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யையே. 

. அரீச்சுரனருடா வம்பலக்குணபா, லரீச்சுரமாச்கு மரிஷயைவாழ்த் 

. தருமாணிகுழிசெய் தஇிரிவிக்கொமன், நிருமாணடி௰யணை சென்று 
சேர்க் துய் துமே, 

, இருவிராமேச்சாஞ் சேதுவிஞற்றுர், இிருவிராமன்செயல் சரத 

யார் திய, 

. ஒழிதிருவில்லொரோ மொன்றினுமொன் நிய, கழிதிருவில்செ. 
மைச்காக்குமாகாக்குமே. 

. மீன்முறர்பிறப்பினும் விமலனைவழிபடு, மான்மனி௰த்தெமக் 
கதுசெயவருளு2ம. 

அரியொருசண்ணுகச் தருளுமென் ஐருளிய, வரியடியவரடிவண 

ங்குதும்யாமே, 

. அரனியைபெய்தலி னரிப்பெயருடையா, னவனிபையயெய்திடி 
னவ்வியைபெளி2 த, 

7ம் நடேச சவ பரம்பொருளது அரிய பெரிய 

சரிய இிருகெறிடரின்று சி?வாபநிடத முதலிய வுண்மை 
தால்களை யாயு முறையா ஸாப்ச்து ௮ச்சுவபரம் பொரு 

எது தலைமையுட் டலைமையாய வுண்மைத்தன்மை இஃ



தென வுணர்ந்து கோடற்குரி.ம வுண்மைத் தவப்பேறு 

ஒரு தலையா ஜனொருசிறிதும் ஒருஞான்றும் ஒரு வாற்றானு 

மின்ருதன்மேலும் தமக்குரிய பொய்்நூன்முறையுவ கை 

விட்டு துருவாசமுனி தலிய அறு வறு (poo auf 

சாபமொழீப் பாஈதள்வாப்ப்பட்டு மிகப்பெரிதும் பிண 

ங்கி பொய்மையுட் பொய்மைய மேற்கொண்டு வறி2த 

பிதற்றி யிரண்டுமின்றி யுழிதரும் ஐயிரவுடைபரு ளொ 

ருசாரா£ இஞ்ஞான்றின் இரு? வறு வழக்களும் வேற. 

லொருவாறு மின்றி ஒருவன் கரமருவு தண்டு கண்டி 

விரைந்து கரந்தொழிந்தும் தன் குரைப் பொழியாத 

ஞாளி யொப்ப எமதுண்மைநாற் படைகோக்கி யாது 

நிற்றலாற்றா2 தாடி. யொதுங்கி யொழிக்தும் இடையறவு 

cit gf குரையாநிற்கின்றனர். 

தான்றோன்று மத்2தாற்றசோச்கி குரைக்கு மொரு 

ஞாளி தன்னா2ன தன்மாட்டி நிகழு 5 இங்கு யாதுந் திங் 

கட்கின் மாம், அவ்வாறே அவர்தாம் தண்டு குழறு மக் 

குழறுபாடுபற்றி யெம்ம?னார்க்கு நிகழுங் கேடு யாதும் 

பண்டும் ஒருதலையா Cen mar pay gy மொருஞான்று 

மின்றாம். ஆகலான் அதுபற்றி யாம் யாது மா தவண் 

டா. அல்லதூஉம் 'உய்த்தனர் தேன்மழை யுதவிப்2பாற். 

நினுங் -கைத்திட ற்விருமோ காஞ்சிரத்கனி-யத்தக வல் 

லவோ வறிவிலாதவா-௪சித்தம துணர்வகை தெருட்டுகின் 

pes” என்பதனான் மதம் மானம் மயக்கம் காணின்மை 

அறிவின்மை முதலியனபற்றி இவவாறு பிதற்றுவார் 

ஒருவாந்றாலும் தெருட்டற்ப)ல ரல்லராதன் மேலும் 

4; அ றிவிலார்க் குரைப்பவ ரவரிற்பேதை”' என்பதுபற்றி 

யாமொன்று பீண்டுரையாதொழிந்து ௮வையெல்லா 

மெமதணிகலமெனக் கோடலே எமது சால்பிற் கழகாம். 

ஃதற்றாமாயினும் *கன்றிதரு வாருமொரு ஞாளி



குரை செய்தா - னின்றதீன் வெகுட்சியை நிறுத்தல்கட 
னாகும்!” என்னு ஈயத்தானும் அன்றி இங்ஙனங் குழறும் 
அக்குழறுபடையுடையார் அது கழுவும் கழுவா யாது 

மின்றி மிகப் பெரும் கொடிய நரகினைத் தலைப்படுத 

லொருதகலை: அகலான் அதற்கரங்குக வென்பஅபற்றி 
நிகழுமிரக்கத்தானும், மேலும் எமது சிவ பரம்பொரு 

ளது மிகமேலாகிப லைத்துட்சிலம் கருவி. நான் முறை 

பற்றி நின்று கேளாது போதகாசிரியர் போதகமாத்தி 
மையாற் கேட்டுச் சிந்தித்து வைகு மறிவாற்ற லிலராய்க் 
காதன்மாத்திரைாேே வுடைய ரொ சாரார்; அவர்தம் 

குழறுபடைபற்றி யொரோவழி மயங்காமைப்பொருட்டு 
ஒரு சிறுநெறி காட்டுகயவன வறிவொழுக்குடைய ர்ய்ர் 

தருளு மாணையாலும் யாமிஃதெழுதுவான் புகுந்தனம். 

இனி அவ ராண்ேடோதும் பொருளெல்லாம் ௮ப்பெய 

சோ டியாது மியைபின்மை மேலம், யாண்டும் யாதும் 

பிரமாண மின்மையிற் சூனிபேபாம், அவை அஃதா 
தல் ஸ்தாலிபுலாக நியாயம்பற்றி யீண் டொருசிறி தெடு 
ததுக்காட்டிச் தேற்றி யொழரிது மென்பது, ப 

ஸ்ரீ ்ரீம?த ராமாநூஜாயஈம: என்ப ஸ்ரீராமனனு 

சனாப ஸ்ரீமத் லக்குமணலுக்கு வணக்கம் எனப் பொ 

ருள் பிம்? பாலும், அல்லாக்கால் ஸ்ரீ சத்தம் இரண் 
டாண்டி இயைந்துகிற்றல் பொருர்தாதென்க, 

இனி, ௮ளனுசன் ஸ்ரீயினையுடையன் எனவே வவ்வரு 
தசாபத்திபற்றி இராமன் ஸ்ரீயினை யுடையனல்லன் என 
ப்பட்டு உடையார்தம்மின் இல்லார் இழிசன.ராதல் பெ 
இரும், ௮ஃ3தல் ஸ்ரீராமஜெயம் ஸ்ரீரஸ்து என்றாற் போ 
ல வைத்து வழங்கும் வழக்குண்மையின் ஆண்டு மிவவா 
ஹே இன்மைப் பொருளா மென்பது முடியும். ஆகலான் 
அஃதவ்வாறுகோடல் பொருந்தாதாலெனின் அற்றேல்



ஒரு நிசராகாது தம்முள் தமீதரமுடைய பொருளிரண் 

டனுள் சிறந்த பொருட்கு மத்தபாவழும் சிறப்பில்பொ 

ருட்கு மத்பாவமும் தமாறு இங்கனந் தலப்பெய்து 
கோடற்கு நியாமக மென்னை ஒன்றுங் காண்கிலம், 

௮. தன்று ஆண்டுத் தனிகின்ற ஸ்ரீ தனிநிலை ஸ்ரீயே 

யாம். ஆகலான் நீயிர் ௮துவு மொன்ருவைத் தெண்ணி 

யிவ்வாறுகோடல்பொருந்தாதாலெனின் அற்?றல் ஈண்டு 

நின்னை வினவுதும் ௮துவருமாறு ௮த்தனிரிலைழொ தி 

அடைமொழி வடைகொளி அடையில்களவி யென்ப 
வற்றுள் யாதுகொல்லோ பின்னையதாம் பிறவெனின் 

௮ஃதன்ன தொன்றன்றாம். இனி ௮ங்கனம் கோடு?ம 
னும் ௮ஃதாண்டு யாதன்பொருட்? வெழுச்து நின்றது? 

அது 'இக்நாற்பெயரென்பதுஞ் செல்லாது முன்னர் இக் 

நாற் பெயர் இஃசென வேறெடுத் தோதப்படுதலான், 

இனியது மூலாக்காமென்பது மேலாது. முன்வருமக்க 

ரமு மிதுவுர் தகம்முளொப்பன வாகலாலும் அவ்வக்கரக் 

op யன்னதன் மூகலானும் அ௮ல்லதாஉம் அதனை மாற் 

'கோடல் நும் வழமக்கனமையாலும், 

௮ஃதஃதன்று, செல்வத்துட் செல்வமெனப் பொரு 

ள்பட்டு இராமனை விசேடித்து நிற்குமென்றாற் பமிமிழுக் 
கென்னையெனின் ௮ றியாதோதினாப் ஆண்டு வணங்கற் 

குரிய பொருளாய வனுசசத்தம் அ௮வ்விசடியமா யொ 
Wu வஃதன்றாப ராமசத்தம் வி?சடியமாமாறு விழு 

க்காகாமை யாண்டையதன் ahs, இனி யவை தனி 

த்தனி இரண்டனோடுஞ் சென்றியையு மென்பதூஉம் 
பொருக்தாது. தம்முட் டாரதம்மியமின்றி யொழிதலா 

னும் ௮வை யில்வழி அண்டை வழிபா டியாதும் பய்ன் 

படாமையாலும், ௮ஃதன்றுபிரணவாக்கரம்முற்கோடல் 

லும்வழக்காத லெவ்வாறு வவ்வாறே விதனை முற்கோட



@ 

லெம்வழக்காலோவெனின்* அற்றேல் நின்னை யீண்டொ 
ன்று வினவுதும். ௮ஃதாமாறு ௮தனை gator (pp 

2காடற்குரிய நியாமகமென்னை யொன்றுங் காண்டிலம். 
௮ஃ தல் நீயிரதனை யவவாறு முற்கோடற்குரிய நியா 
மச மென்னையென விண் டெதிர்வினா நிகழுமாலோ வெ 
னின் நிற்கொப்ப வெற்கு அதற்கு நியாமக மின்ருயி 

னன்ரோ யா மதற்கஞ்சி யொதுங்குதும். இனி ௮ஃதுள 

தாயினும் யாமீண்டு நினது தில்லைத் “திருச் சித்திரகூட 
மான்மியஞ் ஞ் சூன்யமாதல் தேற்று தற்பொருட்டு வெழுர் 
து வத்தேற்றமுறை விஃதாகலின் ௮ஃதிண்டு மின்னை 

வின விஞாம். அவ்வாறன்றி நீ இந் அண்வினு முதலியன 

நிகழ்த்துவார் வைகுகர்வாப் வைகி அ௮ஃதியாதுங் சேட் 

டு மறியகில்லகய், ஒன்றனை கோக்காக்கா லின்றி கோக் 
கன் ௮வாவுங் குழவிகளொப்ப யா மோதக் கேட்டமாத் 

திரையானே வினாவுகின்றனை, ௮ஃ தங்ஙகனமன்றி யெம் 
ிமாப்ப2வ வினாவு முறையான் வினவு தியாயின் ௮௦ 

தாண்டு விடுக்குதும். ஆகலின் ௮ஃ இண்டு விடுத்தற்கு 

யாது மியைபின்ழும். அதுடிற்க 

நீயோது மவவழக்கு யாண்டும் யாதும் எதுவின்றி 

கெழாமையின் ௮ஃதங்கன முற்கோடற்குரிய வேது 

ஒசல்2வண்டுமென்ச, இனி அ௮தற்கது யாண்டுமின்மை 
பானும் ௮ன்றி ௮ஃ தீண்டோதாமையானும் ௮ன்ன 

பிறவாற்றானு மஃதின்றென்பதே தேற்றம், ஆகலின் 

௮2 துண்டென்றோதல் போலியேயாமென்றொழிக. 

இனி ௮ விளக்கப்பொருட்டாமென விடுப்பின் 

அஃதப்பொருட்டாகாமை நிருத்த,நால் வல்லார்வாய்க் 

மகட்ணெொந்துகொள்க, இனி இலக்கணை குறிப்பு தாற் 
பரியம் முதலியவற்றுள் யாது மீண்டைக்கேலாமை ௮ம் 
முறை யுணர்ந்தார்பாற் கேட்டுணர்க்துகொள்க, ௮ஃ



தேல் அஃ்தரியது சத்தியென்னாுமோவெனின என்னம். 

என்னை ௮ஃதாதற் கலாமை நின் சத்தியின் வைத்து 

நீயே ௮றிவை ஆகலான். சத்தியாய் என வருதலானும் 

சிவம் சத்தியினின்று 2தான்றுமென்ப வாகலானும் ௮து 
அமக் இழுக்காய் முடியும்போலுமெனின் நும் தூற்பொ 

ருள் யாதுமறியாது பிறழவைத மதாலுக் துணையி னமை 

யாது எந்ழூற் பொருளும் ஓதுமாறு வீண்டுத தலைப் 

படல் சாலவழூ3தபாம். லுதுறிற்க, நீவிர் ஈண்டுஃ தஃ 
தென வோது மமாத்து ௮ மமொக்கு மறிவிலா சோது 

மோத்தே யாமென் ரொழிக, இனி நீயிர் ஈண் டில்தோ 

துமாஜரொப்ப வாண்டாண்டு உருத்திரன் சங்கரன் வென் 

ஈடேசன் என்று இத்தொடக்கத்தன வெல்லாம் ஒரு 
பொருண்மொ( UTED us தோதினிர், அவை யன்ன 

arse எம் நால்பற்றி?யாதினிர். ௮து நுர் நாற்கண்ணும் 
எந் நாற்கண்ணு மின்ராம், நுந்தூற்கணின்மை நீயிர் 

அறியுமா றெவவாறு, அவ்வாறே எந்நூற்க ணின்மை 
யாம் அறிதும், எனவே நீயிர் ௮ஃதறியா தோதுமாறு 

'போந்தவாருயிற்று, 30 3 லிது நுமக்குமொக்குமாலோ 

வெனின் ஆறியாதுசொன்னிர் நும் பரம்பொருள் இயல் 

பிதுவென்பது எச்.நாலுள் யாண்டும் யார்க்கும் புலனா 

மாறு நிகழ்தலின் ௮ஃ தெமக் கொக்குமாறு யாங்ஙகன 

மென் ஜொெழிக, இவ்வாறு நுந்நூலுள் எம் பரம்பொரு 

ளியல்பு விதுவென வோதாமை நீயிரே ஆய்ச் தறிகுவிர், 

ஆகலான் எல்லாவற்ழுலும்௮வவாரோதல் இழமுக்கேயாம் 
சன் ரொழிக, ௮ஃதாயினும் நீயிரீண் டோதியனவெல் 

லாமல்ல இனி ௮தனுண்மைப்பொரு ளென்னை யெனிற் 

கூறுதும், எமது குரவராய சாமானுஜப் பெருமாளுக்கு 

வணக்கமென்பது, அது இதுவாலோ வெனின் இது 
செப்புவழுவேயாம். ௮துநிற்க,இனி௮ஃதஃ சாமாயிலும்



6 

அதுபற்றியு நுங்கருத்து' நிரம்பாமை காட்டுதும் தன் 
பெயர் பிறர்பெற்றுய்யுமாறு முன்னின்றுப்யச்செய்யும் 

௮ப்பெயர் முதலை முதற்கண் வணங்காது வுய்தற் பொ 

ரூட்டு ௮தனை இடைவாயெய்தி யுடையானை ஒருவன் 
முதற்கண் வணங்குமாயின் ௮வ்வணங்கியானை யம்முன் 
னேன் பின்னேனை யுயர்த்து தன்னைத் தாழ்த்த விழி 

வரவுபற்றி செற்றமுற்று வொறுத்த லொருதலை?யயாம் 

இணி அ௮ப்பின்னோனும் முறை பிறழ்க்து ஆற்றல்பற்றி 

அவற் சருளாதொழியும் ஆகலான் ௮ஃதிரண்டுமின் றி 
விடையே வுழிதருதற் கேதுவாய்முடியுமென்ச, இருந்த 
வாற்றான் ' ஸ்ரீ ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய ஈம: என முன் 

னெழுத்து நிற்றல் இந்நால் நில்லாது இறுதற்கேதுவே 

யாம். தகலீன் ௮ஃதெமக்கே இனிதாய் நினக்கிடை 
யூரூயிற்றென்றொழிக. இன்னு மவவனுச சத்தம் பொ 

அச்சத்தமாமாகலான் ௮ஃஇண்டுச் சிறப்புச் சத்தமெ 
னக் கோடலும் பிறவு மிழுக்காதல் இவ்வாஜோர்ந்து 

உணர்ச்து கொள்க, பிறவுமன்ன, 

இனி, தில்லைத்திருச்சித்திரகூடமான்மிய மென்பத 
னுள் வைத்து தில்லைத்திருச்சித்திகூடம் என்பதலுள் 
தில்லை யென்பது சிததரகூட சத்தத்தினை விசேடித்து 
நிற்பதோர் ௮ன்னியயோக வியவச்சேத பதமாம், ஆக 

லான் ௮ஃதவ்வாறு வியவச்சே தஞ் செய்யய்பட்டு நின்ற 

சித்திரகூடம் வேறியாவையெனக் கடாயினார்க்கு ௮வை 
கடம்பவனச் சித்திரகூடம் முதல் என்ணிறடத பல 
வேறு தஇிறத்தவென விடுத்தொழியு மொரு சாராரை 
நோக்கி பிறிதொருசாரார் ௮ஃதேல் ௮ஃதனவத்தை 
யாய் முடியும்போலுமென மறுத்து வை காத் இத் 
இசகூடம் கமலைச் சித்திரகூடம் என்னும் இரண்டுமாம், 
ஆகலான் ஈண்டைக்கு ௮னவ.த்தையாமாறு யாண்டைய



தென வாசக்கை யொழிலராலோவெனின் அற்றன்று 

அவ்வழக்கியொதும் யாண்டு மின்மையானும் :ரமாண 

மின்மையானும் ௮ஃதஃதன்று திருச்சித்திகூடமென் 

பதனுள் சித்திகூட சத்தத்தினை விசேடித்துரின்ற திரு 
மொழி திருவில் சித்திரகூடமாய ௮ன்னியயோகவியவச் 

சேதம் செய்தற்கு வெழுந்ததன்றி ௮யோக வியவச் 
சேதபதமாத்திரையேயாம் என்பது நுமக்கு மொக்கு 

மன்றே தன்வத்2த, இதுவுமாலோவெனின் 2s pSpwa 

இதனானே விஃதயோக வியவச்சே தஞ் செய்தற்குரியது 

இஃ௫ ௮ன்னியயோக வியவச்?சதஞ் செய்தற்குரியது. 

என இத்தொடக்கத்தான் நிகழும் நியதியாது மின்ரு 

தன் மேலும் வி2சஷண மெல்லா மொன்ரு யொழியாது 

LID UM GD ம்வண்டா வென்ஃவ டியுமீ ஆகலான் 

அது விசேஷணாங்களின் வேற்றுமையறியாதார் கூற்றே 

யாமென்றொழிக, 
அற்றற்றாம் ஆயினும் நீயிர் Ya ut Sap gid அவ 

வருத்தாபத்திப் பிரமாணம்பற்றித் தில்லைச்சித்தா கூட 

மான்றுண்டென்பதற்கு நம் வாய்மொழியே வமையுஞ் 

சான்ருலோவெனின் ஸஅுற்றன்று, ௮ஃதவ்வாறே நீயி/ 
ஆண்டுத் தலைப்பெய்தோதி யொழிக் ததனை யிஃதிவவா 

©) pear வதனை மறுத்தோதற்பொருட்டு யாமீண் டெடுத் 

துக்கொண்ட வத்துணையே பிறிதின்ராகலான். 

௮லஃதல் தில்லைத்திருவம்பலம் என நீயிருங்்? காட 
லின் ௮து நமக்கே இழுக்சாய் (6டியும்போ ௮மெனின் 

௮றியாதோதினாய் மதுரைத் திருவம்பல முதலிய திரு 
வம்பலம் பிறவிலவாயினன்றோ ஙின்னோத்து விண்டு நிலை 

யுகலுடைத்தாம், ௮வைகாம். யாண்டும் யார்க்கும் புல 
னாமாறு மிக்கு வழங்கும் பெருவழக்காயுண்மையின் எம 

க்கு இழுக்காமாறு யாண்டையதென் ரொழிக, guar



ற்ரான் யாமீண்டுரைத்திவைத்த நியாயவாதமாய KG) ay 
றிக்கஞ்சித் தில்லைத் திருச்சித்தரகூடமென்னும் ௮ப்பெ 

ய்ர்தான் யாண்டும் யாதும் இயையாது நிலைபேறின்றிக் 
கெட்டொழித லொருதலையேயாம். ஆகலான் அதுபற்றி 
ஆண்டோது மோத்தெல்லாம் அதன் முன்னரே யோடி 

யொதுங்கி யொழியு$ரவே, அல்லது சறுவரையேலு 
நின்ருற்றமாட்டா வென்பது விதனா னறிரந்துகொள்ளுக. 

அது நிற்க, 
இனி அ௮ஃதங்கனங்கோடு?மனும் சித்திரகூடமென் 

Ug சிச்திமுடைச்் தாயதோரில்லம் எனப்! பொருள் 
படும், படவே அதற்குரிமையுடையனா யாண்டு வைகி 

வேயா வாழுமாஉவும் செல்வவி?சடமுடையதொருபசு 
மென்பது*தானேபெறப்படுதலாலும் ௮வனிண்டை யுயி 
ர்ப் பாகுபாட்டினுள் வைத்து சிறப்புடைமகளாய் முடித 
லானும் ௮வன் ௮ரணாணையான் அண்டுப் போந்து வை 
கும புரு?டாத்தமனெனவேபடும், படவே வவன் ரிப் 

பசுமவ பிறனல்லன் என்பது பெறப்படுதலின் ௮ஃதெம 

க்கே வலியாயிற்றென்பது தெற்றெனவறிக, விரிப்பிற் 
பெருகு மாகலின் இகனை யின்னுமீண் மிரைத்தவாறு 

பற்றி விரித்துணார்துகொள்க, 

இஃதென் சொல்லியவா3முவெனின் இல்லைத்திருச் 

சிததிரகூடமென்னு மொருபெயர் சுருதி ஸ்மிருதி புசா 

ணம் இதிகாசம் என்பவற்றுள் யாண்டுங் காணப்படா 
மையின் ௮து பிரமாணமின் றி வறிதே புதுவது படைத் 
துககொண்டதோர் இல்பெயரேயாமாகலான் yOu 
யா்பற்றி யாண்டோது மோத்தெல்லா மப்பிரமாணமே 
யல்லது பிரமாணத்தின் பகுதியவல்ல ஆகலான் ௮வை 
யெய்லாம் ரூனியமே யல்லது வுண்மையல்ல வென்பது 

பிரமாணற்களாலும் பொருந்துமாற்றாலுர் தெரித்துணா
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த்தியது சூனிபமாதலை யிண்டுப் பொதுவகையானே தெ 

ளிவித்சவா றெனக்கொள்க. முன்னர்ச் சிறப்புவகை 
பற்றி ௮ஃதினிது தெளிவிக்கப்படும், ் 

௮ஃதேலஃதஃதாம் ஆயிலும் ஐயிர வு நெறி யாரி 

யர் தம்மான் ௮த்திருப்பெய ரெடுத்தாளப்ப்டுமாறுகண் 
டாம், அவர் தாம் முக்கியப் பிரமாணமாய தமிழ்?வத 

முடையராதன் மேலும் நித்தர் முத்தர் ௮ன்னராம் என் 
பது நூமக்கு மொக்குமன்தே, ஆகலான் ௮ஃதவர்தந் 

திரூவாய்மொழியா தன் மேலும் சூதமுனிவனார் ௮.நுவச 

தழமும் பிரமமுனிவனார் புசோவாதமுமேயாம். கலான் 

யாமதனை யவ்வாறே வழி மொழிக் துகோடன் மாத்திசை 

யே பிறிதின்றாம் ஆகலான் ௮து மேலோதியவாறேபடை 
த்து மெர்ழிகிழவியாதல் சாலாதாலோ வெனிச* ஈண்டுப் 

பிரமாணமுண்டென்பதனை யுடம்பட்டாய்க்கு ௮ர்கயம் 

பற்றி ௮ப்பிரமாணமாமாறு முடம்பாடாவதல்லது மறுக் 

கப்படுவதொன்றன் மும், ஆகவே வேத நால் அன் நூல் 

மூறைபற்றி யனாதியாயினுமாக எந்நூன் முறைபந்றி 
யாதியாயினுமாக ௮து பிரமாணநாலென்பது அமக்கு 

ூடம்பாடேயாம், 

௮ ஃதங்ஙனமாக வதனை விரித்துணர்த்தற் கெழுக் 

தது புராணழாலென்பதூஉம் நமக்கு உடம்பாடேயாம். 

௮லதற்றாக யா மேலோதியவாற்றான் அப்பெயர் றுக் 

நூல்களுள் யாண்டும் பிமுண்டு மின்மையின் ௮து படை 

தீது மொழி சளெவியாதல் சாலாமை யாங்கனமென் ay 
pe. பரால்கள் தம்மு ளொன்றோடொன்று முரணும் 
வ(தி முரணாதவாறு கோக்கு யோதிப்போர்த தொல்லா 

சிரியன்மார் ௮வை .அதற்கியையாக்கால் தம்மூள் வன் 
மை மென்மை யென்னலுர் தமதரம்பற்றி மென்மை யொ 
பித்து வன்மையேகைக்கொள்வசென்பது எல்லார்க்கும்
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ஒப்ப?தேயாம், கலர னது முதநாலுட் காணப்படா 
மையின் நுமது ஐயிரவுகெறி ஆசிரிய ரோத்தாமாயிலும் 

சூதன் பிரமனோத்தாமாயிலும் ௮ப்பிரமாணமேயாமென் 
பது தெற்றெனவறிக. இனி மனிதர் முனிவர் முதலி 
யோர் ஓத்தெல்லாம் முறையே மேன் மேஷேக்க தம்முள் 
ஒன்முனொென்று மறுக்கப்படுமென்ப.தூஉம் ௮க்தாற்கெல் 

லாம் ஜப்ப முடிக்த2தயாம், அ௮ல்ல,.தாஉம் சாரதமுனி 

வற்கு இச்சரிதமோதிய பிரமமுனிவனார் ௮து மேனாள் 
தனக்கு காராயணமுனியானோதப்பட்டதென வீண்டோ 
தப்பட்டது. இனி ௮ச்காமாயணமுனி ௮ஃதுணர்தற் 
குரிய வரலா றியாது மீண்டும் யாண்டு மோதப்படாமை 
Go wg பொய்யோத்?தயாமென் மொழிக, அன்றி 

யஃதன்னிதாதல் யாது மோத்துமுறை யன்மையானும் 

அன்ன பிறவாற்றானும் ௮து படைத்து மொ [நிகிளவியே 
யாமென்பது பசுமாத்தாணி2பா ஸனாட்டப்பட்டவாறு 
காண்க, இன்னும் ௮வவையிரவு நெறி யாசிரியர்தாம் 
கண்ணுதல் கமலக்கண்ணன் சண்டணேன்று?காடன் முத 
லிய வுண்மைச் சரித முள்ளவாறே ஆண்டாண்டு ' தக் 
திருவாய்மொழியுள் வைத்தோதுதலின் அன்னர் இன் 
ஷனோரன்ன பொய்மொழி யோதியொழிவ சல்லசென்பது 

தானே போதரும், போதவே ௮ஃதவர்வாய்மொழி யொ 

ப்ப பிறர் படைத்து மொழி களவி3யயாமென்பது வச் 

சிரகவசமொப்பப் போக்து கெடந்தவாறு காண்க, பிறவு 
மன்ன இருர்தவாற்றான் தில்லைத் திருச்சித்திரகூட மெ 

ன்லும் பெயர் யாதும் யாண்டும் மூலமொழியின் றி புது 

வது படைத்து மொழி சளெவி?பயாமென்பது எல்லார்க் 
கு மெல்லாவாற்றாலும் இனிது விளங்கும், விளங்கவே 
அதுபற்றி ண்டோது மோத்தெல்லாம் படைத்து 

மொழி ளெவியேயாமென்பதூ௨ மவர்க்கெல்லா மொரு
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தலையா னினிதுவிளங்கும் ஆயவரஈற்றான் ௮வற்றையெல் 
லார் தனித்தனியெடுத்துக்கொண்டு இதனான் இ௫வ* 

விதனுனிஃதலஃ்தென வேறுவேறெடுத்துக்காட்டித் தேற் 
றல்வேண்டா, ௮ஃதித்துணையினமையும். ஆயினு மின்னு 

மஃதவவாறாதல் மிக்க மந்தமதி யுடையார்க்கு மினிது 
விளங்குதற்பொருட்டு வொருசா ரவற்றின் வைத்துக் 
காட்டித் தேற்றி பொழிதுமென்பது, 

- ரீரேறுசடையான். 
எனவே ரனெடுத்?தன்றுகொள்ளாது அந்நீர் தானே 
வந்தேறி வைகியதென்பது பெறப்பட்டது. அற்றேல் 
௮. முன்னர்க் கங்காதரசரிதப் போலியுள் ௮ தனை யவ 

னெடுத்துத் தன் சடைறிறையக் தலைமிசைத் தாங்கே 

னென்ப த'2னடு முரணி அது நினக்கே யிழுக்கா Gaim if: 

தல் காண்க. ௮ஃதன்று எறுத லீண்டுத் தங்கு தலென் 

னும் பொருட்டாசலான் அதுபற்றி யாண்டிமுக்கென்னை 
யாலோவெனின் ௮ஃதப்பொருட்டாகாது இனி அவ்வ 
னங் கோடுமேலும் ௮தனைச் தலைமிசைத் தாங்கனனெ 

orgy தாங்கற்கு வினைமுதல் காணப்படுதலானும் ஈண் 
டவவினைமுகல் காணப்படாமையாலும் இழுக்காகாமை 

யாண்டையதென் ரொழிக. 

