

தெனனவனா யுலகாண்ட செங்களணுார்க் கடியேன் 

திருநீல கண்டத்துப் பாணனார்க் கடியேன் 
என்னவனாு மானடியே யடைந்திட்ட சடையன் 

இசைஞானி சாதலன் நிருகாவ லூர்க்கோன் 

அன்னவனா மாரூ.ர னடிமைகேட் டுவப்பார் 

ஆரூரி லம்மானுக் சகன்பரா வாறே, (11) 

இருச்சிற் றம்பலம். 

திருத்தொண்டத்தொசை முற்றுப்பெற்றது. 

one றிறுமனமைகை
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மந்திரம். பக்கம், | மநீதீரம், 
அ] அஹம்காராவிஷ்டஸ் 

அசாரம் ப்ரஹ்மாணமரா 101 | அஹம்யதாவதாராச் 
HOSS or 19 | அஹோராத்ரேபாச 
அச்ரிரிதிபல்ம் 203 | அக்ரம்ப்ரஹ்மபரம் 
HAGA மாதர 59, 62 | ஆசாசாத்காபு॥ 
அஜம் த்ருவம் ஸர்வ 117 | ஆசார்யசாஸத்ர 
௮ஜாச இத்ஏ௧௪௪ 32 117 | ஆசார்யதேவோ 
அஜாத மிமமேலகைசம் 119 | தசிகோச.பிசால் 
அ?ணோணியார்மஹ 173 | ஆதமர்ஏலாத்மாஈம் 
அதசஸமாதுச்ய* ஈசா 97 | ஆச்மாசமரணிமக்ரு 2 

5) Gs ஏகோ 79 | ஆசச்தோப்ரஹ்ம 
53 3) peers 108 | gyassrCarsar 
க் டி தீசரம் 115 | ஆகோராஜா 

க் டி பகவா 166 | இதம்பித்ேமருதா 
9 » renal 112 | இச்புபகிஷத் 
53 உட மஹாதே 185 | இமம்ஸ்தோமமர்வா 

௮2 தீயோயோச 141 | இமாரு,ச்ராயஸ்திர 
அ,தபராயயாததகூர 9 | இஷ்டிச்தேஹம் 
அதபர்சஇதி 141, 142 | ஈசாலாஸ்யஐக ச! 
அதபர்கோதேவஸ்ய 14] | ஈசாவாஸ்யமிதம் 
அதாதோ ப்ரஹ்மஜிஞ் 42 | ஈசாசஸ்ஸர்௮விழ் 
Rasy seas 175 | ஈச்வரஏலப்ரஹ்ம 

௮2 ரஹிஜச்தோ 150 | உமாஸஹாயம் பர 
அ,தீ.ராப்யசச்தோ 145 ஒ ரில 
௮ச்ருஷ்டமகங்யய 67 | ஊர்த்வபூணம் 

அ,ச்வைதம் ச தர்த்தம் 70 | ஊர்த்ரேதம் 
gras Bean 49 | ஏகமேலா,ச்விதியம் 
அசாதிமத்யாச்த 88 | ஏசஸங்ச்யாவிஹீ 
அரீசச்சாத்மாப த்ய 177 | எசஸ்ததாஸர்௮பூ 
அறுபூதிம்விசாமூ 13 | ஏசோதேவஸ்ஸர்வ 
அர்.தர் தம3ப்.ரவிச 147 | ஏசோவூஸெர்வபூ 
அச்தர்பஹிச்ச 85 | ஏசோஹவைாரா 
௮ர்.தஸ்.சசர்மோபசே 140 | எததகூரம்பரம் 
அச்சம்ப்.ரஹ்ம 155 | எதர்நாமாஷ்டசம்புண் 
அமாத்ரஸ் சதர்த்தோ 07 | எசஸ்மாச் ஜீ௮கசா,ச் 
அவஸ்தாத்ரிதயா தி 12 | எசாக்ஷரம்புரு 8 
அவிமுக்தஸ்இிதஸ்.தஸ் 153 | எ௫முச்ச்கா,த27 
அஸெளசயோ அ௮வஸர் 05 | சலம்பத்தஸ் தசாஜீ 
௮ஸ்யபாதாச்சத் 26 | (89407 gy ane 
அஸ் வரேணா பாவே 44 | ஏஷபுருஷஏ பூசா 
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முத்ற்குறிப்பு அட்டவணை, 

மந்திரம் பக்கம். | மந்திரம். 
ஏவ ஹிசல்லாத் 97 | ததர்த்வமுர்மசா 
எஷாமீசேபசுபதீ॥ 179 | ததேதத்துபாஹிதவ்யம் 
ஒங்கார ரதமாருஹ் 35 | சதேதத்ருசரசரிதம் 
ஓமி சிப் ரஹ்ம 18 | ததேவாக்நிஸ் ததாதி 
தமிதி.தம்ஸர்லம் 105 | சச்த்ருவ்டிசோசராத் 
தமிதஏகாக்ஷரம் 17 | தச்புருஷாயவிச்மஹே 
GOST SS aE UTD 17 | ததரசதுஷ்பரதம் 

ஷி ட மாதெள 5 | தச்ரபூர்வஸ்யார 
ல மிதம் 16 | தச.ராபராருக்லே 

ஒமித்ஏததாத்மா 17 | தசவம்பசுபதி? 
gA guar 157 | தத்வித்வாககூரம் 
ஒம்தத்ப்ரஹ்ம A165 | தத்வித்வார்புண்ய 
gos sented 164 | ssCag@anCwru 
gusCursrsn 156 | தசஸவிதுர்வரேண்யம் 
தம்யோவைருச் ர 108, 195 | தர்மசோவிலயம் 

தபசசதேஜபச்சதே 
STILE OMIT 151 | தமக்ரதும்பசயதி 
கர்மாதிபதயெ 75 | தமா தமஸ்தம்யேறு 
சர்மாத்யகூஸ்ஸர் 50 | தமீசாஈம்வரதம் 
கவிம்புராணம்புரு 81 | சமீச்வராணாம் 
க்ஸ்மிர் நுபசவோ 197 | தமுவ்டிஹி 
சாத்யாயராயவிச் 54 | தமேவம்விதித்லாதி 
காலஸ்வபாவோ 176 | தமேவம்வித்வாகம்ரு 
இம்காரண ம்ப்ரஹ்ம 175 | தமோல்காசேணைவா 
இம்தத்ப்ரஹ்ம 12 | தயாஈஸ்.மநுவாசச் 

இம். தத்வம் சோஜில5 208 | தயோரேச$பிப்பலம் 
இமதாரசம்கிம்தா. 156 | சரதிசோசமாச்மவித் 
குருேவ பரம்ப்ரஹ்ம & ப தர்மாவஹம்பாப 
ச்ருஷ்ணமபிங்களம் 170 | த௨ச்ரியேமருதோ 

தீக்நிணஸ்யாம் இர 

சதிர்த்தம் ஈருத்தரூடம் 68 | சஸ்மாத்விராட 
. த்ஸ்மாத்ஸாவார் 

ஜர்மநிரோதம்ப்ர 117 | கலயப்சோகதோ 
ஜபம்தஸ்தாரகம் 152 | தஸயோச்தரதஸ் 
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ஒல்சாரவிஎச்சத்தில் எடுத் தச்சாட்டிபுள்ள மர்திரசுலோசங்சளின் 

மு.சற்குறிப்பு அட்டவணை முழற்றுப்பெர்.த.து. 

