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நூன்முகம். 

இழா௨ ஈம்ல்சொசதீஇல் இவகேசவமிரிரன இப நூரி 

யக் இது இராவிடச்தில் மொழிபெயர்ச்சப்பட்டி os 

த் வழுவன்கது வாக்டுபநகள் மயங்கச் கதக் £ 

மையால் இதனை எவாச்கும் பயனபரோலாச்கும்பொபா 

டுப் பரிசோகனைபணணித சருளெறோம். இறுக 

சிரியா கெளசமரது சருக்கொறியே சபது செதியாசச 

கொண்டமையால் சமலஸ்கிருதச்திறள்ள நியாய 4 

ச. இரலீருசஇஎயயே £பது தராய்சீமல் விசேட உப 

கார சமுவியாகக்கொணடோம், திற்சாவசி.தில ஏரோப 

பைய சாக்கோ நியாய ங்கம் இரையாககமாகக கறி 

னாரேனும் பர,சகணடத்தார்க்கோ நியாய அங்கம் பளு 

சாககமாகக்கூறினாரேனும் இருதிநதீதோரும் மூனருயு 
ம நார்தாயும விரித்துரைசீசரியாய இலக்கணம் ஒன்றே 

யெளக்கொளச, 

பூலோகூருட்டிகளுள மனுகபிருட்டிச்சே யதி ௪ 

தீதி றொததகானதால் தர்க்கலட்சணமறிநது எ௨விஷயத 

இலும் யு.சஇதீது ஒழுகும் ஒழுக்கமே பனுஷர்க்குச் 9 

றக்சகலொழுக்கமெனககொர்க. 

இன்னல்களிட்டுக் Cy ஈற்றெழுத்துக்களிற் பதி5.தி 
ருக்கும் விசேட உரைகள் ஈமதுகருத்சேயனறிச் சம்ஸ்கி 

ரத இரிரியரின் கழுதீதன்றெளர்சொள்ச,



கீர்க்கண்டபத்தீரம். 

க. பிரமர்ணம், - ட் 
௧ காட்சி. (0 
௨, அநுமாகம். யரு 

௧ தறபொருட்டநுமாகம் - Wot 
௨ பிறன்பொருட்டநுமாமம் - யல 
௩. அந்நுவயவியதிரேகி. - ~ wes 
௪ கேவலவியதிரேகி - Eu 
‘6 கேவலாக்நுவம் . - ௨்சு 
mh உபமாமம் ச ஸீ 
௪ 2600. - . &6T 

௨. பிரமேயம் - ௬௪ 
க ஆன்மா - - ௬௪ 

௨ உடம்பு. - ௬௭ 
௯ இரநதிரியம் - ~ ௩௬௬ 
௧& ஆக்கிராணம் ௬௪ 
௨ இரசகம. . ~ ne 
௬. FOG. - ௬௭ 

௪. துவக்கு ~ ne" 
௫. சுரோத்திரம் - - ௬௮ 
௬. மம். ட - “உ. ௬ 
௪. அருத்தம் - - - ௬61 

&. திரவியம். . . ~ ௬௮ 
க. பிரிதிவி, - . ௬௮ 
௨. அப்பு . + finde
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வாய. 
ஆகாயம், - 
காலம். 
திக்கு. 
ஆக்மா. 
மகம், 
குணம் 
உருவம். £ 
இரசம் 
கந்தம், - 
பரிசம். 

சங்கியை, 

பரிமாணம், 

. வேருதல், 

. சையோகம் 
sure wb. 
பரத்துவம். 

.. அபரத்துவம், 

. குருத்துவம். 
திரவத்துவம். 
சிநேகம், 
சத்தம். 

புத்தி, 

துக்கம் 
இராகம், - 

திவேஷம். 
பிரயத்தினம். 
தருமம். 
அதருமம், 
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பால் பம்ட்” 

HDR Sa 
கருமம் 

ழ்சவ. 

விழதல 

முடசசல 

Ff Lobe 

ரடதசல 

சாமாரியம 
பரம் 

அபரம் 

விசேடம் 
சமவாயம், 

அபாவம் 

புத்தி. 
. அநுபவம் 

மெய்ம் 

QUT eo) LD 

நிவ வு 
மெய்மை 

பொய்மை, 
_ மநம், 

பிரவிருத்தி 

தருமம் 
அதருமம், 

தோடம், - 

காம்ம், 

வெகுளி, . 
ம்யக்கம,
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துக்கம் - - 
அபவாககம் " 
F pF uw 
SoGwae mb 
திடடாநதம் 

ஒதததருமிதிடடாந்தம் 
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தருக்கம் 
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 அசமர்ச்தலிசேடணுசிர்தம். 
. அசமர்த்தலிசேடியாசித்தம். 
 வியாப்பியத்துவாசித்தம். 
சாத்தியத்துடனுடனிகழ்ச்சியிஙவ்லா 

BH. 
. சோபாதிகசம்பந்தி. 
௨ விருத்தம். 
. அநைகாந்திகம், 
சாதாரணஅரகைகாந்திகம. 
AFT FNS HENGE HS Wb. 

. பிரகாணசமம், 
. காலாத்தியாபதிட்டம் 

சலம், 
. சாதி 

. உற்கருஷம் 

. இபகருஷம், 
. நிக்கிரகத்தாகம், 
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தாக்கம், 

மூசலாவ. பிரமாணம், பிரமேயம், சம௪ 

பம், பிரயோசாம், இிட்டார்சம், சத்சார்சம்; ௮ 
வமவம்; சரு£கம்) நிணணயம், வாதம்; சற்பம், 

விசண்டை, ஏந்துவாபாசம்; சலம், சாட, நிச் 
ETA FS MBL olf சுத்துவஞாகத்தால் உயர் 
றப்படைப.* 

ru ரெபயபட ப Va waa erat. பிரமா 
ட - cae he பா. எம்றுதிளி ல.மி சிபா ரூமா 

7 

Wes Outi ed ௮/0 ஈழ ௮௦௦ TTA, oA ST Dy OOP LET 

wa: 5 Au Oo dMeoreartotes C TrORLD 

சீறு... eo 10 a ௱ கரரிபமாகப பிறக்கும் புண 
க 9 டர்யா win ay Va FEIUB YI, GOOTEM, ௮ 

eat Aret பிற. ம, ம்ருக ஓஙகால, தி 

Co ow Fro Liou tee லி துலக இனது ஓ 

பலே Fr Wer பெறும் இுயமவாககமெனறும சொ 
ee tua போடாம. எனு கவுசமராதியர் சர 
மடவ (, விழாப் Ter bt பராகம்கா பிரமாணாஇ ப் 

nem பொப் உடமை sar Seog or 
காடெனறு 9 fart Cane, green agp 

ape dD, ன பிரமாணஙகரைச் தணைக்கொளவா 
ஜெடவன அராயுஙகால, மெயயில பொயபிதுவென்றறி 

உட ரன பவா ஒமளிப லேசமயாக, கையர் இயற் 
திய நூல யாது எனறறிவான--ஒனரேனும் பொய்மை 
பொழி புசதுமாகபப து பறரறெப்பரிரினும் சாமாதி 
திய காரியமாமிலும சேவதாயோகடபமுடைய கனறு, 

]



£ INSTRIMENTS OF KNOWLEDGE 
  

  

உதசேசம--இலசசணம் --பரீட்சை எய் 
களவும பிரமாணமுசவியவறறின உசசேச 
லககண பரீடசை பணணபபடாது, அவவள 
வும அவரறின உணமை அறிவுண்டாகாது ௮ 
ந௩னம இரகநூலது உழககு உததேசமும, இல 
சகணமும, பரீடசையும் என மூன்றுவகைத்து. 

உசசேசமாவது பெயா மாததிரையாற் பொ 
ருளைச சொலவத 
இலககணமாவது சறபபியல்பு. எஙஙனமெ 

ஸின ஆவிறகுசு தாடி முதலிய உடைமை 
இலககியததிறகு, இலககணமபொருஈதுமோ 

பொருநதாசோ எனறாராயதல பரீட்சை 

ஆதவலின இவ்விலசகணபரீட்சைகள பிரமா 
ணாதிகளுடைய உணமையறிவினபொருடடு ஓ 
ருதலையாய வேணடின அ௮வறறுளளும முத 
றகண உததேிசச பிரமாணததிறகு இலககண 
ம மூமையே கூறபபடும. 

net 

& பிரமாணம், 

பிரமைககுக கரணம் பிரமாணம இதம் 
பிரமாணம இலசதியம, பிரமாகரணகதனமை 
    

ப டை$ிரடடியாகல வேணடம எனறறிவான--இ௨உவ 
லஃ பூரிசலறம இவவகை ப்ரிதல டறம எனறறிவா 
ன. ஆசலால தாககவிசதியை வீடடைதறகு வழியா 
கும என ஒருபடிச,சாய எவரம கொளஎறபாறறு, 
மேலைககாடடி பதில கெளதபா கூறிப மசசாரம பத 

கமாயினும அவா கூறிய பிரமாணம வழுவுதெனக சச 

oon &



பிரக 6, ஈராம, காரணட, 

இலக்கணம்: அற்றாயிற் பிரமாணம் பிரமை 
க்குக் கரணமாயின் அதற்குப் பயன் கூறல்வே 
ண்டும் ; கரணச்டிற்குப் பயனுடைமை நியம 
மாதவின். அ௮ஃதொக்கும்; அசற்குப் பிரமை 
யே பயன். பயனாவது சாதித்தல். துணித்தற் 
சருவியாகிய ஈவியத்திற்குத் ுணித்தலேபயன். 

பிரமை.--௪தனது சாணம் பிரமாணமெ 
ன்று கூறப்பட்டது அ௮ப்பிரமையாவது யாது £ 

மெய்மை அநுபவம் பிரமை ; மெய்மையென்ற 
து பொய்மையாூயெ ஐயச்திரிவு தருக்க உணர் 
வுகட்கு விலக்கு. அதுபவம் என்றது நினைவி 
ற்கு விலக்கு, ga நினைவிற்கு ௮யலாகிய ௨ 
ணர்வு, 

கரணம்.---சரணமாவது யாது £? உயார்தகா 
ரணம் சரணம். 

காரணம்.---அக்காரணமாவ தியாசெனிற் 
கூறுதும். கியதமாம்ப் பிறிதொன்றற் காதலின் 
6 காரியத்திற்கு முன்னிற்றல் உடையது 
யாது, அது சாரணம் ; அடைக்கு நூல் SILT 
முசலியனபோல்வ. அடை தோன்றுழித் சன் 
Hue iter aig கழுசை முதலியஉற்றிற்கு மூ 
ன்னிற்றல் உண்டன்றே. ஆயினும் அது கிய 
மமன்று, நூலுருவிற்கு கியசமாய் முன்னிற்ற 
ல் உண்டன்றே எனின், அது பிறிசொன்றற்கா 
தல்) ஆடையுருத்தோற்றத்தமைதலின், இடை 
யைச் குறித்து காரணமெனிழ் கற்பனை பெ 
கும்: ஆதலிழ் பிழிசொன்றற் காசாமையாய்



INSTRUALN IS OF RNOWLE Dal 

முன்னிற்பசன்சன்மை காரணத்தன்மை. நய 
தியாற் பிறிதொன்றற்காகாது அதின் பின்னிர் 
பசன் தனமை கார்ய தடம்மை. 

ஒரு௨ன் சாரியச்சாலே சோடாப்பட்ட இர் 
ஆடீயவியதிரேகி காணமென்றான், அது பொ 
ரு5சாத ; நி்சியவிபுமாமலான் gua 
றிற்குக் சாலசசாஞும் ட டசரானும் PwC 
மினமையிற் கரராணம்௮அன்மை மரவேண்டுத 
லின். 

சமவாமிகாணம.--அச்சாரணமும், சம் 

வாயி, ௮சமஉாயி, நிமிசசம் என்னறுக கூறுபா 
ட்டால் மூவகைப்படும். அஉற்றுள் எசன்க 
ட்சமலேதித்துக சாரியக சோன்றும், அது ச 
மவாயிகாரணம், Bove நடைக்குச் சமவா 

யி STAN OS Cunwa. நூலின்சண்ணே 
ஆடை சமலவேசி/சநத் தோனழம், நாடா முத 
வியவற்றின் ற இல்லை UO 

ஆற்றாயின் ஆடைகரு நூலோடமே நாடாமு 
தலியவற்றோடுஞ் சம்பஈசமுளதாக, நாலீன்க 
ண்ணே ஆடை சமகேதிதநத தோன்றும்-ராடா 
முூதலியவற்றின்கண். இலலயென்பது GIG 

னம் * அஃசொச்கும்; அச்சம்பர்கம், சையோ 
கமும் சமவாயமுமென இருவகைப்படும். ௮ 
வற்றுள் நீச்சம் இன்றிருப்பஉற்றின் சம்பந்தம்; 
சமவாயம், ஏவையவற்றறு சையோசகமே. நீக் 
சமின்றிருப்பன யாவை * எ௨ற்றுள் ஒன்று ம 
ற்றொன்றைப்பற்றியே நிற்கும், அவை நீக்சமி 
ன்றிராப்பன, எங்ஙனம்? அவயவாலயவிசள்,
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குணருணிகள, வீணை மா பசக, சா "வடிவு 
கள, விமாடஈ. 'பப்போருளகள என்பனவே. 
அ௮வையவிமுஉவ/ பன முறையே கெடாசனவா 
ய் ௮வைய வமுசலவியவறறைப் பற்றியே நிற்கு 
ம, கெமிமஉபயி௰௦ பறருலமயெ நிற்கும். bt 

லத சேட்டின் 3 டைடபாலவும் பத்தசகொட் 

ட கேட்டிற் ப, ாமபோலயும். கெடுத்தற்றன் 
மையாக Wehph சாரனககூட்டங கூடல். 
நால்றுறடகமா 2 I UWA gene sansa 
விடி UNO Y Fou ssn Foanwo; sa dex 
DS GFSeI.0- TILA KO esr Far 
யமினறு Fash ot Nima gal cram wud oor BTL 
ஆடையைப்பற்றி நிறமலும் இன்று, ஆதலின் 
௮உற்றிமது£ சையோமமே. ag soller இங்க 
னம ஆடைநாலம் சமவேதம். எதன்சட் சம 
பே திபது 5 காரிய: தோன்றும், அது சமலாயி 
காரணம, ஆசலின்தூல்களே ஆடைக்குச் Fw 

மாயிசராணம: சாடா முரிலியன அல்ல. ஆ 
பையு5 நர்புணருருவமுதலியவற்றிற்குச் சம 
வாயிகாரணம. இதஙனம் மட்பிண்டமும் ௬ 
டததிற்குச சமவாயிசாரணம். குடமுக் தற்பு 
ணருருவமுதலியவற்றிற்குச் சமவாயிகாரணம்;. 

அற்றாயின் எப்பொழுது குடமுதலியன தோ 
ன்றும் அப்பொழுசே சற்புணருருவ முசவிய 
னவும் தோன்றும--இதலின் ஒருகாலத்திற்றோ 
ன்றின--ஆசலிற் குணகுணிகள் இடவலச்கோ 
டுபோலச் காரியக் காரணத்தன்மையேயில்லை, 
முற்பிற்பாடு இன்மையின்--இதலிழ் குடச் தற் 
புணருருவமுசலியவற்றிற்குச் சமவாயி சாண
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மன்று, -சமலாயிகாரணங் காரணவிசேடமர் 
சீலின் எனிற் கூறதும், 

குணகுணிகட்கு ஒரு சாலைச் சோற்௱மின்ற, 
எங்கனமெளில் பொருள் குணமிலியாயே மு 
நீறோன்றும். பின அதிற் சமவேசிச்துச் ருண 
ங்கடோன்றும். ஒரு காலைத்தோற்றமாயிற் க. 
ணகுணிசட்கு, ஒரு சாரணக்கூட்டச்சனவாச 
லில் வேறுபாடில்லாசல் வேண்டும். காரியவே 
௮பாடு சாரணவேறபாட்டின் நியசமாசலின்:. 
குணமிலியேயாய குடம் குணங்கட்கு முன்னி 
ற்பதாதலின், பொருள் குணங்கட்குச் சமஉா 
யிகாரணமாம். அப்பொழுது காரணவேறுடா 
டுமுண்டு. குடங் குடத்தைச் குறித்துக் கார 
ணமன்றே. ஒன்றற்கே மூற்பிற்பாடின்மையி 
ன். தானே தன்னைக் குறித்து முன் நிழ்பதும் 
பின் நிற்பதுமில்லை, தன ருணங்களைக் குறித 
து முன் கிற்றலின் பொருள் குணங்கட்குச் ௪ 
மவாயிசாரணமாம 

அற்றாயின் இஙனமாயின் பொருள் முற்க 
ணசச்திற் சட்புலமன்மையாதல் வேண்டும். ௮ 
வப்பொருண்மையாதவில் , காற்றுப்போல், ௭ 
ப்பொருள் பரிதா உற்பூதவுருவமுடையது; ௮ 
ப்பொருளே சட்புலப்படுவது, பொருண்மை 

யுமாதல் வேண்டும்; குணத்திற்கு இடனாதற்ற 
ன்மையின்மையின். குணத்திற்கு இடனாதல் 
பொருளென்பது இலக்கணம். அஃதொக்கும், 
மிசவு நுண்ணிய குடத்திற் குடம் முதற் சண 
தீதிற் சட்புலனாற் சவரப்படாதாயின் gu 
பொழுது ஈமச்கு இடையூறியாது £ ,ஐதலின் மு
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ன்னாக்ருணமிலியாயே குடர் தோன்றுமென் 
னும் இது துணிவு. இரணடு முசலிய கணஙச 
ளிற் உட்புலளாற் கவரப்படும், முற்கணத்திற் 
பொருளன்மையாதலில்லைச் சமவாயிசாரணம் 
பொருளென்னும இலக்சணப்பொருத்தசதால் 
சிருியால் ௬ணதிற்கி _னுமாதலின.ர் 

ர டர. உ ர ஜலா கடர சிடரிரும பு” த உண்ம 

றை பக) ஜி Surat or rar an Fy aris ys 
bof Mt Ba Po, Vat ap yore 

ரீ பலல,. (YT BT Ware y பொ Oar 

fad» ede) OH Td TF மோ எறுப எ௱றும இறு 

te eta (4. @a Aur, Pe aQerngy am 
bee foe Wa 4 7 FO Uae) Ca my 

7 ஒன் gly கிடனாளரா॥ ௪ 

poe பிட்டா அ gpa Bow ay சதிரரிப 

rot Orr mark எங்து ஏச 
1. பயெ௱பறு உஈுபபொ௱று, உளமெொறுசொ 

ல றப Vw dite OTS, dl gal wre emu AIT oF Gt 
wi Syn aaa Bu, சனமையினறியும பொருள் 

£ ரடப௱பது Teor iw. எஙகனமெ 
wl a 21) 2 a berO னவே, அ இரவிபம பெரிய + 

பனு சிறியேனும, தன £௪, முலு aC gw மே 
பணய அப ரிய, உம ச றவவேணடுமே, அப 

போ ன மவுக்குள டோனறுவளாமின, உருவ சன 
வமபுபைய ஏடு, போனருசாயீன அழுவசரனமையு 

வடைபா£பும இருககவேணட$மே. இவைபோல் வவ 
rye பொபா உளதெனறறியு/கால ௮ம் இனன இ 
ன பரிசாப இருககினறசென்றதியும அழிவு விடைய 
பே ஏனை. இசசணமையே குணம. அசிலால் ரூ 

வபென்பது, ரானே இரலிபமாசாது, கான இரவியசது
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அசமவாயி காரணம௰.--சமவாயிசாரணத் 
தஹுடயிருப்பதும், துணிதற் சாரணத்தன்மையு 
டையதுமாயிருப்பது ௮அசமவாயிகாரணமென்று 
கூறப்படும். ஆடைக்கு நூலியைபு அ௮சமவாயி 
சாரணம்போல்வ. நூலியைபாகய குணச்திற்கு, 
ஆடை, சமவாயிசாரணமுங் குணியுமாடிய நூல் 
களினாலே சமவேதஇப்பிசகுசலின் சமவாயிகார 
ணத்சணிச்சாயிருகதலின் பிறிசொன்றற்கு ஆகா 
மையும்கியதியுமாகிய முன்னிற்றற்றன்மையால் 
அடையைக குறித்துங் சாரணமாதலின். இட்ங 
CT LD LT FAM BOL COW HOU GE Ha oe 

அ௮சமவாயி காரணம். அற்ளாயின் அடையுருவி 

னினறு பிற்மொனருகாசாயச இரவியசமைக இரகி2 கின 
pa resi உளசளாமே = & FuS quo) 0 பகுக்சபபடடுப் S mira 

ப உபயபோகமாசறபெ டட ப பெயடபிறிதுகொடககப 
படக இடசகும u Cine டடியெனறுகொளக 

Ger OMe oo Lye, பபோசி டடியாகககொணடூ, மாம 

fan on Carr Bia x குண சறசத இரவிப_ தினக 
ணே சமவாயா சோ சதிறது-- லால இரலியக 
சோனறுஙககால குணா சோனறியஇலவையெனறு சொ 
கலஃ்ன ஒருவாறு பொமாதுா. எங௩னபெனின கடம 
எனப சோனறி யபின ௮ இன உருவப சடசதினினறு 

ம எழுது சடபொறியின மிசமாச கதிகளால இரகக 

ப்பட வசாதல்ன ௮ககாச சொருபபாபெ உருவமே 
குடா தினகுணபாசக சாணசெனெறவனுஉடய உளளத 
ற்கொளக பெப்பசால், ௮4குணம குடசஇன சமவேத 
மபெனறும் அதற்குக் Ge, எ சீமவாயமெனறும குடகசோ 

னதியபோத குணசோன, றவிஉலையெனறும சொலவச் 
மையும். அயீனும இவ்வாரிரியன இக்கருத்துப் பற்றிக் 
கூறினரெனறு காம சொலல வொல்லோம,
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நகு ஆடை சமவரயிகாரணம்: gala, sor 

னையடைக்கேயிருக்கின்ற ஒரு தருமத்திற்கு ஆ 
டை உருவைச் குறித்து அசமவாயிகாரணத் த 
ன்மை கூறத்தகும் ; சமவாயிகாரணச்தணித்தா 

யிருத்தலின. 
நிமித்தகாரணம.--யாதொன்று சமவாயி 

காரணமும், ௮சமவாயிசாரணமும் அனறுாய்ம 

நீறுங் காரணமாம் அது நிமித்தசாரணமென்று 
கூறப்படும், நாடா முதலிய அடைக்கு நிமித்த 
காரணம். 