௮%த% தன்று ஆண்டுச் சடைறிறையத் தலைமிசைத் 
தாங்கென் என வருதலின் ௮ஃதியையுமாலோவெனின் 

அற்ேறல் அ௮வ்வாக்கியப் பொருள்சா னென்னை? ௮ஃ 

தொருவ னொன்றனை விரனிறையக் கைமிசைத் தாக்க 

னன் என்பதொப்பதோர் வெற்றோத்ேேயா மாகலின் 

அ௮ஃ்தியையுமா நியாங்கனமென் ௫ரொக, இன்னும் விரி 

ப்பிற் பெருகும். முன்வருவனவற்றிற்கு மிஃதொக்கும். 

இனி யரற்கு மலைமகட்கு நிகழ்கூத்தி நியாயர்தீர்ப் 

பானெனவே இவ்வுலகின் கண் பொருள்காரணமாய் நிக
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மும் வழக்குப்பற்றி நியாயந்திர்க்குமாரொப்பக் கூத்துக் 
காரணமாய் நிகழும் வழக்குமொன் றுண்டென்பதூ௨உம் 
௮ தற்கு நியாயத்தீர்ப் புண்டென்பதூஉம் ஈண்டே பெற் 
இம். சுருதி மிருதி புராண விதிசாசங்களு ளிவ்வா௫ுய 
தொரு வழக்குண்மை காணப்படாமையின் goo Baa ip 

க்கேயாதல் கெற்றெனவறிச, 

இனி, தீர்ப்பான் சிரேறு திருவாள னெழுர்தருள் 

சித்திகூடத் தேர்தல் செப்பக் கூரேறு ஞானதமிழ்க் 

குல? வதஞ் செய்தளித்த வென3வ wou sor sys 

கெழுக்தருளு ஞான்றின் முன்னைஞான்றின்கண் அவ 

ஞண்டின்மை பெற்மும். அற்றே லவ னதன்பொருட் 

டாண்டெழுக்தருளியது ௪௩-வது படல சரிதழ்பற்றி2ய 

யாம். ௮/௦ தாகவும் ௩௧-வது படல சரிதத்து ளாண் 

டெழுந்தருளி வைகியதாக வைத்?தாதுதலின் ௮ஞ்ஞா 

ன்றின் மேலைஞான்றின்௧ண் அண்டுண்டென்பது இல் 

பொருளா யொழிகந்தது, ஓ.நிய2வ இதுவுமில்பொருளா 
யொழிதலும் செப்புதலும் பிறவும் இல்பொருளா யொ 

ழிர்தவாறுய் காண்க, இனி திருவாளனெழுத்தருள் சித் 

திரகூடத்?தந்தல் என்பு சொல்லும் பொருளு Dap a 

கா Quriiuyurp asrars, இதனாற் போர்த பொரு 

ளென்னையெனின் அ௮வராண்டு தமதாசிரியர் வ(நிபா 

டோதுமுகத்தான் அடிக்காட்டிய இஈ்ழாற் பொருளெல் 
லாம் பொய்மையாதல் தேற்றுமுகத்மா னவராசிரியர் 

தமிழ்வேச மோதினாரென்பது பொய்மையாதல் தேற 

றியவாறெனச் கொள்க, இனி ஈண்டுர் சொல்லியல் 
பிழுக்காகலு மொருசிறிது 3மேற்காட்டினாம், இன்னு 
மாண்டாண்டுச் சொற்பொருளெல்லா மிவ்வாறே இழுக் 
காமென்பது ஓதாதே இனிதுவிளங்கும். ௮வையெல்லா 

முய்த்துனா்ந்துகொள்க, யாமீண்டுரைப்பிற் பெருகும்,



க்கச் 

பாயிரம், 
சிர்மல்கிப வீவ்வுலகன்கண் என;வெழுக்து அங்கீகரித் 

தருள்வாராக வென வோதப்பட்டத, படே மேற் 

செய்யுள் பாயிரமன்மை பெற்ரும். ௮ஃதஃதன்மை பல்: 
வியல்புள்ளவா றணர்ந்தார்பாற் கேட்டுணர்ச்துகொள்க. 

3 DRS, 

இனி ஆண்டுப் பாயிரமெனவைத் தோதப்பட்ட 

தனுசாது தனதாசிரியர் வட மொழியினின்று ஈண்டு 

செய்யுள் வடிவார் பெயர்த்தாக்கப்பட்டவாறும் தானக 
சைச் கதைவடிவா னாக்கியவாறும் இன்னு மாண் டவற் 

றிற்கு வவேண்டுவனவு மோதப்பட்டன, 

பாயிரமாவது முதனூால் auf நால்செய்தார் தம்மா 

ஞக்கப்படுதன் மேலும் தெய்வவணக்கமும் செயப்படு 

பொருளுஷ் செறியப்படுவ தொன்றும், ஆகலான் <9) 00 

தப்பெற்றித்தாகாது இப்பெற்றித் சாமாறும் அவரு 

மயையு மல்லாத இவரு மிவையு மிவவாறதசனை யாக்கலு 
மாகலு மஃ்காகாமை யறிக, இகலின் இது பொய்மை 
யா யொழிக்தவாறு காண்க, 

Q) op போக்த பொரு ளென்னை யெனின் வித் 
இன்றி யங்குரம தோன்றா தவாரொப்ப தூற்குபகாரண 
மாய பாயிரம் பொய்யாயொழிதலின் அதுபற்றியாகு 

மக் நாற பொருளும் பொய்ம்மையா யொழிதல் சாதித்த 

வாறெனக்கொள்க, பிறவுமன்ன, 

கைமிச வனப் படலம். 
ஈண்டி ௮வ்வன மப்பெயர்த்தாதற் [கேது இஃதெனக் 
கிளஈதோதாமையாலும் புசாணமெல்லாகச் தனித்தனி 
யஃதெடுத் தோதல் வழக்காகலாலு மன்னபிறவாற்றானு 
io 5) பொய்யாமொழித்தவாறு காண்க,



இனி ஈண்டு முதற்கண் உலூயென்மாக்த ருய்யுமாறு 
அலர்மமன் மங்கை மருவிப திருமார்பன் BBE EM Bh 

atu Caps BT ws arr FS FT FUL Sy, eo) Bus ser 
மாந்தரென்பது உலகத்சன்மை பமைந்த மாக்தரெனப் 

பொருள்படும், மார்தரென்றெழியாது உலகபன்மாந்த 

சென வி?சடணம்புணர்க2காதுமாற்டுன் உலகியல் இல் 

மாந்த :முளரென்பதூஉம் இகனாழ் பெறப்பட்ட.து. 
அது நிற்க. 

இனி அ௮வவுலகு மனிதர் தேவர் தற் பலவேறு 

சாதியும் வைகும் பல?வறுலகிற்கும் பொதுமொி யாசு 
லான் மார்தர் வைகு முூலகியாது என அவாவியவி 

மாந்தரென்னுங் குறிப்புப்பற்றி யவர் வைகு முலகு இக 

நிலவுலகேயரமென அவ்வவாயறிலை மிரப்பப்படும் போ 

௮ம். அதூறிற்ச, 

அவ்வாறு ௮ம்மாந்தர் அப்பாருபாடு இரண்டுடை 

யென்பது யாம் யாண்டாலும் கண்டாலு£ சேட்டானு 

மறிச்திலம், ௮ஃதஃதன்று உலூபன்மார்த ரென்பது 
உலகின்கண் வைகு மாந்தரென்லும் பொருட்டா3லா 

வெனின் அற்?றல் அவ்வாறே பாட்டியல்புலவசென்பது 

பாட்டின்க௧ண் வைகும் புலவர் எனனும் பொருட்டாகல் 

G a aor Did. இது பொருர்தாமையின் Dy Fl As Lo பொருக் 

தாதொழிஈத வாறு காண்ச. அ௮ல்லதாஉம் உலகமெ.சபது 

பொதுச்சொல்லா மாகலின் ௮த்தன்மைத்தாய வதனை 
யித்தன்மைத்தாய சிறப்புப்பொருண்மைக்கண் தலைப் 

பெய்தோதல் யாதுஞ் சாலாமையறிக, இஃது இவ்வா 

முய் யாதும் பொருளொருமை பெறுது பிறழ்ர்தொழித 

லின், மேல் சற்றோரன்றி மற்றோரும் ஓதியுய்யுமாறு எம் 
மான் வசனஈடைபற்றி எழுதப்பட்டதென வோதிப்போ 

யது பொய்யாயொழிந்து போதலின் இது பொய்.நா
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லா மென்பதேதே மெய்யாய் நிஸ்பெற்றவாறு காண்க, 
இனி வசனஈடை யென்பது இழுக்காயொழித லோர்க் 
துணர்ந்துகொள்க, பிறவுமன்ன. 

இனி ஈண்டு அலர்மேன்மங்கை மருவிய மார்பன் 
என்னாது திருமார்பனென வி?சடித்தோதல் இழுக்காத 

லறிக. ௮ஃதஃதன்று ஈண்டைத் திருமொழி மங்கல 
மொழியாகலான் ௮ஃதிழுக்காதல் யாங்கனமாலெனின், 

அறியாறுகூறினாய். ௮தன் மேன்மொ[/ யே யதுவாகலா 

லும் ௮ஃதங்ஙனமாக வஅும்மொழிப்?பறு மிகையாக 

லாலு மன்னபிறவாற் னு மிழுக்காகாமை யாண்டைய 

தென்ஜொழிச. ௮துகிடக்க, 

இனி ஈண்லெகியன்மாந்த ருய்யுமாறு சன்குகந்தரு 

ளிய சேஷத்திரமெனவே வுலயெலில்மாக்தருய்யாதவாறு 

நன்குகந்தரளாத சேஷத்திமு முளவாத லிதனாற் பெற் 
ம், பெற?வ பேஷித்திர மிவ்வாறு இரு3வறு திறத்த 

வாதல் பெறப்பட்டது. ௮வை யவவா௫ுதல் ஒருவாற் 

லு பேலாடபையின் ௮வவஷோத்துப் பொய்யோத்தா 
Int Df Stars, wg ipa. 

இனி ஈண்டு மைமிசாரணியமென வொரு நலமிக்க 
Sang Br முளதென வோதப்பட்ட.து, Lea மேஷத் 

தரம் பிறவெல்லாம் ஈலமிகாதன வென்பது பெற்ரும். 

மேல் நன்குகந்தருளிய கேஷத்திரங்களென்பு(பி பவன் 
ஈவ்குகர்தருளற் கேது நலமிகுதிய பிறிதன்பையும் 
பெறுதும், ஆகவே இஃததனோேடுமுரணியிழுக்காயவாறு 

காண்க. ௮துடெக்க, 

இனி யிண்லெகளர்த பொன்னடியிற்பிறந்த.கங்கை 
யென வோதப்பட்டது முப்பத்தொன்பதாவது படல 

சரிதத்துள் இப்பூவுலகெல்லா மோரடியானளந்து வோ
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ரடியை யாகாயமளக்குமா மேரட்டினன். ஓட்டுங்கால் 

/சரமாண்டத்தைப் பிளக்து வப்பாலோடிய வவவடியின் 

பெருவிரல்வ[ரியா?னை விரசாகிர்க்சம் பெருகியது வது 

Sal இருமால் சார்பாதம் தீர்த்தமாய்க் சங்கையென வோ 

தட்பட்டகென்பகனுள் பூவுல களக்தவடிவேமுக வ தனை 

யளவாது அதனின் வே. ரய வடியின் பெருவிரன் வழி 

யானே விரசா தீர்த்தமாய கங்கை தே.ன்றியதெனப் 

பெறப்பட்டது. இதனா?ன கங்கை நங்கை திருமாலடித் 

தோன்றிய தென்பது பிபொய்ம்மையுட் பொப்மையாய் 

அவள் மலையரையன்மாட்டுத் மீதான்றுச் தொற்றமே 

மெய்மையுஏ் மெப்மையாயவாறு காண்க, இன்னும் இத 

னே ('கானுமறி3ய னவளும் பொய்சொல்லா' ளென் 

னும் பழமொழிப்பொருட் இவரெ மித்துக்காட்டஏய் நின் 

Dam pie காண்க, அதுறிற்க, 

ஒருவ ஜொன் DAP BI ib) BT லஸ் துண்ரைப்பொருளா 

மாயின் அவற்கு முப்பொறிக 0 மொருமைப் LD ah 

னதுபற்றி யோது மோத்தெல்லா மெழுவா யிடைவா 
3 ச 4 ச f 2 ௩. 0 . . . fro » 6!) 

யிறுவாய்கள் தம்மு ளியல்பா.ன யிபைந்து தோன் 

நின்று ஒற்றுமையுற்று முற்றுதல் செய்யும், இலி அது 

பொய்மைப் Gut herr int யின் அம்மப்பெொறியுக் தம்மு 

னியைபின் றி Sa MUG wise on 1 3G) shi மவ்ம்வாத்தெ 
் ர் 

av avi தம்முளியைபுபடாது மீவறுபட்டு (ps agit, Qo 

திதற்கு மொக்கு மாகலான் நின்னைப்பற்றி யாட்டும் 

பொய்மைப் பிசாசு மேரைராறை யன்மையாது மறிய 

வொட்டாது நின் நிற்வனஜஞ் செய்யுமாயின் நின்வசமற் 

ற்தன்வசமுற்ற நீதான் பாதுசெய்குை ய யென் Clg fs. 

அது கடக்க, 

இவ்வாற்றுபன கய்கையின் பிறப்பு இல்பிறப்பாக 

Ca நின் கங்கைப்பொரளு மில்பொருளா யஃ்தாண்
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டோடு மோட்டமு மில்?2லாட்டீமா யவ்வோட்டம்பற்றி 

யாய வுயர்வு மில்லுயர்வா யதனையுடைமையு மில்லுடை 
மையா யதனையுடைய வாரணியமு மில்லாரணியமா 

யாண்டைப்பொருளு மாண்டைறிகழ்ச்சிகளு மின்மைய 
வா யொழிந்தவாறு காண்க, 'இருக்தவாற்ளுன் முனிவ 

சாண்டுவைகுதலு மவர்தா மாண்டுப் பிறமுனிவர் தம்மை 
வரிக்குமாறும் வேள்வியாற்றுதலு மாண்டுச் சூதமுனி 
போதுமாறும் சித்திகூடமான்மிய மோதலு மதனை மே 

ஞள் காரதமுனிக்குப் பிரமமுனி யோதுமாறு மதனை 
யதனின்மேனாள் ௮யமுனிக்கு காராயணமுனி யோதலு 
மன்னபிறவும் பொய்ம்மையுட் பொய்ம்மையா மாகலின் 
Qs gr சூனியமாய் ifs gar wp) காண்க. இஃதிவவா 

ரூதல் மேலுங் காட்டினாம். ஆகலின் இஃ இத்துணையி 

னமையுமாயினு மின்னுமொருகிறிது முன்னருக் காட்டி 

யொழிதுமென்பது. 

இனி தேவர் முனிவ ரிவசொழித் தொழ்ீந்தோரனை 

வரும் போக்துவணங்குஞ் சிறப்பின் மிக்கதென வோதப் 

பட்டது, படவே யவரனைவரும் வாராமையும் வணங்கா 

மையு முள்ள தலம் பிறவெல்லாஞ் சிறப்பின் மிகாதன 

வென்பது பெறப்பட்டது, ௮வவாறுள்ள தலமியாதும் 
யாண்டு மின்மையானும் அ௮ல்லதூஉம் தேவரெனவே 

தேவசாதி பதினெண் பாகுபாடு மடங்கும். முனிவ 
செனவே தெய்வமுனிவர் மனிதமுனிவ சென்லு மிரு 

மேவேறு பாகுபாடு மடங்கும், ஆகவே இவரொழித் தொ 

ழிர்தாசெனப்பவொர் வேறுயாவர? யாருமிலராகலி 

னஃதிமுக்காக லறிச, 2 HBS, ் 

இனி வேதாந்த விழுப்பொருள் விண்டு? வயென 

வுணாந்த விமல நான யோகமாசுவர் பலர்கூடி யெஞ் 
ஞான்றம் வேள்வி வட்கு மேன்மையதென வோதப்



௫௯ 

பட்டத, படவே வேதரிக்த விழுமை யில்பொருள் வே 
Omar நுண்டென்பதாஉ மீண்டே பெற்றாம். ௮ஃதல் 
வாற வேதாந்த விழுப்பொருள் விழுமையில்பொரு 
ளென விருவேறு பொருளுடைத்தென்ப தியாண்டுக் கா 
ணப்படாமையானும் ௮ல்லதாஉப.தனை யுள்ளவாறுணாந 

கதோதுவோர் கருத் தஃதன்மையானு மன்னபிறவாற் 
௫னு மது பொய்யா யொழிக்தவாறுகாண்க, ௮ஃதன்று 
விழுமையில்பொருள் ௮னரியேயாகலி னஃ துளதென் 

ரற் படுமிழுக்கென்னை யெனின் ௮ற்றன்று ௮ஃதர்ராய் 
ச்சிமுறையொடு படாமையானு மல்லதாஉ மது நியாய 
நாற்றுணிபன்மையானும். அ துகிற்க. 

இனி விமலஞானயோக மாதவரெனவே சமலஞான 
யோக மாதவரு முண்மை பெறப்பட்டது, அஃதங்கன 

மாக விமலஞானம் சமலஞானமென ஞானப்பாகுபா டிர 
ண்டாதலி யாண்டுமின்மையி னஃதிழுக்காதலறிக, 25> 

தற்றன்று விமலஞானத்தின் வேரூப சமலஞானமாவது 
பந்தவறிவேயாம், ஆகலானஃதொன்றின்றென்பது இன் 
ரூமாலோவெனின் அற்றேல் யாமொன் ஐறீண்டு வினவு 
அம் ௮ஃதாமாறு அப்பக்தவறி வுடையார்க்கும் ௮வ 
யோகமாதவ முண்டாங்கொல்லோ உண்டாமாயின் 

யார்க்கு மெக்காலமும் ௮வைதா மியல்பானே யுண்மை 
யின் ௮து முயன்றுசெய்கவென்னும் வேதவிதியும் ௮து 
பற்றி முயலு முயற்சியும் பயனிலவாய் முடியும், முடிய 
வே வேதமப்பிரமாண நாலா மென்பது பெறப்படுதலி 

னஃதுனக்கே வழுவாமாறு காண்க, அதுநிற்க, 

இனி எஞ்ஞான்றும் வேள்விசெய்யு மேன்மைய 
தெனவே யஃதொருஞான்று மொழ்யாமை பெறுதும், 

பெறவேயத முன்வரும் படலசரிதத்துள் தீர்க்கசத்திர 

வேள்வி 3வட்பானெண்ணி முயன்று வரித்துச் செய்தா



2.0 

௪ ம் * ௬ ப ச ௪. 

சரெனவே இடையறவுபட்டுக் கிரது போய நாள்களின் 
பன் ௮ஃதாற்றுமாறு பெறப்படுதலின் அவை தம்முள் 

மூரணுமாகலின் ௮ஃதிழுக்காக லறிக, ஆகவே மேன் 

மைக்கேதுவாக எஞ்ஞான்றுஞ்செய்யு மவ? வள்விச்செய 
லிடை யறவுபட்டொழிதலி ன துபற்றியாகு மேன்மை 

யஃதுடைத்தாகாது ழ்மையுடைச்தாத லறிக. பிறவு 
மன்ன, <2 gall DS, 

இனி சாமவேத வோதையும் ஒஓமலொலியு பென்று 

மாருதென வோதப்பட்டது, ஈண்உ2டாகையு பொலியு 

மாமுதென்னுமுடிபு இழுக்காதலறிக, அ௮துநிற்க இவை 

மாருவென2வ ஏனை 3 வேதவோதையும் பனை யொலியு 
மாறியூ நிகழு மென்றவாஞுயிற்று, இகமீவ. இஃததன் 

சிறப்பாகாமையறிக, 2 GDS ஓமதாம மர் ரதென்ப?த 

பநூல்வழக்காம். ௮ஃதன்றி ஈண்டு ஓம ஒலியென்பத 

இல்பொருளென்பதைச் சாதிக்கு 3மேதுவா யொழீந்த 

வாறு காண்க, அதுகிற்க, 

இனி ஆண்டொருசாரி னொருசாரார் முத்திசாகன 

மாய அட்டாக்கரஞ் செபித்து வைகுவர். பிறிதொருசா 

ரிற் பிறிதொருசாரார் பத்திசாதனமாய விதிகாசபராண 
மாதி வைகு வரெனவோதப்பட்டன., படவ வவைதம் 

முள மாறி யொன்று பிறிதொன்றனப் பயவா தென்பது 

பெற்றும். பெறவே ௮வை தனித்தனி மூன்றும் ௮வ் 
விருவேறு சாதனங்களுமாமென்பது அக் நாலெவற்றிற்கு 
முடம்பாடாகலின் ௮வையவவாருமென்பது இழுக்காத 
NOS, 2 HO DS, 

இனி ஆண்டொருசாரின் ஒருசாரார் யுத்திவித்தாய 
நியாயமீமாஞ்சை லியன ஓதி வைகுவர், பிறிதொரு OTL CELL HOF முதலியன ஒது CHANT OUT, தாறு 
சாரின் ஒருசார் சிட்டர் சித்தசத்திக் கேதுவாய வேதா 

ந்த நாலாராய்ச்சசெய்து வைகுவர்என வோ தப்பட்டன.



2.5 

நியாய மீமாஞ்சை முதலிப கருவிநால் யுத்தி வித்தா 
மென2வ பிறநா லதற்குரிபவல்ல தென்றவா எயிற்று, 

இவ்வங்கநால்கள் முதலூற்பொரு ளினிதுணர் தற் ௧௫ 

Purves வல்லது யுத்திவித்தாவனவல்ல, இனி யுத்தி 

கருவியென்பன வொருபொருண் மொ.ழியாகாமையின் 

அது விது என்பது மேலாமை யறிக. எல்லா. நாலுணர்ச் 

சியும் தம்முளியையு மியைபே யுத்திவித்தா மென்பது 
எல்லா.நாற்கு முடம்பாடாகலி னஃதிழுக்காத லறிக. 

௮ துநிற்க, 

இனி ஒருசார் சிட்டர் சித்தசுத்தவேதுவாய வேதா 

ந்த நாலாசாய்ச்சிசெய்து வைகுவரென'3வ மேலோதப 

பட்டாரனைவரும் ௮சிட்டரா தல்பெற்றும். அஃ தவ்வாறு 

நின்கருத்தென்டு படவைத் தோதாமையி னஃதிழுக்காத 
லறிக, ௮துகிற்க, இனி சித்தசு த  திக்கேது வேதாந்தநா 

லாசாய்ச்சி யென2வ பிற நாலாரா ய்ச்சி யதற்?க.துவல்ல 

வென்ப.தூஉம் 2வதாம்த நாலாசாய்ச்சி ரானயோகவேது 

வன்றென்பதாஉம் பெறப்பட்டன. படேயது வேதா 

ந்த விழுப்பொருள் விண்டு?வயென வுணர்ந்த விமல் 

நான யோசமாதவர் என்பதலுள் வேதாந்த ாலி னப் 

பொ.ருளுணர்ச்சியே ௮மலஞானமா தல்கானே3பாச் 5 BH. 

அ௮ஃதஃதாகவும் இஃதிலஃதாமா றென்னைகொல்ிலோ வ் 

கலின் ௮3% தவர் தம்மைப் பற்றிநின்ற பொய்ப் பிசா 

சீன் ஆவேசவசத்தா னிகழ்தலின் பொய்யாத லியல் 

பெனபது பமலாதினாம். முூனனரு மமாதுதும், ௮7 

நிற்க, 

இனி பேதார்த வாராய் சித்த சுத்த வேதுவா 

மெனின் அுது ஞான வது வன்றென்பது பெறப்படுத 

ல்ன் ஞானவேதுவாய நால் வேறியாது புத இசாதன 

மன்னாய சித்சசுத்திக்கேது முதலும் முத்திசாதன



2.2. 

மாய ஞானத்திற்கேது வதிநாலுமாதல் ஈண்டுப் பெறப் 
பமிதலின் ௮ஃகம்மொ.ழி மாத்திரையேயல்ல தியாதும் 
பொருளன்று யொழிக்தவாறு காண்க. அது நிற்க, 

இனி ஆண்டு வாழை முதலிய மரங்கள் செழித் 
தோங்கி நிற்பவென வோதப்பட்டது. எனவே வவை 

யவவாறே பிருண்டுச் செழித்2 தாங்கா வென்பதாயிற்று, 
௮ பொய்யோத்தா பொழியுமாறு சகண்கூட்டின்வைத் 
சறியக்கெடத்தலி னிதன்பொருட்டு யா மளவை வேறெ 
டுத் தோதாமென்க, து நிற்க, 

இனி ஆண்டுத் தவமாற்று மாதவர்க்குத் துன்பியா 
அ மாகாதவாறு விலங்கனைததும் வலங்கிடச்தீத காக்கு 

மெனவே யவைதாமிடங்கிடந்துகாவாவாம். காக்குமாயி 
னவர்க்கு .௮த்துன்பனைத்து மெயது மென்றவாளுயிற்று, 

இதுவு மேலதாமென் ரொழிக, அ௮.துநிற்க, 

இனி ௮வர் தம்மேல் லவெயிலெய்தாதவாறு பல 

வேறு பறவையனைத்துந் தத்தஞ் சிறைவிரித்து நிழல் 

செய்து வைகுமென வோதப்பட்டது, படவ பனி 

மழை ஞான்றுகளி னவைதா மவர்தம்மே லவை படாத 

வாறு சிறைவிரித் தாற்றுதலும் வேண்டும், ௮ஃதீண்டெ 

டுத்தோதாமையி னவை படாதவாறு அற்றுமாற்றலவை 
தமக்கன்மை பெற்டும், பெறவே ஏனை யுண்மையு மின் 
மையா யொழிந்தவாறு காண்க, ௮ஃதற்றன்று மனித 

சொழித்தொழிக்த வுயிர்வருக்கமெல்லாம் எல்லாமாற்ற 
வல்லுவன வல்ல. வை தத்தர் தகுதிக்கேற்ப வொன் 

ஜொன்றே வாற்ற வல்லுவனவாம். அதுபற்றி நீயிர் எம் 
மை இழுக்கோதல் சாலாதாலெனின் அ௮ற்றன்று ஓதிய 
வாறே ஒன்றுற்றவற்றாயதொன்று மறித்து ௮தன் மறு 
தலை யாற்றவற்றன்ரும், ஆயிலு மஃதன்ன தாறறவற்றமு 

தல் சாலுமாசலான், அுதுநிற்க,



உ 

இனி தம்முட் பகையுடையவா பயகண்ட?போண்ட 
௪ரபங்க ளாண்டப் பகைதீர்ந்து தம்முள் ஈண்புடைய 

வாய் வைகுமென வோதப்பட்டது, பிமுண்டெல்லாம் 
பகையுடையவாய வவைதா மாண்டு ஈண்புடையவாதற் 

கேது இஃதென வோதாமையி ஸனஃதிழுக்காத லறிக. 
இது மேற்போக்தவற்றிற்கும் முன்வருமாற்றிற்கு மொக் 
கும். ௮ஃதஃதன்று ௮த்தலவிசடமே யதற்கேதுவா 
லோவெனி னவ்வா ரோதசமையாலும் இனிமேலோதி 
யொழிக்தமையின் ௮தனை ஈண்டுத் தந்துரைத்துக்கொ 
ளளப்படு?மலும் ௮வ்வாறு தூராக் நவயம்பட வைத் 

தோதுதல் கற்றோர்க்கன் றி மற்றோருமெளிதி னுணருமா 

தெழுந்த மதிக் கத்திய,நாற் கேலாமையானும் ௮ன்ன 

பிறவாற்றுனீம் ௮ஃ திழுக்காத லறிக, 2 ASS, 

இனி இதன்கண் கண்ட பேரண்ட மென்பதொரு 
பறவை யுண்மை காணப்படுகின்றது. நூல்களுள் ௮ஃ 

தொன் றுண்மை பாதுமோ தப்படாமை மேலும் காணப் 

படாமையின் ௮ஃ திழுக்காத லறிக, 

இனி அரியுஞ் சாபமும் அரியும் யானையும் தம் 
மூட் பகையின்றி ஈண்பாய் வாமுமென வோதவறியாது 

இவ்வாமொென்றை கினைத்தோத வஃதஃதொழிர் தொன் 
றேயா மியல்பினை யாம் யாதெனவெடுத் தோதுவோம். 
அதுகிடக்க, 

இனி அரியும் வாரணமுக் தம்முட் சேர்க்து மருவு 
மெனவோதப்பட்டது, ஈண்டு மேலதொப்ப பகையின்றி 

யெனவோசாத தென்னைகொல்லோ வுறியகல்லோம். 