  

ஜு” இக்.நூல் விலை ரூபா 9--4--0. விபூதிருத்சாகூ 

மஹத்வ விளச்சம் விலை ௮ணா 0--2--0, வேண்டுவோர் 

அடியில்கண்ட விலாசத்துச்செழுதிப். பெற்றுக்கொள்ளலாம். 

சோ. சிவஅருணகிரி முதலியார், 
ஜனந்த நிலயம்?? 

சோளர்ூபுரம். 

(வடஆர்க்கா ஜில்லா) 

SHOLINGHUR (Nortu Arcot District.) 
ணம் தண்ணார்



  

“மெய்கண்ட pitas fom நம? 

இித்தாந்தபோதரத்னாகரம். 
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தருவு,£தியார். 
the kno 

கலித்தாழ்சை. ஷீ 
o* 

அசளமா யாரும் ௮.திவரி தப்பொருள் 

சகளமாய் வகததென் நந தீபற 

தானுகத ;தர்.ததென் நுந்திபற. 
என்பத உர்தியார் என்சொல்லிய வாரோ வெனின் - யாவராலும் அதிதற்சரிய பசம் 

சபர்குள் யான் அதியலர்து யான் தானாக அருளைக் கொடுத்ததென்று சொல்வீற்று. 

(இதன்பொநன்.) யாவரானும் ௮றிதற்கரிய ஞானசொருபமாகிய பரசிவம், ஞானா 

ஈசரியனென இம்மண் ஹணூலூல் எழுர்தருளிவ து; (வக்த அ.த்திருவுருவம்) யான் சிவமே 

te அருள்செய்தது என்ச, 

யாரும் அரிலரி.து அசளமாய அபபொருள எனக்கூட்டுக 

அலம் எ த கல அஃதாவது எங்குங் கலந்துதிற்கும் பெரியவரு 

யாரும் என் சம்ன்முதல் நாதாந்தம்வசை யுள்ளவர். அறிவரிது எனவே 

சுவ்டறிலால் அதியபபடாதது. அப்போருள் எனவே பதிபபொருளாகிய பரம். 

ச௲னைய்வந்தது எனவே ஆ?ரியராய்வந்த வடிவம். நானாக எனவே சவேத்தன்மைகெட் 

டச் வெத்தன்மையை யடைய. தந்தது எனவே ௮ருளைககொடுத்தது, அஃதாவது அகிய 

மாலிருத்சலாயெ அத்வைதானுபவச்தைச் தாதது 

வன் வொசாசமாதற்குச் சிவமன்றி வேறொருவர் வரின் சிவமாதல் கூடாதாசவின் 

அசை யாரும் அதிலரிசபபொருள் சகளமாய் வச்தது என்றும், தான் சகளமாய்வந்த 
தீத்கு அருள் காரணமான துபோல், சீவன் சிலமாதற்கும் அ௮ருஎன்றிச் கஉூடாசாகலின் 

சாஞ்சத்தக் தது அருளெள்றுல் கூறினர். 
ட சாருபம் என். றை 1ஆதெடு வர்தமிலா அளவில்சோதி அருண்ஞானமூர்த் 

IS presses, nodes நாதாந்தம்வரை அறிவரிது என்றதை % “த 
மன்தத்தோன் புத்தேளிர் ஆம்சவர்கோன் மா மன்னுசோதி மணிமார்பன், 4 

ia pub, gi தார்தம் விளச்சஞ்செய் விர்துவுடன் சாத ஈரசார்ச. சடுவே தம்போ 

சட லகம் அப்தரல” என்ததனானும், பெரியவுராலம் என்ற 
re oe hot கண் முக காசரணத்தோன்"' எனவும், எண் 

டமி pees எண்ணில் பல்கோடி. இிண்டோள்சள், எண்ணில் பல் 
£ முகம் இயல்பும், எண்ணில் பல்கோடி. எல்லைக் 

த் ர் ஏத்தும், எண்ணில் பல்கோடி குணத்தரோர் வீழி 
| ee இருவிசைப்பாகளிலும் அறிக. 

ழ், செ - ள். த பொத்திப்பத்கிருல் : 

        

   

    

   

  

   

    

 



2. சித்தாத்தபோதாத்னாகரம் 

யா . வினா எஞ்சாமைப்பொருள௮. யாரும் - உம்மைமுற்று. அப்பொருள் உலகறிச் 
சுட்டு, உந்து £ - உயர்ன்ற ஈப்பறவை. வினைத்தொகை, ஈ விளி. பற - gard podium 
கோள். இப்பாட்டான் இறைவனே ஆரியனாய்வந்து தானாகும் ௮ருள்கொடுத்தல் கூறப் 

பட்டது. 

திருக்களிற்றுப்படியார். 
நேரிசை வேண்பா. 

(௪) அ௮களமய மாய்கின்ற ௮ம்பலத்தெக் கூத்தன் 
சகளமயம் போல்உல$ல் தங௫-கிகளமாம் 
ஆணவ மூல மலம்௮கல ஆண்டனன காண் 
மாணவக என்னுடனாவ் வந்த. (1) 

(ட) ஆகமங்கள் எங்கே அறுசமயம் தான்எங்கே 
யோகங்டுள் எங்கே உணாவெங்கே-பாகத் 
தருள்வடிவும் கானுமாய் ஆண்டிலனேல் அரதப் 
பெருவடிவை யார் அறிவார் பேசு, (2) 

என்பது மாணவசனே ! திருவம்்பல.த்தின்கண்ணே, பஞ்சடருத்திய தாண்டவம் 
செய்தருளும் ஞானமயமாய்ப மிரகாசியாநின் ற எமதுஈடராஜவள்ளல், இவ்வுலகன்சண்” 

உருவமயமா யிருபபவன்போல், என்னுடைய ஆூரியவுருவமாய்வர்து, என்னுடனாய்ப 

பிரியாது பொருந்தியீருக்து, எனகு விலங்காம் ௮காதியா யமைந்துள்ள மூலமலமாகிய 
ஆணவமலம் என்னைவிட்டு வேறாமபடி,, என்னை அடினமமைகொண்டனன். (1) (௮௧ள 
மயனாகய எம்மிறைவன்) தன் அருட்ச,த்தியானது வாமபாகத்தில் செவகாமிஎன கின் 

