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திருவருட்சகாயம், 

ஞானசித்தப்பிரபாவம், 

வணக்கம், 

போற்றுக மனனே போற்றுக மனனே. 

கூற்றுறு மிடர்தபக் குறித்துப் போற்றுக 

ரணவா னனமவீர் பேழுல வைத்தே 
குறவிதோண் மணந்த குறிஞ்சி ஈற்சோ 
பொற்சவை முகத்துப் புரியல் புரிபிறை 

HFA, காணூஉ மருஞ்சீ தமையே 

போற்றுக மனனே போற்றுக மனனே 

HST HH BI,



e நானத்தப்பிர
பா வம் 

தமிழ்தேம் வீடுக்குர் தனிமல யத்துக் 

குசவெளப் பராவு குடமுனி யாதி 
பஸ்றொன் பானுப் பரவிய சித்தர்சீர் 

- தென்மொழி மறைபொழி தெய்வப் பெற்தியர் 

- அத்து விதமெய் சண்ட வறிஞர்பேழ் 

போற்றுக மனனே போற்றுக . மனனே, 

நூல்: 
| வேதாகம புராணே இகாசங்கள் விளங்கிவருவ 
தாதிய புண்ணிய பூமியாம் பரதகண்டத்திலே, அறுபான் 

மும்மை நாயன்மார்கள் ௮அவதாரஞ் செய்த தேன் றய 

த்திலே, அுமிழ்தினு மினிய பைந்தமிழ் பரவு பாண்டி 

"நாட்டிலே, பூங்கொத்துகள் ats HI சமழ்கின்ற இத 

ழ்களை யுடையனவாகிய மலர்களைச் ரூடத் தலைமை 

முதிர்ந்து புலவர் வாயிற் சுவிசகளைத்தான் பெற்று நக 

சைச்சூழ்ர்து வருதலிற் பெரிய கிலமடக்கை தான் ஒரு 

பூமாலையைச் சூழ்ந்துகொண்டிருர் த தன்மையபோல 

௮ ழகுபொகிவுபெற்ற பொருகை நதியானது நீர் சூம் 

ந்து மதிலைப பொரும்பகையன்றிப் பகைவர் போரால் 

வளை த்தலைச் சிறிதும் ௮றியாத புரிசை சூழ்க்த புனலை 

யடைத்தாகிய நேல்லையம்பதியிலே, பலமணிகள் போ 

ஓம் நிறங்களை புடையனலாகிய மலர்களையுடைய 

பொய்கையிலே சேவலோடு மகிழ்ந்து விளையாடும் ௮ன் 

எப்பெடை தனது. ape bea சேவலன்னத்தை 

துகன்ற தாமரையிலை மறைத்ததாக அதனைச்" காணா 

மற் சதுமெனக் கலக்கி அர்த அறியாமையை யுடைய 

பெடை மதியினுடைய நிழலை நீருக்குள்ளே கண்டு 

௮ச்சேவலென்று உவர்.து தடிச்சென்று தன்னைச் சே 

ருதற்கு எதி வருன்ற சேவலைக்கண்டு மிகவும்



ஞானத்தப்பிரபாவம்: ௩ 

சாணிப் பல்பூக்களின் செறிவுக்குட் புக்கு ஒளித்திருக் 

கும்பழனரிலஞ்சூழ்ந்த மேலப் படசோயத்திலே,தொன்று 

தொட்டு வசித.து வரும் பழைய சைவவேளாளர் மரபி 

லே, சிவபக்தி குரபத்தி அடியாரபத்தி மு.தலியவற் 
Op Rom go அருஈதவர்ப் போற்றலும விருநதினர்க் 

காத்கலும கடமையாக்கொண்டு விளல்கிய ழத்துராமி 

யாபிள்ளே என்னுஞ் சற்குண சீலர் ஒருவரிருந்தனர். 

இவர் ““இளபையிற்கல்”” என்ற வண்ணமே உரியகாலக் 

தேத கருகிநூல் பற்பல கற்று, ** சுற்கக் கசடறக்கற் 

பவைகற்றபின்கிற்கவதற்குத்தக'” என்றவாறே உயிர்ச் 

கு௮ுதி பயப்பனவாகெய சிவஞான் போத முதலிய 

மெய்கண்ட சாத்திரப் பயிற்சியிற் சிறந்து அடக்கம், 
வாய்மை, இன்சொல், ஈகை யாதிய ஈற்குணக்சட்கு 

இருப்பிடமாய் வாழ்ந்து, “மூர்த்தி தலந்தீர்த்த முறை 

யாச் தொழுபவர்க்கு வார்த்தை சொலச் சற்குருவும் 

வாய்க்கும் பராபரமே, '” என்றவாறுபல திவ்கிய சிவத் 
தல யாத்திரைசெய்து, அளவில் இத்தர் அமர்ந்து 
வாழப்பெற்ற அழகிய ச.துரசிரி மலையினை யடுத்து ௮ங் 
கு ஒரு சித்த மூர்த்திபின் கருணைக்குப் பாத்இரரா£ப் 

பலகாள் தங்கியிருந்து ௮னுபூதிச் செல்வரா யிருந்து 

வருங்கால் ௮ச்சித் தர் அணையின்படி வீரராகவபுரம் 
வது அ௮ர்நகரில் தமது குலத்திலுக்கும் நலத்தினுக் 

குஈ தக்க பசுங்கிளி என்னும பெயா்பூண்ட ஒருபெண் 

பணியினை விவாகஞ்செய்.துகொண்ட இல்லறம் ஈடத்தி 

வருங்கால் முன்னை வீனையின்பயனாய் ௮ம்மாது வ 

பதமடைர்தனர், 

இ௫ஙஙகனமாக அழ்வார் திருஈகரியென்னும் திருச் 

குருகூரிலே பரம்பரை ஆபுர்வேதியராசச் ன்னபண்



௪ ஞான ூத்தப்பிரபாவம். 

9. gi எனப் பிரசித்தியற்ற ph BPO? aes என்பவர் 

இல்லறம் ஈடத்திவருகையில் யாவருக்கும் தேகப்பிணி 

க்கு ௮லிழ்சம் கொடுத்து வருவதுடன், பூப்பிணிக் 
கும் அமுகளித்து அடுத்து அன்பர்கட்குச் செெஞான 

யோகப் பயிற்சிசளையும் போதித் துவந்தனர், இச்தகை 

யினா ஓழுசக்சுத்தினையும் ஞானமுதீர்ச்சியினையும் கேள் 

வியுற்ற சங்கரழரத்திசுவாமீகள், சிற்றம்பலவடிகள், அவ 

தாதசுவாமீகள், தணங்குடிமஸ்தான், மாத்திரைக்கோல்சுவா 

மிகள், இராஜநநசுவாமிகள் முதலிய அனேசம் பெரி 

யோர்கள் இவர்பால்வர்து இவருடன் வருடச்சணக் 

காய் வத் தூவக்தனர், இத்தகைய பகான்கள் பலர் 

கட்கு இவர் அன்னமிட்டு வரத புண்ணியமே ஒருரூ., 

வெடுச்சாற்போன்று இவருக்கு ஒருபெண் மகவு உண் 

டாக அக்குழம்லை தயினுக்குச் சிதம்பரவடிவம்மை எனத் 

திருகாமமிட்டு சாளொருமேனியும்பொழுதொருவண் 
ணமுமாக வளர்த்துவருங்கால், இவ்வருர்கவப் பெண் 

மணிக்கு மணப்பருவம் லரக்சண்டு தந்தையார் தன் 

புத்திரிக்குக் தக்க உத்தமச் வபக்தியிற் சறர்த சண 

வன்வேண்டுமெனக்கருதி விசாரித் துவருர்கால், கம.து 

குலமூம், தோத்திரமும், ஒழுக்கமும், கல்லியும், பச் 

Su முதலிய FES PO MEKG' இருப்பிடமாகி 

விளங் மேலப்பாளையத்தில் வூத்துவர்சு முச்து 

சுவாமியா பிள்ளையை அழைத்துவந்து தாது அரு 

தவப்பேறாகய அம்மையாரை அவருக்கு மணம்புரி 

வித்துத் ௧௫ இல்லத்திலே யிருக்திக்கொண்டனர். 

முத்து சவா மியாபிள் யும் இசும்பர வடிவா 

யும் உடலிரண்டு உயிரொன்றென்னும்படி ஒற்றுமை 

யுடனிருக்.து மலரு மணமும்போல இல்லறமாகிய றல



ஞானசித்தப்பிரபாவம்: இ 

லறக்தினை இயற்றிவ.கையில் எல்லாவிதத்தாலும் பெ 
ருமகிழ்ச்சிமினையே யுடையவசாயினும் பச்கட்பேறின் 
மையால் கவலைகொண்டு “பெறுமவற்றுள் யாமறிவ 
இல்லையறிவறிந்த மக்கட்பேறல்லபிற? என்று எண்ணி 
மயெண்ணிநெடுமச்செறிந்து என்செயக்கடவோமென 
வருந்தி அவ்வில்லறக்கிழவோர் இருவரும் தாம் வழி 
படுகர் த்தியாகிய தருச்செர்தூர்க்கக்த னெற்தையை 
படைத்து அடியவர்கள் எண்ணிய வெண்ணிய வாங்கு 

முடித்துத்தத்தருளும் பெருங்கருணைத்தடங்கடலாயெ 
பெருமானைப் பிரரர்க்திதது அனேகமானகட்டளைகளை 
ஈடத்திக் காலந்தோறும்சென்றுவண ங்கிப்பலவுபவாச 
மிருந்து செர்தமிழ்ப் பாமாலை பலபாடிச்சாத்தி வாழ் 

நீ துவருங்கால், ஒருசாளிரவில் சிவஞானச்செல்வராகயெ 
முதிதுவாமியாபிள்கை கனவில் அருட்பெருஞ் சோதி 
UT GOS) அறுமுகக்கடவுள் எழுந்தருளி அன்ப! அஞ் 

சேல், நகினக்கோர் புத்தாப் பேறு தர்தருளுகின் 
றோம், அப்புதல்வனுக் குரிய இலக்சகணங்களையே சுக் 

கிரநாடி, நந்திநூல், கமலமுளி.நால், உருக்குமணி 

சம்வாதம், அகத்தியற்கு சாம் கூறிய சோதிட 
நால் முதலிய பன்னால்கள் விரித் துக்கூறும், சங்கு 

பேகை, சக்கரரேகை, மறுமாலை, மச்சரேகை முதலிய 

பத்து அடையாளங்களும் அவன து கால்மார்புமுதுகு 

லிய அ௮வயவங்களினாலே காணப்படும். அக்குழர் முதலிய ௮ று அக்கு 
ன சுயால் இவவுலகத்திலுக்கு ௮னேக ஈன்மைகள்விளை 
யம். ௮வனால் ௮னேக அடியார்கள் சவொனுபூதியிளைப் 

பெறுவர், அவனால் அனேக பெருவியாஇகள் தீர்க 

கப்படும், மணிமர்திர அவுடதங்களின் பெருமையிளை 

யும், ஆயுர்வேத 3லையினையும் உலனெர்க் கறிவிப்பன்,



ois ஞானித்தப்பிரபாவம். 

அம்ப சுவீனுக்க கானசித்தன் எனப் பெயர் விளங்கும். 

கொல்லம் ௬௪௩ ம் அண்டுக்குர் சரியான பிரபவவரு 

டம் மார்க ழி மாகம் ௬௨ எமது கட்சத்தாமாகய 

விராகராஹில் மிதுன ஓரையில் பிறப்பன் என்று கட் 

டனைபிட்மி மறைக்க நளினர். ௮ துகண்டுவிழிக தெழுர் 

து அடங்கொணொாப் பெருமகிழ்வுகொண்டு sari gs 

உூக்சாடிச் செர்திலெம் பெருமானைப் பலதாரம் வணங் 

8 விடைபெற்றுத் திருக்குறாகூரினுக்குச் சென்று 

லாழ்க்து வருவராயினர், 

சிதம்பரா வடிவம்மையார் முக்றுக்களைக் கருவில் 

லைக்க செர்கரும்புபோல்வயிறுவாயத்து விளங்கினர், 

மாகும் வளருகோ றும். பும்சவனம், சிமக்து முதலிய 

கருப்பக்கடன்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. பத்துத் திங் 

களுமாகவே கருணாநிதியாகிய கந்தனெம்பெருமான் 

சட்டளையிட்டிரறு்த ஈன்னாளிலே, 
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டசே Foe .     
இவ்விதம் கிரகங்கள் ௮மைந்தபோது சுத்தாத் 

ச ட . ச . . ௩ 

அவித Ft BT so வைதிக சைவம மென்மேலும் வழு



ஞானத்தப்பிர பாவம்: ௭ 

கவும், -கண்டமிழ் தழைக்கவும் எமத கானரித்தர் அவ 

சியும், ஊக்கமும், சுளிப்பும் பொடு யெழுர்கன. தர் 

தையார் கேவாலயங்கட்குச சிறப்புர்செய்து, Bs twit 

& sO) திய்வ பூசனையும் Caran es ii இயம் முடித்துப் புத் 
ச cy. ச . 6 . . . 

தாபேறு திருவிழாக்கொண்டாடினார், அப்பால் பத்து 

நாகம மாண்ணெய்விழாமுதலிய a றப்பச்செய்து ப தி 

ஷேோரதநாள் பெற்றோ ரிருவரும் நீராடி. அருமை பமக 

வுச்ஞும் நீராட்டி, ILO, சொட்டிலிற் இடத்தத் 

தெய்வக்காப்புச் செய்து நல்லோரையில் பந்துக்கள் 

வேதியர் முகலியோர் புடைசூழ விருந்து விதிப்படி. 

அருமை பல செய்து நீதாரகள, 

அ௮க்சாலத்தில் பாளயங்கோட்டையின் கண்ணே 

எழுக்கருவி யிருக்க மகாராஜசாமீ என்னும் பெரிய 

வர் சித்தா த்திகள் திருவவதாரமான செய்தியினை த் 

திருவருளா லுணர் ர்ுஅங்ருப்போக்துசைவாசா.ர.துல் 

யரான முக்துசுவாமியாபிள்ளையினை யழைக்து சிவஞா 

னச்செல்வசே! நும்பால் அவ தரித்தவர்சவகாருண்ணிய 

சொருபரான ஞானசித்தரேயாவர், இவர்பெருமைகளை 

எமது அசிரியாபெரிதும்அருளியதுடன்௮சுத்தியர் பெ 

ருங்காவியம், தீக்சைவி தி, கேசரிரால், குருநால் மு.தலி 

யனவிரித்துக் கூறப்பட்ட லிட்டகுறையாளர்க் குற்ற 

வடையாளங்களுடன்விளங்குவர் காண்பாயெனச்காட் 

டி.ச்ரிவானர்தச் செல்வக் குழந்தைத் தரிசித்தசன்ற 

னர், அதுகேட்ட தர்தையாரும், தாயாரும், மாதா 

பாகர் மூதலாயிஞரூம் மிகமகிழ்வடைந்துதம்முயிரினுஞ் 

சிறப்பக் கருதிவளர்த்து வருவாராயினர், சின்னாளை ச் 

குப்பின் சிவானுபூதிமானாகிய மற்றொரு சிவயோக



SH ஞான ித்தப்பிரபாவம். 

யார் சித்தா அவதரித்ததைத் தெரிரந்துவந்து அருமந்த 

இருமகவை யுற்று கோக்கி மன ங்குழைந்து அக்குழ 

வியின் தாய்தர்தையரை மோக்கிச்சிவஞான சம்பன் 

னசே ! இக்குழந்தைக்கு மூன்றாவது வயது வருங்கால் 

ஒரு GHB உண்டாகும். a தீர்வதற்கு ஓர் அச்சி 

மசத்தின் வோப்புதரில் அக்குழந்தையைப்பெற்றோர் 

so கையால் பதினொரு வாரம் உள்ளே கொடு 

கீது எடுத்து வருவீராயின், அப்புகரினின்றும் லெ 

ிவரும் ஒரு சர்ப்பத்தின் பரிசத்கால் அத்தத்து 

நிவர்ததியா மென்று கூறிப் போச்தனர். அவ்வாறே 

மூன்றாமாண்டு வந்துழி சிசுதர்க்குக் தேகமிளைத்து 

வருசல்கண்டு சிவயோகியார் முன்னர் சொன்னதை 

நினைத்துக் இறக்குரு-ூர் ௮ண்டபெருமாள் பிள்ளை 

மண்டபச்தருகேயுள்ள தும் அவவூரார் தொழுது வருவ 

அமான அரசமரத்தை வலம்வந்து குழந்தையைப் புத 

ரிற்கொடுத்னு வாங்கிடப் பதினோராம் asi ss Hono 

விசேட அபிடேக முதலிய செய்து குழந்தையை அவ 

வசசினருகில் வைத்துத் தூரத்தூ கின்றனர். நெடு 

நானாக அம்மரப்பொர்தில் வாழ்க் துவந்த ஒருபெரிய 

நாசம் படத்தைவிரித துப் பிள்ளையருகில் வரக்சண்ட 

பெற்றோர் ௮ஞ்செடுங்கி யோடிப் பதுங்கச் சிறிது 

கேரத்திற் செல்லாம் அர்காகம் எமது இத்தப்பெரு 

மானை மூன்றுதரம்முத்தமிட்டகன்றது, ௮அகன்றவுடன் 
தாய்தந்தையரும் பிறரும் மகஏழ்ந்தோடிவந்து Hips 

தையை யெடுத்துக்கொண் டளவிலா வானந்த மடைர் 

தனர். இக்காரணத்தானே அன்று ௮வவற்புதக் சாட் 

சியைக்கண்ட பெரியோர் பலர் முத்துசுவாமியாஎன் 

௮ம், முத்தானந்தர் என்றும் இருநாமங்கூறிக் களித் 
னா,



ரன கிச்சப்பிரபாவர். Fe ஞ் a 

சர்வலோச அகார பூசறாகிய tamper CLs 

பான் இருவாக்கால் ௮ இயில் சீத்கனிலள் என்று ௪ 2} : 
டனயிட் டருளினமையாலும் மசான்சள் பலர்வர்து 

வியர்து புகழ்ந்து கரிசிததுப் போவகாலும், சர்ப்பம் 

முத் கமிட் டசன் றபையானும், சல்லீபயிற்றும் பா 

வத்தை ௭ BO ICT MEG se ig Mh HH HO HIT ௮ங் 

கனம்செய்யாது திருவருளையே Higd gs Og aie 

டிருந்தனர், அற்ஈகரிலுள்ள கிறுசெப்வங்களின் wo go 

வாதிகளைப் பார்த்தற்குப் பெற்றோர் ஈாது சித்தறைன் 

கூட்டிச்சென்று ௮த்கெய்வங்களை வனாங்கச் சொல்லு 

கையில் தாம் அவ்வாறு செய்யாமலும், அவை செப் 

லங்களாகாதென்றும் விடை பகர்வதைக் கண்டவர் 

கேட்டவர் பலரும் ஈமது சித்தரைக் கருவிலே திருவ 

டைய பெரியர்போலுமென் றதிசயித்து,வாழ்த்தி வக் 

சனம், ஒரைந்து வயதுஅடைய சிக்சர் தோன் றிய திரு 

வயிற்றின்கண்ணே கெளரியை யனைய ஒருகன்னிகை 

வுதித்தனள். பாற்கடலீந்த பாவையபோற் Capa du 

அப்பெண்மணிக்குக் காந்திமதீ என்ன நாமம் புனைந்து 
ர 

வளாத்துவந்தனா். சித்தாபெருமான் ஐந்தாவது வய 

நல் ஓதுங்சல்வியை சரைந்து ONLI GIANG HLH ஒருசிறி 

தம் சுற்காதிருந்தும் முழுமுதற் கடவுளாகிய முரு 

கப் பெருமான் திருவருட் பேற்றால் எல்லாக் கலை 

களையும் உணர்ற்து தருச்செர்திலம்பதியை யடைந்து 

முரானரட்பா முதலிய பற்பலஅற்புத விற்பனச்செய்யள் 

கள் திருவாய்பலர்ர் கருளினர், குமாகுருபரசுவாமிசள் 

திவ்விய சரிசுச்சைக் கேட்டறிந்த அடியவானைவரும் 

ஈம்சித்தமூர்த்திகள் Ur Boston ws ௪ண் ணாக கண்டும் 

பண்ணாரப்பாடும் பாக்களைக் கேட்டுப் பரவசமுஅ௮வர



௧0 ஞான?ித்தப்பிர பாவம்: 

ராயினர், அப்போது அக்காலத் திற்றானே பத்திவை 

க்கியச்தினயும் ஞானா பைவச்தளையும் இனிது விளக்கி 

ஞானபாஸ்கரோதயம் தயிரம் என்றதொரு சிறந்த நால 

யம் இயற்றியரூளினர். அதனானே ஆண்டளள பெரி 

யோர் பலரும் பலபாராட்டி நானதேரிகள் எனத் திரு 

நாமமிட்பப் போற்றினர், இவ்வாறு பெயர்பெற்ற 

ஈமதுசித்கமர்ததிச்செல்வா் நித்தியானர்த நிலைமையை 

உணர்த்தும். பாமாசாரியர் காட்டுபெறும் நற்காலத 

தை எதிர்சோக்கி நின்றதை யுணராது அக்ககரில் 

தமிழுபாத்தியாயாய்நாத்திக நிலையிலிருர் தபூவலிங்கப் 

விள்ளையென்னும் சைவவேளாளர் ஒருவர் சித்தருக்கு 

இலக்கியவிலச்சணத்தோச்ி செய்வித்துத்தம் மாணாக் 

கராக்கக்கொள்ள விரும்பிச் சிறிது பயிற்றுவித் து 

வரும்போது, ஈம் த்தர்பால் அவ்லக் காலங்களில் 

இயற்கையினிகமும் அ௮ற்புதச்செயல்களைக் கண்டு ஆச் 

சரியமுற்றுத் தம் நினைவைமாற்றி அத்திகராய், ஈன் 

னெறிபெற் அய்ந்தனர், இ.௫கண்ட பெற்றோர் சித்த 

ரின் மேம்பட்ட நிலக்கு மகிழ்ச்சியும், பெரியோர்கள் 

முன்புசொன்னபடி தம் துயர் தம்பா ஓுறையார் என்ற 

தனாலுண்டாகிய அக்கமுபெய்திப் பெரிதும்வாடியிருந் 

தினர், 

சின்னாளைச்குப்பின் ஞானாசிரியரைச் காணச்சருதி 

முறுகெளர்ந்த இந்தனையிழுககச்சென்று திருக்குற்றா 

லத்தைச் சத்தாடைந்தனர். அங்குர் ரெண்பகாடவி 

யும், சிச்தாக௱்சையும், திரிகாலவுணர்ச்சியைத் தருக 

திருவும், சோ திலிருக்கமும், உரோமலிருச்சமும், மேதி 

விருக்கமும், சாயாவிருச்சமும், சல்லியகரணியும், செள 

பாக்கிய கரணியம், மிருத சஞ்சியியும், சந்தகமடுவும்,
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தக்னொறும், சூரிய சாற்ஈமும், சந்திர காற்சமும் 
HUET HPL, கருமெல்லியும், பெண் சாரையு மூத 

லிய அரியபெரிய பொருள்களனைதீது நிறைந்த Bi 

உடபலைபிறுள்ள ஒருமுசைபிட, கதே சென்று மரவுரி 

BES EG ய்து இழங்றும், காடும், சருகும், சாற்றும் 

௮ருர்இிப் பனியும் வெயிலும் பருமழையும் பாராது 

spond agie@umr a வருஞ்சிகதீயிறும் மேவ 

ஞான த்தின் த் 0 வரினும் னி வர் யாவரிறுமேம் 

பட்மி உலசமெலார் தொழுதேச்த நிற்ருர் செய்வப் 

பெற் Buran சாமிய அக ததியஞர்க்கு நவ ்விள ம்பித் 

துதித்தும், எளையகிக்கர் எல்லாரையும் அந்தாதி யால்போ 

ற்றியும் வருங்கால், அண்டுள்ள அரு ந் தவமுனிவர் பலர் 

போந்து இவர்கிலைகண்டு Blot Sqr sean aaron gs 

திருராமமனித்து அளவளாவியுை றயுக்கால் குறுமுனி 

யாயை ரூ முனியா னருள்பெற்றுத் இிருவாளைக் காவு 

க்ருர் செல்லுமாறு ஒருப்பட்டு, 

* வேத வாசுபர் சென்னியில் விளபொரு எபேதம் 

பேச மாகிய பிணக்கறுத Bom Goof யவிழ்த்து 

ராத னாகிய தன்னையு மென்னையு நல்கும் 

போத னாய குருபரன் வரறுவதெப் பொழுதால்” 

என்று இடைபருச் ரிற் தனை யே அஇணயாச்கொ 

ண்டு வழிசடற்று இருவாளைக்கா வென்னு் இவ்விய 

தலத்தினையடுத் க்தனர். இவ்வாறு மனங்குழைர்தூ சின் 

தர்பிரான் வருகையைத் திருவுளங் கொண்ட பரிசை 

மலைகற்தர தேசென் மகவை நோக்கி வரும் தாயைப் 

போல அருளுருத் தாங்கித் திருவானைக் கோவில் ஆல 

யத்துள்ளே வாயுதிசையிலுள்ள இலாங்கலிர் சோலை 

பில் வர்தூ வீற்றிருர்கருளினர், 

2



௧௨ ஞுனகசித்தப்பிரப। வம், 

வேத.நாலொரு மருங்கினும் மெய்வழிச் சைவப் 

போ த.நா லொருமருங்கிளும் புராணத்துட்டெந்த, த 

நாலொருமருங்கினும் கிறாகொழ சபய, பேக. நாலொரு 

மறுங்கினும் வாய்விட்டுப் பிறங்கவடவரல விருட்சத்தி 

னீழலில் வீற்றிருந்த பரமாசாரிய வடிவமும் இருவரு 

ணிறைந்த ரோக்சமுங்கொண்டு குரூராதன் எழுத்த 
ருவி பிருக்கின்றாசாக, நமது. இத்தாரர்க் இ. காலரி 

உராடிக் கரையிலாப் பேரன்பு ௪9ம் கொருகு பனத்று 

டன் பேலைக்கோபுரவாயலை படைக்கு வணங்கி யுட்புரு 

ந்தார், இலாங்கலி வனக்கருகே சென்று தன்னையே 

நோக்கியிருந்த தயாபர குருரமர்த்தியைத் தரிசித்து 
ஆனந்தப் பரவசமுற்று சகசள் கலைபேலேறச் சண்ணி 

லானந்த வெள்ள மெய்யெலாம் பொழியகவிழுக்து பணி 

AG ST (Lp BI, 

கண்டாருளமலிழக்காகலாமேனியொடுற் 

தண்டாச்சினந்தரர்தசாந்தகுணத்தோடும் 

விண்டாரறியாவிமலவுருவாகக் 

கொண்டாடத்தக்ககுரு படிவங்கண்டேனே, 

எளியார் எங்குள்ளாசென்று தோர்ர்து தேர்ந்து 

அளியை யாவது உன்னருளின் வண்ணமே என்று 

போற்றிப்படிமிசை பலதாரம் விழுந்து ௮டி.மலரிரண்டு 

முடிமிசை யணிர்து வணங்கி நின்றனர், 

பற்றற்று விளங்கும் பரம கருணாகிதியாகிய பச் 

சைபலைச் சற்குருராதன் தருவாய் மலர்ந்து அன்புரு 

வாக வமைந்த வரிய மைந்தனே! தஇருச்செந்திலம் பதி 

யான் இிருவருட்பேற்றால் முர்தைகா எருக்தவக்குறை 

முடிந்திட மகவாகவற்து தோன்றினை, பொதிசாசலத் 

தே ஈமு இருவருள் பெற்றுளாய், இதுகாறும் கினது 

வரவை நாடியே நாமிஙகிருர்தனம், இங்சே ஈமது ௧௬
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க் கலக்காயினை செம்பைச்சகானே வேவ Gh Oe 

பொன், CHB; ao aierure Cyr ga லைம், வாச் i) GD) GL 

ப்ரீ ௪த தாலும் பர ணயா இம், கா ச oe Aw, Poi த் 

இரியாலும், peta 9 i fader uit, இன்ச் ருணர்த்தப் 

I (தி விக்கம் செய்விக்கின் (ரம் எனக்கூ D & ஸீ 5 இருவ 9. 

ழி ட்சை செய்குளி எல்லாமா யல்லதுமா யிருர் தபடி. 

dG) an) av oar wor amy mi சாட்டி ப் பீன்னுங் கூறுவாராயி 

ஞர். குழற்தா ய்! வானீலே பறக்கவும், பண்ணிலே 

நுழையவும், வானவர் வணங்கவும், மற்றொருவர் ஊனி 

லே புகுதவும், அவரவருள ளச்தனி னிளைக்ததையுரைக்க 

வும், போனவுயிர யெழுப்பவும், எண்டுத்தயெல்லாம் 

கைவரினும் இவையனைத்தும் ஞானசாதசனது பாத 

தூனிக்கு மிணையாகா, ஆதலின் ஈம்முடன் பச்சைமலை 

யடைந்து சிவாரபவ ஞான போதரிலையைப் பெற் 

றுக் கொள்வாயாக இதற்குரியவனீயே கினது தேகத் 

துள்ள ௮டையாளமாளையும் செந்திற்கந்தன் கட்டளை 

யிட்டருளி யிருக்கின்றானெனக் கூறிப் பதிபசுபாச 

இலக்கணங்களை த் தெவிய வு தேசிப்.பாராயினார், 

சிவசேசச்செல்வ! பதிபசுபாசங்கள் மூன்று மக 

ன்ய பதார்த்தங்களும், ஒன்றிலொன்று விஜா திகங்களு 

மாம், இவற்றுள்பதிஈக்தாயுள்ளது.பாசம் ௮சத்தாயுள் 

ளது.பசத்தோடுசேர்ர்தவழிச்ச கீசாயும் அசக்தோடு 

சேர்ந்தவழி அசத்தாயு முண்மையில் சத்துமாகாமல் 

அச த்துமாகாமல் சதசத்தாயுள்ளது, இனிப்பதியாகிய 

முதல்வன் ஞானக்கரியாஸ்வரூபனாய்ப் பசுவை ஞானக் 

கஇரியைகளாலும், பாசத்தைக் கேவலங் இரியையாலு 

மியங்கப்பண் ணுவன். அங்களனம் பண்ணுங்கால் சவப் 

பிரயோசனங்கரு ஈாதுபரப்பிரயோசனத்தையே இரு
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கும்போ து னது FE BUM அனந்த நூர் கரல 

ளாவன, பாசம் அனந்த ரூபமாய்ப் பதியாற்காரியப் 

பாட்டைப்பெறும், பசு பல யோனிசளிற் புக குழலா 

நிற்கும், பதியிஷடைய வனர்தவடிவங்கள் விபூதி 

யென்று வேதங்களும் பசுவினுடைய Mori 7 Fo ore 

களை வினைப்போசமென்று கருதியும் பேசும், பாசத்தி 
னுடைய காரியப்பாடுகளைச் இருட்டியென்று முத 

னூல் செப்பும், சிவம் நிர்மலமுடையதாசலினதளனிடத் 

தல் சமல ரூபியாகய வுயிர்க்குற்பத்தி கூறுதல் கூடா 

து, பாசம் கேவலம் மலமேயாகையால் நிர்பலமாதிய 

சிவத்திற் காரியப்படா து, சிவனும் ீவலும்சிச்தாயிரு 

ப்பினு மவையறிவிக்குஞ் சித்தும், அறியும் Ags god 

ருக்கு முண்மையால், அறிவிக்கும் ௪.த்காகியசிவத் திலறி 

ய.ஞ Bs an Bu eT EG HUGS யுரைத்தல் கூடாது, 

பாசம் சேவலம் சடமாகையால் போ௮ுபய சிச்துச்சவி 

லிச ற்கெடமில்லை, HE இிக்காலெபாச & a ன் காரிய ல்க 

ஞ்சித்தேயாம், இடையேரின்றவுபிர் பாரக்தோடு சேர் 

ற் ் தவ, மிப்பறி ற்ற த்தையும், (ர சக்க! ண் று Bi ங்க்ர்சிவத் 
ப ன் க டி ட்ட 

தோடு சோக் வழி முத்தியையம் பெறும், 

சிவானந்தச் செல்வ! இம்முச் த Ben GTS ரிய 

Gu D9. ப் (ப்ரீ ன் G தி த் யா கும் வ வியர் வன, மூப்ப த் 

தாறு சத்துவங்களுடைய தொ மலைத் தனக்கு Cag



ஞானசித்தப்பிரபாவம். கடி 

அ ச ன ப்பட ர தத் i . படற உட டு உ 

யபறிகலாகிய கத்துவருபமும, ௪௮, SBSH சீடமீமன் 
a னி 

ana GONG ஈற்று UW gil னர்றப். அலைச். இவளா é NTE HD MoM Bib £ oF (if ச otf ய் GS Hoh 

ன் DG லே ho க்கன்னிய மென் a ற்கு லாகிய தத்து வசு 

உச 8 : 2 

By லங்கள் மிங்கி Dy, Le Ch, tom பொனவ றே ‘aM arly. வீ 

னவறிகலாலப அதி தய மூபமுூம, தன GOT (1 செ ய்தியு 
ட டர “ . os . . 

பல்வ யயனண் ரி a BOTA BT GL HAM மும், Oe. 1h ச த்தி 

ணும் முத Bal. ஜ் Harms pgs) ay als aoe yh தன்னு 

டய ழா ரிய a 5 su! மில ஞான கதி லி பரீத் ந்்தூதலா 

ட _ “hy க 5 உ 

ய ஆகி திதியும், அணவம லத் இ ல இடக்கிற 
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nomen baa Curie a BO of halo) sar aor ay இடமா 
~ c ae nee க (து 2 உ ர ட ச 

யறிதலாகிய இவருபமும், சீவன்செய்யும் பஞ்சஇருத்தி 

Fa அன்மாசளெய்யா வென்ற Dis BI அனளமாவைத் 
பரு கட குட ட pat . கு ச டா . aot co 
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ஜ் Noe 

ap rer a: ந விஜி? வெலமா வா பபற லெ Maw 
ao [0 

பீர் ஸு துட நர முய இடவ ச பர் ௪ 2 ட . . 
4 Sey! 912? OT oot EF ௫ கொண் LAN 19. மகிழு in, அன்ப! இர் 

OM), . , . க . . உ, 
பபானது பூரவசென்மாந்தர புண்ணியஞமுற்றவர்க்சே 

oH வல்லியமாகும் இ) Bi BOO GIL இவா பூதக் ar நீ புடை 

கற்கேற்ற இலக்கணங்களை லாய்ச்துள்ளாய் ௮ங்கனமே 

ஆண்டவன CIF att ரல ௮/2 ௨௮ என் Arius BEDS தம



௧௬ ohio AS தப்பிரபா வம். 

மோடழைத்துக்கொண்டு பச்சைபஸ்க் கெழுச்தருளி 

னர், இடைபிடையேதோன்றிய பாவசத்தால் 

இன்பத்தை மெல்ல வெருப்பு மின்பத்து 

ளென்னை விடுக்கு, மின்பத்து ளேறவும் 

வைக்கு மின்பத் இிழியவி ருக்கு, மின்பச்து 

ளாட வெடுக்கு மின்பத்து ளோட நடிக்கு, 

DOUG KH தானென வும்ச் ரூ பெங்னாரு 

நாகன் கடைச்சண், 

ந்னைக்கு கனவு பகற்று நிலையா ஈனைப்பு 

மகற்று ளைக்கு நினைப்பினி னின் ே mb Gor யா 
ஷக் 

நீளைப்பினை வென்றே, நினை ச்ரு நினை ப்பி 

னினைப்பை நினைக்க நினைக்க நினைக்கும் 
கு ஸா 

நினைச்ஞு நினைப்ப p ந் ற்கு பின் பலன் கூறிய 

தோர் சொல், 

விர் த கிரிமேல் விழுந்தா ரெழுர்தனாபோல் 
cys ிந்தைக் கயர்ற்தார்க ணீங்கி மகிழ்ர்சது போற் 

பந்தப் பிணிழன் அம்பா றியிடப் பார்வைகர்து 

சிந்தைக் கரியானென் சிந்தைகுடிகொண்டானே, 
ர் 

என்ற வெண்ணிறர்த செய்யுள்களால் சோக்சு 

ரித்தனர்.இப்போதுசித்தருக்குவயதுப தினான்கு, இவர் 

பலைக்கெழுக்கருளி குருகுலலாசஞ் செய்துவருகையில் 

சுவானுபவஞானபோதரிலையை அனுபவத்தானேய 

ர்ந்து இருவருட்பேறுற்று மனம்வாக்குக் காயவழி 

கடந்து சச்சிதானந்த பூண கிலைமையடைற்து கிச்தி 

யானந்த நிலையிலிருரஈ் து கொண்டிருக்கின்ற காலத்து 

ஒருராள் ச்சர் சகனவில்அவெலோக மாதாவாகிய ௮ம் 

பிகை யெழுர்தருளி, குழந்தாய்! ஏத்தர்சளும் முனிவர்



ஞான$ித்தப்பிர பாலம்: ௧௪ 

களும் என்னையே நோகச் இர்இிக்து௮ரியபெரியயாக 

ங்கள் செய்துவருகின்றனர், அத்தசைய யாகத்திற்கு 

நானே முதற்பொருள். நீயும் நினது இத்தியனை ததும் 

நிறைவேற அவ்ளியாகம் புரியக்கடவாய், அல்வியாக 

விஇயும் பிறவும் சினது குரூவுரையா லுணாரக்கடவாய 

என்று பிரசாஇித்து மறைர்கனர், இவ்வுண்பையினை த் 

தெரிர்துகொண்ட சற்குரூுராதன் தமது சித்தமாண 

வகரை நோக்கி, புதல்வ! டீ இனி யிம்மலையினின்றும் 

மீங்கியுன.து இருப்பிடத்சை யடைகுவாய், அதியவேண் 

டி யவை த்தையு நீயே திருவருட்கிருபையால் உணர்வா 

ய், உன்னை யகுமையினீன் Ol MOE தாய்தந்தையர் உன் 

ரிரிவா ற்றாலை டயும்அன்பம் பெரிது, எவவெவ்விடத்து 

5 எம்மைக்காண விரும்பினும் அ௮வ்வவ்விடங்களில் 

ராம் போற்து காட்செதருவேம், நின்னாலுஒகிற்குப் பற் 

பல நன்மைகள் வீகைதல் வேண்டும், ௮துபற்றியே இங் 

னம் கினைப்பிரிய விசைந்தோம், அன்றியும் கற்பாதி 

சாதனை பயிலுங்கால் மலைவாசம் கூடாதுஎன்பது சித்த 

நூற் சம்மதம் எனச்திருவாய் மலர்ந்தருளினர், பர 

மா சிரியர் இருவடி நீழலையகமும் புறமும் பிரியாதிரு 

ந்து மகிழ்ச்சி இமாத்திறுமாந்து வாழ்ர்த சித்தராதரும் 

புறப்பிரிவு சம்பவிப்பதற்கு மிகவருர்தி எமது ௮௫ 

மைத்தாயாகிய உமாதேவியின் கருணையையும் சற்குரு 

நாதன் ஆணையையும் சிரமேற் மு ங்கிப்பணிந் தெழுந்து 

மாயையை யெற்று மலரடிகள் வாழ்கபலங் 

காயுமருட் பார்வைக் கண்வாழ்ச வினைசடியும் 

வாயுமிக வாழ்க மாறா வருட்சனியை 

யியுங்கை வாழ்க விருப்பி ரிருப்பிரே,



SD ஞானசித்தப்பிரபாவர். 

எனத் BBG B விடைபெற்றுப் பச்சைமலை நீங்கி இச் 

சைவழிஈடற்து கலசமுனி சுமண்டலக்தினின் று ப கடுகி 

யோடிவருக்காவிரிகடந்து, வையகமண த்தம் வாழ்கஇ 

யேத்தும் வா தவர் அண்ணல் வள்ளற் பொருட்டு வலா 

மூடனெழு ந்த வைவகையைத் தாண்டி, தமிழ்பலை கண 

ந்து தாவிப்பாயும் தாமிரபரலனித் தணி, ர ih Ge Fi 

yo a க வடம் இஷ தி விறறிருர்தனர், 
க. 4 . இ; re ச 

பூர் துறையை செவ்வேயடைற் 

« டி A. ச ச 

நம்து ௫) திகிரி பிய்ற்கா 0 இரண்டாய் பெருக் 

துயர் சுந்கைகாயர் மனக்கதைவிட்டு ராமிடம் நீங் 
இபோ ID OU! GH) ot) EOE ED OS SOI. - oP ps (30 via 

இயதில்லை, புகல்வரைப் பிசிர் நா புலம்பலடையா தாரும் 

பூவுலகிலுண்டோ 1 கண்ணிலான் கண்பெற்றிழக்கான் 

என உழர்தார். எமது அருமந்த பெ.ருர்தவச்செம்பமை 

என்று காண்பேமென வேர்கினர், என்ெய்வேம் ! 