௮ஃதீண்டோதா தொழியவ இவை யவைபோலாது 
தம்பகையுடைத்தாயே சேர்ந்து மருவுமென்பது பெறப் 

பட்டது. அ௮ல்லதாஉம் சேர்ச்து மருவுமென்பதன் தாற் 
பரிய மென்ன வான் வரிகட்குரிய வியைபு3பால்வ?தா
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ரியல்புபோலும், அதுபற்றியன்றே யீண்டு மேலோத் 
தின் வேறுபட வைத்தோதிய நாஉமென்ச, அதுகிற்க, 

இனி கேசவன்முதல் பாமர்பன்னிருவரை பதுமை 

யோடு வவ்வவர்நிற மாடையணிகல முதலியவற்றோடு 

பன்னிரண்டிடத்து வைகுமாறமைத்து பன்னிஈண்டு சித் 

திரோர்த்துவ திருமட்புண்டரந் திருச்சூரணத்தோட 
இட்டித் இருக்கழுத்தில் திருத்துழாய் தாமரை.பணிகளு 

ம் பவித்திரமாலையுக் தரித்து சற்குருவடிநிலையைத் தலைக் 

கட்டாங்கி யவனருளிச்செய்த திருமச்திர துவய வபயத் 

தைச் செபித்துத் தனியனை ௮௱ுசச்தித் நு இருவடி தீர்த் 

So Bor ipa சீதரனருளே நோக்குமெய்ஞ்ஞான சிட் 

டர் திகம்வாரென ஷவோதப்பட்ட௮. இங்ஙனம் பிதற்றும் 

பிதற்றெல்லா மின்மையாதல் முன்னர்த்தந்து தேற்றித 

அன்பிலுக்காக்குதும். ௮துநிற்க நின்னை பீண்டொன்.ற 

வினவுதும், ௮து வருமாற: மெய்ஞ்ஞான சிட்டர் திகம் 

வாசெனவே சிட்டர் தாம் மெய்ஞ்ஞான சிட்டர் ௮ஞ்ஞா 

னூட்டரெனப் பாகுபாடிரண்டிடையரென்பதுபோ தரு 

தன் மேலும் மேலோதியொழிந்தா TM BU (Ih LD அஞ்ஞான 

சிட்டர். இவர் தாம் மெய்ஞானசிட்டரென்பதாஉம் போ 

நீதவாறு காண்க, இனியதுவும் பொருந்தாமை காட்டு 

தும். மேல் விமலஞான யோகமாதவர் திகழ்வாரெனவே 

யாண்டவரொ!த்தொம்ர்த மெய்ஞ்ஞான௫ிட்ட ரீருயி 

ஞரனைவருஞ் சமலஞான யோகமாதவரென்பது 3பாந்த 

மையி னில்தியையு மாறியாங்கனம், அது நிற்க, 

இனி விமலஞானம் மெய்ஞ்ஞானமென்பன் வொ 

பொருண்மொ!] யல்லவென்பது நீனக்குமேலா தென 
க்குமேலாதென்க, go BUT Dap னிறுவாயப்பொருண் 

மேற்றாக எழுவாய்ப்பொரு ள சீழ்த்தாகலு மெழுவாய்ப் 

பொருள் 2மற்றுக விறுவாய்ப்பொருள் ips srs gins
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யொன்று நிற்கும்வழி யொன்றொழிக்து போதலினிது 

மயூர நிருத்தம்போலு மாகலானிதற்கு bul Pur go பரி 

கார மோதுவீர், யாமனைவருக்கு மவவவர் தத்தர் தகு 

திக்கேற்ப பகுதியுணர்க் துணர்த்துவோ மல்லது இவ 

செம நியாயப் படைவாய்ப் பட்டனரெனத் துன்புறுப் 

போ மல்லோ மாகலா னிஃதித்துணையி னொழிீந்து இனி 

எஞ்சிக்கெர் தவற்றி னிழுக்குஞ் சிறிது காட்டித்தேற்று 

மாறு ௮வை மேற்சேறுமென்பது. 

இனி பன்னிருபரமசை பன்னீரிடத்து வைகுமா 

முக்கியென வீண்டோதவே மேல் அப்பரம். பன்னிரு 

வரு மாண்டின மைபெற்ரும், ஆகவே Yad S19 Cap _@ 

வைகி யில்லிடமாய வாண்ம௰ி அவர்தாம் புதுவதி வைகு 

மாறாக்கு யென்றவாழுயிற்று, அகவே அது மேல் இரு 

மார்பற்குரிய பல? வறு சேஷ்த்திரங்களுள் வைத்து ஈல 

மிக்க சசஷத்திமாய நைமிசாரணியமென் ஜொன்றுள 

GO sori MY Sips SST org புதுவதன்று. மேற்றொட்டுள 

செனப் Cuts gg Bis 652 CO (ips wt) Dip & Fr gw 

BMT OTF, 

இனி ௮ஃதஃ தன் று, இருமார் பன் சேதி த்திரம்வேறு 

கேசவன் முதல் பன்னிருபரமர் dap eB lo Oo pl ஆசு 

லான் அவை தம்முள் முன்னையது முன்னையது பின்னை 

யன பின்னையன வாகலான் முரணுமா றியாங்கனமாமலா 

வெனின் அது பொருச்தாது. ௮வவா ரோசப்படாமை 

யானு மல்லதாஉம் பரமா பதின்மூவ:நளரென யாண்டுங 
. பூ a , ச ச 

காணப்படாமையானும் ௮ஃ3தல் முதலுருத்திர ர௬ளப் 

பட BOT பன்னிரு டி நீயி ரங் கோடலின் OTH & DIT LI SOT GOT! 1H (IF HT OT oar (ர ல் 

அதுபற்றி நீயி எம்மை ஆசங்கித்தல் சாலாது போலு 

மெனின் அத்தன்று ஆலய ம்ண்ங்ருத்திர (2 தல்வசொரு 

வருக்கே யல்லது எனையர்க் இன்மையாலும் busy wom
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மன்றி யனைவர்க்கு மல்துண்டெனக் கொண்டோதுமாற் 
னும் சாலாமை யாங்கனமென்றொழிக, ஒதியவாற்முன் 
முன்னும் பின்னு மொற்றுமையுருது முரணுதலி னது 
பொய்யோத்தா யொழிர்தவாறு காண்க, அ௮ல்தேல் நீயி 

ரீண் டித்துணையினிற்க யாமதற் கமைதியொன்று ஈண் 
டோதுதும்,. ௮து வருமாறு: 

ஈண்டு பரமர் பன்னிருவரைப் பதுமையோடு வைகு 

மா றமைத்தென்றது பதிட்டைமுறையன்று ௮வரையு 
மவற்றையு மஞ்ஞானசிட்டர்தாம் தத்தமுடற்கண் வைகு 
மா நமைத்து என்பதே யதன் தாற்பரியமாம், ௮ஃ 
ததன்முன் வரும் பொருள்பற்றியு மறியப்படுமா£லா 
வெனின் அற்றன்று ௮வ்வாறே யுடற்க ஹூர்த்துவபுண் 
டரம் பன்னிஈண்டிடும் வழக்கு நாம்வழக்காவ தல்லது 
ஆண்டுப் பதுமையோடு பரபர் பன்னிருவரைப் பதிட் 

டிக்கும் வழக்கு நுமக்கன்னமையானும் இனி ௮ஃதங்க 
ன் கோடுமேலும் பசமர் பன்னிருவரைப் பதுமையோடு 
நிறம் ௮ணிகலம் முதலியவற்டோடு வைகுமா றமைத்தற் 
கியைபுடைமை யுடற்கணின்மையாலும் ௮ல்லதூ௨உம் 

அஃது Dj au aT sp) BILD BD BT லோதப்படாமையானு 

மன்னபிறவாற்றாலும் தாற்பரியமும் பொய்த் தாற்பரிய 
மாமாறு காண்க, அ௮துகிற்க, 

இனி அப்பரமர்தம்மை பதுமை3யோடு நிறமுதலிய 
வற்மோடு பன்னிருவயின் வைகுமாறமைத்து சித்த? 

ர்த்துவத்திருமட்புண்டாச் திருச்சூரணத்துடன் நிகழத் 
தட்டித் திருக்கழுத்தில் துளசிமணி தாமரைமணிகளும் 
பவித்திரமாலையுந்தரிர்து தாங்கி சேவித்து ௮நுசந்தித்து 
உண்டுநோக்கு மெப்ஞ்ஞான சிட்டரென்பத.னுள் பாமர் 

தம்மை பதுமையோடு என்பது ஆசிரியனை மாணாக்கனோ 

டென்றராற்போல கற்றலின் ஆசிரியனை மாணாக்கனோ டெ
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ச்புழி யாசிரியன மாணாக்கன் இருவருச் தம்முள் வேரு 
யினுற்போல விண்டு பரமரும் பதுமையுந் தம்முள் வே 
முதல் பெற்றாம். பெறவே பதிட்டை விதிகளுள் பரமர் 
வேறு பதுமை வேறென யாண்டு மோதப்படாமையின் 
அ௮ப்பொய்மையே இது பொய்மையாதலைச் சாதித்து 

ின்றவாறு காண்க. ௮௮ நிற்க, 

இனி சித்திரோத்துவத் திருமட்புண்டரக் திருச்சூ 
சணத்துடன் நிகழத் நீட்டி யென்பதனுள் ஊர்த்துவ 
புண்டர மெனவே யஃ தவற்முனாப தென்பது தானே 
போந்து நிற்பவும் ௮ஃதத்துணேயி னொழியாது ஓதினா 

னென்பதனை மனத்தானினைந்து வாயானோதினா னென் 

ரூற்போல வவ்வாறு வேண்டா தோதுமாற்றா ஞம்பயன் 

என்னைகொல்லோ. வேண்டிற்று முடித்தற்கு வேண்டா 

பதாதலு மாகும்போலு மெனின் அறியாது சொன்னாய். 

௮௮ பத்தியத்திற்கன்றி கத்தியத்திற் கேலாமையாளும் 
அல்லதூஉ மஃதீண்டைக் கயொதும்வேண்டாமையாலும் 

அதுஙிற்க, 
இனி திருக்கமுத்தில் துளசிமணி தாமரைமணிக 

ளும் பவித்திரமாலையுர் தரித்து என3வ பவித்திரம் (காலை 

யாதற் குரிமையுடைத்தாதன் மெலும் அலு கழுத்திற் 
றஐரிப்பதா தலும் பெறப்பட்டது, அ௮ஃதவ்வாறு gar 

வடிவு தொழிலுடைத்தாகலும் பிறவும் யாண்டுமின்றி 

பீண்டே கண்டொழிக்தா மென்பது, wo gps. 

இனி திருவடித் தீர்த்தர் தினமுண்டு என வைத்து 
ஈண்ுடாதியார்க்கு ௮த3னேூ திருத்துளபச் தினழுண்டு 

கோடல் யாண்டும் கண்டானுக் 3கட்டானு மறிந்திலர் 
போலும் அ௮ஃதறிக்தனராயின் ஈண்டஃதெழுதாதொழி 
யாரென்க, ௮.துிற்க, இனி இதன்கட் போந்த சொல் 
முடிபுக ளியாதும் பொருந்தாமை யோர்ந் துணர்ந்து
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கொள்க, இவ்வாறே ஈண்டை பேளைர் சொல்லிழுக்கெல் 
லார் தனித்தனி யெடுத்தோதின் விரியுமாகலான் ௮வை 
யெல்லா மிவ்வாறே யுய்த்துணர்ர்துகொள்க, 

இனி .யாமீண்டு இத்துணையும் ஒதிப்போந்தவாற் 

ரூன் நைமிசப் படலமென வெழுக்து நின்றதன் பொரு. 

ளெல்லாம் வெறும் பொய்யா யொ.ிதல் மனக்கோட் 
டம் விட்டு நுண்ணுணார்வும் “நடுவுநிலையு மறடையரசாய் 

கோக்குவா ரியார்க்கு மினிது விளங்கும். அல்வாறன்றி 

மதம் மானம் மயக்சம் காணின்மை யறிவின்மை முதலி 

_ யனபற்றிப் பிணங்கி வறித பிதற்றுவார் பிதற்லெல்லா 

மெமதணிகல மென 3 Dau யாமேன்றுகொண் டொழிவா 

மென்பது, இனி யிண்டோதுமாற்றான் ஸ்தாலிபுலாக 

ஈயம்பற்றி யிஃதொழித் தொழிர்த படலப்பொரு ளெ 

ல்லா மிவ்வாறே பொய்யா யொ! கலொ ரு. தலையாமென் 

பநூஉம் இனிதுவிளங்கும். இகலின் ௮வைபற்றி3யோது 
போத்து எமக்கினி யமையும். ஆயினும் மந்தமதி மிகப் 

பெரிதுமுடை யார்க் கவையனை த் தூமங்கனமாமமோ வல்ல 

வோவென வையப்பாடு ஒருகா லொருகிறிது நிக[நினு 

கமும், ௮கலா ன தனை யொழித்தற்பொருட்டு இன்னு 

மாண்டாண்டு ௮ப்பொய்மை யொருசாரன்் மாத்திரையே 

காட்டித் தேற்றி யொழிது மென்பது, 

இனி இம் முதற்படலப் பொருளெல்லாம் “ண் 

டிடையறவுபட்டொழியாது இஃதிசனா னிழுக்கு இஃ 

இதனா னிழுக்கெனத் தனித்தனி மீவறுவே நெடுத்துக் 

கொண்டு விரிவச்சத்தானும் ௮மையுமாறமுனும் வகுத் 

தோதுமுககசான் அவையெல்லாம் வெறும் பொய்யா 

தல் இனிது சாதித்தொழ்ந்தாம். 

இனி oy van’ sD 4000) Bri த்தொரிந்த படலப் 

பொருளனைத்துஞ் சாதிக்கப்புகுதுமாயின். பெரும்பய
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னின்பைபானு/மீண்டெடுத்துக்கொண்ட'முறையினமையு 

பாகலி னம்முறை அவற்றிற்கு 3வண்டா வாசலானும் 

ஒரோ வாரு ஒ?ராவொன்று மாத்திரைய எடுத்துக் 

காட்டுமுகத்தா னவையனைத்நும் பொய்யாதல் சாதிக்கு 

tT fl புகுக்காமென்பது. 

மூன்றாவது படலம். 

ஈண்டி சர்நியாசிகள், ௮றிஞர் மாதவர் மெய்ஞ்ஞா 

னிகள் தேர்ச்சியுடையாரென வருவனவற்றின் வி2ச௪ட 

ணங்களாய மூறையே இரிகாணங் கடி.தற் கறிகுறியாய் 
முக்கோல்பிடித்தல் சிற்றுயிர்கள் சிதையாவாறு ௮ருண் 

மமம்பாட்டான் நிலகோக்கி மென்னடை. நடத்தல் ஜம் 

பொறிகளை யொழித்து மாபையைக் கழித்தல், லம்புலத் 

SILI LI சிறிதாகவெண்ணி அன்னம் வெற்றிலையனை த 

ர திருமாலாக்கோடல், மேம்பட்ட மமற்பிறப்பு க்கு 

மலான'வின்ப(மழத்தியெய்த மேலான புண்டரமே யுரிய 

தெனக்கொண்டு மேனிலைபை சுழுமுனை சோக்கத் Be. 

Fp FAT INT gp 

காண்க, ௮வருளெ ரருவர்க்கு வற்று ளொன் யு 

டல் என்பன தம்முள் அதிளியாத்திபா ul 

பது soo) gris gO) 5.1 | ந்தன வுரியவல்லென விவவா 

DBT QMS) HAT (Po பன்மைபானும் Me War HiT 

உம் அது. உம்முன்னோரகசொள்கை யன்மையானலும் ௮௮ 

வடையனைத்தும் பொய்மை3பேயாம். 2௮ அப்பொ 

ளெல்லாம் பொய்யாதற்கு அவையே பரையுஞ் சான் 

முதல் காண்க, :றவுமன்ன. 2 BY HH, 

இனி ஈண்டு முன்னனொருசாரார் பெயர்சுட்டாதும் 

/றிசொருசாரார் பெப/சட்டியும் இவ்வாறு பாகுபகித் 
தோதுமாறம் அல்விருவேறு பாகுபாட்டு விசடண 

விிசடியங்களும் பிறவுமிழுக்கா யொழிபுமாறும் இவ் 

வாறே யோர்ச்துணர்ந்துகொள்க, அதுறிற்க,
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இனி எழுவாய்க்கண் ஆண்டு வைகு முனிவ] தாமே. 

வேள்விவேட்குமாறுகருதி பிருண்டுவைகும் 'பிறமுனிவர் 
க்குத் திருமுகம்போக்கினரென,வோதியொழிக்து ஈண்டு. 

௮வ்வேள்விதக் திருமுகங்கண்டு ஆண்டுப்போர்த முனி 
வர்தம்முள் முன்போந்தார் பின்போக்தார் தம்மையெதிர் 
கொண்டு செய்வனசெய்து ௮வர்தாமே ௮வ்வேள்விவே 

ட்பான் ரரொ(டங்கினரென வோதப்பட்ட, 

ஈண்டு வேள்வி£வட்பான் கருதி யதன்பொருட்டுப் 
பிருண்டு வைகும் .முனிவர்க்குத் திருமுகம் போக்க 
முனிவர் வேறு ௮வர்தர் தரூமுககோக்கி யாண்டு முதற் 
கண் போந்த முனிகணம் வேறு அவர்பின் ஆண்டுவந்த 
முனிகணம் வேறென்க, இனி இது சூனியமாதல் ஒரு. 

வமையின் வைத்துக்காட்டித் தேற்றியொழிதும், அது. 

வருமாறு: 

இவவுலகின்கண் ஒருவன் ஒரு நல்வினை செய்வான் 
ஜொடக்கி யதன்பொருட்டு அதற்கு வினை முதல்வரா 

மாறு பிடுண்டு வைகுர் தம்மனோர் "இண்டு வருதற் பொ 

ருட்டுச் திருமுகம்போக்குதல்செய்து ௮துசெய்ததுணை 

யே யவனிறக்தொழியுமாயி னவ்விறந்தான் மேல்போக் 
கிய திருமுகம்கோக்கி யாண்டுமுதற்கண்ப்போந்தார் ௮வ: 
னிறர்தொழித?னக்க யவன்ரூனாுற்றுமாறு முயன்றுவை 

த்த வர்ல்வினையைத் தாமேன்ருற்றுமாறு துணிந்து வை 

சுழியவன் திருமுகநோக்க யோருளாண்டு முன்போந்து 

வைகியா ரொழித்தொழிந்தோரும் ஆண்டு பின்போந்த 

னர், ௮வர் போதுமாறுகண்டு அண்டு முன்போந்து வை 

தியோர் ௮ப்பின்போந்தார் தம்மை யெதிர்கொண்டு செ 

ய்வனசெய்து அ௮ற்ஈல்வீனைசெய்வான் முயன் ற! திருமுகம் 

மீபாக்கியோன் இறந்தொழிர்தனன், ஆசலின அதனை 
யாமேன்றகொண்டு அற்றுதுபென பின் போர்தார்க்கு
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ஒத தல் செய்வராயின் ௮வரதற்குடன்படாதொழீயிலு 
மொழிவர், ஓஒழியின் அதுபற்றி பர்ஈல்வினை செய்யாது 

கழியினுங் கழியுமன்றே, ஆகலான் ௮க்தாற்று முபாப 
மாவது ௮வனிறர்ததனை ௮வர்க்குணர்த்தாஅ திருமுகம் 

போக்கியோர் பிறரல்லர். தாமேயென்பதுபோற் காட்டி. 
யவர் தம்மையுக் தம்முளியைத் துவைத்து இவ்வாறு 
னதனை யாற்றி முற்றுவாரன்?த ஈண்டு ௮ அவுமிவ்வாறே 
யொட்டிக் கண்டுகொள்க, கொள்ளவே ப ரண்டுத் தீர்க்க 

சத்திர வேள்வி?2வட்பான் ரொடங்கித் திருமுகம் போக் 
கிய முனிவர்தா மிறக்தொழிய ௮ வர் திருமுசுநோக்கி 
யாண்டு முன்போந்தமுனிவர் ௮வரிறந்த தனைப் பின்வந்த 

முனிவர்க்கோதாது மறைத்துவைத்து ௮ஃதாற்றிழமுற்றி 
னாசென்ப.து. பெறப்பட்டவாறுகாண்க, இன்னும் இப் 

பொய்மையுட் பொய்மை யெல்லாம் விரிப்பிற் பெருகும். 
உரை த தவாறுபற்றி விரித்துணர்ந்துகெொள்க, இதனானே 

இர்.நாலாக்கும் வினமேற்கொண்டார் '(பொய்படுமென் 

ஜோ புனைபூணுங்கையறியாப் பேை தவினைமேற்கொளின்”' 
என்னுர் திருமொழிக்கிலக்கிய மாயவாறு காண்க, அத 

கிடக்க, 

இனியீண்டு ௮வரவ்2வள்விவட்குங்கால் ஆண்டுப் 

போந்த சூதமுனியை கோக்கிய துணையே மேல்நிகழ்த் 

தாரின்ற வேள்வியை முற்றவாற்றாது இ டையேயொழி 

ந்து இச்சரிதங் கேட்டலாய பிறிதொன் ராற்றினரென 

வோதப்பட்டது, ஒரு வைதிகவினையை முதற்கண் டொ 

டங்கி யாத்றுநின்றா னொருவ ன தனை முற்ற வாற்றுது 
இடைவாயொழிக்து பிறிதொன்ருற்றுமாயின் ௮வனு! 

பற்றி ஈரகனைத் தலைப்பகிதல் ஒருதலை யென்பது வேச 

மொழி. இஃதிஃசாக பாபன்றதனை முற்ரவாற்று இடை 

வாயொழிீந்து பிற்தொன்றாற்றவார்சரமோ முனிவரெ
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னப்படவொர், அஃ தஃதன் று. நீயிரீண்டுப் பிறிதொன்றெ 

ன்ப்ரதுமதுயாது அதுவே பேறு, ௮ப்பேற பயத்தற் 

பொருட்டன்றே யாற்றப்பட்டது மேலைவினை, யாகலின் 

௮ஃதிழுக்கின்றாிலா வெனின் அற்றன்று, நிகழாறின்ற 

வொருவினை பநற்றுப்பேறின்றித் கம்பயனைப் பயத்தலா 

காமையானும், ௮ஃீண்டு ஏறற்றுப்பெறுதி செய்யாமை 

யானும், இஃதிங்கனமா யிமுக்குப்படு தலி cot) u Sau & 

தெல்லாம் வெறும் பொய்யா யொழிந்தவாறு காண்க. 

பரிறவுமன்ன, 

இஃதென்௯சொல்லியவா? னின் மல் வேள்வி 

வேட்பான்ரெடங்கி போலைவிடுக்தாரெனப்படும் பானி 

வர் சரிதமிகழ்ச்சி யிடை3ய யிறந்துபட்டொிய வள் 

வொோலைங்ண்டு ஆண்டு ம்னவந்து வலைஇயார்தா3ம ஆண் 

இப் பின்வம்தார் கம்முடன்கூடி யதனை முயன்ற செய்யா 

ன்ற யாண்டுபோந்த சூதமுனிபால் படைத்து மொ 

ரி சரிதம் வினாவி யஃதிடைலயா பொழிக்தனரென யாது 

மியைபின்றி பெரும் பித்துக்கொண்டு இவ்வா ர பிதற்ற 

inp» og uni og Giorif சரிதமாதல் இடைத்து 

Gow sf பொருளெனக் கொள்க, 

நாலாவது படலம். 

இப்படல FL FB HSH சில காண்டயவினு .வென் 

லும் பெயர்த்தெனெவைத்2தாதி ௮௮௮ இயவா.3 4தாு 

அஃதொ!] த் தொழிர்த வின றும் இருபக்துமான் 

முண்டு காணப்படிகின்று. ஒருவையின்கண் வைணவர் 

ysIuts pi @) பவறும் பல? வறு சாதியுடைய ரகம் 

இருபத்துமூன்றள தாய்த் தம்முள் இருபத்துகான்கு 

௮கமுடைத்தாய தெருவொன்று வைணவத்தெரு வென் 

னும் பெயர்த்த மோ ஆகாமை மலும் கனித்தனியவை 

யாதும் அவற்றுள் ஒன்றன் பெயரா னெடுத் து வழங்கற்



i. Fe 

கியைபுடையவல்ல அஃதாக எதனை ஒருவன் அவற்றுள் 

ஒன்றன்பெயரா னெடுத்துக்கொண்டு வழக்குதல் செய்யு 

மாயின் ௮ஃ தில்வழக்கல்லது உள்வழக்காதல் யாதும் 

யாண்டுஞ் செல்லாமை பறிக, இலவாற்ரளன் அவ்வே!க் 

Sl பொய்யோத்தாய்முடி.கலின் சிவதாண்டவகினா வென 

னும் பெயர் வெறும் பொய்யாய் oi fs Oger gone Cur 

ஒ.ப்2பாதல் தூலவுணர்வுடையார்க்கு மினிதுவிளங்கு, 6 

விளங்க? யதுபற்றி யாண்டெழுக்துநின்றபொருளெல் 

லாம் ௮தன்முன்னரே யோடியொதுங்கி பொய்யா யொ 

ழிர்தவாறுங் காண்க, பிறவுமன்ன. 

இனி ௮து மிருதிபத், றியாயபெயரென வில்வா CG np 

தும் அமைதி யாதுமீண்டைக்க கலாமை உப்த Ow Th BI 

கொள்க, இன் னுமீண்டுக் Reps capt oP Brn லும் பே 

SHO nt or Nard, அதன்சண் திலலைம்சித்திரகூடமெர் 

வொரு நசரமுளதென்றார். காட்டினுள் ஈகரமுளதெ 

வோதவறியாது பேஒத்திரத்துள் ஈகரமுளதென வைத் 

சோதுமிது?வ ௮துவெறும்பொப்யாதற் கமையுஞ்சான் 

ரூத் a Os, (ரிறவுமன்ன, இன்னும் இஃதீண்டோதியவா 

Gm (Lp aor ast T ஈதரபென்னாது ஆண்டாண்டுச் சித்திரகூ.ட. 