றருளும் திருவுருவமாசவும், தான் ஈடனஞ்செய்தருளும் இருவுருவமாகவும் கொண்டு 
நின்று பின்னர் எனது ஆரியத் தஇிருவுருக்கொண்டுவர்து, என்னை அடிமையாச 

ஆளாதொழிவாஞயின், வேசமு;லியவற்றால் இஃ சன்கைத்தென்று கூறவொண்ணாத 

சொரூபவடி.வமாயும், அருளினால் ஆகமத்ேே யறியநீன்ற Nant hex pg 
ளும், தத்ிவமாகய ௮ர்தபபெரிடதோர் வடிவத்தை யாவர் ௮றியலல்லவர் அவனன்றி 

ஆகமத்திற்கூறபபடும் பொருள்களம், அறுசமயக கொள்கைகளும், யோகமுவறகளும், 

ஞானகெறிகளும தாமே உணர்த் சவல்லனவாகுமோ ரீசொல்வாயாக (0) என்பதாம் 

மாணவக அம்பலத்து அ௮களமயமாய் நினற எஙகூத்தன் உலகில் சகளமயம்போல் 

(என்னுடனாய்வந்து) தங்கி நிகளமாம ஆணவமூலமகல ஆண்டனன் (1) எனவும், பாகத் 

தருள்வடி.வும் தானுமாய் ஆண்டிலனேல் ஆகமங்களெல்கே அறுசமயந்தானெங்கே 
யோகங்களெங்கே உணர்வெங்கே அந்தபபெருவடிவை யார்அறிவார்பேசு (2) எசவும், 
கூட்கெ. 

இவ்விரண்டு பாட்டானும, உர்தியுள் கூறபபட்ட பெருவடிலாகயெ அசளவடிவம் 

இத்துணைத்தாமென்றும், ௮.து சகளமாய் வருவதனால் உண்டாகும் உபசாரம் இத்துணைத் 

தாமென்றும் விதர்.துக.றபபட்டது 

எங்ஙனமெனின்,-- இவ்வாரிரியா ௮௧ளம் என்றதை அசகளமயழாய்கின்ற அம்பலம் 

எனவும், சகளம் என்றதை கூத்தன் எனவும், யாரும் அறிவரிதப்போநன் என்றதை 
பாகத்தருள் வடி.வும்.சானுமாகெ ௮ர்தப்பெருவடிவை எனவும், தானாக என்ததை பேருல 
இற்தங்க என்னுடனாய்வர்து எனவும், தந்தது என்றதை நிகளமாம் ஆணவமூலமலமசல 
ஆண்டனன் எனவும், பதிஞானத்தால் ௮சன்றொழியவேண்டி௰ ஆணவமலம், பாசஞான 
பசஞானக்களை யுணர்த்தும் ஆசமங்களாலும் அறுசமயல்களானும் யோசல்சளானும், 

உணர்வுகளானும் ஒழியா என்னும் உண்மைதோன்ற ஆசமக்ரிளெல்டே அறசமயர்தா 
னெல்கே யோகங் 6 ளெங்கசே யுணாவெக்சே எனவுக்கூறிஞர், !



திருவுந்தியார் ௩. 

அம்பலச்கூம் சன் - சலபேதங்களை யெல்லாங்கடந்து நாத நாதாந்தப் பொருளாய் 

சேமவொளியாய்ச் சிற்பர வியோமப்பொருளாய் விளங்கும் பரசிவசொரூப ௮ரரரு 
வென்பார் அகளமயமாய்நீன்ற அம்பலத்தேங்கூத்தன் சகளம் எனவும், அவ்வரிய ௮௫ 
ஞூருவச்இனின்றும்வர்த பேரருளாருவம் சான்வழிபடும் குருவடிவென்பார் உலகில் என் 

Oe pious gists எனவும், ஈடசாஜமூர்த்தியாய்வந்த இருவுருவம் சர்வான்மாக்களுக்கும் 

சன்மமலமும் மாயாமலமும் அகலவும், என் ஆரிரியனாய்வந்தஅப்பெருமானது திருவுருவம் 

சன்மம் மாயைஎன்னும் அவ்விருமலங்கட்கும் மூலமலமாயுள்ள அம்2லம் எனக்ககலவும், 
அம்மூலமாகயெ ஆணவம்அ௮சன்றபின்னர் சான் தன்னருளின்வழிஙிற்கவும், என்னையாண்டு 
கொண்டனன் என்பார் ஆணவழலமகல ஆண்டனன் எனவும், இறைவன் ஆூரியனாய் 

வந்து என்னைஆண்டு எனக்கு உணர்க துவனவற்றை யானுணா, என்னுள் தன்னருளை 

நிறுத யானுணரும் வண்ணம்செ.ப்து, olds isis மலத்தை,--பாசநீ£சகத்தையும் முத் 
திப்பேற்றையும் கரதலாமலசம்போல் எடுத்துச்சாட்டவல்ல ஆகமங்களும், பாசநீக்கமும் 

சிவப்பேறும் சித்தியாம்வண்ணம் இியானாதி பேதங்களையும் உபாசனாதி கிரமங்களையும் 
உடைய ௮.றசமயங்களும், தியால இபேதங்களானும், உபாசனாதி கரமங்களானும் கூட் 

வேண்டிய;சவடாவனையை வருவிக்சவல்ல ஆதாரயோக கிராதாரயோகங்களும், சவபாவ 

னையால் சிவமார்தன்மையைக் கூட்டும் உணர்வாகிய ஞானமும், ஒழித்து என்னையாட் 

கொள்ளுக்தன்மையை உடையனவாமோ% ஆகா. ஏனெனின், யான் உணரச்செப்யவல்ல 
அருட்டன்மையும், எனக்கு உணர்,ச்சவல்ல ஆசிரியத்தன்மையம் ஆசமாதிகளாகிய அவை 

உடையனவாகா என்பார் ௮கமங்கள் எங்கே அறுரமயந்தான் எஙகே யோகங்கள் 

எங்கே உரர்வுஎங்கே எனவும், உண்ணின். ற உணசச்செய்யும் அருள்வடிவும் வெளி 
யேநின்று உணர்த்தும் குருவடிவும் என்னை உணரும் வண்ணம் செய்யும் வகையினும் 
உணர்ச்தும் வண்ணம் செய்யும் வசையினும் ஆளாதொழியின் சத்திசிவமாய் (மாதாளும் 

! பாகத்தளாய்) விளங்கும் அப்பெரிய வடிவக்கைச் தமதுபோதமாகிய அறிவால் எவ்வகை 

wu எடுத்துப்பேச வல்லுளராவர். இதனையாராய்ந்து நீசொல்வாயென்பார் அந்தப் 
பெருவடிவை யா Than பேசு எனவங்கூறிஞார். (௪) 

பழக்கர் கவிரப் பழகுவ தன்றி 

உழப்புவ தென்பெண்ணே உந்திப 

ஒருபொரு ளாலேயென் _ரந்திபற. 