இக்காரணங்கள் மூன்றும் உள்பொருளுச் 
கே; இல்பொரும்காயின் கிமித்தசாணம்மா 
த்திரம். அசற்கு தரிடத்தஞ் சமவாயமின்மை 
யின் ; சமவாயம் உள்பொருள் இரண்டின் த௬ 
மமாதவின. இச்சாரணங்கள் மூன்றினுள் யாதா 
யினும் மேவலாற்றானும் உயருமாயின் அதுவே 
கரணம். ஆதலின பிரமைச்குக் சரணம் பிரமா 
ணமென்னும் இல்விலச்சணர் துணியப்படும். 

உணாரப்படாத பொருளினது உணர்வு மிர 
மாணமென்பது பிரமாணஇலச்கணமெனின் ௮ 
ஃதன்று. ஒரு குடச்தின்கண்ணே குடமிது 
குணமிது என்றுணரப்பட்டதை உணருந்தா 
ரைகொள் உணர்வுகட்கு அ௮ப்பிரமாணியம் வர 
வேண்தெலின். வேறவேருகய சண் விசேடத் 
தோடு கூடிய பொருட்கவர்ச்சியான் உண்ரப் 
படாத பொருளினது உணர்தற்றன்மை உண் 
டென்பதன்ற ; சாட்சியான் உன்னிய காலவே 
றபாட்டினது தெரியாமையின். வேறுபாடு செ 

ரியின் சரியை முதற் சையோசமீருய சான்இ
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தரும் ஒருமையபிமானமின்ளுசல், வேணடும, 
பி. ரழாதருப் பிரமேயம முதலிய பல சாணங 
கள் பிரமைச்குள. இவையெல்லாங கரணமோ 
அல்லசல்லவோ கூறுஈம். பி.மாதாவம் பிர 
மேயமுமிருபபினும் பாமை பிறவாமையினானு 
ம் இஇிர்யமசயோகாதியணடாயின, விரை 

விஞற் பாமை பீறதசலிஞனும் திரிய சை 
யோகாதியய சரசணம, பிரமாதா முதலீயனவ 
ல்ல. சாசா தன்மை விமீசடமின்ருயினும் இ 
வ்வுயாசசிடா௨ன புாற்குப் பிமாசா மூசலிய 
வற்றி நின்றும அிசயமாசலின் உயாத சார 
ணங் சரணமென்று கூறப்பட்டது. இரிய 
சையோகாசி?ய பிரமைக்குஉ சரணமாதலீற் 
பிரமாணம பீரமாதா முசலியன அல்ல. அப 
Son cor WSN BNET Bb அஙஙனம், 

இணிக சாட்சி நுமாக ௨பமாக உவ 
Vann ear. ten. 

ntti 

காட்சி. 

சாட்சாற்காரிப்பிரமை, கரணம். 
காட்சியாவதியாது £ சாட்சாற்டாரிப்பிரமை 

சகு கரணம். காட்சியாதிஇகதிரியத்சார்ரோ 
னறுபத;, சாட்சாற்காரிப்பிரமை. ௮ல்தும் ௪ 

விகற்ப நிருவிகற்பச் கூறுபாட்டால் இருவ 
சைப்படும். அசற்குச் கரணம் மூவகை ; தரி 
டத்திர்திரியம், ஒரிடத்துப் பொருள் இந்திரிய 
சகூட்டம், ஐரிடசது ஞாகம்,



எவ்விடச்இர்இிரியங் ஈரணம் £ எப்போது நி 
ருவிசற்ப உருவப் பிரமை பலமாம், அப்போ 
அ இந்இரியங் கரணம். ஆம்வாறே உயிர் மகத் 

சோடு கூடும்; மாம் இர்நிரியக்தோடு ; இந்தஇிரி 
யம் பொருளோடு ; இங்திரியங்கட்ரு அடைக் 
ததை விளகரும் தன்மை நியமமாசலின். ஆதலவிற் 
பொருளோடு கூடிய இந்திரியச்தாற் பெயர் சர 
தி முதல் இயைபில்லாக பொருள்மாத்திரமசப் 
படுக்கும் நிருவிகற்ப ஞாகக் மோன்றும். அவ் 
ஞாரததிற்கு. இர்திரியங் கரணம் ; அணித்தற்கு 
ஈவியம் போல; பொருளிச்திரியக் கூட்டம் ௮ 
வாந்சரவியாபாரம். ஈவியச்திற்கு மாத்சோடு கூ 
ட்டம் போல; நிருவிகற்பஞாரம் பலம்; 6 
வியத்திற்குத் ுணித்தல் போல, 

எல்விடத்துப்பொருளிந்திரியச்கூட்டம் ச 
சரணம் £ எப்போது, கூறப்பட்ட நிருவிசற்பத் 
இன் பின்னர் பெயர் சாதி முசலியைபுள்ள, சா 
ததனிலன், பார்ப்பானிவன், கரியனிவன் என் 
னும் விசேட வீசேடியத் தனமை அகசப்படுக்கு 

ஞீ சவிகற்பஞாகர் தோன்றும், அப்போது பொ 
ருளிஈதிரியக்கூட்டங் கரணம்; நிருவி£ற்பம், 
அ௮வாந்தர வியாபாரம் ; சவிகற்பஞாகம் பலம், 

எவ்விடத்து ஞாகங் கரணம்? எப்போது, 
கூறப்பட்ட சயிகற்பத்தின் பின்னர் வெறுப்பு 
விதுமற்புத்திதடோன்றும், அப்போது நிருவிக 
ற்பஞாரங் கரணம்; சவிசற்பம் ௮அவாச்தாவியா 
பாரம்; வெறுப்பு முதலிய புத்திகள் பலம். 

சவிசற்பமுதலியவற்றிற்கும் இந்திரியமே ௪ 

ரணமென்பாரு முளர், ஈடுவுசோன்றியன எவ்



Wa. PERCEPTION, 

வளவோழறுவையனைத்தும்௮அவாந்தரவியாபாரம் 

அறுவகைக்கூட்டம்.--பொருளிக்திரியங் 
சளுடைய சாட்சாற்காரிப்பிரமைக்கு எதுவா 
இய கூட்டம் யாது; அஃது அறுவகசையே. ௮ 
வை சையோசகம், சையுத்த சமவாயம், சையு 
தச சமவேச சமவாயம்; சமவாயம், சமவேத 

சமவாயம், விசேடவிசேடியச்சன்மையென்ப 
னவே. 
எப்போது கண்ணாற் குடவிடைய ஞாசந்தோ 

ன்றும், அப்போது கண்ணிக்கிரியம், குடம் 
பொருள், ௮வற்றது கூட்டஞ் சையோகமே ; 
நீச்சமின்றிருச்சவின்மையின் ; இங்கனம் மகம் 

என்னும் அகவிந்திரியச்சால் ஆன்மவிடைய 
ஞாசம் சானென்று சோன்றும். அப்போது ம 

நம் இந்திரியம்; ஆன்மா பொருள்; அவற்றது 
கூட்டஞ் சையோகமெ. 

எப்போது சையுத்த சமவாயக் கூட்டம் £ ௭ 
ட்போது கண்முதலியவற்றாற் குடமடையுருவ 
ம் முதலியவை, குடத்தின்௧ண் நீலஉருவமு 
ண்டென்று சவரப்படும், அப்போது கண்ணிம் 
தரியம் ; குடமடையருவரமுதலியவை பொரு 
ள்; அவற்றினது கூட்டஞ் சையுத்தசமவாய 
மே. எங்ஙனம்? கண்ணோடு சையுச்தமான கு 
டத்தில், உருவிற்குச் சமவாயமாதவின். இங்கு 
னம்.மஈத்தால் ௮ன்ம சமவேதமாூய இன்பமு 
தவியவை சவரப்படும், அப்போதும் Beau 
டமே. குடமடைபரிமாணமுதவியவற்றின் ௪ 
உர்ச்சியின் சான்கு வகைச்கூட்டமும் இச்சா 
ரணமென்று வேண்டப்படும். சையுத்தசமவா



சாடி ய 

(யம உணடாயிறும் அல்தில்லாசபோது, சேய் 
மைஈசட்பரிமாணங சவரப்படாமையின. நா 

னருவகைக கூட்டம் எஙஙனம் £ இசதிரிய ௮ 
வையவஙகளோடு பொருளவயவங்கட்கு இரதி 
ரிய அவையவியோடு பொருள் அ௮வையவஙக 
ட்கெனறு;. 

எப்போது சையுசச சமவேத சமவாயச் கூ 

ட்டம? எபபோது சணமுூதலியவற்றாற் குடவு 

ரூ.விற சமவேசமான உருவததனமை முதலிய 

சாதி உவரப்பமெ, அப்போது கண இசதிரியம்; 
உருவச தனமை மூதலிப சாதிபொருள. அவ 
DOH dL CG சையதத சமவேத சமவாயமே;. 
எங்ஙன * கணணொட சையுசசமான குடததிலு 
ரூவஞ்சமவேதம, ௮தன கணனுருவதசனமை 

சரச சமவாபமாசலின. 

எப்போது சமவாயச் கூட்டம்? எபபோது 
செவிப்புலலை இதநுககாரமெனறோசை சவரப் 
படும் அபபோது செவி இஈதிரியம , ஓசைபொ 

ரள, ௮வதறினது கூட்டஞ சமவாயமே. செ 
விசகு வானவடி௨முணமையின ஓசைக்கு வா 
eR சதன்மையு னமைபின ; குணகுணிசட் 

குச சமவாயமாதலின. 

ஏப்போது சமவேச சமவாயக் கூட்டம்? எ 
ப்போது செவியிற் சமவேசமான ஐசையில் ஐ 
சைசதனமைமுதலிய சாதி கவரப்படும், ஐப் 
போத செவி இரஈதிரியம , ஓசைசதன்மை முத 
லிய சாதி பொருள ; அ௮வற்றினது கூட்டஞ்ச 
மவேச சமவாயம். செவி.பிற் சமவேதமான ஓ 
லசயில் ஒசைத்சன்மைக்குச் சமவாயமாதலின.
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எப்போ விடேவிசேடியரான் ஐமப்ப ட 

ருள் இர்இிரியக் கூட்டம்? எப்பொது கணு 

ணேடு சையுசசமான நிலசதிர், EL Weve ot 

௮. குடமுசலியஉ௱றின்மை சஉரப்படுபடி அப 

போது கணணேடி சைபசசமான நீலர் ரகு 1 
குடமுதலியவறறின்மை வீரோடியம். ரடயி 
லலது நிலமெனனுமிடத்சக முடருதம்யமிர் 

றின்மை வீசேடம. எப்போது மாடியிராமு 

சையுசசமான ன்மாவின என்னிடத, ப 
மில்லென்று கவரப்படும் இபமபாது மந, 

தோடு சையுச்சமான ஆன்மாயு₹௬ (புன்ப(ற 
சலியவர்றின்மை விசேடியம். மூ விபமி௨ல 

னென்னுமிடதகின்பமினமை விட்சடம், எ 
ப்போது செவீயிற் சமமேசமான aansi in 
சசாரசசன்மையில்லென்று கவரப்படம. 2u 

போது செவியீற் சமலேதமான சகா ர ப 
சசாரச்சன்மை விசேடியம. FEN T of $60) 0 US ov 
லது ககாரமென்புளிச சசாசதலைம௰யி மை 
விசேடமாதலில் இகஙனம் சுரு££சதாற் கூறு 

தும். ஐவசைச் சம்பர்தகரன் சம்பாியீன 

விசேட விசேடியக்தனலம இலகண்மாவ 
பொருளிகச்திரியக் கூட்டத்தால் இனமை கவ 
ட்படுமே, இகஙனஜஞ் சமவாயமும் கண்டே 

டு சையுச்சமான நூலீற்கு விசேட விசேடியமா 

ன ஆடைச் சமவாயம். இட்நூல்களி2ல ஆடை 

ச் சமவாயமென்று சவரப்படும். ஆரலின் ¢ 

ஙஙனம் அறுவகைச் கூட்டங் கூறப்பட்டறு,
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அநுமாநம். 

இலிங்க பராமரிசம் அதுமாகம், எதினால் Sf 

நமிச்சப்படும் அஸ்து அறுமாகம். இலிங்கப 

ராமரிசத்சானே பொருள் அரமிச்சப்படும்- ௮ 
சீலின் இலிங்கபராமரிசம்௮அநமாசம். அது பு 
கை முதலிய ஞாகம்; அநுமிதியைக் குறித்து 
க&கரணமாதலின். தீ முதலிய ஞாஈம அமித ; 

சன் கரணம் புகை முதலிய ஞாகம். 
இலிங்கம் யாது £ ௮தனது பராமரிசம்யாத? 

Kuso  வியாத்திவலத்சாற் பொருளையுணர் 
sous இலிங்கம். எக்ஙனம் 2 புகை Fas 
Vat. அ௩ஙனமன்றோ யாண்டுப்புகை 3 
ண்ெெதீயென்னும் உடனிசழ்ச்ி நியமம் வியா 
ச்தி. அது ச௨ரப்படுங்காலே புசை $யை ௨ 
ணர்த்தும், ஆதலின் வியாத்திவலத்தாற்றியநூ 
மாபகம். ஆதலிற் புகை தீக்கிலிங்சம். ௮2 
னு மூன்றாம் ஞாகம் ப.ராமரிசம். அங்ஙன 

மன்றோ மூன்னே அட்டின்முதலியவற்றின் ம 
Dig மறித்தும் புகைகண்டு தீக்காணாகின்றான், 
அம்மறித்துக் சாண்டலாற் புசை சீச்களது சன் 
ணியல் ரான சம்ப்சம் தணியாகின்றான், யா 
ண்டுப் புகை அண்டுச்தீயென்று. 

யாண்9 மித்திரைமகன்மை ஆண்டுச்கருமை 
யென்பதொக்கும். ஆயினும், மித்திரைமகன் 
மை கருமைசட்குத் தன்னியற்கைச் சம்பந்தமி 
ன்று. மற்றென்னெனின ஓளபாதிசமே ; ௮ட 
குழுதலிய உணவுப் பரிணாமமான உபாதியுண் 
மையின் ; அங்கனமன்றோ சகருமையின் மித்தி 
ரைமசன்மை பியோசசமன்று, மற்றென்னெ
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னின் ௮டகு முதலிய உணவுப் பரிணதிவேறு 
பாடே பிரயோசகம. பிரயோசகமும் உபாதி 
யென்று கூறப்பமெ புசைச்சகளது சம்பா 

தததில் ஒருபாதியுமின்ற ; சருதியல்லது சங்கெ 
தற்பொருட்டருமையாசலின தகுதியது சாண 
ப்படாமையின. யாணடுபாதியுணடு ஆண்டுக் 

காணப்படும. எஙஙனம? இீககுப புகையொடு 
சமபஈதததில சர விறனெ கூட்டம, கொலை 
மைசகு அதன்மசாதநசசோடு கூடிய சமபநதத 
தில் இழிவுடைமை. ௨பாதி மிததிரைமகன் 
மைக்குக கருமை சமபஈதசதில அடகு முதவி 

லிய உணவுப் பரிணதி Canun@, ரணடு 
ட்புகைககுத சீயுடனிகழ்சசியில ஒருபாதியுமி 
னறு. 
உணடாயின் ௮ப்போத நிலம்போலக் காண 

ப்படும். ஆதலிற காட்சிய்னமையிணிலலையெ 
னனுச் சருசகததுணையுஎடய உணாவின்மை 
யோடு கூடிய காட்சியானே உபாதியின்மை 
துணியப்படும். ௮ஙஙனமனறோ உபாதியின 
“மையிற்றோன்றிய வாசனையோடு கூடிய மறித 
துக்காண்டலிற்றோனறிய வாசனையோடு கூடி 
ய உடனிகழ்சசி ௧௨௫௨ காடசியானேபுகை£ 
களது வியாததி துண்யப்படும். ஆதலின பு 
கை தீக்களுச்குத தன்னியற்சைச்சம்பாதம, 
ஒளபாதிசமன்று: சன்னியற்கைச சம்பந்தம, 
வியாத்தியென்று கூறப்படும. 

ஆசலின் இம் கியாயத்தாம் புகை தீக்களது வி 
யாசதி கவ௨ரப்படுகையின் அ௮ட்டிவிற் புகை ஞா 
ஈம் யாது, அதுமுதலது , மலை முதலிய பககத 
திற் புகை ஞாசம்யாது, ௮து இரண்டாவ
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ற்பாடு முன் கவாப்பட்டதாகிய புகை இச்சு 
ளது வியாத்தியை நினைச் தம்மலையின்கண்ணே 
பின்னர்ப் புகையைப் பராமரி௫ிக்கன்றான் இம் 
மலையிற்றியால் வியாச்சமான புகையுண்டென் 
று. இப்புகைஞாகமூன்றாவது. இல்தொரு தலை 
யாய் வேண்டப்பட்டது. வேருயின் யாண்டுப் 
புகை அண்டுத் தீயண்டாக ஈண்டுச் தியிருத்தலெ 
ங்ஙனம்? ஆசவின் ஈண்டுப் புகையண்டென் 
னும் ஞாாம் வேண்டப்படும். 