O doy. & Berit சித்திரகூடச் சபை யென்றித் தொடக்கத் 

SUD DULG S BT BGT lb பிறவும் ஆண்டாண்டுக் காட் 

டம், 

ஐந்தாவது படலம், 

ஈண்டு. பேலைப் படலத்துள் ராரதமானி வினா ப 

ahs 0) 39 1c, விடைத MT Oe O) ivi a Bu பிர முனி பரு 

கரரதமுமணிபை 3ரோக்கி ர மல் விஞய்ப்2பாக்த வச்ச ந 

தா கூட்ட மான்மிபத் தனை மேனாள் வதரி OUT FB CITI 

ணமுனி யெனக்கோ இனனென Sar Be னெைன வோதப் 
பட்டது, நீ மேல்வியை சித்தாகூட ம ான்மிய மென? வ



RF 

மேல் வினய்ப்போர்த வினா சித்தாகூடபான்மியம்பற்றிப 

வினாவாதல் பெறப்பட்டது. படே மமேற்படலம் சித்திர 

கூடமான்மிய வினாப்  படலமென்னும் பெயர்த்தாமல்லது 

எவதாண்டவ வினா வென்னும் பெயர்த்தாதற்கு யாது 

மியைபின்றாம். ௮ஃதுயாதுமறியாது மேற்படலஞ் சிவ 

காண்டவ வினாவென வோதி யிண்டு நீ மேல் வியை சித் 

இரகூட மானமியமென வெகித்தோது மிவ் வோத்தினை 

யாம் பித்தோத்தென்போமோ பேயோத்தென்போமோ 
வன்றி யன்னபிறவோத்தென்போமோ யாதுமீண்டு ௮ஃ 

இில்தென வுணர்சக்தோது மறிவறை போயினாமென்க, ஓ 
ரியல்புடையனொருவனை யொருவன்சார்க்துநிற்குமாயின் 

௮வளுமவ்வியல்புடையனாமென்பது சுருதிப்பொருளா 

மாகலின் யாமீண்டு இவசோத்தினைச்சார்ந்து அவ்வியை 
புபற்றி யாமிருவரும் தம்முளொ த்துமாயினும் யாம் இஃ 

திஃதென வொன்றனைத் துணிக்தோதாமையானு மவர் 

தா் மங்ஙனமன் றி மேலோதும் 'பொய்யோத்தினை மறக் 

௮ அது வேறு இது வேறு என விவரீதப்பட வைத்து 

பிநிதோத்தோதிப் போர்தமையானும் யாமுமவரும் எவ் 
வாற்றானு மெம்முளொக்குமாறின்றி யெம்முட்பெரிதும் 
இடையிடுடையமென்றொழிக. பிறவுமன்ன, அதுகிற்க, 

இனி ஈண்டு வச் சிவசாண்டவவினா வெனப்படுஞ் 

சித்திரகூட மான்மியத்தை மேராள் வதரிவனத்து நாரர 

யணமுனி பிரமமுனிக் கோதினானென வோதப்பட்டது 

சண்டுப் படும் கடாவிடை யெண்ணிறக்தன. ௮வையளை 

த்தும் விரிப்பிற் பெருகும், ௮வைடெக்ச, 

பிரமமுனிக்கோதிய காராயணமுனிக்கு ௮ஃதோ 
தினா ரிவரென விண்டோதாமையாலும் பிழுண்டியாண்டு 
மாதப்படாமையாலு மது வெறும் பொய்யோத்தேயா 

மென்றொழி௪. அல்தன்று காராயணமுனி யோதாதுண



௩௫ 

ர்ர்தமுனியென்றாற் படுமிழுக்கென்னையெனின் அவவ 

தியாண்டு?மாதப்படாமையின் அதுவும் வெறும் பொய் 
யோத்தேயாமென்ஜொெழிக, அஃதலஃ்தன்று சஎண்தி நாரா 

பண முனியென்றது காராபணபரப்பிரம3மேயா மாகலி 

னஃதிமுக்காகாதாலோவெனின் அறியா தாதினாப் ௮ஃ 

துற்றேல் நம் பரப்பொருள் ௮பரப்பொரு னிரண்டுக் 

தம்முளோரியல்புடையவெளப்பட்டு அது நமக்கேயிமு 

க்காய்முடியுமாகலின் ௮ஃ?தேலல்தாச இவ்வாறு நீயி 
சோதுவிராயின் யாமு மலஃலதவவா?ற யெதி?சோத?தாது 
தும் ௮அஃதாமாறு மகாவிருடியுருத்தினென இவவாறு 

"நமது நால்களுட் காணப்படுதலின் அது நமக்கே யிழு 

க்காய்முடியுமாமலாவெனின் அறியாதுவிஞயினுப் இரு 
டய ரேனையரகோக்க' வுருத்திரன் மகாவிருடி. யென்ப 
தே யதன்தாற்பரியமாம், ௮ஃதஃதன்றி இஃதிவவாறே 

காராயணமுனி யென்ராற்போல வுருத்திரலிருடியென 
வாராமையின் அ௮வவிமுக்.கோா டெமக்கு நெடுஞ்செய்த் 
.தாமென்பொழிக. 

இனி வியாசமுனி திருமால் கூடிப்த் கோன் றிநிற்ற 

லின் ௮வின நாராயணமுனி2பென்னு மப்பெயராற் படி. 

க்கப்பட்டனன் அவ பீனைதாதுணர்ச்துடைப னாகலின் 

௮ஃதிண்டைக் கியைபுடைத்தாலோ வெனின் முறியா 

தோதினாப் ௮வனோதாதுணரரச்துகொண்டது வெததா 

லேயன்றி புசாணதா லன்மையானலும் ௮ல்லதாஉம் ௮ஃ 

துமக்குடம்பாடன்மையானும் ௮ன்றி யுணாவேண்டுவன 
வியாசன் பிரமன்மாட்டுக் கேட்டனன் என LN WE CH 

ளோதப்படு மல்லது பிரமன் வியாசன்மாட்டுக் கேட்டன 

னென வோதலின்மையானும் அல்லதாஉம் சாராயண 

முனியென்னு மவ்வழக்கு அவர்க்கு யாண்டும் காணப் 
படாமையானு மன்னபிறவாற்றுனும் ௮ஃதஇியாது மியை 

பாமை யறிக, இருக்தவாற்றுன் வினா விபரதமாதன்



௩௬ 

மேவும் இதுவும் விபசீதமாய்முடிகலி னவ்வோத்தெல் 
fe oO . ° ௪ 

மயாதமதயாதல காண்ச௪, । இன்னு லாம் வெறும் பொய் 

மலஃதீண்டுச் சத்திரகூட மான்மியமென்னுந் நதுணையின 

மையாது DAS gr mL இில்லைமான்மிய மெனவு மோதம் 

பட்டது, படவே சிவதாண்டவம் சித்திரகூடம் தில்லை 

யென்பன வொருபொருண் மொழியாய் முடிந்தவாறு 

காண்க, இனி யறுவு மெமக்கே பயனாப் முடி.த லியை ட, 

பற்றி ரான்னரோதுதும், அதுறிற்க, 

இனி இச்சரிதம் மேல் கார தமுனி வினாயவினாவிற்கு. 

/9ரமழுனி விடைபி த லென்னும் பெயர்த்தன வோதுஞ். 

சொன்மாத்திரையேயல்லது அவ்வினாவிடை யாது மீண் 
டுக் காணப்படாமையி னதுபற்றி யுமது வெறும் பொய் 

யேயாமென்பது தெற்றெனவறிச, பிறவுமன்ன, 

ஆறாவது படலம். 

ஈண்டு மேனா ளிவ்வுலகின்௧ண் யாதும் அறமின் றி 

பறமே மிச வஞ்ஞான்றின் அரிப்பரமனாணையாற் பன் 

னிருஞாயிறுகளும் பன்னீராயிரங் கதிர்பரப்பி நான்க. 

ண்கோறும் காய்ந்தொ!] தல்பற்றி மனிதர் தேவர் ராகி 

சராசர மனைக்தும் நசித்தொழீர் தன. அஞ்ஞான்றின் 

அரிப்பரமன் மாலப்பகுதியைக் தன்க ணொடுக்கிக் கனி 
. ச , ௪ [ஜி] 

நிலையனாயினான் மறித்து மப்பரமன் ஊ।//முறகில தனை 

மழைபொழியுமா ற சங்கற்பித்கனன் சங்கற்பிக்கவே 

அவை யல்வாறு நாரனுண்கொறும் பொழ்க்சன பொழித 

லான் யாண்டுங் சடல்வடிலாய் எவரும் சாவையு நசித்து 

நர் நிறமாக அக்கால் ௮ ட்பரமன் ராதி மா யாபந்தத்து 

உறங்கு முயிரனை ததையு* தன் வயிஈறி லொடுக்கி மூல 

மாயையினை வடமாமாக்கி யாண்£ட௨ பல்லுகங்காறுக் 

துயின்றனன், ௮வூ?ன ௮ச் சங்காரகாஷூத்து வாதிபன் 

ஆசலான் அ ரிப்பெய ருடையனாயினன், ௮வன் மறுவ
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இம் அ௮வவுலகினை த் மதடிற்றுமாறு கருதினன். கரு தவ 

௮வன் திருவுந்தியின்கண் அயி.ரமிதழ்க் கமலமொன்று 

தோன்றியது தன்கண் GT BOT (Ip களாய் சான்தோன்றின 

னென 3வாதப்பட்டது, 

ஈண்டு Bin3 wr Queats p யாது மறமின்றி மற 

மிருமென _நால்களுல் யாண்டுங்.கரவப்படாமையின் 

௮து வெறும் பொய்மையேயாதல் காண்க, ௮ துநிற்க, 

இனி ஈண்டு ஞாயிற்றின் வெம்மையான தேவர் 

பானிதர் (ip 5D சராசாமனைத்தும் நித்தன் வென ம்பா 

லோதி யொழரிச்து மறித்து ஊிமுகில் பெய்க சான் 

எவருமெவையு ஈசித்தனவென பீவாதப்பட்டது, மேல் 

நாயிற்றின் வெம்மைபற்றி யனைத்து நித்தனவன் ற 

௮ங்கனமேல் ஈசித்தொழிக்தன மறித்து ஈசிக்குமாறியா 

ங்வனம் அஃதன்று மேல் ரசித்தல் அங்கிபற்றியேயா 

பகலின் ௮ தூபற்றி நசித்தவற்றின் ml எஞ்சி நிற்கு 

மன்றே மறித்து GBS D அர்நீரான் நசித்ததென வோ 

திப்பட்டது ஆகலின் ௮ஃதியைபுடைததகாலோ வெனின் 

கினக் இயையு மியைபு ௮ஃதொன்_ று மாத்திராயேயேர். 

இன்னுக் துறக்க லோகத்றுட் செல்லாது நிலவுலசத்து 

மாத்திரையே செல்லும் ஞாயிற்றின்கதிர் முூகில்நீர் என் 

பபவற்றான துறக்கத்துயிர் உயிரில்லனவும் அதன் மே 

ஓலின் வைகும் ௮வை தாமும் ஈசித்தலும் ௮ன்னபிறவு 

/ியைபுடையவன்றே. இவ்வியைபு வியையுமாறு நினக் 

கன்றி வேறுயார்க்கு மியையாவென்க. அவையெலாம் 
நான்முறை யுணர்ந்தார்க்கும் நாற்கு மியாது மியைபின் 

மையின் ௮து வெறும்பொய்யா யொழிந்தவாறு காண்க. 

௮ துறிற்கு, 

இனி மூலப்பிசகிருதிமாயை ௮காதிமான.ப மூலமா 
யையென மரயை மூன்றுண்மை.யீண்டுக் காணப்படுகின்
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தது, அம்முப்பகுதிய மாயையுன்மை நினக்குமேலாமை 
அக் நாலுணர்ர்தார்வாய்க் கேட்டுணர்ந்துகொள்சு, 

இனி யவன் அவற்றைத் தன்வயிற் ஜெடுக்குமாறு 

இழுக்காதல் முன்னரோதுதும் ௮ண்டுக்காண்க, அது 

இனி யொடுக்ககால மித்துணையென நமூல்களுட 

காணப்படுதலின சனோடுமுரணி யதுவசையறைப்படாது 
பல்லு மென்றலின் இழுக்காதல் காண்க, 

இனி காராயணன் காசகாலதத்துவத்திற்கு ௮திப 
ஞகலின் அ௮ரிப்பெயருடையனாயினன் என்பதியாதுமே 

லாமை அ௮பிதானகோசமோதுஞ் சிறுவர்மாட்டுக் கேட் 

ணெர்ர்துகொள்க, 

இனி ௮ வன் இவ்வுலகைப் படைக்குமாறு சங்கற் 
பித்ததுணையே உந்திக்கட் கமலமொன்று தோன்றியதெ 

னவே அ௮ஃதோர் வினைமுதலானன்றிக் தானே தோன் 

றிய தென்பதூஉம் மேலின்றி உண்டாய தென்பதூஉம் 

போர்தவாருயிற்று, ஆகவே யலஃதரியுள்ளவன்றே யுள் 
ளதென்லு நுர் நாலொு முரணுமாகலின் ௮து நுமக்கே 

யிழுக்காதன் மேலுக் தன்னை நிகழ்த்தும் வினைமுதலை 
யின்றி யொருவினைகிகழுமென்பநாஉம் இழமுக்காதலறிக. 

அதுறிற்க, 

இனி ஈண்டு சான்முகன் ௮க்கமலமலரினின்று நான் 

மூகத்தோடு நானுதித்ததனென வோதினானென வோத்ப் 

பட்டது, படவே பிறர் யாரு மப்பிரமனைப் படைத்தா 

ரல்லர், ௮வன் தன்னிச்சையிற்று2ன தோன்றினனென ற 
வாருயிற்று, அ௮ல்லநூஉம் கான்முகன் கானமுகளுதத் 

கேது வோதாமையின் ௮ஃதிழுக்காத a Ds, ஆயி.ர 

ிதழ்க்கமலவிகையுட் டோன்றுவதூஉம் ஆயிரமிதம்க் 

கமலமே யாகலானும் தோற்றம் பிறவு மிந்நியமமுடைய :
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வாகலானும் இனிச் சிமலரமுலனா யவரிக்கு நான்முக 
மின்மைபானும அன்னபிறவாற்றானு மாண்டைக் காரண 
காரியங்க ளிழுக்கா யொ.ழிந்தவாறு காண்க," 

இனி ஒரு மங்கைவயினின்று ஒருமகன் GB apes 1D sor 

னென்புழி யம்மங்கை மகத்தோற்றத்திற் கடமாதல் மா 

க்திரையயன்றி யத2 சாற்ற காரணமாகாமையின் 2 
தோற்றகாரணம் அவனின் வேறென்ப தெல்லார்க்கு 

மொப்பமுடிந்தது, ஈண்டுமவ்வாறே. யரிக்கடவுளுந்தியி 

னின்று மயன்றோன்றின னென்பதனுள் அ௮வ்வயக்கட 
வுள் தோற்றத்துக்கு அரிக்கடவுள் இடமாதன் மாத்தி 

ரையேயன்றி யாதுங் காரணமன்மையின் ௮ச்காரண 

மவனின் வேறென்பதூஉம் ௮துவே அம்முதல்கடவுளா 

மென்பதூவூம் அ௮ன்னபிறவு மவர்க்கெல்லா மொப்பமுடி. 
தலின் ௮௮ நுமக்கு மூடம்பாடென்பதற்கு நும்வாய் 

மொழியே சான்றாம். இனி ௮ஃதெமக்கு முடம்பா டெ. 
பைது என்வாய்மொழிபற்றி பறியப்படுமென்க, இன்னு 

மிதன்கட் டந்த பொருள் :]றவு மிமுக்கா யொழிதல் 
இவ்வாறே யோர்ந்துணார்துகொள்க, ௮௮ நிற்க, ப 

இனி ஈண்டுச் சர்வசங்காரசகாலமென வோதப்பட் 

டது நீர்ப்பொருள் யாண்டு முண்மை யீண்டி வெளிப்ப 

டையா ஜேதைப்படுதலானும் அர்நீர்ப்பெய்க முகிலுண் 

மையுக குறிப்பாற்பெறப்பிகலானு மவ்வாறே ஞாயிற்ழி 

னுண்மையும் பெறுதுமாகலானு மேலோதியவாற்ரான் 

மேலுலகுண்மையும் போதருமாகலானு மின்லும் இண் 

னோரன்ன பிறவாற்றானு மவர்தாம் சர்வசங்கார மெண் 

னுஞ் சொல்லுஞ் சர்வசங்காரமேயா யொ Lf Bau BH 

Bit COT F, ௮துநிற்ச, 

ஏழாவது படலம். 
ஈண்டு மேற் 3ரன் நிரின்ற அப்பிரமன் யாண்டு மிரு 

ளா யொழிதிீல் கண்டச்சுற்றழாநின்றனன். ௮க்கால் அபா
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மாயன் தகாயத்திற்2 ரன் நிகின்று தன்னை யின்னனென 

வ திவுறுத்தனன். ௮ுறிவுறுத். ௪ வவவரிப்பரமன் பின் 

அயற்கு அரிமறையுப?தசித்து அதன்பின் ௮ன்னபிற 
வும் ௮றிவுறுத்தளானென 3வோதப்பட்டது, இருள்கண் 

ட ச்சுற் றழாநிற்குமவன் படைப்புக் கடவுளாதற் கேலா 

க மயின் ௮துவு மன்னபிறவு மி. றக்காயொ!/ தல்காண்க. 

வரிப்பிற்பெருகு ம், இதுகிற் ௪. 

இனி ஈண்டு அ௮ரிக்கடவுள் அகாயத்தி? ரன் றியென 

சே அரிப்பொருள் போல் ஆகாயமும[ழ வுராது நிலை?ப 

அ௮டைமை பெற்றாம், ௮ஃதுள தாகமவ ௮தன் குணமாய 

சத்தமுண்மை தானே போதரும் போக?வ அதற்கு 

dn லியாய் ௮ தனைவிட்ு நீங்காத வாயுவுண்மையும் பெறு 

ம். அப்பு உண்மை சடலுண்மையாற் பெறப்பட்டது. 

அ. க்கட லாதாரமின்றி பின்மையின தற்கு ஆதாரமாய 

sh லனுண்மையும் Gurr தது போதவே பூதமைந்து மழி 

aT ON LD பெறப்பட்டன. ய... Do அப்பூதகாரியமும் அவ 

மறை நீங்காது நிற்றல் தெற்றென வறிக, இதனானே 

ஈண்டுச் சர்வசங்கார மன்றராதன் மேலு மிமுளுண்மை 

பாதலியவற்றுன் ஏசுதேசசங்காரமு மின்மை சாதிக்கப் 

।பநிதலிள் சர்வசங்காரமென்னும் பெயரும் பிரமற் படை 

அத படலவிறும் ௮தனெழுவாயுமாய வெல்லாப் பொ 

ளு பொழிந்தோடி யொறுங்கிப் போயவாறு காண்க, 

ிபயரின்ருகவே அ௮ப்பெயர்ப் பொருளின்மை (ip Bs 

ியாயத்தா னினிதுவிஎங்கும். ௮ துநிற்க, 

இனி ஈண்டு அரிக்கடவுள் ௮ன்னவடி. 2வாடுப2தசி 

ததனனென வோதுதலின் அ௮ரிவடிவு இவ்வடிவுபோல் 

உப2த௪ வதிகாரவுடைத் தன்மை பெறப்பட்டது. 

“)%து என்னை பாவம் ௮யனொருஞான்றி னவ்வடி 

வெடுத்து வேதமோதன் மேலும் ஒரு இத்திரியும் ௮து



ச்சு 

செய்துபோகந்தமை வேதத்துட் காணப்படுதலானெனின் 

௮ஃதியாமும் கண்டாம் காணாகதோதினமல்லம், 

யா மிண்டு ௮வ்வஇகாரம் உண்மை இன்மைகள் 

பற்றி Gurr Bar ina av YODA By BEY யோதல் ஒதாமை 

கள்பற்றி ௮ஃதோதினமல்லம், ஆகலின் அ௮ஃததற்கு 

“ுமைதியாகாமையறிக, அதுநிற்க, இளி இருட்கஞ்சிச் 

செய்வது ௮றியாதழுன வை௫இயாற்கு அவ்வச்ச நீக்கு 

முபாய வுபதேச முபதேசியாமையாலனும் ஆண்டோதுமு 

பமதசம் அது நீக்கு மூபாப மாகாமையானும் ௮ல்லதா 

LM THAT Dm po அரி அவனச்சரிக்கினனென வோ 

அரமையாலும் ௮ன்னபிறவாற்றானும் ௮யனை முல்வச் 

சம் யாதும் நீக்காது நின்றதென்பது நிலைடிஷ்றவா.று 

சாண்க. அச்சமுடையனா.ப வயன் அதன்பின் அரி மத் 

திரோச்சாரணம்பற்றி அனை த்துமறியு மறிவுடைபனாயி 

னன், அதுபற்றி ௮க்ந்தநையெய்தினனென்ப தியையுமா 

றியாங்கனம். என்னை அ௮ச்சமுள்வழி யொன்று (Lp ey 

FMUPPM SEG! WIstewwT syn wor FG) wo Huy irs 

வும் அகந்தையும் தம்முள் பகைப்பொரு ளாகலாலும் 

௮ஃதஃதகாக அம்மர்திரோப?தசமே அவ்வச்சநீக்கு 

முபாயமென்ருற் படுமிழுக்கென்னை யெனின் அவ்வா? 

தாமையாலும் அல்லதாஉம் ௮ஃத தற்குபாய மின்மையா 

௮ம் அன்னபிறவாற்றானு மஃதிழுக்காகாமை யாண்டை 

uO ger Ome, அ௮ஃதேேல் வேதமோதுவார் ௮ தனை 

௮. தன் முதலிடைகடைகளின் வைத்தோதின் தீதுயாது 

மிலராவர் என வோதுவராலோவெனின் ஈன்றே யோதி 

QU ௮தனை யதன் முதலிடைகடைகளின் வைத்தோதி 
னெனவே வேத.நாலுள் ௮ஃதம் மூவுநியு மியல்பானின் 
ம், ௮ஃ்தோதுவோர் அதனைத் தாமே எடுத்துக்கொ 

ண்டு அதன் முதலிடைகடைகளின் வைத்தகோதுபவென்



௪௨ 

றவாருயிற்று, இசனா?ன ஆரிமகதிரம் Cas yh st Baal 

on sor a9 ind BS ar arr ior (fh 31s ௮மையுஞ் சான்ருயிதற்று, 

இ௫ தேளுக்கஞ்சி பார்தம்வாய்ப்பட்ட கதையாய் முடி 

நீ தவாறு காண்க, இவ்வா நிஃதெழுதி இங்கன மிழுக் 

கெய்தியோ ரிவரான்றி இவரொ.நிக்தொறிக்தார் யாரை 
யும் யாண்டுங் கண்டிலம். அதுலிக் ௪. | 

இனி அம்பர்திரோச்சாரணம்பற்றி யயற்கு அனைத் 

அ மறியுஈறிஷ நிகழ்ந்து ௮கனானே தனக்கு யாரு நிக 

சாகாரெனச் செருக்குளதாக ௮ல்தொழித்தற்பொரு 

ட்டு ௮ரிப்பாம்பொருள் மதுகைடவர் தம்மைப் படைப்ப 

அவர்தாம் ௮அவ்வயன்வேதத்தினைப் பற்றியெடுத்துக்கொ 

ண்டு நிருட்புகுர்து கரந்தனர், ௮யக்கடவுள் ௮வாதம் 

மை அவவுர்திக்கமலமெங்குரேடிக் காணாது மீண்டனன். 

மீண்டு அழுது வருக்துங்கால் அரிப்பரமன் ஆகாயவா 

ணியாய் பின்று ௮யனே நீ கல்வியாற் செருக்குற்று என் 

னை மறந்தனை, தேவர் மனிதர் யாயோலு மிவ்வாறுசெருக் 
தின் ௮வாதம்மை யாமமுமாறு செய்வோம் என வோ 

தினனென வோதப்பட்டது, ௮ச்செருக்கு, னைத்து 

மறியு மறிவே;ுபற்றி யாகாதென்பது மேலோதினாங் 
கடைப்பிடிக்க, 

இனி அயக்கடவுள் எனக்கு யாருறிகராகா ரென்ப 
தனானும் ௮ரிக்கடவுள் பாரேனுமென்பதனானும் யாமேற் 
சங்காரம் ௮ன்றென்ப.தாஉமிண்டு வ௦ 'யுறத்தவாறு௮ த 

நிற்க, மேல் வேதம்என்பது அழியாதுளதாக வதனை௮ரி, 

as HC ar Boor sar எனவாதல் அல்லது ௮ தனை படைத் | 

தோதினன் எனவாதல் ன்றி மேலுள தாய வதனை 
அயன் தானேயோதினனெனவாதல் அல்லாக்கால் ௮வ் 
வேதம் ௮யன்சணுளதாக வதனை ௮வனோதினனெனவா 
தல் இவவாறு யாது மோதாது வறிதே மீதுகைடவர் ;



௪௩ 

தாம் யன வேத நூலைப் பற்றிக்கொண்டு மறைக்தனா. 

அயன் கல்விச்செருக்குற்றனனென இவ்வாறு இன்னே 

ரன்ன வெடுத்தோதற்குரிய வியைபு யாதுமின்மை யறிக, 

இனி யஃதங்கனங் கோடுமேலும் மசர்திரோச்சார 

ணத்தால் நிகழ்ந்த அச்சர்வஞ்ஞ நிகழ்ச்செற்றியன்ரோ 

அவர்க்குச் செருக்கு நிகழ்ந்தது, ௮ஃதங்கனமாக கல் 
வியாற் செருக்குற்றனை என்பதியையுமா நியாங்கனம். 

இனி ௮ஃதல்கனமாயினும் ௮ச்செருக்கேதுவாய அச் 

சர்வஞ்ஞும் அவனை நீங்குமாறுசெய்தலே றை. என்னை 

"க்காரணம் நீங்காமையின் காரியாமாய செருக்கு நீங்கா 

தாகலின். gaia sud ௮ச்சர்வஞ்ஞ நீங்காது நிலை 

பெறுதலி ஒச்செருக்கு மவனை நீங்காது நிலை பறுடை 

மை ஒருதலை?யயாம். இன்னு மீண்டு மேலே சர்வஞ்ஞ 
வேதவாற் செருக்கு நிசழ்ந்ததெனவோதிப் பின்னர் கல் 
லியேதுவாற் செருக்கு நிகழ்ச்கதென வோதப்பட்டது. 

{ors கல்வி சர்வஞ்ஞம் என்பன வொருபொருண் 

மொழியாதல் 3 வண்டும் ௮ஃதாமாயின் கல்வி கற்ருளெ 

ன்புழி சர்வஞ்ளுங் கற்ருனென வழங்கல் வேண்டும். அவ் 

வழக்கு யாதும் யாண்டுமின்மையின் ௮ஃதவர் படைத் 

அமொழீ வழக் ?கயாமென்றொழிக, இன்னு மீண்டைக் 

குளறுபடை யெல்லாம் இவையென விரித்?தாதற்கு 

ஆயிரம்சாவுடை யனந்தற்குமாகாமைபறிக, அதுநிற்க. 

இனி அயற்குள்ள செருக்கு சர்வஞ்ஞவேதுபற்றியாய 

தாக ுஃது ௮துபற்றியாய தென்றறியுஈறிவு பாறுமின் 

றி௮து சல்வியேதுபற்றியாயதுஎன விங்யனம் திரிபுண/ 

வுற்ற வரிக்கு யா௮ஞ் சர்வஞ்ஞமின்மை பெறப்பட்டது. 

படவே சர்வஞ்ஞமுளனாய அயக்கடவுளா ௮ஃதிலனாய 
வரிக்கடவுளா பெரியசெனப்படிலர், இக்குளறுபடை 

யெல்லாம் ஈண்டு விரிப்பிற் பெருகும்,



FF 

இனி இக்குளறுபடை யித்துணையேதா?மா வேறு 

ங் கூறுதும் மதுகைடவர் 3வதங்கொண்டு கீருண்மறை 

ந்து போதலை அயன் சுண்டு வைத்தும் அவன் அவரை 

ஆண்டு நேடாது அரியுச்திக்-மலத் துள் நேடியுங் கண்டில 

னென்பது கண்ணிலார் கூற்றேயாமென் ஜொ0ிக. இதனை 

Der Sh SUM Sa மைந்தற்கு முண்மை,யாமிீண்டு கண் 

டொ.ழரிர்தாமென்பது, என்னை அயன்றரச்தையென வவ 

சோதுமவ்வரி, யயனெல்லாம் அறியும்மறிவுபற்றியெய்தி 

நிறைசெருக்் கொழிதச்சற்பொருட்டு வேதவொ[[வுசெய் 

கனன். இனி ௮வன்மைக்கனென ௮வரோது ஈவ்வயன் 

ரண் மறைந்தாரசை௯ கண்டுவைத்தும் அண்டு Oy Li Bi 

௮ரிக்கமலத்துள் நேடிக் காணனாயினன் gh v0 Olam ons, 

அகிற்க, 
இனி வேதமூலமாய அரிபர்திரமுண்மையின் 2வத 

yt 

வுண்மையும் பெறுதுமென்பதூஉ மமலாமை மேற்காட்டி. 