எ-து ௨-ர் என்சொல்லிய வாரோவெனின்-மும்மலப்படக்கம் ஆசிரியவசனத்தாலன் 
றிச் சாச்இிரப்பழக்கத்தால் ரீங்காதென்ற சொல்லிற்று, 

(டு-ன்.) மேற்கூரிய (ஆரியர்கூறும்) அந்த வொருபொருளாலே, பிரபஞ்ச விவ 
காரப் பழக்சம் நீல்சப் பழகுவதல்லாமல், நூல்வழியில் உழலுவ னால் யாதுபயன் உண் 
டாம் என்ச, 

ஒருபொருளாலே பழச்சர்தவிரப் பழகுவதன்றி எனக்கூட்டெ, பெண்ணேஎன் 
றத வினி, ஈண்டுப்பெண்ணென்றது நெஞ்சச்சை, பொருளால் என்பது மூன்றாம் 

வேற்றுமைச்சருவிப்பொருள். இப்பொருளுக்குப்- பழக்கம் தவிர அன்றி உழப்புவ.து 
என் எண்றும், பழகுவதன்றி உழப்புவதென் என்றும் தனிஃதனிகூட்டிமுடிச்க. 

ஒ௫போருல் என்றது ஆரரியனாற்கடறப்பரிம் உபசேசப்பொருள் சாத்திரங்களிழ் 
கூறப்படும் பலமொழிக்கும் இடங்கொடுப்பசாகலின் ௮ச்சொற்பொருளை. பழிதவது 
என்றது அ௮வ்வுபசேசப்பொருளைச் சரவணஞ் மிசய்சவாறே இந்தித்தலை. படிக்கந்தவிர 
என்றது சிர்தனைசெய்தவாறே தெளிந்து மும்மலப்பழக்கதை: விட்டொழித்தலை: 

உழப்புவது என்றது உபதேசப்பொருளைச் ந்தித்துத் தெளிதலாகய உழப்பைவிட்டு 
அல்சளைச்ரவணமாத்தெஞ்செய்யும் உழப்பின்வழிரிற்றலை. என் என்றது அவ்வுழப்பு 
நிட்டைகூுதலாய பயனைச்சொடாசென்பதை,



௯ தித்தார்தபோதரத்னாகரம். 

௮ன்மாவாகிய இவன் மும்மலத்தோடும் எப்பொழுதும் உள்ளவ ஞசலினானும், 

அம்மலசாரியங்களிலேயே பழடவருகன்றல னாகலினானும், இவனுக்கு அதிகருவியா 
யுள்ள கருவிகரணங்களும் மாயாகாரியத் தினால் ஆனவைக எாசலினானும், மலம் நீங்கும் 
பழக்கம் எவ்வித தும் இல்லாதவ னாசலினாலும், ௮ம்மலப்பழச்சத்தைச் சொழ்பழச்சம் 
ஒன்றினால் நீக்குந்தன்மை யுடையவனாவனோ ஆகான், ஆகலான், ஆசிரியன் நின்மலப் 

பொருளாகிய இறைவனாகலின், ௮ல் வாரரியவசனங்களைக்கொண்டு பாசநீச்சமெனப் 

படும் மலநீச்சமும், சவமார்தன்மைப் பெருவாழ்வெனப்படும் சிவானுபவமு.௦ வர, சாஸ் 
இரங்களில் முயல்வதே பயன்தரும் முயற்செகையாம். ஆ௫ரியனை விட்டு நூல்களித் 
பழகும்பழச்சம் பயன்தரும் முயற்சியாகாவென்றொழிக என்பகாம், 

இப்பாட்டான், தன்னறிவால் சாச்.இரங்களை ஆராயும்பழக்சக்சைவிட்டுக் குருமொழி 

யாற் பழச, மலப்பழச்சச்சை ஒழிச்சகவேண்டுமென்று கூறப்பட்டது. இதனால் ௧௪] 

துருகும் அடிமைத் திறத்தை யுணாஃதந் இருவருள்ஞானத்தை விசேடித்தும், அடி 

மைத்திறத்தை உணர்ஃதப் பெர தபாசஞான பசுஞானங்களை இழி3அங்கூறியவாறுமாம், 

திருக்களிற்றுப்படி யார். 

௬, சாத்திரத்தை யோதினர்க்குச் சற்குருவின் தன்வசன 
மாத்திரத்தே வாய்த்தவளம் வர் துறமே--ரத்தகடல் 
தண்ணீ குடித்தவர்க்குக் காசம் தணிந்திடுமோ 
தெண்ணீர்மையாய் இதனைச் செப்பு, (1) 

௭. இன்று பசுவின் மலம் ௮ன்றே இவவுல$ல் 
நின்ற மலம் அனைத்தும் நீக்குவதிங்--கென்றால் 
உருவுடையான் அன்மே ௨௫ அழியப் பாயும் 
உரு ௮ருள வல்லான் உரை. (2) 

(எ-து.) ஞாஞாசாரியர் உபதேசிக்கும் avarions B06 Se ல் வாய்க்கத்தக்க. பிர 

யோஜனம், ஞானசாஸ் இரஙகளைத் தமது மதிநட்பத்தால் ஓ.அூன் றவர்களுக்கு வந்து 

கூடுமோ கூடா, ஏனெனில்,--தாகழுடையார், ௮லையினால் ஒசைமிக்க தண்ணியகடல் 
நீரைக் குடிப்பாராயின், அவர்கட்குத் தாகச்சாலுண்டாகிய விடாய் தணியப்பெறுமோ 7 

தெளிர்த அறிவடையவனே ! இதனை நீயே சொல்லுவாயாசக, (1) இல்வுவதின்சண் 
அசு,த்தமாசக்காணப்படும் மலவாசனைக எனைத்தையும், இப்பொழுது போச்குவது பசு 

வின்மல,5தா லல்லவா, இங்கனமருக்குமாயின், அன்மாக்களுக்குள்ள தேகா இகளுச்குக் 

சாரணமாகிய மலவாசனைகளைப்போச்சவல்ல ஞானசொரூபச்தை ௮னுக்ெகஞ் செய்ய 

வல்லவன், அந்த நின்மலஞானமே இருமேணியாக வுடைய ஆடிரியனல்லவா ? இதனை 

நீயே சொல்லுவாயாக (:3) என்பதாம். 