இதுவே இவிங்க பராமரிசம். அநுமிதியை 
க் குறித்துக் கரணமாதலின் அதுமாகம், அத 
னால் இம்மலையிற்றீயுண்டென்னும் ௮றுமிதிஞா 
நந் சோன்றும். 
ஆகையின் முன்னிரட்டலிற் புகை ஞாரம்யா 

சுதுதியநுமாபகம் எங்ஙனம் £ அன்று; அலது 
ஓக்கும்; வியாத்தி கவரப்படாமையின், வியாத் 
தி சுவரப்படுகையின் அநுமிதி தோன்றலின். 
ஆயின் வியாத்தி துணிந்தபின் பட்டிவின்சண் 
ணே தியறுமிக்கப்படும், அறுபலத்திப்பொரு 
ளிலும் துணிசக்த பொருளிலும் நியாயம் வழங் 
காது. . மற்றென்னெனிஷ்ஜயப்படுபொருளில். 
ஆயின் மலையடைதன் மாத்திரமாகிய மகற்குப் 

புகைஞாசச் தியை ௮ுமிக்சப்பண்ணாததென் ? 
இவ்விடத்தையமுண்டென்றே சாதித்தல் வாதி 
தீதலாயெ பிரமாணமின்மையால், ஐயம் ௮.றமா 
கச்தாலடைதலின். 3ஃதெொக்கும் ; கவரப்படா 
த வியாத்தியான் போலச் கவர்ந்து மறந்து சவர் 
வியாத்தியுடைய மகற்கும் அநுமாகமீ பிறவா 
மையால், வியாத்தி நினைவும் ௮துமிதியேதுவா 
தலின், புசை சாண்டலா லெழுக்ச வாசனையு
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டையனாய் வியார்தியை நினைப்பான், ஏதேது 
புகை யதுவதுசீயது, எங்ஙனம், அட்டிலென் 
று. ஆதலிற் புசைக் சாட்டு கதோன்றவில் வியாத் 
இரினைவு சோன்றுசையின் இதுவும் புகையு 
டைத்சென்னும் புகை ஞாகம் யாத, அது மூ 
ன்ராவது. அதுவே தயையறுமிச்சப்பண்ணும், 
மற்தையவல்ல. அதுவே இலிங்கபராமரிசம். ஆ 
தீலில் இலிங்க பாரமரிசம் அதுமாகமென்னுமி 
தி துணியப்படும். 

தற்போருட்டநமாகம. 
அவ் வநுமாகமும் சற்பொருட்டும் பிறன் 

பொருட்டுமென இருவகசைபபடும், சற்பொரு 
ட்டுத் சன்னுணர்வினேது. அங்கனமன்மேோ, 
சானே அட்டின் முதலியவற்றின் விசிட்டமா 
இய சாட்சியாற் புகைதீக்சளது வியாச்தியைக் 
கவர்ந்து, மலையருகடைக்து அசன்கட்டீயின 
ஐயமுடையனாய் மலையின் நிகழ்வதாய் இடை 
விடாத மூலச்ததாய் விண்ணுரிஞ்சும் புகை ஓழு 
ங்சைச் கண்டு புகைகாண்டலாலெழுந்த வாச 
னையடையஞாய், யாண்டுப்புகை ஆஅண்டுத்தியெ 
ன்று வியாத்தியை கினேயாநின்றான்; ஈண்டும்பு 
கையுண்டென்றுணராரநின்றான், ஆகலின் இம் 
மலையிற்றீயுண்டென்று சானே யுணராகின்றாு 
ன். அதுவே சற்பொருட்டநுமாகம். 

பிறன்போருட்டநமாகம். 
தான் புசையாந் ரீயையநுமித்தும் பரனைக்கு 

நித்துப் போதிக்கும்பொருட்டுப் பஞ்சாவயவ 
அதுமாகவாக்கயெம் யாது கூறுகின்றான், He
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பிறன்பொருட்டநுமாஈம். அஃ்தெக்கனம் ?ம 
லைதீயுடைத்து ; புகையுண்மையான் ; யாதுயாது 
புகையுடைத்ததுவதுகியுடைத்து எங்கனம்) Hy 

ட்டில் 5 இதுவும் அங்யனம் ஆசலில் அங்கன 
ம்) என்பதே. டுவ்வாக்யெச்சானே பிரஇபாதி 
ச்சப்பட்ட பஞ்சரூபத்தேரடு கூடிய அவ்விவி 
ஙகத்தாற் பரனும் தியையுணரா நின்றான். ஆத 
லின் இது பரர்பொருட்டநமாசம். 

வய வி.பதிரேசி. 

இதின், மலைக்குச் தீயுண்மை சாத்தியம். பு 
கையுண்மை ஏது, அதுவும் ௮ந்நுவயவியதிரே 
இ; அர்நுவயத்தானும் வியதிரேகத்தானும் வி 
யாத்தியுடை மையின். 

அயங்னம்; யாண்டுப்புசை; அண்டு, எங் 
நனம், அட்டில் என்பது அந்நுவயவியாத்தி ; 
அ௮ட்டிலிற் புகசைதிக்களதர்நுவயஉண்மையது 
காட்டுயின். 

இங்கனம் யாண்டுச்தீயில்லை ஆண்பெ் புகை 
யுமில்லை, எங்கனம், மடுவில்; என்பது விய 
இரேச' வியாத்தி. மடுவிற்புகைதிச்களதுவியதி 
ரேகஉண்மையது காட்சியால் வியதிரேச வியா 

த்திச் இது முறை. 
௮ந்துவயவியாத்தியில் யாது வியாப்பியம், ௮ 

தனின்மை ஈண்டுவியாபகம்) யாதுவியாபசம் ௮ 
தனின்மை ஈண்டுவியாப்பியமென்று ௮ங்கன 
ங் கூறப்பட்டது. உண்மை விய பியமும் 
ஏனைவியாபசமும் இன்மைச்கு மாருய்வரும்- 

2
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அசலில் இஙஙனம் புகையுண்மையத.ில் ௮. 
ந்றுவயதசானும் வியதிரேசச்சானும் வியாச்தியு 
ண்டு, 

உாச்இயத்தில் ௮அந்நுவய வியாச்கி யொன்று 
சாட் டபபட்டது, எது YM ஒன்றானும் பய 
சைலிள். அவற்றுளளும் அந்து வயஞ் செவ் 
விதாசலிர், சாட்டு செஈகெறியாற் இததிக்கும் 
பொருட்குச் சொடுநெறியாற் சாதித்தல் பொ 
ரூரராமையின். வியதிரேகவீயாததியின்மைம் 
CTD. அரலின் இங்கனம் புகையுண்மம 
நீநுவயவியதரேகையே. 

சே௦ல எியதியேம், 

இ௩௫னம் ஏனையவும். உய்தலுடம்பு சான் 
மகம், பிராணாதியடைமையின் யாது சான்ம 
குமன றது பிராணாசியுடைமையதன்று, எஙவ 
னம, குடம்) இல்வுயசலடம் பஙபனமனறு. 
அதலின இஙஙனமன்று. 9) er, உயதலுடமமபி 

னது சானமகசதுவஞ் சாததியம், பிராணாஇயு 
டைமை எது, இது சேவலவிபதிரேகி; அச 
வய வியாசகியினமையின. அகஙனமன போ, 

யாது பிராணாகியுடையது அது சான்மசம், எங் 
நனம், இதுஎன்று இட்டார்தமில்லை. உய்தலு 
டமயபல்லாம் பக்கமே. 

இலச்சணமுங் சகேவலவியதிரேகியேது. ௭ 
ங்ஙனம் £ பிரிதிவியிலக்கணங் சஈசமூடைமை, 
இவ் வி6 பதம், பிருதிலிகர்தமுடைமையின். 
யாது பிரிரிவியன்று ௮து கர்தமுடையதன்ற, 
எங்யன! புனல், இதில் யாது கந்சமுடை
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யது, அது பிரிதிவி, எங்ஙனம், இறு என்று இ 
ட்டாந்தமிலலை- 

பிரமாண இலக்சணமாஇிய பிரமாசரரீஈக்று 
வமுூம் அவ்வாறே. அங்ஙகனமன்றோ, சாட்சி 
முதலியன பிரமாணமென்று வழங்காத? ஐ. 

பிரமாகரணத்துவமாசலின் ; யாது பிரமாணமெ 
ன்று வழங்கப்படா தது பிரமாகரணமன்று. ௮ 
து எங்ஙனம்? காட்டிப்போலிமுதலியன, இ 
இல் யாது பிரமாசரணம் அது பிரமாணமென்று 
வழஞ்சத்தக்சது, எங்ஙனம் இதுவென்று இட் 
டாந்தமில்லை. பிரமாணமெல்லாம் பக்கஞ்ெ 
ய்தலின். இதில் வழக்கம் சாத்தியம்) பியயா 
ணத்த வமன்று; அதற்குப் பிரமாகாணத்து௨உமா 
கிய ஏதுவினின்றும் வேறின்மையிர் சாச்திய௮ 
விசேடக்குற்றம் வருதலினான்.. gg Om 
வனம் கேவலவியதிரேசகெள் சாணப்பட்டன. 

கேவலா$ வயி. 

ஒஓசோவொரேதக்கேவலார்துவயி, டங்யனம் 
விசேடம் அபிதேயம்; பிரமேயமாசல ன்; யாறு 
பிரமேயம் அது அபிசேயம், எஙஈஉனம் குட 
ம்; சூதிவும் அஙஙனம் ஆதலின் ங்கம். இ 
இல் விசேடத்திற் கபிதேயத்துவஞ் சாத்தியமா 
பிரமேயத்துஉம் ஏது. அதுவும் கேவலார்நுலயி 
யே. யாசபிசேயமாகா சது பிரமேயமுமாகாது. 
எங்ஙனம், இதுகென்று இட்டாந்தமில்லை. ௭ 
ல்விடத்தும் பிரமாணிகப் பொருளே திட்டாக 
தம். அதுவும் பிரமேயமும் ௮பிே மம். 

  

அந்துவயவியதிரே9 சேவலாச். நஉயிகேஉல
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லியதிமோகியென்னு மேதுச்சகளதுஈடுவே. எவ் 
வேது grgaudu தஇிரேகி, அதவும் பஞு 
சப பத்தோடு கூடியே தனது சாசதியச்தைச் 
சாதிக்கவல்லது. ஒரு ரூபத்தானுங் குறைந்த 

தரசாது. 
அப்பஞ்சரூபங்கள், பக்கத் தருமத்தன்மை 

சபகசத்திலுண்மை, விபக்கத்தினீச்சம், ௮வா 
இிதவிடையத்தன்மை; பிரதிபச்சமின்மையெ 
னபனவாம். இமப்பஞ்சரூபங்கள் புகையுடை 

மை முதலிய அ௮க்நு௨யவியதிரேயேதுச்சளி 
னிருக்கும். புகையுடைமை பக்கமான மலை 
க்குத் தருமம்) மலையினலதிருத்தவின். இங் 
ஙனஞ் சபக்சத்திலுண்மை. சபச்சமாகிய ௮ 
ட்டின் முதலியவற்றினிருச்குமென்பது பொ 
ருள். இங்கனம் விபக்கமாகிய மடுவினீச்க 
ம். அண்டில்லையென்பது பொருள். இக்ங 
னம் புகசையடைமை ௮வாதிதவிடையம். அய் 
நகனமன்றோ; புகையுடைமையாகிய ஏதுவுகீ 
கு விடையஞ் சாத்திய சருமம், ௮து தீயுடை 
மை யாதானும் வாதிச்சப்படாமை கண்டிச்சப் 
படாதென்பது பொருள். இங்கனம் புகையு 
டைமை பிரதிபச்சமில்லது. அ௮ங்கனமன் 3 
சாத்தியத்தின் விபரீதசாதக ஏதுகச்கூறுபாடு பிர 
இிபக்கமென்று கூறப்படும். அதுவும் புகையு 
டைமை ஏதுவினின்று சோன்றாமையின். நத 
லின இங்ஙனம் பஞ்சரூபங்கள் புகையுடை 
மை ஏ. விருக்கும். ஆதலின் இப்புகையு 
டைடைஃபடைமையது கமகம். ௮து தீயுடை 
மை சாதகம. தீயினது பச்சதருமத்து௨ம் ஒது
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வினது பச்சசருமத்துவவலியாற் ததிச்௫ும். 
அங்கனமன்றோ, ௮துமாநத்திற்கு ௮ங்ஏ$ம் வி 

யாத்தியும் பச்கசசருமதது௨முமென இரண்டு. 
அவற்றுள் வியாத்தியாற் சாமாநிய த்தி, பச்ச 
தருமச்துவவலிபாற் சாசதியசஇற்குப் பச்சதரு 
மத்துவவிசேடம் த்திக்கும். "மலைத்தருமமாகயெ 
புசையடைமையார்றீயும்மலைச்சம்பச்தமாயேய 
நுமிக்கப்படும். வேருயிற் சாமாநகியம் வியர 
த்திசவர்வசானே த்தித்தலின், அநுமாகம்பய 
னிவி 

அந்நுவயவியதிரேகியேது யா தது பஞ்சரூபச் 
சோடு கூடியே ஈல்ல வேதுவாம். வேரறாயின் ஏ 
துப்போலி; எது ஒல்லதென்னுமளவு. 

கேவலாச்நுவயி சான்கு ரூபச்தோடு கூடியே 
தனது சாத்தியச்தைச் சாதிக்கும். அதற்கு வி 
பக்கத்தினீக்சமின்று. விபக்கமின்மையின். 
கேவல வியஇிரேடு நான்குரூபத்தோடு கூடி 

யே. அதற்குச் சபக்சத்தினுண்மையின்று. ௪ 
பக்சமின்மையின். 

பச்சஞ் சபச்சம் விபக்கம் யாவை கூறுதும். 

ஜஐயமுடைய சாத்திய ருமத்தையுடைப தரு 
மிபச்கம். எங்ஙனம்? துணிந்த புகை அநுமாகத் 
(நின் மலை, 

துணிச்தசாத்திய சருமச்தையுடைய தருமி ௪ 
பச்சம், எங்கனம? இப்புசையறநுமாகத்தின்௧௪ 
ண்ணேயட்டில், 

விபச்சந் துணிர் சாத்தியமில்க தருமி. 
எங்கனம்? ஒண்டே மடு. ஆதலின் இங்கன 
ழ் அந்நு௨யவியதிரே௪, கேவலாந்நுவயி சேவ
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லவியதிரேகியாகிய மூன்றேதுவுவ காட்டப்ப 
ட்டன, 

எதுப்போலி, 

அ வர்றின் வேறபட்டன எதுப்போலிகள். 
எதுவியககண எதுவைப்போல விளங்குவுன 
கதுப்போலிகள; அவையும் பலவகைய; அடத் 
சபடி விருசசம், ௮சைகா5திகம், பிரகரணசமம், 
சாலாசதியயாபதிட்டம், என்னும் வேறுபாட் 
டால வகையே. 

Wh ம 

அவர்றள் துணியாத பச்சவிருக்தி௮௮௫த்தம். 
அநு ஆளரையாடத்சம், சொருபாசிசகம், வியா 
பபியசதுவாசிச்தசமென மூன்துவகையே. 

ஆ௫சிரயாசதமெஙஙனம் £ வான்றாமரைம 
ணமுடைசஅ ; தாமரைசசன் மையால் ; பொய் 
சைக்சாமரைபோல. இதில் வான்றாமரை ஆ 
ரையம்; அஃது மின்றே. 
சொருபாித்தமெங்கனம் £ சொல்அநிச்சம் ; 

ஈட்புலப்படுதலால், குடம்போல, சட்புலப்ப 
டுதல் ஏது. அதுவுஞ் சொற்குன்றே. சொற்செ 
விப் புலப்படுதலின். 

வியாப்பியத்துஉாடுத்சம் இருவசை. ஒன்று 
வியாத்திசவர்வதாகய ரமாணமின்மையின் ம 
ற்றையது உபாதியுண்மையின். HoH Mer, (ps 
லதெங்கள் £ யாது சத்து அதுசணிசம், ௮தெங் 
werd? ற்படலம். சத்தாதியுஞ்சச்து. சோ 
பாதிகத்தாற சத்துக்கு வியாப்பியத்துவாசிச்த 
ககூறில் வேறடைந்த சணிகச்துவம் வேண்ட
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ப்படும், இரண்டாவதியாது ? வேள்வியின் கி 
கழுங் கொலை அசன்ம சாதகம்; கொலைமையா 
ல் ;, வேள்விட்புறச்துச் சொலைபோல. இதின் 
அதின்மசாதரஈத்தின்கட் கொலைமை பிரயோச 

சமின்று. மற்றென்னை * இ.நிவே பிரயோசச 
ம்: உபாதியென்னுமளவு, ௮ங்ஙகனமன்றோ 
சாத்திய வியாபசத்துவமாய்ச் சாதரத்திற aa al 
யாபகத்துவமாதல் உபாதியென உபாதியிலக்ச 
ணம். ழூதுவும் இழிவின்கணுண்டு. இழிவு 
சாத்தியமான அதன்மசாதகத்துவத்துக்கு வியா 
பகமே; யாணடுயாண்டதன்மசாதாத்துவம் ௮ 
ண்டொருதலையாக இழிஷென்று, இங்ஙகனஞ் 
சாதசமான கொலைமையை இழிவு வியாபியா 
அ; யாணடு யாண்டு சொலைமை ஆண்டொரு 

தலையாஸிழிவின்று ; வேள்வியினது பசுச்கொ 
லையினிழிவின்மையின் ; வேறடைந்த வியாத் 
தியோகெடடிய சொலைமை வியாப்பியத்துவாசி 

திதமே. 
சாத்தியவிபரீதக்தோடு வியாச்சம், விருத்தம். 

௮தெஙஙனம் £? சொல் நித்தம்; சாரியத்தன் 
மையால், வான்போல. ௭ரியத்சன்மை சாத்திய 
மான நித்தியத்துவத்துச்கு விபரீதமான ௮ிதஇ 
யத்துயததோடு வியாத்தம். யாதுகாரியம் ௮ல் 
தித்தியம். ஆதலிற் காரியத்தன்மை விருச்தம். 

வியவிசாரததோ கூடியது அ௮ரசைகார்திசம். 
அஸ்து சாதாரண அரைகாச்இிகம் அசாதாரண 
லு சைசாச்திகமென இருஉகைத்து. வற்றுள் 
பக்க சபக்க விபச்சததிலிருப்பது சாதாரண ௮ 
நைகார்திகம். எங்ஙனம் ? சொல் நித்தியம்; பிர



உள் COMPARISON. 

மேயச்தன்மையால் ) வியோமம்போல. இஇற்பி 

சமேயத்சன்மையேது, அலது கிச்தஅகிச்தச்இ 
ருப்பது, சபச்சவிபக்ச ரீச்கமியாதசசாதராண 

௮கைசார்திசம். ௮ஃதெங்கனம் * நிலம் நித்த 
ம்; மணமுடைமையால். மணமுூடைமை சப 

க்கமாகய நிச்தத்துவநின்றும் விபக்சமாகிய அகி 
த்தத்துவநின்றும் நீக்கம்; நிலமாச்திரையினிரு 

த்தல், 
எவ்வேதுவுக்குச் சாச்தியவிபரீசச்சைச் சாத 

க்கும் ஏதுச்கூறுபாடுண்டதுவே பிரசரண்சமம். 
cage! Gera gigas 6 Buijs ah wd) eer 

மையால். சொல் நிச்சம் ; அகிச்தியசருமர் தோ 

ன்ராமையால், என்பதுவே. இதுவே சற்பிரத 

பச்கமென்றுங கூறப்படும், 

பிரமாணாந்தரத்தாற்றுணிந்த சாச்தியவின்மை 

யேது வாதித விடையம். சாலாச.இியயாபதிட் 

டமெனவுங் கூறப்படும், எங்ஙனம் ? வெம் 
மையிலது ; போருண்மையால் ; புனல்போல. 
இதில் பொருண்மையான ௮வுக்குச் சாத்திய 
ம் வெம்மையின்மை, அதன்மைகாட்சியானே 

துணியப்பட்டது; டீரிசனச்சாட்சியால் வெ 
ம்மைதோன்றலின். ஆதலின் இ௩்ஙனம் ௮.நுமா 
ஈம் உணர்ச்சப்பட்டது. 