என்செய்வேர்! எனவேங்கி இரங்கினர், பேலைப்பாள 
௩ ரு த்த ர் + . உடு ப ட . டு 

பயத்திற்கு வற்று அங்கிருந்து. பற்பல விடங்கட்கூர் 

செல்லப் பலபல நண்பரைவீடுக DS பேடி. aG சுடி. ௪ 
॥ ர் J ம் f ம் 
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Caos ணா சேவைக் சாணாறு கறுழ்க்கனர், இன் 
௮ செய்வசென் றியா எற்றி பித் அதயி 3 னது ம ரயவம/தன றறியாது ஏங்கி பிருச்கையில், பல 

. க கட்ட க ச ர் 
வடி.யலர் புடைஞூார் இக்கரானந்தர் திருவுரமாபலை 

. ந ச உ * . ve ௩ 

யெனும் குறுக்குத்துறை Giraud LET BY இரும் 

கோ யலில் (ov oi ந் அதழுக் கரு ont hi om கி கின்று. நின ச் Sow 

வற்று சொல்ல விய தெ BH 6 a (LP Bb OUT &F டகர] 460) & ம் Oe wei ப] 

லேற்றுச் சற்தை பூலிழ்க் BD பூரித்தெழுற்தறு தாய்தந்தை 

யர் உடனே சூழ்ந்த சற்றத்சவருடனே போர்று war 

ணாச்கண்டு கழிபேருவகைசொண்டு கருணையமுத 

யபுட்கொண்டு கருணைக்கடலாயெ கந்தன் GIT FBS 

ஹைக் சவிசகளாற் கழறினர். ** பிரிர்தவர்கூடினுறை பேச 
. 59 . ச பப ் . ச . ச 

லாகுமோ” என்ற வண்ணம் இவர்கள் கொண்ட
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: . ED De ath to Oy ee mental 
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வேண்டுவாராயினார், 

or am Gy mu coin 3G om | என்னருமைச்குழச் 

தாய்! டீ இங்ஙனம் பேலான பெரும்பதவியை யடை 

வாயென் நறிக்கே நினக்குக் சல்விபயிற்றாது வித் 

தேம், நீயும் ஓதா துணர்ந்தனை, தருவருட்பேறுபெற் 

றப், சின்னாலே ஈபது குலபளைத்தும் ஈலம்பெறுவதா 

யிற்று, ஆபினும் சிலகாலத்திற்கு முன்னச் கோபால 

சித்தர் என்பா ரொருவர் தாய்சொற்கடர்து ஆசாரிய 

ரையடைந்து அனுக்கிரகம் பேற்றும், பிறருக்குபதே 

சிக்கும் பேறு சித்தியாகாது சவன்று அசரியல.ர 

டுத்து வினாவ முன் LIK GON HB அவர் (HORT HOM, 

ட்யன்னை யுக்சாஸவ முன்ன லட்சியஞ் செய்தனையகனு 

லிப்பரிபப்ப்பற்ாளை, இப்போறுன் அன்னை திருவாளு 

ரிலே ௮ர்சண மாகாசப் பிறறந்துள்ளாள் இங்கெய்தி 

விட். (ப் பணிபலபுமிற் b fil சாபவிபோசன டை LG Bi 

தயசொழிலாயாக , எனச்கூறக் சேட்டு அவ்வாறே 

அரூர் அ௮டைற்கது. அன்னைாயக் தெரிர்து. பணிபல 

புரிர்து அவளவுக்கரக த்தால் சிக்திபொருர் என் am @ 

og தீ தி ண நியறிச்சதில்லையோ, இரு வொ ற் றி பூரி Sat 

கண்ணே Gaknag BpameGaray டெழுர்தருளி 

யிரு க்ரூம் தவராஜ சும்கமாகிய பட்டினச்துச் சவா ழி



உ ஞானசி த்தப்பிரபாவம்: 

கள் தம தாய்ச்சடன் கழிப்பக் கருதிப் பிறவிடம் 
Cura Fi GOTH BD Mw VB வெள்வளிடையன் 

ஜோ? சர்வசங்கப்பரித்தியாகமான சந்கியாசி யாசிரமம் 

பெற்றுத் த்லதயும் வணங்கப் பெறும் முனிவர்களும் 

தாயைக்சண்டால் அடியற்ற பனைபோல் வீழுர்து பணி 

வரன்றோ? அதலின் யென் சொன்பராது எனச்குரி 

மையுடன் செயற்பாலனவாகிய கடன்களையெல்லாம் 

செய்யவும் மற்றவர் போல உலசத்தோ டொத்துவாழ 

வும் வேண்டுகின்றேன், நம்பு விளக்கியகனால் நினது 

இிலிரபக்குவஞ் AD gam குறையாகெனக் சாண்பாய், 

ஆனதால் இல்கிருவாழமு மெனச்குக் தரல்வேண்டும், 

என்று பரிவுற்று விரும்ப அதுகண்ட ஈம.த சித்தரா 

தர் திருவருளிருந்தபடி. யிதுவாமென்று இர்தித்து 

மலர்முகத்தாற் றம் திருவுள்ளத்தை யறிவித் தனர்,இவற் 

றையெல்லாம் உடனிருந்து அறிந்த பிதாவும் மாதா 

பகரும் பிறரும் பெருமகிற்விற் நினை தீகனர், பன்னா 

ளருந்தவம் புரிர் தூ பெற்ற திருபகன் வந்ததும் 

தனச்கு வாமிரண்டு she gid மாதாவுக்கு அளவற்ற 

இன்பத்தை வளர்ச்துக்கொண்டே வர்கன, 

சன்னாட் சுழியக் கொல்லம் அண்டுஅபிரத்தொன் 

பதில் கடகாவி இருபத்து சான்காந்தசதி புகலாசத் 
தல் அன்னையார் அம்பிகை இருவடி நீழலிலமாக் 

தனர், அதுகண்டு சிக்க மூர்த்தி. ல் உச் சரகன்பவிதிப் 

படியே யானுமிட்டதீ கூள்ச மூள்கவே யென்ற வண் 

ணம் உக்காகிரியை யனைத்துஞ்செய்து முடித்துப்பல 

பல தான தருமங்களையுக் தர் த சன்னாளிருந்து பின் 

ats திருச்குருகூரினுக்செழுக்சருளினர், தர்ைதையா 
ரும் மாதாபசரும் தங்ல சாரும் பின்தொடார்சனர்,
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KHAO குணதிசையில் அற்.றாரில் ௮ர்தணர் 

தீதில் பரிபக்குவமடைர்இருக்த சுந்தாசாஸ்திரிகள் 

பார் ஒருவர் சித்தரைக்கண்டுஅனுக்கரகம்பெற்று 

soni, Bé செல்வராயினர், சித்தமூர்த்திகள் உலகப் 

)மறொழிர் து நிற்குர் தருவுள்ள நிலையை யறியாத தீர் 

யும் மாதாமகரும் பிறரும் RS BT HH gs திருமண 

டச்சக் கருதி அதற்கு வேண்டுவ செய்யத் தொடங் 

கையில் ௮ அகண்ட சித்தரானந்தர் தமது பிதாவை 

த மாதாமகரையம் நோக்இத் குமாக்சுடவுள் கருணை 

ர்தால் இச்காரிய மெனக்குச் சம்மசகமென்று கூற, 

னந்த கல்யாணகுணனாகிய ௮றுமுசக்கடவுள் அவ் 

ரவர் கனவிற்றோன்.றி இப்போது விலாக முயற்சியை 
e e ட. ச ச ௫ * 

n LA) asr. சின்னாட் சென்றபின் மாதாவுக்குக்கொ 

ச வாக்குப்படியே யாம் முன்னின்று மணம்புரிலிப் 

ம் எனக் கட்டகசாயிட்டனர், கனவின் சாட்சியை 

ஏர்ர்தவர் இருவருள் ஈநடத்தியவாறே ஈநடச்கும் ஈம் 

லாக்கப்படுவ தொன்றின்றே யென்று வாளாவிருச் 

முன்னர் அனுக்சொகம்பெற்ற சுந்தரசாஸ்திரிகள் 

ர னசிந்தோபாக்யானம் என்றதொரு நூலியற்றி யரங் 

கற்றிப் போற்றித் தமதுறைவிடமாகிய ஆற்றாருக் 

சித்தரை யழைத்துச் சென்றனர், ODT 

ஈன்று, சமயங்களெல்லாங் சடந்து தத்துவா தீத 

ரூப சச்சிதானந்த ஈடராஜமூர்த்தி மகா சற்நிதா 

ச்திலே வைத்துச் சங்கற்பித்த சித்தி நிறைவேறும் 

Gorden இத்தரானந்தர் யாத்திரை சர்கியாசமாகக் 
லாடை தரித்துக்கொண்டனர், செங்சாவியுடை 
ந்த மெய்ஞ்ஞானச் செல்வராகிய சித்தர் ௮்ஈகரி 

இலழுந்தருளிய பரமகருணாநிதியா இயசோமேசப்பெரு 

   

   
    

  

   
  



2. ஞான], Sh sensi ப் 

மானுக்குத் இருத்கேரொன்று செய்விப்பது ௪௫ தி. 

அர்ரசாத்றிறும் அடுத்த பிறகாங்களிலும் பிடியரிசக் 

கலயம் போட்டுவித் துப் பொருள்சேகமிக்கத கொ டங் 

இனர், அதுகண்டு பொருமைப் பெட்டகமாகிய முக் 

GiT ணி a TAS ள் Ra Gar ர் இரு ] | ணியை ப் t பழி, ச் அ! 

மறுத்தனர், தம்மைப் பழிக்களைள் சிறிதுங்கருகாக 

தி SE பெருச்தகையார் சிவபணிக்கிடை (பூ செய் த 

மையின் மிகர்சினற்து சோமேசரமீது 

முக்காரை தனிலமரு மாற்தர்களே நீவிர் [யாதிர் 

மதேணுநுணெனச் சிவனடியார் சும்பமைமொழி 

இக்காணி பிற் றிருவு மிருப்ப தீனி யில்லை 

யென்செயலா மொதோ ரேகுவதும் தண்ணம் 

5 Se oping uit dé Eble cam Manip Bar சாக்கர் லத்த னு QUT GOGH ரவி rool M) 

வினாகளுக் குறிவுறுத்து மெர்தைசோ மேசன் 

பக்கல்வளர் தருசோம சுந்தரியி னறுளைப் 

பரவுவருச் கருள்ரெய்யும் ப.ரமசற் க தருவே, 

GT OMB தொடக்சத் தப் பாவைப்பாடிப்பரவினர், 

பெரியோர்கள் திருவுள்ளம் பேதித்தாலெப்பொரு 

ஞம் பேதயாதோ '' என்ற வண்ணமே சின்ஞளைக்குள் 

அலவூர் ஈதிப்பெருக்கால் கேடுற்றது, Caron sar 

னஷ்டமடைந்த பல சொமத்தினர் இராஜாங்கத்தினர்க் 

குத் தெரிவித்துக்கொள்ள அவர் அற், ராசாருச்சன்றி 

மற்றைய இராமங்கட்கு ௮னஃ-ூலஞ்செய்தளர், அரசன் 

செய்வதும் ஈசனருள்வழிபோ அம், ௮ப்பா HEF SFG 

வாய்த்தான் திருக்கரையை யடைந்து கற்பசாதனம் 

பயின்ற கொல்லம் அபிசத்து௮அபத்தமூன்றாமாண்டு 

மகரமதிவரை யதன்வழிநின்றார், இன்னனம் நிசழுர்ச
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பூ Ps purer Bu பயன் சில கருதிப் பல்லுயி 

ச திக்கும் சில்லோர் புரியும் யாகங்களைப்போ 

    

     
   

ord Ti 5 Bl பொருளோ தீரத்திலே பொற் 

த நற்காவணமொன்று அமைத்து அதில் வேதி 

டம் பாகருண்டமுசலிய வெல்லாஞ் சமைத்து, 

ரர்ணங்க ணாட்டி மேற்கட்டி முதலான ௮லங்காரஞ் 
செய்து தருப்பைமாலை புட்பமாலை மிசவுந்தூக்கி விளக் 

கமாக்கி யாக இரலியங்களைள் சேகரித்துச் சர்வதாரி 

யாண்டு கஇர்திரை பெளர்ணமி யன்று யாகர் துடங்கி 

இரத்தின சிகமாகிய பீடத்தின் மீது சர்வலோக நாயகி 

| சரம்பலீயாம் புவனாம்பிகைத்தாயினை எழுந்தரு 

ளூகித்த வே௫பாரசர் சூழ்ந்து கான்மறை முழங்கக் 

குண்டச்தருகே விற்றிருர்.து சாத்திரவிதீயில் வழு 

் யாசுகைங்கரியத்தினைச் சித்சகர்த்தி முடி த்தனர். 

க பிரதமயாகம், அடுத்தவாண்டில் தாமிரபரணி 

ஆ ் த்தில் இரண்டாவது யாகழம், சொர்ச்சப்பழகங் 

‘ee கெளதமர் கங்கைத் துறையில் ழன்றவது யாகழம் 

ப்பாக ஈடத்தியருளினர், 

  

    

    

  

   

டுவரிவவாறு யாத்திரை கல்லாடை புனைந்து 

தாதிபதியாகி யிருச்குள்காலத்தில் தங்கையாகிய 
me காக்திமதியம்மையைச் குலசேகரம் பட்டினத் 

ஈல்லொழுக்கத்திற் சிறந்த இருளப்ப பிள்ளைக்கு 

நிசம் புரிவித்து மணபகளுடன் மாதாமகராகய 

3 

   

   

 



௨௪ ஞானசித்தப்பிரபா வம். 

வயோதிகப் பெரியோரும் குலசேகரம் ப 

சேர்ந்தனர், சேர்ச்து சித்தரானந்த செல்வரை$ 

காண்பேம் எனக்குரியகாலஞ் சமீபித் தூவிப் 

   

   

        

   

   

      

   

  

   

    

யென்று ஏக்கம்பெரி துமுடையாராயினர், உ 

அள்ளுவோருள்ளியாங்கருளும் வள்ளலாராகிய ! 

சித்தமூர்த்திகளும் அஃதுணர்ந்தவராம்க் குலி 

பட்டினஞ் சென்று மாதாமகரைக் கண்டு மூ 

தனர், மழையை சோக்கிய பயிர்போலிருக்த 

மகரும் சித்தர் வரவுணர்ர்து கண்டு களிக-ூர்க்து ! 

பெற்ற பேறுயார் பெறுவார் $? இற்றைய Bam te 

யானிவ வுலகவாழ்வை மீத்துச் செல்லுஈ்காலம், 

தருள்க என்று கூறிச் செவசாம்பிராச்சிய மை 

பெற்றனர், * அன்பினில் வியப்போ ஐயன் 4 

னில் வியப்போ '' 2 என்ற வண்ணம் மாதாமகர் 

யன்பைத் தான் அுதிப்பேமா 7 இத்தமூர்த்திகள் 

வருட்டிறத்தைக் சான் றுதிப்பேமா ? இரண்ன 

போற்றலே கடமையாம். கமத சிக்தமர்த் 

மாதாமசருக்குப் பரிபூரண சமாதி சிறப்பாக 

வித்து அருமைத் தங்சைக்கு ௮னேச Ans 

ககன்றுசேதுக்கு வாய்த்தாலுக்குச்சென் றருளின 

இவ்லாறு sug இத்தரர்தீதிகள் எழுர்] 

யிருப்பதைத் திருக்குரு கூரத் திருசகரில்வேளாண் 

சேட்டராகய முத்தப்பிள்ளைஎன்பவர் இனெமடக் 

ற்றா ஞ் சித்தியெலாம் பெற்றாலுமனமடங்கக் ௧௨௦ 

க்கு வாயேன் பராபரமே'” என்பவராகலின் மதி 

ங்குமாறு பலராட் டவம் புரிந்தும், குழியிற் 

கூடியு மனமடங்காது வருந்திச் Ag sept SH



ஞானித்தப் 97பாவம், உட 

அற்புதச் செயல்சளை முறை முறையாகக் சுண்டுங் 

கேட்டு முள்ளவரானதால் இப்பெரியராலன்றி ஈம்மெ 

ண்ண முற்றுதென்பது திண்ணபெனக் கருதிச் சேறு 

க்கு வாய்த்தானையடைந்து சத்தர்பெருமானை வணங் 

இத் குறையிறந்து வேண்டினர். எமது இத்தமூர்த்தி 

சுளுங் பரிந்து அவருக்குபதேசம் புரிஈ்து அவர் வேண் 

டியவாறு அருளி யோக மார்க்கத்தில் மனோேலய மெய் 

தும்பேறு கொடுத்துத் திருச்குருகூருக்கு அவருட 

னெமுக்தருளி அவர் மாளிகசையிலே சிலகாளுறைவா 

சாயினர். இன்னண மிருக்குக்காலத்தில் அனுபவ வழி 

யாலும் சித்தர் பெருமையை யறிர் துணர்ந்தமுத்தைய 

பிள்ளையென்பார் ஒருநாள் சித்தமாத்தியை வணங்கிக் 

கூறுவாராயினர். 

சிவஞானத் தபோதனரே ! இத்திருக்குருகூரா 

னஅ முற்காலத்து ஈவலிங்கமாபுரம் என்னும் பெயரு 

டைய, பன்னெரூுவுருத் இரர்கள் பரமகருணாசாரியரா 

கிய பரமேஸ்வரனை வழிப்பட்டுயர்தபதி, மயில்வாகனே 

சன் றலம் கான்கைமாற்றியதூ போல இத்தலத்தினை 

யும் மாற்றியுள்ளார், இதுகலிகால லிபரீதமேயாம்,இது 

முன்போல விளங்க வருள்புரியவேண்டுவதடன் எண் 

ணியபொழுகே யெல்லாஞ் செய்யவல்ல சித்தர் பெரு 

மைவிளங்கிச் சிறக்கவும், பதினெண் சித்தர்கள் ஆல 

யம் பிரதிட்டிக்து நித்தியகைமிச்திய திருவிழாச்செய் 

அம் யோகாப்பியாச நிலயம் சித்சர்பாடசாலை சாத்தி 

ரக்களஞ்சியம் வைத்தியசாலை முதலியதாபித்து ஈடத்தி 

வரவும் தேவரீர் திருவுளம் பற்றவேண்டுபென விண் 

ணப்பித்தனர், இவையனைத்தையும் செவி சாத்திய 

சித்தர்பெருமான் ஐய! எல்லாம் வல்லூத்தர் பெருமை



௨௬ ஞான த்தப்பிரபாவம்: 

Garr முடியுமோ இத்தராலயம் செய்வது ஈமக்கு 

முடன்பாடே glen சாங்கொண்ட புவனாம்பிகையா 

௪ம் முற்றிய பின்னர் சிக்கராலயழும் (றவுஞ்செய்து 

முடிப்பேம், திருவருள்கூட்டி முடிச்கு மென்று திரு 

வாப்பலர்ந் து ௮னுக்கரகஞ் செய்துவிட்டுத் திருமந்திர 
நகரமென்னும் தூற்றுக்குடியி அறைகின்ற Bhan Ru 

ரை நோச்கியவண்சென்றருளினர், இக்தர் பெருமை 

(pp pa கேட்டுணார் தவராகிய பாஞ்சால குறிச்சி 

தளவீரரரமபாண்டியதுரை யவர்கள் Ks sept s Bonu gs 

தரிசித்துப் பணிர்து ௮ரள்பெற்றனர், ௮ச்துரையின் 

தம்பியும் முருகக்கடவு ஞூபாசகருமாகிய சுப்பிரமணி 

யத்துரை யென்பாரும் வணக்கத் அுஇத்துச் சிந்தானந் 

தக்தம்மீ சித்காத்னுகாம் முதலிய பாமாலைகளால் சத்த 
சை யலங்கரித்துத் துதித்துவழிபட்டு௮னுக்கொகம்பெற் 

றகன்றார், இவ்கிறவர்க்கும் இருவருள் புரிந்த பின் 

னர்ச் சித்தமூர்திசள் சித்திரஈதி சூழ்ந்த கயத்தா ற்றி 

mS கெழுக்சருளினர்: அவ்வூரில் விலிலிய மார்க்கத் 

தினராய் அதிலும் உபதே௫ியாய்ச் சின்னாளைக்கு முன் 

னிருந்து கொண்டிருந்த முத்தையபிள்ளை யென்பா 

சரொருவர் பூர்வ புண்ணியச்தால் சித்தர் திஎயத் 

தரிசித்த மாத்திரத்துத் ௮ச்மயத்தினின்று நீங்கச் 

இவதீட்சை பெற்றுத் தம்முறலினரையுக் இருத்திக் 

குருகாதன்மீது பலபாமாலைசாத்திக் செளபா£ பத்தி 

யிற் சிறர்தவராடி விளங்கினர். பறுபடியும் சித்தசவாமி 

கள் திருமந்திர ஈசர மடைந்து தன் தந்தையினை ஆசி 

ரியராகக் கொண்டிருந்த வைக்கல் அறுமுகம்பிள்ளை 

வீட்டில் வீற்றிருக்கையில் கடம்பூர் ஸ்டேஷன்பாஸ் 

டர் இராதா ராவினுக்கு நறுக்குச் சல்லியக்சாற் 

கண்டி.ருர்த முன்பின் னடைப்பானென்லு மரியபிணி



ஞானடிக்தப்பிரபாவம். 2. of 

யை விபூஇப் பிரசாசத்தால் நீக்க யருளி, BA 
ம்லை :தரிசனார்த்சமாகப் பிரயாணப் பட்டுக் செல்லு! 
கையில் அகத்தியர் வரக்காலவனியில்வர். த வடமொழி 
கென்மொழி மகோததிபருகித் துறைசையாதினத்துச் 
சிச்சார்தபா னுவாய்விள் ங்யெஇரா விடபாவியகார்ரான 
BRA wT சிவஞானயோகிகள் பர்டலேற்றுள்ள செப்ப 
oo DF Cat Hg பதிகம்பாடி வெள்ளி மலையை யடைந்து 
௮௫கு வாழ்ந்துவர்த மாசேவயோதி யாருக்குக் கிரு 
பைபாலித்து அவரால் ச சுகம் பாலை முதலிய பிரபா 
தங்கள் ஏற் ர , எல்லையில் புகழ் வாய்த்த தெல்லைபைச் 

சமீபித்துக் சாந்திபதி யம்மை சமேதரான அனவ 
IG மாதரக்குப் பாமாலை சாத்தி, கட்டாரி மங்க 
லம் கண்டு கனசசபேசலுக்குக் கவிகளியற்றி, தேவர் 
முனிவர் சிக்தராதியோர் இனமுஞ் சூழ்ந்து வாழும் 

குற்றாலத் தனைக் oH Ga குழல்வாயம்மை சமேதரான 
குறும்பலாகா தர்மேல் பதிகம்பா 9. யங்குச் சிலராள் 

6 ச . . ச ம் ச % . தங்கியிருந்து, தெய்வச் செ ந்தமிழ் சிறப்புற் ஜோங்கிய 
தென் திருவாலவாயாதிய அவாதசார்த புரச்தினை நா 
டிப்போகையில் கொம்மையம்பட்டிச்கெழுந்தருள அல் 

குச் சமாதியி னின்றும் எழுந்த பாலமஸ்தானைச் சந்தி 
தீது அளவளாவுங்கால் ; சுவாமிகளின் அசிரியரியாவ 
சென மஸ்தான் வினவியதற் குத்தாமாக தித்தபிரா 
னருளியலை;-- 

அடுக்கத் திருவருட் Ou ayes யுள்ள 
தீது என்புவிஞ்சிக், சடுக்கப் பிரபஞ்ச 
மாயையெல் லாம்வினைக் ETL, வொ 
6க்கப் பெருமல மோடச்ட வானந்த வோ



௨ ௮] ஞான?த்தப்பிரபாவம்: 

தீழுவட், டெடுச்கக் திருபைதந் தான்பச் 

சை மாமலை பென்னப்பனே. 

தரிக்கர் கருத்துச் தயவும் பொறுமையுக் 

தானெடடவா, பரிக்கக் கருணையுச் BH Hor 

லாமன் பலாடிகள், பரிக்கத் தலையும் பரு 

இட. வின்பமும் பாழும்வினை, யிரிக்சத் திட 

முந்த தான்பச்சை மாபலை யென்னப்பனே. 

இதனைக்கேட்ட பெரியோர் பரவசமுற்றுச் சித்த 

பிரான் ௮ற்புகத்தைக் துதிக்தகன்றனர், பின்புசிச்சு 

நாதர் மதுரையினை யடைந்து மீனாட்சி யம்மைக்கும் 

சொக்கலிங்கப் பெருமானுக்கும்பாமாலை பதிச முத 

லிய, சாக்தி யவற்றின் பொருளை அ௮ங்கொருசாள் 

சிவனடியார் பலசூழ வீற்றிருந்து பொருள் விரித்து 

விளக்கினர், இத்தலத்தில், புத்திர மார்க்கப்பிர 

வர்த்தக பரமத களப சேசரி சண்மதப் பிரதிஷ்டா 

பனாசாரிய ராஜாஇ ராஜபாண்டிய௰ பகாராஜ குரு 

சபண சாக்கியாதி மகார்தகார நிவாண ஞானபாளணு 

வாய் விளங்கிய திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் 

ஆதின மடாலயத்து மகாசர்நிதானமொருராள் சுவாமி 

தரிசனார்த்கமாகச் சோமசுந்த ரேசன் அலயத்திற்கு 

வரவும், சித்தமாத்திகளைக் சுண்டு சம.து சே துவாய்ஜ் 
தானில் சிலர் குறிச்சு வண்ணமே இப்போது சுண்ச. 

டாகக்சண்டது மொத்தலி னுவந்து அதரம் பெருக 

அளவளாவி மகிழ்ச்து பலவாறு புகழ்ந்து பேச யா 

வுர் திரூவருட் செயலெனச் இத்த பெருமான் கூறித் 

திரும்பி மதுரையின் கண்ணே ஒருவேதியர் விருப் 

பத்தின்படி Mayr பரிபாலனக் கூட்டத்தொருவ



ஞான௫த்தப்பிர பாவம்: ௨௯ 

ராகிய சுப்பராயலு நாயடு மாளிசையிலிருக் சனர், இங் 
கனம் மதுரையம் பதியில் அமர்ந்திருப்பதனை யாவ 

ருங்கூறச்சேட்ட முத்துசாமி முனிவர்என்பார் எதிர் 

வந்து சிலலகேட்டி.டத் துணிந்தனர். 

ஐய ! இவ்வுல சனைத்தும் இயல் பென்பதே சர 

தம், பஞ்சளுடன் சுண்ணாம்பு கூடின் ஒரு செம்மை 

நிறம் உணடாவதுபோல சதுர்பூத கூட்டுறவினில் உயி 

சென்ப தொன்றுண்டாகும். இதற்கன்னிய மாகப் பர 

மென்பது ஒன்றுஎக்காலத்துங்கிடையா து, இவற்றை 
முன்னிட்டு ஆராயப் புகுற்கார் உண்மை யறியா துபல 

மார்க்கககளைஉண்டாக்கினர், இவற்றைச்காயிக்கக் கற் 

பளையாக வேதாகமங்கள் புறட்டாச வேற்பட்டன, 

இவற்றை ஈம்பிச் செபம் சுபம் விரதம் யாசம் மூர்த்தி 

சலம் தீர்த்தம் எனக்கொண்டு இவற்றின், ௮னுசரிப் 

பால் பிறப்பொழியு மெனவும் பன்னாள் இவ்வுலகத்தி 

அழன்று.இறர்தபின் புண்ணியஞ் செய்தார்க்கு மோட் 

சமெனவும் பாவஞ்செய்தார்க்கு நிரயமெனவும், ஈம்பி 

மண்ணில் மாண்டவர் எண்ணிலர், இயற்சையாகவரும் 

இன்ப துன்பங்ககா விவேசச்தால் வீசாரித்துத்' தீர்த் 
அக்கொள்ள வேண்டுமேயன்றி வேறொரு கர்த்தாவால் 

விலக்கிக் கொள்வதென்பது என்று மில்லை, இவையனை 

தீதும் இங்கனமாக, தேவரீர் தலங்கடோறுஞ்சென்று 

தமிழ்ப் பதிகங்கள் பாடி வருவதும் யாகங்க ஸியற்று 

வதம் என்னேயோ 2 என்றனர், இவை யனைத்தையும் 

சத்சாபெருமான் பொறுமையாகக் சேட்டு, ஈன்று ! 

நன்று! நினது அரிய விவேகம் வேங்கையான2 புனி 

ற்றுவின் ரோல் போர்த்துலவத போல3வேடச்தாங்கி 

ஏதேதோ விளம்புகன் தீர், தேகான்ம வாதிகளாகய



௩10 ஞானசித்தப்பிரபா வம்: 

நீர்ச்சுரர் பிதற்றும் உலகாயதமதத்தை நீர்பெட்யென 

ஈம்பி மிகமயங்கிக் கிடக்கின்றா, அ.பினு இங்கன முமக் 

குப் போதித்தவர்யாவர்? அதுசம்பர்தமாக நீர்படித்சு 

நாலியாது? எனக் கேட்_னர், முனிவர் உடனேதான் 

கூறிய யாவற்றிற்கும் பிரமாணமாகர் சில பாட்டுககா£ 

ப்டமடவெனக் கூறினர், கேட்ட சுவாமிகள் இச்செய் 

புட்கள் rh pro gimme இயற்றியோர் யாவர் £ இயம் 

புதி யெனலும், முனிவா இவையனைக் துர் தானியற்றி 

யுள்ள விஞ்ஞான தீபம் எனு நாலி ஓுள்ளன என்றமாத் 

இரத்தே சச்சபெருமான் புன்னகைகொண்டு சினது 

நால் ௨ _லக த்தில் வழங்கும் pgs Te arp) gre சார்பு 

அல் என்பவறிறு ளொன்றினும் சேராது பருத்தி, நூல் 

இலம்பி நால் போன்ற தாக் கலைவக்லோர் மரபினை 

யழிக்ச வேற்பட்டதாசத் தெரியவருறெது எனக்கூறி 

மேலும் இலசெப்பத் தொடங்கினர், 

தேகான்மவாதி பிராணான்பலா திசாணான்பவாதி 

முதலிய பற்பல ச பயங்களைப் பூர்வபட்சஞ் OF ய்து 

உண்மையினைச் சித்தார்கஞ் செய்யும் சிவஞான இதத 

யாரென்னும் தொனள்னூளொன்றே (தல்ல னுண்மை 

பிளை கிலைகாட்டும், சித்திக்குமேற் சாத்தாமும் சிவத் 

தற்குபேல் தெய்வமு மில்லை யென்பது முதுமொழி: 

இதுமாத்திமோ, “பாதி விருத்தத்தா லிப்பார் விரு 

த்த மாகவுண்மை-- சாதித்தார் பொன்னடியைத்தான் 

vot தெர்சாளோ” எனவும், “*பார்வீரித்த நாலெல் 

லாம் பார்த்தறிய சித்தியிலே--யோர்விருத்தப் பாதி 

போதும்” எனவும் திருவருட் பெருஞ் செல்வர்கள் 

தருவாய் மலர்ர்தருளினர். இத்தகைய அரிய பெரிய 

லாலினுக்கு மாறாக நீயேபாடிக்கொண்டலெபாச்களைப்



ஞானசித்தப்பிரபாவர். ௩த 

பகாக்சனை, இந்தா லுண்பையிளைர் AD gi QO Us 

வோம், இவல௪ Dwar Ly ar றன, தோ ண் றம் Cad 

தலும் விசாரமாதலின் விசாரமாகல் இயல்பு 9ற்குக் கூ 

டாது, அங்கனம் விகாரமா சுலே உஈ௫ழ் இயல்பெளில் 

அவ்.வாறியப் புவார க்கு விசாரததின் ே வேரு யியல்பெ 

ன்ப சொன்றில்லை யெனப்படும், படவே தோற்றி மா 

ய்கை இயல்பெ ன்பு விட்டிப்போப்த் CG கால்வித்ச T oof 

பாபமுடியும், இ ணி பியல்பும் விசாரமும் வேறெனவே 

கொண்டு பூசுசான்கும் இயல்பா யுள்ளனவாம் ௮வை 

தோற்றி மாய்தலாகெயெவிவகாரத்தைச் செய்யுமெனின் 

ஈன்௮ சொன்னாப் ௮வை யங்ஙவளற் தொழிலுற்று நிற் 

குஞ் செயப்படு பொருளாசலின் செயப்படபொருட்கு 

வினைமுசல் வேறு வேண்டப்படும் என்சு, அன் றியு ம் 

மண்ணினிற்கடாதிகளெல்லாற் தோன்றியவுகையேயழி 

யும் பூதகாரிய முடலெளின்! . அர்மண்ணும்குலாலனாற் 
காரியப் படல் போல இவவகிலமு மொருமுதல்வனால் 

காரியப்படும், உடம்பினுள்ள வாய பூதகீங்கிடில் உண 

ர்வு நிகழா தெனின், பூதக் கூட்டத்தி Dens ani 

குறைவின்றிக் டெக்கும் உறச்சுச்திறம் அறிவு நிகழ்வ 

தன்று அஈலின் உடம்பறியுமாறு எங்கனம், பின்னும் 

நீ மறுபிறப்பினை மறுத்தனை. இப்போதெடுத்துக் கொ 

ணட சாயங்கெட்டாற் பின்பு பற்முரு காய மன்டாம் 

படி. எங்ஙனபெனின் 2 ஈனவை பறந்திடும் கனவில் 

உம்மை யெடுத்தூக் சொண்டு திரியுமுடல் உம்மைக் 

கூடியவாறு எத்தன்மை யாலோடிப்பீராக, ஒருவன் 

மூர்ச்சித்து விடத்துச் சரணங்கள் புச் தொடு 

ங்க அவ்வாயுவும் சேட்டைக் கெட்டுப் பின்பு ௮வன் 

கர்ர்சை இர்க்சவிடத்து அ௮ச்காணங்கள் சீசட்டைப் 

பட்டா ந்போலு ன்றனர், கேட்டமுனிவர் இத் கார்



௩௨ ஞான சித்தப்பிரபாவம். 

இயை சோக்கிப் பெருமானே | சுவாமிகள் இ அசாறு 

ங்கட்டளைபிட்டதில் ௮னள்மா வுண்டெனவும் பாபான் 

மாவுண்டெனவுஞ் சிறிது ஒருவாறு விளங்குகிறது, 

ஆபிணும் இறைவனா நவ னுளனேல் நம்கரணங்களா 

லறியப்படாததற்குக் காரணபென்னை யேனச் கூறுவா 

சாயினர், அன்மாவினது சிற்றறிளினால் அறியப்பட்ட 

பொருள்களெல்லாம் கிலைநில்லாத துண்பையென் pop) 

வாய் தனாற் சச்காயெ முகல்வன் எப்பொழுதும்அறி 

யப்படானோ வெனில், ஒரு காலத்தினும் முசல்வன் 

ஆன்மாவால் அறியா திருக்குமாகில் இவ MEG முதல் 

வனைக் சொண்டாவ தொரு பிரயோசனமு மில்லாமை 

புண்மையாம் ௮ல் அறியப்பட்ட தெல்லாம் அசத் 

தென்று சொன்ன தென்னையெனில் ௮னாதியாய் வரு 

கின்ற பசுபோதமாவது ஒருபொருளை இந்திரியங்க 

ளாலே முற்பட்டுப் பொருந்தி ௮தவதுவாகச் சட்டி 

அறியப்படும் பொருள், அசத்தென்றது அந்த முதல 

வன் சுட்டறிவால் அறியப்படான், அன்றியும் or gre 

தமான பாசஞானத்தாலும், இவை நீங்கெ விடத்து 

விரிர்த அகம்பிரமமென்னும் பசுஞானத்தாலும் முதல் 

வனை ௮றியக்கூடாத, மு. தல்வனுடைய ௮ருண்ஞானத் 

தனைப் பொருந்தி ௮துகாரணமாகத் தற்காட்டி விளக் 

சமுற்ற தன்பையினாலே பழைய சிற்றறிவைவிட்டு ௮௧ 

ம்பிரமஞானமன் றி சேர்ந்து திருவருளிலே ௮ன்புடன் 

அதற்கு மேலான முதல்வனிலே கூடி கிற்பன் என்ற 

னர், இன்ன வண்ண ஈஞ் சித்தனா சியம்பிடக் கேட்ட 

முத்துசாமி முனிவர் சொல்லுவர், ஞான மூர்த்தியே! 

சாதனங்கள் விஷயத்தில் சந்தேகஞ் சனிப்ப தென்ன, 

சித்தர், இறையவனை யடைசற்குச் சரியை யா திகளே



ஞானசித்தப்பிர பாவம்: ௩ஈ. 

சாதனங்கள் எனவும், சரியையானஅ முசல்வலுக்குத் 

தேகத்தைச் சவொார்ப்பிகஞ்செய்தலும், கிரியையான து 

இந்திரியங்களைச் சிவார்ப்பிதஞ் செய்கலும், யோகமா 

ன கரணங்களைச் வொர்ப்பிதஞ்செய்தலும், ஞானம் 

ஆன்மாவாகிய தன்னைச் சிவார்ப்பிதஞ் செய்தலுமாம், 

இர்ரான்கும் அரும்பு பூ காய் களி போலவாம், இவை 

யே சாகனஈகள், சாதனமின் நி யொன்றைச் சாதிப்பா 

ரூலக லில்லை, இவைபோன்ற சாதனங்களின்னம் அன் 

மாக்களின் பச்குவச்திற் கேற்றவாறு பலவுள, மற்று 

மிவற்றின் விரிவையும் இவை யத்தியாவசிய மென்ப 

தையும், உமக்கு நேர்க்திருக்குஞு சகல சர்தேகங்களை 

யும் நிவாத்தி செய்துகொள்வகற்கும் ஏற்ற ஞானசாத் 

இரம் தருச்சசடிலமாயுள்ள சிவஞான சிச்தியே யாம், 

ஆண்டுச்காண்க, பெரியோய்! மற்றொன்று விரிக்குதும் 

கவனிக்க, இரதகஜ அரக முதலான அந்தக் கரண நா 

ன்கு பணிவிடைக்கு இணங்கி நிற்கவும், ஆ௮ ஆதாரக் 

களிலும் மூன்று பண்டலசஈுகளினுர் அதிகாரம் செல்ல 

வும், தெசவித நாதங்கள் முழங்கவுப. சங்காசன பதிக 

ளாய், திக்குகளிலும் தஇக்குகளின் முடிவரையிலும், 

பூரணச்சந்திரனாகிய குடைகிழற்றவும், வசந்த காலம் 

வர மலரிலிருக்கின்ற பரிமளம்போல இன்ப மானது 

இதயத்தில் குடிகொள்ளும் வகை எப்போதுங்கெடாத 
கிவராஜயோகத்தை யுடையராக இந்தி ரதி தேவர்கள் 

விஜயஜயவென்று மங்களபொழிக றவும்கொலுவீர்றிரு 

க்கிர்றசிததர்களின் பெருபையாவரேசொல்லவல்லவர் 

அஷடமாகித்தியுடன் ஞானத் தியையும்யடைர் தவரிவ 

ர்களேயன்ோ 7 விந்தியலையினை யடக்கி விரிந்த கட 

லினையுண்டு விளங்குபூமிபினைச் சமத்துவஞ் செய்தார் 
சித்தான்றோ 2 இவர் வழிவர்தார் ஏழிருகோடி. சித்த



௩௪ ஞானித்தப்பிரபாவம்: 

ரென்பது உலகைப்பிரசித்தியனறோ? இச்சுகையரா லன் 

மோ இவ்வுலகில் மணிமச் தீர PAL GF நால்கள் எண் 

ணில கிலையுற்றன. இர் நால்களின் ௮ருபையினையம் பெ 

ருமையினையும் யாரேயறிந்து கூறவஃலார் அம்மம்ம! 

இச்சித்த நால்களில் விசேட ஆராய்சி நம்பிக்கையுடன் 

செய்த பெரியார் திரிகால வர்த்த மானமுங் கூறச் இறி 

அர் திகைப்பரோ மண்ணிடை மறைம்து கிடக்கும் 

பொருளை வெள்ளிடை மலைபோல் விளங்க வெடுக்துக் 

காட்டப் பின்னிடைவரோ ! இஞ்ஞானச் செல்வசை 

யன்றோ மந்திர மாமுனிவ ரென தெய்வக் திராவிடலே 

தமாய திருப்பாட்டின் கொடி.த்தான்பலைப் LIDS HI gh 

திருவாரூர் அளுடைய ஈம்பி யருளிச்செய்தனர், இச்சி 

தீதகணச்சிறப்பை மனமாற வெண்ணி வாயாரப் பாடி 

வாழ்த்தி வாழ்ந்தார் திருவருட் பெருஞ் செலவராகிய 

தாயமான சுலாமிகளே யாம். இத்தகையார்அ௮னுசரித் து 

வரும் சாதனங்களைப் பொய்மெயென நீர் சொல்லத்துணி 

ந்துகரும்பினைக் கயக்குமென்பாருடன் கலர் நனை யன, 

இங்ஙனம் சொல்லி wpe FH go aps send முனிவ 

ரும் அங்கிருந்து அன்பர் பலரும் அனசர்த மடைந்து 

ஞானிகடம் விவகாரம் நல்லுலகி லுபகாரமா மென்பதந் 
கேதுவாகச் சிததர் சம்பாஷணை இறப்பா முடிந்த 

தென களித்அச் சிச்கர் கருணையிற் திளைத்துவாழ்ந்து 

வந்தனா, 

௮ன்னகாலத்து யாககாலம் சமீபிக்கவும் திருவா 

லவாய் வடபாங்கர் வைகையினடுவே யொருமகச்சாலை 

நான்காவது யாகத்தின் பொருட்டு நிருமித்து அடி.யா் 

தெரிவிக்கச்சிக்தசவாமிசள் திருமலைச்சின்மயானந்தர், 

சுந்தரசாஸ்திரிகள் மூதலிய பல்லோருடன் சென்று 

அந்தர துர்துமி வானில் அமரர்கள் இர்த்திடல்போல



ஞ்ன$த்தப்பிரபாவம். ௩டு 

மறையோர்கள் சாமவேசுத்தினை ஈமகஞ் சமகமுடன் 

பரவயாகம் ஈடத்திவருங்கால் கூன்றாங்காலத்தில் முத 
தசாமி முனிலரும் வந்துசேர்ந்சனர், புவனாம்பிகைப் 

பீடந்தனக்கு ௮பிடேகவலங்காரதிப தூபமுறைப்படி 

செய்து அவியளிக்குர் தருணத்தில், சாத்திபுரம் சுத 

ரிசனமையர் குழந்தையைச் சர்ப்பம் கடி.த்திறர்கதாக 

வும் இரண்டு நாள்வரை வேண்டிய சி௫ிச்சைகள் செய் 

தும் தீராததாசவும் தகனம்பண்ணிவீடுவதே கடனென 

வும் தீர்மானித் திருக்கையில் ஒரு வேதியன் ஒடோடி. 

யும் வரது வேள்விசாலையினை யடுத்து இத்தமுனிவர் 

பால் தெரிவிக்சு ௮வர் தேவிகருணை யுளதேல் பார்ப்ப 

மெனக்-ூறிஐய அவமிருதுஸ்சான மாடிடினன் றியங்கு 
வாரோம் சித்தசாத்திரப்படி யொன்றுரைப்போம் தெ 

ABO gp சமீபத்திருக்த சுந்தரசாஸ்தீரியினை யனு 

ப்பி யழைத்து நீவிர் சென்று பிரம்புகொண்டு ௮க்கு 

ழந்தையினை யோரடி யடிப்பிராக ௮.து தடிக்குமேல் 

அக்குழந்தையினை யிங்குக் கொண்டுவருக வெனக் கட் 

டனை யிட்டனர், ௮வர் ௮ங்களனமே சென்று மயானஞ் 

சேந்து தீயிடத்தேவைப் பதற்கிறார்த பிணர்தன்னை 

படிக்கத் தடித்கதனைக்கண்டு அவ்வுடலைச் சித்தர் சன் 

னிதானத்தில் கொண்டுவரவும் சித்தர் பச்சைமாமலைப் 

பண்ணவனைப் பணிரது 

ஈச்சராவிட காசமாடெட ஈன்கருள்புவ 

னாம்பிகை, யிச்ஈ தனெழுர் துலவி டும்படி, 

யேஈடப்பது முண்மையேற், பச்சை மாபலை 

பண்ண வன்பரி வோடெமக்கருள் பான்மை 

யி, னிச்ச யர்தனை யுலகெ லாங்சண்டு சினை 

ப்பதற் கையமில்லையே, 

4



௩௬ ஞானடித்தப்பி/ பாவம்- 

என்ற பாடலைப் பாடியவுடன் குழந்தை யுயிர் பெற் 
றெழுர்தது, இவ்வதி7 யமுணாந்த யாவரும் சித்தபெரு 
மானை வாழ்த்தி யேச்திவண௩ூக் கொண்டாடினார்கள். 
முத்அசாமி முனிவரும் தெய்வமுண்டு சனனமூண்டு, 
வேதமுண்டு ஐயமில்லை ஐயமில்லை யென்றும் தானுரை 
த்தீநாலனைச்தும் பொய்பொய் எனக்கூறிச் இத்தர்மீது 
பஞ்சரத்தின மாலிகைப் பாடி. சாககைதி யடைந்து 
அனுக்கிரகம் பெற்றுய்ற்தனர், பூர்வத்தில் புறம்பியத்தி 

௮ம், மருசலிலும் செட்டிமகன் விடர் தீர்ந்தமை நூலிற் 

கண்டு ம௫ழ்ர் திருந்தோம், இன்_று கண்ணாரக் கண்டு 

களித்தோமென யாருங் கழறினர், இலவுண்மை ௪௨ 
கும் பரவச்சனச்தரள் கூட்டம்கூட்டமாக வந்தடைக் 
இடக்கண்டு இத்தர் யாரு மூணராவலக வேள்விசாலையி 
GEL ot Cp gal வயிரவ பூசனை முடித்துக்கொண்டு திரு 

பாலவாயக்கு எழுந்தருளி யங்குகின்றும், குண்டோ 

அர னிமித்தம் சொச்கலிக்கப் பெருமான் தமது சடை 
ச்சருளை யவிழ்த்துக் கங்கையை விடுத்துத் திருவிக 
யாடற் புரிந்த சுருனிமலைக்கு சென்ற பார்க்கத்து இரா 
சப்பராயக்கனார் சமீர் தாரணிவந்து தொழுது வேண் 
டிய தர்துபசரிக்க ௮வ்வுபசாரமேற்றுச் சுருளிமலைைய 

யடைகையில் அச்ஈருளிமலையில் பலகாளா  யமர்ந்து 

ள்ள கருணானர்தென்னு நாமத் சக்கொண்ட வொரு 
பெரியர் சித்த நாதரை நெடூநேரபாகப் பார்ச்துக் கொ 

ண்ட பின் தொடர்ந்து ஈடர்அுவருகையில் இத்தமூர்த் 
இகள் கையிலணிந்த ஜெபமாலையைச் ஜெரோமட்டும் 

மாணிக்கமாலை யென்றே நினைத்திருச்கச் சிறிது கோத் 
திற்குப்பின் அதுரசபணி யென்றும் சித்தரின் சேககா 

ந்தியால் செகப்புநிறல் காட்டியதென்றும் இர்மானித் 
அக்கொண்டு சமீப நெருங்கி யளவளாலித் தங்கள்



ஞானசித்தப்பிரபாவம்- ௩௭ 

கேத்தி லிக்தகைய பிரகாசமுண்டாகுங் காண மெது 

கொண்டென வினாவ வதற்குச் சிச்தரூர்ச் திகள், 

தங்கள் சூடியோன் ஜிரு வருளை த் தின 

க்தினர் துதிப்போம், மங்கை மார்களைத்தா 

யென மனத்திடை மதிப்போம், கங்கையா 

க.ப்பிற் காலையி, லகச்துள்வர் துதிப்போம் 

பங்கமே தெபக்காதலா ஓுடல்பள பளப்பே, 

எனக்குறிப்பிட்டனர். அதுகேட்ட கருளை யானந்தா 

தேகமு கிழலும்போலச் சிலபகலமர்ந்து சமயமறிந்து 

தித்தராதரைப்பார்த்து எத்தனையோ காலமாகச் சார 

ணைமுடித்த ரசமணிக்கித்தகைய பகமை வராததற் கெ 

ன்ன காரணம் சற்றுத் தயைபுரிய வேண்டுமெனப்பிரா 

ர்த்திக்க, சஇத்தராதர் இதுவரையில் முடிச்ச முறைக 

ளைத் தெளிவாச் சொல்்இகவெனக் கருணானந்தர் இச 

மமாகத் தான்மூடித்த வனைத்துஞ் சொல்ல அவர்மீது 

கிருபை கூர்ந்து, 

உலகமெலா முப்பின்மய மூப்புவதோ 

வ.ப்பின்மய முணர்ததுஞ் இத்தர், பலகலை 

யின் பண்பிதுவே மூலிசையி னுஞ்சிறிதாம் 

பயன்மிக்கில்லை, யல௫லா தீசர் விந்துக் காகி 

யசா ரணைதமக்கிங் சுறிவித் துள்ள, ஈலமெ 

லா மானைக்கல் அப்பெனின.சத் துணர்ர்து 

ரடர்.து வாயே, 

என்றாள் செய்யுளைச்சொண் டவர்க் சத் செளிவுறச் 

செய் ௫ ௮ப்பெரியரையு மழைச் அத் சமது மாணவர் 

களுடல் ஐந்தாவது யாசத்துக் காரம்பஞ் செய்வா 
சாயிஞார்,



fi. 0} ஞானத்தப்பிர பாவம்: 

அன்பர் பலா சுருளிமலை கயிலாயபுடவியினின் ம் 

பெருகவெரு மருவி வீழிடத் து வேள்விசாலை யியற்றிக் 
குருகை மூர்த்திகட்குத் தெரிவிக்கச் இத்தர்பெருமான் 
சாலையிற் பிரவேச துப் பொன்பசளும் ௮வணன் மரு 

பகளும் புகழ்ச்து பணியும் புவனாம்பிகைப் பூசனை புரி 

ந் துவருகையில் தமக்கு நேே பலையடிவாரத்தில் இடி. 