னம் முன்னருங்காட்டுதும். ௮துபற்றியும் அுங்கருத்து 

நிரம்பாமை யறிக. 

இனி ௮யனொருவனை புடைத் தொறுத்தற் பொரு 

ட்டு ஆரி யிருவரைப்படைத்த லிழுக்காதன் மேலும் 

ஈண்டவாதம்மை அரி படைத்தானென்பது அவர் தம்மை 

அயன்படைத்தானென்னலும் புரணவசனங்களோடு முச 

ணி யிழுக்காதலறிக, 

இனி அரிக்கடவுள் தன்னை யிகழ்ச்த ௮யக்கட 

வுள் தன்னைப்புகமுமா றுபாயஞ்செய்து இவ்வாறு தனக் 

குபகரித்த மதுகைடவர் தம்மைக் கொன்ஜொழிரக்தானெ 

ன வோதப்பட்டது. தனக்கு வண்டியது முடித்து இவ 

வாறுபகரித்தாரை அவ்வாறு உபகரித்து முடித்சதன் 

பின்னர் ௮வன் கோறல் உலகரும் இஃதிவ்வாறேசெய்து 
கொள்ளுக வென்ப துணர்த்தற் பொருட்டுப் போலும்



௪(௫ 

இன்னும் இவ்வுபகாரஞ் செய்தார்க்கு ௮அபகாரஞ் செய்த 

லவர்க் கெயெல்பென்பது அரி, மாவெலி மன்னனமாட்டு, 

செய்யுஞ்செயல்பற்றியு மறியக்கிடக்கலாலும் அன்ன 

பிறவாற்முனும் அதுபற்றி அசங்கை யென்னையென் G) ny. 

Po. 1 Bb ps. 
இனி ஆண்டிறந்தொழிக்த அவ்வசு7ர௬டல் நீசாற் 

கருங்கடல் செங்கடலாயது, அக்கால் தேவர் கற்பக 

மலர்தூவி வாரழ்த்தினரென வோ தப்பட்ட.து, இதனானே 

யாம் மேற்காரியப் பிரபஞ்சமுண்டென்பதூஉம் ஈண்டு 

வலியுறுத்தவாறு, அ௮து௩ற்க. 

இனி ம் ஈது கடவாதம்மை மேல் Qo on Gla an 

வோதாது மன்ன. ௮சுரரெனவோகுல்பற்றிரும் வர் 

Gar noha sr Sinn 1ம், ஆகவ யது ற்றியெழுந்த 

சரிதமுவ்வாறே யில்சரிதமாதல் தெற்றெனவறிச, ௮3 

நிற்க, 

இனி முன்வரு ம் பத்தாவது படலசரிதத்துள் தே 

வர் சேவருலகக2தோாற்றம் இரண்டுபுளவாக விவ் ௮ரிநா 

வது படல சரிதக்துள் மீதவர், கற்பகபரம், அதன்மலர், 

அ தனை ப்பா Uf ai ல்வாழ்த்தல்கள எல்லாம் இல்வழக்ே த். 

யாகலான் இவையெல்லாம் இல்பொ௫ுளேயாதல் தெற் 

ஜெனவறிக, பிறவுமன்ன, Yi FG ov or nS aay s) 

றிக் கொல்லவறியாது படைதாங்கிப் போச் தமையும் வ் 

வரி சர்வஞ்ட னன்மையறிதறங்கு அமையம் சான்றாக 

லறிக, விரிப்பிற் பெருகு கா. Yh DH, 

@) 00 3 od 1B db dd a iy wuts SIL GB Ldi. ல்ப்பெ 

யர்த்தாதல் இல உபயராயெ!!!நிதவாறு காண், பெ 

ரின்றுச2வ அறுபற்றி பெருகு பொ 1, ளின் மென்பது 

கூறாமை இனிதுள் oT BFL. 202, லத தாம ஆயிலு 

மரியு த மலரில் 2ருன்றுகலின் பனை யரிபடைக்சா



உஸ் 

னென்பது ஓதாமை போதுமாலோவெனின் good sa 

இவ்வுலகம் மூலப்பகுதியிந்றோேன்றுமென நும். நாலோது 

கலின் ௮ம்மூலப்பகுதிதானே வவ்வுலளைப் படைக்கு 
மென வோத வண்டும். ௮துநினக் குடம்பாடின்மையின் 

இஃதுடம்பாடாமா நியாங்கனமென்க, ௮ஃதஃதாமா 

யினு மவவயனை நுமதரனே அரியுந்திமலர்வாப்த் தோன் 
றினனென்னா?மா வெனின் என்னாம் என்னை joo gal 

வயன் ோற்றமுறை யோதும் வேதவிதியோடு முரணுமா 
கலின்; இருந்தவாற்ரா னீண்டைப் பொருளெல்லாஞ் 
சூனியமா யொழிகர்தவாறு காண்க பிறவுமன்ன, 

எட்டாவது படலம். | 

_.. ஈண்டு ௮ரிப்பாம னேர் yusGla agQuds gs 
இருமகள்தம் இருமார்பிற்றிகம பிரணவ விமானமேறி 

யாகாயத்தினின்றனன். அதுகண்டு அயப்பரம்பொருள் 
துதித்தல் செய்ய அரிப்பாமன் அயப்பரமனை நோக்கி 

நின்பகைவர் தம்மை பாம் கோறல்செய்து அவர் கைக் 
சொண்டுபோந்தநின்வேதங்கொணர்ந்தனன். இஃதென் 
வாக்இனின்று பிறகதது நித்தமாயது, எனக்கு எழுவா 
பிறுவாயின்மை யெவ்வாறு இதுவுமவ்வாறேயாம், இஃ. 
திவ்வுலகச் சிருட்டிபொருட்டு என்கட்டோன் ug. ஆ 
றங்கமுடையதெனவிவ்வாரோதி பதன்பின் ஒருசாருறுதி 
மொழியுமோதி அப்பிரணவத?தருடையா னம்மகற்கு 
சாதகவினைமுதல் செய்வன யனைத்அஞ் செப்து அவ 
னயனைகோக்கி நீ முதனிலையுடையை யெனவோதி தன் 
மூகத்துதித்த 2 HBS om 7 அவற்கீச்தனன், ௮க்கால் 
திருமகள் ட தூமுட்டைக்குரியையென வாழ்த்தியருளி 
னள. . அரிப்பரம்பொருள் பின்னு மாண்டுபதேசப்பன 
வெல்லா முபகசிச்சனனென வோதப்பட்டது. மேலெ 
்டுத்துக்கொண்ட ௮ன்னவடிவொழித்து ஆண்டு? வரு
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சயக்வவ டிவெடுத்துக்கொண் டுப?சசஞ்செய்து3பா 

த்தமையின் இவவுபதேச வஇகாரம் அன்னவடிவிற்கும் 

௮வ்வுபதேச வதிகாரம் இவ்வயக்கிரவ வடி.விற்கும் இவ 

விரதிகாரமும் ௮ரிவடிவிற்கு முரிமையுடையவல்லவென் 

பது பெறப்பட்டன. அதுமேல் அவருமுடம்பட்டு ஓழி 

நதமையின் அதுபற்றி யாசங்கையென்னையென்ஜொழிக. 

அதுஙிற்க, 

இனி கற்வெடிவு கலியுகவிறுதிவாய்ப்படு மென்பது 

பாரத முதலிய _நூற்றுணிபா மாகலின் ௮ஃதமியாது 

அ தன்முற் பாடுபடவைத்?தாதும?த யத்2தாரற்ற மில் 

தோற்றமாதற்கமையுஞ்சான்ராதலறிக. இன்னு மீண்டுப் 

பிரணவ விரகீானமென மேலோதி முன்னர் பிரணவத் 

தேசென 'வோதுதலின் விமானச் தேரென்பன வொரு 
பொருண்மொழியாதல்காணப்படுகின்றது, ௮ஃதுயாது 

மேலாமை யறிக, அ௮துறிற்க, 

இனி உலகச்சிருட்டி பொருட்டு வத மென்ப௩ற் 

மேன்றியது எனவும் என்வாக்கனினறு தோன் யத 
னவு மிவ்வாறு ஈண்டோதுமாறு மேல் அது உத்சமென 

f வும் என்னொப்ப2வ மசாற்றமொடுக்கமற்றெெ தன வ மோ 

து மோத்தினை, புடைச்கும்படையா யொபரிந்தவாறு கர 
mrs, இனிநித்த சத்தத்திற்கும் பிறப்பிறப்பினையைக்குக் 

சம்முட் பொருள் வேற்றுமை யிஃதென wre dues: 

லம் sy gels, 

இனி தம்முகத்திற மோன்றிரின்ற அங்கிநீர்களை 

பீர்தானென்புழி பவை யரிப்பாமன முகத்தினசண் மேற் 
மன் மி 'நின்றனவாதல் பெறப்பட்டது, முன்னர் ௮ஃ 
தவர்தாமமே யோதும் பிறப்போத்துள் வாயுவினின்று 

அங்கி அக்கியினின்று ௮ப்பு தோன்றுமென வோது
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மோத்்மீதாடு முரணுதல் மேலும் அவற்றின் தோற்ற 
fe ச . ச ச 

மிருகாலோதலும் பிறவு மிழுக்காத VIF, 2 KIO HE, 

இனி அவவயன வாழகாள திருமகள வாழத்தாக 

கால் நாரறாண்டின்றி அழுண்டாய் முடியு மென்பதூஉம் 

பார்தவாறு காண்க, இனி ஈண்டு இவ்வுலகச் சிருட்டி ப்: 

பொருட்டு தோன்றியதும் வேதமென வோதியொழிக்து 

அயனுமவ்வா3ே யவவுலகச் சிருட்டிப்பொருட்டுத் தோ 

ன்ினனெனவோதப்பட்டது, ஒருவினைநிகழ்ச்சிக்கு இரு. 

வினை ராதல் வேண்டாவாயினும் முதல்வினை முதல் உப 
. 4 > ச * “ea ம் , . 

வினை முதல்களாத லொக்கு?மனும் அவ்?வதம் சிருட்டி. 

முதலாதற்குரிய வியைபு விஃதென யாமதியகில்2லாம். 

௮] மாமரகசிபப்பொருளா மாகலின் அலதித்துணையி 

னொெழிக்தா மென்பது, இனனும் மேல அரிப்பர மன் 

தனிகிலையாய் நின்றனனென Sar Bout Na gi ஈண்டுக் 

திருமகள் ஆகாயம் அங்கி அப்பு வுளவென வோதல் யா 
ரூ ் ச 6 ் 
மமற சஙசாரமன்மை மோதலை வடிவுறுத்தலின் அது 

முடிந்தது முடித்தலினபாற்பமொறுங் கண்டுகொள்சு. 

இதனை இன்னு j oo Dens & DIT MILs Wp) oft ரித்துணர்ந்று 

கொள்க இருக்கலாற்றான இப்பொருளெல்லாம் வெறும். 

பொய்யா யொ [ர்தவாறு காண்க, பிறவுமனை, | 

ஒன்பதாவது படலம். 

ஈண்டு எனக்குப் பிறப்பிறப்பில்லை யென்றொழீயாது 

பித்து எனக்கெழு arr uD mi ara uD oy Goo lus aor cay eT 

ட. இல்லா கறுிபதுகூறன் முதல் கூற்றம் பத்திற். 

கும் பெரீய.நா ராகரம் இப்பெரியநூலேயாம், ௮ஃதா 

ண்டாண்ம மேிலாதனாம். பான்னருமோறுதும். அது 

61௪, 
7 oN . ச . உரக 

இனி ஈண்டு சகல சராசரங்களிலுளவைகுஞ் சர்வே 
துல் oO ச சரன் யானென்றொ!]யாது யானே யாங்கணு றைக்கு
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விறைவன் உயர்திணை யல்றிணைகளின் அகம்புற நின்று 
அவற்றைக் காக்குமொருவன் யானே யெனவும் ஆக்கி 
அளித் தழிப்போன் யானே யென்றொழியாது யாலோ 

முத்தொழில் ஈடாத்துவனெனவோ கதன் மேலும் யானே 
நினதகத்து கின்று படைப்பேன் யானே யானே அ௮மிப் 

பானகத்துவை௫ூச் சங்கரிப்பேன் யானே பிரமாண்டங் ௨ 

ளைப் படைப்2பன் துடைப்பேன் என்று இன்னோரன்ன 

வாறு வறிதே மறித்துமறித்தோது 3மாத்தெல்லாம் புலா 
ருத்தியா யிழுக்காத லமிக wg bps, 

இனி ஈண்டு முன்3மோற்ற மெடுத்தோது ஞாயிறு 

இங்கள் அங்கி நாண் மீனென்றவற்றை ஒளிபெறச்செய் 

கன்றேனென்பது மணமுடியாததோர் மாது நான் மக். 

ளை யுபகரிக்கன்றேனென்பதொப்ப?தார் Oe io 7 5S a 

யாதல் காண்க, ௮வை கிடக்க. 

இனி ஈண்டுத் தானாந்தன்மையே யெனக்குச் சொ 
ரூபம் என்னை ஞானிகள் ௮ வரென வோதப்பட்டன 

இப்படலப்பெயருக் தானார்தன்மையருளியபடலமென.2 
பட்டது ௮த்தானார்தன்மையை ஞானிக ளறிவ ரென 

வே அஞ்ஞானிக ளறிவாரல்ல ரென்றவாராயிற்று ஆச 
வே ஈண் டெழுந்துநின்ற இப்படலப் பொருளெல்லாம் 
ஞானிகளுக்கே யுரித்தென்பது பெற்றும் பெறவே ௮ 
ஞானிகளுக் குரித்தன்றென்பதூஉம் பெறுதும், 

இஃதிங்கனமாக. இப்படலத்தினை முறையே pas 
லழித் சல்கள் செய்யும் வினைமுதலாய நீயிரும் யாமும் 
ஞானி ௮ஞ்ஞானிகளில் வைத்து யாவர்பாற் படுதுமெவ 
வாராயும்வழி ஞானிகள்பாற் படுதுமெனின் ஞானிகள் 

செய்வினை பிறழாமையாலும் அ௮ஞ்ஞானிகள் வினையே 

பிறமுமாற்றானலும் நீயி ராச்கெ படலப்பொருள் பிறழ்க் 
தொழிதலாலும் wt Sint BS சூனியமே பிறழாது நிலை
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பெறுதலாலும் எம்முள் யாமிருவரும் அவ்கிருபாற்கு 

முரியமென்மொெழிச, இதனானே ஈண்டுத் தானார்தன்மை 

யென்பதூ௨ம் ௮ஃதருஞூமாறும் சூனியமா யொழிந்த 

வாறுகாண்க, ௮.துிற்ச, 

இனி ஈண்டு தானார்தன்மை யென்லும் வாக்யெப் 

பொரு ளென்னையென வொருசிமி தாயுமுறைபற்றி யா 
சாய்குதும் ௮து வருமாறு. ௮து தான் தம் தன்மை 
யெனப் பகுக்கப்படும் ௮வற்றுள் தானென்பது பொது 

மொழியாயிலும் ௮ ஃதிண்டதிகரணம்பற்றி அ௮ரிப்பொ 
ருட்டேயாம் இனி ஆதல் தோன்றுதல் தன்மை ஈண்டு 
முறைமை ஆகவே அரியது உற்பத்தியின் முறைமை 
யென்பதே அ௮வ்வாக்கியப் பொருளென்ப தறிக, ௮ஃ 
மேல் அரியதுற்பத்தி ஈண்டோதப்படாமையின் ௮ஃ 
தப்பொருட்டன்றுபோலுமெனின் ௮ றியா துவினாயினாய். 

படலப்பெயர் யாதும் ஈண்டுத் தம்பொருள் படாமையா 

னும்'இதுவுமதுவாகலாலுமென்பது, ௮ஃ3தல் ௮ப்பொ 

ருள் பொய்யாகவே ரி, யுற்பத்திசாசமில்லி யென்பதே 
தேற்றமாலோவெனின் அற்றேல் முன்வரு முலகு படை 
படலத்துப் பொருளெல்லாம் பொய்யாம் ஆகவே xa 

வுலகம் படைக்கப்படாத தொரு நித்தப்பொரு ளென் 
பது போதருமேகொல்லோ போதராதன்றே அகலான் 
அஅபற்றியு மரி நித்தப்பொருளாதல் சாலாமைகாண்க. 
அ௮ல்தேல் தானார்தன்மை தன்னியல்பென்றாற் படுமிழுக் 
ென்னையெனின் ௮ஃதப்பொருட்டாகாது இனி ௮ஃ 

தாமெனக் கோடு?மனும் நினக் கதனாற் போந்த விசேட 
மென்னை யொன்றுக் காண்கிலம் க்க மொரு செயற் 
லைஈப்பொருட்கன்றி யியற்கைப்பொருட் சனெறென்பது 
வியாகரணக் கற்குஞ் சிறுமகார்வாய்க் கேட்டுணர்ந்து 
கொள்க. ஆகவே அரிப்பரம்பொருள் செயற்கைப் பொ



இக 

ளா மல்லது இயற்கைப்பொரு என்மென்பதற்கு நின் 

வாய்மொழியே யமையுஞ் சான்ருத லறிக, இதனானே 
நானுமறியே னவளும் பொப்சொல்லா”' ளென்னும் பழ 
மொழிப்பொருளையாகின்பாற்கண்டொழிக்சா மென்பது 
பிறவுமன்ன.. இனிப் பெயர் பொய்யாகவே அப்பெயர்ப் 
பொருளும் பொய்யாதல் தானே இனிது விளங்குமென்' 
பத, 

பத்தாவது படலம். 
ஈண்டு அரிப்பரமன் யாண்டும் பரந்துகிடக்த ரை 

வடவாங்கி முதலிய சர்வசங்காரப் பொருள்களுள் வாவ 
கி வெளிப்படைசெய்து இடக்காட்டினன் என்பது மேற் 
போந்த சர்வசங்காரமென்பதிழுக்கா தன் மேலும் ௮யன் 

இழக்குகோக்க வைகினன் என்புழி யுலக ஜெருசாருறு 
ப்பாய கிழக்சூண்மையும் ஈண்டுலகு படைக்கு முன்னோத 

லிழுக்காத லக, அதுறிற்க 

இனி வடவாங்கி முதலிய சர்வசங்காரப் பொரு 

ளென்புமி சர்வசங்காரப் பொருளென்னும் வாக்கியப் 

பொருளென்னை சர்வசம்காரமாகிய பொரு ளென்லும் 

பொருஃடா அல்லது சர்வசங்காரக்தினது பொருளெ 

ன்னும் பொருட்டா அனி வேறுபொருட்டா இனி 

முதற்பொருளெனக் கோடுமெனின்: அ௮வ்வடவாக்கி மு 

தலியன சர்வசங்காரமாகிய பொருளென்பதின் தாற்ப 
ரியமென்னை. அரியாகிய பொரு ளென்பதுபோற் கோடு 

மெனின் அ௮வ்வடவாகங்கி முதலியன சிறப்பும் சங்கார 
மென்பதொரு பொதுவுமா மாகலின் ௮ஃ தப்பொருட் 

டாகாது இனி சர்வசங்காரத்தினது பொருளாமெனின் 

சங்காரம் உடையாலும் பொருள் உடைமையுமாய் முடி 

saa வினை வினைமுதலாகாமையின் ௮வு மிமுக்காத 
லறிக. ஆசலின் வடவாங்கி முதலியன சர்வசங்காரப் 
பொருளென்ற லிழுக்காய் முடிக்தவாறு காண்க, ௮ஃ
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தேல் சர்வசங்காசத்தைச் செய்யும் பொருளென விரிக் 

கப்படுமாயின் அவ்விழுக்கின்ருலோவெனின் 603 s 

லதுபற்றியும் நின்கருத்து நிரம்பாமை தேற்றுதும் ௮வ் 
வடவாகங்கி முதலியவைதாஞ், சர்வப்பொருளையுஞ் சக் 

காரஞ் செய்யும் வினைமுத லென்பதற்குப் பிரமாண 
மென்னை ஒன்றுங் காண்கிலம் அ௮ல்லதூஉம் மேற்பட 

லத்துள் அரிதானே சங்காரக்சடவுளென வோதப்பட் 

ட.து ஈண்டு வடவாங்கி முதலியன சங்காரச்கடவுளென 

ப்பட்டது ஆகலி னிஃததனோடுமுரணி யிழுக்காதலறிக 

௮ல்லதாஉ மொருவினைக்குரிய வினைமுத லொன்றல்லது 

பலவேறன்மையானும் ஈண்டுச் சங்காரமென்னு மொரு 

வினைக்கு வடவாங்கி முதலிய பலவேறு வினைமுதல் கா 

ணப்படிதலானு மன்னபிறவாற்றானு ம் திழுக்காதல் 

தெற்றெனவிக, அ௮ஃதிழுக்காகவே ௮துபற்றியெழும் 
பொருளெல்லா மிமுக்காயொளியுமாறுங் காண்க. அது 

நிற்க. 

இனி ஈண்டு ௮யக்கடவுள் கண்ணிமைத்து விழிக்கு 
முன்ன ரோரண்டம் விளங்கெதென வோதப்பட்டது. 

ஆகாயத்தின் மறைந்த வரிக்கடவுள் எங்கும்பரக்த நீரை 
யுண்டு இடங்காட்டினன். ௮க்கால் யான் கண்ணிமைக் 

அ விழிக்குமுன்ன ரோரண்டம் விளங்கிற்று, எனவே 
தானே விளங்கியதன்றி யஃதரியயனென்பவரசானாயதொ 

ன்றன்று என்றவாஞுயிற்று, இதனானே யா மே?ல உல 

கழிதற்கோ ரியைபு மின்றாகலி னது நிலைபேறுடைத் தெ: 

ன்பதே தேற்றமென வோதிப் போதற்கொரு ஞாபகங் 

காட்டியவாறுமாயிற்று அது நிற்க, 

இனி அ௮தனகட் பதினான்குலகு பூலோகம் தனித் 

தனி எண் வேறுவகைத்தாய பர்வதம் பாந்தள் வாரண 

க்களும் தனித்தனி யெழுவேறுவகைத்தாய தீவு, கடல்
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களும் கைலை மமரு இமயமலைகளும் அயனாற் காணப் 
பட்டனவென வோதி அதன்பின் ,அயக்கடவுள் முதற் 

சண் காயம் பின்னர் முறையே யேனைப் பூதங்களாய 

விவைதம்மை யொன்றன் பபினொன்றாக வாக் யவவாறே 

பிருதிவியிற் பயிரும் ௮கனினின்று ௮ன்னமும் அதனி 

னின்று ௮முதமும் அ௮வ்வமுதத்தில் சான்கு யோனிகளை 

யம் ௮வற்றினின்று சராசரமாய விருவேறு பொருளை 

யும் படைத்தனன் அதன்பின் உயர்வு இழிவாய பொ 

ருளையும் தத்துவம் எட்டுத்திக்கு அறுசுவை குணமுதற் 

கால மீருய பொருள் ஞாயிறு திங்கள் ராண்மீன் சக்கர 

கிரி முதலியன மின் முதலியன வொழிக்கன, ஆய வெவ 

தறையும் படைத்தனன் என வோதப்பட்டது ஈண்டு?ம 

லொருவரானச றித்தானேவிளங்கிய பதிஞன்குலகுமுத 

ல்மேருவீருய பூதங்களானவை Door sor TW) GD படைக்கப் 
பட்டனவென வோதப்பட்ட ஆகாயழுதற் பிறவென்ப 

Pogue S56 பூதங்களின் வேறன்மைதெளிக. இதனா 

மன தம்முள் 3வராகா தோதுழுலகம் இயற்கை செயற் 

கையென சன்னுள் இருவேறுவகைப்பட விண்டோது 

தல் யாழாலுட் கேளாசன 3கட்டலாமாறுகாண்க. வுது 
கிற்க, 

் இனி ஆகாயமுதலிய பூதங்கள் கிழக்குத்திக்கு ஞா 

யிறு தங்கள் சாண்மீன்களெல்லாம் புதுவசன்று ௮வை 

இவர்தஞ் சர்வசங்காரத்து முளதாத லவரோத்துப்பற் 

றியேயா மேலோ தி யொழிதலி னங்கன மேலுளதாய் 

நிலைபெற்று நின்றவவற்றை மறித்தீண்டுப் புதுவது படை 
க்குமாற்ரானாம் பயனென்னை ஒன்று I காண்கிலம், Wy So 

தன்று மேலுள்ளன வமையாமையின் மறித்துமாக்கப் 
பட்டனவாலெனின், அற்றேல் காய மிரண்டு கிழக்ரெ 

ண்டு நீரிரண்டு நெருப்பிரண்டு ௮வ்வா?ற அன்னு 
மன்னபிறவு மி.ரண்டெனக் கோடுமேனும் அவ்விரண்டு
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மமையுமாறுதான் யாங்கனம். ஆகலின் ௮ப்படைப்பெ 
ல்லாம் வெறும் போலியாத லறிக. ௮வ ரமையாதென் 
ரூற்போல இன்னு மீண்டுப் படுங் குளறுபடையெல்லாம் 
அ௮ளசர்தறிந்தோதல் எம்மானு மமையாதென்ச, ' 

இனி ௮து கேட்டல் நும்மானு மமையாதென் ரொ 
(நிச, இன்னு மீண்டு காசிபன் தேவியாப அ௮திதிபான் 
முப்பத்துமுக்கோடி தேவர் தோற்றினரென இதேதவர் 
தோற்ற மோதுமுன்னர் மதுகைடவர்களைக் கொன்ற: 
ஞான்று ௮த்தேவருளரென்பதனோடு முரணியிழுக்காத 
லறிக, இருந்தவாற்றா னிப்படலப்பொய் பொய்பாகவே 
வப்பெயர்ப் பொருளெல்லாம் பொய்யா யொழியுமாறு 

காண்க, 
௧௧-வது படலம். 