உபமாகம், 
அதிசேசவாச்சியப்டொருண்னைவோடு கூடி. 

ய ஆலொப்புமை அடை பிண்ட ஞாசம் உபமா 
ஈம். எ௩் னம்? அமாவுணரானாயும், எங்ஙனம் 
ஆ அங்ஙனம் ஆமா, என்றொருகாட்டுமகளுற் 
கேட்டுச் சரட்டுட் புக்கு வாக்கியப்பொருணி
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வை ்துக்கொண்டு, எப்போது ஆவொப்புமைவி 
சிட்டபிண்டங் காணாமகின்றான், அப்போ தவ் 
வாச்சியப்பொருணினைவோடு கூடிய ஆவொ 
ப்புமை விரிட்டபிண்ட ஞூரம் உபமாகம் ; 
உபமிதியைசக் குறித்துச் சரணமாதலின். ஆ 
ஷெொப்புமை விரிட்டபிண்டம் சண்டபின் 

னா, இது அமாமொழிவாக்யெமொன பிண்ட 
மென்னும் நரமகாமிசம்பந்தஞாகம் உபமிதி. 
அதுமே பலம். 

உர. 

ஆத்தவாச்கியம் உரை. ஆத்சன் உள்ளபொரு 
ளை உபதேூச்ரும் சன் வரக்டியம், அவாய்கிலை, 
தீகுதி) அண்மைய டய பதங்களினத கூட்ட 
a gg ol CL ox ஆபு.ரவிமசன் யானையென்பது 

வாக்கியமன்று ; ஒன்றற்சொன்றவாய்கிலையின் 

மையின். (தீயால் நனைச்ச'' என்பது வாச்யெம 
ன்று; சகுதியின்மையின். இ களைத்தல்சட்கொ 

ன் ஈற்கொன்றுளதாகயெ தகுதியின்றன்றே இ 
யால் என்னுமூன்றாவதால் கனைத்தல்'” அ௫யகா 
ரியச்தைச் குறித்துச் சரணச்சன்மைதக்குச் கூ 
ப்பட்டது. தீ சனைத்தல்கரணமாம்பொரூட்டுத் 
திச்சதன்று. அதலிற் காரியகாரண பாவஇலக் 
கணசம்பரதச்திற் தரனைத்தல்கட்குத் சகு.இயி 
ன்மையிற் நீயானனைக்கவென்பது வாச்சியமன் 
௮. இங்கனம் ஓவ்வொரு யாமத்தின் ஒருங்கு 
கூறப்படாத (! வெள்ளை-மாவைக்--கொலாச் 
௫ணர்க'' என்னும் பதங்கள் வாக்கெயமல்ல. 

ஒன்றற்கொன்றுள்ள தகுதியுளதாயும் ஒன்றற் 
கொன்றவாய்நிலையுளதாயும் ஒன்றற்சொன்றண்
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மையின்மையின். யாவை அவாய் கிலையன.௪௨, 
தியன, ௮ண்மையன, அவையே வாச்டியம். ௭ 
ங்ஙனம்? ப தியோதிட்டோமத்சாற் றறச்சம் 
வேண்டியான்வேட்க'' என்பது முதலியன. 
் அஇற்றங்கரையில் ஐந்து சனிகளிருசசன்றன” 

 அவைக்குணர்தி'” என்பன முதலிய, பசங் 
கடாமே விரையச் கூறப்பட்டன வாக்கிய 
மாம், 

அற்றாயின், இதிற் பசங்கள் வாக்கிய நிலைய 
ன அல்ல. மற்றென்னெனிற் பொருள்கள் ; ௪ 
னி முதலிய அதேயங்கட்கே சரை முதலிய ௮ 
தார அவாய் நிலைமையால், ஆராயிற் பொருள் 
சளும் அலாய்கிலையனவல்ல ; அவாய்நிலை இ 
ச்சைவடிவாற் சேத£ தருமமாதலின். ௮தொக் 
கும். பொருள்கள் தம்பசதங்கள் கேட்பானுச் 
கசொன்றற்கொன்று விடையமான அவாய் நிலை 
யைத் சோற்றுவிச்தலின் ௮வாய்நிலையனவென 
க் கூறப்படும், ௮தன்வழியால் அதனைச் கூறு 
ம்பதங்களும் ௮வாய் நிலையனவென உபசரிக் 
கப்படும். பதங்களே பொருளைச் கூறிச்சொ 
ண்டு பொருள் வேறுபாட்டுவிடைய அவாய்நி 
லையைத் தோற்றுவிப்பனவென்னும் உபசாரத் 
தால் ௮வாய்கிலையனவென்றுமாம். இங்ஙனம் 
பொருள்சளும் ௮வாய்நிலையன ; ஒன்றற்சொ 
ன்று கூட்டத்தருதியனவுமாம்: அதுவழியால் 
HUES EGE தீகுதியனவென்றுபசரிச்சப்படு 

ம். அண்மை பதங்களுக்கு ஒருவனானே வி 
ரையச்கூறுதல். அதுவுந் தானே பதங்களினு 
ண்டு; பொருள்வழியானன்று, ஆதலின் இப்
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பொருளுண்டாயிற்று. பொருள்கூறும்வழியா 
ற் சேட்டபரனுக்குப் பதவேறுபாட்டுவிடைய 
அ.வாய்நிலையையாயினும் பொருள் வேறுபர்ட் 
டுவிடைய அலவாய்கிலையையாயினுர் தோற்றுவி 
க்கின்ற, விளங்கும் ஒன்றற்கொன்று கூட்டத் 
தகுஇப்பொருளைக் கூறுகின்ற பதங்களது கூட் 
டம் வாக்கியம் ; பதமும் எழுத்துச்கூட்ட்ம் ,* 
ஈண்டுக்கூட்டம் ஒரு ஞாசவிடையமாதல். இ 
ங்ஙனம் அதின் முறையுடைய வாக்கிய எழுத் 
தச்சட்கு விரையக்கெடுதல் உண்மையின் ஒரு 
௩கே பலவெழுசத்சநபவ முண்டாகாமையின் 
முதலெழுத்துக்களை அறுபவித்தெழுத்துக்கேட் 
குங்கால் முதன்முதலெழுச்தநுபவத்தாற் பிறக் 
த வாசனையோடுகூடிய கற்றெழுஈதோடுபொரு 
ந திய பதத்திறகமைந்த பொருட்சங்சேதங்கவர் 
சலால் அளிச்ஈப்பட்ட செவிப்புலனால் ஒருங் 
கே சசசச்சான பலகெழுத்சைஅகப்படுக்கும்ப 
தஉணர்வு தோன்றும் துணைவலியால் புறச்தபி 
ஞாகம்போலப் புறத்தபிஞாசச்காட்டுயில் ஆதி 
திீமாயுமுன்னரவத்தை தோன்றுமே, அன்றோ 
பின்னச் முதன்முசம் பச நுபவத்தாற் றோொன்றி 
ய வாசனையோடு கூடிய பதப்பொருள் ஞாகத் 
சால் அளிக்கப்பட்ட ஈற்றுப்பதவிடையச் செ 
விப்புலனாற் பதத்தை அசப்படுக்கும் வாக்கிய 
ஞாகமுண்டாம். இவ்வாக்கியம் ஆத்தமகளாற் 
கூறப்பட்டு உரைப்பிரமாணமாம். அதற்குப் 

  

* பச௫ம் **எழுத்துச்கூட்டம்'” என்புரேனும் சிறுபா 
ன்மை ஓரெழுசசே பதமாதறு மளபொன்றதிக,
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பலம் வாககயெப்பொருளுணாவு, இவவுரைப 
பிரமாணவிலக்கணம் உலகனுமி வேதசதினும் 
மொது., ௨உலகததின இதுவிசேடம யாவனாயிறு 
ம் ஒருவளாசதனாவான. அனைவருமல்ல. ஆலி 
ன் உலகவாககியஞ் சிறிதே பிரமாணம, அதத 
னைச்சருசசாவாகவுடைய வேத்தசிற் பரமாகத 
ஞான: சீமகேசனாற் கூறப்பட்ட வாசகியமெல 
லாம் பிரமாணம. எலலாம ஆததவாகூயெமாத 
oS oar. 

சான்கு பிரமாணமும் வாணிச்சபட்டடன 
இவற்றின வேறான பிரமாணமல்ல, பிரமாண 
மாயினும் ரண்டேயடககுசலின். 

அருத்தாபத்தி. 
அற்றாயின் அருஈதாபசதியும் வேறுபிரமாண 

மாகவுண்டு, ௮க௩னமன்றோ, பரியனான சா 
த்தன பகலுண்ணானென்று சணடாயினும் கே 
ட்டாயினும் இரவுண்டல் கற்பிசகப்படும். ப 
கலுண்ணானது பருமை இரவுண்டலன்றி£ ௯ 
டாது. ஆதலின் பருமை வேரறொன்ருலாகா 
மை தோற்றுவிசத அருசதாபத்தியே இரவுண்ட 
லிற் பிரமாணம். « பட்ச முதலியவற்றுன் வே 
௮ ; இரவுண்டல் காட்டி முதலியவறறிற்கு வி 
டயமாசாமையின. இகஙனமனறு ; இரவுணட௨ 
ல் ௮நுமார விடையமாதலின். அ௮ஙஙனமன் 
றோ, சாத்தன் இரவிலுண்பன் ; பசலுண்ணானா 
யினும் பரியனாசலின், யாவனொருவன் இரவி 
ஓணணான் அவன் பகலுண்ணானாயும் பரியனு 
சான். comme? பகலிரவிலுணணான் பரியனா 
கான். இவன் அஙஙனமல்வன். ஆதலின் ௮
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நவனமல்லன் என்னுங் கேவலவிப பேதி ௮௮ 

மாகத்தால் இரவுண்டமோன்றலின் அருர்தாபத் 
இ சற்பனையாலென்க. 

அபாவம், 
அற்ராயின் அபாவமென்பநும் வேறு பிரமா 

amit yom. அறுவும் இன்மை க௨உாதற்பொ 
ரூட்டு வேண்டப்படும். அங்ஙனமன்றோ, குட 
முசலிபவற்றின் ௮றுபலர்தியாற் குடமுசலிய 
வற்றின் அபாவச் துணியப்படும். அதுபலத்தி 
உபலக்நியின்மையென்றது . அபாவப் பிரமாண 

த்தாற் குட முதவியவுத்நின்மை சவரப்படும். இ 

ஙஙனமன்று. ரண்டு முடமுண்டாயின் அப் 
போது நிலம் போலச் சாணப்படுமென்பது மு 
நீவிய தருக்கத்துணையுடைய சோன்ராமையோடு 
கூடிய காட்சியானே அ௮பாவ௩” கவரப்படுத 
லி௪. 

அற்ஸாயின், இர்நிரியங்கள் தம்மோடு சம்பச் 
சப் பொருள் சஉரவன, அங்கனமன்றோ ; இ 
நதிமியங்கள், அடைந்து விளக்கும் ஞாககர்ண 
மாதலின் ; அலோகம் போல. இ௩ஙனமாயினு 
ம் சண்செலிகள் அடைரிது விளக்கும் புறவிக் 
இரியமாதலின் ; மெய்முசலிய போல. மெய்மு 
தலிப அடைர்சுவிள₹குசல் உபயவாதிசத்தமே. 

இந்திரிய அபாவஙகட்குச் சம்பந்தமேயில்லை ; 
சம்பந்தங்கள் சையோச சமவாயமேயன் றொ? 
௮வை, அவற்றிற்கில்லை. வீசேட விசேடிய 
பாவஞ் சம்பர்தமேயன்று. ஜேராகல, இருபொ 
ருட்கணிற்றல், ஒன்றாதல், இன்மையின் சம்பச் 
தீமே : சம்பந் திகளில் ேருசலும் உபய சம்ப
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இிசளில் ௮டைசலும் ஒன்றாசலும் உடையத ஈ 
ரோ? எங்கனம்? முரசு குணிற் சையோகம். 
அது முரசு குணில்களின் வேறாசறும் அவற்றை 
அடைகலும் ஒன்றாதலுமாம். விசேடவிசேடி. 
ய பாவம் ௮௩௩னமன்று. அங்ஙகனமன்றோ; 
தண்டபுருடருடைய விசேட விசேடிய பாய 
ம் அவற்றின் வேறன்று ; சண்டத்திற்கு விசே 
டணதச்துவம் கேறுபொருளன்று ; மற்றென்னெ 
னிற் சொரூபமே, அபாவமும் வீசேடணமா 
சீலின் இரலியம் முசலியவற்றினென்றான ஒரு 
பொருட் பா௨உத்தற்மறான்றாது. ௮சலின் அபா 
வத்திற்குச் சன்னையடையசென்னும் புத்தியை 
நீ தோற்றுவிப்பசானசொருபமே த சதுவே விசே 

டணத்துவம். அது வேறு பொருளன்று ; இங் 
கனம், வியாபசத்தவகாரணச்து௨ முசதலியவு மு 
டிக்கச்தச்கன. தன்னோட கூடியதென்னும் பு 
சீதியைத் தசோந்றுவிப்பசான சொரூபமே தீபமு 

தவியவற்றிற்கு வியாபகத்தவம் ; நூல் முசலிய 
ஒற்றிற்குக் சாரணத்துவமுங் காரியச்சாற்றொட 
ரப்பட்ட அர்துவயவியதிரேகி சொரூபமே. 
வேறு பொருளன்று. அபாவமும் வியாப்கமா 
தலின் காரணமுமாசலின். அ௮பாவத்திற் சாமா 
தியமு.தலியன உளவாகா. இங்ஙனம் விசேட 
விசேடிய பாவம் விசேட வீசேடிய ரூபச்தினி 
ன்று வேறன்ற, இரு பொருட்சணிற்பதுமன் 
று; விசேடணச்தில் விசேடண பாவமாச்திரமு 
ண்மையின் விசேடிய பாவமின்மையின. வீசே 
டியச்திலும் விசேடிய பாவமாச்திரமுண்மையி 
ன், வீசேடணபாவமின்மையின். ஒன்றுமன்ற;
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விதிசடணத்தினது பாவமும் விசேடியச்சினது 
பாவமுூமென உம்மைச் தொகைமீற்றினின்ஈபா 
வமென்னுஞ் சொல் வேறு வேறு புணரும், இ 
வை இரண்சிபடும். 

இ௫ஙனமாயின் அப்பிராமாண்யத்திலும் இ 
து கூறலாம், ௮ப்பிரமாணநீங்காத ஒரு ஞாரத் 
ag விசேடசதால் ஞாச ௮ப்பிரமாண்யக்க 
ள் கூடவே கவரப்படுமென்று. அப்பிராமாண் 
யமுர் தன்னானே சவரப்படும். இங்ஙகனமாயி 
னும் அப்பிரமாண்யம் பிறிதானே பிரமாண் 
யமும் பிறிதானே கவரப்படும். Ghee sat 
தலின் வேறன்ற, பெரருள்ஞாச மாகதச்சாட்ட 

யானே கவரப்படும். பிரமாண்யம் அுதுமாஈ 
த்தால். அ௮ங்ஙனமன்ளோ, புனன் ஞாகத்திற்குப் 

பின் புனல் வேண்டியானது செலவிருவகை ; 
பயனுடையதும் பயனில்லதுமென, அவற்று 
ள் யாது பயனோடு கூடிய தது பயனுடைச் செ 
லவ. அதனால் ஞாகத்திற்கு மெய்மை அறுமிச் 
சப்படும. பிரயோகமும் விவாதச்தாற்றமுவப் 
பட்ட புனன் முதல் ஞாகம பிரமாணம்; பய 
னுடைச் செலவு சோற்றுவித்தலான், யாது பிர 
மாணமன் நதுபயனுடைச் செலவைச் தோற்று 
வியாது. எஙமனம் ? பிரமாணப்போவி. சேவ 
லவியதிரேடி. இதிற் பயனுடைச் செலவைச் 
தோற்றுவிப்பசான புனன் முதலிய wre 
யாது பக்கம். அதனது பிரமாண்யம் சாத்தி 
யம்; மெய்மையென்று பொருள்: பிரமாணத் 

வவமன்று, நினைவால் வியபிசாரம் வருதலி
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ன், ஏது சமா்ச்சச் செலவைச் ,தோர்றுவித். ல் 
பயறு டச் செலலைச் சோற்றுவிச்சலென்னு 
wera இசகேவலவியகிரேடு அறுமாஈதச்சாற்ப 
Warm Bun ஸஞாராசசிற்முப் பிரமாண்யர்துணி 
கையில் ௮ ஈட்டாநசமாசச செலவுக்கு மூன 
னருர் சன் சாச்தியசதால் அநர்நுவயல்யறரேஇ 
அரு மாரசசார் பயின௱றிச சன் பிரமாண்ய 
ம் ௮அநுமிச்சபபடும். ஆசவிற் பிரிதானே பிரமா 
ண்யம், ஞாசங சவர்சானே, கவரப்பமெச 

ன்று, பிரமாணங்கள கூறினாம். பிரமேயங 5 

ள் கூறுதும. பிரமாண முற்றம். 

௨. பிரமேயம். 
ஆன்மா, சரீரம், இரதிரியம, YGF Ly EB, 

மம, பிரவிருசஇி, தோடம், பிரேசதியபாவம, 
பலம், துககம, அப௨ருகம்) ௫ வைகளே பிர 
மேயம், 

ஆன்மா. 
அவற்றுள், அன்மத்துவ சாமாகியகான் ஆனி 

மா. அவனும் சேகேந்கரியஙகளின் Ca mules 

ன், சரீரஙகடோறும் பினனமாயினான் ; விபு : 
நிரதியன் ; அ௨னுமாரசசச்சாட்சியான். விபாத 
தீதிற் புத்தியாகி குணலிங்சமுடையன் ; ௮௩ ங 
ன மன்றோ, புத்தியாதிகள் குணங்கள் ; அநிசதி 
மமாய்ச் சொணடோரிர்நிரியசீதாற் சவரப்படு 
தலால், அரூபம்போல ; குணமுங குணியைப் 
பற்றியதே. அவற்றுள், புத்தியாதிகள் பூதஙக 
ட்குச் குணமல்ல ; மாதக் காட்சச்தன்மையா 
ல். யாலை பூசங்கட்டுச் குணங்கள் அவை ம
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BIN கவரப்படா. எங்ஙனம்? உருவாதிக 

ள திககுச் கால மநங்களுக்குச் குணங்களல்ல 7 
விசேட ருணமாதலில், யாவை சங்கியை மூ 
சீலிய, திசகாகி குணங்கள், அவை விசேட ௫ 
ணமல்ல; ௮வை யெல்லாப் பொருள்கட்கும் 
பொசு வே. புச்சியாநிகள் விசேட குணங்க 
ள்; குணமாய்கசொண்டோரிந்திரியத்சாற் சவ 

ரப்பதெலின். உருவம் போல, ஆசலிற்றிக்கா 
கள ௬ுணஙகளல்ல. ஆசலின் இவ்வெண்பொ 
ருளினினறும் வேருய்ப புத்தியாதிட்குச் ௫ 
at வேண்டம் தச்ச அதுவேயான்மா, பிர 
யோசமும் புச்கியாதிகள் பிருதிவியாதியெண் 
பொருளின் வேருப பொருளைப் ud mag, I 
ருவியாதியெண் பொருளைப் பற்றாமல் குணம 
ன்ற. எஙஙனம? உருவாதி, சேவலவியதி 
மர. அர்றவயவியதரேூயானும் விளக்குப, 
suman? புத்தியாடிகள் பிரிதிவியாகியெண் 
பொருளின் வேறான பொருளைப்பற்றுவன ; பி 
ிரிவியாதிகளைப பற்ராமழ் குணமாதலின். யா 
அ அசைப்பற்றாமற் குணம், அது அதின் வே 
ரூயசை  பற்றுவசாம். எங்ஙனம்? பிரிதிவி 
மைப் பற்றா ஒலி பிருஇிவிச்கு வேரானவானை 
ப் பற்நியதென்று, ஆலின், இங்கனம், பிரு 
திவியாதியெண்பொருளின் வேறாயொன்பதா 

ம் பொருளான ஆன்மாச் இத்திக்கும். Qa 
னும் யாண்டு காரியர் சோன்றுதலின் விபு, 
பரம மகற் பரிமாணவாென்று பொருள், வி 
புத்துவத்தால் அவற்கு நிசதிய அறுமாசம், வி 
யோமம் போல. சுகம் முசலிய வேறுபாட்டா
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ல் உடம்புகடோறும் வேறுபாடுடையான். ௮ 
௨னுக்குப் போககிலம் உடம்பு. இன்பச் துன் 
பம் ௮றுபவம்.* 

உடம்பு. 
போகமது எசனோடுகூடிய ஆன்மாவிர்மோன் 

றும் அதுபோசநிலம்; அதுவே உடம்பு. உடம்பு 
சேட்டைக்ெமாயினும், உடம்புச் சேட்டை 
இசம் ௮கசிதம் தடைச்த பரிகரித்தற்பொருட்டு 
ப் புடைபெயர்தல், புடைபெயர்தன்மாத்திரை 
அன்று, 

இந்திரியம். 
உடம்போடுசையுச்சமாய ஞாககரணமான தீ 

நீதிரியம் இந்திரியம். 4! இீடஇரியம் இக்திரியம” 
வன்று கூறிற் கலாதியிறும் இந்தியா த௨ம் உர 
ல்வேண்டும். அசலில் :' ஞாரகராணமான”' ௭ 
ன்று கூறப்பட்டது. அஙஙனமாயினும், பொ 
ருள் இர்திரியக்கூட்ட முதலியவற்றினும் இச் 
தியத்துவம் வரல்வேண்டும். ஆதலின் * உட 
ம்போடுசையுத்தமாய”” என்று கூறப்பட்டது. 
“உடம்போடுசையுத்தமாய ஞாரகரணமே” ௭ 
ன்று கூறில், ஆலோசசதினும் இந்தியத்துவம் 
வரல்ேண்டும். ஆதலில் :! இந்திரியம்” என 
லு கூறப்பட்டது. 