போன்ற முழக்குடனே புலி யொன்றின் வரகினைக் 

கண்டு அருகிருந்தவர் யாருக் தலைவிரி கோலமாய்த் 
தாண்டி, யோடினர், சித்தமூர்த்திகள் இவையைச் ந்த 

னையிற்கொண்டு, 

உலூனி லெப்பொருளு முன துருவமா 

மெனுமறைச ளோலமிடு முண்மை யதனளை, 

பலதரமு மெற்கருளும் பச்சைமா மலைமுனி 

வற் பாலித்த வண்ண மறவேன், நிலைதளர 

வேறி வருமிர்த வல்லிய. der gag. Gar 

ன்ன கினைவேன், கலைபலசொல் புவனாம்பி 

சைத்தேவியே கின.து கருணையெல் விதமா 
மரோ, ப 

எனக் சட்டளையிட்டு வேள்வி செய் காட்டத்திலே 

யிருக்தனர், நாலாஞ்சாமத்து வைகறையில் பூசனைமுடி. 

த்த அழலி லாகுதியிட்டு யாவுமுற்றிடச் சனச்திர் 

aig சேர்ந்து இரவுமுழக்கம் சேட்ட விடத் தப்போ 

ய்ப்பார்க்சையில் புலி வாய்பிளர்.து இறர்.து கிடப்பதை 

க்சண்டு புவனாம்பிஎ௫க செயலெனத் தேர்ச். துித்தசுவா 

மிகளின் ம௫ிமையினை வியர்து அப்புலியின் உரியினை 

வாஙஇப் பாடஞ்செய்து சித்தர் பெருமாலுச்கு ஆசன 

மாகச் செய்தனர், இவ்வற்புதந். தென்றேயமுழுதும் 

பரவியது,



ஞானசித்தப்பிரபா வம்: th 

குருகர்ச்சித்கர் அவ்விடத்தை நீங்கி கோம்பை 

யடைந்து சண்முகவேல் முதலியார் வீட்டிற் றங்கியிரு 

ந்து தேவார நகரைச் சேர்ந்தபோது அர்ரகரில் கார் 

வார்வேலை பார்த்துவந்த பழநிக்குமார பிள்ளையென்ப 

வர் சத்தசாமி தாளைவணங்கித் தனது மாளிகைக்கு 

எழுந்தருளச்செய்து பணிவிடைகள் பலவியற்றிப் பா 

வினம் பலபாடி யோகான்னிலை யோர்ந்து வாழச் இத் 

தழூர்த்தி உத்தமபாளைய முற்றார், ௮ப் பாளையத்தில் 

சாத்திரம் பலவாய்ந்தவரும், திருவரு காடிக்கொண் 

டிருப்பவருமாகிய மக்கமீரா லெவ்வை ராவுத்தர் என் 

பவர் இத்தமூர்த்இயினைத் தரிசித்து ௮வர்பால்வாயந்த 

அற்பு சமகிமைகளைக் கண்டு முறையினால் வணங்கின் 

பினா லளவளாவி ௮டிமையினை யாண்டுகொள்ள வந்த 

அப்பனே ! நான் தனித்து வாழும் கடமலைக் குண்டுக் 

கெழுக்தருள வேண்டுமென விஞ்ஞாபளஸஞ் செய்து 

அழைத்துக் கொண்டுபோய் ஒர் ௮௫€ரமத்தஇி லிருக்கச் 

செய்து தாம்படித்திட்ட ௮ங்கயோகம், முப்பூ, கற்ப 
மாதியவற்றி னேர்ந்திருக்த சந்தேகங்களை நீக்கக்கொ 

ண்டு உண்மைதேறச் சத்தசுவாமி அவ்விராவுத்தர்பொ 

ருட்டு கலைஞானதீபம் ஆயிரம் என darcy groups 
னர், மீராலவ்வை தனது உடல்பொருள் விமன் நினை 
யும் சித்தர்முன் ௮ர்ப்பணஞ்செய்து மயிலாடு பாறைக் 
குச்சமீபத்திலுள்ள நரடிங்கபுஈம், கடம்பன்குளம் நன் 

சய் நாறு ஏக்கரா நிலங்களைக் குருகூர்ச்சுத்த சபைக் 
செனக்கொடுத்து efi BQN கார்த்திகைமி" BO. 

சித்தர் பெயரால் பத்திரமுடித்தனர், இங்கன மாகப் 
போடிராய்க்கனூர் வசிக்கும் அன்பர் இலர் சித்தரைத் 
தீரிசிக்கச் சுப்பராயதுசாயடுவை வேண்ட இவர் கிரு 

ப்பத்திற் கெங்கி அவ்வூர் ரோச்கிச் செல்துகையில்,



PD ஞானசித்தப்பிரபாவம்: 

வாமமார்க்கதநில் சிலசித்தியடைந்து பற்பல மலைக 

ளிற் சஞ்சரித்து இத்கறா லுரைக்த பாச முற்றிலுர் 

தெரிதா வெங்குஞ் சஞ்சாரஞ் செய்தும் கைகூடாது 

தன்பதியினை யடைர்து வாழும் சாகபட்டினம்சிவராம 

சாமியெனு பொருவ? தனது சென்மாந்தர புண்ணிய 

த்தால் சித்தலரத் தரிசித்து வணங்கி நின்றிடும் போ 

தில் சித்தசலாமி பகிழ்ந்து அச்சவாமி குறிப்புணர்ச து 

தமதடியர் கூட்டத்தி லொருவராகச் சேர்க்துக் கொ 

ண்டு பெரியசாமிஃ யனப் பேரிட்டழைத்நு, இதுகாறு 

மனுசரித் இருக்க வாமமார்க்கத்டினை wi DG aram & விட 

வும் சிக்சமார்க்கம்தில் கிலைபெறவும் சுருனியில் வை 

கையாற்றி னடுவில் ரூள்செய்யும்படி. செய்து பின் பற் 

பல சாபறீக்கிடங குறிப்பென்ன லோர்ந்த மந்திரமு 

ரைத்து யோகத்துக் கணித்தான மவுளாக்கரமும் உப 

தேசித்துக் கண்டமகாயக்கனூர் வழியாகப்போடிராய 

க்சனூரளை யண்டிடவும் அவ்வ ரரசியாகிய காமுல வம் 

மையார் முதலியோர் வேண்டத் தொண்டர் குழாமுட 

ன்வண்வைகையில் சித்தார் ச் திசளுடன் SORT LB 

வேடங்கொண்டு நடித்த ௮றுப்புக்கோட்டைச் சுப்பிர 
மணியப்பிள்கா யென்பா ரொருவர் இத்தரடைந் துள்ள 

மகிமையனைத்துர் திருவருள்விளக்கச தாலென்றுசிறிது 

மூணராது அவரிடத்துள்ள அரியவவுடத்தாலென வெ 

ண்ணி அதனைத் தான் கரட௫ித்துக்கொள்ளவுத்தேசித் து 

மூர்ச்திகளுக்குத் சதொண்டுசெய்வான்போ லபிஈயத்து 

வந்து ஒருகாள் குன்றிமணி யளவு வ.பிரத்தைப் பொடி. 

செய்து பாலிற்கலந்து கொடுக்கச் சித்தர் பெருமா 

ணுண்டுவிட ௮யபலில் குழுமிகின்றார் உண்மைசறி துணர் 

ந்தூ துடி.துடிச்.துப் பரதவிக்கக் குறிப்பாற்கண்டு,
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அன்றுகிடர் தளையருந்தி யதிலமெ 

லா மோங்கவைத்த வாசே நாயேற், கின்று 

வைத் gl oe னென்செய்வேன் முன் 

ஞளி லியற்றுங் கர்ம, மொன்றன்றி யெ 

முடியா தெனத்தெளிவே னாயினுமென் னு 

டையாய்ச் சின்னாட், சென்று சடம் விழப் 

பெறிந்றே சிகன்சொஃித்த ராலையமுஞ்செ 

ய்லிப் பேனே, 

என்ற வொரு பாசாரம்பாடிர் சுகமாக வமர்ந்இருந்த 

னர், அடியார்கள் யாவரு மிறும்பூதடைந்து கொண் 

டாடி. யருமாவியந்து பாராட்டினர், இவ் வற்புதத்இ 

னைத் தேர்ந்த ஜமீக்காரணி காமுலுவம்பையார் இத்தர் 

செய்யும் பணிக்குவேண்டிய திரவியங் கொடுத்தனர், 

பின்னரர்தச் சுப்பராயலு நாயடு அதியந்த மில்லாத 

வழ௫ய வெப்பெருமான் அறுபானான்கு திழுவிள யாட 

ல்களைப் புரிந்த வாலவாயாம் அுவார்தசாந்தக் தலமா 

இய மதுறையம்பதிச்சமைச்துக் கொண்டு போயினர், 

அங்குப் புத்திப்பேறின்றிப் பெரிதுமுழக் தஅர்காயுடு 

புத்தாரபாக்கெமுண்டா ப்படி யாசீரவதித் தக் கொங்கு 

நாட்டிற் கெழுர்தருளினர், 

சித்தசுவாமிகளின் வரவைத் தெரிந்த ஜமீந்தார் 

குருகாதசெட்டியா சென்பவர் தனது சோழசிசாமணி 

யென்னும் இளம்பள்ளிக்கு அழைத்துக் கொண்டுபோ 

யிருக்கச்செய்து, வணங்கித் தனக்குப் பத் திவேண்டும் 

பழுத்தமனம் வேண்டு படியார்பா லவன்டபவேண்டும் சுத் 

தசன்மார்க்க நெறிபிடித் தொழுக வேண்டும் சிவனடி 

யே சிர்திக்கவேண்டுமென விரர்து கேட்டுக் கொள்ள, 

இவையனைத்தும் சித்தமார்க்கத்தினன்நிவேறுவசையிற்



௪௨ ஞுனசித்தப்பிரப। வம், 

பெறலரிதெனச் கூறிச் இத்தர்நால் பல போதித்துப் 
புவனாம்பிகை யருள்பெறுதற் கேற்ற வண்ண முபதே 

சித்.து ஓமமும் பற்பலமுடித்து இளம்பள்ளிககர்ச் சாமி 
யென யெவரும் கொண்டாட. வினி வீற்றிருந் தர 

ளினர், 

௮வ்வுரி லொருவன் தொழு நோயால் தொடக் 

குண்டு சண்டார் சகக்கக்கூடாத நிலையினை யடைந்து 

ஊருக்குப் புறம்பே கடந்து ஈக்களால் மொய்க்கப்பட் 

டுக் இடர்தனன், ௮வனிலையைச் கேள்வியுற்ற இத்தர் 

அவளுக்கு அவிழ்தம் கொடுத்துச் சுகப்படுத்தி இச் 

சமீன்தாரரிடத்திலேயே சேவகத்தி லமர்த்தி வைத்த 

னர், கண்டார் யாரும் சித்தர்கருணையை வியந்து பா 

ராட்டினர், 

அக்சாலத்து ஆறாவதுயாக மியற்ற குருநாத செட் 
டியார் குறிப்பறிந்து வேண்டிய தரவியமுபகமிக்க ௮௧ 

ண்டகாவிரியுடன் மற்றிரு ஈதிகளுஞ் சேரு மிடத்து 

யாகசாலை யமைத்துப் பூசரர் பூடைசூழச் சிவனடி யர் 

சேர்க் திருக்க மகமுஞற்றுர் தருணத்தில் மேகங்களனை 

த்துர் இரண்டு ஆகாயமெங்கணும் பாவி யிடிமுழக்கு 

டன் மின்னி யாரவாரித்துப் பெருமழை பொழிய வா 

ரம்பித்தபோது சித் முனிவர் 

எத்தனையோ அன்ப மியாகமதற் கெய்தியதி 6 
கத்தனையும் போக்கியரு எம்பிகையே--மெத்தவடர் 

சத்தமே கத்தைத் தடுத்தெனது யாகத்தை 
யித்ததி யியற்றிவைப் பாய், | 

என்றோர் வெண் பாலீனைப் பாடியவுடன் மழை நின்று 

விட Barat of யினிதாக முடித்தனர், இ அபூர் த்தியாயின 
பின்னர் ஐமீர்தார்தன்னூர்ச் சவொலயத்தில் திருப்பணி



ஞான த்தப் பிரபாவம், ௪௧ 

செய்து குருமூர்தீதிகளைக் கொணடு சக்காச்சாபனஞ் 
செய்வித்து ௮ட்டபர்தன முடிப்பூச்கக் சருதி விஞ்ஞா 

பனஞ்செய்து கொள்ளச் சித்சயோகர் இது அந்தண 

ராற் செயப்படுவதல்லா லெம்போல்லார் வகுப்பதல்ல 

வே யெனச் கேட்ட செட்டியார் பிறப்பானோ சாயிர 

மாமந்தணரு சினையொக்கப் பேசலாமோ 9 “அந்தண 

சென்போ ரறவோர் மற்றெவ்வுபிர்க்குஞ் செர்கண்மை 

பூண்டொழுகலான்”' என்பதுஈருதிசம்ப தமன்றோ, ௮ 

னருட்டிறம்பெற்ற வைய இங்கனம் கட்டகாயிடுவதழ 

சாமோவெனவணக்சு அருந்தவச்சித்தர் ௮அவர்வேண்டு 
கோளுக்கியைந்து சின்னளைக்குப் பின் பலதேயத்து 

அடியார்கள் பலரும், அங்காங்குள்ளயோகியர் பலரும் 

ஒருங்குசேர்ர்.து வர் சூழ்ந்து குதுகளிக்கச் சக்கரத் 

தாபனஞ் செய்தனர், இக்காட்டு காணத் *இருச்செங் 

கோட்டிளின்றும் வந்திருந்த ஈற்குணபனை த்தும் பொ 
ற்புறவாய்ந்த சப்ரிஜிஸ்டரும், கூவம் பச்சையப்பமுதலி 

யாரவர்கள் குமாரருமாகிய அப்பாசாமிமுதலியா 9ரன் 

பவர் தபோதனசைத் தரிசித்து ௮அழலிடு மெழுகேயாகி 

இரும்பினைக் காந்தமிழுத்தது போல வயப்பட்டுத் தன் 

ன கருக்கு வரவேண்டுமென வேண்ட ௮ங்கனமே செ 

ல்.லுகையில் ௮வ்வமய மவ்வூரில் விடபேதி பரகியிருக் 
கவும் பல்லோசெதர்வந்து படும்பாட்டைச்கூறிப் பரத 

விக்சக்கேட்டு *இம்பை௰உப்ப ரேயுலகுக் கம்மையப்ப 

ரென்றறிக, வம்மையப்ப ரப்பரிசே வச்களிப்ப-- ரம் 

மையப்ப, ரெல்லாவுலகுக்கு மப்புறத்தா ரிப்புறத் த, 

மல்லார்போ னிற்பா ரவர்,'' என்றதர்சேற்ப அம்மை 

யப்ப சோருருவாக வமைர்துள்ள அர்ச் தராரீசன் பத 

தீதைத் துதித்த,



௬௪ ஞான த்தப்பிர பாவம். 

இருச்செங்கோட் டச்தா திசழ்கங்கை பாதத் 
இிரக்கவைத் தேயருளு மீசா-கழுப்பாற் 
கலங்குகிறார் மார்தர் சழிவிடகோயத் Sigs 

mavivBon 06 செய்வாயின் னாள், 

எனஒருலெண்.பாவகுக்க HUM CUB SHOT FELT 

விய,த, பின்னர், ௮கங்காரக் சாட்டை யறவே acon 

ந்து அருள்ளிளைத்தற் சேதுவாச மனச்தைத் கிருத்தி 

லைத்துள்ள ட அப்பாசாமி மூதலியார் உள்ளத்தில் 

பத்தியெனும் வித்தினை நட்டு முப்பொரு ரூண்மை, 

சிக்தாக்க ஈன்னெறி யாதி வகுத்துக்காட்ட ௮வருஞ் 

இவ௫சேயச்செல்வராய் விளங்கினர், அதுமுதல் முதலி 

யாரன்பிற் சிறிதுமாமுக வர்தரங்க வடியவராயுள்ளார். 

பின்னர் சுவாமிகள் திருச்செங்கோட்டுப் பதிசம்பாடி. 
யெழுர்கருளி யிருக்கும்போது, முன்னர் போடிராயக் 

சமனூரில் விடமீர்த சுப்பிரமணியப் பிள்ளை யீண்டு 

வந்து ௮ன்பன்போ னடித்து ௮ரியவவுடதங்களை யப் 

புறப்படுத்திவிட்டு உடன்வாழ்ர்து வருகையில் இத்த 
தூல்களில் வல்லுரும் டிரஸரமாகிய முத்துக் குமார 

சாமிபிள்ளை முதலிய மற்றையர் தெரிந்து இவனை இரா 

ஜாங்கத்தார் மூலமாசத் தண்டித்தலே கடனென யாவ 

ருபொருங்குசேர்ந்து முயற்சிக்கையில், இக் குறிப்பி 

னைத் தெரிந்த பெருஞ்சித்தர் **இன்னா செய்தார்க்கு 

மினியவே செய்யாக்கா-லென்ன பயத்ததோ சார்பு!” 

என் றதற்கேற்ப அன்€னோனை யழைத்து ௮வ.லஓ.ச்குவே 

ண்டி.யன நல்கி யவன்வினைக் இரக்கி யல விருப்பிடத் 

இற் கனுப்பிவிட்டனர், ௮ன்று இவர்கருணைபிருக்தவா 

றென்னே யென்னே யென யாரும் வியகர்து பெரிதும் 

பாராட்டினர், அந்நாள் குமாமங்கலந்தனில் தாஞ்சாற் 

றிய திருப்பதிகத்தி லின்றைக்கே மழைபெய்திடுமென



ஞானடித்தப்பிரபாவம்; OR 

ப்புகன்றதை யுணர்ர்த சிலசாமான்னி௰ர் ஈம்பாது புந 

ங்கூறித் திரியவதுதோர்து ௮ன்னவரொடும் மற்றைய 

சொடுமிருர்.து சபையினில் அப்பதிகர்தனை பங்கேற் 

அங் காலத்திலேயே மாற்றலர் வெள்கி மாழ்வுற மழை 
சொரிந்து வளம்பெருக்யெது, இவ்வரிய வாடல்களை 

யெல்லாம் கண்ணாடாத் தரிசித்து வந்த இருச்செங் 

கோட்டு ஐமீர்தார் ௮பிரங்கணக்கான பொருள்கள் யா 

சுனிமித்தங் கொடுக்துபசரிக்கப் பின்னர் திருகருஷர் 

இரு அலிராடி, சென்னிபலை, காங்சேயம், வென் பலை 

முதலிய தலங்கட்குப் பதிகம்பாடி, சாக்சேயம் சிலே 

டைச்சிங்கம் ௮ஷ்டாவசானம் சேஷாசலநாயடு வே 

ண்டுகோளின்படி காங்சேய மடைந்து அர்காயடுவின் 

மா.துலன் நீர்கோயைத் தீர்த்கருளி மற்றொருவருக்கு 

பகவரமளித்து ௮ர்ஈகர் சாமியாசாரி யென்பாருக்குச் 

சண்முசசடக்கர மந்திர முபதேசித்துச் சேலத்தினை 

யடைந்தசுனர். ௮டைநீத சித்தர்பெருமை சண்டு, கமிட் 

டிமெம்பரும், இரசாயன நாலினும், சியாய நாலினும் 

முதிர்ச்சிபெற்ற கிருஷ்ணசாமியையர் முதலிய பல பிர 
புக்கள் ஈண்புபாராட்ட அமர்ந்திருச்கையில் சகவனே 

சர்க்கும் சச்தாராஈப் பெருமாளுக்கும் ஒருதூஅபாடி 

யரங்கேற்றுகையில், பொறைக்கோர் பொக்கிலெமாய்ச் 

சிவபத்தியிற் சிறப்புற்றுச்செல்வி யருள்வாய்ந்த எனது 

நண்பரும் சென்னை இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் ஆப் ரெ 

ஜிஸ்டிரேஷன் பெர்சனல் ௮சடென்ட்டுமாகயெமாரியப் 

பமுதலியாரவர்கள் திருச்செங்கோட்டில் தனத தம்பி 

அப்பாசாமிமுதலியார் விட்டில் சித்தர்பெருமா னெழு 

ந்தருளி யிருப்பதறிர்து ௮வவிடம் நோக்கி வரும்வழி 

யில் இத்தர்பிரான் சேலத்தி லிருப்பரெனவும் அவருக் 

குரியது ஏறுமுகக்கண்டி. யெனவும் தெரிதிரெனக் கே



& Sit Chior Ag sew scivas'b 

ட்டலொரு சொல் கனவதுபோ ஸனினைகில் வரத் தெ 
ளிவோமென்று சேலமடைந்து சுசவனேசர் கோயில 

டைந்து இத்தர் திருவுருவினை ததரிசித்து ஏறுமுகக்கண் 

டியி னருமையனைத்து முணர்த்தவும் ௮துபொன்கலப் 

பா யிருத்தலின்ற் புனையாது வாளாவஈ குற்ருராகத் 

இருவருள்விளக்க் விடையருளா தெடுத்ததனை பேனிசர். 

தீதியருளினர், ௮க்காலத்துத் திரிபராந்தகப் பெரு 

மான் திருக்கோயில் கொண்ட தலத்சுரிமை யுணர்த் 
திப்பெருமாற்கும் சுகவனரா தற்கும் தூது அருளினர், 

அதலுட்பொருளை யதிவாரே மற்றறிவார், முதலியா 
ரவர்கள் சனனவுரூக் கணித்தான விற்கோலத்தெம்மா 
னுக்கு ௮ப்போதே “ுணிதிகழமு மணீமாடமளாவுதிரு 

ளிற்சோலாபணிபூட்டேனெனலிரகம்படைத்தவெளைப் 

பார்மீதில், அணிவுடனே கொண்மினெனத் துய்யதிரு 

வாக்களித்தால், தணிர்சனை க் கோள்வேனலஅ.தகள்ளி 

விடமாட்டேனே,”' எனத் தொடக்கத்து ஒரு பதிகம் 

பாடி அம்முசலியாரி௨ங் கொடுக்க ௮வரன்புடனேற்று 

ஆசியும்பெற்றுச் சென்னைமாராகர் தனச்கழைப்பப்பச் 

சைமலைப் பண்ணவனைத் தரிசிச்துச் கொண்டு வருவ 

லென விடையளிக்க முதலியார் திருச்செங் கோட்டை 

LITO LG BOOT 

இக்காலத்தில் சித்தர் திருவாய் மலர்ர்தரளிய 

நூல்களைப் பலர் பாராட்டி யவற்றின் பால்வைத்த பே 

சன்பினால் தேவாரமெனப் பெயர் தீட்டி யச்சிட்டுப் பர 
வச்செய்யக் கேட்டு, மொழிக்கு பொழி தித்திக்கும் 
தெய்வத்திராவிட வேதங்களாகிய spur பாடல்களுக் 

கன்றி மற்றியாவர் பாவினங்கட்கும் தேவாரப் பெயர் 

தகாதென எற்புறுத்திக்கூறிப் பாமாலை பதிக முதலிய 

பெயர்களால் மற்றையர் பாடல்களை யழைத்தல் மரபன்



(ஞானடித்தப்பிரபாவம், SGT 

றென விளக்கினர். இவ்வுண்மை யோராத கமிழ்ப் பண் 

பு.ஈர் சரவணாபிள ளா சுவாமிகள் நால்களுக்குப் பிறரா 

லிட்டபெயரளைக்கண்ட மாதி! தப நா த்த. அரறுமயைசொண்டு 

Lc றித்திரிகையில் அவர் wars சாமோயாற் பிடி. 

க்கப்பட்டு ர oo cal OT வ்வி சத ப ils sar) கன்று பலருங் 

cn, ற, இத்தர் அற்புதமணாத்நு் கண்ணாக்கண்ட அவு 

ஷ்ராபொருவா சரவணப் ள்ளையைகோக்கிகீர் சித்தளைய 

டக் தாலன்றி யி்ப்பெ G கோய்தாராதென்றுரைக்கக்கே 

மி இசை ற் al Fi ழ் த்தசவாமிை யடுத் தி, த் திர வெண்ண! 

ம ப் றி Le § ய் ப் 1) ர iG wom ws gh hi iB அப் பெய்த Oa நா அச்குட ர் 

வின்மிரைப் பரனருளா லமிமாதி இத்து heh 

பொருக்கிவிளை யாடியமெய்ச் இத்தா 13 ழ் வளர்க்றாம் 

தாவில்சிக்த ௪ பைக்க இபன் பொழுளை நதி Own ape’ 
4 ர t rn . yee eae * . ro . 

கமிம்காட்டுக் முருகைாகா அழைக்க: ou fh ந்தோன் 
c 

கேவர்பொய்யா மெ ரழி ப்படியுண் பாசுலே துதற தான் 

பப்பிணியா மிருட்படலஞ் சிதையவமு மருர்சாம் 

மேவுமொளி பாப்புறுமார்த் சாண்டனென வடர்ந்த 
ce 

Qa டி * * ௩ a of ட 

லெப்பகோ WHOIS TOD அபபுகலாய {5 Gui Guy sar, 

௮ இல் . * டக . el ச் 

எனப்பலபாடல் பாயிரமீற் து அறல் தாம நோயா ற்ப! 

ட்ட பாடும் அபூ Lp 5 Gis a போன our அம் விளக்கி மி 

ழம், Hoo ர், இ) வவுண்டை தனை Sait a ற்ச்ண்ட. i ரஈகற்பட் மு. 

ஐம்ச்தார் சிக்தாபெருமானை யடைந்து கம்ருறை யளை 

தீதும் தெரிவிக்க அவர் Boor Bie. ஐ அம்ச ணுடி 

அச்சமீன்தார் மனைவிக்கு வாய்ந்த ொசோபாதையை 

யொழித்த, மசப்பேறுபெறக் கரணை பாலித்து அன் 

வூராலயத்தில் யக்தரதாபனம் புரிக்து ப.இிகமும் கட். 

டளையி.. டருளினர். அப்பால் அற்றார் ஸ்ரீகாயறின் 
டர . a ௩ ௪ se) ப் உட . . } . 

மலேச்கூரருக்கும் அறப்பளிச்சரருக்கும் தமிழ்மாலை 
r 

wv



௪] ஞானத் தப்பிரபாவம்- 

பலசாத்தி, தமறு.பச்சைமலைச் சற்குரு நாதனைத் 

தரிசிக்கப் பரிவுகொண்டு சென்று அபராத விண்ணப் 

பமெனு மாலை பாடித் தரிசித்து, அடியேனை யாட்கொ 

ண்ட வரசே ! தேவரீர் திருவடிச் துணையே விரும்புமெ 

னைப் பூலோக வியாபாரத்தி லேவியது நலமோ, இது 

தகுமோ வென விரங்கவும், பச்சைபலைப் பண்ணவன் 

சித்தரை மோக்கி அருட்செல்வ! உன்னாலிவ்வுலகத்தி 

லாக வேண்வென சிலவுள,அகலின் செல்வாயென ௮வ 

வாணைக்கஞ்சி விடை பொறுச் Granta saa கெ 

முக்தருவினர். சித்தர்வருஞ் செய்தியைக் கேட்டு பேக 

த்தைக் கண்ட மென்மயில்போல் பகிழ்ந்த சிவமேசச் 

செல்வராடிய மாரியப்ப முதலியார் முதலிய பலர் எ.இர் 

கொண்டழைக்து வந்து பலலுபசாரம் புரிக்கு முகம 

னுடன் வாழ்க் தி மாளிகை யொன் றிலமைந் திருக்2ப் 

பண்ணினர். இன்னபடியிவரிருக்க அந்நாளில் இறிஸ்டி 

பன் காலேஜ் தமிழ்ச் தலைமைப்பண்டி.தர் திருவாரூரச் 

சின்னசாமி பிள்ளை வர்தடுத்து ௮வருண்டைகளை Gwen 

லாம் கண்டு தேர்ம்து ஞான சித்தபுராணமேன லொல்் தி 

யற்றினர், வைதிசசைவ புரா ணிகர் திருச்சிற்றம்பல 

ஞானியார் அசிரியப்பா பாடி Cus Baers, அக்காலத்தில் 

அடியேனும் சிலசர்தகச் கவிகள் பாடிப் பாவினேன்? 

இப்படியாகச் சென்னையின்௧ ணமர்ம்து வாமுகையில் 

பாலர்கள் அவர் மீது செப்பிய பிரபற்தங்களுக்கள 

வில்லை, அன்பர் பலர் வந்தடுத்து வேண்ட அவரவர் 

விருப்பத்திற்ணெங்கச் இருவொய்றியூர், திருபயிலாப் 

பூர், இருவான்மியூர், இருமூல்லைவாயல், இருக்கழுக்கு 

ன்றம், தருத்தணிகை, திருவச்சிறுவாக்கம், திருவிற் 

கோலம், திருவாலங்காடு, திருப்போரூர், திருப்பாசூர்



ஞானூக்தப்பிரபாவம். ௪௯ 

இருமணவுர், திருவண்ணாலை காள்சச்சஈ்சு கோட்டம், 

வட பழளுபுரிறா கலிய சுலற்க ட்குப்ப Ran பாடி. ௮ங்கா 
Me ர் ர் ப t om 

ங்ரூப் பலவடியருடன் செனறு அரங்கேற்றிச் சென்னை 

மாறகரிலுள்ள காலலிசாயசருக்குட்,, காசி விஸ்வகாக 

ருக்கும், சிக்திவிராயகருக்கும் பதிகங்கள் பாடி வீற்றி 

ுர்கருளினர். தருமயிலைத் செ ற்குமா டவீதயிற் சித்தி 

4 சத்திரம் காமிக்க வியாசர்பாடி. விராயக தலியார் 

சகோதார் அப்பாசாமி முதலியார் குமாரர் “இர் துஜன 

Laem” பத்திராதிபரும், சிவராம சங்காரத்தன நா 

லாசிரியகுமாகிய இருமயிலை வித்துவான் அர் சரமுதலி 

யார் விருப்பத்தின்படி தெய்வப் புலமைச் இருவள்ளுவ 

நாயனாருக்கும் ஒருபதிகம் பாடியருளினர், இச்சித்கர் 
ro ச . ச டி ௪ . e * ச 

கர்த்தியினைக்கேட்ட ஐக்சோர்ட் வக்டீல் விசுவநாத சா 

ஸ்திரிகள் வற்.து ஈல்லுரை பகர்ந்து வேண்டிச் சித்த 

ரை எழும்பூரிஒுள்ள தம மாளிகையி லெழுக்தருளச் 

செய்து பற்பல அங்கிலேய வயித்தியர்களாலும் தீரப் 

பெறாது தமச்குண்டாயிருந்த மீர்வியா தியினுக்கு மரும். 

தேற்றுண்டு செளக்கியமுற்றனர். அதுசமயம் மாயூரம் 

வித். துவான் திருஷ்ணையரொன்பவர் சென்னைக்குவர் த 
இ . ர உச ச ம் . . @ உக்பா ஐ ் ் 

ன்றி £ DB SID BLL (றி) ழி! த தாத தர்ப்ப 1 ௫72.7 

த்இனம் ேம்மணிமாலை கலிய பதிகங்கள் இத்கர்மீது 

பாடினார், பின்னர்த்திரூவாமாத்தார் அழயெராகர்மீது 

பதிகம்பாடி யவர்சகநிஇயி லரங்கேற்ற வத்சேசித்துச் 

சாற்ள குணசிலராகிய மாகியப்ப முதலியாருடனும்அடி. 

யேடைலும் அவவுரேகினர். ௮பரவருணகிரியாரென 

அரும்புலவ ரனைவரும் , கொண்டாடப் பெற்றவரும், FR 

தச்சரபமெனச் சகத்தாற் புகழப் பெற்றவரும்காற்பதி 

பிரங்கவிபாடியவரும் திருப்புகழ்ச் ஈவாமி யென்றும்



Biv ஞானித்தப்பிரபாவம்- 

மூருசகாச மலாமி யென்றும் விளங்கிய தண்டபாஷம் 

சுவாமிகள் அவ்வாமாத்தூரி லெரர்கருளியிருப்ப தளை 

யுணர்ர்துூ அவரைச் சக்திக்கு, அவர் “மன் னாமே இக்கு 

ரைப் பற்றியும் அவர் ஈடதி இவரும் வேள்வியினைப்பற 

Buyin தெரிர்தவராக விரும் ஐம் அவர் நடத்தும் வே 

ள்வி ஏகானமவாதிகணடக்தும் பச “பந்தன வேள்வி 

போலு மென்றெண்ணி அருயை கொண்டும், சித்த 

GONE குழந்தைப் பருவத்தில் சண்டிருர் தவராகலின் 

இப்போ துமறந்தும் வந்தசிச்தர் பணியாது பக்கத்தில் 

வீற்றிருர்கமையால்௮ஃது அஈம்பிரகாயமென வுன்னி 

யும் சிறிது மனதில் கோட்ட முடையவராயிருக்க, இவ 

வளவு முண்டாகுமென முன்னமே திருவருளால் தெரி 

ந்துகொண்டே டத்தர் ௮வர் நினைச்ச யாவற்றிற்கும் 

சமாதானமாக வொரு கடித சீ திலெழுதிக்கொண்டு வற் 

இருந்தமையின், ௮ச்சடிதத்தைச் எவாமிகவிட த்தில் 
கொடுப்பித்து விட்டுத்தாம் அலயத்திற்றாச் சென்று 
நூலாங்கேற்றித் திரும்பிவர்கனம், உண்மையனை த்தை 

யுர் தெரிந்துகொண்ட சுவாமிகள் சித்தரைப் புசம்ர் து, 

ஞானகித்த. மூர்த்தகளிர் சாட்டினிடை கூடியதால் 

moot Fg air நாசமுற லென்றென்று--பான௫த்த 

முள்ளகொண்ட மெல்ரை மொருங்குது திக் தேச துன் 

வளளலரகுண் மாட்டி ம தி 5 Si. | aed 

கொல்யும் புணியுமறுங் கொற்றமன்னர் நீதி 

நிலை wait செ சரிழ்ச் ஏர் -- துலையாய 

UT SH GF BIA வாரு மனிதருகஙி ௩ டிக்கழிப்பார் 

ஞான௫க்த டடல்செயு நாள், 

பாக தகி Labo ஐவன் மாமாலா த்தா ட் சன்பாச் 

raps an ட ட கண் வி ன் FH IID G UIT DLS BEG FTG Gm OT DG LIL Gae
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ஞானச்க்கு ஞாமொருவ னல்லோர் HOS Gorell 

வானகமும் பூதலமு ம் வாழவகனுக்--தான கமிழப் 

பாமாமி பெய்வசணப் பார்ப்பதென்ற றன் ேவட்கை யெ 

HT LT IT (! ரீ ணை 1. ண்மைகா ண் ம் 

  

ல் இல் 

ப்ட் க ட் 0 வர்ம இடத்தும் எனப் பலபல பாக்களையும் பாடினர். பின்னர் இத்தா 

சென்னைக்குக் தரும்பவம் நற்றாள் கொண்டையமண்ட aed a 08 CDH றப்ப ம்ம் ou BH OUST OW LLL 

லத el தீ இரு ay Fy GIN Int oh ரி ல் [பம்மி ள் (2௦0 ப்பி ear 
c i ட 

. . . . . . . oy. 
a) 1112 வரர சொ ௮1 மையின் ற் fob இரு LAD HOST T- 

. eo. + es டத . ம் ம ர 

& SG ape Buse றி சிலர் சென்று லை யி ணம் செப்ப 

அவர்கள் வேண்டு கோ ளூக் இபைய்து அவகலர்கி Bin Lf 

ராம்கைராலயமடைம்நு, பஞ்சாக்கர யந்தரற்தாபிந்துப 
“oN ப “ + . 

U1 GLAST யொ ர் Morte ப்படு & இ, திப்து ஏழாவது யாக் 

த்தி ணை இவவ, ev (பூப் £9. த்தி aal [Now LD பெ ய்ய [மெனக் St. 

டளாயிட ஹ் சற்கிசைர ண் Dt னவ, ரார்பாலிற இய 3 ல ஒரு 
று ஃ 

பெரிய யாகசாலை செய்து பல்றுபகரணங்களு மட்ம. 

வைத்துச் சித்தருக்குத் தெரிவிக்க யாகஞ் செய்யவே 
. டி 4 . . ௩ [ஆ ண்டிய தினத்திற்கு முர்திய நாளே அவசெழுத் தருவ 

௮. 03 @ ௩ இ 0 ச . « * ச ; 

யாக சால்யினை ரோக்கி யிப்பெருமண்டபம் பயன்படா 
(ஆ ச . . க ப ல் ப் ல 

தெனச்கூறி அம்மண்டபஞ் செய்தோர் மனம் வருந்தா 

ன் நிற்சவும், திருவருட் பெற்றியைர் செல்வனே தெ 

ரிவிக்குமாறுங்கருஇி ப்ர்புவனும்பிசையை விமானத்தே 

ற்றி ஈகா வலம் வரச்செய்வித்துக் கோயிலுட் புக் 

குக் சலயதாபனஞ்செய்து வருணனை யுச்தேசிக்சு வே 

ள்வி தொடங்குமோரை வந்தடுத்தலும் சித்தர் கொண் 

ட்ரை விளித் தி யாரும் வெளிவருவீராக மண்டபம் 

சிதைந் இமிமென யாவரும் அங்கமே வெளிவர வெளி



(p) 2- ஞுனித்தப்பிசபாவம். 

வற்தவுடன் மேகர் கோன்றிக் கறுத்துப் பெருமழை 

பெய்து வெள்ள 8 FIM UMTS யாகசாலையை சாப் 

யெ.து, தங்களெண்ணம்பிறைவேமிபதெனத்கதொண்டர் 

௪ள் பலரும் சிச்கரைக்கொண்டாடி. வேறிடக்இில் யாக 

சாலை குபி ற்றி மீண்டும் பகப்பொ ரன் சேகரித்தனர். 

வேதியர் சிலர் தங்களையின்றி யெங்றனம் யாசமுடிவு 

பெறுமபென வெண்ணி பனக் 7சாட்டங் கொண்டொரு 

புற மொதுல்கிறிற்க, சஇத்சர் சாலை புகுந்து யாக மாரம் 

பிக்னாம் தருணத்தில் வேகவொழுக்சுகஇற் சிறந்த பற 

பல வேதியர் (இ தன்றே யத்தின் அம் வலிய விரைவின் 

வற்து சா ம ௮ மையோ றி, கிரியைகள் முடி. 

SBA பூணாருதி செய்துபோயினர், சித்த சுவாமிக 

ளால் வேள்வி ௪சுமாக நிறைவேறியது, அவ்வேள்ளிப் 

பூர்த்தியில் திருச்சிற்றம்பல ஞானியார், பூவைச் செங்க 

ல்வராய முதளியார், மாயூரம் கிருஷ்ணையர், சந்தப்புல 

மைத் தங்கவேலு பிள்ளை, வண்ணக்களஞ்சியம் காஞ்சி 

நாகலிங்க ca, தலியார், கூவம் சிங்கார வேலு முசலியார் 

(pain a ga இகாமணிகளாலும் அடியேனாலும் பா 

பிய பிரபந்சங்கள் அரங்கேற்றப்பட்டன, அத்தர் மறு 

படியும் அடியார் கூட்டத்துடன் "சென்னைக்கு வற்து 

Ceri gear, 

குலசேகரம் பட்டணத்தில் வாழ்ர்.து கொண்டிரு 

ந்த தமது தங்கையார் மனத்துறவடைர்து ஒரு காள் 

தம்முள்ளே யெண்ணுவாராயினார், நம்மை யன்ற தா 

யாருயிர் துறந்தார், ஈம்முடன் பிறந்த தமையனார் ,துற 

வடைந்தார், ஈமது சந்ததிக்கென வொரு சேய் பிறந் 

தாயது, இனி காம் ஈமது கணவலுக்கு முந்தித் அஞ் 

சுதகலே கடனெனச் தீர்மானித்து காளுக்கு காள் உண



ஞானடத்தப்பிரபாலம்: ௫௩ 

வினைக் குறைத்து வர்தனர், ௮ துவே அம்மையாருக்கு 

வியாதியாகலிலாக்தது. ௮ச்செய்தியானது சத்தர்செவி 

யிலுற்றவு..னே சென் னயினின்றும் பிரயாணப்பட்டுக் 

குலசைஈகசடைய, தங்சைகண்டு சித்தரா தரடிபணிக்து 

தேவரீர்விரும்பியள்ள ௪ச்கரவபமுடிச்க மாதாமகரால் 

கொடுக்கப்பட்டான் செய்புன்செ ட்மனை முதலியவற்றை 

தங்கள் பெயருச்கு முடித்து வவத்திருக்றாஞ் சாதன 

ib gil ஏற்றுக்கொள்ளுமென, id wr அம்ம ௭ ன்சொல் 

புகன்றனை எல்லா ர்க்குமுள்ள Boor அம்பிகையடி 

நிழலே சாதனமா மன்றி வேறு சாதனக்காலென்ன 

பயன்? நீ புவனாம்பிகை பா இழி] 0 லடைந்தூ நில்லுக 

வென்றோதின வச்சணமே அவ்வம்மையார் (சயவரு 

டம் அடிமதி சசமிதிதி) லவபதஞ் சேர்ர்தனர். சின் 

ளைவவூரில் சிக்சசெழுச்சறாவி யிருக்கையில் அவவூர்ப் 

பள்வனி வாசல் மோதின்சாயபு தம்பி யென்பவர் சத்த 

ளை வர்தடுத்து ஊஞ்சற்பாபாடி யாள்வாத Oe MF 

சென்றபின் ஆற்.நாருக் கெழுக்தருவினர், FS wo api 

தருள்வதுகேட்ட ௮ந்ஈகரார மழையின் நிப் பயிர் வா 

டும் செயலைக் குறிப்பிட்டுக் கும்பிட்டு முறையிடச் சித் 

தீர் முறுவல் கொண்டு என்னாற் செயப்படுவதி யாது 

மில யென்று கூறலும், ஐய ! செங்குன்.றாரரிற் பதிகள் 

செப்பி மழை பெய்தமையும், பொங்கி வரும் பாலாற் 

றிற்பொழிர்தது மிப்புவியறியுமே எங்கள் தவப்பேற்றா 

லித்தகருணம் நும்வரவை மங்களமாகக் கொண்டோம். 

மறுத்திடா சருளுமென வூரார் வேண்ட, தெய்வச் செ 

யலைச் சிர்தித்துச்சோமசுத்தரிமாலை கூடுதுறை முதலிய 

பாமாலை பாடி ஈடராஜ சரற்தியி வரங்கேற்ற மழைக் 

குறிட்பு ஒரு சிறிது மிலாதிருக்கச் சித்தர் தமதான்மா 

ர்த்த ஈறர்ததியாகிய வ.பிரவர் முன்னே,



ar நோனசித்தப்பிரபாவம்: 

. yo a ச் ர ன் பசு 0 க ர ர 

பானமகளக் கொய்ததுவு மன்மதனை முனனணால 
இலை ப கலர்ஸ் வர “கெட வலகிப இ HN Dl ற் லர்ஸ் வர் (டு... ய Bil OF Lol LLL டு] BLK wu 

ஈத்தியமே யானாக்காற் றப்பாதிவ் வாந கர்த 

இத் இன த்தி ல் லான்பொ மி ய வே. 

al ea oh anit CE, G BED oo Sate ரர றி ட இம், இத் wil dh GB Gia on 

வல் in பால் பார Lp வெள் ளம் பெ ர் பூம் abl on பு கியது, 

a. Pas இத் Gil Ha னியா ரூமரிக் செ [தரு ஹிப் பகல 

இக்கேசர் பாரமாலைசா த்தி தீ இரும்புச் சென்னைக் Gai 

இனிமேல் சின்னானை கரக ௫ சனிக் தி ரூக்க வேண்டு 

ன்னும் முறிப்பை அன்புக்குக் தெரி விக்க அறிர்சு 

Fl பரிஜிடைரார் ர் இ) ராமநாத முதலி! யா சென்பவர், பொ 

oar DG A Bis புர்கான் பயவா & Gow Het Gunéay d a 

புகுதோடுக்கூடிய Labronlu apt é awe Bu வர்த்திய 

ராதர் இருக்கோயில் சொண்ட பூலிரு 8, த வல்லியிலே 

யொரு மடாலமபப் D0 Bow ட செய்து ௮ம்மடத்தை௪ 

சித்தர் போர ற் சாதன செய்னு சிக் தரத் EES LHS 

தெரிவிக்க இ aye பூவும் Gao oud ear இரு விளையாட் 

ட னத் கரு இ Sy, அடியா ப் ற் ஹ் நியிற் இ SF DIG 5 i அன்பா Lor ர் 

ய.ப்ப முதலியார் முதலிய தொண்டருடனும் அடியே 

eg அ௮ல்விட மெழுர்தருஸி மடாலயத்திற் பிர 

வே௫ுித்து ஈல்ல வோரையில் புவனாம்பிகை S65 HT 

G5.g wom Ouray uT gin, QRawoOiurhus gin, BO 

முறையொரு பாலுமாகப் பாராயலாஞ்செய்ய மக்கள 

வாத்திய முழங்க விருந்து கொண்டிருக்கையில் அற்றை 

நாள் எட்ட வது யாகம் உ ற் Ds ணர் ந்து HELO Fs gS 

வைத்திச்உர் கோயில் சல்யாண மண்டபத் த்தில் சிவனா 

டியார்கள் இறப்பாக் கொண்டாடச் சிக பெருமான் 

சேவள்வியைப் பூரீ த்தி செய்தனர். 
Qu e ர்



ஞான ிழ்தப்பிரபாவம்: நுரு 

ப ஐபங்கசொண்ட தொண்டை பண்டலக் ளு 

வேளாளக் கிருப்பிடபாயுள்ள பூவிரும் சவல்லி wail 
Seat ட i a tat ர் 

, . ரூ ர - . . 2 a . 