சற்குருவின் தன்வசன மாத்திரத்தே வாய்த்த வளம், சாத்திரத்தை யோதனர்க்கு 

வந்துறுமேசெப்பு (1) எனவும், இவ்வுலகில், நின்றமலமனைக்தும், இன்று நீக்குவது, பசு 
வின் மலமன்றே என்றால், இங்கு உருவு ௮ழியப்பபாயும் உருவு அருளவல்லான் உரு 
வுடையானன்றே உரை (2) எனவுங்கூட்டுக. 

இவ்விரண்டுபாட்டானும், உர்தியட்கூறப்பட்ட ஆரிரியவசனநதின் இறப்பையும், 
அதனால் எளிதில் அடையப்படும் பெரும் பிரயோசனத்தையும், அவ்வாசார்யவசன த்தை 

8 விட்டு சாஸ்.திர ஆராய்ச்சசெய்யும் உழப்பினால் உழப்பேயன்றி வே.றுபயனின்னீமயும் 
இட்டார்தமுசத்தால் விதர்துகஉறப்பட்டது. 

எக்வனமெனின்,---இவ்வாசிரியர் ஒதபோநள் என்றதை உருவழியப்பசயும் உரு 

வருளகுல்ல உருவுடைய சஈற்தந எனவும், பழக்கம் என்றதை சாத் இரத்தையோது 
தல் எனவும், படிதவது என்றதை இன்று பசுவின்மலமன்ேேத இவ்வுலகில் நின்தமல



இருவுத்தியார் ௫ 
மனைக்தும் தவிர்த்தல் போல், வளம்லாய்ந்த சற்குருவின் கன்வசனமாத்திரமெனவும், 

உடிப்புவதேன் றதை ஆர்த்தசடல் தண்ணீர்குடி த்தவர்க்குத் தாக் தணிர்திடுமோ (௮.3! 

போல்)சற்குருவின் தன்வசனத்தைவிட்டுச் சாத்திரத்தை யோதுதல் எனவும், என் என் 

னும் வினாப்பொருளைசகொண்டு இதனைச்செடபு எனவும், உரை எனவுங்கூறினார். 

அல்லதூஉம், மலம் அநாதியே யுள்ளதாகலின் நின்றமஉமெனவும், அம்மலத்தின் 

காரியங்கள் பலவாகலான் நனைந்தும் எனவும், ஆசிரியவடிவம் அசத்தாகயெ ௮ம்மல 

மனை த்தையும் போக்கும் சத்ரூபமாகலான் * நர வெனவும், அம்மலவாசனைகளைப் போச் 

கும்வகை ப௬வின்மஉ௰்போ லெனவும், அபபசுவின்மலமன்றி உலகிலுள்ள மலங்களைப் 

போககுவது வேறொன் நின்மைபோல் ஆன்மாககளிடத்துள்ள ஆணவாஇமலங்களைப 

போசகுவது ஆரிரியவசனமன்றி வேறொன்றின்மையால் அ௮வ்வாசிரியவுருவம் சித்நப 
உநவமெனவும், கடல் £ர் மேகசம்பத்தத்சால் உண்ணீர் ஆவதுபோல் மலம் £ங்கபபெற்ற 

ஆன்மாககள் வாக்குமனா£தமாகிய சிலானந்தம ௮னுபவிக்சபபெறுமல் ஆசிரியர் தமது 

வசனத்தோடு சாஸ் இரார்த்தங்களைக கலந்து உபதேசிக்கும் உபதேசங்களாலாசலான் 

அவரது உருவம் ஆ.ந்தசருவட எனவும், இ௩்கனமான சச்சிமானந்தத் திருமேனி 

யுடையராகிய ஆசிரியரன்றி சச்தொனந்த சாக்ஷாத்சார சிவானுபவமாகி.ப வளம், சாத்தி 

ரத்தை யோதனர்ககு வாராநாகலான், சாத்திரத்தை யோதினர்ககு வாய்த்தவளம வந 

துறுமே எனவும் வகுத்த சகூறினாரென் 5. 

இகனால் பழக்கந்தவிரப பழகுவதன்றி உழபபுவது என் என்பதனை 5 Ants 

மூகத்தானும், ௮அனுபவமுகத்தானும் விளக்க பின்னர்: மாணவகனை நோக்க, இனி நீ 

ஆ௫ிரியவசன த்திஞலே மலபபழக்கக்சவிரச் சரவணா இகளை நீங்சாது பழகிவருவாயாக, 

ஆ௫ிரியனை ஈம்மைப்போலும உருவடையனே என்றெண்ணி அவனைச் கைவிட்டு ரீ 

சாத்திரம் ஒ.துவமை விட்டொழிவாயாக என்று வலியுறு 5 இக்கூறபபட்டது. 

ஆகவே, சாக்இரஐத என்றசை சற்குருவின் தனவசனம்சைச்கொண்டு பழகுவ 

தாகிய உடன்பாட்டி மகம், சற்குருவின் தன்வசக்தை விட்டு உழத்தலாகிய ௪ இர்.மறைக் 

குங் கொள்க, எனவே, குருவசனடதைக்கொண்டு சா2இரத்தைப பழகவேண்டுமென் 

பது உடன்பாடெனவு.ம், குருவசன த்தைவிட்டுச் சாத்திரத்தைப பழகுவது உழப்பேயாச 
லான் அது எதிர்மறை எனவும் கூறியலாறாமென்க. (௨) 

கண்டத்தைக் கொண்டு கரும முடித்தவர் 
பிண்டத்தில் வாராரென் றுநதிபற 

பிறப்பிறப் பில்லையென் நந்தீபற. 

எ- து ௨-ர் என்சொல்லிய வாரோ எனின், ஆசிரியனாச்சொண்டு மூம்மலப்பழச் 
கம் ஒழியப்பெற்றவர் பிறபபிறபபொழிவசென்றுசொல்லிற்று, 

(ட -ன்.) காணும்படி அருளால்வர்ததிருவுருவச்தை ஆரிரியகர்த்யொசக்சொண்டு 

ஞானசாதனமாஇய கருமங் சைகூடபபெற்றவர்கள, சரீரபபற்றை யடையும்நெறியை 

யடையநர் (௮அடையாராகலே) அவர்களுக்கு மீண்டும் சனனமுமில்லை, மசணமும் 

இல்லை என்௧. 