அல்விந்திரியங்களும் ஆறு; அச்ரொணம்; 
இரசம், சட்சு, துவக்கு, சுரோத்திரம், மகம், 
  

* ஆனமா, வுகாதிநிததியுன் ௮னறு, கடவுளாற் 1௬ 

ட்டிக்கப்பட்டதாறலின். விபுதறவ ழடையதுமனறு, வி 

புசதுவ மரிசதியகசசை மமமிப்பதுங் கூடாது.
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என்பனவே. அுவற்றுள, கந்து தோன்றுதந் 
சாககஇ5திரியம ஆக௫ராணம் ; மூக்கு நுனியி 
ன் இருப்பது. அதுவும் பிருதுவிமயம். சநத 
ம்உடைமையும் காதம் சவாவதால். இரசத்தோ 
நற சாதகறி5திரியம் இரசநம்; நாறுனி இருப் 
பது : அதுவும் அப்புமயம், ரூபாதி ஐந்தினு 
ரிரதசதுகசே அபிவியஞ்சகமாதவில் ; வாய்நீர் 
போல. ரூபசசோற்ற சாதகக் mr) சம்சு] 
கணமணிநுளரியினிருப்பது ; அதுவுக் சேயும 
யம. ரூபாதி ஈ-இனுள் ரூபததிற்கே யபிவிய 
ஞ்சகமாதலில் ; உளக்குப்போல ; பரிசத்தோ 

ற்ற சாதநறு இரியம் துவக்கு ; உடம்பெலாம் 
வியாபி; அது வாயுமயம். ரூபாதி ஐக்தினுள் 
பரிசசதிற்கே யபிவியஞ்சசமாதலின். இவிழிக் 
காற்றுப்போல, சர்சுத்தோற்ற சகதஈஇர்திரிய 

ஞீ சோததிர , அது செவியோடகூடிய gan 
யமே, வேறு பொருளன்று. சத்த குணததுவ 
தீதால் ; அறுவுஞ் சத்சங் சவாதலின். adele 
இரியம் ரூபாதி ஐர்இனுள் எச்குணத்தைச் கவ 
ரவது, அது அச்குணத்தோடு கூடியது. ஏங்ங 
னம்? சட்சு, ரூபங் கவர்வது ; ரூபகுணமுடை 
யது. சத்தங் கவர்வது சுரோத்திரமாதலின், ௮ 
து சத்தகுணமுடையது. அகவிக்திரியம், மகம். 
இன்பாதி ஞாசங்கள், கரணசாத்தியங்கள் ; இஙீ 
யையாதவின் ; துணித்சற் இரியை போல. 

அருத்கம். 

அருத்தங்கள் ஆறு பதார்த்தங்கள்) அவை இ 
3
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ரவியம், குணம், கருமம், சமாரியம், விசேட $, 
சமவாயம் என்பனவே. 

பிரமாணம் முதலியன ஈண்டே அடங்குவ 
னாயினும் பயன்படல் வசத்தால் பேசமாகக் 
கூறப்படும். 

இரியம, 

சமவாயிசாரணம் திரவியம். 

அச் இரலியங்களும் பிரிதிவி, அப்பு, சேரு, 
வாயு, ஆகாயம், காலம், இக்கு) ஆன்ம, மம) 
ஒன்பதே, 

பிரிதி வி, 

அவற்றுள் பிரிதிவித்துவசாமாகியம் உடைய 
து பிரிதிவி. வன்மை; மென்மை முதலிய ௮ 
வலையவ சையோக விசேடத்தோடு கூடியது ; 
ஆக்ஏிராணம், இந்திரியம்; உடம்பு; மட்பிண்ட 
ம், கல் முதலிய உருவமுடையது. கசம், இ 
ரதம்) ரூபம், பரிசம், சங்கியை, பரிமாணம், 
வேருதல், கூடல், பிரிதல், ௮ண்மை; சேய் 
மை, குருத்துவம், கைமித்திகத்தளர்ச்ட. சம்ஸ் 

காரமுடையது. அதுவும் நித்த அரித்தபேதத் 
தால் இருவகை ; பரமானுரூுபம் நித்தியம். கா 
ரியரூபம், நித்தியம். பிரிதிவியினுடைய ரூப 
ரசகர்தபறரிசங்கள், கித்தியங்கள். பாகத்தாற் 
ரோன்றியனஅமித்தியம் ; பாசந் தேயு சையோ 
கமாதலின். பிரிதிவியினது முன்னர்ரூ.ப மு 
தலியன செடும் மற்றையன பிறச்குமென்பது 
பாகத்தாற்றோன்றன.
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அப்புசசன்மைச் சாமாநியமோடு கூடிய தப் 

பு. இரசரம் இந்திரியம். ஆறு, கடல், பனி, 
ஆலி, முசலி.ப உருவமுடையது. கம௫்தமின்றி 

ச் சிரேகமோிகூடிய முன்சொன்ன குணமு 
டையது. நித்த அறித்தமுமாம். நித்தம் பரமா 
ணுருபம். அித்தங் காரியருபம். 

தேயு, 

சேயச்சன்மைச்சாதியுடையது தேய. சட்ச, 
இ்திரியம் ; ஞாயிறு; பொன், தீ முதலிய வே 
ுபாடுடையது. ரூபம்; பரிசம், சங்கியை, பரி 

மாணம், வேறாதல்) சையோகம், விபரசம், சே 
UML, ௮ண்மை, நைமிச்திகச்தளர்ச்சி, சம்ஸ் 

காரமுடையது. நித்த அடித்சமுழ், முன்போ 
ல, அது உற்பூசரூப பரிசம், அறுற்பூசரூப ப 
ரிசம், ௮அறுற்பூதரூப உற்பூத பரிசம், உற்பூசரூ 
ப ுற்பூதபரிசமென்று கால்வகை. 

உற்பூகரூப பரிசம் எங்ஙனம்? பிண்டத்தே 
யுவான' தீமுதலியன போல்வ உற்பூத தபிபூ 
sou hea அறுற்பூரூபமென்னில் கட் 
புலப்படாமை வேண்டும், அதுற்பூசபரிசமெ 
ன்னிற் பரிசத்தாற் கவரப்படாமை வேண்டும். 
அபிபவம் வலியதாகிய தன் சாதியான பிரி 
BS சம்பந்தப் பரிசுத்சாற் பணப்படுமே, ௮ 
நுற்பூத ரூபபரிசத்தேயு எங்கனம்? சட்சு இக் 

இரிய 0. அதுற்பூசரூப உற்பூத பரிசம் எக்ங 
னம்? வெந்நீரிற் றேயு. உற்பூசரூப ௮றுற்பூசப 
ரிரம் எங்கனம்! வீளக்ரினெசொளிமண்டலம்.
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வாயு, 

வாயுச்துவமுடையது வாய. துச்திர்திரி 
யம. பிராணன் சாற்று முசவிய பேசமுடைய 
அ. பரிசம், சங்கியை, பரிமாணம், Ca mg, 

சையோகம், விபாகம், சேயமை, ௮ணமை வி 
ரைவுடையது. அதுவும் பரிசகசால் ௮ஙமே 
யம். greener, any வீசுகையில வெ 
ம்மை சணமையில் பரிசம் யாசொன்று சோன் 

ருநின்றது அது குணம். ஆதலிற் குண்யை வி 
ட்டறியப்பட்டதாய்ச் குணியை gp or ae 
ம். குணியும் வாயுவே ; பிரிதிவி தோன்றாமை 
யின் பிரிதிவி வாயுவல்ல ; அதற்கு வெம்மை 
தண்மையில் பரிசமின்மையின், அதுவும் நித 
தீ அறித்த பேதத்தால் இருவகை நிகதியம் ப 
ரமாணுரூபயாயு , அநிததியங் காரியரூபவாயு. 

தோறற மம அழிவும் 

அவற்றுட் காரியமான பிரிதிவியாதி நான்க 
ற்குட் தோற்றக்கேடு முறையே கூறுதும். இர 

* Sif ila Bus இரவியஙவகசணைனகூம Oe u@u ar 

று பரமாறுககளிே பீடிகையீடுப cu yoeA னடா 
ண்னறிக குடமவனையுர ௪ இ, குலாஉறு னெமி_ ப 

னும ஈரகிருததிய முகற கணடு, G4 ! pous ose v tw 
சாமா இபகடவுளிலும வாச சராபோறும . 

கடவுள, சூரியேர ஈசாகபாய, சப டடிசெயப வல 
வரேயெனின, பாமானு நிசதியஞ சாதிககவேண்டியதி 

ல்ஃ. 
உலனெகணணே எப்பொருள்களும உபசாரசபவிக 

னாய நிக 7ககாணடலால், காரியரூபமாகிப பிறிதிவியா 
இயச றறின அமைக்கப்பட்ட உபசார? ரண கழின சாதி
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சா பரமாணுர்களது வினைமாற் சையோசமு 
ணடாகையிற்றுவியணு௧ஈு தோன்றும். அத 
ற்ருப.பரமாணுச்கள் சமவராயிசாரணம்: அவ 
one சையோகம் அசமவாயிசாரணம் ; ௮ 
இட்டாதி நிமிழாசாரணம். துவியணுகங்கள 
A “trun சை3யாசமுணடாகையிற் நியி 
Ws s தோன்றும். அதற்குச் துவியணுசங்க 
ள சமலவாயிகாரணம். ஓழிஈதன முன்போல. 
இஙஙனந துரியஙுக௩ களாற றாலதமம். இங் 
நன முனையால் மகாப் பிரிதிவி, மகா அப்பு, 
மகா தேயு, மசா வாபூம தோன்றும். சாசியதீ 
சையடைந்த ரூபாதிகள் தஙகட்கிடமான சம 
வாயிசாரணத்தை அடந்த ரூபாதிகளாற் ரோ 
ன்றும் ; கார-ஈகுணங்கள் காரிய குணங்களைத் 

சோற்றுவிசகுமென்னும் நியாயத்தால், இகங்ங 
os Crna Bw ரூப முசலியபற்நினுடைய கா 
ரியததிரவியமாகெ குடமுதலியவற்றிற்கு ௮ 

oan isu / பரபா நபபிரிழிவியாதிபவற்றின ௮ 

cute G னறுகொளள௱ே எடும ஆமிலின் சங்கற்ப 

) ப 09. பரமா சஹகறடி தம் ஒரு கருததனை உ 
wwf Camb. அசசறுகறபகாததா, சஙகற்பவி 
டய 7தின மூன உ௱னாகவேணடும். ஆசலால் பரமானு 

அதி கிரதிபம் எனபத பூசதி விமோதமென்றறிக, 

பரமாறுவிடச.ற௪ சஙகற்பசதிகள் இல்லை, சர்வசா 
பாதிமசா i otQas வருவி.சாரெள்னின, பரமானுவி 

ன இலலார சங்கற்ப ச,இயை உபா.தாாமின்றிச் சமை 
சீ சாமாராதியம பரமாம் வையும் எளிதிற் சமைக்கும 

னவே அற்றே பரமாறு நிகதியமெனறு வயிதின்வ 

டேன எசறுபாது ணா,
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வையவமான சபாலாதியிற் ஐள்ரைசலாளுயி। 
ம். புடை சதலானாயினும் வினைசோன்றும் அத 
றால் விபாகம். அதனால் ௮வையவியைத் சோற் 
௮ விப்பசான அசமவாயிசாரணமான சையோச 

சசர்கு விராசம்பண்ணப்படும. பினனர்சசாரி 
யச்திரவியமான அவையலியான குட முசவியவ 
ர்றிர்கு காசம். ௮சமலவாயிசாரணசாசச்சார் றிர 
வியராசங் சாட்டப்பட்டது. ஒரிடத்துச் சமஉ 
யிசாரணகாசச்சாற் றிவியகாசம், ௭௩ ௩னம்* ம 
ரீகூறிய பிரிதிவியாதிகளுக்குச் சங்காரசசாற் ௪ 
ங்கரிச்கவேண்டி மசேசனு டைய சஙகரிமதல் 
வேட்ரையால், ௮ணுகசளில் வீனை, இனால் 
விபாகம், விபாசத்சாற் சையோககாசம் துவிய 
ணு 5ய செடுசையில் ஆ௫ிரயக்கேட்டாற நிரிய 
ணுசாதி சாசமூறையே. பிரிதிவியாதி சாசமெங் 
௩னம்? நாற்சேட்டின் ஆடை கெட்டு ௮சனை 
படைஈத ரூபாதிகராக்குத தத்தம் ஆடிரயச்கே 
டானே கேடு வேருயின் அசாயமிருககை 
யில மாறுபட்ட குணமடைதலாற் கேடு. எங் 
கனம் £ பாகச்சார் குடமுதலியன ரூபாதிகாச 
மென்ச. 

பாமாணு உண்மையிற் பிரமாணம் யாது 4 
கூறுதம. சாளரவெயிற்கண்ணதாகய எல்லா 
வற்றினு நுண்ணியதியாதொன்றாம், ௮து சன் 
னுணணர்யதாகய பரிமாணத்திரவியசதாற்றோ 
opus காரியத்திரவியம் ஆசலிற் குடம்போ 
ல. அத்திவியமுக சாரியமே, பெருக்திரவி 
யத்சைச தோற்றுவிப்பதற்குச் சாரியததுவகிய 
சால்... அரலீன் நஇநநனா தலியணாமெ



HY 7ம் Fin 

ன்றும் வேறு இரவியஞ் ரசுதம, அதுவுஞ சம 
வாயிசாரணதி இரல்யாசாற்பேன்றும். காரி 

யச்திவியமாசலிற் குடம்போல, யாது துவிய 
ணுசாசைச் தோற்றுவிப்பகதுவே பாமாணு. ௮ 
கவு தோன்ராசசே.. அறமஸரயின், காரியஈஇர 
வியதைக தோற்றுவ்ப்பகரகுச் சாரியச் தவறி 

யமமாசலின அற சோனருரதெங்கனமி ச் கூ 

ழும். எணணிறச காரிய பாம்பரைச்குறிற 
ம வருஈலியா. நுடிஙனமாயிழ், பல இிரவியதீ 

et) Moss Selec sano. Copa® 
(FLL HT Brow Ww wT GOT! SID வருசலின், 

iho Se mre ser utuncg gal wen aw 

| o@ Au wr sitoracor VSTM ND. ஒன் 
ட ர போர்ழிவ யாம நியமமாஃலின மூன் 

. மூரலிய வகா டனயிம் பீரமாணமினமையி 
3 இரியணுகம் முன்று நுவிடறுநசளானே 

பா டமும.. ஓர்குத சோ்றுவ்யாமை நியம 

! ஸி, an J COT nme ர் om SD சரரிடத்தைய 

CML BS WETS ATL Me pow. நான்கு 

புலய கரபபேயற் பிரமாணயின்மையின. 
மூனீடனே மகாதுவ5 0 ரன்றுதல் கூதெலின். 

ஷ் ad lo 

ஆகாயத்துவகுணமுடையது ஆகாயம், சத் 
தம, சஙகியை, பரிமாணம், வேருசல், சையோ 
கம, விபாசமுடையது. விபு, நிசதியம், சத்த 
லிஙகசமுடையது. அதற்குச் சத்தலிஙுசம் எங் 
௩னம் பாரிசேடசசால் ; அங்நகனமன்றோ, ச 
தசருணஞ், சாமாநியமு டையதாய் ஈம்மனோர் 
புறவிந்திரியமொன்றுற் 2 ஓரபபடுசலின் ) ரூப
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மபோல. குணமுங் குணியைப்பற்றியதே. ௮ 
தற்குப் பிரிதிவியாதி சான்கும்' ஆன்மாவுப் 
குணியாகா. சத்சஞ் செலியாற் சவரப்பதெ 
லின். யாலை, பிரிதிவியாதி குணங்கள், ௮ 
லை சுரோத்துரேக்திரியச்சாற் கவர்வ அல்ல £ ௮ 
ங்ஙனம, எங்கனம்?ரூபாதஇகள். சச்தஞ் சுரோகி 

இரேச்திரியதசாற் சவரப்படும். இக்குக்காலமக 
ங்சளது குணமன்று ; விசேடகுணமாதலின். 
ஆசவின் எட்டினினறம் வேருகச் சத்தத்திற்கு 

ணக்குணியநமிக்கப்படும். அதுவே ஆகாயம். 

அதுவும் எண் பேசதிற் பிரமாணமின்மையின். 

ஒருமையார்கூ தெலின. ஒருமையாதலின். ஆ 
காயத்துவமென்னுஞ் சாமாநியம் ஆகாயச்திலில் 
லை ; சாமாகியம் பலவிடச்திருச்சலின். ஆகா 
யம் விபு; பரமமகற்பரிமாணமுடையதென்று 
பொருள். எல்லாலிடத்துங் காரியக் தோன்று 
சீலின் விபு. விபு? த்தானித்தியம் 

* BT Hom Te yr ot பரா இதில் pop ot 

தப்பா. இறும் airy at பூம்யீன ole Fs 
ய், சேறி/தி Asam aruda தா ரமன உபசார உழ a ee we ர கி o பட்ச 
யாரி, சதிப் உற்ப தபான Queer othe, 

புசி வாவுவின ர ச்சீளை சஎலப்ப, அலவ டம 

யஸ் ௫. "கீள்ச பல்ப்ப இயயாறே கேடபவனது பே 
Mo ghia gudanjda கூறுகள் சலிசசப்பட ச் 

சலாமே சரரணபாச்ச சர்ப்ப அறியபபடு ளெறத.. இர 
6, டி . ௭ வையறியா மரா தசாயப்பூ எனபாரபோல, காயமே சதி 
, சீதன உபசாரகமுவிபெனமுர், an புகாரியகதிர௩ இன 

கணணே வாயுவை அராசமோது அங்கள் அசைககப் 

படும் பணிமீனின்று ரசம் பிறவாமை இரற்குச் சான 

CHS ODA
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EL 

ena Soha Camar uséganurg gal 
சால் அறமேயம். ச௩கயை, பரிமாணம், வே 
ரதல, சையோகம், விபாகமுடையது ; ஒன்று; 
8ிர1,பம, விபு, அதற்குச் இிசடின் வேறான ப 

! ரலாபராதுவ7தால அநுமேயசது௨உம் ௭௩ங 
னம? கூறுதும. அ௮ணியபை அண்மையால் 
பரரதுவத0]ற கருசனை முகியோன்சண் வே 

மூன பாததுவ5* சோறைம சேயஞாய்ச்சேய் 
மைய ற பரசததுவசகிறகருனான இளையோன்க 

ண வேரன பாது தோனறும. இதில் தி 

ககன? ரின பரதறுவமும் அபரசதுஉமும்கா 
[மாத தாரு. ழசலிய சாரணமுணடாகா 

மைய £॥ சாவமே சாரணமென்றநுமிககப்புடும். 
௮து ஓனரயிறும கிகழ்விறப்பெஇரவு வினையு 

பாகி வசசதான நிகழ்வு முதலிய வழக்கத்தைய 
டையம  புரடனைபபோல , அவற்கு துதெ 

ன முபிப விறையுபாதிவ சாசான் மடையன் 
YBa பெயரடையும இற்கு நிதிய விபு 
SAMAR முன்போல. 