லே புண்ணிய மாணவ கிய சிக்கர் பெடி, மானெழுக்க 
aon . ட ளு . 

மு ரி THE: OU TUEN GY hf Mi GIT வல்லா ராவ lf SU GIL uf 

. . . f} ம * க. ஈ a) . ௬ . 9). : . . () 

GOB BTID BHA Le M69 MUTE Ih Go க AB TA BUA GAM Sh HiT at 
a! ர் வ் ர் ட் ர் oN 

ட்டு ர ட ட a a . Gs ன உ ௪ ர டு ௪ 

ல் ௫ an (1/0. & ou ou 1) வாயாக் “பி் BLO GoW usr tt 

ரூளலும் பர்னை பலை நாதன் பரிர்சாண்டு கொண்ட 

பப்பண்ல டப்ப ட் பண்பே யெனக் அபபண்டைய நறறவயாடை இப பணமப மயன் 

. . ச SN 

Bor) கொண்டு, அளுடைய பிள்ள யாசையவா தருக 

சற்தையார் தொடார்சறு போலத் தாது தற்தையார 

BU Git வர உடனே சி இருக்கல படைந்து தமது 

தொண்டா் குறிப்பின்படி. திருக்கோயில் பேலகச் கோ 

பரவாயிலுக்ச் சமீபமாச வெழுர்கராளியிருர் சனர் - a ப இ கு TLL ப] ல் (Lf Be (156 (ரீ i she Vy 

Yb Bor Oi rcp ந் திருருளி யி ருக் GUD Gi, aise ain Cra 
உட . a க ச . ஜ் சீ . 

வரிக்கும் பாமாலைப்பாடி தீ தன்னைவக் தட ag கிருஷ்ணா 

னந்த யோதியினைக் கொண்டு இர ங்சேற்றி வைத்தனர். 
தது yet , . 9... . sf டி soe 

சித்தஞாருள்பெற்று விளையாடும் சர்க்திபினை த்தேர்ர் து 
. க ர ம க . ச உட 

மகா விச்துவான் CF சுந்தாரம் பிள்ளே மாணாக்கா 

Crane gon ள், புத்தூரிராமசாமி நாயுடு, கரு. 

புரம் அறுமுகச்கம்பிரான், வேங்கடாசலவையர், மூச் 
அர் சிசம்பா பிள்ளை, தியாகராஜ செட்டியார் மாணுக் 

கா் சேஷையர் அரங்கக்துவச நாவகர் மு சலீயோர் இ 
க . க ௦ 6 - . 

சீசர் பெருமான் மீது அனேக வரிய பிரபற்தங்களைப் 

பாடனர். பின்னர் இத்த சூறா தி இகள் இரிகர புரசு 
பப ௪ கடட ட ௩ { at Sf . 

மாறா பூதே௱வார்சரும் பிசம் பாடி யரற்கேற்று 
os உ ௪ 

aN, அடியாரருமையினை யறியாக சல புலவர் சண் 

முசத்தம்பிரான் அவாமிசளைக் கொண்டு அரூயையால் 

சல சேள்ளவ்சேட்டும்படியலுப்ப,இருவருளால் அத்தம் 

ரன் அலாமிகள் முற்று மாறாடிச் சிச்சரைப் Ys lpm



டூ௬ ஞான த்தப்பிரபாவர். 

௮ சொண்டாடி பகிழ்ர்தளர். இவ்வாறு Ber சாட்கழி 

ய, சிவரோச் செல்வர் சர் அலைகலோக மா காவிய 

புவனும்பிகை யம்மையார் பெயராலும் சர்த மூர்த்தி 

கள் பெயராலும் ஒருசபைச் தாபிச்ஏச்சுருஇர் இத சமூ 

ர்ச்திகள் சம்மகமேற்று Poo OP FONT, பகாமாதம், 

உச்கராயணமாம் ஈபதினச்தில் ப்ர்புவனாம்பிகை பக்த 

ஜான சித்தசபை காபிக்து அன்னஈபைச்கான சட்டமுத 

வலியன வகுச்து, அடியார் se Bull p Enis அன்பரா 

கய வேணுசோபால நாயடுவைக் காரியதரிசரியாசு நிய 

[நிச்னாை வச்கன ர், இச்சபை நாளுக்குகா ணனியோ இ 

வாச்சின்னாட்பின் இருப்பிடவூர் தருமகர் த்தராடிய திரு 

மாந்துறை சககாக வையரும், ௮வரது ஆப்த நண்பரா 

கிய சேஷையரும் திருப்பிடவூர்க்குப் பதிகம் பாடித் 

தீர விரும்பியபடி யியற்றித்தச அதனைச் சிவிகையிலே 

ற்றி ஈசரை வலஞ் செய்கித்துக் சர்நிதியி லரங்கேற் 

ற் கண்டு ஈந்தோவிர்சனர், இதுடைக்க, காங்சேயம் 

சேோஷா௫ல காயுடு மூலமாக வக்த ஒரு மாறுச்குக் சண் 

oman FBP, inp pin UMHS He earls சணித்தும், 

முடச்சொழிக்தும், Haws FMT KBr, UN பைசா 

சப் பிணிப்பை மாற்றியும் காலை நகரில் ௪ முத்தருளி 

பிருந்கனர். ௮து தருணம், 

அயோ க்தியில் வதிர்ச இராமப் பிரபன்ன யோகி 

ட 
யென்பவர் தனது கனவில் ஒரு மகாத்மா இராதயோக 

. ரீ 
ட்ட ட வு் O wae Lat pa Pye a fg. வாய (ப்பது வடசே பற் ச்கப்பெற்றவரா i, சரி. 

யில் பீசாம்பாறும் சாரத்தில் ஓர் வீணையற்கமண் டலமு 
. . , ச [அட ச இட ot மூடையலராய், சேகமுரவதும் விபூதிரிறைந்ச திருச் 

கோலத்சோடு கூடியவராய்க் கண்டவர் மனதைக் 

வரும் அழகுடையவாாய் அரேச சிஷ்யகுழாங்சலின்



ஞானசித்தப்பிரபாவம்: இள 

   

     

     

   

  

    

   
   
   

   

    

   
    

  

த் BUD was 5 தரிசிக்கப் பெற்றதுமன்றி அ௮மிர்தத் 

் ம் ஈப்பத் தேன்விராவீய பொரியையுக் இருக்கன் 

தையும் தமது கரத்தால் அனைவர்க்கும் பிரசா 

தருளியபோது நமது இராமபிரபற்து கரத்தும் 

ம சாதித்தனர், தமது கரத்தொன்று மின்றியே அத் 

பேருக்கும் போதுமென்னுமளவு பிரசாஇத்த ௮ 

த்தைக்கண்டு இவர் சாமானிய மனிதரன்று, நம் 

் அளவர்த இருக்கோலமேயென மதித்து, ஹே! 

மின், அடியேனது போக்கெயமே போக்கெமென்று 

ம் பழுவர்தொட்டு இரசாள்வரை அனந்தநாள் சாற் 

ர்யண விரதஞ்செய்தும், பஞ்சாக்ினி wo gs Bul esl) 

ம், வைராக்கியக்தால் சிற்சிலகாள் ௮ன்ன பானு 

பன்றியும், சிலகாலம் ஹடயோசமுறையே நாளி 

?கெறியாய் அசனத்தைச்்ஈருக்கியும், விரித்தும், ஜல 

ச புள்வால்கி சஜசகர்ம வழியாய் இரைப்பையும் 

த்தும் நிரம்பும் வரை ஐலச்உதக்குடித்தும், சட 

தனைகள் செய்து உனுமணி முத்தியை மார்க்கமாக 

சத்தை உள்ளிழுக்து நவத்துவரங்க ப யும் பஞ் 

பெழுழுஞ்சேர்ம்த உடையால் அடைததுச் 

வ தபற்தனை பஞ்சமுத்திவாகளால் அப்பிய௫ிக்கப் 

ம், மனம் ில்படாது நலரடுரை மூப்புகெருக்க 

தலம் அடியேனுக்கு உ. ள்ளபடி.யே 9. LIE OL, BUI பொ 

ச உணர்சுதி ௮.நுக்கரடிக்கவேண் மென் றடிபணி 

னர், உடனே அம்பஹாத்பர பிரமவர்ச்சஸ் திறை 

இனியமுசுத்தில் புன்சிரிப்புசோன்ற அருகே ௮மை 

2 ௮ஞ்சலென்று ௮பயகரஞ்சார த$லிருத்தி,பிரமசரி 

பம் ஈமுவாது இது காறும உலழத்த தவப்பயன் அத 

gue சேர்ர்தபடியால்தான் இன்று உமக்கெதிர்



௫௮] ஞானசித்தப்பிரபாவம்: 

சின்றோம் 2 என்றும், ad து கஜா. சகளிய அன்த 

திருவா ப் பலர்ச்தருளி பாறைர்கனர், உடனே Spor 
Oren ag me ot a ட பிரபர்து ஜாககராவஸதைக்கு வற்று ப் ர்றூ கண் 

[ண்] கனவோ நனை B 2/1 எவன் ற] இந்த அ! க்கும் சரியோ 

யமாக உடனே காலை க்கடன்மாடித் so! ஐம்புவனமென் 

இற திருவானக்காவுக்சேரு் போ ன் வழியில் இராக்க 
ச . ory rN oe . 

ருமசரோ SGOT தீ ங்கித் ஸ் D & Gis போகிறவர்க ளையும் 

தங்கள் தங்கள் சக்சேோகங்களை நிவர்த்தி செய் ஷ் போ 

இற ர் க்கு கமாய jin 5 kf, POLIT F Haw ங்களால் 7 டுக் BUS 

  

iL சள அவைக aflsor est LE விலகி (HIGH ரகப் 

போகிறவர்களையுல் கண்டுவினவ, அவர்கள், ஓர் 1 Si 

ORT ஈங்குவர் திருக்கிறார் என்றும், அவர் திருக்குரு 

dia. ரில் தி BE MU GT ரஞ்செய்தவர் என ரிம், மூன்றா லதா 

வருஷ தீதில் LDU IT னுக்கு 2 Daun முக்கமிட் dsp 

O) Koo Min, LF KA) MOH GM PBT Sl டணார்ர் 

Salo) oor wily, ப Ben Dev Gur Bang Visine 

இக்க குறுகா தனிடத் தூ அறுக்காகம் Dis Mb ற்ப்யோ 

சுசாதனைபயின்று லோகோபசு॥ மாகப்பற்பல யோக 

சாஸ்திர ஞானசாஸ்இ.ர வைத்திய FTG 'ரங்களம். Sy 

ரளி, சிவத்தலங்கடோ௮ம் பதிகம்பாடி வருகின்றா ரெ 

ன்றும் இவை முதலான சத்ருண விசேஷூத்தால், (உல 

சத்துள்ள சதுர்வர்ணத்தவராலும் அன்னிய (pared 

மான்களாலும்,  கிறிஸ்துமார்க்கத்துள் பலராதும் 

தோத்கரிக்கப்படுகின்றாரொன்றும். அன்றி ஸ்ர்புவீனே 

சவரி தெய்வத்தை முன்னிட்டுப் பலபல Regs 

களைச்செய்தவ சென்றும், ஸ்ரீ அகிலாண்டேசுவரியின். 

சந்கிதிக்குத் தெற்குமடவளாக த்திருவீ இி.பில் ஸ்தாபிக்



ஞானசித்தப்பிரபாவம்: டு 

     

  

    

    

  

- ஸ்ரீபுவனும்பிகை பக்சுஜன இத்தசபையில் 

நளி யிருக்கின்றா சென்றும், இன்னமும்பற்பல 

கள் ௮வர் அடியாச்சடியராலும் செய்யப்பட்டு 

றன என்றும் எடுத்துப் பேசியதை பிரப 

'வுகண்ட சொற்பனம் ஒத்திருப்பதையும் அறி 

a ajumeesirtnngs பத்தரை 

    

   

    

   

  

   

  

    
   

ட perpen ன இயர்கழுன் பசி, 

கண்டு தனச்( குத்திருக்திய தமிழ்ப்பயிற்கி யில்லாத 

னும் சமஸ்கிரு தபரலையில்கிற்கிலதோத்திரங்கள் 

லி வணங்கிகின்றனர். வர்தகுறிப்பை முனீர்இரர் 

ஹு அருகேயிருத்தி மங்களாசாசனம் செய்து 

ஐயோக மெய்ம்மையைப் பிரப் அ ௮வர்கட்குப் 

த்ததுமன்றி, இக்கலியிலுள்ள வர்களுக்கு வாணா 

: ஞீசமும் முப்பிணிமிகுதியுமா தலால் ௮ர்கோய் 

க்கொடாதிருப்பதற்கான சித்தாவுவக மகாமூலி 

் தலிய கற்பங்களு மீர்தனர், இலகாலம் அச்சித்கரி 

டபார்களுடன் ஈடுபட்ட பிரபந்து மகாமூலிகைக 

FAAS SUG GHAI ot சார்வரி வருஷம் கார்த் 

br Bib ApS HF oar gaa முனிபுங்கவர் நட்ஈத்



௬௦ ஞானத்தப்பிரபாவம்: 

திய குருபூசை தரிசனார்த்தமாக கேரில்சண்ட் அற்பு 

தத்தைக் குருபூதாத்வயமென்று Qe grow ge ooh பா 

வையில் செய்து ஈலம்பெற்றுய்ந் தனர், 

இளி 6 ஓன்பதாவதுயாகஞ் சமீபிக்கத் இரிசி புதம் இர 

த்தினபிள்ளையும், காங்கேயம் வேங்கட பட்டசாரரும் 

செய்க உதவியால் காவேரி நதியின் சிந்தாமணித் ௪ 

றையில் வேள்விச்சாலை நியமித்து அம்பிகையையெழுற் 

தருளச் செய்து பூசை முதலியன கிரமமாக முடித்துப் 

renee do pCa poe, Fu gs He சிலரொருக்குகூ 

19.5 திருப்பரங்கிரி, திருச்செர் இல, திருவாவினன்குடி. 

முதலியதலங்களினடக்கு மற்புகம் போல இவ்ஷோர் 

விச் சாலையிலு நிகழுமோவென அசதிவார்த்தை. பே 
சிக்கொண் டிருக்கையில் ௮ம்மகசாலையில் நாற்பூறத்து 

மமைத்து வைத்திருக்க பாற்குடங்கள் பொக்கி. வழி 

ந்து பெருக்கெடுத்து இரவு முழுவதும் பாலாறு போ 

லோடியது, அதுபொழுது காவைச் சோமசுந்தரம் 

பிள்ளை சிச்தசாமிபினை வர்துதரிசித்து வணம்தி.கிற்க 
வவர்குறிப்புணர்ந்து நிற்கோராண்மசவு ௨ யுமாகு 

மென்றருளிச்செய்து ஒன்பதாவது யாகத்தினைப், வூர்த் 

திசெய்துகொண்டு ௮ம்பிகையினைச் ரித்தசபைக்.கெ 

     

முந்தருளச்செய்கனர், 

   

   

பின்னர், வைணவசமீயத்திலே பிறந்து, நர.ராம 

ணனிடத்திலதிக அன்பு வாய்ந்து சவ தூரஷணை nig, 

செல்வகம்பியெனும் பெயர் புனைர்து நின்ற AG ் 

சப்மாஜிஸ்ட்சேட் செங்கல்வராயகாயடு என்பவர்! 5 

முசோயாற் றரொடக்குண்டுபற்பல மருக்அுண்டும். சிறி 

நீங்காது நாளுக்குகாள் கிருத்தியாக நொந்து மனம் வ 

௬ந்தித் இனந்தோறும் திருமாலைப் பணிந்து ௮வா தி 

 



ஞானசித்தப்பிரபாவம்: ௬௧ 

ருவடிபினையே சோத்தரித்து வருங்காலத்தில் அத்திரு 

மாலே வர்காரென்ன வொருசாள் வக்கீல் சாராயணை 

யர் அர்ராயடுபால் வந்து Rae சுவாமியின் அற்புத 

பனைத்து பறிலிச்துச் கன்னறுடை னழைத்துக்கொண்டு 

தருவாளைச்காவை யடைய, சித்தர் முன்னிலையில் நா 

டு சுனது சிவத்துவேஷக்க 'யொருபால் கட்டி 

வைத்துத் சன் குறையளைச்துஞ் செப்ப, சத்தவேத 

கன்பகாண்டத்திற் குறித்தபடி அரசுக்கும், wb Bung. 

கட்கும் நாறுகுடம் பஞ்சனம் செய்து, அம்பிகை 

சந்நிதானத்தில் ஒரு மண்டலம் வரையில் அபிரம் விள 

க்கிட்டு, அர்தணரோரராயிரவர்கட்கு ௮ன்ன தானஞ்'செ 

ய்து அம்பிகையின் திருநீற்றுப் பிரசாதத்தை யன்புட 

னேற்று அலிம்,த முண்டுவரின் இக்கொடிப. நோய் தீரு 

மெனக் கட்டனளயிட்டருள, அ௮ர்நாயடவு மதற்கசைய 

லப்பெரு நோயைத் தீர்த்தருளினர், இன்னவுதவியை 

மறவாத செல்வ நம்பி வேண்டிய பொருளுதவிக் காவி 

ரிச் சிந்தாமணித் துறையில் பத்தாவது மாகத்தினுக்கு வந் 

இருந்து போற்றி யாயுள் மறையிலதிக ஈம்பிக்சை கொ 

ண்டு வாழ்ர்து வருகையில், தன்னைக் கோயமுத்தூருக் 

கு மாற்றிலிட அர்சசருக்கும், sora Cor ogee 

வேண்டுமெனச்சுத்தரை வேண்ட ௮வர்வேண்டு கோளு 

க்கியைந் து அங்குச்சென்றார். வழியில் ஒட்டம்பட்டிப் 

பொன்னம்பலம் பிள்ளை யென்பவர் வக்தடுத் த, கூறை 

யிரஃ து ஆட்கொள வேண்டுமென நிற்ப அவருக்குப 

சேசஞ்செய்து கோயமுத்தூரினை யடைந்தனர், இவ்வி 

டம் வீற்றிருர்கபோது இராமண்ணா வென்பவர் வந்த 

டுத்து வணங்கி அனுக்கிரகம் பெறறுய்ந்தனர், இன்ன 

பதிபிலமருஞ் சில கொடியர் சித்த முனிவருக்குத் Bw



௭௨ CF! னசிச்தப்பிரப. வா், 

கு விளைவிக்கக் கருதி ௮அகாரத்தின் வழியே விடச் தினை 
யூட்டுவிச்சச் இத்தருன்டு பேரூர்பட்டீசன் மீது தமிழ் 

மாலை சாற்றித் தீங்சசன்று வீறறிருக்கனர், இவ்வுண் 
மையை நேரே தேர்ந்த பற்பல வித்துவான்௧ள் பலபா 

மாலை சித்தருக்குர் சாத்தி ப௫ழ்ர் தனர், 

சித்த.நாற் கடலை வாய் படுத்தருந்தியவரும், சன் 
னிவ வாடிக்கதிபருமாகிய மலையாண்டிச் சரி தாரை 

கோலவையம் பதிக்கு வர்திரூர்சபோது தனது ஈண்ப 

ரும் சித்த மூர்த்திகளி னன்பி னீபெட்ட வருபாகிய சப் 

மேதஜிஸ்மேட் செங்கல்வராய நாயடு வால் இத்தரினற் 

புதஞ் செவவனே தெரிந்திருந்தும், தான் படித்திர 

ந்த சத்த நால்களின் வல்லபத்தால் நாயடுவை நோ 
க்கி நீர் க.றியஐ உண்மையாயிலும் ௮ச்சத்த செபக்கு 
ள்ள சிற்லெ சந்தேகங்கட்குத் தக்க விடை பசர்வாரா 

னால் ௮வரன்புக் 8டுபடுவதுடன் யாகசம்பூரணமு மிவ 

வாண்டிலேயே ஈடத்து. தற்காகப் பெருக் தொகையுங் 

கொடுக்கிறேனென, சாயடு சித்த மூர்த்திகளுக்கு விண் 
ணப்பிக்க அப்படியே திருவருள் கூட்டுவது போலாச 
ட்ட்மென மறுநாள்காலையில் பல மேதாவிகள் கூடியி 

ருக்குஞ் சித்தாச்சொமத்திற்கு ஜமீன்தார் வந்து சித்த 
ரூடன் அளவளாவி bore Tai சம்பாஷணை செய் 

அ முப்பூவிணைமையினைக் கேட்கச் சித்தமூர்த்தகள் 
அருணிறையு நாதவுரு வாகினோன்காண் 

௮டிநடுவா முடிவாகி யன்பர்க்கென்றும், பரு 
சுமுசு வாரியன்காண் ஈன்னாலுள்ளும் பாவி 

னன்காண் முன்னிரண்டிற் பழுத்அளோன் 

காண், மருளறுநல் இபசாகத முற்றமே 

லோர் வ வாழ்த்தினன்காண் ௦ எனஅரையு பன 

ச்துட்கொண்டு, கருணைசெயுச் திருபலைவாழ். 
தந்தனருனகாண் கருத்தவன்சாண் ௮வனெ 

மதுகண்ணுளானே,



ஞானசித்தப்பிரபாவம். ௬௩ 

சொன்னசெய்யுளைச் கேட்கச் சித்தர் உள்ளபடிமய 

திருவருட் பெருஞ்செல்வரென அவரிடத் தன்பு பூண் 

டது மன்றிப் பல்லோரறிய விரந்தயாக சம்பூரணக்தி 

ற்கு முன்னுள்ள கையொப்பச்சாரர். கொடுக்கனும் 

கொடாளிடிலும் யானொருவனே வேண்டும்பொருள் 

கொடுப்பெனென வுறுதி கூறிச் இத்தர் மீறு பலசந்தர் 

செந்துறைப்பா வியற்றி விடை பெற்றனர். Dj au Low 

மிருந்த ஈண்பர்களி லொருவராகிய CF port ai ger 

மிக் கவிராயர் தனது நேரினடர்த வற்புதக்தை யாரு 

மறிந்து க்ளி.ர மகோபகாரவிளக்கமென வொருநா 

லியற்றி வெளிப்படுத்தினர். 

இல நாட்சழித்தப் பதினோராவது மாககாலம் லக் 

தடுக்கவும், செல்வகம்பியும் துறைமைப் பஇியாரும் 

கொடுத்த திரவியத்திணக் சொண்டு நடத்த முயலு கை 

யில், சாவிரியின் கண்ணே பெரும் பிரவாக மோடுவ 

தைக் சண்டு புவனும்பிகை பக்தச்ன சித்த சபையில் 

யாக சாலையும், வேதிசைமண்டபமும்கியமித்துச் சருவ 

லோக ரசாயகியைச் ிங்காசனத் தேற்றிப் பூசையாற்றி 

வேள்வியைப் பூர்த்டி செய்தனர், சின்னாளைச்குப்பின் 

இத்தாறர்த்தியின் தந்தையார் வழச்சம் போலக் கர்த 

சஷ்டிவிரக மனுஷ்டிக்க வாரம்பித்து, செர்தில் வேல 

ன் வள்ளிபங்கன் ௮:பில்வேற்கந்தன் சூரைலென்றோன் 

என்னையாண்டோன் இணையடிமறவாது ஆறு நாளும் 

பிளகுர் தீர்த்தமுமுண்டு விரதத்தைப் பூர்த்தி செய்து 

அது முதலாகவே நாளு முணவினை யொழித்துப் பா 

லொன்றே யுணவாக்சொண்டு பாரிற் பற்றொழிர்து பர 

னடியே பற்றாகக் கொண்டு எந்தை குமசேசலுடனிர 

ain. pisos Bax புறவெண்ணி வாழு சாளொருதினம்



௬௪ ஞானசித்தப்பிரபர் வ'்- 

தமது புத்தரை யழைத்துக் குழந்தாய்! சின்னாளைக்கு 

(றன் நீ நினமுயக்குக் கூறிய வுறுதியினை மறச்தாய் கொ 

ஸ்லோ? ரான் காணும் விதி சிறித மில்லேனாயினும் 

ரியோர் ஏந்திமைஃய பணந்து குலவிட விரும்புசன் 

றேன் எனலும், சிக்கர் உடனே தான் சொண்டிருந்து 

யாத்திரைக் காலியினை நீக்கித் தந்தையை நோக்கி ஐய! 

யானே கொண்ட சாவியினுடை நீ தானே நீக்கக் கரு 

துவகாசச் கண்டேன் எக்கருருவுள்ள ஈயர்கதுவு மீதா 

கானே யென்னத் தந்தையார் மற்றுஞ் ல தனியாசக் 

கூறிப் பசமயிலாரு பானடி நீழலில், விளப்பி வருடம் 

ஐப்பசி மதி WH TL BR உத்திர நட்சத்திரம் DUT th 

ரளினர், சித்த ஈவாமி செளமியமார்ச்சுத்தின்படி கொ 

om தீரத்தில் சமாதிமூடிச்துப் பஞ்சாக்கர மேடை 

சாபித்து அல்லிடத்திற்கு முத்தீச்சாமெனப் பெயர் 

தட்டிச் செட்கடன் யாவையும் ஈரைஈ்று தனஞ்செய்து 

குருபூசை முடிச்துக் சன்னண்ப ரொருவரால் ஆலய 

மொன்று சமைப்பித்தனர்.௮ DM MOT LIT UTE. BI A Td 

சுத்திலே வைணவ சமயத்திலே தாதாசாரியர் மரபிலே 

பிறந்த சீனிவாசையங்கா ரென்பவர் பூர்வவினையினால் 

தின்மனைவியொடும் தன்மத மொரீஇ விவிலியமசுத்தொ 

டக்குண்டு சாம்பாலேன் எனப் பெயர் பூண்டு வாழத் 

தனது அறுபதாவது வய்இல் சூலை நோய் வாய்ந்து 

அதுதிரப்பெறாது எங்குந் இரிந்து ஏக்கமுற்று வாடித் 

தான் கோயமுத்தூரில் காட்டிலாக்காவில் ரேஞ்சு அபி 

சராயிருந்து கொண்டிருக்கையில், சச்கரைத் தரி9த் 

துத் திருவடியிற் பணிந்து ஆண்டு கொள்ளவேண்டு 

மென வஞ்சலித்து நிற்கவும் குரு சுவாமி பனமிரஈ்கிச் 
Fru sat gh Orig எற்திரங்கட்டி, யிறைவியரு ளெ 

ய்துகவென விபூதியளித்து அலுக்காகம் செய்யப் பெ



ஞயைற்தப்பிசவர்வபம் ௬ டு 

ற்ற வொருவரேயாம். இவர் சூலை நோய் நீங்சப் பெற் 

௮ப் பிரம்பலூரை யடைந்து சித்தர் பிரசாதத்தால் 

அரிய மாந்திரிகராகி யனேசு பிரமராக்சுதங்களை யொ 

மித்தும், கோய்களை த் தீர்த்தும், செலிமை மாற்றியும் 

கண்ணளித்தும் வாழ்ந்தனர், இந்நாள் பனிரண்டாவது 

யாக முடிக்கு. காள் வந்துற்றது, இப்பனிரண்டாவ௫ 

யாகம், யாகப் பூர்த்தி காலமானதால் அடிய ரனேகரு 

டன் சனிலாசையங்காரும் தங்களுக்குக் கிடைத்த 

பொருள்களைக் கொணர்ந்து சமர்ப்பித்தனர், கன்னி 

வாடி ஜீமீந்தாரரும், சவத்துறை கனகசபை பிள்ளை 

யும் ஐயம்பாளயம் தாண்டவராய பிள்ளையும் பலவுதவி 

புரிந்தனா. பொன்னி தீரத்திலே சிர்காபணித்து 

றையிலே காவணமிட்டு, வேள்வி குண்ட மியற்றி, புவ 

னை த்தாயினை விமானத் திருத்தி ரான் மறை முழங்க; 

பகமாற்றி வருகையில், நமது காருண்ணிய சக்கிரவாத் 

தினியார் காசினியை நீங்னொரெனக் கேள்வியுற்று, 

தொல்புவியாளுகின்றவர் மாண்டால் குடிகள் ௮வ்வரு 

டஞ் சுபஞ் செய்யப்படாதெனும் விதியினை யெண்ணி 

யாகப் பூர்த்தி நிறுத்தப் பட்டதனைத் தூரைத்தனத்தா 

ருக்கறிவிக்க மசாராணியர் சீரேஷ்ட செல்ஃப்புத்திரர் 

எட்வர்ட் மகிபர் கேட்டு வியந்து பதில் வர்தனமாக 

சென்னைக் கவர்னர் மூலமாய்த் திரிபுரம் கலெக்டர் 

வழியே சித்த சபைக் காரியதரிசிக்குத் தெரிவித்தனர். 

இஃதிக்களமாக, சல்யாணடரியில் வதிந்த பால 

சந்திர சரஸ்வதிஎன்பவசொருவர், ஆங்கிலேய தேயத் 

தர் ஆசாரியாகக்கொண்டு ம௫ம்ர்த விவேக ஈந்தருடன் 

பலநாள் வாழ்ந்து பலதேச சஞ்சாரஞ் செய்தும் மன 

மடங்கும் பாங்கு சிறிது பறியாராய் இமயாசலமடை



௬௬ . ஸஞுானத்தப்பிரபாவம்: 

bg ஆங்சோர் பெரியாரைக் சந்தித்துத் தங்குறையை 

க்கூறிவணங்க அம்மகான் உரைப்பாராயினுர், பால! 

தென்றேயத்திலே சேலத்தினை யடுத்த கொல்லிபல்யி 

ஜொருபாங்கர் பச்சைபலை யொன்றுண்டு, பூர்வத்தில் 

சுரர்சளூ மகரர்சளூங் கடைந்த பரவையினின்றுபமுதத் 

துளி சிதறி இம்பலையில் விழவே காள-ூபமெனவும், 

வர்ச்சராபி யெனவும, ஆலகாலமெனவும், பிரமபத்்இர 

மெனவும், சாத்தாகமெனவும், செளராஷ்ட்டிகபென 

வும், ஆரிசீதிரபெனவும், சிருங்கெ பெனவும், பெரும் 

தீபனபெனவும், பெயர்வாய்ந்த செடியும் கொடிசளுமா 

யந்காண் முதலிர்நாள் வரையு மமர்ந்துள்ள வாகலின் 

௮வவிடச்து வாழுஞ் சித்தர்குழா பவற்றைச்கற்பவுண 

வாக்கொள்வர் ௮ச்சளக பலையின் சண்ணேயொருவரு 

ளர், அவர் பரிபாக மமைந்த புண்ணியர்களூனக்கண் 

அக்கம் வெளிவக் துலவா நிற்பர். வினை மாயாசுவர் 

காணவதி யார், அவர் கருணையடைந்து பலமுனிவர் 

மாமலயம் ௪ துரஇிரி முதலிய பலவிடத்து முயர்தவம் 

புரிந்து வருவர், சிவை சொரூபமாக விளங்கும் பச்சை 

மலையினையும், சிவசோரூபமாக விளங்குஞ் கொல்லிமலை 

யினையும் சண்டவசே வினைவிண்டவராவர், இம்பலை 

க.ரிலேயே கருமை வெண்மை சிவப்புமான சித்ரல 

மும் சர்க்கரை வேம்பும், சஞ்சீவினி யா இயு நிறைந்தோ 

ங்கும், இவண் வாழும் முனிலர்பால் செல்கவெனப் 

பணித்தனர். ௮வ்வாணையைச் இரமேலேற்று Dy PIB) BOT 

மே பச்சைபலைடடைந்து மானிவர் பெருமானைத் தரி 

சித்துச் தொருஅ மெய்ப்பதறி மலர்ப்பாகம் வணங் 

இச் கண்ணீரும் கம்பலையுமா கிற்கையில் முனிவர் இவர் 

முகநோக்கிச் சரசவதியே! அஞ்சேல் சின்னாகாக்கு
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முன்னர் நம்பா 85 BD காவைக்குர் சென்று நம்கட் 

ளை யின்படி. புவனை பரீகம் புரிக்து பலவீம்மிகமுடன் 

ஞானகித்தன் வாழ்கின்றன ன், அவன்பாலடைர் து௮ன் 

னைகடனைத் நீர்ப்பதற் சன்றுகா பனுப்புப்போது இரக 

த்தாபத்துற்றுச் சமாசச்சா வருக்காம் வரை OF (yp 

ஞற்றி உலசவர்போல் வசிவாயென விதிச்சசளை ராப 

மூட்லொயெனச் கட்டளையிட, அக்கட்டவயினை் இர 

மேற்சொண்டு சரஸ்வதி திருவானைக்சார் Kai gro 

வந்தடைந்து அன்று பூணைசாளாகலின் அங்குள்ளவ 

ருந்த வரோ டளவளாவி ஞானடித்த யம் ௪ HHT GO) BI 

வருந்த, இன்றெவருவரொனச் சிலா்கூறச் காணாபலே 

கேனென் நிருக்து ஞானக௫ித்கரும் வா அவர் கும்படி, 

பணிந்து பச்சைமலைராதன் குறித்தபடி கூறி விலாக 

வரை ஈன்கு புகலாது விடைபெற்றகன்று, வியாசபூர 

ணையும் ஓர் வினுவுமென லொருபத்திர பச்சிட்டதில் 

nag Puss ப.கன்பயலும் வீரித்தே வெளிவீடுக்க வத 

ற்ருப் பிறரால் விடைபெற்றுப் பச்சைபலை யடைந்து 

அவ்விடையைத் தெரிவித்துக் குருசாமியைப்பணிய 

அவர் யாமுரைத்த சளனைக் கழறவில்யோவென, நேரே 

யுரைதக்தற் கஞ்சிகின்றேனென அவரு பன்பால் மறுப 

ஓயுங் கூறலுற்றனர், பால! குரைகடலுண்ட குறுபாமு 

னியும், வையமேத்தும் வசிட்ட விருடியும், af Gam @ war 

ரங் கொழித்த வியாக்ர பாதரும் தறிகள் குலபச் தினி 

மார டன் முறைமபையாசுப்ப ல்வேள் வீழுடி தே தி சி த் இதி 

திறங்சண்டார், அசைகத்தெரிலிச்க எனச்கூறச்சகேட்ட 

சாஸ்வதியுடனே யாளைச்சாவடைந்து பத்திரம் வரை 

ந்தூ த்தருச்கு விடுப்ப கோக்தி யலசு பறுப்பசற்கஞ் 

சித் சம குரவனிருக்கைச் செல்வான் சுருதி யிருந்த 
gor i Gig wt,



௬௮ ஞான த்தப்பிரபாவர். 

பர்சையலைச் கேகுவா ளெண்ணங்கொண்டிருர்த 

இத்தர் பதின்மூன் ரவதுயாசம் புரியு மாமையம் வாய்ப்பச் 

BRB eyo போலீஸ் டிபார்ட்பெண்ட் பார்த்தசாரதி 

ஜயங்காருர், சேலம் அனபில் லிஜயராசுவசாரியர் 

மலைபாகுப் Ligou கிபாகளையும் முன்னே தெரிந்து 

கொண்ட நாபக்கல் ஐமீன் தாரினியும் சிவரேசச் செல் 

வியுமா கிய மாக்காலம்மையாருமீக்தபொழுளையுங்கொ 

ண்டு காவிரிச்சிர்காபணிக் துறையில் புவம்பிகைத் 

சாய்க்குர் செய முறைபோற் சிறக்கச் செய்ய ௮வ 

ைபவ மனை த்தையும் வேள்வி விளக்கமென அருந்த 

மிழ் தேர்த தென திருப்பேசை அநந்தகிருஷ் ணையங் 

காரியற்றி வெளியிட்டனர், மகமுடிந்தபின் குரூபிசா 

ன்றனைக் காண மனத்து ளெண்ணிச் சித்தர் பிரயாண 

மாயினர், செல்லும் வழியிலுள்ள பிரம்பலூரில் டி.ப்டி. 

கலெக்டர் துரைசாமியயயங்கார் என்பவர் தன்பால் 

வந்த ஈர்தி சாடிசோசிய ரொருவரை நோக்கத் தன் 

குலத்தி லொருவருக்கு நாடி. நால் பார்த்துரையென் 

or, Hat சங்கையறவாராய்ர் து௮அவனோய்கொண்டுளா 

ளென்றும் ௮க்கோய் தீர்சற்கு ஒருசி: ௪ ரெழுவ ரென் 

அங்கூற, அச்சித்தர் யாவ செங்குள்ளரர் செப்புமவ 

ரைக் காண்பதெவ னென்ன, அவர்பச்சைமலை நாடி 

இவவழியே வருவர் காண்பீரென, அவ்வமயம் இவ: 

ரூர் வர்தடுப்ப சாம்பர்லேன்வந்துசத்தநா தரைத் தரித 

த்து வணங்கி வாம்க்த வதுபோது பொறையினையே 

பூடணமாக்சொண்ட தாரில் ராதமையரென்பவர் தூய் 

பையே குணமாக வாய்க்க துரைசாமி யையங்காருக் 

குத் தெரிளிச்து இருவரும் வநது நோயாளியின் றன் 

மையைக் குறிப்பிக்க யாவுமுணர்ர்து பச்சைவரைக்



ரன ித்தப்பிரபாவம். ௬௯ ஞீ id 

குச் சென்று இரும்புகையில் அம்பாளருளா எகஓுமெ 

னச் சித்தர் விளம்பி, சிலலோர் தம்மைச் சூழ்ர் துவரப் 

பச்சைமலைத் தேூிகர் சந்நிதான மடைற்து எல்லா 

மறிர்தோய்! எளியேன் கருக்தையு முணர்ந்தோய்! 

ஏந்திழைமா ரறவை யொருபொருளெனக் கொள்ளும் 

லகை யெற்காணை பிட்டதென்னையோ? குறிப்பறியேன் 

எனவிஞ்ஞாபனஞ் செய்யுஞ் சிக்கரைசோச்கி, செல்வ! 

யாமுணர்த்து முரையே நினக்கு ரான்மறையாம், ௮ஃ 

தறிச் தும், சரஸ்வதிபா லியாமே யுரைத்த மொழிமறு 

த்து மிருந்தகென்னே? முன்னாள் நினது நகர் செல் 

லென மொழிந்த பொழுதே யுரைத்ககெறி தன்னையு 

மறந்தாய், தாயுரையும் தடுத்தாய், தந் க Ford Gens 

த்த வுறுதியு மறந்தாய், இத்தமார்க்கத்து நிலையு நம்ம 

ரபுக்கொத்த விதமு மோர்ந்திலை, தெய்வப்புலபைத் 

திருவள்ளுவ தேவர் திருவினை நிகர்த்த வாசுயெடனே 

பின்ற சுருத்தும், காயகற்பம் பேத.மிலா.து முடித்தற்கு 

எவரு மதிக்கு மேலேலங்க செமச்கருளியது மிதுவே 

யாகும், புண்ணிய முனிவரும் புகழ்வாய்ந்த விருடிய 

ருக் தமக்குச் சித்தித்திறம் வருமட்டுங் சரகத்தாசர் 

மத் இருந்தனர், யாமு மங்ஙனமே யிருந்தன்றோ பின் 

ன ரிவ்வரையின்பாற் சேர்ந்தோம், நினக்கு மிர்நெறி 

யே தக்கதென வுரைத்தோமென வருளுதலும், இத்தர், 

பெருமானே! தேவரீரெற் குணர்த்தும்படி. முதலில் 

எடுத்த தறியேன், சரஸ்வதி விடுத்த மறுபத்திரிகை 

தேவரருள் கொண்டே வரைந்த குறிப்புணா்ந்து வரத 

டுத்தேன். சச்சிதானத்து நோக்கம்போற் செய்வே 

னெனைக் கைவிடாதருள் என விஞ்ஞாபனஞ் செய்து 

கொண்டு விடைபெற்றுத் இரும்பும்வழி தமிழ்மாலை



௭௦ ஞானித்தப்பிரபாவம்: 

பலவியற்றிப் பிரம்பலூரை யடுத்து முற்குறிச்த நோயு 

டையாரைத் தன்னுட னழைக்துக்கொண்டு இிருக்சா 

வை யடைந்து இத்தசபையி லெழுச்தருளி பிருக்து 

தன்னுடன் வர்தார் பணியைச் சிர்நாளுட் போச்சு வா 

மூகையில், ிலவைணவ வன்பர் வேண்டுகோளுச் கிங் 

இத் இடிவரங்கமாலையெனு மொரு.நால் பாடித்தரக் 

சண்ட வைணவர்கள் சடகோபரை நிசரா யவதரித்தா 

சென்றார் சில்லோர், தொண்ட ரடிப்பொடிகள் மாலை 

யிந்த மாலை யெனமகிழ்க்தார் சில்லோர், இத்தகைய 

மாலையை டி.ப்டிச் கலக்டர் துரைசாமி ஐயங்கார் அச் 

சிட்டு வெளிப்படுத்தியபின், சித்தரைத். தாமூரையும் 

அரியலூரினுக்கு அழைத்துக் கொண்டுபோக அவ்வ, 

றில் வைக்கலை சிவராமையரதகுழர்தைக்கு <2) 1G Bly bs) & 

அச் திருப்பழுவூர்ப் பெருமானுக்கும் பதிகபோதிக் கா 

வைக்குத் திரும்பிப் பற்பல திருவிளை யா டல் புரிந் து 

சர்த்தியுற்று வீற்றிருந்தனர், 

அக்காலத்தில், சாரைப்பழிச்கும் கரதலத்தனா 

இய சின்னப்ப கவுண்டரென்பார் கோயமுத்தூர் வெ 

ள்ளக்ணெறு எனுமூரில் நீர்வியாதியால் தூன்பங்கொ 

ண்டு அங்லெவைத்தியம் பலவற்றாலு மீங்சாமை கண்டு, 

புகழுமாம் பட்டித் தமிழ்ப்புலவர் அறுமுகம்பிள்ளே 

யென்பவர் குறித்தவண்ணம் அவருடன் சித்தர்பெரு 

மானையடைந்து வேண்டி மருந் தட்சொண்டு பிணிதீர் 

ந்து உயந்தனர், சித்தமூர்த்திகள் மருதமலக்குப்பதி 

சம்பாடி.ப் பதினான்காவதயாசம் ஆரம்பித்து iti wig 

ரையங்காரும் வெள்ளக்கிணற்றுக் சவுண்டரும் கொடு 

தததிரவியத்தினைக் கொண்டு காவிரிச் சிர்தாமணித்து 

றைபில் மாமறையோர் நான்மறை மூழக்கெடுப்பப்



ஞ்ானடித்தப்பிரபாவம். Gt & 

பூர்த்திசெய்து ஈன்குவீற்றிருக்கனர். இதுகிடக்க ரங் 

கோய்மலைக்கும், இரத்ககிரிக்கும், கடம்பர்கோயிலுக் 

ரூம் பதிகங்கள் கட்டளையிட்டு, தம்மாபினர் விடுத்த 
வதுவைப் ud Sra his கண்ணுற்று இதுசெந்திற் 

குமரவேள் அருள்பெறுமட்டு முடியாப் பான்மையெ 

ன்று இிடங்சொண்டு செயர் திபுர மடைந்று LIL BE Gh 

செப்பியொருதாம்போற் LID TUL பெருந்தசைதனு 

ளப்பாங்கைக் திருவருளாற் நேர்ந்திருர்கனர். பூரணை 

நெருங்கியது அக்காலத்தில் திருச்செந்தூர்க் கெடுக 

கும் சாவடியைத் தொட்டு கொடுக்கும்படி சித்தரை 

வேண்டிக்சொள்ளவும் அவ்வமயம் கத்தர் ரோசா திரு 

ந்திடினும் காவடி. செக்தூரினுக்குச் செலுத்திக் கொ 

ணர்ந்திறக்குகையில் அம்கூரர் த்தி நோர்தபையின் மிகக் 

களிகூர்ந்தூ அம்மன் புரத்தில் இடும்பன் பூசை புரிக் து 

உடனே இத்தமூர்த்திகட்கும் இருபஞ்சன முதலிய முடி. 