ஈண் டுருத்திரன் கெளரியை மணந்து ஆனைமுகன் 

ஆறுமுகனைப் பெற்றனன் முறையே அங்கிருது பிருகு 
விசுவகன்மாக்கள்மாட்டு வியாழன் வெள்ளி மயன் என் 
பார் மூவர் பிறந்தனரென வோதப்பட்டன இவற்றை 

மேல்படைப்பின் பகுப்புள் வைத்?தாதாது ஈண்டுப் பத 

விப்பகுப்புள் வைத்தோதுதலின் பதவிப்பகுப்பென்பது 
பொய்யாத லறிக, அ௮லஃதன்று முன்னர் பதவிப்பகுதியு 
மோததலின்மிருதிபற்றியஃதப்பெயர்த்தாலோ வெனின் 
௮ஃதாகாமை முன்னரோதுதும், அது நிற்க, 

இனி ஈண்டு ௮யக்கடவுள் தன் வியர்விற் ரோன்றி 

நின்ற உருத்திரன் முதலியோர். வைகுதற்குரிய விட 
மிவை யெனவறியு மறிவறை போகி யரிக்கடவுளை வே 

ண்ட வாண்டுத் தோன்றுமவன் ௮யக்கடவுள்முதலி2யா 
ர்க்குரிய விடமீர்து மறித்தாண்டு நோக்க கைலைமலை 
யொன்று புதுவதாய் விளங்கித் தோன்றி கின்றது என 

வோதப்பட்டது, ௮க்கைலைவிளக்கம் மேல் ௮வர்த மிய



௫௫ 

திகைப் படைப்பென வோதப்பட் டொழிர்தமை சிறிது 

மறியு.-மறிவறைபோகி மறித்துமறித்தோதின் ௮துகுறித் 

தியாமோது மோத்தென்னை ௮ஃதவ்வாறே யாழமு மஃ் 

திழமுக்கிமுக்கென மறித்துமறித்தோதுத லிழுக்கன்றும் 

ஆயினு மிழுக் குணராதார்க்கு ௮வ்விழுக் குணர்த்தும் 
வாயில் யாதுமின்றென்றொழிக, அதுநிற்க இனி பதளி 
பகுத்தலென்பதன் பொருளென்னையென வஃதீண்டொ 

ருசிறிதாயுமுறையா னாராய்குதும். ௮ஃதாமாறு பதவி 

பகுத்தல் என்னு மிவவிருமொழிக் கோவையுள் வைத்து 

பதவியென்னு மொருமொழி யீண்டுக் காணப்படுகின்ற 

தன்றி இருவேறு மொழியினும் மொ ழிவேதறெவத்னு மஃ 
தொன்றுண்மை காணப்பட்டிலதென்க, ௮ஃதன்று பத 
மொழியின் ௮ம்மீனமாய் ௮ஃதிவ்வாறு நின்ற தெனின் 
நீயிர் வியாகரணங் கெடந்த மூலையின் மூலையு மறிய 
மறிவு சிறிது மில்லி ரென்பது மேற்கண்டு காட்டிமமை 

ஆகலான் ௮ஃதவவாருதல் வியாகரண வரோ தமென் 

Op fi a, 

இனி ௮ஃதங்கனங் கோடு?மனும் ௮ஃது?லாகப் 

பொருட்டாமல்லது இடப்பொருட்டாகாது ஆகவே 

யீண்டிடமீதகலென வோதல் யாது மேலாமையறிக. இனி 

அம்முறைபற்றி யஃதிடமெனக் கோடுமேனும் பகுப்பு, 

பிரிப்பென்னும் பொருட்டா மாகலின் இடம் பிரிப்।/ 
எனப் பொருள்பயந்து மேற்பிரிவின் றி யொன்ராயுள்ள 

விடத்தினைப் பிரித்தலெனப் பொருள்படுமாகலின் wits 
பரம்பொருள் விதி சிவாதிகட்கு நும்முறைபற்றி பே 
அள்ள விடம் தானேதோன்ற யி.தலே யல்லது வேறிடப 
பிரிவுசெய்தல் யாது மீண்டோதாமையாலும் wager 

உம் விதி சிவாதிகட்குப் பதம் பகுத்தலென்பது தாயப 

பகுதியென்றாற்போறலின் அப்பெற்றிச்தாயதோ ரியை



(B a 

ப மேலாமையானும் உயிர் ஆயுள் தொழில் உணவு முத 

லியவும் ௮ரி தனக்குரிய செபல்களும் பிறவுமே ஈண் 

மோதப்படுதலானும் ௮ன்னபிறவாற்றாலும் விதி வொதி 

சட்குப் பதம் பகுத்தலென்னும் பெயர் யாது மேலாமை 

யின் அதுபற்றி யெழுந்த பொருளு மேலாமை யழிக, 

அ௮ல்லதூஉம் விதி சிவாதிகட்கு பதம் பகுக்குக்அுணையும் 

௮ுவ்விதி சிவாதிகள் தாம் இன்லுமி வைசனாசென வெடு 

திதோதாமையி னவர் நாம் தன்முன் யாண்டு நின்றனர் 

௮ல்லதூஉம் ஃலவயக்கடவுள் யாண்டு வை௫ச் செய் 

வன செய்தனனென்று இன்னோரன்னவாய நிகழுக் 

படைகட்கோதும் விடை யாதுமின்மையு மறிக, அது 

A) De, 

இனி ஈண்டரிக்கடவு ளயக்கடவுளைகோக்கி யென 

ச் குரிமையுடைய விடம் பலவுள வேனும் அவற்றுட் சிற் 

த்து தில்லைச்சித்திரகூடமென 2வாதப்பட்டது ௮ஃதியா 

து மேலாமை ௪க-ம படலத்து ளோதுதும் ஆண்டு 

௮ண்டுகொள்க. 

௧௨-வதுபடலம். 

ஈண்டு இந் நிலவுலகின் ீமுலகாறு மேலுலகாறு 

௪ வுலகு பதின் கென வோதப்பட்டது ஈண்டு ஈராறு 

( ।தினான் கென்பது. ஒரு எண்ணிய வளவை3போலும் ஆக 

லினது பொய்மையுட் பொய்மை யென்பது மாறியாம் 

தலைப்படுதல் செய்திலம் ஆயினு மதுபற்றி யிவ்வண்ட 

மறைச்தொழியு மல்லது யாதும் விளங்காமையின் இப் 
படலப்பெயர் ௮ண்டவிளக்கமென்ப தேலாமையின் ௮ 

ணடமறைவெனக் காடலே தக்கதென்க, 

௮ஃதே லஃ தெழுத்துமாற்ற மென்ருற்படுமிழுக் 

கென்னையெனின் ௮றியாதோதினாப் ஏழென்புழி யுள்ள 

விரெழுத்து மீருழியுமாறியொழியுமென்பது நின்மாற்ற



(per 

மாத்திரையே யல்லது வேறன்றென்னெழிக இனி யஃ 
தங்ஙகனங்கோடுமேலும் நிலவுலகுள்பட ஈ3ரழு பதினைந் 
செனப்படு மல்லது பதினான் கெனப்படாமையின் அது 

பற்றியு நின்கருத்து நிரம்பாமையுமறிக வேறு வீடுக்குமா 

நியாதுமின்மையினதுபொய்யாக3வ முதுபற்றியெழுந்த 

பொருளும் பொய்யாயொழிக்தவாறு சாண்க. இன்னு 

ரிண்டோதுவனவெல்லாம் ௮ண்ட?காச மறை யெடுத் 

தோது நாலெவற்ஜோேடு முரணுதலாலு மன்னபிறவாற்று 

மண்டவிளக்கமென்ப தேலாமையி னண்டமறைப் படல 

மா யொழிச்ததென்பது தெற்றெனவறிக, அுறுறிற்க, 

இனி ஈண்டு இந்நிலவுலகத்துள் காவற் ரிவதனுள் 

பரதகண்டட் அதனுள் ஈடுகாடு ௮தனலுள காவேளி வடக் 

குள்ள கிருஷ்ணாரியம், அ தலுட் டில்லைவனம், ௮தலுட் 

புண்டரீகபுரம், ௮தனுட் சித்திகூடம் இவை தம்முள் 

ஒன்றற்கொன்று சிறந்தனவென வோதப்பட்டது ‘dw 

லொருவயின் Ag Bar கூட நகரமானது கிருஷ்ணாரணிய 

க்ஷத்திரத்தின்க ணுள்ளதென வோதுமதனை மறந்து 

ஈண்டு தில்லைவனத்துட் புண்டரீகபுரமென வைத்தோ தல் 

மலும் புண்டரீகபுரத்துள் சித்திகூடஈகரமென்ற லிழு 

க்காதலுிக, இ தனா தில்லைத் திருச்சித்திர கூட நகர 

மென்பதலுள் நின்ற இல்லை தனித்து ஒட்டின்ி யொ 

(நிய வினி சித்திகூட ஈகாமென்புழி இடைவாயியைகந்த 

இறுவாய், 

நகரம் பிரிந்து புதிய புண்டரீகத்தின்பின இயைந்து 

நிற்ப வேளைத் திருமொழியு மர்கிலை யழிரந்தொழிய இனி 

யெஞ்சிகின்றது சித்திகூடமொன்றேயாம் ஆகவே தில் 
லைத் திருச்சித்தாகூடமென்னு மவ்வாக்கியத்துள் இரு 

மொழி யொழித்தொழிந்து நின்றமொழி மூன்றும் பட 

லம் பன்னிரண்டினு ளொழிர்துபோயின, போகவே



௫௮ 

யவை யொழித்தொழிர்தனவு மவ்வாறே யொருசார்பட 
லத்து ளொழிர்துபோமென்ப2?த தேற்றம் ௮துவு மஃ 

தாக்கியோர் தாமேயழித்தற்குரியராமாகலி னது சூனிய 
மாக்குதற்பொருட்டு யாமியாது மூுலயவேண்டா வென்க. 

அது நிற்க, 

இனி ஐம்பத்திரண்டாவதுபடல சரிதத்து என்றோ 

வது புண்டரீகபுரமாதற்குரிய இயைபு எடுத்தோதப்படு 
கின்றது ௮ஃதாக பனனிரண்டாவது படல சரிதமாய் 
யிண்டு ௮ஃதப்பெயருடைத்தென வைத்தோதற்குரிய 
நியாமகமென்னை யொனறுக் காண்டுலம் இன்னு மிதன் 

கட்படு மிழுக்கெல்லாம் ௩.௧-வ.து படலசரித விழுக்கோ 

/டொருங்குவைத்து ஆண்டு வகுத்தோதுதும் ௮து ட 

க்கு, 

௧௩-வத படலம். 

ஈண்டு யாண்டுச் தேய சத்தமேனு மதன் விளக்கமே 

னும் ௮ன்னபிறவேளனும் யாதுமெடுத் தோதப்படாமை 

யின் தேயவிளக்க மென்னு மப்பெயர் பொய்யேயாம். 

ஆகவே இதுவும் மேலதொப்பத் தேயவிளக்க மென்னு 
மப்பெயசொழிநர்து தேயமறைவு என்னும் பெயர்த்தாத 

லே தக்கதென்பது எல்லார்க்கு மினிதுவிளங்கும் ௮ஃ 
தன்று வங்கமுதலா ஈண்டு வைத்தெண்ணப்படுதலா லெ 

னின் இஃதஃதன்று ஈண்டவ்வங்கமு தலியவெவலாம் பல 
காடென வைத்துப் படிக்கப்படுதலாலும் காடும் காடும் 
தம்முள் வேறாகலானும் இன்னும் பல வேருனு மாத்தி 
ரையே யீண்டெடுத்தோதப்படுதலின் இதுபற்மித் தே 
யம் யாதும் விளங்காது மறைந்தொழிதலி ஸிதற்குத் 
தேயமறைவென்லும் பெயரே தக்கதென் ஜொழிக, ௮ஃ 

தல்தன்று பலகாடெனற்பாலது” பிறந்து பலகாடென் 
ரூயதாலோவெனின் ௮ஃதல்தனறாம் இனி யஃதஃதா



(இ௯ 

2மனும் நமக்கு ௮ச்சத்தப்பேறு மாத்திரையான் போ 
த விளக்க மென்னை ௮ல்லதாஉம் ஆண்டுத் தம்முள் 
விரவிவரும்' பலவேறு மொழிகழுள் இதுவு மொன்றா 

அயாழிவதன்றி யஃதியாது மவற்றின் விசேட விளக்க 

முடைத்தன்றென்க அ௮ஃதற்றாக ௮வ்வப்பெயசான் yar 
வவவிளக்கமென ௮வ்வப்பெயர் பெறாது இப்பெயர் பெ 

றுதற்குரிய நியாமச மென்னை யொன்றுங் காண்கிலம் 

இன்லும் ௮ஃதங்கனமாமாயின் படலமேனைய வெல்லாம் 

அங்கனமே விளக்கமின்றாகல் வேண்டும் என்னை யவற் 
றை கோக்க விதன்கட்போநர்த விளக்கவி?சடமின்மையா 
னென்க இருந்தவாற்றான் இஃதிழுக்காச லொருதலை 
மயயாமென் ரொழிக. இனி ஆரணியங்களுட் கிருஷ்ணா. 

ரணியமும்' திருப்பதிகளுள் சித்திரகூடமும் சிறக்தவா 
றெவ்வாறு, அவ்வாறே ஈதிகளுட் சிறந்தது காவேரிஈதி 
யென ,ஈண்டோதப்பட்டது. இது காவேரிஈதி சிறந்த 

சென்பதற் கெடுத்துக்காட்டுமோரெடுத்துக்காட்டாமெ 

ன்றற்கு ஈண்டெடுத்துக்காட்டப்பட்டதுபோலும், அது 
ஏற்க 

௨௯-வது படலம். 
ஈண்டுத் தஞ்சன்முதலியோர் கறைமிடறுடையானை 

கோக்கித் தவஞ்செய்தனர் ௮வனதுசகண்டுபோந்து நம 

க்கு யாதுவேண்டுமென வினவை வவர் சாவாமை வேண்டு 

மென வோத வவன் சாவாமையும் (pss மீயுமாற்ற 

லரிக்கட்வுட் கல்லது ௮யனரனழாய வெமக்கின்றாம் தக 
லான் எம்மூவசொழித்தொழிக்தார்தம்மான் நீயிர் சாவா 
தொழிவிரென வோதிப் போந்தனன் போர்த.பின்னர் 
தஞ்சன் முதலியோர் வனத்துவைகும் முனிவர் தமக்குச் 

செய்யுர் துன்பத்தினை நீக்குமாற்றல் அர்க்சை தனக்கு 

இன்றாயொழிய பின்னர தனை முனிவர்குழாம் சிவபிராற் 
கோத வவனாண்டுச்சென்று கோக்க யவர்தம்மை யொறு



௬௦ 

க்காதொழிர்து போயினன் எனவோதப்பட்டது, ஈண் 

டுத் தவஞ்செய்தன செனப்பட்ட தஞ்சன் முதலி3யோ 
சதனை யாண்டு நின்று செய்தனரெனக் சுடாயினார்க்கு 

மேலே துருவன் தவநிலை யோதியவாறு ஈண்டு யாதும் 
இடஞ்் சுட்டி யோ தாமையி னவ்விடம் சூனிய?மயாம். 

அசலான் ௮த்தவமுஞ் சூனியம் ௮ச்செயலு மதுவா 

மாகலின் வரமுமதுவேயாம் ஆகவே அதுபற்றி யாண் 

டெழுந்துநின்ற சரிதமெல்லாம் சூனியத்திற் சூனியமாய் 
ails samp காண்க. அ௮ல்லதூஉம் இராமபிரான் கண் 

ணபிசான் மூகல் இவ்வலகிற் பிறந்தாரனைவரும் இறக் 

தொழிர்து போயினரென இராமாயணம் பாரதமுதலிய 

மால்களுட் படி க்கப்படுதல் யாண்டும் யார்க்கும் புலனாய் 

Bip பெருவழக்காகலா னவற்றோடுமுரணி: சாவாமை 

யான்றுளது ௮ஃதீவா ரொருவருளர்என பித்துக்கொ 

ண்டி பிதற்றுவன வெல்லாம் வெறும் சூனியமேயாமென் 

mPa. அஃதே லஃதீயப்பெற்ராரு முளர் அவர்தாம் 

மார்கண்டேயமுனி முதலாயினார் அதுவு நூமது Bl VS 

ஞூள் படிக்கப்படுதலி னதுபற் மி யஃதொன்றுளதெனவு 

மஃதீர்தாருளசெனவும் பெறப்படுதலி னது நுமக்கே 

யிமுக்காய்முடியுமாலோவெனின் அற்றன்று ௮த்தன 

மைத்தாயதொரு நிகழ்ச்சி யாமெமதுழால்களு ளியாண் 

டுங் கண்டிலம் ஆக இனி யம்மார்க்கண்டேயமுனி முக 
லாயினார்க் குளதென டீயிரோது மோத்து அபசாரமே 

யல்லது உண்மையன்மையாலும், 

௮ல்தேல் சிரஞ்சீவி யென்பதன் தாற்பரிய மென்னை 

யெனின் ௮ஃது அகர் நானஞ்சீவியின் பிரதியோகியே 

யாமெனக் கொள்க கொள்ளவே நீண்டகாள்வாழ்தலுஞ் 

சாவாதொழிதலு மொருபொருண்மொழி யாகாமையி 

னதுபற்றியு துங்கருத்து நிரம்பாமையறிக இருந்தவாற்



ர்க 

மூன் எல்லாவற்றானு நின மதநிலையாதொழிதலு மெம்மத 
மே நிலைபேறுடைமையு மொருதலையாமென்பது இதனா. 

னுணர்ர்துகொள்க. 

இன்னு மீண்டு சகுயமுகாசுரனை யரி ஈரரரியாய்த். 
தோன்றிக் கொன்றனனென்பது பிரகலாதப்பெருமாள் 
பொருட்டு ௮வன் தந்தையை வேறற்கு அரி ஈரரரியாயி 

னானெனப் படிக்கப்படும் பாரத முதலிய _நால்களோடு 
மூரணுதலி னஃதற்றேயா மென்பது தெற்றெனவறிக, 

அது நிற்க. 
இனி ஈண்டுப் பிலம்2போந்து கரந்த தண்டசனை சே 

றற்பொருட்டு ௮ரி வராகவடிவாயினா னென்பது ':ஓே 
னக்தனைத்தேட வொழித்தருளு மிருபாதத தொருவன்”? 
என்னும் பீலபாரத நாலோடு முரணிப் பொய்யா யொ 

ழமிந்தவாறு காண்க, பிறவுமன்ன, 

௩௧-வது படலம். 

ஈண்டுத் திருமுட்டத்து ௮ரியை நோக்கித் தவஞ். 

செய்துறின்ற விருமாதரு ளொருமாது தனக்கு ஷீடீயு 

மாறு ௮வ்வரியை வேண்டுதல்செய்ய வது நினக்குப்: 

புண்டரீக புரத்தீதுமென வவனுண்டேவ வவனாணை வழிச் 

சென்று ஆண்டு ௮௮ செய்து நின்றாளை யப்பெருமாள் 

கோக்கி நினக்கு வேண்டியது யாதென வினாவ வம்மாது 

யான் நினதொப்பரும் பெருவிட்டினை யென்பெயர் கொ 
ண்டதொரு தருவுருவுற்றுவைகவு மதுபற்றி இவ்வன 
மென்பெயர்த்தாகவு மருள்வாயென்ன வவனவ்வாறே 
யருளினன், ௮துபற்றி யவ்வனமும் ஆண்டுகிள்ருடு ஈட 
ராஜ.னு மெதிர்ததாடுங்காளியு மப்பெயருடைமையோ தப் 
படுமபென வோதப்பட்டது ஈண் டப்பெயர்க் கேது வோ 

தலை முன்னர்த்தந்து சூனியத்து வைத் தொழிக்குதும், 

அதுநிற்க,



௬௨ 

ஐம்பத்தீராவதபடல சரிதத்துள் புண்டரீகபுரமாய 
தற்கு ஏது வோதப்படுசனெறது ௮ஃதாக முப்பத்தோ 
சாவது படலசரிதமாய விண்டு ௮ஃ தப்பெயர்த்தாக 
வைத்து வழங்குமா றியாங்கனம் இத்துணையி னமை 
யாது து பன்னிரண்டாவது படல சரிதத்துளளும் 

போந்துநின்றது ௮துறிற்க வஃ?த லவ்வழக்கனை நீயி 

சாண்டெடுத் தோதாதொழிக்த தென்னையெனின் அறி 

யாதோதினாப் ௮ஃ்தொன்றென முடித்தலா னீண்டோ 
Be». சலின், பிரபவத்தொட்டு எண்ணு மெண்ணு 
முறையின்வைத்து ஐம்பத்திண்டாவது எண்ணுமுறை 

யாண்டிற் ஜேன்று மொருவனை யிருபத்துசான்காவது 

எண்ணுமுறை யாண்டி னுளனெனவு மவன்பெய ரீதெ 

னவு மவ னல்ல னல்ல னெனவும் வைத்தோதும் பித்த 

"னொருவனுளனாமாயி னவனு மிப்பித்தோதுவானுக் தம்மு 

ளொருகுடியிற்கொண்டோர்தாமென்னொெழிக, கவே 
யவ்வாறோதுவார் யாண்டும் யாருமிலர் ஐகலான் இவ 
வோத்து சூனியமேயாம். ஆகவே அதுபற்றி யோதும் 

பொருளெல்லாம் சூனியமா யொழிக்தவாறு காண்க, 

yg ps. 
இனி யொருகால் தில்லைவன மெனவும் ஒருகால் 

தில்லைக ரெனவும் அவ்வாறே யொருகால் சித்திரகூட 

ஈகரமெனவும் ஒருகால் சித்தி கூடவரங்கமெனவும்வைத் 

திவ்வாறே பிறழ வோ௫தமா றெல்லா மீண்டு விரிப்பிற் 

பெருகும் அதுநிற்க, 

'இனி கினதொப் பரும்பெருவீட்டின் என்பெயரா 
னொெருதருவுருக்கொண்டு வைகுதலென வோதுமாறென் 
ஊையெனவஃதொருசிறிதாயுமுறையானாாய்குதும் ௮து 
வருமாறு, ம்மாது அ௮ரிப்பரமனை நோக்கி நினது வீடு 

எனவே ௮ஃதவ்வரியது வீடென்பது போந்து நின்றது



௭ 

இனி யரீவிடென்னு மவவிரண்டலுள் விடாவத விடுத 
லாம் இனியது எதனை விடுதலென அ௮வாவியவழி பிரக 
ரதி பந்த விடுதியென வவ்வவாயநிலை நிரப்பப்படும் பட 
வே வரிப்பரமன் மேல் அப்பிரகிருதியாற் கட்டுற்று 
நின்று பின் னதுவிடுக்கு முபாயவாற்ரான் விடப்பெற்ற 
னன் என்பது போக்தவாளுயிற்று இஃதெர்நாற்கு மெ 

ப்ப முடிந்த முடிபாகலி னதுபற்றி யாசங்கை யென்னை 

யென்றஜொழிக, 

இனிச் சிவதாண்டவபடல.சரிதத்துள் சிவபிரான் 
அரிப்பாமனை கோக்கி நினதன்புபொங்க வானந்தக்கூத் 
தாடினனென்பதற்கு மிஃ்கொக்கும் அ௮ஃதீண்டோதந் 
கமைதி மேலோதினாம் கடைப்பிடிக்க, அதுகிற்க, 

இனி ஙவன் வீட்டின்௧ண் அம்மாது தன்பெயசா 
னொருதருவுருவாய் வைகுமா றியாதென வாசாய்குதும். 
இஃதெழுதியோர் யாமென்னு மிருவருள் யாம் அவர் 

தம் விட்டின்கண் ஒரு தருவுரு வாதுமென்பது போலு 
மெனின் அவர்தம் வீடும் யாமாக்தருவுருவுக் தம்யுன் 

யாது மியைபின்றி யொழிதலி னிஃதியையாமை யெவ் 

வாறு ௮வ்வாறே யதுவுமியையாமையறிக தகவ வவள் 
பெயர்பற்றி யவவன மபபெயர்த்தாமென்பது போலியா 
யொழிந்தவாறு காண்க, 

௮ல்லதூஉ மாண்டவளாகி வைகியதருவாவது ஈண் 

@ தில்லைக்காந்தாரமென வோதப்பட்டது தில்லைக்காக் 

தாரமென்ருதல் கார்தாரமென்றுத லொருதருவுண்மை 
யாம் மால்களுள் யாண்டுங் கண்டிலம், இனியஃதுள 
தெனக் கோடுமேலும் தில்லைக்கார்தாரமென்பது கபக் 
கான்மர மென்றாற்போலத் தில்லைக்கண் நிற்கு மொழு 
காந்தாரமெனப் பொருள்படும் அல்லது பிதபொருல் 

படாமையி னவ்வனம் தில்லைக்காக்தாரவனமென்றன் றோ 

MAHAMAHOPADHYAYA 
Ne (LV. SWAMINATHA IYFR LIBRARY
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வாதல்வேண்டும் ௮ஃதன்றி பதன்ப.தியய யவ்வனப் 

பெயசாக, வொழிர்தபாதி யொழிந்து போந்ததாகலி 
ன தனை யம்மாதுகேட்டலும் ௮ம்மாலி தலும் யாதுமில்லை. 

யாகலி னஃதவ்வாறு பிரித்துக் கூட்டிப் பெறுதல் றும் 

மை நீயி2ே கேட்டு நுமக்கு நீயிரே விக்தனிர் போலும். 

இஃ தியார்க்குப் புகட்டும் பொய்மை புகல்கின்றனிர். 

௮ுறிற்க. 
இனி தில்லை இயைபுடையது தில்லியம் எனப்படு 

மல்லது அது தில்லையெனவா தல் தில்லைக்காந்தார மென 

வாதல் ஆகாமை கெளஞுதிகற்குஞ் சிறு மகார் வாய்ச் 

கேட்டுணார்துகொள்க, 

இனி இஃதென்சொல்லியவாரோவெனின் தில்லை 

வனம் 'புண்டரீகபுரம் என்றித் தொடக்கத்த பெயராதற் 

கு ஓதுமேது வெல்லா மேதுப்போலியாதல் காட்டுமுகத் 

தான் அ௮ப்பெயரெல்லாம் யாதுகிலைபெறாது கெட்டொ 

(மிர்தன மேலும் ௮வைபற்றி.யெழுக்த பொருளெல்லாம். 

பொய்யா யொழிந்துபோந்தமை தேற்றியவாறெனக் 

கொள்க, 

| ௩௨-வது படலம். 

ஈண்டுப் படைப்பாதியில் ஐம்முகனாய நான்முகப் 
பரமன் அக்கால் வேள்வியொன்று வேட்புழி ஆண்டுத் 

தன்னுடற்கட் பெருகிய வியர்வை நீரினின்று ஐமு.க 
முடைய சிவனொருவன் பிறந்தனனென வோதப்பட்டத. 

ஆதிகான்முகன் ுரியுக்திக்கமலத்தினின்று . நான்முக 
னாயினுனென அயற்படை படலத்து ளோதியொழிக்து 

ஈண்டு ஆண்டவ னைமுகனாயினானென வோது அமக்கு 

யாமோது மமைதியாது, அ௮ல்லதூஉம் அமைதி இயல் 
பறிர்தார்க்கன்றோ வமைதி யோதப் பயன்படும், ௮து 
நிற்க,
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இனி சிவப்பரமன்: பிறப்பு, உலகுபடை படலத்து 
ளோதி யொழிந்து அதனை யீண்டு மதித்து மெடுத்தோ 
தல் புனருத்தி யென்போமாயின் அ௮ுவு நினக் இயல் 

பென்பதூஉம் மேல் ஆண்டாண்டு காட்டி யொழிக்தாம். 
௮ல்லதூஉம் இன்னும் உலகுபடை படலத்துள் சவன் 

படைப்போதுங்கால் ௮வன் சூலத்தேர்டுபிறந்கனனென 

வோதியொழிதந்து பின் ௮வற்கு அரிக்கடவுள் சூலமீக் 
தருளிய சூன்யப் படலமும் அன்னபிறவு மெழுத லழ 

கிதேயாமென்றொழிக, இருக்தவாற்றான் வேள்விசங்கார 
மென்னு மப்பெயரு மதுபற்றியெழுக்த பொருளு மன்ன 

பிறவும் பொய்யாயொழிசர்தவாறு காண்சு. 

இனி ஈண்டு இவ்வேளகவிசம்மார சரிதசம்மாசம் 
பற்றி படஷம் ஏனைய சர்வசம்மாசமும் செய்தொழிக் 

தாம், அது நிற்க, 

இனி காரியசம்மாரத்தின் பின்னர்க் காரணசம்மார 

மாமாறுபோல ஈண்டுக் காரியப்படும் பொய்மைகட்கெல் 

லா மூலமாய சித்திரகூட சரித சம்மார மியைபுபற்றி 
மேலு?மோாதினாம். .முன்னரு மோதுதும், ௮ஃதாமசறு 
பாற்கடற்சென்று ௮ரிப்பாமனை வழிபட்டுகின்.॥ சிவகாளி 

களிருவருள் சிவபிரான் சிரமேற் கரமேற்றிநின்று ஆரிப் 
பரம்பொருளே யான் கைலைமலையி லொருஞான்று நின 

தன்புபொங்க வானர்தக்கூத்தாடினன், ௮க்கால் இவளு 

மெதிர்த்தாடினள் அயக்கடவுள் முத3லார் எமதாட் 

டப்பெருமை யாய்ர்துரைக்கு மாற்றலற்நனர், எம்பெரு 

மானே எமதாட்டக் கழ்2மல்களை யுணர்ந்து ளெத்துக 
வென்றனன், அப்பொழுது காளிமாதும் எங்கூத்தினுயர் 

வதிந்துரைக்க வென்றனள், அவற் எறத் திருச்செவி 
சாத்து மரிப்பரம னவரைநோக்கி யெமது சொரூப ரூப 
குண விபூஇகளைக் சாட்டும் டரத.நூல் வல்ல பத்தர்காள்
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ராயின்ய Tin Bl ol B நி மப்பும் செய்று Giic or ova தி லற 
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வதச்சனைக் கூ விர் தில் GU SM A sbi ணிடைவாப். சிவகவி 
. . . . ‘ a . a ’ (ஆ. . உ , ° 

GM GY FEM ob OM 2) BT சித்த TRL oh செய்க வெள 

Gan தி மரையர்தனன் ஆ Ror b.6 oat 1 விரு வரும் கத்தம் 
8 ‘ ° o ° ட் oe Pe ee 

. ‘ ச dv . ச சு ௨ ச 

குரிய விடம் t [க்கா ப்தி DF FO BOAT & BM 

வாய்ச் சித் தி Tn. Lath BT செப் தனன ஏன்றவாறு, 

இனி தி் IT RLS செய்த படலம் வருமாறு: 

தேவகச்ச னசுரதச்சனையு முடன் கொண்டி சென்று 
ர் ன் 

வலைவீனத்துட்போச்து CON ADS BIG BIH BILL 
ஸல one bb aed GY’; o ட் ee wD) a 

ச . « jy. ச டர ௪ . 4 . 