இஃகு ஒன்று, நிசதியம் , விபு, சங்கெயை, ப 
ரீமாணம, வேருசல், சையோசம், விபாசமு 

| ர்திளியப்புகமரு ௩ சிறுபானமை சாரிவாடனிகளா 
2). பாரிரேடராரால yen Bogs திரவிய 

6 YS? T Mow gy ARun qT ரர். பசசியீனறி 
ப யவ ீரிதிலியாதி குஙகள அலவ சமோஈறிரோதி 
3 சார கால உ எனும் உசாமா வா₹இபசதி 
Q yy (டன
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டையது அதுவம, இழககு முசலிய ராசந௩க 
ளான அரமேயம அவறறிறகு வேறுசிரிசத ரி 
னமையின கிழககினும மேறகினும பொருளா 
ணடேயிருசசலின 5 poe S24, «er 
gor maCursaquns) aroent ey4 ) arsed) 
ய பெயாசளை அடையும* 

ara 

அனமசரஉமுடைமறு அனமா ( crs cap 

சல்ய வேறுபாடடாற பலமே. கு௦ம கூறி 
(tb BF ye ஈணஈ*க£ சக லவெடமுசலிப 
” மமபுசரி முசலிபமனபந ம Qt HHS 
தயசரஉ விபுததவகங்கள முன்போல, ட 
cog Cun 

Hs SsHAuw மகம [னப wg Jw Gres 
தகடிக்காரணம ச௩கிுப முதமிய எனகு 

ண ழமூடையந புறா )]ிமபபுணாசசியாற பு 

* ear gra oo ov & ப்ர Mop BA 

ao, OL e பமா மாறப் boar one ul 2 

ug O av , ew gp Cu ay OL ms 

ரிய 6 oO Su 

6 ச லி. பற சழுஃபபட்ட இடச் மகனா 

சசேது வு ge sy கடப்ப. திரலியக ॥பவு 
SA Eft Qa Caen இரவி வமசண்ட ge 

இட ச, பிறிதிலியாதி திரவி வகா biog soar oy 
son இககூச இிரலியம. அறெளழமொச 

இரல்ய தனது உண௰மரியூ -ிநீடல இ /வறலறக 

கூறி பக ச உஙக றபபட றிக் காலம எனபெட திர 
வியப உளனறெ14
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பிபடொரு £ கவாலது அகனனே எலலா ஞா 
நதகிரசரூ சாதாம அகுவும காடடியறு 
மறைபின ரிஈ அநு மாசதசாறபோனறுமது 
HEMT LOT. Fy, னப முதலிய ஞாசககள ௧ 

டபுலமுகலிய அலலாசகரணசசாற சாரசிபபன 
Ly Uys w yo dys தோனறலின ற 

சலின இனப மூசலீய ஞாரஙகள geo. y dl 
டது யாற காரணம அறு ம5ம WH woe 

மாணம திரவியயகள கூறிறம, குணஙகள 
MEW 

ரிம் 

சாமாசியமுடையநு, சமவாயிமாரணமல்லத, 
வினைஅலலஹ, ர௬ும அழதவும பொருளப 
பறமிபது ரூபம, சம, காதம, பரிசம, ௪ஙடு 
யை, ட ரிமாணம, வேருதல, சையோகம, லிபா 
கம, ப ாதுவம, அபரதவம, குருததுவம, இர 
வதீதுவம, சி25௧ம, சததம, 53, ௪௧ம, துக்க 
ம, ௮ ருப்பு, Qawuy, Yue, புணணயம, 
பாவம், வரச, எனனும பேசசதால ஐ %& Gus 

கரா பூ குணமாம 

சடபுலமாகிரையா2 சவாவது PHY; all 
சேட ணம பிர்ரவி முதலிப மூனறனகண 
இருப்பது. ௮கவும வெண்மை முதலிய பல 
வேறுபாடு பரிநில்யிற பாசசரூபம சேயு 

* மா திபல்பம ஏறு, Bae Was சா றின றை 

மே மி “பம? எபைபடுப
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விந பாசசவெஸ மையொளி. ப்புவில் உளி 
யில்லாச ௮பாசசவெனாமை; 

இராம, 
இரசம் பெசாச்சாற் கஉரப்படுமது, விசே 

டகுணம்; பிரிதிவிபுனல்களிவிருப்பது. அவற் 
௮ள் பிரிதிவியின் மதா முசலிய அறுவகைப் 
பாகசமும், அப்புவின் மதுரமய பாசசமும் நித 
தியா நிச்தியமாம். நிசதியம்--பாமாஎறுவான 
அப்புவில் ; ௮நித்தியம் காரியமான அப்புவில 
GTO & 

Gas. 

சமசம் ஆ ரொணச்தாற் same குணம்; பி 
Aga மாச்கிரையின் இருப்பது. அது நறு௩॥ 
ற்றம் தீராற்றமென்றிருவகை. புனன் முதவி 
யவறறிற் கநதந் தோச றல் சையுசத சமலாயத் 
தால் என்றறியச்தககது. 

பரிசம. 

பரிசம் துவக்இர்இிரியததாற் கவரப்பவெது , 
விசேடகுணம. பிரிதிவியாதி கான்கின மாத 
இரமிருப்பது ; அது சண்மை, வெமமை, சண 
மை மெம்மையில்லது, எனனும் பரிசபேசசதா 
ல் மூவகை. தணமை ரில் ; மெம்மை தீயில் ; 
தண்மை யெம்மையில்லது பிருதிவிவாயுககளி 
ல். இவ்வுருவாதிமான்கும் ம£கதுவசதோடொ 
ருபொருளிற் சமவேதிததுக்கொண Ony swe 
ராயே காட்சிகள் 

சங்கியை, 

சங்வயை ஒருமை முசவிய வழக்கின் காரண 
ம்; சாமாநிய குணம், ஒன்றுமுதற் பரார்த்ச மள
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ald, HUPMM PMO இருவகை ; நிததஅ.கித 
glusssige நிததியச்தையடைாசது நிதிய 
ம். காரியததையடைந்த தநிததி.பம. த்தர 
ரிரைய சமகாயிசாரணசதை IDL BED NC 
மைபாற் ரொன்றுவது இருமை ௮செக௫ுியமே. 
௮அுவும உரண்டு பிண்டஙகளில இஃதொன்றி 
௦௦ொன்றெ எனும் அவாவுதறகருகதா மோன 
aon அவற்றுட் பிண்டங்கள் சமஉாயிகாரண 
ம.  பினடஙசளில ஒருமைகள அ௮சமலாயிசா 
ரணம gana sansa நிரிசகாரணம. ௮ 
வாவுதற்க ரசது நாசசதானே இருமை காசம, 

இ௫உஙனம முூமமை ஸூதலிபய தோறறம; 

பிமானாம, 

பரிமாணம் ௮ளவு௨ழககின் காரணம். அது 
அணு, மசசத கெடில, குறில் ஏன நான்குவ 

கை. அதுவும் நிதத ௮ரிதத பேததசால் இருவ 
கை. நிததியகதை அடைநதது நிததியம். சாரி 
யசதையடை(ஈத தடிததியம். கரரியததையடை 
ஈத பரிமாணங சாரணசதையடைநத சங்கை 
யோர், பரிமாணயோரநி, பிரரயயோகி; அனைவ 

எயபீடம* தவியணுகடரிமாணம் இைழறையவர 
யுதற்சருசசாற் ரரோரனறியது. பரமாறு இரு 
மைசசஙகையோமி. சங்கை காரணமென்று 

பொருள். திரியணுசபரிமாணமும சனதாசி 
பைய சமவாயிகாரணத்தை அடை$த பன்மை 
ச்சயகையோடி. சதுரணுசாதிபரிமாணம தன 
தாசரைய சமவாயிசாண பரிமாணததாற் 
ரோன்றியது. பஞ்சிசதிரட்சி பரிமாணம் தன 
தாரிரைய சமமாயிகாரண அலைையவங்களதுப
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ன்னுசற் சையோசசதாற். ப்ரேனழியது, ப 
மாணுபரிமாணமும அகாயாதிகய அடைய 
பார்மாணடல்பமென்னும் பரமமசம் பரம om 
மம் நிசதியமே. 

Core om, 

வேரதல் மேரென்னும் வழச்சின் காரணம; 

co & “angie. 

சையபோகம் எசயுச்சகமக்ினேது. இரண் 
டன் கண்ணது; அவ்வியாப்பியலிருச்ரிபுர. 

அது வேறுவீனையாற்மறான்றியதடி பேெனடன் 
வனையாற்ளோன்றியத, சையோகதகாற்றோன் 
றியசென மூவகை, அவாறள் Ca gai Gora 
ற்றோன்றுவதெொஙனம். வினையுடைய பருக 
சோடு வினையில் ூற்.ரில் குச்சையோகப. க 
ற்குப் பருர்தின வீனை அசமஉாயிடாரணம். அ 

சண்டன்வீனையாற் மரேனறவதெங்கனம ஸி 
ளையுடைய மல்லரது சைமயாகம். சையோகஃத 
தாற் பேரன்றவதெஙக னம் £ காரண அரண 
சையோசத்சாம் சாரிய காரிய சையாகய 
எங்ஙனம்? கைர்தரசையோகத்தான் மமய்க 
ருசையோகம். 

விபாாட். 

விபாகம் பிரிவின் வழச்சினது. சையோசமு 
சற்றாயிரண்டன்கண்ணிருப்பது. அது வேறு 

,வினையாற்மோன்றியது,) இரண்டன் வினையா 
ற்றோன்றியத, வீபாகச்தாறம்ரான்றியதென மூ 
வகை, அ௨ழ்றுண் முதல பெங்ஙன் * பழு 
இன் வினையாற் பருந்தொடுவிபாகம். இரண் 
டாவதெங்கன? தகர்களது வீபாகம். மூன்று
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வசெஙஙன  கைசசருவிபாக£சான் மெய்த்த 
ரூ விபாகம், 

பா துட, அபர பவம், 

பாரத்துவாபராறுவங்கள, பா ௮பரவழக்சன் 
காரணங்கள். அவலை இருவசைய; தஇிச்சான 
Qa) ew காலாதான்வஈசவும அவற்றுள் இக் 
கானவ ஈது ர்றது சோற்றங் கூறுறும். 

ஒரு நிசையிலிருககும பிணடஙகளில், ௮ல் 
சதளின் ஒணிசசென்னுங கருத்தால் அளிக்க 
பபட்ட இககுப்பிணடசையோகதசால் பரத் 
அஃம ணியசனசட்மீடான்றும். சேட்மைக் 

A IGAM _பரததுவனு சேயதனகட்டோன்றும். 

பிண்டசரிரூ டைம அண்மை சாண்பவனதுட 
ue FWA 

SII GIT UES UTI MAU wis HAVENS 
சோற்றங் கூறும். நீயமமல்லாத இக்சின் இ 
ருகினற இளையோன் மூதசோனுடைய பிண் 
டங்களில் இவன் அவனின் அற்பகாலமுடை 
யன் என்னும் இவ்உகை அவாவுதற்கருத்தால் 
அளிச்சப்பட்ட சகாலபிண்டங்களினுடையசை 
யோக தால் இளையோன் ண் அபரத்துவர்தோ 
ன்றும. இவன் அவனின் மிகுந்த காலமுடை 
யன் என்னுங் கருத்தான், மூத்தோன்கட்பரத்து 
வரதேரன்றும். 

குஞ்ச 7 வம், 

குருத்துவம் முதல் வீழ்தலின் ௮ச2வாயிக 
ரணம்: பிருதிவி ட ஈல்களினிருப்பது. சை 
யோகம் லேகமுயற்சியின்றிச் குருத்துவத்தால் 
வீழ்தல் உளதென்று, கூறப்படும்,
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திரவச்துவம் மூசல் ஒழுகுசலின் ௮சமவாயி 
சாரணம்; நிலஈசேய நீரினிருப்பது. இரவத் 
துவம் நிலம் £யான கெய் பொன்களுகச்குச் இ 
சையோசச்தாம் நிரஉச்துவமாசலின், நிமிச்திச 
சிநிரத்துவம். நீரின் இயற்கைத் சிரவச்துவ 

சம. 

சிசகேகஈ் தஇரட்செல். நீரில்மாச்திரமிருப்ப 
த. காரணகுணமுசற்று, குருத்துவமுசலிய 
போலப் பொருணிற்குந் துணையும் மிற்பது, 

சச்சஞ் செவிப்புலனார் கவர்வது ; சதியுடை. 
யது. ஆகாய விசேடகுணம். 

அற்றாயின், அசற்குச் செவிப்புலனாற் கவர 
பபடுதல், எஙிஙனம்£ யாண்டாயினு முரசு மு 
sow Oi gah சச்தர் சோன்றும். செவிப்பு 
லன் புருடனிடத்சே இருச்கும். ௮ஃ்தொக் 
கும்; முரசிடத்தே சோன்றிய சத்தம் வீசி தர 
ங்க நியாயத்தாற்றான், சசம்பமுகுள நியாயச்தா 
ற்ரான், சனக்கணித்தான் சத்கர்தான் தோற்று 
விக்கும். அச்சச்சமுஞ் சத்சத்தாற் தேற்றுவி 
ச்குமென்னு முூறைமையாற் செவிப்புலதஇற் 
றோன்றிய இறுதிச்சச்சஞ் செவிப்புலனார் சவ 
ரப்படும், முதலது ஈவெதுமல்ல, 

இங்ஙனம் வேய் பிளக்குங்கால் இருபிளவி 
னீக்கத்தி5் ரோன்றிய சத்தஞ் சத்தார்சரந் தோ 
நீறுவிச்குமுறையானே செவிப்புலனிறுதிச் ௪ 
திசந் தோன்றும். அவ்வீற்றிற் சச்சஞ் செவிப் 
புலனாற் கவரப்படும்.
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முரசொலியென்னாற் கேட்சப்பட்டது, என் 

னும் புத்தி ஈண்டுமயக்கமே. முரசொலி தோன் 
அகையின் முரசாசாய சையோகம் அசமவாயி 
சாரணம். முரசுகுணிற் சையோசம் நிமித்தசா 
ரணம். வேய்பிளத்தலாற் ரோன்றிய சடசட 
ெ-லித்தோற்றச்தின் ஷேய்பிளவாகாய சை 
யோகம் அசமவாயிசாரணம். இரு பிளவினீச்சம் 
நிமித்சசாரணம். இங்கனமுசலொலி சையோ 
சத்தாற் ரோன்றியதும் விபாசத்சாற் ரோன்றிய 
அமாம். முதலதொழிச்திடும் ஒலிகள் சத்தத்தை 
அசமவாயிசாரணமாகவுடையன. HRA MT 
யு நிமிச்சசாரணம். சையோகசத்தால் விபாசத் 
தால் சத்தத்தாற் சத்சந் தோன்றமென்று பிறரு 
ங் கூறினர் முதலது மூதலான எல்லாச்சச் 
தங்களுக்கும் ஆகாயமே சமவாயகாரணம். வி 
னை புத்திபோல முச்சணவச்சையது, அவற் 
௮ண் முசனடுவொலிகள் காரியசத்சத்தாற் செ 

OQ தற்றது ஈற்றயலால், சந்தோபசுந்தமியா 
யத்சாற் கெடுமென்பது பொருந்தாது. முக்க 
ணவவச்சையானவீற்றதுடைய இரண்டாங் ச 
ess !ருப்பசான மூன்றாங்சணச்தில்லையா 
ன ஈறறயலாலீற்றுக்சேடு தோன்றல்பொருர் 
தாமையின். ஆதலின் ஈற்றான் ஈற்றயற்கேடு, 
ஈற்றுக்கேடு சத்தச்தின் கேடு, சத்தம் அறித்தி 
யம். சாமாரியமுடையதாய் ஈம்மஜோர் புறவி 
ந் திரியச்சாற் கவரப்படுதலின் குடம்ே ால. இ 
இல் சத்தத்தினுடை!! அநித்தியச்துவஞ் சாத் 
இயம். அரித்தியத்துவமும் விசாசச்தோடு கூடிய
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சொருபத்துவம் விகாசத்சோடு கூடிய சக்தை 
பொருர்தாது. சச்சையில்லாத பி;கபாவத்தில் 
௮நித்தியச்து௨மின்மை வால்வேண்டும். சாமா 
நியமுடையதாய் ஈம்மனோர் புறவிரஈஇரியச்தாற் 
கவரப்பதெல் ஏது, இஈதிரியசதாற் கவரப்படு 
சலென்றுகூறில் அன்மாவின் வியபிசாரம் ௨௫ 
தீவின் புறவிர்திரியமென்று கூறப்பட்டது. 
யோகி புறவிர்சிரியசசாற் க௨ர்வசான அதனோ 
டு வியபிசாரம் வாசலின் அதையிலச்கும்பொ 
ரூட்டு ஈம்மனோரென்று கூறப்பட்டன. யோ 

இியுண்மையிற் பிரமாணம் யாது கூறும். பர 
மாணுச்களொருவற்குச் சாட்டி; பிரமேயமாத 
வின். குடம்போல, யாவன் பரமாணுவைக் 
சாண்பான் ௮வனே யோசி. gt maroon ay 
ஞ் சாமாதிகளோடு வியபிசாரம் வருதலின் சா 
மாரியமுடையதாம் என்று கூறப்பட்டது. சா 
மாநிய முதன்மூன்றும் சாமாரியமுடையவல்ல. 

புதி. 

பொருள் விளக்கம் புத்தி. 

ச்ம் 

PD RED; BM எல்லாரானும் ௮அநகலமா 

க அறியத்தக்கது. 
தக்கம். 

பீடை துச்சம். அது எல்லாரானும் பிரதிகூ 
லமாக அறியத்தக்கது. 

இராகம், 

இராகம் இச்சை,



மும்ம, சு மப், சமஸ்சாரம, தரி 

த) வேஷம். 

குரோதச் துவேஷம். 
Sous Ho. 

ஊச்கம் பிரயத்திகம். புத்தியாதியாறும் மா 
ஈதச்காட்சி. 

சீருமம், அசிருமம் 

தீருமாதருமங்கள் சுசதுக்கங்களுக்கு ௮சா 
தாரண சாரணங்கள். ௮வை காட்சியல்ல. 
௮ருமிச்சப்படும். சாத்சனுடம்புமுதலிய சாதச 

ன் விசேடகுணச்தாற் ரோன்றியன, சாரியமா 
ய்ச் சாத்தனுச்குப் போகவேதுவாதலின். அது 
சாச்சன் முயற்யொற் பிறந்தபொருட்போலும். 

சமஸகாரம். 

சம்ஸ்காரம, வேகம், பாவனை, இதித்தாபகமம 
ன மூவகை, 

அவற்றுள், வேகம், பிரிதிவி முதனான் னும் 
மநததினுமிருப்பது ; வினைச்சேது. 