A அனர்திக்க எட்டயச்செல்வரும், இன்சொல்ல 

னென வெவருமதக்கும் இராமண்ணாவும், சொற்சோ 

ர்வு படாத சவாமிநாதக் குரிகிலும் ரூழ, கெளதம 

தீர்த்தச்கருகே கொட்டகை யயைத்துப் புனித வாத் 

இய முழங்க அம்பிகைக்கு வழக்கடபோல மாசவோம 

முடித்துச் சித்தர் குறாகூரைச் சார, குண ச்திற் சிறந்த 

அற்றார் கோபாலையர் மூதலிய செல்வர் பல்லோர் 

எதிர்கொண்டழைத்து வந்து ஒருமாளிகையி லிருத்தி 

வர த வடியார்க் கெல்லாம் நால்வகைப்போ௪சன நன்கு 

படைத்தனர், கத்தர் திருநெல்வேலிக் , கெழுர்தருளி 

னர், அர்நெல்லையம்பதிபிலே தொண்டர் ஈயினஞர் கோ 

யில் வீதியிலே செல்வரும் புகழுஞ் சீலமும் வாய்ந்த 

சீதாராம் பிள்ளை மாளிகையிலே எழுர்தருளியபோ.து 
7



௪௨ ஞானித்தப்பிரபாவம், 

பல்லோ வந்தடைக்கு BU GW DRM அவரவர் வேண் 

டுவன வெல்லா மரபிற் செய்கனா், இத்தரி னற்புதச் 

செயலனைக்தும் திருவாமாக்தார்ச் சச்ச சரபம் தண்ட 

பாணி சுவாமிசளால் முன்னமே தெரிர் திருர்க சுகாத 

குணச் செல்வராகிய சோமசுர்தரப் பிள் யும் வந்து 

FF HS பகிழ்ச்தார். WF BH ணம் பூரணை வந்ெ SU த 

இருவரு மாபலையென்னுங் குறுக்குத் தூல றயில் அன் 

பர் அலங்கரித்த மண்டபத்திடையே முனிசுப்பல் கமி 

ஷூனா் சங்கரக் (HOCH Pr Can, பெரியசாமிபிள் லா, மூதி 

கையபின்ளை, மூனி யப்பபிள்ளை முசு விய உத்தம சிவன 

யார்கள் வேள்விக்ஞரிய பணிசெப்ய வோமம் புரிந் 

தனர், அவ்வமயம் சிக்க CaGat கருணையங் கடலா 

இய கந்தவேள் மீது பாடியதோர் பாமாலை தனைப்படி. 

ச்து நெல்லையப்பக் கவிராஜன் ஈஉரஜூர் ச இக்கவிராயர், 

சேற்.றார் அருணாசலக் சவிராயர், கர்தசாமிக் கவிரா 

பர், பால்வண்ணா முதலியார் முதலிய வித்தூவ சோ 

பணிகள் பொருள் எவிளச்கிப் பூரிக்சனர். உடனே வடு 

சேசர்க் காகுகியை விருப்போ டீயுமமையத்துத் தெய் 

வீகத்தால், சகந்நாகராஜா வென்பவரின் சிரம் மண்ட 

பத்திலே மோகச்செர்நீர் பெருக்செடுச்கச்சித்தர் வயி 

ரவர் பிரசாதம் அளித்து அஞ்சே லெனச்கூறி வடு 

Rie துய்வையென அூயளிக் தனுப்பினர் D> 9 15 aT ப கை றி) பத தனு OTT. அறறைநர 

னிரவிலே ௮ச்சகர்நாத ராதாவின் கனவிலே சத்த ரெ 

ழுந்தருளி யுன்சரத்தே யிற்றை நாள் காட்டியதெலா 

நன்மைக்கென்று க றப்பெற்ற, 

௪ . . உ 

காரணமு ஈன்றே கலங்சேல் சரத்தினடி. 
re க ௩ 

சரணம தாக்காது செல்,



ஞாூவித்தப்பிரபாவம்: ௪௩ 

என்ற ருறள்வெண்பாலை யவர்லிழிக் த வரைக் தருளி 

பற்றை நாள் இத்கர்பால்வர் இல் வையெல்லாம் புக ன்று 

தன்சிரத்தே நெொரல் கண்ட துயாளை சீத மின்்றனக் 

கூறி விடைபெ ற் ஒர் சென் றனா, அர்காள் ௪ WED & 

குமாருபிள்ளை பத்கினியாருக் குண்டாயிருர்து கோய் 

தீது பாசற்றிப் பிறவி மிராட்ம் துப ரகற்றுபா டனும் 

பா ளருமை மனுவினையுபச சிக்க ௮ றுமுதலவவம்மை 

யார் படிப்பறியாராயிரு் தய i ர்ச்சணச்காகப்பாவி 

சைக்க வாசம்பித்து முக்கால 3 சி் ் வினய மங்கையெல் 

லிக்களிபோ லறைவாராயினர். நிற்ச, மெல்லைநகர்க் 

கணித்தாகவுள்ள கயத்தாறி லொருமா தினுக்கு HH Ta 

ஜஷேோயாற் செர்திப்பற்றல் முகலியதிமைவிளைய அம்மா 

தினைஇராயப்பபிள்ளை தித்தர்பால் கொணா்வான்கருதிய 

போதே சிறிதுநோயகல அருட் பார்வையின் முன்னே 

விடுக்க,தெய்வமீற்றான் முற்று £ ிங்செசுகமாயது, அங்க 

னமே முன்னரும் அக்சயத்தாற்று முத்தையபிள்ளை 

யருமைப் புத்திரிக்குப் கண்டிருந்த ஏவனோபுஞ் இத்தர் 

இரு? ற்னுனீக்கியது, 

இங்கனமாக, இித்தகர்த்திகள் திருமணத்திற் 

இசைந்தா ரென்ன மங்கள மொழி யெங்கும் பரவ 

அவர்மரபுக்கியைக்த பலைகரிலுளோர் தச்சபகாரினைக் 

குறித்திருந்தார். கேட்ட சித்தர் பொஜன்னிரத SEF GIG 

மாஸிசையாதியு பொரு பொருளென் றெண்ணோம், 

மிஎனுமிடை யன்னஈடை மாதர் வனப்பினிற் இறிதும் 

விருப்பம் வையோம், அன்னைபுவனாம்பிகை அந்தரி 

கெளரி மலாடிக்கன்பு பிரியாது புரிபவளாக் காண்மி 

னெனக் குறிப்பித்சார், ௮ன்னபொழுது வெள்ளகிணற் 

அச் சின்னப்பகவுண்டர் தன்னகாமட்டும்வர்தருளவே



௪௪ ஞானித்தப்பிரபாவம் 

ண்டுமென விறைஞ்ச மூன்னர்ச்சென்று வருகையை! த 

தெரிவித்திட அருகிலுள்ள கொமணிசாமியைச் செல் 

லென்ன அனுப்பிப் பின்சமீபத்திருக்த சாமிநாதமுத 

லியாரைநோக்கிக் கன்னிசைமார்க்குள் அசாரம், தெய் 

வபத்தி, நற்குணம், கல்வியாதிய வமைந்தகோர் மாதி 

னைப்பார்ச்துவருவீரென வாஞ்ஞாபித்துத் தாம் சோய 

முச்தாரிணக்கேகினர்.ரிச்கசெழு ந்தருளுவதைச் இன்ன 

ப்பவேளுணார்ர்து எதிர்கொண்பெசரிசதுச் சென்று 

அத்தலத்து ராட்டுக்கோட்டை வேங்கடாசல செட்டி 

யாருக்குச் சித்தரினற்புகம் பலவுமுரைத்து அவர் மூன் 

BG தாம் பின்னுமாகத் தெரிசித்தி௨ வரவும் தற்செய 

லாய் கிச்தரால்வரைர்த கடி சமுமதிலொருபாவும் அர 

தனக்கமைந்தே யிருத்தலுங்கண்டு செட்டியார் தனது 

நினைவிலொன்றுந் தோன்றாது இச்சித்சரிடச்தே இருவ 

ஆள் நிலைத்திருப்பதென்றுமனதுவர்து சன்குறைகூறிச் 

சித்தர் முந்தி ஈடத்திய மகத்துக்கு ஏற்பட்டிருந்த ஓரா 

யிரம்ரூபா யனுப்புவித்தனர், அவ்வமயம் பலவிடத்திரு 

ந்துவரு மணச்செய்திகளைச் வெரேசச் செல்வராகய 

அருணாசலம் பிள்ளை யவவப்போது சித்தர்பால் மொ 

ழிந்துவா யாசொன்றுக்கு மொப்பினதாய இத்தர் வி 

டைபகராது வாளா விருக்துகொண்டிருர்தனர், இத்தர் 

அணையைச் சிரமேற் கொண்டு சென்ற அ௮ன்பராகிய 

சாமிநாத முதலியார் தென்காடப்பதியில் திருநிகர்த் த 

வொருபெண்பணியைத் தான் தெரிசித்சதாகவும், ௮ம் 

மணி இத்தருக்கொக்த கண்மணியெனவும் அர்ஈன் 

மணியை மதியொன்றுக்குள்ளே மபணமுடிக்கவேண்டு 

மென்வும் மாதமுடியவோ வாரமொன்றே யுளதென 

வும் சித்தர் கருத்து ஏதோ வெனவும் சித்தசபையாரு



ஞானித்தப்பிரபாவம்: எரு 

க்குத் தெரிவித்தனர். சபையார் கண்டு சித்தா திருவ 

ளக் குறிப்புணார் த, பிலலவாண்டு இங்கமதி முப்பா 

ஜெருகேதி சித்திரைரன்னாள் பானுவாரம் குலவிய 

Hi பன த்தில் கன்னிநாட்டுத் தென்காடிப்பதயில் கங் 

ககுலங் சுவிக்கவஈ்க பழனியாப்பிள்ளை சுபுத் இரி 

சீகாலட்சமியாம் நம்மன்னைக்கும் Ag sapht § BED 

தருமணமெனப் பத்கிரிகை யெற்கணும் வீடுத்துச் 

ஈடா. பல்லோர் இத்தா த்திகள்பா லஞ்சலீசெய்து 

இருமண த்துக் கெழுற்தருள வேண்டுமென, இறைவி 

இருவருளேயெனக் காவைக் கெழுச்தருளினர், இத்தா 

இருக்கல்யாணர் இருவாளைக் காவிலெனத் இசையனை 

தீதும் பரவ இச்சுபசெய்தி யனைவோருங் கேட்டள 

வில் இறும்பூதெய்த, புவனாம்பாள் பக்தசன இத்தச 

பைக்கோர் கண்மணிபோன்ற மழபாடி அறுமுகநயனா 

Ora Lieut சச்சார் மணக்கோல கரிசனர் தரிசித்தற் 

பொருட்டு வரும் சிவனடி.யார்கட்கும், செந்தமிழ் புல 

வர்கட்ரும், சிற்றரசர்கட்கும் சிறப்பனைத் து wove 

மாகச் செய்திட பற்பலசை விடுத்து ஈடத்திக்கொண்டு 

CU aor 

தென்காடுப்பதியிலே தவத்தாலுதித்த தோலக் 

குமி யென்னு நம்மன்னைக்கு உறவின்முறையாருள் மங் 

கல ஈன்மகளிர் பலர் சூழ்ந்து மங்களஸ்கானம் புரிந்த 

a, பொற்பற்ற பிதாம்பர முடுத்தி பன்மணிசளா 

லிழைத்த உரிய அபரணங்களையும் பூட்டினர், கற்பகப் 

பூங் கொடியனைய வன்னை சனைப் பல்லலங்காரங் கவினச் 

செய்கபின் மறையவர் குறித்த ஈன்முகூர்சுக காலத் 

திற் ரம்பூல மாற்றி, மங்கல வாத்திய முழங்கச் வி 

கையி லேற்றித் இங்கண்முகப் பாவைமார்எங்கணு நின்



என் ஞாுனரித்தப்பிரபாவம்; 

ேக்செடுப்ப அன்பர்குழா மெக்மருங்கு மி.றம்பூ Cs 

யக நெல்லைகளை வள செய்லிச்தனர், எத்தனையோ 

பேர்கள் தத்தம் எழின்பகாரை நிச்சயமுடி க்துர் இரு 

மண க்குச் சாவனலெலாஞ் ஞ் செய்தும் அன்ஜனோர்கமுள் 

ஒருவருக்கு இப்பாக்கியல். இட்டாது, இவ்வன்னை Ole 

ப்த தென்ன புண்ணியமோ வென்பர் இலர், பனைவளம் 

நிலவளம் எழில்வள முதலியவற்றோடு பொருளும் என 

ச்கட்டும் வாயர்ச கன்னியாக ளெண்ணில ரெ தாரோக் 

சும் சண்பாரா இருந்த டச்சரிவாச்கைந்த சென்னே 

யோ வென்முர் இலர், சாகனஞ்ரசெய் ஞானூக்தசாமி 

சவததுக்கியைந்த தையலென்பார் சர், ஏதிலார்க் 

கருள்புரியு் காருணிய மிவர்முகக்து மிளைஈ்க தென் 

பார் சிலர், இந்ஙனம்கசாசவிழ்ர்க தொடையணிர்த ௧௫௬ 

ணிகள் தனித்சனியே சாற்ற, ஈகரை வலமாசகவற்று 

இவிகையினின் று மிரற்திய வன்கசாபைப் பலருபச நிச்ச 

வந்தார் யார்க்கு ரூம் ரால்லகையுண்டி WMG so வக் கறி 

யோ டனிச்.ஐ, vases! Oar டடைகாயு புட்பமுமீர்து 

தேள்காய் வழங்கி, பின்னர் நஞ்சீதா லட்சுமித் தாயி 

Cen FP PE BOM GH ips கரவை Curb Gey பிரயாண 

மாயினர், சரமிராதச் ரரிசிலு முடன் வந்தார். 2/00 

னம் வர்கா ரியார்க்கும், கல்வியாளர் கழகத்திருக்து 

கனிந்த சொல்கழறிக் கவிக்கச்செய்பவரும், செல்வர் 

சபையிற இறக்சலிருந்து சரியலாரத்கை செவ்வே செ 

ப்புபவரும், பெரியோருடனே பெரிது மிருந்து பெற 

லரு ஞானம்பேண்வாழ்பவருபாகப செய்யூர் ஜமீன்தா 

ரர் சுப்பராயமு தலியா ரென்பவர் திருவரங்கத்தில் மா 

னிகை WIG LE i si அ திலிருக்கச்செ ய்து பற்பல வுபசா 

ரல்களுடன் விருத்று செய்தபின் சன்முகூர்த்த நாடி



ஞானத்தப்பிரபாவம், GI GT 

YOO MG aT திதிய்கள் மிஸிர ஞானடித்த பணபக 

Im TLE (PF HI வந்தனர். இருக்கல்யாண சடங்குகிறை 

வேற் அவதற்கு Gi OLE oh HT ஸில்தி & முளை ப்பாலிசை யமை 

சீனு, விதியிலிட்ட பெரும்பர்தரில் தோரணங்களும் 

கொடிகளும் புணர் தனர், பூரண கும்பங்கள் வைத்த 

னார், பாலர்சுகாமந் கொங்கவிட்டனர், பர்தர்நடுவே 

Ca Roa wong sort. Guinn Dont BF wart NS ov 

சாலீரியி னிராடி. பணிப்பட்டாடை யுத்தி விபூதியுக 

காளனமணிற்து உனிறுவருளேத் தியானஞ்செய் து, பலபல 

வாத்திய முழங்கச் எத்தசபையார் பரிவிற்போற்ற, 

குறும் போல் ஈம் குருப ணி ஞூலிய பொற்றள்சில் 

வீற்றிருந்கனா, அவ்வமயம் வெல்ளக்கணெற்று இன்ன 

ப்ப வள்ளலும், வேக்கடாசல செட்டியாரும் வர்க 

சேர்ற்சனர். சத்தாயையின் Carat? guy sg அடியர் 

சளும், காவலர்களும், செல்வர்சர்களும், யோகிக 

ஞம், மறையோர்களு மெண்ணிலர் வர்தடைந்தனர், 

அங்னம் வந்தடைர்தோர்சட்கு, ஈடேசையரும்,சா மி 

நாதபிள்ளையும், ஆறுமுக GOUGH, சேஷய்யரும், 

இராமண்ணாவும், சகந்காதராஜாவும், வேணுகோபாலு 

நாயுடும், கேர் நின்று உபசரித்து அடி Gi. Bus வரவு 

விசாரித்து அவரவர் தீதிச்சானபடி பகிழ் ழ்வுசெய்தனர். 

வேதியர் மறைமுழங்க, வாத்திடங்சள் பலவொலி 

ப்ப, வேள்விச்செந்தி நிதியுற யர்தணார் வளர்க்க, 

அன்பர் பலர் நெருங்கி நற்கு, பைந்தொடியார் மங்கல 

வாழ்த் துரைக்கு, மலர்மாரி சொரிய, மங்கல வோரை 

யில் சித்தர் கரத்தால் பணமட ர்ைைமலர் க்கை தன்னிற் 

சங்கணஞ் சாத்தி யட்சஃத வைச்து, அசுப மந்திரம் 

பலவு] மருமறையோர் புகல ௮ருட்பெருங் குசவர்வார்



6TH chro Bs red o can aye» 

தீதையையும்,இருபெருங் குரவர் வார்த்தையையும் தப் 

பாமற் றிருமணத்தைக் கொண்டருளும் Rage சுவாமி 

கள் ஈிதாலட் 9-1 DUS சங்குறழ் மிடற்றில் பங்கள காண் 

புணர் தனர், a மைவலம் வந்தனா. Ba ழம்மிதனை மிதி 

Baer, வடமீன் றன்னைத் தொழுதேத்தினர். பணை 

யுட் புக்கினர், கனியொடு பாலன்ன நகர்ந்தனர், வசி 

ட்டளென்னப் பன்னியரோ டினிதிருந்தனர், இருள் 

ஞூவர்போ வில்லு ஈடாத்தி வருவாராயினர், இத்திரு 

பணச் சிறப்பைர் செய்யூர் சுப்பராயமுதலியார் பதிக 

மாகப்பாடிப் படித்தனர், 

திருமண நிகழ்ந்த பின்னர் பைஞூமைச்சார்ந்த 
மங்களூர் முதற் பிறபதியினின்றும் பலர் சத்தசபை 

க்கு வந்தனா. தூற்றுச்கடி. சமன்டிப்கோர்ட் aaa 

அறுமுகம்பிள்ளையுர் சார்ந்து பருர் தருந்திப் பிணிதவி 

ர்ற்று இருக்சராள், அவருடன் சொர்ச்கபுாம் மடாதி 

பதி சகாரவசேூகர் வர்து சித்தரைத்தம்மா இன இற் 

கெழு தருளும் படிவேண்ட, சின்னாளை ச்குப்பின் வருவ 

தாகக் கூறியலுப்பியபின் இரு ஈள்ளாறு மூகலிய சுலங் 

கட்குச் செந்தமிழ்ப் பதிகம்பாடி, எதிர்கொண்ட சின் 

மயானச்சர் Hae spt shows நோக்கச் சுவாமின்! wag 

துவாரமும் நாற்றமும் பொருந்திய ஈடலைச்சரீரர்தின் 

கண் ரான்வளுப்ப தெவ்வீடமெனச் இறுபிராயத்திலே 

யே சிற்றறிலிற்றோற்றிச் சிலண்பசோடு கேட்குமாறு 

Cais, DY FG aim LIT , பெரியரிடஞ் சென்றால் விளக்குமா 

று விளக்குவசென்றன ர், உவர் நீராற் சூழப்பெற்ற இவ் 

வுலகின்கண்ணே பெரியரெவ்விட முறைவர் எவவிதமி 

ரூப்பரெனத் தேடித் சேடி யோடி யோடி நாடி நாடி. 

வாடி. வாடி மயங்குங்காலத்தே எனது நற்றவமுதிர்ச்



eto ித்தப்பிரபாவ/: ௭௯ 

சியால் சித்தர் தீதிசள் இ௱்கெந்சருளப் பெற்றனர். 

எனக்கூறி அச்சத்தோடு கூப்பிட்டு அன 1 சழுூறை 

தெண்டனிட்டு மன் தூய்பையாவதர்ரூ எவ்விசவழி 

பாடு ளேண்டுபென்றன ர், இச்சுளார் Fao, Siu ies Ge @ 

சுளை நீக்கினுலதுவே அமையுமென் றனர். இன்மயானந் 

தர், தியநினைவுகள் எவையென்றனர். Ka sapt + Rae 

பொருளுடையாசை வஞ்சிக்குமாறும், அவ்வஞ்சனை 

யால், அது கொள்ளுமாறுங் சோண்டலனால் தாம் 

புலன்களை நகருபாறு முதலிபனநறீக்கி மனக் Bon DIL 

மையால் அறபெலாம் பெறும், அறபெனப்பட்ட யாவு 

ம் மன்னுயிர்க் கோருயிராகவும் மனத்துக் தோரணி 

யாகவும், மொஞ்சக்டிற்கொரு செல்லபாசவும் வழங்கு 

மியல்பினை உடையனவாகையால், பிரரசரியன் முதல் 

பறத்துத்தோன்றும், வேற்றுருக் சகோலங்காட்டி ௮௧ 

த்து ணுழையா வறமோ வறத்தின்பேமும் பெருமையு 

முடைய வென்பர், எப்பொருளினும் ௮தனுண்மை 

புணர்ந்தாலே ஞானம் உணர்க்சது பொருள்களில் இவை 

யே நல்லவை இவையே யல்லவை எனல்ம் கெளிதலே 

காட்சி, தெலிர் தவழியே அல்லவை யொருவி நல்லவை 

மருவியொழுகலே யொழுக்கம், இர்நல் லொழுக்கமே 

அனை த்தறனாகையால் இவையெலா பனழுயற்சியாலாக 

வேண்டும், மனமொவ்வார் Hy filo பெலாம் பொய்யென 

Hepuubes g முூலாயே, அன்றியும் பிறர்கோய் 

சள்டகத் இரங்கான், ஐயோ வெனவாய் பொய்த்த 

விரச்கங்காட்டல் தயையோ, கெஞ்சங்கடுத்த சுடும்ப 

சை கொண்டான் முசஈட்பது நட்போ, ஒன் நீந்தெரு 

பத் தடித்துக்கொள்ளத் அணிந்தான் பிறர்க்கீர்து ௪வு 

தல் தொடையோ, பனை நகர் நாடு பகலரீக்கி யுட்பொ



AHO ஞானடுித்தப்பிபாவம் 

chy atlas ts மணுருமாசை நிற்கான் மு தணையிலலா வன 

புக் குறைதல் துறவோ, பிணியறப் படுமிகப் பகைப் 

பட மொய்த் துன்பமின்பபென வுணர்ந்தகங் கலங்கா 

சான் புறச்றும் புலா்பாதிருப்பது பொரையே, பிறர 

[PGT ORE sa LG ge Hod Gat 6D) G1 EB ப்சஹிர் புறத் 

ச்சாட்டு பொ மக்கும் கற்பே, கன்மனக் கோட்டங் 

கண்டு மாணுசல் ராணமே., மன சதிலிறைஞ்சிப் பிறரை 

ப்பண்வான் புறத் தூப்பொய்யாச் சொல்லின் வணக்க 

றம் பை. உள த்தி நிகலங்கா தெதிர்வெம் போ IF lp 

கத்தஞ் சான்றுணிவாய சேவலகர்தானும் வாமே, இவ 

வா நனை த்கறன் மன த்துச்சகண் மாசிலனாதலாகுபன் ரோ 

அனியும் உள்ளெ ர் வலாமற் புறத் Be தோன்றும் சித் 

திரவறத்தின் சாயலும் பயன்றறு ஈல்லறபெனப்படுமா 

யின் ஒருவன் கொண்டாடிய கருங்கட்பாவையும் வே 

௮பாடின்றி யொக்குமமனவுங் கண்ணே கனியவழகு 

காட்டி யுள்ளாருயிர் சொல்லும் ஈஞ்சடைக் சாஞ்சிரம் 

பழமும், புறத்துவீஈபணமே வொப்பவசுத்து மினிய 

தேறல் சொண்டமாங்கனி தானுமபொன்றெனவும், ஒள் 

ளிய ஒவியப்படமா முபிர்பெற் ஜிமிழ்வாமுடலு மொன் 

றெனவு மிவை வேறல்ல வென்புழியன்றோ, முகத்தெ 

மும் பொய்யறச்சாயலு நெஞ்சில் வீற்றிருக் Rak Bp 

புறத்துத் தோன்றுபெய் யறமாட்சியு மொன்றெனச் 

கா marsh Cin, பயபொ ற் ௮ாணினாத் அ நாட்டி. 

ண்மெர் பவழப்போதிலக யேற்றுபு, வைரஈன்பணி 

உக்திரம் பாய்ததிப் பளிக்குச் சுவாமேன் முடில் அகடு 

ரிஞ்சுயர் சிசரபொள் ளொளியின் மணியா ற்கூட்டி வா 

யா மாளிகக அருற்கொவிர் தச்சர் வருவற முடிப் 

பினும், உல்ளானரசன் கொடுங்கோ லோச்சுங் ரரூர



ஞானசித்தப்பிரபாவம்: விக 

ஞயின் உலலாய லொருபயனுண்டோ, அவ்வாழஜொரு 

வன் அருமறை யோ ௫னறாம் அருர்பொருட் சேறல் 

அளவறக்க PB spi பலநதி யாடினறும பலசலளு சேரி 

னும் வரையில் கொடுப்பினும் வாவில் நடப்பினும் 

கோயின் மண்டபம் குளமூகற் பற்பலவாயிற் றரும 

மென வுவற் திய ற றினும் Bea ள் பொரு ளீட்டியசெல்வர் 

துறப்பினும் மனை௱கர் சாடுபசார் மணரஈற்றமாம். தூறக் 

திரும் வனச் நடை ூணைய payer aud னம் இன்புறுள 

வை ரகம் பெல்லாமறுத்தே ஜுபொறிசொன் அடல் 

அழிய சோற்பிலும், இயன்றவழியெலாம் ரரச்சொல் 

லினும் மனச் தாடிய வினைமாசளனகிற் றனச்கொருபய 

னும் தசாதெனவுணர்க வெனத்திருவாய் மலர்க்கருவி 

னர், 

திருவருள் நோக்கத்தால் சுவாமிகள் மேற்சாஇத 
இரு க 7 ள் (தி Bs 

சுமுனியவற்றால், மனம் பரிசுச்துமாரு மார்க்கமும் ௮ம் 

மனத்தூய்பையின்றி யாதுசெமயினும் பயன்படா தெ 

ன்றலும் விளங்கிற்று. இனி அம்மனத்தாலாற்றுக் தவ 

மின்னதெனக் இருலாய் மலர்ந்தருனி வாழ்லிக்கவே 

ண்டுமென்று சின்பயானர்த ரடிபணிர்சனர், உடனே 

இத்தமார்தீதிகள் சின்மயானற்தனர அ௮ருகலழைத் து 

ஐய, சித்தசார்தியடைதற்குச் சித்த. நாலே சிறப்புடை 

த்த, இத்த நாலுக்கும் சித்தாந்தத்திற்கும் சிறிதேனும் 

பேதமின்று, இதனைலிசாரிக்கு மாச்தாச்திலேயே வே 

தந்தப் பொருளும் விளங்கும். இத்அணிபு கொண்ட 

ன்றோ, வேதாந்த சித்தார்த சமரச நன்னிலைபெற்ற 

வித்தகச்சித்கர் கணமே யென்றார் பிறரும், இதன் விரி 

வைக் சலைஞான தபம், ௬ - ஞானபால்கரவுதயம். ௬ - 

அ௮த்வைதானர்தம், ௬ - முதலிய பன்லூல்களினும் பக



௮/௨ ஞானத்தப்பிரபாவம். 

ர்ர்தூளாம், இஃ. தன்றி அயோச்தி இராமபிரபக் து 

யோர் தாருக்கும் சங்கொக்மாக யோகஞான சாரமெ 

னக் கூறியுளோம். அதனைக் குருபூதாத்வயமென்னும் 
நூலுடன் சேர்த்துப் பற்பல பாலைகளிலும் மொழி 

பெயர்ப்பித்து ஆங்காங்கு அவரவராலும் வெளிப்பட் 
டிருக்கின்றது. ஆயினும் சுருக்கமாய்ச் சொல்லுமிடத் 

அப் பொதுவா யுலகத்தில் நானாவிசு செல்வம் நாணா 

விதசக்தி நானாவித உத்யோக முதலாய்ச்செய்து பெறு 

வதாயினும், Hato ew gs யோகமென்றே வழக். 

வதுபோல, தெய்வத்திருவருளைப் பெறுத ற்கு காளா 

விதமார்ச்கங்க ஸிருப்பினும் அவ்வளைத்திற்குங் காரா 

ணம் யோகமே யின்றியமையாதென வென்பது யாவர் 

க்கும் தெள்ளிதிற் றெரிர்கவிஷயமே. ௮த்தகைய யோ 

கம் பற்பல வாயினும் வெயோகபென்று சொல்லா 

சின்ற ராதயோகமே ஈன்குடைச்து, இதனையே ஞான 

யோகமென்றுஞ் சொல்லுவர், இவ்யோகத்தில் ஞானச் 

சரியை ஞானக்கிரியையென்னு மிரண்டும் சடாதாரங்க 

ளிடத்கே அப்பியசிக்கத்தக்க௧. இனிமேலா தாரமா 

இய கிலையையுணர்த்தலே ஞானயோசமெனக் TDF HE 

௧௮, அப்பாலாகிய வெளிகள் ஆறுள் அடங்குவது 
ஞானாதீதறிலை, இக்கிலை கூடினார்க்சே உன்பனை, சமனை 

இரண்டு மொன்றுபட்டொளிரும் ஸ்ரீபுவனாம்பிலக 

நின்மலா தீதமாகிய ஈறுபேற்றையும் அருள் புரிவள், 

அசுத்தியர் அருளிய பெரு நாலுள், 

*வளைகாண்டியாருவரை கடக்கப்போரார் 
வாலையெழுத்தந்த முதலறியப்போரார் 

உரை தர ண்டவெருராட் சென்றுரைக்சகவேண்டும் 

உனக்குரைச்தவோ செழுச்சேவுநுதிச ட்டும்



ஞான த்தப்பிரபாவம்: ௮1௩. 

லிரைகாண்டாநாறெனிசாம்பிராணிவீசம் 
ர் 

வீசுதென்றுடனத்சைமறந்திடாதே 
e . 4 ல « 

பசைதாண்டாவிதற்கேலா மூலநூலம் 

பாராபாத்திலிரு ந்தமனோமணியாட்டாச்சே' 

“அட்டானவாட்டாச்சபரைநாசத்துள் 

ஆதிகொடுத்தந்தம்வரையறியலாச்ள 

பூட்டானசுமர்வாச ல்திறந்துபோச்சு 

புரூவரடுவழிதீர்க் துதோணலாச்சு 

காட்டார்கள்கூட்டம்விட்கெடன த்தையுண் 

ணயனக்தாள்சண்டுதரிசிக்கலா ர்க 

வீட்டானவரையிருட்டுவேசகாச்சுத் அள் 

விளக்சேற்றிக்கொண் டுதரிசிக் தப்பாரே' 

என்றதா இம், ௪ட் டடைமூனியார் ““கண்டமுகலா Ml 

கலங்க தள்ளி! 'என்றதாஓங்காண்கமேலா, தாரத் இன் 

சிலையை விளச்சு.ஐும், மேலா தாரமாவன--சானம் சாக் 

மரம், இதம் இரண்டு எழுத்து ஹ0, மண்டலம் வப 

ண்டலம், பூதம் ஆகாயம், இகன் குணம் ACI gh Cex 

னியாகை நாற்பூகமுங் கொள்சை விரோசஜஞ் செயல் 

ஐசைமேவல் அராகம் அரூபம் பரத்தலென எட்டு, 
இதற்குப் பீஜாக்காம் ஹகாரம், பஞ்சாக்ஷாம் யகாரம் 

உள்ளம் மலம் அணவமலம் செவியாலும் வாக்காலும் 

வருங்சன்மம் அவத்தை துரியா இதம், அதிதெய்வம் 

சத சவம், அதிர்ஷ்டானசத்தி பராசத்தி, கலை சாந்தி 

டா இதசலை, தத் தூவம்,சத்திகத்துவம் சிவதத்ுவபென 

ag ண்ி, புவன ம் பக கனை 6 Bh ர வலா: ச் தி இதச் அவச்தில் 

நிவர்த்தி 19ர திட்டை வித்தை சாந்தி FIG Bisa Show gi 

யெனப் புவனம்டு, சிவசத்துவத்தில் இக்திகை பகை 

ரோசிகை மோசிகை ஊர்ச்சவசாம்னி வியாடினி 

0



௮/௪ ஞானித்தப்பிரபாவம்: 

வ்யோமருபை அரழ்ை காதை அராடுருகையெனப் | HO, 
பத்து. ஆக அகாய தத்துவ புவனம் மடு, அக்கரம் 

௮ முதல் %வரையிற் பதினஅபதம் ஓம்: என்னும் பதம் 

ஒன்னு மச்இரம் ஈசானம் அத்திரம் கூலம் எனமூன் ௮, 

இதைச் தியானிக்குமியல்பு வானொெளிபோல் பாவிக்கும் 

கேரம் ஒருமாத்திரை, இக்தச் சாந்இயாதீத கலைக்கு, 

அற்சேந்திசலை யென்றும்பெயர், இந்தப்பஞ்சசலையும் 

நித்திய அளவு, 

இதற்ருமே லோரங்குலத்தில் நிரோசாதகலை ௮சு 

னி pip புகைநி றம் Ht B ற கூறுமலம் ஆணவ மலம் 

இயாளிக்குகேரம் அரைபாத்திரை, அசன் பேலோ 
wore & Dea ல ச ற் . Dg; @ ont 

ரங்குலக்தில் நாதசலை அகன் நிறம் மாணிச்கவொஎ 

இயானிக்குகேரம் கால்மாத்திரை, அகன் பேலோரங் 

குலக்தினுச்சியில் நாதார்தம் 2) Keno) மின்னொளி 

இயானிக்குகேசம் அரைச்சால்மாத்திரை. அதன்பேல் 

மூன்றங்குலத் இல் சக்தி க தெளி நாறுகோடி ஆதித் 

GNI TE Fi இியானிக்குநோம் வீசமாச்திரை. அதன் 

மல் மூன்றங்குலக்தில் வியாபினி ௮ தனெளி Aone 

கோடி அதக்கப்பிரகாஈம் இயானிக்குகேரம் அரைமா 

அரைக்காணி மாத்திரைப்போ.று, அதன்பேலோரங்கு 

த்தில் வியோபரூபினி அதனொளி ஞானாகாசம் இயா 

ணிக்குநேரம் சாணிஞுர் திரை மாத்திரை, அகன்மேலோ 

ரங்குலத்தில் அகந்தை ஞானசமுத்திரமாய் தியானிக்கு 

நேரம் முன்னிற் பாதிமாத்திரை, அதன்பேலோரங்கு 

லத்தில் ௮னாசரதை அ௮தலனொளி நாருயிரங்கோடி சந்தி 

ராதித்தர் பிரபை தியானிக்குநேரம் முன்னிற் பாதி 

மாத்தினா, அதன்மேலோரங்குலத்தீல் சமனை அத 

ஜெனி நூறாபிரங்கோடி சூரியவெய்யிற் பிரபை தியா



ஞானத்தப்பிரபாவம். ௮ 

னிச்குரோரம் முன்னிற் பாதிமாக்திரை, அதத்ருமே 

லோ ரங்குலதிதில் உன்மனை அ கஷனொளி நீலாகாயம் 

போல் தியானிக்குநோம் முன்னிற்பா ௫, 

இவைவிடவே மனபவகீளைவும் ௮ சன்வீரிலும் 

அதிலுறுகலும், உயிர்ப்பருத்தலும், மறத்தலுமாகிய 

நின் பலசாக்கிரம், கின்மலசொப்பனம், நின்பலமழுத் த, 

நின்பல துரியம், நின்பல துரியா தீசமுண்டாம், இதுவே 

ஆன்மலாபபென அறிக எனத் திருவாய்மலர்ர் தருளி 

னர், கேட்ட சின்மயானந்தர், 

உறுக்கக்கரு த் அ பொழுசவிழியுமுள த் திலன் Ly 

பெருக்கப்பெருக்கமலப்பிணிமழன் இும்பிறர் துபிஞ்சு 

செருக்கற்றிடவுஞ்சவொனந்தவாரியட்சென்றுசும்மா 

யிருக்கச்சுகமுர்தச்தான்ஞானசிக்கனிங்கென்றனக்கே, 

எனக்கூறிப் பன்முறைவணர்குப் பரவசமாகினா் 

,ஏபண்டார சர்கிதிகளும் பிரசங்காமிர்தத்தை யுவட் 

டெடுக்கவுண்டு அடியா்குழாங்களை நோக்கி, 

அருண்ஞானசித்த ரறைவா சகத்தை 

மருண்ஞான மார்க்க ரறியா£--இருளகல 

எய்தினோம் வீட்டினையிங் கெல்லாரு மீடேறச் 

கையில்வரு மின்பக் கனி, 

என்னும் பற்பல செய்யுள்கள் பகர்ற்து இித்தர 

Sects துதித்தனர். பின்னர் மூர்ச்திகள் சொர்க்க 

புரபடதீதிற் கெழுக்கருளும்படி தேசிகர் பிரார்த்தித்த 

தற்கணெங்கிப்பூர்தோ ட்டமென்னும்ஸ்டேஷன் வழியாக் 

சோயிற்றிரு மாகாளத்தைக் கூடுமுன் சயனித்திருந்த 

சித்தர் பன வெளியில், அத்தலத் இல் விளங்கும் முழுழு 

தற்கடவுள் திருவிளயாடலாற் சிலவிம்மிதந் தோற்ற



௮௬ ஞான த்தப்பிரபாவம். 

விழித்து, இப்போது நாம் வருகிற இடம் எதுவெனக 

தேடுகரை வினாவினார், அசற்கவரும் கோயிற்றிரு மாகா 

ளப்பதி என்றார், உடனே தமது மனவெளித்தோற்றக 

இற்கண்ட அண்மையெனப்பரவச ராய்றுவ்வாலையஇசை 

மை நோக்கி அனந்த வர்சனம் புசித்து, 

“கரவுக் கறைவ னயன்றிருமால் 

கணங்கண் முழுறுங் களிமிகுக்தே 

பே.வக் கருணை செயம் பரமன் 

விளங்கம் Lt BiG conor மிசப்பெரிதாம் 

நாவுக் கரையன் முகற்பலரு 

நாளு மிறைஞ்சி ஈலம்பெருருங் 

கோவிற் றிருமா காளமெனக் 

கூ௮ மவர்க்கோர் குறையிலையே”' 

என்பது முதலானதோர் பதிகமியற்றி: அருணோதயத் 

தில் திருவம்பலென்னுஞ் சேத்திரத்தையடைந்து ௮ 

னுட்டானமூடித்து அலயத்தெய்த வழலிடைப்பட்ட 

மெழுகாய்த் திருவருள் விளக்க அப்போதே மெய்ப் 

jor) Bi, 

* தூகளையின் அுளிரதனுற் சோமாகி மா தனென்பார 

சாதனங் சைக்கூடிய அஞ்ச துர்மறையோரோடியதும் 

ஆதரவோ டங்கவரி னச்சந்தீர்த் தாண்டதலம் 

பூதலமு ம. தலமும் போற்றுமம்பல் சுண்டேனே.”' 

எனவொரு பதிகமுரைத்து அவ்விரண்டு திருப்ப 

இக்கும் ஈநொயகமாய் விளங்கும் பண்டாரவாடைக் 

இருமாகா ளமென்னும் பதியின்கண் விளங்கும் சுவர்க்க 

புரத்தில் ஸ்ரீபட்டினத் தடிகளுக்குக் குழர்தைவேடங 

சாட்டிக் குருமூர்த்தமாய் *காதற்றவுசியும் வாராதுகா 

ணும் கடைவழிக்கே” எலும் திருவிருச்தமருளிய பரு



ஞானித்தப்பிரபாவம்: Ast 

BUST பெருமா ன் மெய்யன்பி DG ih BUC ம், gbiT LOT; 

னிய அறிவானக்.ஈ சமுக்திரமென்னும் அற்புத. நாலை விய 

fg ஸ்ரீசாயமானசவாமிகளால் பாடப்பெற்றவரும்,பற் 

பல அற்புகதிருவிமாயாடலியந்தியவரும், ஆதிருருமு௩ 

[கி திருபமா திய ௮ (paw இரு FR றிறம்பல ஈ வர 9 அலயகதி 

BE BL சென்று ஓ லெ வாருமண்டப ம ரவிகைகளமை 

ந்சு வளப்பமும் காலநிலை oor Darran nuit ov தற்காலத் 

லஓண்டான காசஷியையுங் கண்ணுற்றுக் முருகுதர்த 

ஈற்தின் முன்னர் இத்தரார்த்இகள், 

இருவருளினிலை விளங்க. சிவானுபவமு 

சுலா.ஞ் சிவயோக நெறிவிளங்கச் சித்திகளும் 

விளங்க, LRH MU Al gs தறிவானந்த 

ஈமு.த்திரமென் ஜெப்புயர்விலா த முறையுண் 

மையிலெற்கருளுங், குருவடிவம் விராங்கவ 

வனமர் பதியிலென்றுங் கோமகளும் நாமக 

ena குலவி விவங்கிகெ, அருமறைபோற்றிய 

மருதவாணனடியவரு மனுதினமும் விளங்கு 

வதற்கருள் புவனும்பிகையே, 

எனத் தமது உபாசனாமர்தீதியை வணங்கி இர 

amo Haris வரையில் மடாலயத்தில் பண்டார சன்னிதி 

களுடன் எழுக்தறாளியபேசது அதிகுருமூர்த்திசவின் 

அற்புசத்கால் சிற்கிலகாக்ஷிகள் கித்தகர்த்திசளின் 

மன வவியிறத் ஜோற்ற அவ்வற்புதப் பெருங்கருணைக்க 

டலை அகக்தும் புறத்துங்கொண்டு காலையில் குருஹூர் த் 

இகளத் தரிசித்துக் கருணைப்பெருங்கடல் என ஒரு 

ப இகழும் அருளி  மறுகாள் திரு நள்ளாற்று மடாலய 

* ௩ ௪ 1 6 * ப உ அ 
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Dy H ஞாூவித்தப்பிரபாவம்: 

பிற் சென்று தரிசித்து ந்திய காள் பனவெளியிர 

சண்ட பே ய் வற் விளக்கிச் சிக் குவதர் ES a, 
a, : 

எண்ணாளவெண்ணு மெய்யாவெய்ப்பு பேடை க்விக் NG a 

தண்ணாருளும் ஈராத்சேணும் தானே தற் கீமோ 

மண்ணாமன்னும் வாராவர்ததும் வாரிக்கக் தீரே 

ண்ணா ஈண்ணா நல்லார்போற்றும் ஞானம் NES, 

எனப் பதிராருஸி யெழுக்கருளியிருக்ளையில், நிர 

FOG Pat ke ED [07.7 a Sr நாவு துறை ப்பர் ன ம். Cer. 

ய்கண்டார் சந்தானத்நில் சருணையே இறுவுருக்ளொ 
€ roe ப ள் wf A 

ண்டு நடியேனையு மாட்சொண்ட ஸ்ரீலஸ்ரீ அம்பலவா 

ண்தேசிக ஈலாமிகள் இக்ககர்ச இயை யழைக்க அலர் 

சொர்க்கபுரக்கதேசிகருடன்சென்று பகாசம்நிதான தீது 

டன் அனவளாவ, இத்கார்க முறையான் வரு HF Hg 

கர் கம்மவரின் வேறல்லெனக் சக்கிகானங் கூறிச்கொ 

ண்டாடினா். BM FSBO ong நீங்கிப் Ua DO! slog: 

கினியசின்னப்ப சவுண்டர் விருப்பத்தின்படி கோயமு 

த்தூரினுக் செழுச்சருளும்போ து, எத்தருடன்கூடவே 

லந்து கொண்டிருந்த தம்பிரான் சித்தசவாமிகளின் 

அருட் கொடையிளையும் பொருட் கொடையினையும், 

இற்றாசர்கள் அவர்க்குச் செய் பொருளுதவியினையும் 

சோக்கி ஷே சவுண்டரைக் தம்வயப்படுத்தி பழுச்கா 

அற்றுச் இல சூழ்ச்சிசெய்ய வாரம்பித்து, சித்தர் சில 

சாலமிங்கே தங்கள் விருப்பத்தின்படி தங்கவேண்டின் 

தாங்கள் சித்தமர்த்திகள் யாகத்திற்குரிய பொருள் 

தன்பாலீந்தா லங்ஙனஞ் செய்யக்கூடுமெனப் புறளிசெ 

ய் ஐ, பொருள் சேகரித்துத் தான் வைத்துக்கொண்டு 

சித்தருக்கு வேண்டியபோது காறைைவியசாக வெழு 

நூறுவெண்பொனீக்து௪ ஞ்சியசான்கொண்டுதன்மடகச்



ஞா னசிச்தப்பிரபாவம்- DY Fr 

oD UO TAM, Boot DUE ETUAPS GAH g BBG li 511 வி யமி ட்டி வி. ணி ra 1 ° (22 யத் ow ் (4) ம் 

ஈடட்மிக்சோட்டை வெங்சுடாசலசெட்டியார் ஆ தியி ல் 

ஸ்பா al a ல் fy ர க நண்ணும் டி யி் A ib hl தி ன் வமா oe 2) ft @ 1696 7 ட் அன்டி ப்ப ட அ லி ர 5 o Wo 

a. : ற . Dy 0. 7 ட் வில் அரி ப்ர வதை அப்ரம் ILD LI அ மண 

oe tb 7) வி ர ர் அது GOLD | ott LP GD1G0) Gu யோ இஞ் தன க் 

ர் உ ச பதத ப 4 . 