"தத்தி SOs பிருமித்தனன். அவன் பின்ன! பிய 
தப are ண பட்ட : ஸு ஆ ௬ 

செயல்களோடு அக்ககமின் 2ம்பால் நமிவிடை தேவாதி 
’ 6 1 ர . . . ‘ 

தேதவற்கு செம்பொற் காயி லமைத்தனன், அப்பால் 
‘ ஈ oD . . ச ச 

விமானம் கலசம் கோபுரம் வாயில் மதில் வாயில்கத 
% e . ச . 4 . ௪ 6 

மாடம் நாற்றுக்கால் ஆயிரக்கால் பண்டபம் படி. பாத 

சாலை சபைகள் என்பவறறைச் செய்து கமலசாயகி சூடி 
: ச : ° * a a 
க்கொடுத்த மாயகி கருடன் Mow Hor DEF For (Lp Bee ws 

of AD ‘ t 
ச ௩ * ல்! டி கட்டி 

BTM DP Hid & சென்று ம்வ ரெல்லா க்கு பாரை 
. n க ர் . ‘ 5 . ச . 

(NOW hl GMM a சாலைச். மண்டபங்கள். மடங்கள் 

எனையிடங்கள் வைக யாட்டங் காடு மாரனம் எல்லா 

மமைக்சனன். இலவவாறு சிர்தாக்ூடஞ் செய்து மய 
ரு * . ~ ப் . . . . 

னோடு சென்றன னென்றவாற, இனிக் திஃலைம் கெழுக் 

தரு ளிய படலம் வருமாறு. 
a ௪ ச ச உ - ° அ . st Pd an 

இனி அரிப்பாமன் சித்திரகூடஞ் செல்வான் சேனை 
Oa mal சுப்பன் Sor iy eth a can oh san: முதலிக்கருளி வேதப்புலிேை௮ப் போச்தனன், அக்கால் 

RD as Oo. ட சுமலேதறவின் வைகிய வீரவைணாவர் மூவாயிரவர் தம் 
ie . . [அ + oN v2 டு [0 rate) oo ச ப டக 

மோ மம அர் சத்தரகூடஞ் சென்று சே/ம்தனன் என்ற 

வாறு. இனி ஐாாகவை புகுர்த படலம் வருமாறு,
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தில்லை? சித்தர௩ட .ரற்ற. இரத்தினசபை அத்தா 

ணியில் வைகவன் என்றவாறு, 

இ an யிவற்றின் Di LT ட்க்ம் OG fl, முன் 

வரு Sor wort, DU HS ஆன தக் உத்தாடினன். என்ப 

இன் FER Fd 1மமிலாறிப் போச்சாம். கபைப்பிடி. 

க்க வறு 60௪. கின த ன்புபொ ங்க வான REI. FBT OT 

G) sero Dad al vow BLY OL ங்கு வா ௮னர்தக்ஃூத்தாட 

லிபல்பென்பது SUIT Fa rapt) pgp. உன்னை LO oD Lp) பெ 

ய்ய ரு பிறைர ந தெ ன்புமி ழை பெய்யாக்கால் அது 

நிறைய “காய் அழு பெ ப்தலான் மிறையு மக்குள நிறை 

விற்கு ஏது பெப் தூலபாம், ௮ண்டைச் செயவெனெச் 

F ip (h sl ait கலானென்ட I Dl இனி யிஃ & BI பொங்கு 

மிட மெங்கு மொக்கு பொன்ற, ஒக்க வ அவன தன்பு 

பொங்கு வரர் நீயிர் மத லெண்ணிறக்தா ருளரென்பது 

நமது மாலெவதற்றிற்கு மொத்க துணி2பபாம், ஆகவே 

நீயிரெொல்லா் அவன தன்பு பொங்கியுள்ளிராகவும் ஷ்னா 

ந்த் உகத்தாடாமைக் 2 ஈதுவென்னை யாதுங் காண்டுலம். 
ey ச ‘ உட ச 

ஆகமம் Fo) Gif ஜ் தகொழிச்து ரனைவர் த்தும் வன 

துன்பு பரங்கரமை bY) ள் வரயப்ெ rift மிய old 30) LD iL} uh 

FT on nput YM). Bi Sa அது ‘ob BT BT OOD பயோதாமை 

யஸைய|மன் D, இன்னு | மி ஸ் ன் [0 தி ய Dut Soin wl J aula 

தன்பு பொங்காதார். துன்புக் RTD a சென்பதாஉம் 
. ma : *1 * ட பெறுதும். யி ரிஃெனனை போதுதிர் அதுவு மொன் 

ரூலாவெனின் அவன தன்புபொங்காது துன்பு பொங்க 
உனது ட ் , 2 om + , \ i cs ச ச ச உட் ௬ 

WeDo ap Bud) இன், ராலெழு, தியித்து ன்புக் கூற்தாடின் I 

ஆகலானென் ப விட்ப்டிற் பெரு Hit, இஃதியா மறச் 
. ச ௮ . Cre 5 ச 

சுருங்கவைத் தாதினம். Q) Bo 3 ண நித்தர். முத்த 

செழுவாய் நீன்னிறுவாப்ப்பட்ட நீயிர ணை வரு மொரு 

BOUT ST UW HST யாதும் யாண்டும் பொங்க து துன்
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புக்கூத்தாவிரேயாதல் பசுமாத்தாணிபோ ஞட்டப் 
பட்டது. துன்பக்கூத்தென்றது ஈண்டுகிரயவாழ்வு மதன் 
மூலமுமெனக்கொளக, என்னை வேதவிதி விலக்செண்ட 

னுள் முன்னைவழிநின்முர் துறக்கமும் பின்னை வழிநின ர் 

நிரயமு மெய்துவென்பதூஉம் ௮வ?வத நாற்றுணிபாக 

லானு மிவரு மவராத லொருதலை யாகலானு மதுஙிற்க, 

இனி யவ்வானந்தக்கூத்தாடற்் கேதுவாவ தன்பே 
சென்பதற்கு நியாமகமென்னை யினனு மிவ்வா றெடுத 

க்கொண்டு தருக்கித்துத் துணியுமாறு பலவேறு, vy 
வையெல்லா மிவ்வாறே அண்ணுணர்வுபற்றி நுணுகி 

நோக்கி யுணர்ந்துகொள்க வதுகிற்க, 

இனி யெமது சொரூப ரூபகுண விபூதிகளைக் காட் 

டும் பரத நூலெனவே பாதநாலொன்றே யரீப்பரம்பொ 
ருளது ௮ர்ரான்கியல்பு முூணர்த்தற்குரியது வேதாந்த 

முதலியன வதற்குரியவல்ல வென்றவாருயிற்று, ஆகவே 
யது வேதாந்த விழுப்பொருள் விண்டுவேயென வரு 

மின்னோன்வற்?முடு முரணி யிழுக்காத லி. வது 

நிற்க, காடகழூல் அரியின் சோரூப ரூப குண விபூதி 

யைக் காட்டுமாயின் ஏனை நாடகவிலக்கணம் சாட்டுமா 

நியாண்டு, ௮ல்லதூஉ மரி சொரூப முதலியவற்றைக் 

சாட்டு நாலாயி னஃ தரிசொரூப ரூபகுண விபூதிநாலெ 

னப்படு மல்லது சாடக நூலென்றற் கேலாமை (யறிக. இ 

ன்னு மீண்டை யிழுக்கெல்ல மீண்டு விரிப்பிற் பெருகும் 
ஓர்ச்துணர்ந்துகொள்க, 

இனி பரத. நான்முறை வழுவாதாடவல்ல ரெனவே 

௮ நூன் முறை யாடுங் கூத்து இவ்வுலகினாடுச் அன்புக் 
கூத்தாகலி னதவும் யா மேலோது மதனை வலியுறு த்* 
வாருயிற்று, ஆகவ. ஆனந்தக்கூத்து, அன்பு பொங்கு 

தல், அதனையுடையான்; ௮து செய்தல், ௮து நோக்கத்



Fir in 

தீர்த்தல் என்பன வெல்லாம் வெறுஞ் சூன்யமா யொரி 

நீதவாறு காண்க, வை ருனியமாகவே வவற்றித்கு 

மூலமாய சித்தாகூடமூம் ௮தன் மான்மியமும் ௮வ்வா 
ஹே சூனிபமா யொழிந்தவாறு காண்க. பிறவுமன்ன 
௮து நிற்க, 

இனி ஒருகாற் கூத்தின் பெருமை யாய்ந்துரைத்த 

லெனவு மொருகாற் கூத்தின்சீம் மேலறிந்துனைத்த லெ 
னவு மொருகாற் கூத்தினுயர்புணாந்துரைத்த லெனவும் 

இவ்வாறு*வருவனவற்றின் பெருமை, ஈீழ்மேல், உயர்ச்சி 

யென்பனவெல்லாம் என்று கொன்டொழிக, அ௮துகிற்ச 

வினி யக்கூத்தின் தீர்ப்பு சித்திகூடத்தின்கண் ஆதர 
குரிய வேதுயாது மோதாமையு மறிக, அதுறிற்சு, 

இனி “சவகாளிகள் சாடகஞ்செய்வதற்கேற்ற சித் 
இரகூடமொன்று செய்க யென்பதனை முன்னசாய்ந்தொ 

நிகுதும். அ.துகிற்க, 
இனி சித்திகூடஞ் செய்யுமா றேவி ரி பாலாழி 

யில் மறைந்தனனென வோதப்பட்டது, அவர் சம் 

மே லாண்டாண்உடாது மாகாயமறைவு வழக்கு ஈண் 

டாழிமறைவுக்கு மாயது போலும், ௮ நிற்க ஆண்டு 

ஆழியின் மறைந்துபோர்த வரிப்பரமன் நீந்தி மேலாயின: 

னே அன்றிக் சீழ்ட்போயினனே வறியகில்லோம். மேலே 
வவ்வரியை பாலனாக்கி தலினேற்றி ஈண்டு நீரிலாழ்த்து 
மாறு, தலைப்பட்ட நுஞ் சூழ்ச்சி சாலப்பெரிேேதேயாமென் 
ஜொழிக, ௮ துறிற்க, 

இனி மேற்படலத் திறுதியின் . சிர் திர கூடஞ் செய் 

தொழிந்தனனென வோதியொழிக்து . மறித்து அதன் 

முன் வரும் படலத்துள் சித்தரகூடத்தை நிருமித்தன 

னென்பஅ மேற்செய்து போந்ததனை மறித்துஞ் செய்த 

தன்று என்னை நடுவு நகரமுண்மை யின்மைகள்பற்றி
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யுஞ் செய்தல் நியமித்தல் கட்கு தம்மா. வேற்றுமை 

யுண்மைபற்றியு மறியப்பரிமாயினு மத்தகர்க் சீம்பால் 
தடிவிடை தேவாதி2தவர்க்குச் செம்பொழ்கோயி லமை 
த்தன னென்பதுபற்றிபு மதற்கு வாயில் ௩௬ என மே 
லாதி மறித்து ௮ஃதானென விருமுறை யோதவபற்றி 
யும் ௮ந்ககரெனச் சுட்டுமச்சுட்? இல்லைரகர் சித்திர கூட 
ஈகர் என்பவற்றுள் இஃசென வறியாமைபற்றியும் விமா 
னமுதல் சுதவிராயுள்ள ௮றுப்புகட்கு உறுபபி2யாதா 
மைபற்றியு மின்னு மாடமுதலியவை யமைச்தல் புல 

முறை யோதல்பற்றிம் இல்லை செல்லுமாறு சென்று சத் 
இரகூடஞ் சேர்தல்பற்றியும் ௮ன்ன பிறவாறுபற்றியும் 
இக். நால் மாறுகொளக்கூறன் முதலிய குற்றமெல்லாம் 

குணமெனக்கொண்டு கோதரட்டுஞ் சூனியவுண்மையிந் 
னியமரீ யொழிநர்தவாறு காண்க, 2 B15) DH, 

இனி அரிப்பர மனை அரிச்சித்தற்பொருட்டு சுவேது 
நிவினின்று வீரவைணவர் மூவாயிரவர் ஈண்டு போக்தன 
ரென வோதப்பட்டதனையு மொருசிமி தாராய்ந் தொழி 

க்சுதும், ௮ண்டவிளக்கம் தேயவிளக்கங்களுள் சு்வத 

திவென வொன்றெடுக் தோதப்படாதாக இஃீண் 
டொன்று புதுவது படைக் தோதப்பட்டது ஆகலான் 

அமது நாற்கண் யாலும் யாது மதற்காதார மின்ரும். 

௮ஃதங்ஙகனமாக அ௮த்திவுண்மைக்குப் பிரமாணமென்னை. 
ஒன்றுங் காண்கிலம் என்னை ௮ஃஇக்.நூல் முக் நூல்களி 

னினமையானும் வேறெக்நூலுள்ளு மின்மையானு மஃ 

தல் ௮லஃதின்மைக்குப் பிரமாணமென்னையெனின் அற் 
ஹேல் வான்மல ரின்மைக்குப் பிரமாணமென்னை அதற் 
கஃ்தோதுவையாயின் யாழு மிதற்கோதுது மென்பது 

௮வவான்மலரின்மைக்கு ௮ளவை கண்கூடேயாமாலோ 
வெனின அற்றன்று ௮துவின்மைகட் பொறிக்க ணியை



தலின்மைபாலும் ௮து?வலதுவாகலானும் இருந்தவாற 

அன் ௮த்$ிவென வொன்றின்மையான் ௮வராண்டு வை 

துத௮ம் சூன்ய2மயாம். தகவ ௮வர்தா மாண்டுநின்று 
ஈண்மிப போத றரிப்பரமனை வ[நிபடுதல் மூதல் ஈண்டோ 

அஞ் சரிதமெல்லாம் வெறுகரசூன்யமேயாமென்றொழிக. 

அ௮ல்லதூஉம் ஆண்டுவைகு மவர்தா மத்துணேையமார தா 

2மா எஞ்சிகின் நர் பிறரமள?சகொல்லோ இனி யத் 
துணையசே தாமெனின் அதற்கு நியாமகமென்னை ௮ல் 

லதாஉம் ௮வவரிப்பரம்பொரு£ளோ ளுடன்வைகுவார் 

ரித்தர்முத்தர்கள் மாத்திரை 3ய யல்லது பிறருமுள செ 

னபதற்குப் பிமாணமென்னையென விவ்வாறுகிகழு மின் 
ீனான்ன வினாவிற்கு விடை யாதுமின்மையின் விரவை 
ணவர் ) மூவாயிரரென்னு &ப்பெயருஞ் ரசூன்யமாதல் 
தெற்றென விக, பிறவுமன்ன. அது நிற்க. 

இனி சிவன் பிறப்பு வேள்விசங்காரத்தோ துமாறும் 
௮வன்பிறப்பு உலகுபடை படலத் தோதுமாறும் சரித 
மன்ன பிறவும் அவற்றின் மூலபபெயரும் பொய்யாத 
லெவ்லாறு அவ்வாறே படலம் பிறவும் பொய்யாதல் 
ஆண்டாண்டுக் காட்டிப்போந்தாம். போதவே ௩௩-வது 
படல முதல் ௬௧-வது படலங்காறு முள்ள படலப்பெய 
நம் பொருளும் அவ்வாறே ௧௪-வது படலந் தொட்டு 
௨௮-வது படலத்துணையுமுள்ள படலப்பெயரும் பொரு 

ஸம் பொய்ம்மையுட்பொய்ம்மையாதல் யார்க்கு DN of gn 

விளங்கும். 

௮௦த லஃதல்தாம், ஆயினும் ஆண்டுப் படல 
சிமாருசா ரவற்றைக் செந்தெடுத் துக்கொண்டு ௮வை 
முறையானே பொய்யாதல் ஏது எடுத்துக்காட்டுமுகத் 
தாற் சாதித்தனிர் ஒழிச்சத படலமு மவ்வாறே சூனியமா 
uch னவற்றை யங்ஙனஞ் சாதிப்ததே முறையாம்.
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ல தங்கனமன் றி இளர்துகொண்ட படலம் பொய்யா 

பொய் மாகலின் ளெர்துகொள்ளப்படாதனவு மங்களம் 

யெனச் சாதித்தல் இம்மான்மிய மெழுதும். யானொரு 

வன் பொய்யனாகலின் ௮ஃதெழுதாத வெம்ம?னோ ரனை 
வரும் பொய்யரென்பதனோ டொக்கும், 

இனி இஃதெகங்கன மேலாது அ௮ங்கன3மே அதுவு 

மேலாதாலெனின் கரதலாமலக மொப்ப வைத்து பிர 

மாணமுகத்தானும் பொருந்துமாற்றானும் இம்மானமி 

யப் பொருளனைத்தும் சூன்யமாதல் யாமெளிதின் யார்க் 

கும் புலனுமாறு இனி தேற்றி யொழியவும் ௮ஃதறி ' 

பாது வறி?த மறித்துமதித் அப் பிதற்றும் பேதாய் யா 

மீண்டு விடுக்கும் விடையை மனம்பற்றிக் €கட்பாயாக, 

அல்காமாறு, ௮த்திகிரிமான்மியமென Gara gr ஓுள 

தாயின் அர். நாலுள் வரும் படலமெல்லாம் சுருங்க வல் 

லது விரிய வைத்து ௮வ்வத்திகிரியின் பெருமை யிடை 

யாரது வருமாறு வருமன்றோ இனி ஓூராவழி விரிய: 

வாராதாயினும் சுருங்கவாதல் இடையறாது வருதலே 
வதற்கயெல்பென்சு, இனி ௮ங்கனம் வாராக்கால் ௮ஃ 
தம்மான்மியமென்ப தேலாமை யறிக, மான்மியமெனைத் 

திற்கு மிவவிலக்கண மொக்கும் ஒக்கவே அவ்வாறே 
அச்சித்தி கூடமான்மியமும் சுருங்க வல்லது விரியவா ௧ 

லதன்கட் படும் படலமெல்லாம் இடையரு துளதாதல் 
வேண்டுமன்ரோ இனி ௮ஃதொரோவழி விரியவுளதா 

காதாயினுஞ் சுருங்கவாத லுளதாகலே ௮ம் மரபாம். 

இனியம்கனமல்லாக்கா லஃதம்ம்மான்மியமாதல் யாக்க 
னம் யாம் மேலோதியவாறே படலம் ௧௪ தொட்டு ௨௮ 
காறுமுள்ளன., ௩௩ தொடங்க சுகன் துணையுமுள்ளன 
வாய படலங்களுள் யாண்டும் ses Bra மென்னு.



௪௭௩. 

மச்சத்தம் வர? வனுமின்றன்ரோ அஃதாக வவைறும் 
மான்மியமாமாறு யாகங்கனம், 

இனி அப்பெயர் வாவின்றேனு மவை யம்மான்மிய 
மேயாலெனின் அவ்வாறே பெயர்வரகவின்றியும் ௮வை 
யஃ தாமேல் ஈன்றேயோதினிர் நுமது. நாலை யா மெமது 

மான்மியமென சண்டோதுதும், என்னை ஒன்று ஒன்றன் 

பெயர்வரவின் றியும் ௮ம்மானமியமேயாமென்பது நுல் 

கருத்தாகலானு மதுபற்றி ௮ண்டெமது பெயர்வரவின் 

Cpe மஃதெம்மானமியமாதற் கேற்புடைத்தாகலானும். 

இவவாற்முன் சித்தாகூடமான்மியம் எமது மான்மியமா 

கவே .நமது மதம் கைவிட்டோடப்படுதலும் எமது மத 

மே நிலைபேறுடைமையு மினிதுபோந்து இடன்தவாறு 

காண்சு, 
௮ஃதன்று ௮ண்டைப் படலசரிதமெல்லாம் ௮ம் 

மான்மியமூலமா யெழுந்து தூரார் நூவயம்படநிற்றல்பற் 

தியவை ௮ஃதாதற்கு இழுக்கில்லை யென்னை அ௮ர்வயம் 

௮ணித்திலும் தாரம் வலியுடைக்தென்பது மீமாஞ்சை 

நூற்றுணிபாகலானெனின் ஈண்டு நீ யாதுமறியாதோதி 
னாய் ஆண்டுத் தாரமணித்தென்பன செய்யு ளொன்றி 

னும் அத்னையடுத்துநின்ற செய்யுளிலுமே யல்லது வே 
றல்லவென்க, அஃதறியாது நினதக் நூவயம் பலவேறு 
செய்யுள் கொண்டதொரு படலத்துமமையாது படலம் 

பலவேறு கடந்து ௮ந்நுவயங்கோட லஃதன்மையாளும் 

அல்லதூஉம் இஃ தவ்வம் நுவயத்தின் பாற்றன்மையாளும் 
இருந்தவாற்றான் ஒரு தலையா னெல்லாவற்றுனும் சித்திர 

கூடமான்மியம் சூன்யமேயாம், இன்லும் யாமெடுத்துக் 

கொண்ட படலங்களுள் ஒரோவழி அப்பெயர் வரவுள 
தேலும் ௮துவும் மான்மியமாதற்குரியமுறையின் வாரா 
மையின் ௮.தனாலும் ௮து மான்மியமா தற்கேலாமையின்
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அுதுபற்றியும் நங்கருத்து Tiburon uss, guar Dp 
ரன் ஆண்டைச்௪ச!தத்துள் யாண்மிமப்பெயர் வாரசரமை 
யானும் ஓசோ3வாரு[([ வருமாயிலும் அதுவும் பிறிதொ 

ன்றன்பொருட்டாகலானும் அன்னபிறவாற்றுனும் ௮து 

ஓனியமெயாமென்பது மனக்கோட்டம்விட்டு நண்ணு 

ணர்வு நடுவுகிலையு முடையராய் கோக்குவார் யார்க்கு 

மினிது விளங்கும், இனி யவ்வாறன்் றி மதம் மானம் மய 

ச்ச முதலியனபற்றி பிதற்றுவார் ஒருவாற்டுனும் தெ 

தட்டற்பாலரல்லர் கலின் ௮வசோதும் பழித்தோத் 

தெல்லா மணிசலமாகவே யாங் கோடுமென்சு, 

இனி ௮ரியரனிருவருக் தம்முள் தமதாமோதரத 
Gur ஒழிசம3மா என்னு மையப்பாட்டின்௧ண் முதற் 

கண்பிறர் கூறும் பக்கம் பெறப்படுகின்றது. ':உந்தியி 
லயனையீநீதங் கவனைக்கொண் மலகுண்டாக்கி 5 BED 

லுலகழிக்க வரனையுமாக்குவித்து தர்திடுமுலகினுக்குத் 

இிரிகாத்தா சானேயாகி வக்இடுக் தோற்றமீறும் நிலைமை- 
)ம் பண்ணுமாயன''என்பதனாலும் வேதத்துள்யாண்டும் 
எழுவாய் இறுவாப் இடைவாய்களின் ௮ரசத்தமின் மி 

யரிசத்தமே எடுத்தோதப்படுதலானும் சுபாலமுதலிய 
வுபரிடமுடிவும் ௮துவேய reer gin அரிஹர தாச தம்மி 

பங் கோடலடாமையின் அவரியசரிருவரும் தம்முள் தம 

தரமுடையவ?ரயாம், கவே அவர்தம்முள் சமவியல் 
புடைமை யின்மையும் ஓதாமே யினிதுவிளங்கும் என 

இங்கனம் பிறர் கூறும் பக்கம் பெறப்பட்டவழி யதனை 
மறுத்துரைக்கும் சித்தார்தத்துணிபு கூறுதும், ஓதியவா 

Sp Hissar ௮ரக்கடவுளை ௮யக்கடவுளான் ஆக் 
குவிக்குமாயின் அவ்வாக்குவித?தான் ஆக்கியோன் நலை 

யை ஆக்கப்பட்டோ னறுத்துழி மறித்தாக்குவிக்கமாட் 

டாமை யென்னையெனக் கடாயினார்க்கு விடுக்கும் விடை 

ர, (3, ஜாவ உ: எர



யாதுக காண்கிலம், இதனா? அ௮ஃதவ்ன் தானாக்கமா 

ட்டாமையுச் தானெ விளங்கும், விரிப்பிற் பெருகும். இ 
தனை இன்னு மீண்சிரைத்தவாறு பற்றி விரித்துணர்ந்து 

கொள்க, அதுநிற்க, 

இனி வேதத்துள் முத லிடை கடைகளின் எடுத் 
தொதப்படுி3வோன் ௮ரனல்லன் ௮ரி2பயாமென்பது பற் 
தி யொருசிறிது ஆயுமுறைபற்றி யாப்குதும், அதுவரு 
மாறு: அங்ஙனமே அண்2டாதப்படுிவோன் ௮ரனல்லன் 

அரியே யென்பதற்குப் பிரமாண மென்னை. எமக் ௧ஃ 
தியாண்டு வரிலும் பிரமாண2மயாம், நுமக்கல்துடம்பா 

டன்மையின் நுமதாகமவேதங்களுள் யாண்டு வருமாயி 
னும் எமக்குடம்பா?டயாம். ௮ஃதங்கனம் வேதத்தின் 

மை மேலும் நுமதாகமத்துமின்மையின் ௮து சூனியமே 
யாமென் ரொழிச. 

௮ஃதன்று வேதத்துள் யாண்டும் எழுவாப் இறு 

வாய்களின் அரி3ியாமென வைத்து படிக்கப்படுமாலோ 

வெனின் Hy PE pe மின்னை யிண்டு வினவுதும் ௮து வரு 

மாறு, ஆண்டுத் தேவர் மூவருள் வைத்து ௮யனரமொ 
(நபிகளை யொழித் . தரிமொழி மாத்திரைய யெடுத்து 
வைத் தோதற்கு நியாமக மென்னை, நியாமகமின்9ி யோ 

தல் யாது மேலாது ௮வவேத மோதுமுறையோது .நா 

ஓள் அவ்வாரோதுக அங்ஙனமன்றி யோதற்க என விதி 
க்கப்படுதல் வேண்டுமன்றே ஆகலின் அவ்விதி யாண்டுள 
தென ௮ஃதிண்டொருசிறிதாயுமுறையானாய்குதும் ௮& 

story அறிவோன் அறியவேண்டுவனவெல்லா மறி 
வுறுக்கு மறிவிப்போன் அறியப்படு3வான் அறிவிக்குக் 

தன்னை வதிபடுமுறையும் தானே அறிவுறுக்குமன்றோ, 
என்னை? அ௮ஃதமிவுறுத்தற் குரிமையுடைமையுக் தனக் 
கயல்லது பிறர்க்கனெமையாலும் தன்னினுயர்ச்தார் பிற
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ரின்மையானும். அள்வாற யுயிர்க்குரிய வெல்லா (pam 
ர்த்து மவ்?வதர் தன்னை 3 -பாதுமுறையுக் தானே யுணர் 

தீ.து மென்பதே தேற்றம், 'அதற்குரிமை யுடைமையுக் 

தனக்கே யல்லது பிற நாய்சன்மைபாலும் தன்னின்மேல் 

நாலியாதும் யாண்டுிமின்மையானும், 

இனி அவ் 2 வதப்பொருளை3ய விரித்துணர்த்துமா 

றெழுர்துநின்ற புராண நாலும் பிரமாணமேயாம், இனி 

௮து வேதத்தின்மையில் ,புராணத்துமின்றேயாம். புரா 
ணழால், பொருள்சுருங்கி மேவேதப்பொருளை விரித்துண 

ர்த்தற் கெழுக்ததாகலானும் ௮தனுனஃதவ3வதத் துள் 
ளவற்றையே யுணர்த்துமல்லது இல்லவற்றையுணர்த்தா 
தாகலானும். இனி பிற நா லதற்குரியவல்ல வென்பது 
மேலோதினாம் கடைப்பிடிக்க: ஓதுமாற்றான் வேத முக 
லிடை கடைகளின் அரிசத்தம்வருமென்பதற்கு யாதும் 

பிரமாணமின்மையி னது சூன்யமேயாம். 