பாவனையென்னுஞ் சம்ஸ்காரம், ஆன்மாவி 
ன்மாத்திரையாயிருப்பது. அறுபலத்தாற் ரோ 
ன்றியது. கினைவிற்கேது. அதுவும் எழுந்தே கி 
னைவைத் சோற்றுவிக்கும். எழுதல் துணையு 
ண்டாதல். சம்ஸ்காரிக்குத் துணைகள் ஒப்புமை 
சாண்டன் முதலியன. 

இதித்தாபசம் பரிசம்போல விசேடித்திருப்ப 
௮. சனக்டெமாய் வேறொரு வடிவான பாய் 
முதலியவற்றிற்கு, ௮$கிலைமையை ௮டைவிப் 

பது. இப்புச்திமு.தத்றருமம் ஈருனவையும் பா
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வனையும் ஆன்ம விசேடகுணம். முணங்கள் 
கூறினாம். கருமங் கூறுதும், 

கருமம். 

புடைபெயர்ச்சி கருமம். குணங்கள் போல 
தீ திரவியமாத்திரச்திநப்பது. மூர்ச்தச்துவ ப 
ரியாய சாமமாடைய விபு௨ல்லாச பொருறின் 
பரிமாணத்தோர கூட ஒருபொரளிம் சமவே 
இத்திருப்பது. விபாசவழியால் முசலிடசதுற் 
ரையோகசாசத்தில்; பின்னிடச்தின் சையோக 
வேது. எழுதல், விழுதல், முடச்கல், நீட்டல், 
கடச்தலென்றுங் கூறுபாட்டால் ஐவ. சுழ 
றன் முதலியன நடச்சலுள் அடங்கும். 

சாமாரியடி, 

௮ணுவிருததி ஞாசவேது சாமாரியம். திர 
விய முதன் மூன்றினிருப்பது. நிதியம்) ௭ 
சம்; ௮ரேகாநுசதம். அதுவும் பரமெனவும், 
அபரமெனவும் இருவகை. அவற்றுட் பரம் ச 
த்தை; பலவிடையமாதலின். அதவும் ௮றுவி 
ருத்திமாச்திமேதுவாதலிற் சாமாகியமாத்திரம். 

௮பரச் இரவியச்துங் மூசலிய அற்பவிடைய 
மாதலின். அதுவும் வியாவீருச்திமேதுவாத 
லில். சாமாநிய விசேடம் இதில் ஒருகை 
கூறினாம். பொருளின் வேறான சாமாகியமி 
ல்லென்று, இதிற் ச றதும். ஆயிற் பின்னமா 
ய் வேறுபுட்ட இலம்கணமுடைய பிண்டங்க 
ளின் ஏகாசார புத்தி எல்லாவற்றினும் ௮டைச் 
தீ யாதைப்பற்றி நிற்சூர் ௮௬வே அகஜாகுயமெ 
ன், அற்றாயின் சானலை இரீச்சத்தாற் பண்
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அப்பட்டசே ஏகாசாரபுத்தி. அங்கனமன்றோ 
எல்லாவடிவ்னு ஜானல்ல இச்சவிடையமே 
வி ரூபமானவர்த்தத் தன்மையோகியான சா 
மார பயிடையமன்றேயெனின் இங்கனமன்று; 
விதிமுகஃகதானே யேசாரங்கவர்தவின். 

GEL. 

விசேடம் நித்தியச்திரவியச்திருப்பது, வியா 

விருசதி. புத்திமாத்திரதிற்சேது. நித்தியத்திர 
வியககள் ஆகாயமுதலியவைந்து, பரமானுரூ 
பழமான பிர்திவியாதி நான்கு. 

சமவாயம். 

நீக்கமின்றிருப்பவற்றின் சம்பந்தம் சமவாய 
ம். அது கூறப்பட்டதே. அற்றாயின் அலைய 
வ ௮லையவி ள் நீச்சமின்றிருப்பன. அதலி 
ன அவற்றது சம்பந்தம் யாசதுவே சமவாயம், 
சமவாயமென்பது பொருந்தாது, ௮வையவத் 
திர் வேரு யவையவியின்மையின். பரமாணுச் 
களளமோ₹ அங்ஙனம் பல); குடியிதுகுடமிது 
என்று சஉரப்படும். இதிற் கூறுதும். குட 
ம் பரி தென்னுங் காட்ரியுண்டு, அது பல 
வாய்ப் பரியதல்லசாய்ப் புலப்படாததாகிய ப 
ரமாணுச்சளிலே உண்டாதல் தகாது, 

இப்புத்தி மயக்கமெனனில் அன்று ; வாதச 
மினமையின்: 

ஆசலினிங்ஙகனஈ திரவியாதியறுபொருளுங் 
கூர ப்பட்டன. ௮ விதிமுகஞாரத்தால் ௮ 

றியப்படுசலிர் பாவருபங்களே;
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௮பாவம், 

இப்பொழுது கிடேதமுகப் பிரமாணத்தால் ௮ 
றிவதாயெ ௮அபாவமான ஏழாம்பொருள் கூறது 
ம். அவ் ௮பாரவம்; சமுசர்ச்சாபாவமெனவும், ௮ 
ந்யோச்யாபாவமெனவும் வகையான் இரண்டு, 
“சமுசர்ச்சாபாவம் பிராகபாவமும், பிரத்து 

உம் சாபாவமும், அத்தியர்தாபாவமுமென மூ 
வகை. 

உற்பத்திக்குமுன் காரணங்களிற் சாமியமின் 
மை பிராகாபாவம் ? எங்கனம், நூல்களில் ௮ 
டையில்லை. அ௮்தநாதி தோற்றமின்மையின். 
செடுவதுங் சாரியமே, அதன்கேடாதவின். 

தோன்றியசகாரியச்திற் சர்ரணங்களின்மை பி 
ரத்துவம்சாபாவம். கெசெலென்னுமளவு. எய் 
ஙனம்? குடமுடைகையிலோட்டிற் குடமில் 
லை. சேோலானடிச்தன் மு. சலியவற்ராற் பிறப்ப 
து. அத தேரன்றுவதாயினுங் கேடில்லது. கெ 
ட்டது மீண்டும் தோன்றாமையின். முக்கால 
தீதினுமின்மை அச்தியந்தாபாவம். எங்கனம்? 
வாயுவிலுருவமில்லை. , அர்யோச்யாபாவுர் தா 
தான்மியத்தைப் பிரதியோகியாகவுடைய அபா 
வம்; குடம் ஆடையன்று. இங்கனம் ருத் 
தீங்கள் கூறப்பட்டன. 

௮ற்றாயின் ஞாநத்தினும் பிரமத்தினும் வேரு 
னபொருளில்லையெனின், ௮ங்ஙகனமன்று. ௮௬ 
த்தங்கள் சாட்ரியான் மறைச்சப்படாமையின்: 

புத்தி. 
புச்தி, ஞாசம, உணர்வென்பன முதலிய பரி
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யாயச் சொற்களால் யாது கூறப்படும், அது 
புத்தி. பொருள் விளக்கம் புத்தி, அது MB 
பவ.மும் நினைவுமென வகையான் இரண்டு. 

௮றுபவம் மெய்மையும் பொய்மையுமென 
இருவகை. 

அவற்றுள் மெய்மை யாது? அவிசமவாஈமா 
ன அக்காட்சி முதலிய பிரமாணங்களாற் ரோ 
ன்றுவது. எங்ஙனம் £ குற்றமில்லாத கட்புல 
மூதலியவற்றாற் குடமுசலிய ஞாரம் ; புகையை 
இலிர் சமாகவுடையது தஞோகம்) அவொப்பு 
மைக்சாண்டலாலாமாவெனனுஞ் சத்சவாச்சிய 
ஞாகம். ' சோதிட்டோமததாற் றுறக்கம்வேண் 
டியான் வெட்க'' வென்பது முதவியவாக்யெ 
த்தாற் சோதிட்டோமத்திற்குத் துறச்சசாகாத் 
துவஞாமம். 
பொய்மை அ௮ருச்தத்தை ரீங்கெது. அப்பி 

ரமாணத்தாற் ரோன்றுவது. அது சமுசயம், தரு 
ஆசம்) விபரீதமென மூவசை. சமுசயசருக்கங 
சண்பெறக்சு றுதும், விபரீதம் ௮ஞ்தல்லதின் 
கண் சண்சவர்ச்சி ; பிரமையென்னுமளவு. ௭ 
ங்கம்? முன்னர்த்சேன்றும் வெள்ளியல்லா 
தீ இப்பியின், இது வெள்ளியென்று வெள்ஷி 
வருவித்தல், 

நினைவும் மெய்மை பொய்மையென இருவ 
சை. மெய்மை சனவில். கனவிலெல்லாஞா 
ஈமு நினைவும் பொய்மை, குற்றவசச்தால்; J 
துேவேன்புழி யிதுவென்பதுதோன்றலின், ௭ 
ல்லா ஞாசமும் நிராகாரமே. ஞாரத்தில் ௮௬ 
ற்த்த்சாற் றனசாகாரந் தோன்றுமென்பதன்று 

 



Gra OBJECTS OF KNOWLEDGE 
  

சாகாரஞாஈவாத கிராகரித்தலின். ஆசலிளு 
னே அருத்தாகாரத்தாகாரத்தால் அருசுசாறுமா 
கமும் தள்ளப்பட்டது. குடமுசலியன சாட் 
சியாதலின் எல்லா ஞாசமும் அருச்தத்தாற் கூ 
றப்பவென:. அது பொருளோடுகூஒலபமன 

தீமால் அறியப்பசிகவின் சான்குட ஞாகஉாெ 
ன்று இவ்வளவும் தோன்றும். 

மகம். 
அகவிர்திறியம் மாம். அறுவுங் கூறினாம். 

பிரவிருத்தி. 
பிரவிருத்தி சருமாதருமகசள். பி£விரு£தி 

உலகவழக்கின் சாரணமாகலில். 

தோடம. 
தோடங் சாமவெகுளி மயக்க£கள். சாமம் 

இச்சை: வெகுளி, சோபம் குரோசமென்னும 
ளவு. மயக்கம் பொய்மையறிவு ) லீபரீசமென் 
னுமளவு. 

பிரேத்தியபாவம். 
பிரேத்தியபாவம் மீண்டும் பிறத்தல், ௮௫ இன் 

மா புதிய உடம்பொடுகூடுதல். 

பலம். 
பலம் போகம். சுகதுச்சு ௮றுப௨ ம். 

துக்கம். 
துச்சம் பீடை: அதுவுங் கூறினாம். 

அபவர்ககம், 
வீசி அபலர்சிகம். அதுவும்இருபத்தொருவ



அபவ!4கம், சபூசயம, ௬௪ 

சைச் துச்சராழுதுங் கெடுதல், இருபத்தொரு 
வகை, ஆறிகதிரியங்கள், ஆறு விடையம், இறு 
ஞாரசம், உடம்பு, சுகதுகசமென்பனவே. Be 
ஙனம் கெளணமுக்கிெயபேதததால் சுகர் தச்சுத் 
தோடு கூடீவிறறுச்சமென்று உபசரிக்கப்படும். 
கூ. டம் நீமகாதிருசதலது, இஙவ்வுபசாரம், தே 
ன்விடததோடு கூடிற்றேனும், விடச்கூற்றில் 
வைசதல்போல. அவ்வபவர்க்சமிகஙனமுண் 
டாமெளிழர் கூறுதும். நூலாலநியப்பட்ட ப 
தீராத்தமயசாரூபமுடையனாய் விடையசகுற்றங 
காணடலாவிரததனாய் வீட்டின்ப வேட்சையு 
டையஞாய்த் தியாகபரிபாக வயத்தாற்றோன்றி 
ன வான்மாவுடையஞாய்ச் இலேசம் நீகனெவ 
ஞூய் நிட்க௩மகருமாறுட்டாரத்தால் வருவகான 

சீருமாசருமமீடடாசஉனாய் விண்ணடைந்த த 
ருமாசருமக்கூட்டச்தை யோகப்பெருமையால 
றிந்து ஒருங்குநுகர்வானுக்கு முன்னர்ச்கரும 
நீச்சுததினிசழ்கின்ற உடம்பு முதலி.ப நீக்சத்தி, 
ல் உரும் உடம்பு முதலியவினமையின் இருப 

சீதொருதுக்கஞ் சம்பர்தமுண்டாசா. காரண 
மின்னீமயின் ; இருபததொரு துச்சக்கேடுவீடு, 
அது அபவர்க்கம். இனிச் சமுசயங்கூறுதும், 

௩. சமுசயம், 
சமுசயம் ஒரு இருமியின் மாறுபட்ட பல 

பொருள் ஞாகஞ் சம்சயம். அது மூவகை. 4 
ன்ற விசேடககாணாதிருச்கையிற சாமாகியத 
நம சரிசகச்தாற் ரோன்றியது. எ௩்ஙனம்? கு 
பீறியோ மசனோவென்று முன்னிற்கும் ஒரு 

  

 



DOUBT NOTICE, 

பெருளின்சண்ணே குற்றிமை துணிவிச்கும் 
வளைவு பொர்து முசலியன---மகள்மை தணி 
விச்குர் தலை சை மூசலியனவென்று வீசேட. 
ங்சாணானாய் குற்றிமகற் கொசதவுயர்ச்சி வடிவு 
சாண்பானாமலர்ககுச இவ்வுருக்குற்றியோ ம&£ 
னோேவென்று சமுசயமுண்டாம், உரண்டாஞ்ச 

முசயம் விசேடங்சாணாகிருச்கையில் விபாத£$ 
சாற் ரோன்றுவத. அச்சொல் நகிசதியமோ ௮ 
நித்தியமோவென ஒருவன் சொல் நிசசமென, 
மற்றொருவன் ௮ரிசசமெனில் ௮உரது Wang 
சீசால் விசேடஙகாகதை கடுவிருக்ச மகற்கு, இ 

ச்சொல் சிததமோ அல்ல தநிசசமோலென்று, 
சமுசயமுணடாம். ௮சாசாரணசருமமானபண 
முடைமையால் விசேடங்காணாஜக்கு நில, 
ன் கித்தியாகிசசியத்துவ சமூசயமுண்டாம ஆ 
ங்கனமன்றோ, எல்லாரிசதியச்துணீங்டென மண 
முண்டாசலோடு கூசெல். நிலம் கிசதியமோ 
அல்லது கித்சத்து சீஙனெலசனோடுகூடுலன் 
அ௮நிச்தியமோவென்று சமுசயம் 

௪, பிரயோசாம். 
எசனானேவப்பட்டு மான் முயலாரின்றான், 

௮து பிரயோசசம். ௮து சுகமடைதல். துச்சக் 
கேடு. வாழவிருப்பாற்கு அதின்பொருட்டன் 
ரோ முயற்டயும், 

௫. திட்டாந்தம், 
வாதிபிரதிகாதி-ட்குடிம்பாட்டு விடையமா 

or asst A cass. gg இருவசை. 
ன்று, ஒச்சசரு மிதி ட்டார்சம். எங்கனம் 7



இடடாயமு ட) we rier, வயம் 

சசையுடைமையேதுவிற்சட்டில், இரண்டாவ 
து வைதருமிதிட்டாஈதம். எங்ஙனம்? சவ் 
Ca gal paw. 

௬. சித்தாந்தம். 
பிராமாணிக்கத்த சன்மையாலுடம்பமெருச்சஞ் 

சிச்தா தம்: அது! Fila gb 81 wd, Vo Bir» 5b, 

அதிகரணம், உடம்பாடென மால்வகை. 
அவற்றுள் சர்்௨உதர்இிர சச்சாசமெங்கனம் 7 

சீருமிழாத்சிரவுண்மை. 
இரண்டாவசெயல்ஙனம்? கையாயிகர்ச்கு ம 

£)மிசதிரியம். அதுவுஞ் சமாஈரக்திரமானவை 
சேடிசச்தில் சித்தம். 

மூன்றாவசெயஈ 6 ன்ம் நிலமுதலானவற்றின் 
சருத்தாச்சித்திகை யில் அவனுகசூச் சர்வஞ்ஞை 
சத்துவம். 

கான்காவதெ௩கனம் £ சைமிகியிஐடைய 
கித்தியாகிச்திய விசாரமெப்படியாயினுமாசச் ச 
ச்சங் குண்மென்பது. 

! ௭. அவயவம், 
அதஹமாசவாச்சியஇனுிடைய ஏகசேசங்கள் 

அவயவங்கள். அவை பிரதிஞ்ஞை முதலாயிஃ 
னவை. அ௮ங்ஙன கியாயசுத்திரமும் ; பிரதிஞ் 
ஜஞையேதுவுசாரண உபரயகிகமசங்களவைய 
வய்கள்: அ௮வற்றுட சாத்தியசரும விரிட்டத 
ருமிப்பிரதிபாதசவசம், பிரதிஞ்டசை aang 
னம்? மலைதீயடைச்சென்பது. 

பஞ்சமியந்தமான லிங்கப்பிரதிபாசசசச 
ம் ஏது, எங்மனம் ? புரையுண்மையின் என் பது. 
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வியாத்தியோடு கூடின இட்டாந்தவசஈம் ௨ 
தாரணம். எங்ஙனம்? ஏதேது புசையுடைத்து 
௮து தீயுடைத்த; எங்ஙனம்? அட்டில். பக்கத் 
தில் இலகசத்திலுறுச௩ காரம் உபஈயநம். எங் 
நனம் £ இதுவும் புசையடையதென்பது. பக்க 
தீதிற் சாத்தியச்திலுழ சங்சாரகிகமஈம். எங்கன 
ம் £ ஆசையாற் நீயுடையதென்பது. இப்பிரதி 
GOETH முதலைந்தும் ௮அவையவம்போல. ௮வை 
யவங்கள் சமவாயிகாரணமல்ல. சச்சமாசாயத் 
திற் சமவேதித்திருக்சையால். 

9. தருக்கம். 

அகிட்டப் பிரசங்கம் தருக்கம். சிச்சமானவி 
யாசதியையுடைய தருமங்களுள் வியாப்பியவ 
ங்ொரத்தால் வியாபகத்தின் வவு. எங்ஙனம் ? 
ஈண்செடமுண்டாயின் ௮ப்போது நிலம்போல 
ச் காணப்படும் என்பது. இத்தருச்சம் பிரமாண 
த்தை அழிப்பது. அங்கனமன்றோ இம்மலை தீ 
யுடையதோ இல்லதோவென்னுமையத்தின் பி 
ன் ஒருவன் நீயில்லதென்று கருதிப் போர்தவ 
னைச்குறித்துத் தியில்லாதாயினசனாந் பசையில் 
லதுமாகவேண்டுமென்று புகையில்லாமையின் 
வரவுபண்ணப்படும், அதுவே தருக்சம், ௮நி 
ட்டபபிரசங்கமென்றஞ் சொல்லப்படும், இது 
௮துமா௩விடைய சோதசம் ; தீயில்லாமையைச் 
தள்ளு சலால், ஆதவில் ௮௮ மாஈத்தை௮ழிப்பது, 

தீருக்கஞ் சமுசயத்திலடங்குமென்று ஒருவன் 
சொல்வான்: ௮து பொரும்தாது ; ஒருசார்வை 
பூடைய விடையத்தையுடையசாகையால்,



சிணணபம, உாரிப, ரறபம வீ ணவ mH) 
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௯. நிண்ணயம். 
அவதாரணம் நகிண்ணயம். அதுபிரமாணப௮ம். 

ம. வாதம், 
திச்துவமறியமேண்டுவான் சதை வாசம் ௮ 

அ எட்டுகிக்செசங்கட்கதிசரணம்; நூனம் ௮ 
Ben, அ௮பூித்தாந்தம், ஏதுப்போலியிஷ் பஞ்ச 
கமும் ௮ட்டகிகரசங்கள். 