Ae நரகு கணாடபனு ம் ங்கி வாயாக அ oui OF Ahlen வி 
>, oo உகு ட ௩ DN . ச 

ரேோரதம்மிகாண்டு ணின் று ந்ற்கித தின புறியடைக் 
ர் 

அ புறங்கூறி யி தனா, 

த் தர்கா விரியா ற் அ! மாரு wean கலப்பல த ரிசி க க 

அத் திறுவாளைக்காவினுக் கடைந்தனர். இச்சசபை 

யார் தந்தலைவரை யபசரித்சேற்று, காலிரிச் இர்காம 

எனிச்துறையில் யாகசாலை. யோ மகுண்டபே ர டமைகி 

தித் தோரணமுதல்அலங்கரித்று உபசாணம்கள் சேகு 

CFG தங்கள் குருராதுருக்குக் தெரிவிக்க, மூர்தஇி 

கள புவமைபிகையை யெருற்கருளச்செய்து இன்னய 

முழங்க முறைவழங்க பதினைந்தாவது யாகம் விதிருறை 

வழாது சடங்குகள் யாவும் விதவிசமாசலேயா ற்றி 

ன்று காலமும் பூசை சிறப்புறச் செய்க தன்பின் அதி 
௩ ட்டி ௩ fo * 5 ௪ “ ‘ ட Co 

காபச்சாத்தாற் பிடிக்கப்பட்டுத் தம்பைமறந்த நிலையி 

னைச் சிறிதடையக்கண்ட அனேக வைத்தியர்கள் இத் 

கர் மலர்க்கரம் பரிசித்து வரும்இ நாடி பிறழ்ச்கன மரு 

ந்து பற்றுதற்கிடமில்லை இவரை மடக் திந்கொண்டுபோ 

வதே ஈலமென ஈவில, சூழ்ர்சு வன்பினர்யாரும்கேட்டு 

இன்னலக் கடலிற்றாழ்க்து ஐயகோவென் நிரங்கனர், 

சில்லோர் நெருங்கிக் கொடுந் துயருழப்பதைத் தெரிக்க 

இத்தா தம்மலாக்கையாற் இல குறிப்புரைவகுக்க, அச் 

குறிப்புரை முன்பழக்கத்தா லறிந்தா ரப்பொழுதே 

புவனாம்பிகையைப் புந்தியிற் கொண்டு காவிரிநீர் இரு



it) ஞாுனரித்தப்பிரபாவம். 

நாறு குடங்களிமழ் கொணர்ச்து சிக்கர்மேற்சொரிக் து 
‘ cy * . ட 

பல்கறின்றனா், இத்தரு மூடனே யெழுந்து அம்பிசை 

படி. னாயா தரித்.த fi) GT aot BT ChE io பூசையினையுச் வு 

ஸரீமல் முடிதீதுப் பூரணாகுஇ யிர்து வகெகாகர் பூசனை 

புஞ் செப்தனர். கண்டவர் இசைத்தார், அம்ம! அம்ப! 

அற்புதம்! அற்புதம்! சித்தரானோர்க் கரியதொன் நுல 

னி ஓுண்டோ வென்றிறும்பூக்டைற்கனர், 

அயிரமாயிரபடியவர்கட் கன்னைபோனிலவி யீய 

கற்பசுநேோர ஞானசித்தர் தம்பால் கள்ள வேடம் பூண்ட 

RES கொள்ளா கொண்டார் பல்லோர், இருச்செங 

கோட்டிலமிய வவிழ்கமதைக் இருடி யகன்றா னொருவன் , 

அர்ஈகருதித்துர் சர்நியாசங்கொண்டு எங்கள் சித்க 

சாமி பேர் பூண்டு வஞ்சிக்துத் இரிக்கானொருவன், இக 

எனமாக, சொர்க்க பாத்தார் சித்தர் சிதியை வஞ்சித்து 

அகன்ற துமன் றி யவரை வைதுவரைந்து பலபத் இரா 

LIT GO th Sil வெளிபிடவேண்டியும், சிக்கா மகிமையுள்ள 

வாறறிர்த வவரியாரா மறுத்தனர், பின்னும் சத்தாக 

கெல்விதத்தேணு மிழுக்குறச் செய்யவேண்டு மென்றெ 

ண்ணிச் சித்தசவாமிகள்மேல் வரைபலகூறிப் பொய் 

வழக்கிடத் துணிக் து, சஞ்சைகோர்ட்டினி AU BM Di 

வழக்கு க ஆரம்பித் ற வக்லை வைதக் அப்பேச, அக்கோர் 

ட்ப போயா Bue Asst தம் ) Ouest அலக் 

சா 29 அச னைசெய்து பொய் apa@aar கன்னிப் 

பிரஇவா இக்குச் செலவுறுர் தொகையைக் கொடுமெ 

னல்போலத் தீர்ப்பதுசெய்தனர். சொர்க்கபுரத்தினர் 

சோர்வடைந்து துயருழச்து மனமாழ்சிப்போயினர், 

சர இயால் குலத்தால் கல்வியாலும், அசிரமத்தால் வே



ஞான ித்சப்பிரபாவம்: ௬௧ 

டத்கால் ஒழுக்கச்காலும் மேர்பாடுற்ற பெரியராயி 

னும் உண்மையிலார் சிறி யரென்றே Lp avi LO இக்கும். 

Ag ET ஜவைந்தாவதியாகம் முகித்தபின் றென் 

றேய யாத்ொயாக, யாக சம்பூர்ணார்த்த வுத்தோங் 

கொண்டு எழுந்தருளுகின்ற குஜிப்பினை, அன்பறிவா 

தய முரைங்களே யொருவடிலாக வர்தவரும் இரந்து 

ப கலிருத்தி க்சே யுஹழைக்து OMT UHIN சுவர்ணரவர்க 

க்கொண்டு பாடசாலைக்குக் கடைகாலிட்டவரும், 

இரிசிரபுரம் ராஷனல் ஐஸ்-ல் எட்மாஸ்டருமாகிய சே 

ஷையங்காரென்பவ ரறிற்துகொண்டு PH GQ. GLO மறு 

ரை மகாவித்துவ சிசோமவிய் anita Ray பாணியமா 

இய இசாகவையங்காருக்கு த் கெரிவிச்சு அவர் மறுமை 4 

சமிழ்ச் சங்கத்தாபகரறாம் அ௮க்கிராசனாஇிபதஇியும் அடி 

யேன் தெய்வமாகக்கொண்டாடும் அரியர் சிவஞான 

யோகிகள் பாதசேகாருமாகிய பாண்டிக் துரையவர் 

கட்ருத்தெரிவித்தனர், இன்ன 5 அுவாகச்சித்தர்ம துளை 

வயின் செல்லாது நெல்லை ஈகரடைந்து வேதாசும விதி 

சாசங்களில் வல்லுநரும், ஓழுக்கத்திற் சிறச்சவரும், 

௮திமேதாவியருமாகிய வீரராசுவபுரம் வைக்டல் கிரு 

ஷண சாமி ஐயசென்பவரைச் ௪ர்இக்கு அவர் முன்ன 

மே சித்த சுவாமிகளின் மகிமைகளைத் gif i Gaile a: 

லின் சித்தா தஇருவனந்தபுரம் சமல்தானத்தைச்சாண 

(வண்டியதற்குரிய பலவேற்பாடுகளையும் னப்பூர்ச்தி 

பாகச் செய்தனர், ௮ப்பதியில் தொண்டர் ஈயினாகோ 

யிற் ச௫௫ல் முனிசிப்பல் கவுன்சிலர் சங்கர குமாரபிள் 

ளையின் மடச்கொடிக்கு முன்னரருளிய வனுக்கரகத் 

இளைத்திடப்படுத்திப் பெரியசாமிபிள்ளை யென்பவருக் 
. க . ப் a Ow oe கும் பெரிது மனுக்கிரகித்துச் சங்கரகுமாருபிள்ளை சகு



௯௨ நானடித்தப்பிர பாவம்: 

அப் தவன்பராம் 1] HIF Taw to இராபலிங்கம்பிள்கா யும், 
ஆறுமுகம் பின் ளையும் ப் அக்குள பழமைக்துவகதுூ ௪கல 

வபசாராமுஞ்செய்து வேண்டிய பொ ருளீந்தனர் ௮தன் 

பின் கார்காத்த குலசிகாமணியாகிய சாவடிப்பிள்ளை 
யென்பார் வத்து ரிசித்றுப்போயினர். நெல்லைககரில் 
அிலகாள் கழிச்சதற்பின் சித்தர் மதுரை மாரகருச் செ 
முக்தருளப் பாலவனத்தம் தமீன்தாரரும் பைந்தமிழை 
யொரு BI GAM 5 தர்ருமாதிய பாண்டித்துரைச் செம் 
மல் நேரேோசாண நினைந்து நெருங்கி யுபசரித்து, தம் 
பாற் செய்யவேண்டுவன செய்து, பாஸ்கர சேதுபதி 
சாஜாவிற்குர் சிக்சுருளக் கருத்தனைத்துந் தெரிவித் 
துச் சே௮ுபதி கையொப்பமிட்ட தொகைப் புத்தகத் 

இனை வாங்க மனமகழத் தந்தருளினர், 

இன்னாள் மதுரை பெஞ்சி மேஜிஸ்டிரோட் நல்ல 

சிவன்பிள்ளை மாளிகையிற் சித்தமெழுக்தருளுகையில் 
சிவயோகநெறி அளக்கமற வருள்சுரற்து சாத்தூசைய 

டைந்து whosTse செல்வர்களாகய கோபால் சாமி 
நாயி, போலீஸ் இனில்பெக்டர் பெருமாள்சாசு அவர் 
கள் பொருட்டுத் தாமதித்து, விருதை போஸ்ட்மேல் 

டரும் வித்துவ சிகாமணியுமாகிய வைத்யலிங்கம்பிள் 

ளை வழிபட அங்கு வதிர்தருளி.் சே சநாட்டிற்குப் 

பிரயாணப்பட்டுத் தூற்றுக்குடிசோர்து Hee கண் 

அபிள்ளை யென்பவர்க்குற்ற இன்னவளனைத்துக் இர்த் 

திருனி படியார் புடைசூழ, பலசாவகஜஞ் சென்று கடல் 

மலயா௮ பல கடந்து சோகாட்டிற் பிரவேக்க, வழி 

பில் சைவசிகாமணியாய், தேவத்தானத் தலைவராய் விள 

ங்றாம் கமிட்டி மெம்பர் திருமலையப்பிள்ளை யென்பார் 

FERS DE சித்தர் இருவருளெலரற் தேர்ந்து வானமா



ஞானித்தப்பிரபாவம், ௯௩ 

மலை. வயிணவ சியரு hE (Hanes ச்தி ஈண்புரிமை பாரா 

ட்டி பிருற்தனர், பின்னர் சித்தர் சோநராட்டுத் சலைகச 

ராகிய இருவனர்க புரமடைர்தனர், அச்கரில் செக்க 

மிழ் ஈாலலைராம்வலியமேலெழுத்து முத்துச் குமாரளாமி 

பிள்ளா குமாரர் இலட்சுமணப்பிள்ளை முதலியோர்கள் 

உபசாரத்திருர்துவாழ்போ ॥ அக் தலத்தில் காசில் பா 

மேசுவரம்பிள்ளை வந்தூதரிடுத்து, Bonar gig Car 

ar gi Bre தலியார், அவவாமைச்சர், ௪ருவா திகாரி 

முதலியோ ரிடத்துர் தனித்தனியே சொல்லிச் இத்ச 

ரின் பரிசுரைத்து வேர்தருக்குப் பனுவல் மூலமாகப் 

பகாசல் ஈலபென விரும்ப, அங்கனமே சம்மதித்து 

ஒரு திருமுகம் சேனினுமினிய சொற்சுவையிலெழுதி 

த்தா, உடனே யதனை இலட்பாணைபபிளினே பலையாளக் 

தில் மொழிபெயாத்து, சகல் சம்பன்னரான சரவணா 

சாமி மூலமாக அப்பத் இரிகையையும் யாகப்பிரராத தி 

கையும்பசாராதாசர்நிகான த தில்சேர்க்கவேச்தர் சண்டு 

தி த்தன வாமிபின உடனே யழைமினெ னச் இத்த 

மந்தருவினர், அ௱்கடைற்து மன்னர் பிரானுட னளவ 

ளாரவுகையி ல், தத்தர் எத்தனைப்போ அ இங்கிறாக்றா 

மென வேர்தர்வினவ, வேள்வி முடிய (pa Bar Np gs 

லின் இன்றே யிரு மூர்ச்தத்திற்குள் அஞ்சல்வைத்து 

அனைக்காவை யடைவேனெனப்பதில் கூறிவிடைபெற் 

றுத் தன்னிருக்கை யடைர்தனர், அரசன் அடுச்த வே 

ள்ல்யினை முூடிவிப்பாபமென அமைச்சரிடங்கூற ௮ம் 

மொழியைச் சரவணசாமி பாமேசுவரம்பிள்ளையிடஞ் 

செப்ப இவர் இத்த ஈவாமிக்கறிவிச்துப் பல்ஓுபசாரம் 

விரைவாகப் புரி து இவவருடத்து மாகற்தனை எட்டய 

புரம்ுராஜாவைக்கொண்டுமூடிக்கவென க்கேட்டுக்கொ



௬௪ ஞ்ானசித்தப்பிரபாவம்: 

ள்ள அது சங்கதி செப்பு முன்னமே இத்தரில்லிதமா 

மெனத்தெரிந்து, அன்பர் பால்வண்ணம்பிள்ளையை ழு 

ன்னேவி, தன்னுடன்வர் தாரைக்காவைச்களுப்பிவிட்டு, 

வ ட்டயபுசமடைய,முன்னொருகாள் சிக்சரெழுர் கருளிய 

போது அனந்தபுரஞ் சென்றுவருசையி னீண்டுவரு & 

னன்றென்ன ஐமின்காருரைத்ததனைக் இவான் சண்மு 

கம்பிள்ளை கலமாகத் தெரிவித்துச் சின்னதுரைக்கு, 

இன்.றுபணங் கையிலிலை யென்று சொலா 

தேமாளை யாஞ்செய் வேள்வி, ஈன்றுமுடி த் 

இடவேண்டும் ஈல்லதற்கு விக்கிரரா ஞாறே 

யென்று, துன்று பெரியோருரைக்த வாச்கி 

யத்துக் இலக்கணமாண் டாண்டுதோறும், 

இன்னபடி. மூடி கின்றதென்செய்வோம் புவ 

னையரு ளீதென் றோதி, 

அன்னவாபா லனுப்ப வவருமூணர்ந் சீதுபோ 

௮ஞ் செய்கவென, உடனே சல சலிபுகவகரரதற்கிடை 

௮ செய்தனர். சித்தர் விருப்பத் இனை முடிக்கவேண்டு 

மென அமைச்சர் கூறக் கேட்ட ரமீன்தாம் சன்ன 

அரையுடன் அலோசிக்க அவர் சித்கர்பா லேது செயி 

ரன்றே யவரற்புதம் பலவியற்றும் புதுபைசளை வக் 

ஈல் திருஷ்ணசாமி ஐயர் மூலமாசத் தெரிந்துள்ளேம் 

என்றனர், அன்றியும் அங்கிருந்தவைதிசசிச்தார் தவண் 

மையுணர்ந்து தென்மொழியில் வியாசசூத்திரந்தன்னை 

மொழிபெயர்க்க வருமாசிய விருதை செலவஞானயோகி 

கள் சித்தர் புரிர்துவரும் வேள்வியினருமையளை த்தை 

யும் விளக்கினர், சின்னதுரை மொழ்சேட்ட எட்டைய 

பா மன்னர் சிறிதருக்சர் தந்து பின்செய்வேபென்னார்



ஞான?ித்தப்பிரபாவம்- ௯டு 

சொன்னபொழுது இசாக்கதர்கேர் சில்லோர் தடுக்கச் 

சத்தருணர்ந்து ஒருபா, 

என்னேகின்செல்வமிர்திரன்வாழ்வும்பலகால் 
தீன்னாலேதானழிந்தசரித்திரக்கள்மெத்தவுள 

மனனாவோவெட்டப்பமகிபாகின்றனைக்காண 

எனமொழிந்து முடிக்கு முன்னே, அக்சவி முடியாத 

படி. யமைச்சர் தடுத்துக் கொண்டனர். அப்போது, 

அடியார்பத்தியிற் சிறந்து அரியகோரச்கர் இருவடிக் 

கன்புபூண்ட ஒவர்சயாசோமஎந்தரம்பிள்மாயும்,௮த் த 

ரசைத்தனத்திற் சிறப்புற் மோங்கும் பேஷ்கார் எட்டை 

யப்பபிள்ளையும் ஈத்தரையடுத்துச் சுவாமி! கொடும்பா 

த்சார் மொழிசெவிக்கொளேல் கடைக்கணிக்க வேண்டு 

மெனப்பணிர்தேூடப் பின் சித்தமார் த்திகள், வேள்வித் 

இனம்வர்தடைர்தமையின் எங்ஙனம் காவைகரடைவ 

தெனச் கனலிலிட்ட மெழுகென வுருகி, “பொழுது பட் 

டஅ முணர்நர்து நெஞ்சங் கரைந்துருகிப் புவனாம்பிகை 

பின் திருவருளை நினைந்து உருகுவாராயினர், 

தருவானைக்காவினில் பதினாறாவது வேள்விதமி 

சிக்கச் சென்னை, தஞ்சை, மதுரை, செந்தில் முதலிய 

விடங்களிலிருர்து அடியர் பலர்வர்தடைந்தனர், சேல 
மாற்றார் இராஜாத்ஈ நாயுடுவும், திருச்சி அறுமுகஈயி 

னாரும், குமரப்பிள்ளையும் சித்தர் வாவு காணாராகி 

ஆயினும் செயற்பாலனவெல்லாஞ் செய்திடுவேமென த் 

இர்மானித்துக் காவிரிரதியடைர் து சிந்தா பணித்துறை 

பிினதிசே கருப்பக்கரகம், ௮த்தமண்டபம், மகாம 

ண்டபம் அமைத்து மகச்சால் நிருமித்து, பன்னிறப் 

பூமாலைகளைச் தொங்கவிட்டு, வேதிகைச்கெதிசே சரத 

ரெழுந்தருளப்பிடமிட்டுப்புலித்தோல் விரிச்து, தென் 

9



௬௭௬ ஞான சித்தப்பிரபாவம், 

முகமாக வயிரவருக்காசனமு மமைத்தனர், வாயிலில் 

கதலியும் கழுகும்ராட்டி மகரதோரணங்கள்கட்டி எம் 

பருங்குர் தீபமேற்றி, வரிசை வரிசையாகக் சொடிக 

ஊத்தூக்கனர், வழக்கம்போல அரங்கத்திருர் துவந்த 

தோச்லை ஈருட்டி. யசைற்தாடி யஸ்மான இரிமுதலிய 

வற்றா லலங்கரித்து அருகலொரு பொய்கையுண்டா 

59, இசைரநோக்கி, குருராதனைக்காணாது குழைந்து 

குருகூர்ச்சிக்சரின்று எழுர்தருளுமோ? வேறெக்கே 

யாயினுங் அவ்வத்தேபத்தன்பர் வேண்டுகோளின்படி 

வேள்வியை முடித்திமோ? நம் புண்ணியம் பூர் 
aD ¢ 

மோ? ஈம் பிரயாசை ஈலமடையுமோ? நம் ஜர்த்தியெ 

த்தியா 

முந்தருளிவர்து இக்காட்டிபினைக்கண்டுகளித்து நமச் 

காசி யளிக்குமோ? என்றிருக்சையில் சிவஞானச்செல் 

வா் இடீரெனக் காட்டிதந்தருளினர், யாவரும் தரிசித் 

தானந்த மடைந்தனர். அப்போதே அம்மை புவனாம் 

பிகை பீடத்தை வீமானத்திருத்தி அருமறை நான்கு 

னையும் ௮ச்கணசோத, அணியணியா யன்பர் கையா 

ரத் தொழுதேத்தக் காவிரிக்கருகே வரும்போது இரா 

மபிரபர்து முதலிய பெரியோர் எதிர்வந்து, பரவச 

சாதிச் சித்தநாதரைத் தரிசித்து, 

கருவிலே திருவுடையாய் கவினரவ மாத் 

துடையாய் சலைகள் யாவும், திருவருளா லு 

ணர்வுடையாய் சித்தியருள் மிக்குடையாய் 

கிறியேற்குற்ற, வெருவலெலாம் நீக்குடை 

யாய் விதேகமுச்தி பெற்றுடையாய் மேதி 

னிக்க, ணருமகம்பல் செய்துடையர் யம்மை 

யருள் பெற்றுடையா யருளாயென்று,
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பலருர் துதித்தே நிற்ப, சங்கமுமரங்க, பேரிகை 

பார்ப்ப, தவில் சின்ன மொலிப்ப, வாஸ்து சாந்தி, மிர் 

தீது சங்ரெகணம், அங்குரார்ப்பணம், இரட்சாபந்த 

னம், கலச தாபனம் முறையே தாபித்து, வைதிகர் மக 

ன்னியாசம், சீருத்திர முரைப்ப, புவளம்பிசைக்குத் 

திருமஞ்சனமாட்டி , குவிலைப்படைக்கு ப. ரிக பேமுடி 

தீ௮, தூபதிபங்சளாற்றி எழுர்கருளச்செய்து, சித்தர் 

நீராடி, புனிதநிறணிர்து, வெண்பட்டுடுக்தி, Quer gs HB 

சம்பூண்டு, புலியாசனத்திருக்து, விராயக பூசைசெய்து, 

வேள்விகுண்டத்தும், மூன்றாமாவாணக் தேவதைகள் 

மந்திரத்தும், கேவி சடக்கரங்கொண்டு ஈலமூத்திரை 

பியற்றி, குண்டத்தில் ௮ரசு அல் ஆயி த்தெட்டுத்துண் 
டுகளிட்டுச் தருப்பையினால் பஞ்சகவ்வியங்களெடுத்தி 

ட்டு, ௮அக்கினிதேவனை யேத்தி, பர்திரமர மலரிட்டுத் 

இக்குப்பர்தனம் தாளத்திரயஞ்செய்௫ு, செந்தீவளர் 

த்து, சுருக்கால் பசுநெய் தேன்பெய்து, ஈவதானியம் 

பொரி சொரிந்து, நிவேதனம் தந். த, தூபபங்காட்டி, 

அகுதி முடித்து இப்படியே சாம பொவ்வொன்றினுக் 

குஞ்செய்து நான்காம் யாமத்தில் பூர்ணாருதி வழங்கி 

மற்றைநாள் வயிரவ பூசனைமுடித்து கும்பாபிடேகம் 

௮லமிர் அ estar செய்து வேள்வி செவ்வே நிறை 

வேற்றினர், அவவக்காலத்தில் அருமறையோர்கட்சு 

உணவளித்து மகேச்சுர பூசையும் வழுவாது நடத்தி 

னர், 

முூழுழமுதற்கடவுளின்கவிலைவேற்படையுடனே புவனா 

ம்யிசையபின் பீடத்தையும்புட்ப ரதத்திற் பொலிவித் துத் 

திருவானைக்கா விற்குள் பிரவேித்துத் திருவீதிவலமாச 

வந்து சித்தசபையி லெழுந்தருளச் செய்து ௮ம்பிசை
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வேள்வியை நாடி வந்த வடி.யார்கட்கெல்லாம் விபூதி 

குங்குமம் வழங்கி யவரவரிருக்கைச்குச்செல்ல விடை 

கொடுத்துச் சச்தாமரா்ந்தருளினர், 

அ.விசொரிர் தாயிரம் வேட்டலி ஜென்றின் 

உயிர்செகுத் துண்ணாமை ஈன்று, 

என்னலும் தெய்வப் புலமைத்திருவள்ளுவ தேவர் திருவா 

க்சினுக்கிசையவிச்சீவன்முக் தரும்ஈடத் தும்இப்புவனாம் 

பிகையாகம் ஈடந்தேறற்குக் கருணைபுரிர்து பொருளுத 

வியோர் தன்னிகரில் தமிழ்ச் சங்க நிறிஇப் புலவோர் 

தம்மைப் புரக்குர் தண்டாச் ஈீர்த்திவாய்ந்த பாண்டித் 

துரை தேவரும் எங்கணும் புகழ்கிரம்புமிருஞ்சீர்வாய் 

நத எட்டப்ப மன்னரும், இற்றைய வேள்விக்சேயன் 

றிப் பல்வேள்விக் காயிர மாயிரம் பொன்னீந்த பெற் 

றிலாய்ந்த பெருங்க்த்தியாளராகிய சின்னப்பகவுண் 

டரின் புதல்வரான வெள்ளியங்கிரி சவுண்டருமேயாம்; 

இன்னவாறு பதினாறாவது யாசகம் பூர்த்தியாயின பின் 
னர், சென்னையிற் பிரசித்தியுற்ற விச் துவானாயெ திரும 

பிலைச் சண்முகம்பிள்ளை யவர்கள் மதுசைத்தமிழ்ச் சங் 

கத்திற்குச்சென் று திரிசரபுர் தங்குகையில் ஆங்கு 

௮வர் நண்பினசாய புலவர்பலர் சித்தமூர்த் திகளின் 

அற்புதங்களைப் பிள்ளை யவர்சட்குர் சொல்லினர், அவ 

ரும் தாம் ௮ப்பெரியார் பெருமையைக் கேட்டறிவ 

துண்டெனவும் அடுத்துப் பழசயதீலை யெனவும் கூறிய 

வளவில், ஈண்பர்கள் ௮வரைத் திருவானைக்காவுக்கு 

அழைத்துச்சென்று, சித்தமூர்த்தியை நேரிற்றரி௫க் 

கச் செய்தார்கள், பின்பு அ௮வவூரிற் இலர் பிள்ளையவர் 

கள் பால்வந்து புலவரே சத்தமர்த்திசள் திவ்விய சரி 

தீத்தை எங்கட்குப்பாடி த்தரல்வேண்டும் என்றுவேண்



மகாமகோட க்யா, டஉாகீடரீ 

௨. வே, சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் 
RH Py, AAT ar Lich, ௯௯ 

டினார்கள், முன்பு தமக்கு ஒறாசாலை மாணாக்கராகிய 
தீமிழ்ப்பண்டிதர் திருவாளூர்ச் இன்னசாமிபிள்ளை யவ 
ர்கள் முதலாய வித் தூல சிரோமணிகள் பெருங்காப் 

பியமாகப் பாடியிருத்தலால், சித்தர்மாட்சி செவ்வே 

விளங் குவதாயினும் தாம் அவ்வாறு பாடற்கு அற்புத 
நிகழ்ச்சி யேசேனும்கேரிற்கண்டாலன்றிஇசையவரிதசா 

மென்று விடைபகர்ம்து, காவைநீங்கத் திரிசிரபுரத்தே 

சின்னாள் வதியுங் காலத்து, ஒருராள் பிள்ளோயவர்கள் 

கனவிடை ௮ வர் வழிபடுர் தெய்வமாகிய சரவணப் 
வன்ரோன்றி “அன்ப! ஞான௫த்தனத பெருமையை 

யறியா த மயங்குகிறாய் நீ ௮வன் சரிதக்தைப் பாடாது 

மறுத்தல் எமக்குத் திருத்தி தகருவதன்று விரைந்து 

முடிக்க?” எனரனவே போற்கூறி மறைர்ததால், பிள் 

ளையும் திடுக்கிட்டு விழித்து ஒன்றுமறியாது மருண்ட 

சிர்தையராய்ப் பின்னர்த் தெருண்டு *இஃகதோரதிசய 

மிருர்தவாறென்னை'' என்று பெருவியப்பெய்தி நடந்த 

தைத்தம் நண்பர்கட்குக்கூறித் திரும்பவுங்காவைசேர் % 

து, சித்தமூர்த்தெள.து திருவடிகளைத்தொழுதுநிசழ்ர் த 

வரலாற்றினைக்கூறி “*மார்த்திகளே! சிறியேன் செய்பி 

மையைப் பொறுத்தருண்மின் என்று போற்றிப் புகழ் 

ந்து சித்தசபைமுன்னர் அப்போதே, புணிகைகத்தன் 

னடியார்க்கென' என்று தொடங்கித் திருக்குருகூர்ச் 

சித்தமான்மியத்தை ஒரைந்து நாளிற்பாடி முடி.ச்கனர், 

இவர்.து பாடல் விரைவைக் சண்ட அவ்வூர் ௮றிஞர் 

கள் பெரிதும் வியர்து இராமகையை ஏழுராளில்முடி. 

த்த கம்பரின் ௮ம்சமோ இவர் எனப்புகழ்ர் து கொண் 

டாடினார்கள்,



ay ஞானி த்தப்பிர பாவம் 

பின்பு பர்சைமலைப் பரமனார் தமக்கு முன்னனுக் 
Are Ros, யகமாறைமையையெண்ணிச்சி ற்சிலவரி ய ஒள 
டதிங்களை புடி இடத் திருவுளம்கொண்டு, இற்லேதொ 
ண்டரைப் பல Blan FQ BN OH B.A 1.8 eaLb வனங்கட் 
கும் ஏவிச்தாம் இருப்புல்லா ணியாதியாந் திருப்பதிகள் 
சேர்ர்து, சேதுமேவிய இராமநாதனைத் தரிசித்துக் 
சிமிழ்ப்பதிகம்பாடியொருபட்சமட்மேத்தலத்திலேயே 
யமார்தருளினர், இவரிங்கிருப்பகனைக் செள்விபுற்ற 
முகவை மன்னவரும், வேளவிப்பூர்த்திக் கோ சேழாயி! 
ம் பொன்னளிப்ப மென்றவருமாகய சேதுபதி யவர் 
FOR) sheen Og wus வுத்தேசித்து ஒருரசாள் அலய 
கின அம்பிகைத் திருமண மகோ ற௪வ ஈடற்துகொண்் 
டிருந்சமண்டபத்தி லபற்பலகுழா த்தொகெண்டுவந்துத 
ரிசித்தார், ௮அவ்வமய ம்தன்னையடுத்தார்சிலர்டிச் wep oF 
Saar இன்னாரெனத் Oa Ai go கொள்ளவேண்டுமெனக் 
குறிப்பிக்க, அலர்களை Cor ca ஐயன்மீர்! இவணில 
விய விம்மார் சதக ளருமைமுழுதும் யான்சொல வலியி 
oo? ar amin OD gens cium கேண்மின், திருக்குருகூரி 
லவதரித்த பெருந்தகை, திருமகளும் ௮ வள் மருமக 
ளூம் தினமும் வழிபடத்தக்கதேவி புவனாம்பிகைத் இரு 
வருள் பெ நிறுலவிவருபவர், amb? sry ura deur 
னமுயப் பதினாறு வேள்விசெய்து முடித்தவர், ௮ண் 
டரும் வியக்கு மரிய பச்சைபல்முனிவாருளைப் பெற் 
put, ஞானசித்த வபிதான ஞானவள்ளலார் இப்பெ 
ருக்தகையாரை யறியாதா ரிவவுலகிலியாரு மில்லை, 
தமிழ் நாடனைத்தும் பரவிய தீக்கபுகழ்வாய்ந்தவர் அன் 
னபுவனாம்பிகை யருளாற் பற்பலவற்புதம் புரிபவர், 
தன்னிசராக எவரையும் தானினைக்குர் தின்பையினா



ஞானத்தப்பிரபாவம். ரக 

ரென்னச் இத்கர் பெருமை சிறிதெடுத்தோதி யளவ 

ளாவித் தத்தம்முரையிடம் புக்கர், பின்னர்ச் சித்தர் 

சிந்துமுதற் றீர்த்ச மெலாஞ் சென்றாடினார். 

இல்லாரை யெல்லா மெள்ளுவர் செல்வரை 

யெல்லாருஞ் செய்வர் சிறப்பு, 

சான்றதிருக்குறட் கெதிராகக் கல்லாரும் சுற்றவரும் 

காவலரும் சிறப்பியற்றத் திருவருளடைர்ஈ சிச்சமா 

கீறிசள் சேதுவைக் கடந்து, மதுரையம்பதி யடைந்து 

பாண்டித்துரைப் பெருமான் சங்கற்தனையுற்று. அவர் 

பல தவி புரிந்திட வீற்றிருந்கனர், 

ஓளடதஇிகொண்டுவர நாற்றிசையுஞ் சென்ற பல 

ரம் வாளாவந்றுசேரச் சிக்சர் பொ தியபலையின்சண் 

ணேசக்கலவுடதி யுளதெனத்தெரிர்து யாவருக்கு முப 

காரமாமெனச் சித்தர் புறப்பட்டபோது அ௮ங்ஙன மெ 

முர்தருளுதலை யுணார்த இருகெல்வேலி முனி௫ிப்பல் 

கவுன்சிலர் சங்கர குமாருபிளலா, சப் பேஜிஸ்டிசேட் 

டாகவிருந்க சீதாராம்பிள்ளை யவர்கள் குமாரர் முத்தை 

யபிள்ளை, மதுரைத் சமிழ்ச்சங்கத்துச் சோமார்கரம் 

பில்லா, (பெரியசரமிபிள்ளை, செகராதாராதாமுதலிய 

அன்பர் குழாங்களும் சித்தருடன் புறப்பட்டனர், 

குற்றுலந்தனை. யடைய அவ்வமயம் நவராத்திரி 

சேர்தலும் ௮த்தலத்து வட வருவித்தீரத்தில் அம்பி 

கைபூசனை நடத்திக் தன்னையங்கு வந்தடுச்த அம்பா 

சபழத்திரம் இராமசாமி முதலியாருக்கும் அனுக்கிரகம் 

புரிந்தனர், பின் இத்தர் கூடலம்பதிக்குப் பிரயாணப் 

படுஞ் சமயத்துப் பாளையம் கோட்டையில், be A 

சுற்தரக் குருக்களை யா வினுடைய பத்திளியார்ச்குச் 

சிலகாலமாகப் பூதோபாதையாக விருந்தசற்குப் பற்
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பல வேடதாரிசளுக்கும், சாஸிகூளிமுதலிய தேவதை 

கட்கும் எத்தனையோ செலவிட்டும் நீங்காது யாருஞ் 

சற்திக்திருக்குஞ் சமயத்து ஒரு மர்திரவாஇ வர்து 

அஞ்சனை மூலமாக வதன்வரலாறு தெரிய, ௮வ்வம்மை 

யாரைப் பிடித்திருக்கிற கரக மொவ்வொரு மாந்திரிக 

னிடத்தும் ஒவ்வேோரவிதமாகச் செல்லி வர்ததுபோற் 

சொல்ல, ௮ததருணம் மேற்கண்ட குருக்களையாவின் 

சோதரர் மீது முருகக்சடவுள் அவே௫த்துப் பிரசன்ன 

மாகிச் சுற்றத்தார் மூதற் பல சூழ்ர்திருந்த யாரையு 

கோக்க, இங்கு பாதிக்கிற கிரகம் இயச்கி யென்னும் 

பெயர்கொண்டு. இதனைவிலக்ரூம்வல்லமை பொரும் 

தியவன் இது௪சமயம் குற்றாலத்தலத்தில்புவனாம்பிகை த் 

தாயின் ஈவராத்திரி மகோற்சவத்தனை நிறைவேற்றி 

மதுரைமாாகர காடிச்செல்கின்றான், ௮வன் பெருமை 

யறையுந் தாமன்று, நமதருளாலே ஆழ்வார் திருரகரி 

யென்னும் திருக்குருகூரி லுதித்துச் ஏறுபிராயத்இற் 

மூனே வடராட்டில் வத்து வருன்றானென, இன் 

னும் பற்பல வற்புதங்களையும் விளக்கது மன்றி நா 

மா கால்பில் திருநெல்வேலி பாலம் ஸ்டேஷனிலிறப் 

குவான், ஒருகரத்திற் பொற்பிரம்பும் மற்றொரு கரத் 

இல் சகமண்டலமுர் தாங்கி, நிறைய விபூதி சன்னித்துக் 

சொண்டு, கண்டத்தி ஓருத்திராக்கத்தோடு விளங்கு 

வன், ௮ம்மகான் பெயர் ஞானத்தன், நீவிர் சென்று 

காண்பீர் நுங்குறை நீங்கு மென்றனர், அருஇிருந்த 

வனைவரு மிறும்பூதடைந்து உண்மை நாளை தெரிவோ 

மெனத் தீர்மானித்துக் கொண்டு மறுகாள் காலையில் 

ஒவ்வொருவரும் ஸ்டேஷன்வந்து சேர்ந்தனர், குருக் 

சளையா முதலியோரு மெதிர்பாரத் திருந்தனர், புகை
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வண்டி. வக தவுடன் சித்தமாரச்தகள் உத்தமோச்தமா 

இய சிலமாணவகர்களுடன் வெளிவர தனர், அனைவரு 

தரிசித்கனர், உபாசனையா லுண்டாவ தொன்றில்லை 

யென்னு நாத்திகரும் மாயாவதியரூபமாகிய சிலர் நேரிற் 

சுண்டு, பத்தியில் மனஞ் செலும் பாச்கியம்பெற்றுப் 

பரவசமாயினர். குருச்களாயா௮வர்கள்சொல்லொணா 

பகிழ்ச்சி வாய்ந்து சித்தபெருமானை யழைத்துக் கொ 

ன்டு தமதுசெகத்துக் சேனர். அங்குர் சென்ற சல 

நிமிடங்களுக்குள் ௮வ்வம்மையாருக் குற்ற கிரகம் ஓ 

வென்றலர வாரம்பிச்தது, சிக்தராகர் தமது கரத்து 

ற்ற பொற்பிரம்பைச் சிறிதுநேரம் ௮அவவம்மையார் 

முன்னர் வைக்கும்படி. கட்டளாயிடஅகச்கணமேபூதோ 

பாதை நீங்கப்பெ ற்ற அ௮வவம்மையாரும் குருக்களையா 

முதலிய வனைவரும் தூதிக்அப் பலவுபசாரம் Lia gp 

வணங்க வவர்கட்காகூறி மறுராள் சித்தரதர்த்திகள் 

இருவாலவாயினுக் கெழுந்தருவினர், 

திருவாலவா யணுகடித் தனித்தமிழ்ச் சங்கம் 

புரச்கும் தோன்றலின் பலவுபசாரமேற்று ஓளடதி 

மூடித்து ௮ளவளாவி யன்டடனபர்ர்து வர்தனர், 

அதுதருணம் சாவையம்பதி முதிதீச்சரத்தில் ஜர்தா 
வது குருபூசைநேரப் பாண்டித்துரை சித்தருச்சுப் 

பொருளுதவினதேபோல முன்குலும்பலாலீல் ஈலராத் 

BA y gor தானே நடத்திலைத்தனர், சித்த 

ரூம் அரனை க்காவடைத்து அக்குருபூசையினை நிறைவே 
ரிமிமதுரைமா நகரினுக்கேவா, பாண்டித்துரை வள் 

ளால் சித்தரின் வரவேற்றுப் பல்சிறப்பு நிகழர்செய்து, 

“வேண்டி லுஈன்றாழாயர்ந்தோர் வீழுமியோர்காண்டொ 
றுஞ் செய்வார் ஜெப்பு'' என்றகற்கேர்பு வுதவிவக்த 

னர், இதுகிற் ௪,



MP ஞான$த்தப்பிபாவம்: 

சென்ற சர்வதாரி வருடமுதல் சித்தர் செய்துவ 

ரும் வேள்வியினுக்கு எண்ணிலர் களாகிய பிரபுக்கள் 

பலவுபசாரத்துடன் பொருள் தக்கபடி யிர் தவர்தனர். 

இருவானைக்காவில் சித்தரபையொன்று தாபித்துப் பத் 

கர் பலருக் கருள்புரிந்து எல்லையிலாப் புசழ்படைத் 

அச் சித்தொழுக்கருளிபிருக்கு மமயக்து *நலமொ 

ன்றடைதற் குறு மிடை யூறு பலவுள” என் றதற்கேற்பச் 

இித்தாதர்க்ககளை வஞ்டிக்க நினைத்த செலதுட்டர்சகளா 

லிடையிடையே யனேக சலாங்களும் Mars gar, Mane 

பனை த்தும் புவனாப்பிசைதக் திருவருளா லவ்வப்போ.து 

தொலைந்தன. எத்தனையோசிவரேசச்செல்வர்கள் ஆயி 

ரங்கணக்சானதிரவியங்களைச் சித்தர்பிரானடியில்வைத் 

துச் சேவித்துறிற்க வவற்றிலொரு காசேஷனும் தனக் 

கென வைத்துக் கொள்ளாது அவ்வளவையும் திரும்த் 

தினுக்கே செலவழித்த வுண்மை (புலகமெலாமறியும், 

ஈடர்த ஈட்டு யாகத்திலுச்கும், சாதுக்களுக்கும், 

விச் துலான்கட்கும், சமாரா தனைச்கும், மகேச்சுரபூசை 

ச்கு மாகச் செலவழித்சுவை இரண்டிலக்கம் பொன் 

னுக்கு மேற்பட்டிருக்கலாம், அங்கனமிருந்தும் ௮வ் 

வவ்வமயம் செலவழிக் துவிடகாளுக்குகாள திருவருட்சி 

தீதி பலக்கப்பலக்கச் றிது வருவாய்மட்டுங்குறைந்தி 

டினும்ஆரம்பிச்த துபோலவேகசிறிது கூக்கங்குறையா து 

கடன் வாங்கியு மியற்றிவர்சனர், மூர்ச்கருக்கு மெய்ஞ் 

ஞான முழுவிரோக மென்பதுபோல் கார்க்கோடக 

னிகர்த்த கபடர் சிலர் சித்தர் பெரும்பேற்றைப்பார்க்க 

மனர்தாளாது பசைகொளவும் கினைந்தனர், அப்பை 

நிறைவேருச அகண்டு புறங்கூறவுமாயினர், இக்கள்வர் 

செயலனைத்தும் சிறிதுங் கவனியாது புவனாம்பிகைச்
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தருவருளொன்றிலேயே நின்று நற்றவஜ்தினை ஈடத்தி 

வந்தனர், சித்தர்க்கடையுறு நினைத்தா ரவர்கட்கே இ 

டையூறாக பலவிகாந்தன, திறுவருட்சசாயங் கொண் 

டார்க்குத் தீவினையாளர் புரியும் செயல் பலிப்ப துண் 

டோ! இங்ஙனமாக, 

சித்தர் மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கச்துக் சருகேயுள்ள 

கண்மணிப்பங்களாவிலெழுர்கருளி யிருர் அதம துரி 

யர் கட்டளையின்படி. சிற்சில ௮மிய/ள டதங்க&: முடித் 

அக்கொண்டிருக்குங்கால்பதினேழாவதயாகம்கெருங்கச் 

சித்தர் காவைக்குச்சென்றனர், ௮து சபயம் இத்தமூர் 

த்திகள் செய்க தவமெலார் இரண்டொரு வடிவெடுத்த 

தன்ன, சா லட்சுமியம்மை திருவயிற்றில் சோபகி 

HAA பங்குனிமீ” 24௨ கேட்டை ஈட்சத்திரமும் 

மங்கலவாரமும் கூடியசுபதினம் உதையாதி பூர்வம் 

ஒன்றேமுச்கால் நாழிகை ian a5 Gen த்தில் G லா்பெண் 

மசவுதிப்ப, அம்மகவுக்குக் தமது அல்மார்த்தமாகவழீ 

படும் ஸ்ரீபுவனாம்பிகை யம்மையென்றே நாமகரணமு 

மிட்டனா, அதன்பின்னர்ப்பாண்டிச்துரைத் தேவரவா 

கள்௮னுப்புவித்த திரவியஙசொண்டே காவிரி தீரத்தில் 

மிகுர்சு வைபவத்துடன் வழக்கம்போல நடாத்தி மறு 

படியும் மதுரைக்குத் திரும்பி வதிர்து வருகையில், 

புவனாம்பிகைத் திருவருட் சோதனையாலோ, புதுவை 

யிலு மதனையடுத்த திவ்விய தலங்களிலஓு மெழுர்தருளி 

யுள்ள முழுமுதற் கடவுளாகிய பெருமான்மீதுூ பதிக 

ங்கணிறைவேற வேண்வெதாலோ, புதுவை யன்பர்க 

ளும் நேரேதரிசித்துஅளவளாவவேண்டியேயோ,இலங் 

கையாதி தேசத்துச் வரேசச் செல்வர்களும் தரி௫த் 

௮ய்வான் பொருட்டோ? சித்தர் அன்பர் குழாங்க



NT Fee Gh! ont Fi த்தப்பிரபாவம். 