சண்டதைஎன்றது சிவம் குருவடி.வாய் வசச்சாணப்பெற்றதை, கரமம் என்றது 

கேட்டல் இந்இித்தல் தெளிதல் நிட்டை. முடித்தவர் என்றது அந்த நமான்கால் 

வொளுபவம் வரபபெற்றவர். பிங்டத்தில் வாரார் என்றது பிராரத்தானுபவ தசை SY 

பவிததத் கெடுச்சு தேசத்தில் அப்பிராரத்த, ததை அனுபவிக்சூம் இடைக்காலச்இல் விரு 

ப்புவெறுப்புக்களை யுண்டாக் அவ்வழியான் பிறத்தற்டெஞ்செய்யும் ஆசாமியவினைக்கு 
இடங்கொடார், பிறப்பிநப்பில்வே எணன்துது சுவர்ச்சம் காசம் பூமி என்னு மூவிடத்தும்



௬ சத்தாத்தபோதரத்னாகாம். 

௮ண்டாண்ட புஎனகோடிகளிலும செல்லுதற்குரிய பூதசாரசரீரம யாதஞாசரீரம் பூச 

பரிணாம சரீரம ஆய சரீரஙகளில் மாறிமாறி இறந்துஇறாது பிறர்துபிற*,து வருவ 

தாகிய தொழில் இல$லையாதல 

இதனால் மவபபழககஙகள் தவி£தற்காகக கண்ட ஆ?ரியரிடததில் கேட்டல் As 

இததல் தெளிதல் எனனும இமமூன்றின் முறைமைகளையும ஈன்குணார்து நிட்டை 

கூடுதலாகய கருமததை முடி. ததுககொண்டவா மேல் தழ ஈடு சுற்றுபபககம என்னும 

எவவிடஙகளினும போடவருவதற்குரிய சரீரககளில வரா வர்துமமணமடைதலும, 

மீண்டும சனனமெடுசசலுமாகிய அலலலை யடையாரென்சக 

இபபாட்டான் கரு முடி.தீத௨ | SSO OUEST மென்று & MUL $I 

திருக்களிற்றுப்படி யார் 

௮. கணடததைக சொண்டு ௧ நம முடி.ததவரே 

அணடததின் ௮பபுறதத தென்னாகே--௮ண்டததின் 
அபபுறமும இபபுற மம ஆர.றிவும சென றறியும 

எபபுறமும கண்டவாகள இனறு. (1) 

எ.து (அளவிடபபடாத பெரியவே த௩சஞக்கும அப்பாற்பட்ட (எட்டப்படாத) 

தாய, உளளகனறோ சசரிசானாதரூபமாகிய சிவம, (அச்சிவசொரூப சாக்ஷாதகாரம ஈம 

காதல எவவாறெனற சொல்லுவதைவிட்டு,)தமமால்காணபப்ட்ட தாகிய குருவடிவ தைக 

கொணடு, தாம செ.பயவேண்டி.ட சரவணாதிகளைச செயது, ௮ச்சாதனங்களால் சொரூப 

சாகஷாதகார.தலை முடிததுகசொண்டவா, ௮ண்டகேர்டிகளுடைய நிலைகளில், தமமறி 

வைசசெலுதடு ஈன.ர.புணாப பெற்றவாகளால சொல்லபபட்ட அண்டஙகளுடைய 

மேலிட௩களிலும, €ழிடஙகளிலும, சுற்றப பககங்களிலும போய காணததககவராகார் 

எனவே அல்விடஙகளில பிறக இிறகருந் தொழிலை யடையவ ராகா (1) என்பதாம 

அண்டததின அபபுறததது என்னாகே கண்டததைக கொண்டு கருமமுடி ததவா 

யாரறிவும செனறறியும என்றுகூட்டிச 

இபபாடடான உநதியுளகூறடபட்ட குருவடிவததைக சாணடறகெளிய உருவ 
மென் றெண்ணாது காண_உறகரிய பரமபொருளருவமெனக காணல்வேண்டுமென் 

றும, ௮ங்கனங கணடபின்னா அ௮ஃ௨வாசிரியரால பிறவாநெறிக கேதுவான அரிய ஞான 

கருமததை முடி.த.துசகொண்டவரே, எஙகும பிறபபதற் இடமல்லா தொழிவரென்றும 

விதந்து கூற பட்டது 

எங்௩னமெனின்,--இவ்வாசிரியா கண்டத்தை என்றதை அண்டததின் அபபுறத 

த.தஎனறும,கோண்டுகநமழடித்தவரென் தசை cen oC கொண்டு கருமமுடி. தகவே 

என்றும, பிண்டத்திஃவாரரெனறதை கண்டவாசளின.ற என்றும, பிறபபிறப்பில்லை 

எனற்தை ழா அறிவும சென்றறியும அண்டதஇி னபபுறமும இபபுறமும எபபுநமும் 

என்றுஙகூறினஞா 

பாரா£ விசுமபுளளா£ பாதாளததாா புறததா£ அராலுக காண்டற்கரியான், எமக் 

கெளிய பேராளன் தென்னன பெருந்துறையான்” எனவும, ''வான்வக்த தேர்களும் 

மாலயனோ டிச்திரனும, கால் நின.று வறறியும புற்றெழுகதும் காண்பரிய, தானவந்து 

நாயேனை த தாயபோற் றலையளிததிட்டு”” எனவும, ''செங்கணெடுமாலும சென்றிட தவ 
சாண்பரிய'? எனவும, ,தம.து ஆசிரியர் இருவுருவச,சின.த: அருமையும், அவ்வரிய வுரு 
வுடைய இறைவனது கருணையும சோன்.றுமாறு கூறிய மணிவாசசத்திறசதையே ஈண் 

டுணரவேண்டுமென்பரா சண்டதாயெகுருவடிவச)சச அ௮ண்டச்செபபு௦2,௪து எனவும், 

அம்கனமான அ௮ரியபொருள் குருவடிவங்சொண்டெதது *சாட்டாசனவெல்லால் சாட் 
ழு.சலெங்காட்டிச தாட்டாமரைகாட்டி,, தன்கருணைச்சேன்சாட்டி, சாட்டார் சசைசெய்ய