WH. SHULD. 
உபயசாதஈமுடையதாய் வெல்லவேண்டு 

மென்னுமிச்சையுடையான் கதை சற்பம். ௮ 
து எல்லாகிககரகத்தினுங் இடைத்ததிற்கதிகர 
ணம். பரபட்சம் தூஷிச்கப்படுசையிற் சுபட் 
சசாதகப் பிரயோகமுடி.வாயுள்ளது சற்பம். 

௰௨. விதண்டை. 
சுபட்சசாபனாவீனமாய்ப் பரபட்சதூாஷஹண 

மாத்திமுடிவாயுள்ள கதை விதணடை. இவ் 
லைசதண்டிகனுச்குப் பட்சமில்ல. சொல் 
வார் பலரையுடையசாய்ப் பூர்டொத்சரபட்சச் 
தைப் 'பிரதிபாதிக்கும் வாக்கியக்சோவைகதை: 

௰௬. எத்துவாபாசம். 
சொல்லப்பட்ட பக்கத்தருமாதுவமுதலான* 

ரூபங்களுளொரு ரூபத்தாற் குறைந்தாலும் ஏது 
வல்ல. 
சிலரூபயோகச்சாலேதுவைப்போலச் தோன் 

தவன ஏதுப்போலிகள், ௮வை அதம், விருத 
தீம்) அரைகார்திகம், பிரகரணசமம்,காலாத்தியா 
பதிட்டமென்னும் பேதச்தாலைவசை, ௮வற் 
por,
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வியாசதமான கேதுவினுடைய பககசரும 
கையின் ஞாகஞ ச௪சம் அரசனுடைய ௮அபாவம 

அசித்தமென்று அ௮சிசசலகமணச்திற் சொல்ல 
பபட்டது. அதுவும் விபத்தமுதலானவற்றினு 
முண்டன்று சாங்கரிய; தோன்றுகெறதாயி 
னு மெப்படி சா௩கரியமின்றாமப்படிச் Hen 

லலப்படும். ஏசெச்சாதஈத்தில முன்னே சோ 
னழம் தோஷம் ஞாகரத்ல் சமரா சமாயது௨ே 
தொடச்சைப்பபண்ணும். தூடணமெனனுமள 
வு, ஜேறல்ல. முன்னே சதோன்றினஹனாலே 
தோஷமறிவிச்சப்படுகையிற் கதை மூடிவாயி 
ன. அனனியச்துசகுப் போகமின்மையின். 

ஏதில் விரோசாதோட ஞாகச்தைப்பண்ணு 
மது விருச்தகேதுப்யோலி. ஏதில் ,வியபிசாரா 
இகளால் ௮ம்படியாகும். அது ௮ரைகாக்இகமு 
தீலாயினவை. அவைகள் வியாததி பக்க தரும 
தீதுவச்சோடு கூடின எதறுச்சொரூப ஞாகமி 
ல்லாமையால் 

அ௮சிசதங்கள் சோடஞாசஈத்சைப்பண்ணுமெ 
ன்பது. அத்தம், ஆ௫ிரையாடத்சம், Cenex 
பாசிசதம், வியாப்பிபசதுவாசிததமென மூன 
றுவகை. 

எவ்கே.தவுச்கு மாரிரையமறியப்படாதது ஆ 
இரையாத்சம். எஉஙனம் சகமாரவிந்த மண 
முடையது. ௮ரவிர்சசதன்மையால் ; மடுவிற்றா 
மரையபோல. கடம் நித்தியம்; சாரியச்துவசதா 
ல். படம்போல ௮ன்பது, மாசிரையாச.௮ம். 

எவ்வேதுவாரிரயச்சிலறியப்.படாதது அது 
சொரூபாித்தம். எங்ஙனம்! சாமாரியம் நிச
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வ்வேதுவாசிவ யமான சாமாநியத்திலிலலை. 
பாஃகரசிச்சமுஞ் சொருபாரித்த?ம; எங்கன 

ம £ பிருதூவி முதலான கானகு பரமாணுவும் 
whe Dus, கரசமுடைமையாலென்பது. காத 

மு ,மை பசகமாகுமெல்லாவற்றினுமில் லே 
பிுதுவிமாசதஇரத்திருத்தலின். ஒருகூறறிலே 
செருபாசிதசம். 

அப்படியே விசேடஸணாடத்சம், விசேடியாகி 
த்தம்; ட, சமர்த்தகவிசேடணாசிச்சம், அசமர்த்சவி 
செடியா௫த்தம் முசலானவை சொருபாசிதத 
பேதடகள், 

அ௨உற்றள் விசேடணாூத்தமெங்கனம்? சச் 
தீம் நிதியம் திரவியமாய்ப் பரிசமில்லானமயு 
டைமையின்,. ji Cw திரவியத்துவவிரிட்ட ட 
dle us வலாமையுடை மையேது. பரிசமில்லா 
மைமாச திரமன்று. சச்சச்துற்றிரவியச்துவ முமி 
a ; குணமாசலால. அதலால் விசேடணா 
Gesu; திரவியத்துஉமென்னும் விசேடணமில்- 
காரமையால், ௮அதனோகூடிய பரிசமில்லாமை 
யு சில்லை. விசேடணத்சனின்மையால் வசி 
ட்டமில்லாமையால. ' எ௩்ஙனம் ? தண்டமா 
நசன்மையின்மை.பிற் றண்டவிசிட்ட மில்லை. 
விசேடியாசதமெகஙனம் ? சச்தம் நிசதிய 

ம்... பரிசமின்மையாய்த் திரவியதது வச்சையு 
டைமையால். ஈண்டும் SAL Cog; aCe 

1p. Ua) ew GY GU TRO LOW ITED வ்இிட்டமில்லை. 

அசமர்த்த விசேடஸறா?த்தமெங்களம் * சத் 
தீம், கரதியம் ) முணதச்துவமுடையதாய்ச் sas
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ணுபாவத்தையுடைமையால். இங்கே விசேட 
ணத்துச்குச் சிறிதஞ் சாமர்ச்தியயில்லை. விசே 
டியமான காரணாபாவத்துக்கே நித்தியச்துக த் 
தைச் சாதிச்ச வலியுடைமையால், ஆதலால் அ 
சமர்த்தவிசேடணம் சொருபாரிச்சமென்பதவி 
சேடணாபாவத்தால் விசிட்டமின்மையால். ௮ 
ற்றாயின், விசேடணமானகுணத்துவம் சச்சச்இ 
லிருச்சின்றதே--எப்படி விசேடணமில்லே? 
அல் ொச்கும் ; குணசத்துவமுண்மையே. அது 
விசேடணமன்று: அதுவே ஏதுவுக்கு விசே 
டணமாம். ஏதன்னியச்சைச் கள்ளுசலென்னு 
ம் பயனுடையது. குணத்துவம் பயனுடைச் 
தன்று; அசமர்சதசமென்றுசொல்லப்பட்டதே. 

அசமர்த்த விசேடியாரித்தமெம்படி | £ இதி 
லே முன்பினனான பிரயோகம். அசாரணச்து 
உழுடையசாய்ச் குணத்துவமுடைமையால் ௭ 
ன்பது. இங்கே வீசேடணமாத்திரமே நித்திய 
தீதுவச்தைச் சாதிச்தவின். விசேடியம் ௮௪சமர்த் 
தீசொருபாடித்தமென்பது, விகேடியாபாவத்தா 
ல் விசிட்டமின்் மையால். விசிட்டமேதுவாடம்ச் 
கொண்டமையால் ஒழிச்சது por Cute. 

எங்கே வியாத்தி அறியப்படா சது வியாப்பி 
யத்துவாரித்தம். ௮%திருவகை. ஒன்று சாத்திய 
தீதுடனே ௨ டனிசழ்ச்சியதில்லாதது. பற்ரொ 
ன்று சோபாதிக சம்பந்தமுடையது. 

அவற்றுள் முதலதெங்கனம், யாத சத்து அது 
சணிசம். எங்ஙனம் £? சலதரபடலம். சத்சாதியு 
ஞ்சத்த. இங்சே சத்தாதிபச்சம்; சணிசத்து௮ஞ் 
சாத்தியம். சத்துவமேது. இல்வேதுவுக்குச் சணி
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ச்து௨த்தோடு வியாத்தியிற் பிரமாணமில் லை. 
இரண்டாவதெங்கனம் £ ௮வன் சரியன். 

மைத்திரிமசன்மையால் /) காணப்பட்ட மை 
திதிரி தலையாகூட்டம்போல. இங்கே மைத் 
திரிமகன்மையாற் கருமைசாதிக்கப்படும். மை 
தீதி மசன்மையிற் கருமை பிரயோசக.ஈன்மு. 
மற்றென்னெனிற் சாசாதியாசார பரிணதியே 
பிரயோசகம். பிரயோசகமுபாதியென்ற கூறப் 
படும். தீக்ருப் புகைச்சம்பந்சத்தில் ஈரவிறடன் 
சையேர்கம். யாகசத்துட்பட்ட கொலைமை அத 
ன்மசாதரம்;) கொலைமையால், யாகப்புறச்துக் 
கொலைமைபோல. ஈண்டும் கொலைமை உபாதி 
யென. உபாடியண் ுமயாற் கெ லைமையேது, 
வியாப் பியஹவாடித்தம். 'அற்றாயின் சாதமா 
வியாபசமாய்ச் சாத்தியவியாபகம்யாது உபாதி 
யென்றுபாகியிலச்கணம்: ௮து நிடேத்திலில் 
லை., ௮ஃதெங்ஙகனம்? உபாதிஇங்ஙனமன்று. .நி 
டேதத்திசைசணமுண்மையால்: அ௮ங்கனமன் 
Cw சரத்தியாசாத்தியமான அதன்மசாதாத்துவ : 
தீதுச்கு வியாபசம் நிடேசத்துவம். எங்கேயெ 
ங்கே யான்மசாதகத்துவமகசேயங்கே நிடேத 
த்தினி உப்புண்மையால் ; எங்கேயெங்சகே கொ 
லைமை அங்சேயங்கே கிடேதத்துவமில்லை ; யா 
சத்இற்கங்கமாலையில் வியபிசாரத்தினால் யாக 
வங்கமான கொலையில கொலைமையுண்டு. கி 
டேசச்துவமில்லையென்ற. 
சாத்தியத்தின் மாறுபட... .டோடு வியாச்சமான 

ஏதுவிருத்தம்- ஏங்கனம் ? சத்தநித்தியம், காரிய, 
தீதுவச்சால் என்பது, இந்சேநித்தியத்துவம் சா
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ச்சே வியாசதம், எதுசாரியம், ௮ஃதநிசதியமே, 
வீயபிசாரசசோடு கூடின வேத, means 

இச௫ம். இஞ்து இருவகை. சாதாரணம், ௮சாதார 
co Der. MANNE. முசலாவது VFEFUES 

Suse Sage ; swmcrw? es¢deHuw; 
1CoussaganQomug. பிரமேயத்துவ ௭ 
கி, சபககமான நித்தியதினும் விபச்கமான 3 

நிசதியச்தினுமிருக்இன்றது. எல்லாம் பிரமேய 
மாசலால், இரண்டாவது சபக்கவிப₹சஙசளி 
னில்லாசது,; எக் கனம்? நிலம் நிசதியம் கந்த 
மூடை எம௰யால் இட்சே சர்சமூடை மையேது 3 
சபக்கமான நிசதியவியோமாதியினின்றம், விப 
ச்சிமான 9, OE Bw சலாதியிளினறும் நீங்கெெது. 

காசமுலடமைச்சுப் பிரிதிவி மரதத ரத்தி ரு 

ப்புணமையால், உண்டாகிய சபட்சவிபட்௪ 
முடையவேதவுசகுச் சபச்கத்திலிருந்து al uid 
SSD ESC நியமமாம்ச், கமகச்சன்மையினா 
னந்த சியமாபாவமே லியபிசாரம். wo இரு 
வசையாற்கூடும். ச,பக்கவிபக்சத்திவில்லாமை 
ney துஉற்றினிருச்சலாலும். 
ஏதுசகுப் பிரநிபட்சமான வேரறாகுமேது பி 

ரகரணசமம். சர்ப்பிரதிபட்சமென்றுஞ் சொல் 
லப்படும். எங்கனம் ? சத்தம் நிததம். அநிச்திய 

திரும? சோன்றாமையால். இசே விபரிதார்த்ச 
த்தைச் சாதியாநின்ற சமாஈபலமாகய ேறநுமா 
கம் பிரதிபட்சமென்று சொல்லப்படும். ௮த ௪ 
சல்லியபலமன்ற. ௮2 பிரதிபட்சமள்ற. 

அங்ஙனமன்ரோ, விபரீதத்துக்குச் சாசசமர
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ஏவறுமாஈம், உபவியம்; உப£வகம், அறு 

பயம் என மூனறுவகையாம். அவற்றுண் மூ 
தலதுவவில மயையுடையது, இரண்டாவது வ 
வியில்லாசது, எஉஙனம்£ பரமாணுச்கள ௮ 
நிசதியம். மூழர்த்சமாகையால; சட்மபோல. 
பிரம ஊத்தாற் கவாப்படாச சருமியான ப. 
மாணுர்சளின நிரதியசதலாறமாஈக கூடா 
Ble ஆ௫ியைபாசிதியால. இதனாற் ST LD MT EXO 

சாதகசதுச்குப பிரமாணியம பணிசசப்பட்ட 
ஆ. அன்றியீதற்குச தோறறமேயிலலாமையால். 
ஆசலால் உபசீவியம் வாதகமே, உப€லியம் 
ஓழ்பலமானசால். வாசதியம எங்கனம்? இர் 
தவநிசதியததவாதும மே, மூனறுவது சற்பி 
ரதிபட்சம்துள௨! பபலசதால். 
'ஏதுகருப் பிரசதியட்சாதி பிரமாண காற்பச்க 

த்திற் சாத்தியாபாவ பரிசசினனம். அது சாலாத் 

இயா,பதிட் ம, பாதிசவிடையமெனற ஞ் செ 

ல்லபபடும் எங்ஙனம? தீ வெம்மையில்லது. 
பதார்ததக்.எ்வததால ; சலமபோல. இகசேப 
தாராசசசதுவம் ஏது. அதுக்குச் சாத்தியம வெம் 

மை யில்கது. HID. gum சாட்ட 
யானே பரிச்ரின்னம். தலாசேந்திரியச்தாற 
றஜீயினதவெம்மையில்லாமை தள்ளப்படுகையா 
ல், இன்னுங் சாலாத்சியாபதிட்டம் sewer 
ம்? கணிகத்துவஞ் சாதிககன்றபோது சொன் 
ன சச்சுவலேது. எங்கே கணிசச்துவஞ் 125) 

யம் ௮சனுடைய பாவம பிறத்தபிஞாமஈம். பிர் 
இியட்சததிஞற் பரிச்சின்ன ஏசென்றால் முன் 
ஏமறியப்பட்டு. அதுவே இகாஈடமென்று பூ



௨ FALLACIES, 

ரவ ௮நுபவத்தாற் சகித்தவாசனையோடு கூ 
யலிந்திரியத்தாற் பிறந்து பூரூவாபரசாலத்தைய 
டைந்த புநத்சபிஞாரச்சால் சடத்துச்கு நிலை 
மைதணியப்படும். 

இந்த ௮2தமுதலான பஞ்சவேதுட்போலி 
யம் பக்சதருமத்துவ முதலான Guesigas 
தாலேதுஉல்லன. தம்சாத்தியத்சைச் சாதியாத 
னவிலக்கணமாகுங் Cana BCs Gu gy en. 
ய அதிவியாத்தி அவ்வியாத்தியசப்பவங்களுமி 
வற்றடநரும். இவ்வைந்தினும்வேறல்ல. 

அதஇிவியாத்தியடையது வியாப்பியத்துவாடி 
நீதம். விபச்சத்தினீச்சமில்லாமையால். சே 
பாதிசச்துச்தாலும். எங்ஙனம் £ சோவிலக்க 
கரம் என்றும் பசுத்துவத்துச்கு ௮.லதா,. முத 

லானவுண் மயிற் பிரயோசகம. 
அவ்லியாசதிச்குப் பாகாடித்தம். எங்கனம் ? 

கோவிலக்கணமென்னுஞ் சித்திரயன்னமான 
அலைதாடி. ௮சம்பவம் சொரூபாடித்தம். கோ 
விலக்கணமான ஒரு குழம் புடைமை. 

0௪. சலம், 
தாற்பரியம் வேறுபடச் சொல்லுஞ் சொல் 

லுச்குப் பொருள் வேறு கற்பிச்துத் தூடணஞ் 
சொல்லுதல், சலம். எங்ஙனம்? முதம் தாற்ப 
ரியச்தாற் சொல்லப்பட்ட ஈவசம்பளமுடை 
யானிம்மைந்தனென்னும் வாக்சியச்திற்கு வே 
அபொருளாய்ச் சங்தெதொருவன், இகீனுக்கு 
நவகம்பளங்களில்லை.--வறுமையால் இவலுச் 
கீ இரண்டாயினுமில்்லை --எஏங்கனமொன்ப



சாதி, orm 

தென்று தூடியாறின்றான். இவ்வாதி சலவாதி 

யாதலாற்றோற்றவன். 

OG. ng. 
அசத்சான .தீதரஞ் சாதி. உற்கருவ முதலா 

&, பேசச்தாற் பலவகைபெருகுமென்னும் ப்ய 

த்சால் "எல்லாஞ் சொல்லப்பட்டனவல்ல.! அவ 
துள் வியாதிசமான இட் டாச்தசருமத்தாற் சாதி 
க்கும்போது இவ் வியாபகத்தருமத்தை வருவித் 
கீலுற்கரு-ஜமென்னுஞ்சாதி. எங்ஙனம் ? சத்தம் 
௮றித்தியம், சாரியத்துவத்தால் கடம்போலவெ 
ன்று சொல்லுதற்கண் ஒருவனிங்ஙனஞ் சொல் 

லாநின்றான் காரியத்கவவேதுவாற் கடம்போ 
லச் சத்சமங் இயமாயன் அர்தவேதுவாலே ௮ 
துபோலவே சதஞ் சாவயவமாககே.ண்டுஞ்சா 
த்தியவியாத்தமான திட்டார்தமான கரமத்தால் 
என; 

அவ்வி ரபசமான தருமத்தின தபாவததை 
வருவித்த। அபகருஷூமென்னுஞ் சாதி. Gr 
என்ம் முன்சொன்ன அ௮ுமாநத்தில் எஈவன் 
இங்ஙன் சொல்லாகின் ரன், கா௱ியததுவ 
வேதுவாற் சடம்போலச* சத்தம் அநித்தியமாயி 
ன், அந்தவேதுவிற் கடம்போலச் சச்தமுஞ் செ 
லியாற் சவரப்படாததாகவேண்டும், கடஞ்செ 
வியிற் கவர்வசன்றேயென. 

௰௬. நிக்கிரகத்தாகம். 

தோல்லியேது நிக்கரகத்தாகம். MH ML, 
அதிசம், அபூத்தாக்சம் அர்த்தார்தாம், அப்பி 
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ரதிபை, மசாறுஞ்ஜணை, விரோசம் முதலானபே 
தீததாற் பலவிதமாயினும பெருகுமென்று செ 
ல்லப்பட்டனவலல. சொல்லவேண்டியபொ 

ருளிற் சி து குறைதல் நாகம், சொல்லேண 
ய பொருளினதிகம் ௮இசம்.. இத்தாரதகக 

ன கேடு ௮பசிசசாஈசம்: பிரக(சததில் சம். 
சசமான பொருளுடைய சொல் இரத்தாக்தாய 

2 ததரததி னது தோனருமை அப்ப! ரதிபை. Be 
குப் பிரதிகஉமாயப பரனுகதச் சம்மசட 
னவர்தததசைசசாமே அங்கீகரி, தல் மதா ரூ 
ளை. இட்டாரச்சபஙகம விருத்தம். ஈண்டுமி 

5வும வேண்டாமையாகிய ரூபபேசஙசஞடிக 
NEE CUBA MP MLO GDP Ww YW 

தருக்கம் முற்று ப,