அல்ப்த லஃதலதாம் ஆயிலும் ௮ஃதாண் டுண்பை 

கண்கூபெற்றிக் காணக் கடத்தலின் அதற்கதுவே பிர 
மாணமாலோவெனின் அற்றேல் நின்னை யீண்டொன்று 
வினவுதும் ௮ துவருமாறு ௮ரிசத்த மாண்டுண்மைக்குப் 
பிரமாணமில்லையென யாமீண்டுரைத்து வைத்ததூஉம் 

அவ்வாறே கண்கூட்டின் வைத்து காணப்படுதலின் அது 

வே பிரமாண மின்மைக்குப் பிரமாணமென யாமோது 

அம், இதற்கு நீயிரோது மமைதியாது ௮ஃ2தல் அழி 
திவ்வுரை காட்சிப்பிரமாணமன்று ௮ஃதிதனின் வேரு 
மாகலின் ௮ஃதின்மைக்குப் பிரமாணமாவ தொன்றன்ரு 
மெனின் ஈன்றேயோதிஞய் நின்னோத்திற்கு மீஃதொக்கு 
மாகலாலும் தகவே அ௮ஃதவ்வுண்மைக்குப் பிரமாண 

மின்மையாலும், இருக்தவாற்றான் அரிசத்தம் வேதத் 
அண்மைக் Burgio பிரமாண மின்மையின் ௮தலுள்



எள் 

ஆண்டாண்டு வரூவபோல்வ வெல்லாம் யாதும்பிரமாண 
மின்றி யிசநா லெவ்வாறு படைத்து மொழியப்பட்டமு 

அவ்வாறே அ௮ஃதியாதும் பிரமாணமின்றிப் படைத்து 
மொழி களவியேயாமென்பது தெற்றென வறிக, 

அற்றேலற்றற்றாம் இயினு மவவரி யதுமுதன்மை 
'பாமீண்டுப் பிறிதோராற்றாலு மோதுதும் ௮துவருமாறு 

அசசனுலாப்போதருங்கால் பலவேறு குழாங்குழாமா 
கச் செல்வாருள் ௮சசனாவா னின்னனென்பது ஆடை 

அணி யானை குதிரை முதலிய வரிசைகளா ன௰ியப்படச 
து; என்னை அவைதாம் அமைச்சா படைத்தலைவர் முத 

லாயினார்க்கும் பொதுவாகலாலும் அன்றி யவவரச னுவ 

கையுறுங்கால் அமைச்சர் (Lp SA SWAT SH owe 
சை யீத அண்மையானும் ௮ஃ தொப்ப வேதத்து ளே 

கப்படும் பல?வறு தெய்வங்களுள் வைத்து iQue 

௮ிஃதென்பது பிறவரிசைகளாத் றுணியப்படாது: தயி 

னும் முடியுடையனாதன் மேலும் குடைநீழற்கண் வரு 
தன் மாத்திரையேபற்றி ௮வனிவனென்பது துணியுப் 

படும், ௮ஃதொப்ப காரண மொழிகளுள் ,2தாற்ற முத 
லியவற்றிற்கு காரணமாய் வைத்தோதப்படுதன் மாத்தி 
ரையேபற்றி பரம்பொருளாவததுவேயெபன்௫ு அணியப் 

படும், தகலாற் காணப்பொருள் சாராயணப் பரம்போ 
௬ள யென்பது சுபால முதலியவற்றுட் காணப்படு 
மென்க, 

௮2 தல் உபடிடத மொருசாசவற்றுட் பொதுமை 

பறறிக் காரணப்பொருள் ஆன்மா பிரமம் சத்து என 
வும் சிறுப்புமுறைபற்றி உருத்திரன் சிவன் இரணியகர் 
ப்பன் எனவும் இவ்வாறு வெவவேறு பெயரான் வைத் 
சோதவும்படிமாலோவெனின் ௮ஃதன்று காரணப்பொ 

ருள் ராராயணபரம்பொருளென சுபாலமுதலியவற்றுள்



௭௮ 

உலசமுதிக்குமறை யெத்துக்கொண்டவமி யோதப் 

பட்ட. அசலின் மெய்ப்பொருளாவ தது3வ எனவும் 

ஆன்மா TT LOW சத்து என வரும் இத்தொடக் BH Hs 

பொதுப் பெயொல்லாஞ் சாக பசு ஈயம்பற்றி காரா 

- பரம்பொருளை TSB Hid அுவ்வாறன் றி யண பரம்பொருளையே யுணாத்திகிற்கும் அுவ்வாறன், 

சாரணப்பெயமை யிடுகுறி விலச்குமெனக் கோடு2மனும் 

அகுபெயசாயாதல் அல்லது சிவன் ap gst பெயரெல் 

லாம் மாயோ ஸனாயிரகாமத்துள் வைத் தோதப்படுதலின் 

இடுகுநியாயாதல் ராராயணபரம்பொருளைமய யுணர்த்தி 

நிற்குமெனவுங் கொள்ளப்படுமென்௧. 

0 Om: ௬ . டு 
00 $00 தல INT 20 னுமமாய BOTT ROT முதலி 

யவுங் சாரணப்பெயராய் சிவபரம்பொருளைபே யுணர் & 

இகிந்கும் ஆகலாற் சிவபசம்பொருளே காரணப்பொரு 

ளென்னு முபரிகடங்களே வலியுடையதென மாழிக் 

கூறிர் படுமிழுக்கென்னையெனின் அ௮ஃ்தன்று மாயோ 
. . . உ ’ - க 

ஞுமங்களுள் எனையவெல்லாங் சாரணப்பெயராப்ப் பி. 

தொரு தெய்வத்தை யுணர்த்து?மனும் நராராபண காமம் 

இடுகுறிியயா மல்ல. எண நாமங்களொப்பக் காரா 

நாமமென்ப மதேலாது, ௮ஃதென்னையெனிந் An. DI ILD 

நாரம், மீ/; ௮பனம், இடம்; ரசாரற்லை அபனமாகவடை 

யன் யாவன் ௮வன் காராயணன் என வஃ% தன்மொ! னீ 

தொகையாய் வ் விருமொரியுந் கும்மு ofl mus gull 

I BT (LP or aM நகரம் ஒருமொழிப்பாலதாயி ன் ணகரமா 

ய்த் திரியும், ஆண்டு உயிரும் யதர BU BT Gl BG BI ககர 

பகர வர்க்கழு£ம் கிற்கு மாயினும் அவ்வாறு திரியும், 

இனி ரகர நல்மொழிப்பாலதாக நகரம் வருமொழிப் 
எக 6 “3 ர் * ° பாலதாமேல். இகுறியாமாயின் ணகரமாய்த் திரியும் 

* D> . க டி ப ‘ ௪ 

எனப2தாக்காகலான் காராயண சத்தத்தைக் காரணச் 

சச்தமாச்குவார்ச்கு ஈகரம் ணகரமாய்த்திரியமென்பதந்



௦1௯ 

கோத்தின்றென்ச, 2 Guy sus ly சவன் முதலிய நா 

மங்கள் பால் உறுப்புப்பொருல்பம்றிக் பாரணப்பெபய 

ராய் பிரிகொருதெப்வத்தை யுணர்த்சாத சிறப்பு காடா 

மாய நரராயசத்தம்பர் டியே சபால (if 6 லியவர்றுள் 

வைத்2தாதிபமாஉமொனா வுணர்திதுகொல்க என இங்ங 

னம் பிறர் உம் பக்கம் பெறப்பட்டவ[ம பதனை மறுல் 

GWT FF சிந்தாக்சள்துணி 7பாதப்படுகின்றறு, பிர 

மப் பொருட்குச் சிறப்பெயல்பாவது கோற்றமுகவியவற் 

றிற்கு காரணமாதன் மாத்திரையே என்பதெமக்கு மொ 

க்கும். அற்றாகலினன்2ற பாமசிவனே பாப்பிரமமென 

யாம் துணிந்தாமென்ச, சுபால முதலியன காரணப்பொ 

ருளை யுண ட்க்துமா மெழுக் கனவல்ல. உலக முதித்தொ 

டங்கு படறை யுணார்த்து மா நெழுக் தன ல்யாம், இனி 

அண்டராண் டியைபுபற்றி Gari su காரணப்பொருளும் 

2. Gey slur gare, 

இனி அஃதங்வனமற்றி சுபால ூதலியவற்றிள் 

பொறுமையா syorisgs காரணப் பொருளை aF Deity 

முறையா னுணரத ற்பெ ரட்தி ச் வேத TPH AM BT Hi Glo 

அப்! சம்பொரு ளா யாது என முனிவர் வினாவும் வினாை வ 

GT (Lp ald sib Gait ¢ gh 0 G0 nL அல! படிடதமெ ல் 

லாம் சிவபிராற்குரியசிறப்புகாபங்களரன் அச்சிவபிரான் 

பெருமை விலாங்கு Owe FL 50 BS லசனும் உபநிடத பாப 

னையவற்றுள் எழுப்ம்கண் இங்கன மெடுத்? தொாதப் 

படாமைபாலும் உபடடத மேனையவற்றைமோக்க சுவே 

தாச்சவகராம வலியுடைத்செயாம். Bho or ஆண்டோ 

தப்படுங் காரணப்பொருளாய கீவபெருமானே பரம் 

பொருளாமெனவம் கரரவமபொழி பேனையவந்று ளோ 

அ காமமெல்லாம் சாக பசு ஈயம்பற்றி சீவபரம்பொரு 

ளை வணர்த்திரிற்குமெனவும் நா.ராயண்ன் இரணிய



௮0 

கர்ப்பன் முதலிய சிறப்புசகாமங்களும் உறுப்புப்பொருள் 

பற்றி காரணப்பெயராயாதல் ௮ல்லுழி ஆகுபெயராயா 
தல் சிவபரம்பொருளையே யுணர்த்திகிற்குமெனவுங் கொ 
ள்க, ஆசலான் பிறர்கூறும் பக்கம்பற்றி மேற் பிதற்று 

வார் பிதற்றெல்லாம் சுவேதாச்சுவதரம் முதலிய வுப 
நிடதங்களை யாயுமுறையானாய்ர்துணராத மடவோ சோ 

க்தேயாமென்றொழிக. இருக்தவாற்றானும் இன்னோரன் 
ன பிறவாற்றாலும் எல்லா காமங்களும் சிவபரம்பொரு 
ளது நாமமென்பதே வேதழாற்றுணிபாதல் ஆண்டு கண் 

டுணர்ந்துகொள்க, அது நிற்க, 

இனி ரகா. ராயணனென்னு காமம் மாயோற்கு இடு 
குதியயாதல் பற்றியன்ரோ இயைபுபற்றி சிவபரம்பொ 
(th cor யுணர்த்துக்கால் YS O uu Oly sr Se கொண்டா 

Queers, காராயணகாம மிவ்வாறு மாயோற்கு இடுகுறி 
யேயாய் நின்றே கங்கையினிடைச்சேரி யென்புழி போல் 
இயைபுபற்றி யாகுபெயராய்/சிவபரம்பொருளை யுணர்த் 
துமெனக் கோடலின் ஆண்டு ஈகரம் ணகரமாய்த் திரி 
தற்கு இழுக்கின்றாம். தகலின் ராசராயணனென்னு 
மொழி உறுப்புப்பொருள்பற்றி காரணப்பெயராதற் கே 
லாதென்புழியும் ௮வர் கருத்து யாது நிரம்பாதெனப 

தாம், 

இனி யுண்மையால்கோக்கும்வழி நாராயண சத்தம் 
உறுப்புப்பொருள்பற்றிக் காரணப்பெயராய் நின்றே சவ 
பரம்பொருளை யுணர்த்துமென்பது காட்டுதும் ௮ஃதா 

மாறு காரது தொகுதி நாரமென, தொகுதிப்பொருள் 
பற்றி ௮ண்விகுதி பெறுதற் கோத்துண்மையின் ௮ண் 
விகுதி பெற்று நிற்ப, அதன்மேல் யகரவிகுதி பெற்று 
அயல் நீண்டு சாராய். என நின்றவ[நி ய.வும் பகுதித் 
தன்மைப்ப?ிசலின் ௮கரவிகுதிபெற்ற ணகாரக் திரிக்கு



val Ss 

SITUS olor tee Pulp வினைப்பெயர் விகுதியின் டின்ம 
கரம் வகரமாய்த் திரிபுமென்ப தோத்காகலின் ஈரம் 
ணகாமாய்ச் திரிச்து சாராயணன் என ஐருசொல்லாய் 

உயிர்த் தொகுதியை யொர்துநகிற்கு மென்னும் பொருட் 

டாய்க் காரணப் பெயாராயவாறு காண்க, இவ்வாறு 6 
சாயணசகாமம் லகா டகர இத்துக்களையுடைய அகவற். 

௮ மொழியாதல் பற்றியன்றே சாராய் பயெனப் பெண் 
பாரற்கண் ஈ௧ர7 பகர இத்துக்களையுடைய ஈகாரகிகுதி 
பீப்முன் யாண்டும் வழங்கப்பமிவதூஉ௨ மென்பது அஃ 
தக விகுதி ஈற்றுமொழீியெனக் கொள்ளாக்கால் நரா 
யணி யென்புப] சகா.விகுதி பெறுதம் கோத்தின்மை 

ups, BATH Suman. இனிக் காசஅப்பொருள் 

இரணிபகருப்ப னென்பாபையு மிங்பனம போதி மறு! 
க்க, 

வப தலஃகதாம் ஆயி ஓம் TT ot yen 

ow sudg rahe பகவனாஞ்சிவனுக் 5ரம்கனுன்மா'' என்ற 

கென்னை யெனின் அங்கபேதமாசவைத் Busi 6 தோ 
தியவா அறனக் கொள்க. அண்டு ஆன்மாவென்ப.து அர்த 

"பாமிப்,பெ. ரருட்ட மெனின் அஸ்க ரண்டளவில் பேரொ 
சிப் பசவனென வுயர்த்தோது மோத்ேேசாடி மூசணுமா 
pps. ஆண்டு 3மாக்கதமுமத்துள் “இதலாலெனச் கான் 

வேய. முருத்தினை முன்னர்க் சாதலும் பூசிச்செ 
நேன்யான்” எனக் சண்ண னெடுத்தோது மோத்துள் 
௮வனான் வ)/”படற்பாற்றுர். தெய்வம் அச்தரியாமிே 
யாகலின் ௮வற்கான்மா உருத்தானென்பது அச்தரியா 
மிப்பொருட்டாமெனக்கொள்க. அது நிற்க, 

இனிக் கருமகாண்டத்துள் விண்டு பரமன், வறல்கி 

அ௮வமன், ஏனைத்தேவரெல்லாம் அவ்கிருவர்க்கு மிடை 
வாயுடையரென வைச்?தாதியன ஒரு லர்கி விசேடச்



Ht. 

துள் ௮வீயேன்றுகொள்ளு முறைமைகளை விண்டு முக்தி 
னோன் ௮ங்கி பிந்தினோேன் ஏனைச் தேவரெல்லா மிவகவிரு 
வருக்கு மிடைவாய்ப்படுவ ரென்லும் பொருட்டாம், ஆக 

லான் ஆண்டு வரும் பரம் ௮வம் என்பன முறையே ஆதி 
யர்சு மென்னும் பொருளவாதல் காண்க, இனி ௮ங்கன 
மன்.றி ஆண்டு விண்டு பரமன் அங்கி ௮வமனென் பவற்கு 
முமையே எல்லாத் தேவரினும் விண்டு மேம்பட்டவ 
.னெனவும் ௮த்தேவசொல்லாரினும் அங்கி சழ்ப்பட்டவ 
னெனவும் பொருள் கொள்ளின் ௮து வேதத்து எங்கி 
?தவர்க்கெல்லா மேலாயினானென ,வாண்டாண்டோது 

மோத்துக்களோடு முரனுமென்றொி௪, இங்கன முன் 

பின் முரணாதவாறு பொருள்சொள்ள வறியாது விண்டு 
ஆன்மா வென்பதனாலும் விண்டு பரமனென்பதனானும் 

விண்டுவிற்கு மு. தன்மை?காடல் யாதும் பொருக்தாமை 
பநிச இன்லும் இங்கனம் வருவனவெல்லா மிவ்வா?ற 
யோர்ந்துணர்ந்துகொள்சு இ som பரம்பொருள் 

படிமசிவனே விண்டுவல்லனென்பது தெற்றென வறிக, 

இனிப் புபாண பாசதங்களுள் ரியயற்குக் கீழாக 
வவத்து உருத்திப்பெயரா னெடுச்தோதப்படு முருகி 

திரன் மகாருத்திரனாய பரமசிவனல்லன் நிலைவினை தோ 
jo poe Bas on 5 ot ஈடாத்தற்பொருட்டுச் சங்காரரு த் 
திரன் கூருய் ௮ ரியயர்மாட்டுத்தோன் நிய bas ar som 

முதலிய தோற்ற வுருத்திரர்களேயா மென்பது பராசர 
புராண முதலியவற்றுட் சாண்க, | 

இனி ௮.தர்வசிகை முதலியவற்றுள் சிவபிரான் சே 
வர்.மூவரையுர். தோற்றுவித்தன னென்பதொப்ப aal 

வாறு குணமூர்த்திகளை யெடுத்தோசாது அவர் தம்முள் 
தம்மை யொழிச்சொழீர்சா ரிருலவரையும். 3ாற்றின



wh. 

Ore Qatg sie அனிச் சனி பவர் மு்வரும் மூசற்சட் 
வுளாகாமை யறி௫, 

இனி சக்காரக்கடவுண்மாட்டுத் தமோகுணகசாரிய 
மாய வுறக்க மயக்க முதலிய சாணப்படாமையின் ௮ஃ 
தவர்க்கு இயற்கைக்குணமன்று ௮த்தொழிற்பொருட்டு 
எடுத் தக்கசொண்டசகொரு செயற்கையேயாமெனக் சொ 
ள்க, இனி உறக்க மயக்ச முதலியன sro tem Seer 
வென விதிகாசபுசாணங்களுட் படிக்கப்படுதலின் தமோ 
குணம் ௮வற்கு இயற்கையெனவும் சாத்துவிககுண மூ 
டையனென வோதுமாறு காத்சற்மெழிற்பற்றியாய செ 
பற்கையுமாமெனக் கொள்ச. 

இனி அவற்கு ௮அத்தொழிலும் பிருதிகி சொடங்க 
பிரகிருதிகா£றம் வியாபித் துநிற்கும் பிரதிட்டாகலையின் 
காறுமேயென்௪. நிவர்த்தி முதலிப வங் கலைகளான் 

வியாபிக்கப்படும் தத்துவபுவனங்கட்கு முறையே ய 
at fi முூதலியபோ ரை வரு மதிசாரிகளென 2வாத.ப்படுத 

லின், இனி பிரகிருதிக்கு லூர் சத்து வபுவனங் ௪ ளூள 
வாதல் உபறிடதங்கஞள்ளாம்படி.க்கப்பமிமாகலின், த 
அர் சிவாசமப் பொருளென்றல் யாதுேலாை யறிக 

அ துடிற் ச, 
இனி தில்லைவன நீதினிடைபாய் சிவநகாஸிசள் காட 

கமாடுதற்கேற்றதொரு As Bornes sl Oa aris gen 
யொருசிறிதாய்ந்து இஃ தித். துணையே யொழிதுமென் 
ug சித்திரகூடஞ்செ.ப்வது யாகன்பொருட் டென்லும் 
கடாவை விடித்தற்கு சாடகமாமிதற்கெனவும் ௮ஃ.து 

யாவ ராடுதற்கேற்றது என்னுங் கடாவை யாசக்கித்து 
சிவகாளிகளாடுதத்கேற்றதெனவும் ௮ஃசெண்ண மெத் 
அணைத்து. ஒன்றோ பலவோ வென்னுக் கடாவை வித் 
தற்கு ஒன்றெனவும் அ.து காட்டின்சட்டோ சான்



ளி 

கட்டோ வென வொருதலைப்படாது பலதலைப்பட்டவழி 
௮ஃதொரு தேசவாய்த்தன்று வனத்தின்கண்ணதென 
பொ.அமையின் ஒதின் அஃதிஃென த் துணிவு பிறவா 
மையின் பலவேறு வனகங்களுள் வைத்து ௮ஃது யாண் 
டைத்து என்னுங் கடாவை விடுத்தற்கு தில்லைவன த்தின் 

கண்ணதெனவும் இனி யஃததனுள் ௮கச்ததோ புறத்த 
தோ வென்ன மையமொழிச்சற்கு இடவாயெனவு மோ 
தீப்பட்டன அது நிற்க, 

இனி அச்சித்திரகூடம் சிவகாளிகள் காடசகமாடு 
தற் கேற்றதென?வ ௮ஃதவரசொழித்தொழிந்தா ராடு 
சற்கேற்றதன்றென்பது தானேபோந்துடெர்தது, ௮ஃ 
தேல் ஆண்டு பிற ராடுதற்கேலாதென்னு மா த்தாபத்தி 

ரான் பிறர் பாடுதற்கேற்குமென்பது பெறப்படுமாலோ 
வெனின் ஈன்றே யோதினாப் x» pla THs gs gers 

லான்: என்னை ௮. ரனாடுங்கால் அரி யாண்டுப் பாடி மூ 
விபம்புமெனச் சுருதி,மிருதி புராண விதிகாசமியாண்டும் 
யசர்க்கும் புஸஎனாமாறு மிகப் பெரிதும் முழக்கி யொழித 
லானென்பது. இதனானே .வானாடு மாட்டத்துக் கேற்ப 

௮ரி பாடும் பாட்டுடைய னென்பது நும்ம?னோ சனைவர்க் 

© மொப்ப முடிந்தது. அல்லநாஉம் (முன்னம்பல 74. 

தேடவு “முூடிகேடவு மெட்டா பொன்னம்பல நாதன் 

கழல்” எனவருதலின் ௮து 4ம் முன்னோ ரனைவர்ச்கும் 

ஒப்பமுடி.தலின் ௮துபற்றி யாசங்கை யென்னையென் 
ஜெழிக, இன்னும் விரிப்பிற் பெருகுமாகலின் சுருங்க 
வைத் துரைக்குதும் இஃ தரிக்குரிய தன்மைக்கு நின் 

வாய்மொழியே யமையுஞ்சான்றருசலி ஊத்திருத்தில்லை 
அவற்குரிமையுடைத்தன்மையும் ௮ரற்கே யுரிமையுடை 
த்தாதறு மொருதலையான் யாதும் பிறழாது போந்து 
கடந்த பொருளென்பது தெற்றென வுணர்சு, அற்றே



௮௫ 

லற்றற்முக. சித்திரகூடம் சவெகாளிக ளாடுசற்?கற்ற செ 
ன்பதுபற்றி ௮ஃதவர்கக உரியதாசலின் ௮ரிக்குரிய 
தன்றென்றதொக்கும், ஆயினும் ௮ஃது அ௮ரி3யவல்பற் 
நியாயதாமாகலின் ௮ஃதாக்குளித்த வ12ய பெரியனெ 
ன்னா?மா வெனின் என்னாம் என்னை good sy sat 
யாலயமாக்கு நீயிரனைவரும் ௮வ்வரியிலும் பெரியராதல் 
மஓவண்டு மாகலான், இதனா? ஸ்ரீ மன்றின் திருப்பணி 

விண்டுதிருப்பணியென்பதற் சுவர்வாய்மொழியே அமை 
யுஞ் சான்றாயிற்று பிறவுமன்ன. 

இகனானே இறப்புற்றோங்கும் இல்லைத்திருச்சித்திர 

கூட சோத்து தீர்த்து மூர்த்தி மான்மியங்கள் காந்த 
உத்காத்தும் வராகம்தும் பெளடிகத்தும் பிரமசண்டச் 

அமாகப் புசாணங்கள் நான்கில் புகமப்பட்டுள்ளன, இவ 

ற்றில் பிரமாண்ட புராணத்துள் Dip Bs arom ga 

௧௮ அத்தியாயங்களால் ௨௪௩.௭ சல! கங்களாக IVT 

மன் காரதாதியர்க்கு விரித்துக்கூறிப இர்தக்தில்லைர்சித் 
இரகூட மான்மியத்சை சில ௮ண்டிகட்குமுன் புதாவை 
எ. 2௮, இலசிகனாகவி ஸ்ரீமான் ராமானுஜ காவலர் அகி 

ப சாமதாசிரியர் ௨0௩0௦ செய்யுட்களால் புராணமாக தமி 

மில் பாடி.யருளினா[ என்னும பெபர கொழிர்துபோத 

லின் யாம் எம்பெபரரொண்ட மரமாய் வைகும் ந 

மிதொப்பரும் பெருவிட்டினை யுற்றனயென்ச. தூ நிற்க 
௨௪௩௭ சு?லாகத்துள் ௪௦௭ ஒழித்து ஒழிக்க ௨௦௩0 

ச 2லாகங்களை ௨0௩0 செய்யுட்களாய் பாடியருஞம் வல் 
லமை விலக்கணமுடையார்க்கல்லது இலக்கணமுடை 
யார்க் கேலாது ap ops. மான்மியங்கள் ௮த்திபா 
யங்களால் சுலோகமாக பிரமன் காரதாதி.பர்க்கு விரீத் 
தோதியதென்பத. ஒரு மாம் வாளால் கூராக தேவதத் 
தன் எச்சரத்கனுக்கு வெட்டின க போலும் என்னும்
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அனுமானம்பற்றியும் ௮. துகெறும்புத்சோத்தேயாமென் 
ப.துதெற்றெனவறிக, : இனி'புராணத்துள் க்ூத்திரசா 
ண்டத்தில் ௮த்தியாயங்களால் சலோகங்களாக பிரமன் 
ராரதாதியர்க்கு விரித்ததோதியதெனவே ஆண்டு மேல் 
இலதாயஇம்மான் மியக்தனைப் பிமன் பு துவதுபடைத்து 
வைத்தனனென்பது பெறப்பட்டது அல்கல் நீயிர் 
Con Qa gra எம்மாற் புதுவதுபடைக்கப்பட்டதென்ப 

தனோடு முரணும்போலுமெனின் முரணாது அது புது 
வதுபடைக்கும் ௮றிவு யாதுமின்றிய நீயிர் இங்கனம் 
படைத்தலாலன்1ற இஃதிங்கனமாயதாஉ மென்பது, 
ஆசலின் மக்கு தூணாவஅ யாது ௮ஃதெமக்கு மச 

ணின்மையாமாறு காண்க, என்னை. அமக்கு முரணுவனு 

எமக்கு முரணாமையும் எமக்கு IPT UK நுமக்கு மூ 
சணாமையும் ; இர்நால்முறைபற்றி யுணாக்கிடத்தலின், 
அதுறிற்க. இன்னும் சித்திரகூடமென்லும் இச்சொல்லு 
மின்றிச் சூன்யமாதல் யாண்டும் யார்க்கும் புலனாமாறு 

௮ச்சுமுகத்தானெழுச்த பிரமாண்டபுராணம் பற்றியும் 
௮தியக்கெத்தலின் ௮து பசுமரத்தாணி2?பால் ஈ.ட்டப் 
பட்டவாறு காண்க, இனி புராணம் எனைய மூன்றனுள் 
காண்டம் அத்தியாயம் சு?லாகம் இவற்றைச் சொன் 

னார் சேட்டார் இவரென வோதாமையின் அ துபத்றி 
யவை ரூனியமாமாகலின் அதனாலும் Qe Gru sa 
வச்சரகவசம்போல் சாட்டப்பட்டது, இன்னும் புராண 

மாகப் பாடியதென3வ ௮து மேல புராணமாகாதுள்ள 

சென்பநாஉம் ஆகாததனைப் புராணமாகப் புதுவது 
படைத்தார் என்பதூஉம் போர்தவாறு காண்க, பிறவு. 
மன்ன, ஆகலின் ௮௮ சூன்யமாதல் யாதும் பிறழாமை 
தெரிர்.அணர்ர்துகொள்க, இவற்றையெல்லாம் ஈண்டு௯ர 
த்தவாறுபற்றி தெரிர்துணர்ர்துசகொள்ச, இனி அத்தி
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யாயம் ௧௮ படலம் ௬௧ ஆதல்பற்றியும் ௮ன்னபிறவாற் 
ருனும் ௮௮ சூனியத்திற் பிறழாமை தெற்தென வறிக 
பிறவுமன்ன, 

சூன்யச் தேற்றம் ஒருவாறமுன் y baru 

வாழி, 

அரியபரப்,பொருளன்னா வாடிடுதற் கேற்றபெற்,மி 
பெரியபர-ப் பொருடனக்காப் பேனுதிருப் பணியாற்ற 
வரியபரப் பொன்மன்றங் கோய்சிளங் இிடும்யார்க்குக் 
தெரியபரப் பொதுவாரி வாழியரி செயல்மாதோ, 

முற்றிற்று 

உறு DAO. 
SCARE 

At Ss H
GPACE

 13 
ae, 

ரா. 1. “an AMINA THA Ni cut 

7 TiRUYAN
MIYUR 

ஆ