திருவுத்தியா. 
ஏ 

நாமேலை வீடெய்தவேயாசலான் ௮ச்குறிப்புணார்து, குருவடிவத்தைக சாணப்பெருதார் 

எண்ணுவதுபோல் எண்ணும்எண்ண த்தை யொழிச்சவேண்டு மென்பார் என்னதே என 

வும், ௮வ்வெண்ணத்கையொழித்து ௮க்குருவடிவத்தைக் கொண்டு சாத்திரங்களாற் 

காட்டாதனவெல்லாங் காணவும், ௮ங்ஙனங்கண்ட வணர்ச்சயொல் வெ.த்தைச்காணவும், 

சவெ.த்தைச் கண்டபின்னர் அர் தஞானக்கரியைகள் தனது ஞானக்கரியைகளோடுகலந்து 

அவைகளால் விரும்பப்படுவனவா௫ிய வேம்பெனப்படும் தற்றின்பங்களையெல்லாம் தீங் 

கரும்பெனவே நுகர்வித்து, ௮ங்கன கருங்கால் அவைகளிலுள்ள வேம்பின் Sos 

தைச்காட்டி, ௮ச்சிற்றின்பானுபவத்தை யொழித்துப பின் பேரின்பத்தேனை நாடும் 

நாட்டத்தைத்தரும் கருணையை நாடவும், அக்காட்டம் மேவிடுங்காலத்து உலகத்தாராகிய 

காட்டார் ஈகைசெய்தலைக் காணவும், ௮.தனைக்கண்டு காணாது wH posi, பின்னர் பிறவி 

யிற்பட்டுப் பாழ்படுதலைவிட்டி, பிறவாநெறியாகிய வீடெய்துவதில் விசையவும் வேண்டு 

மென்பார் கேர்ண்டுகநமழடித்தவரே எனவும், இங்ஙனங் கூறிவந்தமுறைபபடி கண் 

டத்தைச்சொண்டு கருமமுடித்தத எல்லாநிலங்களுக்கு மேனிலமாகிய வீட்டினைச்சேர்ந் 

தவர்க்குப பிண்டத்தில்வரும்வழி யடைபடுமென்பார் கண்டவர்களின்றுஎனவும்,மேனில 

மாய வீட்டினை ச்சேசாதவர் சேருமிடங்கள் இத்தனையாமென்பார் அண்டத்தின் அப்புற 

ழம் டுப்புறழ$ எப்புறழம் எனவும், ௮ப்புறமென்றது சுத்தமாயா புவனமெனவும், 

எப்புறமென்றது சுத்தாகத்த மாயாபுவனமெனவும், இபபுறமென்றது அசத தமாயா 

புவனமெனவும் அபபுவனங்களெல்லாம் ஒருமலம் இருமலம் மும்மலம் என்னும் மலங் 

சளையுடையார் ஆங்காங்குஞ் சென்று ஆங்காங்குள்ள விடயங்களை நுகர்ந்த நிலங்களாயும், 

மூம்மலப்பற்றொழிர்த சுத்தான்மாச்கள் அரநிலபபதறுக்களை யொழிச்சவேண்டி நூல் 

வழியான் அறியபபடுவனவாயும் உள்ளனவாயிருத்தலென்பார் ஐ அறியும் சேன் 

றறியு மெனவுங்கூறிஞர். 

இதனால் சொருபமாத்திரமாகவே யிருககும் இறைவன் தடத்த வுருவங்கொள்ளு 

தல் அனுக்கரடிக்குநிமித்தமே பாகலினானும், gence கொண்டுவரினும அவ்வுருவம் 

இப்பிரஇரு இவுலகிஃ ங்ற்றல் கூடாதாகலினானும், அவ்வுருவகதைக கண்டபொழுதே 

கேட்டல்முதலிய மூன்றினும் இவிரமிருத்தல் வேண்டுமெனவும், தீவிரமற்றிருபபின் 

பிண்டத்தில்வந்து போதலஷென்னும் பெருந்துன்பமாகிய அல்லல் நீங்காதெனவும், ஆக 

லின் மாணவசன் கண்ட ஆ?ரியவடிவ த்தைக்சொண்டு அப்புறம் இபபுறம் எபபுறமென் 

னும் எல்விடங்களிலும் சேராவண்ணம ஞானகெறியாகிய சன்மார்க்கத்தில் தலைப்பட் 

டிருச்தல் வேண்டுமென்று வலியு த்தபபட்டது... 

அபபுறத்தசென்னாதே என்ற தனால் வேதங்களால் வாக்குமனா தீதமென்று சொல்லப் 

படுமானால் ௮ப்பரம்பொருளை காம் எவ்வாறு கேட்கக் கூடுமெனவும், கேட்டாலன்றோ 

இர் இச்கலாமெனவும், எந்திச்சவர்தாலன்றோ தெளியலாமெனவும், தெளிந்தாலன்ரே 

நிட்டைகூடவருமெனவும், எண்ணிச் சோர்வடையும் மந்தபரிபா௫களது இலக்கணத்தை 

யும்; சருமமுடித்தவசே என்றதனால் இதி சாதிக்கற்பாலது, இத சாஇக்கப்பாலதன்று 

என்றெண்ணுதலொழிரஈது பிறவிஃசஞ்டி வீடுபேத்றின் ௮வாமிக்குடையவராய் குருவடி. 

வத்தைக்சண்டு கருமத்தை முடி.த்துக்கொள்ளும் திவரதரமூடைய அதிகாரிகள் இலக் 

சணச்தையுங் கூறியவாறுமாம். 

இச்செய்யுளுச்கு - ஞான இ னிலச்சணமாககும், அதனுடைய அனுபவ இலக்கண 

மாகவும் உசைகூறியுள்ளார்; அவ்வுரை ஈண்டு ிறிதும்பொருர்சாசென்ச, (௪) 

எங்கன இருக்ததென் மெவ்வண்ணஞ் சொல்லுசேன் 

Hamer BHA sO ser pb Rup 

அறியும் அதிவதன் அுந்தீபற:



௮] சித்தா த்தயோதரத்னாகரம். 

எ.து. உ-ர்.” ஏன்சொல்லியவாரே வெனின், கண்டத்தைச்கொண்டு ௧௫௬ம 

மூடி.த்தவர்க்கு உண்டாகும் சுகம் சொல்லமுடியாதென்று சொல்லிற்று, 

(@ -ல்.) ஆரிரியரைக்கொண்டு சரவணா களால் நிட்டைகூடிய அவ்விடத்தற் 
காணும் 9வசொருபமும், ௮ச்சொருபத்தால் விளையும் இன்பசுகமும் எதுபோ லிருந்த 
தென்று எப்படி -சொல்லுசேன்? சொல்லமுடியாது, நீயும் உன்னறிவால் அறியப்படும் 

தன்மை யுடைத்மானதும் ௮ன்று என்க, 

௮ங்கனிரு£தது, எங்களனிருர்த தென்றுகூட்டுக, 

அங்ஙன் என்றது. இடம். அலஃ்தரவது - கருவிகரணச் சேட்டையற்றுச்சேவன் 

தவெ.த்தைகோக்க, சிவம் தன்னைநொக்கும்படி ௮௮/வரசையில் செய்துவர்த செயலைவிட்டு 

அச்வேனை நேர்கோக்க, ௮ல்விருகோச்சமுங் கூடுமிடம். இருந்தது என்றது அவ்விடத் 
தில் விடயானர்சத்தை யழித்தெழுச்ச வொனர்தம். எங்ஙளிரந்தது என்றது அவ்வா 
னநத.ம் இடபடி.பன் என்றெண்ண வொண்ணா, சிவனது ஆனத்தமாம். ஆகவே எவ் 
௨ண்ணஞ்சொல்லுகேன் என்றார். 