ளில் தன்னைக் கடைப்பிள்ளையெனப் பற்பல சமயத்தும் 

நன்கு விளங்க ஈடர் துவந்த கோயமுத்தூர் வசிக்கும் 

நாட்டுக்கோட்டை ௮, லெ. வெங்கடாசல செட்டி 

யாரென்பவர் தனக்குச் சித்தர் தாலேண்டிய௰ இரண்டா 

யிரத்தூ நூற்றைம்பது ரூபாய்க்காக இரகசயமாய்ச் 

கோர்ட்டின் மூலமாகத் தீர்மானம்பெற்று, தித்தமூர்த் 

இகள் காலைக்கெழுந்தருளி நவராத்திரி மகோற்சவ' 

நிறைவேற்றுஞ் சபயத்தில் தனது காரியத்தைப் பூத் 

இசெய்து கொள்ளவும் உத்தேசித் திருந்தனர். பாண்டி. 

நாட்டிலே, திருப்பெறார் துறையிலே, குருந்த மரரிழ 

லிலே, குருமூர்த்திபின் தாளிலே, மணிவாசகர் தமது 

உடல்பொருள் அவிஹமன்றினையும் சிவார்ப்பணஞ் செய் 

துபற்றற்றுப் பாமயோகியாய்த்தனித்து கின்ற அவசர 

த்தம் பாண்டியன்பண த்திற்குப்பா த்திரரொெனவேற்பட் 

டதுபோல், “வெண்டி ருநீறுபுனையுமா தவர்க்குவிருக்து 

செய்துறம்பெருமிடி'” கொண்டாலென்ன யாகத்தின் 

பொருட்டேவருவாயனைத்தையும் தியாகஞ்செய்துதன 

க்கெனவோர்காசிபிலும்பற்றிலராசரின்றும்செட்டியார் 

பணத்திற்றுப் பாத்திர ராகினர், சச மூர்ச்திகள்பால் 

மிகுதியு மன்புபாராட்டிலர்த செட்டியாரிங்கனம்செய் 

ததும் பலஈன்மைக்கென்றே பலர் சம்மதம்,யாவுந்திறு 

வருட்செயலே, இவ்வுண்மையினைச் சித்தமூர்த்திகள் 

தம்பால் கைம்மாறு பாராது கருணாமேகமென நின்று 

பொருள்பொழிர்துவரும் பாண்டித். துரையவர்கட்கும் 

மற்றும் தமக்கு வேண்டிய கனதனவான்கட்கும் தெரி 

வியா, புவஞம்பிகைத் தி திருவருட் குறிப்பையே மே 

ற்கொண்டு, சூரனிடுக்கண் களைவான் காலங்கருதிய் 

பிரமாதியர் மேருமலையினை யடைந்தாங்கு, ஊதியததா



ஞான ித்தப்பிரபாவம், 2] 

சேர்ந்த ase Raa நிங்குங்காறும் பணுவையம்பதி 

யடைவான் இத்தர் சங்கற்பித்த குறிப்பினையுணாந் து, 

மதுரையில்ஆதிமூலம்பிள்ளையக் இரொரமொன்று பிரதிஷ் 

டி.தீ.தூ ௮வனியுள்ள வரையில் அபாசகர்த்தி வாய்ந்த 

வருக்குச்சொர்தமான, AB. Hg சாமிபிள்ளை முதலிய 

சிலஅன்பர்கள் புதுவையடைற்து வேண்டியசெளகரி 

யங்க ளமைத்துச் சித்தமூர் தீதிகள் வருகையை யெதிர் 

பார்த்துக் கொண்டிருந்தார், சுவாமிகளும் திருவருட் 

செயலி லீபெட்டுச் சிதை பூ. ந்து நவராத்திரி 

மகோற்சவத்தினைக் காவைச்சித் தசபையிலேயே நிறை 

வேற்றி அடியார் குழாங்களுடன் புதுவைமாராகர்க் 

கெழுந்தருளினர். 

சின்ஞாளைக்குப்பின் சித்தசாதர் கொள்ளிடக்களை 

யில் முத்தீஸ்வார் இருஈட்சத்திற மகோற்சவத்தின் 
பொருட்டுச் செல்லுகையில் தமது ஆப்த ஈண்பராகிய 

செய்யூர் சமீன்தார் சுப்பராயமுதலியார் எதிர்சொ 
ண்ட்டி களை யமைக்அச்கொண்டு, சேந்தன் குடியில் 

'சிவானுபூதிச் செல்வரும், தருமபுர வானத்து வித் 
துவ சத்தினாகாமும், பலதல புராணங்கள் பாடியவரும், 

மகாவித்துவான் மீனாட்டி சுந்தாம்பிள்ளை, யாழ்ப்பா 

ணம் ஆறுமுகநாவலர் முகலியவரால் ஈன்கு பதிக்கப் 
பெற்றவருமாகிய நடராஜகவிராய மூர்த்திசனின் மாளி 
கைக் கழைத்துவரவும் சித்தராதர் மபையனைத்தை 
யும் முன்னமே பன்னாள்கேட்டு நேசே தரிசிக்க” அவல் 
கொண்.,.ருரத கவிராயர் உடனேபணிநஆ்து, ் 

புவனாம் பிகையெலும் பூரித மனுவினை 

கலனாம் புதிமறைக் கடித்தள.ு கரம்வைத் 
தவனா நீயென வூப்பத முடிவுசொள் 
சிவனாஞ் ஞானசித் துருவினைத் துதப்பாம், 
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௮] ஞானித்தப்பிரபாவம்; 

இதுரு£ தலிய பலசெய்யுள்பாடித் அதித்துக் தனத 

வண்டியிலேயே சித்தமாக தியினை த் தீருமபுரத்துக் 

கமழைத்துக்கொண்டு போகவே, கூர்த்திகள் அலயத்தி 

லமைத துள்ள அதிகுருமூர் த்தற்களைத் தரிசித்அக்கொ 

ண்டிருக்க, கவிராஜாவர்களும்சித்தகர் கீதிசள் வருகை 

பினை மகா சந்நிதானத்திற் றெரிவிச்க அவ்வமயம் சந் 

இயாகாலமா யிநுர்தகனால் அனுஷ்டான த்தினை முடித் 

அக்கொண்டு வருவதாகச் சர்நிதானங் குறிப்பிக்கவும் 

இத்தராதர் தெரிக்து பற்றோர் சமயம் காணச்கருதித் 

தி நம்பிக் BESO Want குருபூசை மூடி GS, Flt Hi 

ஆப்த ஈண்பரும், மாடம்பிளாவட்ஸகிபினிடக்ன அலு 

க்காகம் பெற்றவரும், இத்த. நால்களில் வல்௮றருமா 

இய தரடல்தார் மீனாட்டு சுந்தரம்பிள்டா யவர்சளைக் 

கண்டு திரும்ப கிணத்து அங்குச் சின்னைமர்ந்திருக் 

கையில் அன்பு அறிவு பொறையாதிய குணமனைத்தும் 

பொற்புறவாய்ந்த சரஸ்காதார் முத்துசாமி பிள்கா£ 

யென்பவர் சந்தித்துச் சுவாமிகளைத் தரிசித்துத் தம 

க்கு நெகொளாக அருமைபசவிலாச்குறையை விண்ண 

பிக்க,சிச்கசவாமிகள் கமுணைஉரர்த,அம்பிகையருளா 

ற்புத்திப்பேறுண்டாபெனஅலுக்கிரகித்துப் புதுவை 

யம்பதிக்குவக்தனர், அவவமயத்தொருகாள் இலங்கை 

மட்டுச்குஞ் செல்லப்புவனாம்பிகைகுறிப்பிக்கவஃ்தோர் 

ந்தூ, பாஷையும், செய்கையும் தேயமு மாறுபட்ட தீவி 

னுக்செங்கனஞ் செல்லுகலென கினைத்தூம் ௮ம்பிகை 

யாணையைக்சடவாது சென்றனர். 

சித்தர் வருகையினை ச் சத்தியவேத சந்திரோதய, 

பத் திரிகாகிரியராகிய திரிசிரபுரம் Cu Gorter இலங் 

லகயில் லைவ் கவர்னசெனும் பட்டம்பெற்றவருக்குத்தெ



ஞானடித்தப்பிர பாவம். ராஸ் 

HASSE yout மாளிசைமுதலியதிட்டஞ்செ ய்து உபசரித் 

தினர், அங்குவர்த்தக சிரித்தமாசவர்துள்ள தென்னாட் 

டுச்சைஉர்சிலடப்கேள் வியுறிறுவர்து Liat ert, Gms 

கட்டங்கியின்சொற்றச்சாரும் வந்துசேர நு வணம்கு 

மேஸ்வாபூரசாடா ததினர். சச்சபெருமான் கொழும் 

பினுக்கு ள் மூர்தருளி யிருப்பதனைக் கே ட்டு, Geet DS 

ot) __ bl oY Do ௮னபு பாராட்டி வருபவரும், Bias 

புரம் ஜோசப் காலேத் தமிழ்த் தலைமைப் பண்டித 

ரும், மதுசைத் தமிழ்ச்சங்கத்து வித்துவாளும் அகிய 

சவரிராயபிள்ளை கொழும்பு நகாத்திலே பிரபுசிகாம 

ணியாகவும், வித்தியாவினோதராசவும், இராஜமர்திர தர 

சாகவும் விளங்குபவராகிய பொ, குமாரசுவாமிமுதலி 

யாரவர்கட்குச் சித்தர்மமமைகளை விளக்கித் தெரி 

வித்திருந்சனர், அப்பிரபுவும் நேரிற் சித்ததாகரைத் 

தரிசித்து மூர்த்திகள் அங்குத் தாமதித்த வரையில் 
செலவிற்குகவி வந்தனர், சு. மான்னமே, பகவந் POS ச் CPG ) ப 
கதையை யாங்கிலத்தில் மொழிபெயர் த்தவரும், ஷே. 

முதலியா ரவர்கள் சகோதாரும், நியாயவாதீயரும், 

இர் துதேயத்தின் க்ஷமத்தின்பொருட் டுழைப்பவ 

ரும், சுகஸ்தான் என்னும் பெரியமந்தீரத் திற்குரியவரு 

மாகிய அனரபில் இராமநாத துரையென்பாரும் வந்து 

சித்தராகரைத்தரிசிதாரளவளாவித் தமது உயிரேபோல 

வெண்ணி ஒவ்வொரு தினமும் விசாரித்து வேண்டிய 

சளசரியங்க ளனைதது மமைத்தூ உபசரிந்துவந்த செளசரி னே த த் Ft BIO 
னர், ஒருகாள் தமது உத்தியான வன த்திற் கழைத்துச் 

கொண்டுபோய் தனித்திருர்து அத்மார்த்தமாகச் கல 

ந்து சித்தர் திருமுக மண்டலத்தினை நோக்கிச் சரியை 

யாதி சாதன நான்கு மொருவனுச்கு அகத்தே உபசா



mo ஞானித்தப்பிரபாவம்: 

சமோ அ௮ல்லதூஉம் புறத்தே யுபகாரமோ வென்றனர் 

சித்தர் செலிசாச் தி, 

பூதி கண்டிடிற் பொங்கிய வன்பதி 

நீதி கேட்க கிரம்பிய வன்பதை 

யோதி நிற்க வுறுகீதிய வன்பொடுஞ் 

சாது வாய்க்கெளிர் தன்புஞ் சரிதையே, 

இலிற்கங் சண்டிடி. லெய்திய வன்பதை 

யிலங்கக் கற்க வெழுக்தடு மன்பதைத் 

துலங்ககச் கற்று தூணிக்இடு மன்பொடுங் 

கலங்கிடா வன்பும் காணிற் கஇரியையே, 

அதையு மெவவுயி ரும்மொக்கத் தண்ணன்போ 

DO gus தன்னி விறையறி யன்பவா 

விதிதெ ரிர்ச.து நிற்கமின் னன்புக 

மூதய மாயொன்று மன்புஈல் யோகமே, 

அறிவு சாணி னளிக்திடு மன்பொடும் 

பிறவி துன்பமாய்ப் பெற்றிடு மன்பொடு 

மறையு மிவவுல கங்கைக்கு மன்பொடுந் 

அறவுண் மெய்க்குரு சொற்குறு மன்பொடும், 

கற்கு மன்பொடு கற்ற படியன்பாய் 

நிற்கு மன்பொடு நீண்ட புளகிதம் 

புச்ச வன்பொடு புந்தி குழைர்தளி 

மிக்க ஈண்பொடு மின்னிடு மன்பொடும், 

கம்பங் கம்பலை கண்டர் தமுசகழுப் 

பெங்கும் வேர்லையு மெங்கும் புளகமு 

மங்க மெங்கு முரோமமெ லாமசைத் 

தின்ப வாழ்வு மெழுந்தெழுர் தெய்தலும்,



க சித்தப்பிரபாவம்: bb 

ஈர் 8_plpch வாயத வாமலு 

ae BO தோலென்பு Osa. ஈண்ணலு 

மேல தெங்கும் விழிபொழி வெள்ளமுஞ 

சால வம்வருஞ் சோம்பர் தளர்தலும, 

ஏங்கி டாமலு! மேங்கலு மேங்கலி 

னீங்கெடொமலு நீங்கு நீஙகலி 

னோங்க டாமது மிமாங்கலு மோங்கலிற 

MHA டாமலுஈ தூங்கலுக் தோய்தலும் 

சள்ள மெங்கும் கழறலுங் கண்டிடு 

முள்ள மெல்கு மொளிர வொளிக்குளே 

இவள்ள வின்ப மெழலும் விழைந் துளங் 

நிகாள்ளை சொள்ளக் குழைந்து முகத்தலும. 

இன்ப Sp gent ss Cums go 

மின்ப மீதி லிருஈக்து மெஞசலி 

லின்ப மாது யொளிர்ந்ததும வேறற 

வினப மாயது மியானுமங கில்லையும, 

இத்த நித்திரை யாயது நீங்டெ 

நித்த நித்திரை போயது நின்றிடாப் 

பித்தன் பேயனை யொத்ததும் பிதிதர் 

பெத்த னாயிடும் பெற்றியு ஞானமே, 

னக்கூறினர், கேட்டஅரை யானர்தித்துச்சிலகாள்    

  

    

   

/டனிருக்க விரும்பினர், இச்€மான் மருகர் முத் 

குமாரசாமி அரையும் தமது பங்களாவிற் சழைத் 

திரிகொண்டுபோய் உபசரித்து வழிபடுவா ராயினர், 

து வமபத்தில் குளம்பு கவர்னர் செக்டெரியட் சிற்- 
கைலாசம்பிள்ள் யவர்கள் வந்து நாதரைத்தரிசித ௪



The. GicrAS seu TLN abe 

பகிழ்ந்து இவஷூரில் த௫்களுச்குச்செளகரிய் பனைத்தும் 

சுகமாக ஈடர்து வருகின்றனவோ வேன, 

வீடு கொடுத்தார் வி ட்ப லைவ் சுவர் ரும்யான். 

4 uty or குமவரை சொல்லின னுக்காம் 1 பொன்னு 

திபெற முற்கொடுத்தா ரெல்லார்ச்கு மூத்தவரே, 

என விடையளித்துக் கொழுப்பினை விட்டுப் பிரயாண 

ப்பட்டனர், ௦ இராமராததுரை சகோதரரும், இரு 

வாசசுத்தினோ அங்கிலேயத்தில் மொழிபெயர் த்தவரும் 

இலண்டன் மாநகரிலும் சாத்திவாய்ர்தவருபாகிய ௮௫ 

COT HS ) SV I UII 3 (ON LD பரயாண சபயங்கண் பெசரி 

தீசனர், இராமநாத தூரையவர்கள் செல்வச்குமாரர் 

களும் சியாயவல்லுகருமாகிய மகேசரும் சப்பல்வளை 

யில் வந்து உபசாரம் பல புரிந்தேசனர், 

இத்தக மூர்த்திகள் தி ந இருமர் திர ஈகரைச்சோ, போ 

லீஸ் இனிஸ்பெக்டர் சாநூர்த்தியா பிள்ள யவர்களு 

ம் மற்றும் பல அன்பர்களும் எதிர்சென்று தரிசித்த 

மைத்து வந்துபசரிக்ச, மற்றையநாள் சுவாமிகளின் 

உத்தம மாணுச்கரும், எட்டயபுரம் பேஷ்காருமா 

திய எட்டயபிள்ளை யென்பவரும் சுவாமிகள் திருவுருப். 

படத்தினையே ஆத்அமார்த்தமாகக்கொண்டு அதனால் 

அரிய செயல்களை அன்பர்கட்குக்காட்டிப் பெரும்புக 

ம்படைத்த செந்தில் Bogs Gorin ta வந்து த்த 

ரை யழைத்துச் சொண்டுபோய சோடச வுபசாரங்க 

  

ஞூம் புரிற் து வழியனுப்பச் Ag air Boh சாவூரை | a0. 

ந்தனர், இவர் வருகையைத் தெரிலிக்குமுன்னமே. பல் 

லடம் தாசில்தார் அவர்கள் கஞ்சையிற் | பிரசித்தியுற்ற



ஞானசித்தப்பிர பாவம்: aT 5B. 

இனிவாசம்பிள்ளை யவர்சட்கு எழுதிவீடுச்க கடிதத்தை 

யப்பிள்ளைகண்டு, சித்தரின் இருவருட்செல்வப் பேற் 
றைச் இறிதுர் தேருது, புறப்பூசையில் வழிபடுவார் 

அவ்வளவு சிரேஷ்டான்றெனப் பலமொழிகள் பகர 

௮ம்மொழிகளை க் கேட்டிரார்ச அன்பர் சிலர் சிச்தமூர் 

த்திசளிடம் விஞ்ஞாபனம் செய்ய அவர் ௮க்தகையின 

ர்க்கிரங்கி, 

புறப்பூ சையுகந்தம் போதத்திற் பேதங் 

கள்: போகு மட்மிம், உறப்பாகர் செய்யென 

வேயரு.நால்க ஞூரைச் இருந்தும், வெறுப் 

பாகியுள்ள மடக்கினர் போல்வெளிக் Cau 

ரைப்பர், இறப்பி ஒுறும்பவ மென்னே Sih 

புர சுந்தரியே, 

எனத் தமன வழிபடு தெய்வத்தை வாழ்த்தி யொரு 

மையுற்ற மனத்தொடும் பு துவையம்ப இக் கெழுந்தரு 

கரினர், அதுசமயம் பதினேட்டாவது யாசகாலக் கிட்டி 

யது, வழக்கம்போல திருவாளைச்காச் சித்சசபையார் 

ஆகவேண்டுவன முடித்துச் இத்தர் வருசையினை யெ 

திர் பார்த்திருர்கனர். கொழும்பு இராமா து துரையவர் 

சளும் தந்திமூலபாகச் ரித்தசபைக்குப் பொருளனு 

ப்பினாகள், இவையனைத்தையும் சிச்தசஃப உதவிகா 

மியதரிசியும், தமிழ்ப்பண்டி தருமாகிய அறுமுகநயனா் 

புன்வைக்குத் தெரிவித்திருர் சன ர். Fi & Helpt & Buyin 

ato: பயப்பதிக் கெழுர்தருளுஞ் சபயத்துத் தீருஞான 

சம்பக்தமூர்த்தி சுவாமிசள் தேவாரம் பெற்றதும், கை 

லாயவர்க்கக்துப் பதினெண்சித்தர் பரம்பாரையினரா 

இய கடுவெளிச்இத்தர் யாகஞ்செய்து அ௮னுக்செகம்பெ 
ற்ற்துமான இருவிரும்பை மாகாளக்ஷேக்தாத்தில் இவ்



  

nap Gh! oot AS தப்பிரபா ) 

வியாண்டுசெய்யும்யாகத்தினை 
சச ரித்தருக்குத்திருவிருளூண 

  

   

    
    

ளோகரர்துலயத்தின் கார த்இிலேயேயாக ம் 

துப்புஷ்பக்தொங்கல்களானும், மசரதோரண 

ம் பண்ன Orem ee Boduranarseye    

        

    

    

  

   

       

    

  

   

பல கனதனவான்சளுடன் இருக்சோமிற்புகுர | 

Lj fa வர்யில் முதற்கொண்டு மூனருமாவ ரணம் வ 

செய்துள்ள கொட்டகையின் சிங்காரிப்பையும் ந 

சையின்பற்பலறப்புக்களையும்கண்டு பரமானந்த 

ந்த சிற்தநாதர் கோடி சூரியப்பிரகாசம்போ இ 

பிடத்தையும் திரிரூலத்தையும் வலம்வரச்செய்து 

தீது, ௮தஇிசைவப் பிராமணர்களால் war apap 

ருத்தித்துடனடத்தி, பை£வேசர்க்குச் சுகந்த ப 

செஞ்சர்தனக் கவசம்சாத்திச் செவ்வலரிமுதலிய 

வித புஷ்பமாலிகைகளா லலங்கரித்து வேதிகையி 

  

கேயுள்ள கூர்மாசனத்தி BLOT G ga மந்திரபூர்வ 

(00% 

கொடுக்குஞ் சமயத்துக் குபின்மொழிபம்பாள் ௪6 

வோமாக்கிளி வளர்த்தி முதற்காலத்திற் பூர் 

ரான மாகாளேஸ்லரர் வெள்விடைமீது ரோக 

Org திவ்வியமங்கள கோலாகலமாக வெழுர் தழ 

யாகசாலைச் கெதிரில்வந்து காட்டுதாத் தரிசித்த சி 

காதர் அன்பு மாராமையுங்கொண்டு அனர்தக்கடலி 

ந்தி நெஞ்சங்கைந்து,



ஞானித்தப்பிரபாவ ராகு 

திருவி ௬ும்பைமா காள மேவிய தேவி 

யார் குபின் மொழியுடன், பிரிய மோடெ 

முர் தருள்பு மிர்தனை பேணு யாக முடித் 

தனை, குருமபொ மிப்படி சிச்சரலயங் கூட 

மார்சபை கூட்டவுர், தருவை Cuda op 

ஞானமுஞ் சத்தி யுந்கரல் வேண்டுமே, 

எனப்பாடிப் பாவினர், ரறன்றார்சால தீபாராதனைகால 

த்தில் புதுவைத் திருக்காம ஜயாவர்கள் ப்ரீலலிதா Bil 

சதி வியாக்கியானச்தினுக்குப் பொருள் விளச்சினர். 

இதனைக் சேட்டுப் புவனாம்்பிகை பக்தியடையாதவர்கள் 

ஒருவருமில்லை, இவ்வையரவர்கள்ஏறச்குறையஅறுபது 

வருடங்களாக ஓல்வொரு நவராத்திரி காலத்தும் வி 

சேஷ சமாராதனை செய்து பெருங்கீர்த்தி யடைந்தது 

மன்றி, சூஷீராப்தி மர்த்தன விலாசம் முதலிய பலகரர் 

தங்கள் ஆர்திரத்திற் செய்துள்ளவர், மிகவயோதிகத் 

தன்மை யடைந்துள்ள இக்சாலத்து மிவர் தமது தேக 

சிரமத்தினைக் கவனியாது சித்தகர்த்திகள் சாயைபோ 

லிருந்து அவர் குறிப்பின்வழி நின்றொழுகி வருவரேல் 

இத்தர் புகமையார்தான்போற்றிப் புசழாதிரார், பூரணா 

குதி முடிந்தபிறகு முதனாளில்௮ன்பர்சள்பலர்விரும்பிய 

வண்ணம்உடனேஅ௮த்தலத் திலெழுந்தருளியபெரு மானு 

க்குச்சித்ச ரருளிச்செ ய்தபதிகத்தஅன்பேயுருவாய்ப் 

பத்தியிற்சிறர்த முருசேச செட்டியார் சக்நிதானத்தி 

லரங்கீகேற்றினர், அவ்வமயம், டே. தலத்தினுக்கும் ௮7 

சிலிமுகலிய பலதலத்திற்கும் தருமசர்த்தாவாகிய ஆ 

லங்குப்பம்வேங்கடசா மிராயக்கரவர்கள் சித்தமூர் த்திக 

ள்மீது பலவித்துவான்க ஸியற்றியபிரபர் தங்களைப் பல 

ரச்கும் விரியோகித்து, வருணாசிரம தீருமங்கட்கேற்பு



௧௬ ஞான சித்தப்பிரபாவம். 

வத்திருந்தவாக எளனைவருக்ளும் அறுசுவையுடன கூடிய 

வுண்டி படைச்சச் செய்தது மன்றித் தாலுர் தனது 

கரத்தாற் பரிமாறியும், பசாசனங்சளிடத்து மிக்சவ 

ன்புபாராட்டி, மாலையில் சித்தர் ௮அலபிருத ஸ்நானம் 

செய்து அன்பர் குழாங்சளுடன புதுவைக்கெழுர்் தர 

ளக்சண்டு தானுமுடன் சென்று அ௮வராசிரம மடை 

ந்து வழிபட்டுயர் கனர். 

சின்னாசாக் குப்பின் அன்பர் பலர் பிரார்த்தித்த 

வண்ணம் உலக முய்யுமாறு தத்தர் தமது அனுபவ 

சிலையிற் ரோற்றிய காட்சிப்படி புதுவையில் கோயில் 

கொண்ட வேதபுரீசர், திரிபுரசுந்தரி, ஞானாம்பிகை இ 

வர்கட்குத் தனித்தனியே பதிகம்பாடி , வில்வாரண்ணி 

யம் திருவாலி, முருகன்பாக்க முதலிய தீலங்கட்கும் 

பதிகமோதி எழுந்தருளியிருக்குய காலத்தில் விசுவா 

வ* வருடம் சித்திரைமாதம் முதல் சென்னைமாககரத் 

Ba கூற்றினுங் கொடிய கொள்ளா சகோயாகிய வாந்தி 

பேதி யுற்பத்தியாகி மிகுந்த பயத்தினை யபாரமாக 

விளைக்கச்சித்தர் கேள்வியுற்று யாதொருகைம்மா ௮௬ 

தாமலும்,சிரமத்தைக் கவனியாமலும்,அமுதினு மினிய 

தான வொரு சித்தெளடதத்தை முடித் துஅனைவருக்கு 

முபயோகிச்கும்படி. சென்னையிலுள்ள பலரிடத்தும் 

சொடுத்து இலவசமாகக் கொடுக்கும்படி கட்டளையிட 

டனர், இம்மருந்கால் ஆயிரங்கணக்காகப் பிழைத்த 

உண்டபையினைச் இித்தமூர்த் இகளின் தருவடிச்சம்பற்த 

ரான சுந்தர சுவாமிகளுக்குச்சென்னைவாசிசளா லெழு 

தப்பட்டுத்திவான்பகு தூர்இரகுரா தராயசவர்சளா இம், 

வில்சன்கம்பெனி துவிபாஷி ;பதுமரசாப நாயசாவர்க 

ளாலும் முறையே தமிழிலும் தெலுங்கிலும் வெளியி



ஞானித்தப்பிரபா வம்: a BGT 

டப்பட்ட வந்தன பச்தாமென்னாம் புச்சுசங்களால் 

தெளிவாகச்காணலாம், அவ்வயயம் சென்னை செங்கழு 

நீர் விராயசர் கோயில் வீதியில் ஷை. பதுமராப நாயக 

சவர்கள் மாளிகையில் சித்கரர் சதிகள். எழுந்தருளி 

யிருர்கனர், சிற்சில கலகங்கஃா முன்னிட்டுர் சிலவாண் 

டுகளாக மேற்படி. விகாயகருச்கு விழாமுசலிய நடவா 

இக்கு Gin nso Meme சிலர் ரகர சர்ரிசானத் PBF a) (Tom MH I னிட 6 தக BD a க 

று 5 றிறுமையுண்டாம்படி ப திக இற் றெரிஎிக்கக்கேட் 

மொன்௮ சட்டளையிட்டருளினர், ௮ துமுதல் கலாமக 

ன்று சணபதிக்குச் சசலவைபவயமு ஈடைபெற்றவரு 

தின்றன. அன்றியும் சென்னை ஸ்டாண்டர்ட் உதலிபத் 

இர-சிரியரும், ஈதேசி பத்இராசுரியருமான ஏ-சங்கரலி 
rau ne ர் ot 

ங்சம்பிள்சே பி-ஏ-அவர்கள் பன்னாளாகச் சஇத்தசுவாமி 

கள் பெருமிதங்களைப் பலகாலும் செவியினிப்பச் சேட் 

டும், தனது ஆரிரியராயிருந்த வித்துவான் முத்துச்சி 

தம்பரம்பிள்ளை யவர்களால் பாடப்பெற்ற சித்தர்பெரு 

மான் நான் பணிமாலையென்னு நாலாற்றெரிர்து முள்ள 

வராதலால், சென்னையிற் சித்தராதலரத் தரிசித்து இ 

வர் சரித்திர பிரபாவத்தை உலகோபகாரபாகக் தனது 

சுதேரி பத்திரிகையில் எழுஇவர்ததுடன் சுவாமிகண் 

மீது ஈவபணிமாலை, விண்ணப்பப்பத்து முதலிய நூல் 

களும்பாடி பகழந்ததுமன்றி சித்தசுவா மிகள் வைபவம் 

மேந்றிசையாருய் கண்டுகளிக்க அங்கிலத்தும் சுவாமி 

கள் சரித்தாத்தினை யெழுதிப் பதிப்பித்தனர். இங்கன 

மே பூலோகவியாசன்பத்திராதிபர் முதலியபல௮ன்பர் 

களும்சித்தமூர்த் தியின் திருவடி சம்பந் தமுற்றுய்ந் தனர், 

சின்னாளைக்குள்முச்தீஸ்வரர்எஏழாவதுகுருபூசை நேரிட 

வும்சித்தர் திருவானைக்காவையடைர்தனர்.௮துதெரிநர்த



ராகு ஞானசித்தப்பிரபாவம்; 

பல்லடம்சிரஸ் சதார்முத்துசாமிபிள்ள யென்பவர்குரு 

பூசைக்குவேண்டுர்கொகையைத்தந்திமூலமாக அனுப்பி 

யதுமன்றித்தேவரீர் சகட்டளையிட்டிருந்தபடி ஈவாமிகள் 

அனுக்கிரகத்தால் ஒரு செல்வப்புசுதிரனைப் பெற்றேன், 

தேவரீரிவ்விடபெழுக்கருளி யக்குழர்தைச்குத்திருராம 

மிட்டருளவேண்டுமெனவும் விஞ்ஞாபனஞ்செய்துகொ 

ண்டனர். நீண்டகாலமாகச்௫த்தர் பெருமான் அன்பிற்கு 

வந்த தாசில்தார் மீனாட்டு ஈக்காம்பிள்ளையலர்களும் 

சிறிது தொகையை யனுப்பிச் சத்தர்வருகையினை யெ 

திர்பார்த்தனர். குருபூசை முடிந்தபின் சித்தர் தால் 

கார் மாளிகைச் செழுந்தருளிக்கொங்கு சாட்டிஓுள்ள 

திருமுருகன் பூண்டி. அவிநாசி முதலிய குலங்களை த் தரி 

சித்தக்சொண்டு பொள்ளாச்சியைச் சமீபிக்கச் சுவா 

மிகளின் வருகையைத் தெரிந்த புரவிப்பாளையம் ஐமீன் 

தாரவர்கள் சித்தம் தீ்திகளின்பால் வற்.து தரிசித்துத் 

தனத ஈகாத்தினுக்கமைத்துப்போய்ச் சகலவிதவுபசா 

ரமும் புரிந்து வேண்டும் பொருளுதலித் தானும் தனது 

இல்லறக் கிழத்தியும் போற்றிப் புகழ்ந்தனர், ௮௪ன் 

பின் பல்லடம் வருமுனமே எதிர்பார்த்திருந்த சர 

ஸ்ததார் முத்துசாமிபிள்ளை யவர்கள் ஆராமையுடன் 

வர்தடிபணிந்து போற்றிப்டுகம்ந்து தேவரீரனுக்கொகத் 

தாலுண்டானபாலகளுக்கு நராமகாணஞ்செய்யவேண்மி 

மெனவேண்டஅங்கனமேசெய்தருளித்திருப்பூருக் குவ 

ந்அதாசில்காரவர்களுடன்சிலகாள் அளவளாவிக்கருவூர் 
மார்க்கமாகவரும் வழியில் சித்தமூர்த்திகளிடத்த ௮த் 

தியக்த ஈண்புவாய்ந்த சால்ட் இனிஸ்பெக்டர் ஸ்ரீரிவா 
சையரவர்களகண்டு, அடங்காமகிழ்வடைக்து என்ன 
மாதவஞ்செய்ததிச்சுகுடில்''எனக்கூறியழைத் துப்பல



ஞானசித்தப்பிரபாவம்: ஈ௧௯ 

வுபசாரம் புரிந்து வழிவிடச் சித்தகார் த்திகள் புதுவை 

யை நோக்கினர், வழியில் பாதிரியாரொருவர் சுவாமி 

ain Crises Ande நிகழ்த்தி ஞான9த்தரெனத்தே 
ர்ர்து “ஐய! சென்னையிலுற்பத்தியான கொள்ளை கோயி 

னுக்குத் தங்கள் மாத்திரை மிகவுபயோகப்பட்டதா 

கக் கேள்வியுற்றேன், நானறிக்தவளவில் ஆயிரத்திற்கு 

மேற்பட்டவர்கள் சுகமடைந்ததாகத் தெரியவருகிறது. 

இத்தகைய மகிமையை விளைத்த ௮ர்ச அ௮வடதத்தை 

உலசோபகாரமாக அடியேனுக்கும் அருள் புரிதல் கூடு 

மோ”' எனக்கேட்கச் சித்தமூர்த்திசள், 

... எட்டி.வட வோவித் இரண்டுஞ் சவனன்னீர் 

விட்டதனைமூன்றுசாள் வெய்யலில்வைத்-தட்டபின்பு 

பூவழலை சேர்ச்தே புகழ்குன்றி விதமுணிற் 
தாவறுவி டூசியும்போர் தான், 

என்னுமொரு பாசுரத்தாற் செய்யுமுறையை யனுக்கெ 
கித்.துப் புதுவையம்பதியை யடைச்தனர், 

சென்னைமாரஈகரிலுக்கு வேல்ஸ் இளவரசரும் இள 

வர௫ியும் எழுந்தருளும் வைபவத்தினைக்காணச் சென் 

னைச் செங்கழுநீர்ப்பிள்ளையார்க்கோயில் வீதியில் மாளி 

கையமைத்துச் இத்தரை வரும்படி. சென்னையன்பா் 

பலவேண்ட ௮ங்கனமபடியும் சென்னைக்கு வந்தனர், 

அவ்வமயம் ஆத்தங்குடி. நாகப்பசெட்டியா ரசென்பவர் 
தமக்குண்டாயிருரக்த காரகசோயைத் தீர்த் கருளவேண் 

டூமெனக் காணிக்கையாக வைகர் நூறு ரூபாய்வைத்துச் 

சித்தரைப் பிரார்த்திக்கச் சுவாமிகளும் ௮வர் வேண்டு 

கோளுக் சரங்ஜெளடதமுடித்துச் கொடுக்குந் தீருணத் 

தில் திருவருட்குறிப்பாற் சிலகாலஞ் செல்லுகவென்ற. 
தைத்தேர்ந்து, 

1[
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தெய்வபலச் சாலேனுஞ் F356 தனைத்திரு த்தி 

மெய்யுணா்ற்தே ஈம்மை விரும்புவையே-லையமின்றிச் 

சொன்ன மொழிப்படியே தொலைப்போம் சின்னே 

யென்னவுளத் தேகொ ளினி, [யை 

என்றபாடலையுங் சையிற் கொடுத்தனுப்பினார். ழீ 

செட்டியார் பட்டினத்துச் சுவாமிகளுக்கு வொருபதி 

கம்பாடித் தந்தருளவேண்டுமென இரசங்கூனிலிருந்து 

சித்தஈவாமிகளுக்கு விஞ்ஞாபனஞ்செய்ய ௮ங்கனமே 

முடித்துத் தந்தருளினர், இங்கன.மாகத் திவ்வியமங்கள 

கோலாசலராய், வைதிசக௫ித்தார்த செல்வராய், ஸ்ரீபுவ 

னாம்பிகை திருவருட்பேற்றினை யடையராய் விளங்கி 

வருகின்றனர். சுபம், 

வாழி. 

சுத்தபுவ னாம்பிகையின் றிருவருளி னிற்றிளை த்துப் 

பத்திவள ரெண்ணிலகற் பதிகங்கள் பாடியெண் 

சித்திகளும் வேண்டாதே திருமுனமா மெனுஞான 

சித்தரிரு திருவடிகள் சீர்ச்புபுற வாழியவே, 

அறுபான் மும்மை நாயன்மார்களிலொருவராகிய 

வாயிலார் நாயனார் பாம்பரையில் வர்தவரும், சுத்தாத் 

அவித சித்தார்த வைதிக சைவசமய பிரவர்த்த காசாரி 

யரும், மதுரைத்தமிழ்ச் சங்கத்து வித்தவான்௧களிலொ 

ருவரும், சென்னை மெய்கண்ட சர்தான௪பை ௮க்கிரா 

சனாதிபதிடமாகிய சிந்தாந்தசாபம் , ௮ஷ்டாவதானம் 

பூவை கவியாணசுந்தர முதலியாரவர்க ளியற்றிய 

ஞானத்தப்பிரபா வம் 

முதற்பாகம் 
முற்றியது. 

 



1... 

Buh esr we, 

ஸ்ரீமத், ஞானிச்சசுவாமிகள் சமது திரு ச் சர்சையார் 

முத்திஸ்வரரது இரண்டாவதுதிருஈட்சத்திரகாலத்தில் 

அடியார் வேண்டுகோளுக்கிரங்க 

உபதேசித்த 

யோகஞானசாமம், 

ணப்புப்ப்0 டை 

யோகஞானசாரம்; அதாவது யோககாட்சியை 

யறிந்து சுருக்கிச் சொல்லிய நால்எனவும், யோகத் 

தன் சாரம் ஞானத்தின் சாரம் எனவெளிப்படும் நால் 

எனவும் பொருள்படும், ௮ராதி யமலித் துருவாகிய 

ஸ்ரீ பரமேசுவரன் திருவடியை ஜீவான்மாக்கள் ௮டை 

வதற்கு ஏதுவாகிய மார்க்கங்கள் சரியை, கிரியை, 

யோகம், ஞானம், இவற்றுள் யோகத்தை விளக்கி 
ஞானத்சைச் சூரிப்பாம், 

யோகம்--மனம் பஞ்சேர்திரியங்சகளின் வசம் 

சாராது கடவுள் திருவடியில் ஒருமித்து நிற்றல், விசே 

ஷதாமமாகிய சம்சாத்தை விடாதசற்குணலம்பன்ன 

ஓர் புருஷன் அப்பியசிக்குன் முன் நாடி சுத்திசெய்யல் 

வேலாடும், ஏனெனில் சுழுமுனைநாடியின் வியாப்தியை 

யும் மூலாதாரம் துவச்சி த்வாதசார்ச பரியந்த மிருக் 

கும் கமலங்களின் தளசணகச்கையும் பரம$வத்துச்கு 

ஆசனமாகிய கமலத்தின் சொரூபத்தையும் அறிர் ற 

யோகம் செய்யவேண்டியபடியால் நாடிக ளெழுபத்
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தராயிரத்தில் முக்காடி முப்பத்திரண்டு, அவற்றுள் 
சுழுமுனை, பிங்கலை இடையென்னும் நாடிகள் முக்கிய 

மாகும், பிங்கலை இடைஇரண்டும் சுழுமுனையோடு 

கூடி த்தனியாகவே இருந்து கொண்டு துவாதசாந்தத் 

திற்குக்மேே பிர்மார்தர பரியந்தமாயிருக்கும். இந்தச் 

சுழூழுனை நாடியானது 8ழிருச்.து தேகமத்யமாகியகக் 

தீஸ்தானம் வரையில் இருகிளையாகவும், அதற்குபேல் 

பிர்மரந்தரம் வரையில் ஒரு களையாசவும், மூலாதாரம், 

ஸ்வாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அகாஹசம், விசுத்தி, 
ஆக்ஞை என்னுமாருதாரசக்ரங்களையும், அதற்குமேல் 

தீவாதசாந்தம் வரையில் சாலு சக்ரங்களையும் வியாபி 

தீது பிர்மரர்தரம் வரையில் சகளரூபையாகவும், ௮ப் 

பால் தவாதசார்தம் வரையில் நிஷ்சளருபையாசவும் 

இருக்குமென்றறிக, சோம்பல், கிஷயேச்சை மூத 

லான துர்குணங்களைவிட்டு, குரு, தேவபக்தி வைராக் 
இெமுதலான ஈற்குணங்களைப் பெற்றிருப்பவன் நாடி. 

சுத்திசெய்ய யோக்கெயனாவன், அதாவது ேசகபூரக 

கும்பகஞ் செய்யவேண்டும். இதனை மற்றோரிடத்தில் 

விளக்கவேண்டி யிருத்தலால் இம்மட்டில் நிறுத்தியோ 
கமுறையினை எடுத்துப்பேசுவாம். 