இப்பாட்டான், 9வனைபபோல் சிவானர்தமும் சொல்லவொண்ணாத 0 சன்று: 

கூறப்பட்டது. 

திருக்களிற்றப்படி யார். 

௬. அன்றுமுதல் யாரேனும் ஆளாய் உடனாூச் 
சென்றவர்க்கும் இன்னதெனச் சென் ;ததிலை--இன்றிதனை 

எவ்வா றிருந்ததென் மெவவண்ணஞ் சொல்லுகேன் 

௮வ்வா திருந்த த.து. (1) 

௧௦. ஒன்றும் குறியே குறியாதலால் அதனுக் 

சொன்றும் குறியொன்றி லாமையினால்-- ஒன்றோடு 

உவமிக்க லாவதும் தானில்லை ஒவ்வாசத் 

தவமிக்காபே இதற்குச் சான்று. (2) 

(எ -து.) (இன்றயான்ஒருவனன்று) ௮ன்.ற(௮கா.தி)மு.சலாக,) என்னைப்போலும் 

ஆரியர்களாய்ப போதிக்கவச்த வொனுபூஇிமான்சளாகிய எவ்வளவு பெரியோர்கள 

லும், தங்கட்கு ஆட்பட்டுத் தேசத்தைவிட்டெப பிரியாத நிழல்போலும் தம்முடனி 

ரந. வழிபட்டு£கேட்டு, கேட்டவண்ணஞ் சிர்தி3 தச் தெளிதவில் சென்றவர்கட்கும் 

சமாதியனுபவத்இி லுண்டாகும் சிவானந்தம் இத்தன்மைத்சாமென்று சொல்வதற்கு, 

தெரிக்ததில்ல. ௮ங்கனமான அருமையுடைத்தான ௮வ்வானரதத்தை, இப்பொழு 

எப்படி யிரு ;ததென்.று எவ்வகையாகச் சொல்லுவேன், மாணவகனே ! சொல்லும்வை 

யத்ததாயெ அந்நிலையில் ௮வ்வானர்தம் இருஈதத(1) ௮வ்வானச்,த, சிவசொருபத்திற்கு. 

சமானமான ஒரடையாளம் ஒன்றும் இல்லாமையினால், ௮வ்வானந்த சிவசொரூபத, 
“யடையப்பெற்றவர், அவ்வானந்த நிலையராய்ச் சும்மாயிருப்டதே அடையாசமாம். ஆ 

லான் ௮ச்வொனந்த சொருபத்தோடு ஓப்பாகச்சொல்வதற்கு ஒருபொருளு மில்% 

யாயிற்று, ஆகவே ஒருவரோடுஞ் சேர்த்து எண்ணப்படாத தவத்இற்ிறர்த சும்ம 

யிருப்பவராயெ சிெவயோடிகளே சாதியா யிருப்பவர் (2) என்டதாம். 

இதனை இன்று எவ்வண்ணஞ் சொல்லுசேன் (1) எனவும், அதனுச்கு ஓ 
றுல்குறி ஒன்றிலாமையினால் ஒன்றுங்குதியே குதி ஆதலால் - ஒன்றோடு உவமிச 
லாவ.தும் தானில்லை (8) எனவும் கூட்டுக,



ப ரா 

0 || 1 ஊரா ப்பன்] 
BESANT NaAGar, MADRAS - 000 090. 

ச்ட் 

சிவமயம், 

திந ர சியம்பலம். 

ஸ்ரீ ஜ்ஞானசம்பர்த முருபயோ 5௩ம3 

திருத்தொண்டர் புசாணம் 
பன்னும் 

பெரிய புராணம். 

(முதறகாண்டம்.;) 

oO 

பாயிரம். 

நடராஜமூர்த்தி வணக்கம். 

உலகெ லாமுணார்த 7122 சரியல்ன் 

லைல லாவிய $/மலி வணியன் 

அலல் சோதியன் அம்பலம் தாவொன் 

(ஈலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வரைங்குவாம். 

(என்பது)--பொன்னம்பலமாகிய திருவம்பலத்தின்சண் ;டனமார்த்திடாய் நின்றரு 

ம் இறைவன் அலல் சோதியன், 95630, உலகெலாம் உணர்ந்தோதற் கரியவன், 

அரியவனாயினும், அவ்விறைவன் நில௮லாவிய நீர்மலிவேணி.பனா.ப்ஈ காண்டலின் 

௮வனது சிலம்பணிந்த மலரடியை ஈரம் லாம். கிவணங்குவாம் என்பசாம், 

திருவம்பலம் என்பது - பாமாகாசம் என்க. எனவெ, காசம், வா.வாதி பூசா 

களுக்கும் அவற்றின் காரியங்களுக்கும் தாரசமாய், வியாடசபபொருளாப், வெளியிடமா 

யிருப்பதுபோல், அம்பலம - பரசிவத்தக்கும் பரெபெதங்களுச்கும் ஆதாரமா. , 

வியாபகப்பொருளாய், வெளியிடமாயிருபபதாலும், பூதசம்பந்தமாயுள்ள ஆசாசம சட 
ரூபமாய்ச் சடரூபங்களுச்குத் சாரசமாய், ௮வை தச்தம்சொழில்புரி.ப இடங்கொத்திரு . 

பதுபோல், அம்பலம் - சித்பரவியோமமாய், சிவசொருபத்றுக்குத் தாரகமாம், அச்வ 

சொருபம் பஞ்சஇருத்தியங்களைச்செய்ய இட* செ-.22ருப்பசாலும், மு,ச்தான்மாகக_- 

புகுந்தொடுங்குதற்கு இடமாயுள்ள பலப்பிரயொஜன ருபமாயிருபபதாலு.ம் அம்படட 

என் ததென்ச. 

அலகில்சோதியன் என்பது - கானநபல.. னவே, இருளை அபபிரகாசட்ப தடி 
தும் சூரியப்பிரகாசம்போல், தானம் ௮ஞ்ஞானவி௫ளை அட.ரகாசப்படுத்தும் ஆற்றல 
யுடைய சோதியாயும், சூரியப்பிசசாசமானது உதஇப்பறும் இருபபதும் போவது, 
மாகிய அளவினையுடையதாகலின் ௮துபோ லல்லாமல், ஞானம் ஆதிமத்தியாந்த மற்ற 

தாயும், அஃதாவது இடையேவச்து சலப்பதென்பஇன்றி ௮ராதியே யுள்ளும், முத்கி 

என்னும் எல்லையையடைச்தசால த்து நீங்கயுள்ளதுமான நிகளமாம் ஆணவமலமலதை54