யோகபுருவுன் பூமியிலிருக்கும்போ.து நோயினால் 

வருச்தான், ஈரைதிரையினையையும், யமவாதனையையும் 

கர்ப்ப வாசத்தையும் ௮டையான், யோகமார்க்கமே 

ஞானம்டைர்து மோக்மடைவதற் கேதுவாகும். இம் 

மார்க்கத்தைவிட்டு மோக்ஷநெறியில் செல்வான் நீர்த்த 
டத்தில் பருந்து உழல்வதை யொப்பான், 

இவ்வியோகம் பல பகுதியத, அவற்றுள் கரும 
யோகம் ௮றுபது பிரிவினையுடையது, அவை, ஹட
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யேர்கம், லயயோகம், லம்பிகாயோகம், கேசரியோசம் 

முதலியன, இன்னும் நானாவித முத்திரைகளும் பற்பல 

தீரிசனங்களும் யோக்த்தைச்சார்ர்சனவே, இவைகளை 
யென்புருகும்படி நெராட் பழகவேண்டும், இவ்வாறு 

செய்து கஷ்டத்காலேனும் ௮றியாமையாலேனும் குற் 

றம்வரின் ௮ரேசதோஷரங்கள் உண்டாகும், சிறக, ஞா 

னயோசம், வெயோகம், ராஜயோகம், பக்தியோகம் 

அல்லத மந்தூாயோகம் எனும் நான்கே மோக்ஷத்துக் 

குரியவைகளாம், 

ஞானயோசகமாவது நிஷ்காமபுண்ணிய பரிபாகத் 

தினாற் சாதனசதுஷ்டயம் வாய்ந்து பிரபஞ்சத்தை 

முற்றத்துழந்து ஆசாரியனே பொருளெனக் கண்டு 

வழிபடும் திவிரதாமுள்ள பக்குவாத்மாவாகிய 8ஷ 

னது இருதயத்திற்சென்று தீக்ஷிப்பது, இது நயன 

கை, ஸ்பரிச தீகைதை, மாரலதீகை என மூன்று 

விதமாம், நயனதீசையயாவது மீன் தனது சனையைச் 

கண்ணாரப்பார்த்த மாத்திரத்தில் இரக்ஷிப்பதுபோல 

ஆசாரியன் ஈயனத்தாற் கடாக்ஷிப்பதாம், ஸ்பரிஸ 

திக்ஷையாவது கோழியானது தனது சனையைச் சிற 

காற்றமுவிக்காத்தல் போலத்தனது கரத்தால் Ogre 

டனுக்கிரஇப்பதாம், மாரஸ தஇீக்ையாவது அமையா 
னது தனது னையை நினைத்த மாத்திரத்தி லிரக்ஷிப்ப 

துபோல அறுக்கிரடகிப்பதாம், 

சிவயோகமாவது யோசசாஸ்திரத்திற் சொல்லிய 

முறையே இயமகியமாதிகளின் நெறிகடவாமல் நடக் 

கும் சீலர்கள் தங்கள் சவுகரியத் துங்கசைர்சவண்ணம் 

சுகாசனமாகப் புலித்தோல் ௮ல்லது மான்தோல், மீ
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அட்கார்ர்து விபூதி உத்தாளனஞ்செய்து தப தியான த் 

அடன் செய்வதாகய ஸகற்ப பிராணாயாமத்தை முத 
லிற்செய்து மனந்திடப் பட்ட பின்பு அகற்பமாரக்க 

பிராணாபாமத்தால் ஐம்பொறியையு மடக்கிய ஜீவாக் 

மாவை சக்ஷரம் அக்ஷரம் எனும் இரண்டுக்கு மேலான 

கோடி சூரியப் பிரகாசமாய்ச் சுரோத்திர துவாரங்களும் 

கர்தத் தூவாரங்களும் எவலிடத்திற் சேர்க்கின் றன 

கோ அவவிடத்தின் வழியாய், பாமாத்மா விடத்தி லிர 

ண்டறக்கலப்பதே, இரண்டு புருவங்களின் மத்தியில் 

எவ்வளவுகாலம் பார்வையிருச்குமோ அவவளவு கால 

ம்வரை வாய்வும் மனமுமடங்கி யிருச்கும், அதுவரை 

எமபயமுமணுகாத, மேற்சொல்லிய ஞானயோகம், 

சிவயோகமாயெ இரண்டினையும் பக்குவம்கோக்கி௮.நு 

க்கிரகிக்கவேண்டியதுபற்றி இராஜயோகத்இன் நுட்ப 

ததைச்சொல்லு தும், அதனை வாசனைவீசுகின்ற பரிசுத் 

தமான இடத்திலிருந்து இயற்றவேண்டுமேயன்றி நீர்க் 

சுரை நெருப்புள்ளவிடம், பஹிரங்கமான சபை வனம் 

இவலிடங்களி லிருந்து செய்யவுஞ் சொல்லவுங்கூடா தூ 

ஆகார நித்திரை யிரண்டைக் குறைக்டினும் கூட்டினுந் 

தங்காய் முடியும், சுரைக்காய், மோர், கடுகு, புளி, 

எண்ணெய் முதலியவற்றை நீச்சுவேண்டும், சுழல் 

இன்றவாயுவை நிறுத்தினாலல்லது பனதை கிறுத்தமுடி 

யாது, ஆகையால் புசித்த ௮ன்னம் ஜீரணித்தபின் ௧௭ 

லைகேளையில் சுபமுகூர்த்த லச்சினத்தில் தனது தேச 

பலானுசாரமாக குவிர்காற்றுநீங்கும்பொருட்டு ஒன்று 

அல்லத இரண்டு மூன்று பிராகாரங்களினால் சூழக்க 

ட்டப்பட்ட ெகமத்தியிலாவது உபத்திரவ மில்லாத 

வனத்திலாவது பட்டுவஸ்திரம், நால்வஸ்திரம் மான்



யோகஞானசாரம். ரரஉடு 

தோல் முதலானவைகளால் பரப்பப்பட்ட ஸ்வேக்சா 

விஷய ெளச்சியமான அகனக்தில் வடக்குழுகமாட்ச் 

சுகமாக உட்காரற்து சரீரத்தைக் கோணலில்லாது நே 

சேயுடையவனா யிருக்கவேண்மெ், இவ்வாநிருந்து வா 

புவை அ௮டச்குதற்கு ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரச்தி 

சியானம், சமாதியென்னு மிவ்வா யாசாரம், தாரணை, 

அம் அதற்கு ௮ங்கங்களாம், ஆசன த்தை விரிக்குமிட 

த்து ஸ்வஸ்திகம், கோமுகம், பத்மம், பத்திரம், மயூ 

சம், குக்குடம், வீரஹிம்ஹாஸனம், கூர்மம், சித்ரம் 

இவைமுகல் ௮னந்தமாம், அவற்றுள் சித்ராசனமும், 

பத்மாசனமும் சிறப்புடையன, சித்ராசனமாவது இட 

அகாலைப்பிடிதீது குதத்தில் அமுக்கி சையிரண்டையும் 

மார்பிற்கட்டிக்கொள்வ௫, பத்பாசனமாவது வலத 

தொடையில் இடது காலையேற்றி இடதுதொடையில் 

வலது காலையேற்றி பின்பறமாய் இரண்டு சைகளையும் 

மாறிப் பெருவிரலைப்பற்றுதல், இத்சகைய அசனத்தில் 

உட்கார்ந்து வாயை மூடிக்கொண்டு கண்களைக்குவித்து 

வெளியிற்செலுத்தாது ஐம்புலன்களையுமடக்கி, உண் 

ணாக்கின் தூவாரச்தில் நாவின் அுனியையேற்றிப் பல்லு 

டன் பல் கூடாது அகற்பமார்க்கத்தில் மூன்று பிரிவா 

யுள்ள பிராணாயாமம் செய்யவேண்டும், 

பிராணாயாமமாவது சேசகபூரக கும்பகஞ்செய் 

தல், ரேசகமாவது பிங்கலைபினால் உள்ளிருக்கும் பிரா 

ணவா;(ு/வை வெளிபில் எட்டங்குலம் தள்ளுதல், பூரக 

மாவது இடையாகியசந் தாரகலையினால் வெளிக்கா ற்றைப் 

பதினாறு அங்குலம் உள்ளே பூரித்தல், கும்பகமாவது 

பூரித்த மூன்று வாயுவை வெளியில் விடாபல் உள்ளே 

பன்னிரண்டு மாத்திரை கால௮ளவுல்தம்பிச்கச்செய்து



irr 2. போகஞானசாரம். 

சூரியகலை சந். இரகலை சமப்படுத்தப்பழகுத்லர்ம், மாச் 

திரை சைநொடிப்பொழுகம் கண்ணிமைப்பொழுதும் 

மாத்திரைக்களவாம், இதனை ௮தமம் மத்திமம் உத்த 

மம் என்பர் யோகநாலார் கும்பகமானது அ௮கற்பமெ 

ன்றும், சசற்பமென்றும் இருவகைப்படும், மந்திரத் 

தியானமில்லாத.து அ௮கற்பமென்றும், மந்திரத்திமான 

முள்ளனது சகற்பமென்றும் சொல்லப்படும், மந்திரல் 

கள் பிரணவமந்திரம், பிரசாதமும், ஹம்சமர்திரம், 

காயத்திரி வியாகிருதிமுகலானவையாகும், இவவாறு 

சேசக பூரக கும்பகஞ்செய்தல் பிராணாயாமம். பன்னி 

ரண்டு மாத்திராகாலம் வரையில் கும்பித்தல் கனிஷ்டப் 

பிராணாயாம மென்றும், இருபத்துகான்குவரையில் கு 

ம்பித்தல் மத்யப் பிராணாயாமமென்ற ம், நாற்பத்தெ 

ட்டுவரையில் கும்பித்தல் உத்தமப்பிராணாயாமமென் 

௮ம் சொல்லப்படும், 

கனிஷ்டப் பிராணாயாமத்தில் வியர்வை உண்டர் 

கும், மத்திமத்தில் ஈடுக்கம் வரும் உத்கமத்தைச்செய் 

பும்போ.து முதலில் வியர்வை அரும்புசுல் முதலிய தூர் 

ச்குணங்கள் உண்டானாலும் பழக்கத்தினால் விலிவி 

டும், இவ்வாறு மந்திதியாஈ சூந்நியமாகில் இந்திரியம் 

கள் நாசமடையா, மர்திரதியாஈ௩ ஸஹிதமாயிருக்குமா 
தில் மர்திரஜபத்தோடு கூடிய சிலத்தியானத்தினாலே 
இரவிலுண்டான சமஸ்த பாபங்களும் ஈசித் தப்போ 

கும். இதுப்ராதகால யோகச்இின் பலமாகும், சாயங் 

கால யோகமானது மத்யானத்தி ஓுண்டானபாபங்க 

ஊத் தொல்க்கும், இப்படி, நாடோறும் காலையிலும் 

மாலையிலும் அப்பியாசஞ் செய்யப்படும்போது தேகத் 
தில் பிருதுவிபிரத்தியகமானால் வெளிபிலுள்ள கந்தத்



Cum sehr ore o'r. aT 2 GT 

திலாசை நீங்கும், அக்சிபிரத்தியகூமாலல் திவயரூப 

தெரிசனமாகும் அக்கிதாமமிரா து, வாயுவு பிரத்தியகஷ 

மாகில் திவயஸ்பரிசந்தெரியும், அணிமாதி எண்குண 

முஞ்சித்திக்கும், ஆகாசம் பிரதியக்ஷமாகில் திவயராத 

தரிசனமாகும் ஆகாச சஞ்சாரியாவன், இவை முத 

லான குணங்கள் யோகாப்பியாசத்தாலுண்டாகுமென் 

pile. 

இப்படிப்பன்னிரண்டு வருஷம் பழக அகாயத் 

தில் பனோவேகத்தைக் காட்டிலும் சரீரத் துடன் துரித 

மாய்ச்செல்வான், மேற்கூறியபடி இடசலையில் சேசித் 

துப் பூரித்து, கும்பிதீது, சர்தாரளைத்தியானித்து, பிங்க 

லையில்விட்டுப் பிங்கலையில் முறைப்படி. ரேசசபூரக கும் 

பகஞ்செய்.து சூரியனை த்தியாளித்து இடகலையில் விட்டு 

மூன்றுமாதம் சாதனை செய்தால் நாடிசுத்தழாகும் நா 

டியை மற்றோரிடம் விளக்குகிறோம் என்றது இதுவே, 

இர்தப்படி நாடியைப் பரிசத்தஞ்செய்தால் சிறிதும் 

வாயுவைப் புறம்போக்காம லிருத்தலுமாம்; வாயுநின் 

றல் கொடியவியாதிகள் வரமாட்டா; உண்ட அனைத் 

அம் உடனே ஜீரணமாகும், சித்தசொரூப மென்கிற 

ஞானப்பொருள் எக்காலமும் மயங்காமல் விளல்கும், 

பன்னிரண்டு பிராணாயாமம் செய்கிறகாலத்தை பிரத்தி 

யபாகாரமென்று சொல்லுவர் பெரியோர், அப்பிரத்தி 

யாகாரம் பன்னிரண்டு செய்கிற காலத்துக்குச் சமாதி 

பென்,பம்பேர், சர்தான் மேல்வாயிலிருந்து பொழி 

இன்ற அமிர்தத்தை உந்தியின் மேல்கோக்கிப் பொருர் 

இய சூரியலுண்பான், தலை $ழாசவும், கால் மேலாகவும் 

நின்று வாயைக்காக்கையின் மூக்கைப்போல் குவித்து 

க்குளிர்ச்சியுற்ற வாயுவை உட்கொண்டால் ஈரை இரை



nr. யோகஞானசாரம்; 

வரமாட்டாது, உண்ணாவின் துளையில் நாநுனியை 

யேற்றி அறுமாதகாலம் அமுதமுண்டானானால் ஈரைவ 

சாதா, மரணாவஸ்தையும் நீங்கும். நாவினால் உண்ணா 

வின் தொளையை கெருச்கிச்சர்திர மண்டலத்தே சக 

ஸ் ரகளகமலத்திற் கோடிசூரியப்பிரகாசமாக எழுந்து 

ருளிய புவனேசுவரிஃயத் தியானித்தால் திருவருளாற் 

கவிமாரிபொழியும் வல்லபம்வரும், இவ்விதம் மூன்று 

வருஷம் பழகினால் ௮மிர் கவடிவேயாகும். சார்க்கோட 

கனது பற்கள் ஊடுருவக்கடித்தாலும் விஷமேற மாட் 

டாது, இதன்மேல் தாரணையிற் பழகவேண்டும், ஐம் 

பூதிங்களையும் தனித்தனி மனதிற்றரித்தலே தாரணை 

௮;தாவது ரேசகபூரக வாயுக்களைத் தடுத்துக் கும்பகத் 

திலிருந்துபிராணவாயுவைச்சுழுமுனையில் நிறுத்திச் சரி 

சத்துள்ள பூதகிலை, பத்மகளம் அதிதேவதை அ௮ச்கரங் 

களாகிய பொருளையறிந்து பிர்மரர்திரத்துக்கு ௮அதிதே 

வதையாகிய ச௪தாசிவனைச் சதாதியானித்து முகூர்த்த 

காலம் மெளனமாக சீவனுடன் சேர்த்தால் மோட்ச 

வாசல்திறக்கும், இதவுமன்றிப்பிருதிவிகாரணையால் உ 

௮ுதியும், சலதாரணையால்சரமும், ௮க்கனிதா ரணையால் 

தகனமும், வாயுதாரணையால் பிராண னழியாமையும், 

ஆகாயதாரணையாற் சமானப்படுத்தலஓு முண் டாகும், 

தியானமாவது இந்தித்தல், அதாவது தத்துவத் 

சமன திலெண்ணிச் சலியாதிருத்தல், ௮ து௪சகுணமும் 

நிர்க்குணமுமாக இரண்டு விதழுண்டு, சகுணமாவது 

ஈசுவரனது திருமேனியை மனதில்பதித்து முற்கூறிய 

மந்திரங்களைத் தியானித்தல், நிர்க்குணமாவது பூதமு 

தல் நாதமீறுகப்பொய்யென்று கண்டு புருவமத்தியில் 

ரரட்டம்வைத்து அத்மதரிசனஞ்செய்து தானும் பர



G யாகஞானசாரம்: AT 2. Fe 

மாத்மாவும் நிற்கும் மூறைமையரச்செரிர்து அருளே ரா 

வாசமுத்தி பஞ்சாக்ஷ£க்தைச் செபியாமல் தியானிச் 

தீலே, அன்றித்தன்மாத்தஇிரையாகிய சத்த ரிசரூபரசப 

கந்தத்தை முறையே செவி முதலிய வைர்திலும் பொ 

ருந்தச்செய்வது தியானம். இப்படி. முப்பது நாழிசை 

பரியக்தம் நாட்டம் வைத்தால் லவணக்துடன் ஜலம் 

கூடுவதுபோல மனத்துடன் அன்மாகூடுவதும், பிராண 

னும் மனமுஞ்சே ரலும், சீவாத்மா பரமாத்மா சமநிலை 

யாதலும் சமாதி, இப்படியாக குளிர்ச்சி, உஷ்ணம், 

சுகம், அக்கம்விலகி மனதின்சம்பர்தமுழுதுமற்று பிர 

மஸ்வரூபமாக நிற்பவனைத் தீ, நீர், படை, மிருகமுத 

லியன தூன்புறுத்தமாட்டா, oC ler ove அசைவற 

நிர்விகற்பத்தில் நின்று விடுதலும் எக்காலம் சமாதீசலை 

ந்து விழிப்பானோ அப்பொழுது இருதயகப.லம் வீரி 

ந். துநாடிகளுக்குச் சலனமூண்டாய் சுவாசம திரும்பி 

அசை வற இந்திரியங்கள் சன் தன் தொழில்களைச் செ 

ய்யத்தொடங்கும். இர்தரிலபெற்றவன் பாஓுடன்பால் 

கூடுமா போலும்காகம் அம்சப்பக்ஷிகளின் ஓற்றுமை 

போன்றும் ஒத்து வாழ்வான். 

பிராணவாய்வு மேலிழுக்கவும், ௮அபானவாய்வு£ழி 

முக்கவும் மிகுகின்ற அன்பத்தால் வாதனையடையாமற் 

சமாதிகூடுபவனே யோகியாவான், அகரவெழுத்துக் 

குட்பிறந்து சகாவெழுத்துக்குட் செல்லும் ௮சபாமர் 

இரத்ன த இருபத்தோராயிரத்தறு நாறுஉருகல்லஜீவன் 

ஏற்கவேண்டும். 

இத்தியாதி இராஜ யோகநிலையை அப்பியாூப் 

போர்க்கு சாஸ்திரங்க ளெல்லாவற்றையு முணர்தல், 

கணப்பொழுதில் உலசமுழுதுஞ் சஞ்சரித்தல், சூக்கு



ரா௩0 யோ கஞானசாரம், 

மமாகுதல், ஸ்தூலமாகுதல் அடிக்கடிசரீரத்திலுள்ள 

பிரகாசங்களைக் காணகினைத்தல், எத்தேசத்துப் பா 

ஷையு முணர்தல், ௮காசத்திற் சேர்தல், பரகாயப் பிர 

வேசஞ் செய்யல், சர்ப்பனமாஷையு மறிதல், தூரத்தி 

அள்ள எல்லாப் பொருளையும் பார்த்தல், இறந்தோ 

ரை எழுப்பித்தல் முதலியசித்திகளனைத்தும் ஒவ்வொ 

௬ காலத்தில் மிகுந்த இடையூறுகளையே கொடுக்கும். 

அன்றியும் இத்தகைய சித்திகள்எத்தனையடைர்த போ 

இலும் முத்தியை யடைதற்கு இன்றியமையாச் சாதக 

மாகிய பக்தியின்றி பயனில்லை யெனக்கருதி விச்சாந்தி 

யடைந்தவனே சீவன் முத்தன், இதுவுமன்றி சித்திகள 

னைத்தும் வினோசவித்தைக் கணெயெனச் சிறிதும் மன 

தைச் செலுத்தாதுப் பேதைபோலும்பித்கன்போலும் 

உலகுக்குக்காட்டி நிற்பதே பெரியோர்கடன், இத்தனை 

தொந்தகாவுகளில்லாமலும், சரீரம் வருந்தாபலும் சஞ் 

சிதபுண்ணிய மிகுதியால் விரைவில்மோக்ஷக் கடலிற்கு 

ளிக்க கினைத்தோன் பக்தியோகத்திலே சித்தம்வைக்க 

வேண்டும், ௮திற்பழகப்பழகச்சிவஞானயோக நிலைமை 
யையும் பெறலாம். ஸ்திரீசூச்சிர சண்டாளர் முதலிய 

அனைவராலும் அதுஷ்டிக்கக் கூடியது, 

பச்தியோசமென்பது ஈசுவரனிடத்தன்பு பாரா 

ட்டலேயெனச் சாண்டிலியயஹரிஷ் இயற்றிய பக்தி 

மீமாம்ஸைபில் இரண்டாவஅ சூத்திரம் விளக்குகிறது. 

அக்சிசம்பந்தத்தால் பொன்னுக்கு மாற்றுயர்வது 

போலச் சஞ்தெபுண்ணியத்தால் தனக்குத்தானேபக்தி 
புண்டாகவேண்டும், உண்டாகவே இல்லறத்திலுண்டா 

சிய சிற்றின்பத்தில் வெறுப்புண்டாகும் ஒருகாமியான 

வன் தனக்சசைர்த மாதரிடத்தன்படன் இடைவிடாது



யோகஞானசாரம். ரா௩க 

நினைத்து அவள்குணங்களாயே கொண்டாடுவனேயல் 

ag அதற்கிடையூரூனவற்றை கனைக்சவே மாட்டான் 

அதுபோல் பக்தனும் எங்கும் ஈசுவரசொருபத்தையே 

பாலிப்பானே யல்லது விருப்பு வெறுப்பு நகய யா 

தொன்றையுங் சகவனிக்கமாட்டான். உலகத்தில் காண 

ப்படுவதெல்லாம் பரப்பிர்ஹமமே என்று சுருதிகூறிய 

வாறு எங்கும் கடவுள் சொரூபமாகவே நினைப்பான்” 

கோபிகாஸ்திரீகள் ௮ன்புபோல்வது என்று மூன்றா 

வது சூத்திரத்தில் கோபிகைகளின் பக்தியை உதாரண 

மாகக் கூறினமையால் அவர்கட்கு ப்ரீ கிருஷ்ணபசுவா 

னிடத்து மிக்க அன்புள்ளதென்பசைக் காட்டுகிறது, 
அ சனாற்றான் அவர்கள் எவ்வித அ௮வஸ்தைகளினும் 

புலன்களின் தொழிலை முற்றுந் துலைத்துப் பகவா 

னையே ஹிருதயத்தில் தியானித்தார்கள், அவ்வண்ண 

மே லிலாசுகயோக£ந்இரர், ஒரு கோபிகன்னிகை தயிர் 

மோரவிற்க கிருப்பங்கொண்டு கண்ணன் றிருவடியிலே 

யே மனதை நிலை நி.றுத்தினமையால் **தயிர்மோர'” 

எனக் கூறவேண்டியிருக்க மதிமயங்கிக் ““கோலிர்த 
தாமோதர மாதவ என?க் கூறினளென்றுசைத்தார, 

பக்தியானது பகவானைச் சரணடைவசேயாம், சரண 

டைவதிலும் காயிகம், வாசம், மானஹீசம் என 

கன்றுவகைப்படும் இம்மூன்றினுள் ஈடுவேயுள்ள வா 

ர்த்தையால் உச்சரிப்பறும் பாடுவதுமே கடவுளுக்கு 

மிகப்பி"தியானது, இம்மூன்றாலும் பணிவோரடையும் 

BB COLNE Hat Maven, 

இக்கலிகாலத்தில் ஈம்போன்றவர்கள், பரலோகத் 

அக்குச் சிறந்த சாதகம் சுகமாய் அடையக்கூடியது 

பக்தியோகமே, கன்மயோகம், ஞானயோகம், சவயோ 

12



ரர உ யோ கஞானசாரம். 

கம், பசி தியயோகபென்னும் நான்கில்கன்்பயோக மேசவ். 

டப், ஞானயோகம் வேயோகம்இக்காலத்தில் அபூர்வம் 

எல்லாரும் ஞானிகள் யோகிசள்போல் ஈடிக்கிறார்கள், 

பக்தியோகமோ ஞானயோகத்தின் அங்கம், யாதொரு 

Diy LAY ப்ன்றி அளவ ற்ற பயனையும் விஃவிக்கும், ப்ரீ 

சங்கராராரிய சுவாமிகள் ஸ ஹஸ்காரநாமபா ஷி யத் இல் 

ஸ்ரீ பரமோ வான் தன் ண த்தியானிக் கப்பட்டவர்களூச் கு 

முத்தியையும் நோயற்ற வாழ்வையும் நல்லுருவத்தை 

யும் மற்றுபனேக போகங்களையும் கொடுப்பாரெனவும், 

இதகனால் சாதயோசமுறையே கலாசோசனையால் நாடி 

ஈத் இசெய்யப்பட்ட பலன் இனை டக்குமென வும் லருவன் 

அளவற்ற பஹாபாசகங்களை ச்செய்யினும்சணப்பொ ap 

MIG AM OM FAG FBT CHS La BO i64.1 5 HLT aw a0 oar 

அர்கணர் பனைகளையும் பரிசுத்கஞ் செய்யக்சக்க சவம் 

Ouran Bua கையன் எனவும் இடைவிடாது. பிரணா 

வகச்சை ஐபித்து சசராவணத்்இயானித்து அப்பானைகு 

செரிகித்தால் ஹிருதய கிரந்தி பேஇித்துச் TENE pF Ws 

151 FBI LO ற்றுக் கன்மங்களனை த்துக் தொலைர்து காமிய ஜ் 

றக விர ம்பாது பாவற்களெல்லாவற்றையும் சிங்கத்ை தி 

ச்சண்ட மிருகங்கள்போல ஈ௫ிக் து விடக்கூடுமெனவும், 

ஈான் நராபஸ்மாளைசெய்தால் நீரிற்கலர்த உப்புப்போல 

சகல பாவற்சளும் போ ய்விரிபெனவும், இருகயுகத்தில் 

தியானித்தும், திரேதாயுகக்தில்யாசஞ்செய்தும், துவா 

பரயுசத்தில் பூசிக்தும் எப்பலனைப்பெறக்கூடுமோ அப் 

பலன் இக்கலியில் சாமச ங்கர்த்தனத்தாற் பெறுவான் 

எனவும், துஷ்டசித்தனாபினும் பக வானைத்தியானித்தா 

QED MA GS பாவங்கள் பசுவானால் விலகுவானென 

வும், அறிவின்றி ௮க்கினியைத் தொட்டானாகில் சுடு
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wo MIT BOHT TFT DLL aT Ab. 

லதுபோல் பற்றக்கவலைகமா நீக்கி Fagor IG LIT Ape % 

ணும் ஈ௱வானைத் தியானி திசவன் Cae @ & Ra on 1.1) 

பெனுவானுகில் முற்றும் அவன இருவடிபின்கண்ணே 

uo are on fur றிறிர் சொல்லவேண்டுபோ எனல் [ம் 

சொண்டர்சள் வீட்டிவேலையாவும் பசவானே கிரறைவே 

ற்றுகிருனென்ற இடாம்பிச்சையுள்ளவ HE HEC ரின் 

௮ பசவான் காரியங்களைச் சா இக்இன் ரென அங்க றி 

ஞா, «5G AT LIT OD இ (o) or ய்சுவருச்கு இக்கம்ச ர்ரத்கின் 

முடிவில் மோக்ஷமில்லையென்றாலும் பிறதுன்பத்தை 

விளைக்கும் பிராப்சகன்மந்தொலைந்தவுடன் மோக்ஷம் 

என்று பிர்மசூத்தாச்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிற.து. 

பகவானுடைய அ௮வதாரத்தையற்தரு விளையாட்டையு 

மறிந்தவர்க்கு மீண்டும் பிறவித்துன்பமில்லயென சா 

ண்டிலிய பத்திரூத்தித்திற் சொன்னவாறே சதையி 

BG சொல்லப்பட்டிருக்கெ.து. ஆபிரக்கணக்கான பிர 

ணாயாமஞ்செய்து ௮தனாற்றொலையும்பாவம் கணநேரம் 

ஈசுவரத்தியானம் செய்கதற்கொப்பென சாதாதபர்கூறி 

யதால் இங்கனம் உபாடித்து அரேகர் முத்திபெற்ருர் 

கள். ஒரு தெய்வத்துக்கு உண்மை பச்தர்களானது மெ 

ய்யானால் எந்ததெய்வத்தையும் இகழார்கள், ௮ரசமாத 

தின்ூலம் பிர்மாவென்றும் நடுவில். ணுவென்றும், 

மேல் உள்ளத சிவனென்றுங்கூறியத போல் எல்லா 

தெய்வமூம் ஒன்றே எங்கும் பகவத்லைசத்தைப்பாவி 

ப்பதால் சிவஞானயோசங்களின் சீலையையையும் இவ 

னே அடைகின்முன், அன்றிக் குலகோடிகள் உத்தார 

ணமாகுமென்று புரந்தரர் முதலியபுமான்சள் சொல்லு 

வதாலும்,



Nae யோகஞானசாரம், 

அருண்மலிவெண்ணிீ றணிர் துசண்மணிபூண்டை 

ர்செருத்தும் வாய்க்சணிந்து, தெருள்பொலி பத்தி 

பிற் சிவவுபாசனை செய்பலா்முத்தி சேர்வென்று, 

பொருள்விரவுபெரிய சாபாலவுபகிடத Kem Riser 

நிற்கு, மருளகல் காலாக்கினி ருத்திரவுபகிடதமு மிதே 

வகுத்துக்கூறும்'” என்று உபகிடதங்களிற் கூறித்துதி 

க்ின்றமையா லும், 

பக்தியோகத்தில் ஈடுபடுவதேஞானமென்று 

“யா துசெய்யினுந் தீர் த்தெமக்கருளீர்திமெ 

கத்தீசனிப், போதும் வர்தடியாக்கினானெனிற்புக 

ல்வதென்னப்பூவுளீர், சாதுசங்கமும் வேதவங்க 

முந்தமிழ் நிறைந்தரற்காங்கயம், ஒதுமின் சிவயயவ 

தியென ஊனுடம்பருளாகுமே” 

எனவுரைத்து இதன்விரிவையினிவெளியிடும் ஞா 

னசித்த யோகாஈநந்த பிரகாசிகையில் சவிஸ்தாரமாய்க் 

கண்டு அனந்திக்கலாம். ஆதலால் அடியார்கள் ஸ்ரீ புவ 
நாம்பிகையின் திருவடி தியானபரர்களாயிருக்க ச்திருவ 

ருளைச் சிந்திக்கின்றனமென்றனர், உடனே இவ்வமுத 

வசனத்தைக்கேட்ட அனைவரும், ஹர, ஹர எனுமொ 

லிகடலொலியெனமுழக்கி அர்ப்பரித்.து ஈமஸ்கரித்தார் 

கள், சுபம், 

திருவருட்சகாயம்,



உ 

திநவரட்ச காம். 

திருக்குருகூர்ச் சித்தமூர்த்திகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய 

நூல்களின் பெயர். 
சாத்திரக்கோவைகள். 

1 கலைஞான Bes 
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சுத்தாக்துவிசு இத்தாந்த பூஷணம் 
மஹா ஹூலிகாமர்மம் 

அயுர்வேதாத்திஈச்சுருக்கம் 

க்சர்கையுைவெண்பா 

Gage ரத் இர ச் செயயுட்டிர ட்டு 

சடாதாரவிளக்கமென்னும் திருமந்திரம் 
ஜி போ கனம் 

உச்சாபோச சங்காகம் 

வைத்தியரும்மி 

முப்பூவிளச்சுமும் மணிக்கோவை 

சுக்சசலக்செளிவெட்டு 
விஷல்வரரிக்ரக பஞ்சரத்நம் 

கேஷேத்சிரக்கோவைகள். 
ஞானபாஸ்கரோதயம் 

திருக்குற்றாலப்பதிகம் 
திருமலைப்ப திக ம் 

அகத்தியாகவல் 

இத்கர்சள்பாமாலை 

பாபநாசப்பதிகம் 

சன்னியாகுமரிப் பகவதியர்தாதி 

திருச்செர்திற்பதிகம் 
ஆற்றார் ப்பதிகம் 

Car wah gif con co 

கூடுதுறை 

வார்தீஸ்வரப்பதிசம் 
திருக்குரு கூர் ஈவதிருப்பதி மஞ்சரி 

இருவுருமா பலைப்பதிகம் 

திருரெல்வேலிப்பதிகம் 
கார்திமதியம்மன்காட்சிப்பதிகம் 
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47 

செப்பரைப்பதிகம் 

ச துரகிரிமணாலிங்கர்ப தசம் 
திருப்பரங்குன்றப்பஇிசம் 
மதுளைம்ணுாபிளைமாலை 

இராபேஸ்வர। பதிகம் 

உஜ்ரரசோசபற்கைப்பதிகம் 

பழணியாண்டவர்மாலை 

lh ot inci | HE Lb 

வெள்வியங்கிரிப்ப இக ப் 

DT பலைப்பஇகம் 

சோ யம & HMM சக் கோட்டைச் சுகனபைகசம் 

பட்டாராப் இ கம் 

அளிராசிப்ப Ra th 

கருசராப்பள்ளிப இகம் 

இருவானைக்காப்பதிகம் 

௮ிலைச ண்டேஸல்வரிமாலை 

பர்சைமலை ௪ ற்குருபா மாலை 

இரு ப்பிடவூ ர்ப்ப திகம் 

இருவரங்கத்திருமாலை 

கடம்பா சோயிற்பதிக Lo 

இரத்ஈகிரிப்பதிகம் 

திருவி ங்கோய் மலைப்பதிக in 

Sais RSD 

இளம்பள்ளிஸ்தலப்பதிகம் 

திருச்செங்கோட்டுப்பதிகம் 

நாரிக்கணபதிமாலை 

2 ரூமரமற்க லப்பஇக ம் 

சேலப்பதிகம் 

பாகாகர்ப்பதிகம் 

காங்கேயப்பதிகம் 

சவன்பலைப்பதசம் 
wane anh Det தருவனந்தகிரிப்பதிகம் 

ப்சைமலைப் பரமசற்குருபிரசா கமாலை 

30 
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10 
80
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கொல்லிபலைப்பதிகம் 

B mola 7m றி uy Ls இக ம் 

இரு at Ga TIDE if 

இ வாலங்கா ட்பப்பதிக ப் 

தி THLE OM YT CICS இகம் 

சாபளவலலியார்ப இக ம் 

வடதிருமுல்றைவாயிற்ப Pau 

at ane GHTR விடுவதா Stu றி GAP 
oe, rs . oa 

OU BU MN GT IST LT aM ; 
வ இல் லைவிராயகாபஇிசம் 

பட சற்காகரோரலார்பஇகம் 

வ Gi gh B விசார (ப B TAD 

55 OT BG Lp நீர்விநாயகர்பதிகம் 

பாலுப்பிரபணியர்பதிகம் 

இருக்காரக்றான் mens BSE 

தஇுுவானம்யுர்ப்ப தி கம் 
ட்ட , டட உ ர் ச i . 

இருப யிலாப்பூர்ப்பதிகம் 
ர) « G . . oo ௩ 

(பர திரிப் Lyerly tl LIDS Ob 

கந்தகோட்டமாலை 

வடபழரித்தாண்டகமாலை 

காஞ்சிகாபகோடிபிட ஈவரதீனபாலை 

திரு வண்பைல்ப்ப இத ம் 

இர்சபைப்படுகம் 
ட உ ரூ ். ௬ ச 

வைக் திஸ்வார்பதிகம் 

பிரபபுரப்பதிகம் 

சட்டராதர் பஞ்சாதரக்கவசம் 
இட்ட தரைக் திருமாற்பே அப்பதசம் 

மாயூரராதர்பதிகம் 

பீம்பகோணம் பாபகப்பதிகம் 

தருவையாறு சப்கஸ்தானப்பதிகம் 

இருாள்ளாற்றுப்பதிகம் 

தருபமாகாளப்பதிகம் 
‘ . உட ச சு 

திருவம்பர்ப்பதிகம் 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10



4 

83 திருப்பழுவூரப்பதிகம் 10 
84 திருவிதாங்கோட்டுப்பதிசம் 10 
85 கதிரசாபவேலர்பஇகம் 10 

86 திருவிரும்பைமாகாளப்பதிகம் 10 

87 ஞானாம்பிசைப்பதிகம் 10 

88 இருவாசிலிப்பதிகம் 10 

89 வில்வாரண்ணியப்பதிகம் 20 

90 முருகன்பாச்கப்பதிகம் 20 

9! வேதபுரிப்பதிகம் 20 

92 இரிபுரசுந்தரிமாலை 3) 

95 பட்டினத்தடிகள்தோத்திரம் 20 

  

சிக்க மூர்த்திகள்மீ து தற்காலவரை பலவித்வான் 
களியற்றிய பிரபர்தகளாவன,-- 

திருகெல்வேலிஜில்லா திருக்குருகூரென்னும் திரு 
ஈகரி தெற்கு ரதவீதி ௮. லெ. சுந்தரசாஸ்திரி௪.ரியற் 
றிய ஞானடுத்தோபாக்யொனம், i 

டே யாசப்பிரகரணம், 2 
மே. ஜில்லா ழூ யூர் கச்சை இரவியசுந்தர.! பிள் 

யவர்கள் குமாரர் முத்தையபிள்ளையலர்களியற்றிய 
தோத்திரப்பா, 3: 

ஷேபஜில்லா சுயத்தாறு உபாத்தியாயர் தெ-ழுத் 
தையபிள்ளை யவர்களியற்றிய அருட்பெரும்பதிகம் 4 

ஷீ யாரியற்றிய ஞானசித்தானர்தாமிர்தரச£ர்த் 
தனை, 9 

ழை. ஜில்லா செக்காலைக்குடி வடக்கரண்மனைகப் 

பிரமணியதுளையவர்க ஸியற்றிய கொம்மி 6 

டை யாரியற்றிய ஞானசித்தரத்ராகரமாலை, 7 
ழை. ஜில்லா ஆத்தூர் ஸ்கூல்மாஸ்டர் கெல்லையப் 

பனுய்யரவர்களியற்றிய விடுதிப்பா ட்டு 8 
தி் HO nave auf ஸ்ரீமத்தண்டபாணி சுவாமிகள் 

சோதரர் இத்தாபுத்தி பிள்ளையவர்களியற்றிய போற் 
9 திப்பதிகம்



திருரெல்வேலிச்கடுத ௧ வண்ணார்பேட்டை வே 

லாயுதசாமிசனியற்றிய பள்ளு, 10 

திருநெல்வேலி ஜில்லா குலசேகாம் பட்டணம் 

பள்ளிவாசல் போதின் சாகிபுதம்பி அவர்களியற்றிய 

ஊாஞ்சல்பா ட்டு [1 

இருநேல்வேலீ பிர்மானந்த சவாமிசவியற்றிய ஆ 
னர் கச்களிப்பு 12 

திருநெல்வேலி, தெற்குப்புதுத்தெரு வித்வான் 

அழகிய சொக்சமாத பிள்ளை யவர்களியற்றிய ஞானசி 

த்த ரம்மானை ] 

செப்பரைக்கடுத்த வெள்விபலை are ga யோ 

ந்திர ரியற்றிய ஞான௫த்தசதகம் 14 
மதுரை, இராபேஸ்வாம், தேவஸ்தானம் aie 

ண்டாண்டு பசவர்தனை காகலிங்கம்பிள்&£ யவர்களிய 
ற்றிய யாக இயல்பு 15 

ஷே சங்கிலிசுவா மிசளியற்றிய திருவருட்பாமாலை 
மேற்படி ஜில்லா திருப்பரங்குன்றம் காராயுண 

சரணரவர்களியற்றிய ஏகாகசமாலை 17 

மேற்படி முத்துசுவாமி முகிவரியற்றிய சித்தரா 
தீர் பஞ்சரத்தினம் 18 

திரிசிரபுரம் டி.ராபிக்மானேஜர் பிசு ரயிட்டர் 
இராமசாமி நாயுடு அவர்களிடற்றியவேள்விப்பதிகம் 

மேற்படி யூர் தோசப்காமேேஜ் சமிழ்ப்பண்டிதர் 
முத்துச்சிகம்பரம் பிள்ளை யவர்களியற்றிய சான்மணி 

மாலை 20 

மேற்படி வயாட்டுபாதிரி ரயிட்டர் முத்துப்பிள் 
fon யவர்சளியற்றிய ஞானசித்தானர்தகொம்மி 21 

௩௩ திருவானைக்கா வித்வான் சோமசுந்தரம் பி 
ator Laut Bonu Dus wr sion Gane 99 

பேற்படி கொண்டயம்பேட்டை சேஷய்யர் ௮வ 
ர்சஜியற்றிய யாகக்கும்மி 28 

மாயூரம் வித்வான் கருஷ்ணய்யரவர்களியற்றிய 
ஸ்தோத்தாப்பதிகம் 94



ஷே orp. பஞ்சரத்தினம் 25 

Gag Gag. நவரத் தன பாலை 20 

og. omg மும்மணிக்கோவை 27 

மேற்படி ஸ்கூல்மாஸ்டர் வெங்கடாரல மய்யாவர் 

களியற்றிய யாகவெண்பா 28 

திநநயமம் வித்வான் நரசிம்மபா ஈதியாரியற்றிய 

நவரிசிமாலை 209 

திருவையாறு முத்துசாமி பாரதியவர்களியற் றிய 
பிள்ளைத்தமிழ் 80 

தருமபுரவாதீனம் விசுதுவான் சேந்தன்குடி ஈட 

ராஜஐகவிராய மூர்த்திகள் இயற்றிய முத்தீசர்பதிகம் 6! 
சேலம்ஜில்லா தர்மபுரிவக்சில் சுப்பிரமணிய ௮ 

ய்யரவர்களியற்றிய பஞ்சகம் 32 

சேலம் வடிவேலு மூதலியாரியற்றிய சர்த்தனம் 
சேலம் கிருஷ்ணகிரிகாலுக்காஒட்டம்பட்டி ஒவர் 

சீயா தி-பொன்னம்பலம் பிள்ளையவர்களியற்றிய உலா 
ஷே ஞானசித்தானந்த சர்த்தனைகள் 85 
ழை. திருச்செங்கோடு சுப்பிரமணிய செட்டியார 

வர்களியற்றிய விண்ணப்பப்பதிகம் 36 

சென்னை ஜீவாக்ஷார்த்த சத்தர்சபையாரியற்றிய 
வேட்கைப்பதிகம் 37 

ழே. கிரிஸ்டியின்காலேஜ் தமிழ்த்தலைமைப் பண் 
டிதர் திருவாரூர் சன்னசசமிபிள்ளையவர்களியற்றிய 

ஞானசித்தபுராணம் 38 
ஷே இத்தார்தசரபம் - ௮ஷ்டாவதானம், பூவை- 

கலியாண சுந்தாமு தலியா ரவர்களியற்றிய வண்ணம் 80 
ஷே யாரியற்றிய ஞான௫த்தப்பிரபாவம் 40 
ஷே அரான்லாயில் சந்தப்புலமை தங்கவேஓபிள் 

ளை யவர்களியற்றிய வண்ணத்தோத்திரம் 41 
ஷை வண்ணக்களஞ்சியம் காஞ்சி நாகலிங்க முத 

லியாரவர்களியற்றிய வண்ணத்தோச்திரம் 42 

Cag. பெரம்பூர்வொர்க்ஷாப் ரயிட்டர் செங்கல்வ 

ராய முதலியாரவர்களியற்றிய துவாதசமாலை 48
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உ பிளாச்டவுன் ஐஸ்ஈூ.ல் சரிழ்ப்பண்டி தா வே 

லாயகமுசு வியா ரவர் கனிம றி aw mare entire cv 44 

Gag. chy. போர ட்டைப ணீபாலை 45 

காங்கேயம் அஷிைடாவகானம் சேஷாரலராடடு ௮ 

வர்சளியற்றிய வண்ணப்பதி்கா் 46 

கொர்சி, பாஜிபோலிஸ் இனளிஸ்பெச்ட்டர் சின்ன 

சாம்பிளளையவர்சவியர றிய வசம் 47 

கோயமுக்தார் ஜில்லா. உபபலைப்பேட்டை ஐஸ் 

கூல் தட்ட்ப்பண்டிகர் கந்தசாமிச்சலிராய ரவர்களிய 

ற்றிய Carvers Gn Foi 48 
oho. ட்ட யாகபஞ்சரி 49 

கன்னிவாடி. ஐபின்பலையாண்டிசாமி துரையவர்க 

ளியற்றிய பலாந்து ப் செ ர துறைப்பா 50 

பாஞ்ராஒங்குறிச்சி மாஜிதமீன் காரியள்சர் அள் 
இருரகரி திருவேங்சடஞ் தாத்தாசாரியரியற்றிய வார். 

அனந்சக்களிப்பு 51 
cy ச் 

திருவார்கம் பெரிமசோவில் விச்வாணும் பென் 
a ae py ட , ட ச 

ஷன் ெளகா ய) இண ஸ்பெச்டருமாகதிய சற்காரராஜபய 

யங்காரவாகளி! றிய ஞானசிகதர்காப ப்பதிக it 52 

அயோத்தி இராபதாசெைப் ய் விைவயிணவ 
fn 7 ச . ய் ட ட க . “7 . + 

ரரலிர்துஸ்கானி பாலையிலியற்மி ந.கரவெழுத்தால் 
காசித்போக்் திலச்சியர்தியகான யாகவைபவம் 

பேர படி யாரியற்றிய குருபூசாச aw Lb D4 

தீரிச்சிராப்பள்ளி பாரஸ்$ோஞ்சர் ஸ்ரீரிவாஸதே 
இகரியற்றிய அடைக்கலப்பத்து 9௦ 

இரிசாபுரம் பஹாவித்தூவான் மீனாட்சி சுத்தாம் 
ம் சரா ர் 

பிள்ளைமாணாக்கரும் பிரசங்கசாகாரும்திருச்சிரேசன் 

பத்திராசிரியருமாகிய வித்வான் திருக்கண்ண பங்கை 

சுன்வர்தரி திரூ.ஸா இராகவாசாரியாரவர்களியற்றிய 

திருஞானசித்தசம்பு 56 

ஸ்ரீ ரங்கம் அமிர்தவசனிப் பத்திரா திபரவர்கள் 
அன்பில் ”மற்படி வெள்சடாசாரியார் ௮வர்களியற்றி 
யவானாமிர்தம் 97
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ம.தரைஜில்லா மூரையூர் ஸ்ரீமான் பழ, ௪, ஷண் 
முகஞ்செட்டியார் சமுகலித்வான் கொட்டாம்பட்டி 

எம், கருப்பை ராப்பாவலரியற்றிய நஈவமணிமாலை, 
திருச்ரொப்பள்ளி சென்ட்றோசப் சாலேஜி தமி 

ழ்ப்பண்டிதர் டேவிட்பிள்ளேயவர்களியற்றிய gees 
பூதி 59 
இரமயிலைச் செந்கோம் காலேஜி தலைபைப்பண்டிதர் 
சண்முகம் பிள்ளையவர்களிபற்றிய திருக்குராகூரச்சிக் க 
மான்மியம் 60 

சரகாழியைச்சார்ர்த இருாகரி பண்டி தர் பாலபா 
ரதி இருஷ்ணமாசாரியாரியற்திய ஞான௫த்தர் சான் 

மணிமாலை 61 

கலியாணகிரிபாலசந்திர சரஸ்வதி பி, ஏ, ௮வர்ச 
ளியற்றிய திருவெழு-ூற்றிருக்கை 

மதுரசையடுக்த பஈமலை ௮மேரிக்கன்மிஷன் தமி 

ழ்த்தலை ஈமப்புலமை சிவபுரம் வித்வான் வேலாயுதமுத 
லியாரவர்களியற்றிய பதினெட்டாம் யாகப்பாமாலை 08 

பிருங்கிமலை உமாபதிசாமா பி, ஏ, Sat solu 
றிய யாசமஞ்சரி 64 

சுதேசி பத்திராதிபர் எ-சங்கரலிங்கம்பிள்ளேயவர் 
கள் பி-ஏ-இயற்றிய கவமணிமாலை 65 

சென்னை வியாசர்பாடி சாமியார் இன்னையாமுத 
லயாரவர்ளியற்றிய தோசத்திரமஞ்சரி 66 

இவையன்றி திருவாவடுதுறை, தருமபு£முதலிய் 
ஆதினவித்துலான்களாலும், ஸ்ரீயககண்டபாணி சுவா மி 
களாலும், பற்பலசாஸ்திரிகளாலும் மியற்றிய சாத்துக் 
கவிகளுமளப்பில, இப்புத்தகத்திற் காணாது பற்பலதே 
சங்களிலும் சிற்சில வித்வமணிகள் இித்தமர் ச்திகளை த் 
துதித்து ௮ங்கிலம் தெலுங்கு முதலிய பாஷைகளினும் 
சில பிரபந்தங்கள் செய்திருக்கின்றனர், அவைகளும் 
சிச்சத்தில் வெளிவரும், 

திருவருட்சசாயம்,




