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மூலமும் உரையும், 

  

டடாயி ரம், 

  

கணபதிவணக்கம்; 

ஆரணமுகம்புகழ் - வாரணந்துஇசெயக் 
காரணசுகபரி - பூரணம்வருமே, 

சுட்பிரமண்ணியர்வணக்கம், 

போரூரிறைவன் - சீரூர்காளை 

யேரூர்த.ரநினை - நேரூர்கெஞ்சே, 

நூலா௫ிரியர்வண க்கம். 

ஆய்ந்தவின்பம் - வாய்நீதுளஙிறையச் 
சாந்தையன்பதம் - யாந்தொழுவோமே, 

குருவணக்கம். 

தாயினு மிரங்கியென் றனைவமட் சாண்டரு 
டூயவன் ௪.ரணமே சுமக்க வென்றலை 
வாய்துஇி செயக்கர மலர்க மூேய்த்தொழ 
-கேயமோ டதுஇன நினைக நெஞ்சமே,



௨ வைராக்கியதீபம், 

Al QJM QI GT bb De 

இருவளர் கமலத் தயன்செயிப் புவிமுன் 

திகழ்தரு முலகெலார் தன்பான் 
மருவுசிற் சக்தி யெனுங் இரணத்தால் 

வந்தெழு கானனி ராக 
விருமையா மதிமாய்ச் சறிஞராங் காந்தத் 

இடையருட் சுட*ருமிழ்ம் இலங்கு 

மொருசிவா இத்தன் றனைகம இருள்போ 
யொழியகா டெ ரறுமிறைஞ் சடுவாம். 

எ-ு. அழகு வளராகின்ற நாமரைமலரின்கண் எழுத் 
தருளி யிருக்கின்ற பிசமனாலே சிருட்டிக்கப்பட்ட இந்தப் 

பிருதிவி தத்துவ முதலாக காதத்துவ மீறாக விளங்கா 
நின்ற பிரபஞ்சமெல்லாம் தன்கட்டெ hE BU Abe ந்தி 

யரகிய இரணக்இனாலே வர்துதோன்றின கானற்சலமாக 
ஆறிஞர்களது அவிதபுத்தியாகிய ௪ஈ்இிரனொளியை மறை 
தீது அவர்களாடிய காந்தக் கற்களிடதீதுக் இருபையாயே 
அக்கினியைத் தோன்றச்செய்து விளங்காநின்ற ஒப்பற்ற 
சிவ சூரியனை ஈமது அஞ்ஞானமாகய விருள்போய் நீம்கு 
ம்டமு. எக்காலமும் வணங்குவாம், எ-று. 

சூரியனைவிட்டு நீங்காதஏரணமும், அக்கரண த்தைவி 
ட்டு நீங்காது பொய்பாய்த் தோன்றுகின்ற கானற்சல 
மும், அச்சூரியனது மிரர்த பிரகாசத்தினாலே சந்திரப் 
பிரசாசமறைதலும், கா நீதக்சல்லினிடத்து அக்கனிதோ 

aso, அவனது சர்நிதியி லியல்பா யுண்டாவது 
'போல் சிவனைவிட்டு நீங்காத அபின்னாசத்தியும், அச்சத் 

ஆ உமிழ்ந து - பிறவினைப் 'பொருளில்வத்தது. 
 



வைசாக்கியஇபம், ௩ 

இயைவிட்டு நீங்காறு பொய்யாய்ச் தோன்றுன்ற பின் 
ஞைத்தியும், அச் சிவனது ஞானசத்திறாலே ஆமிஞாது துவி 

தபுத்தி மறைதலும், அவரிடத்து அருள் தோன்று ஏலும், 

இவனது சற்றிதியி லியல்பா யுண்டாமென்பறும், ஜீவனு 
மீசுவரனும் பின்னா௪த்தியி லிருக்கலிஞலும், அப் பின்னா 
சி பொய்யாய்த் கோன்றுதலிஷலும், அபின்னாச.தஇ 

சிவன து பிரகாசமா தலினாலும், இச்சிவனாயெ ௪க்திமானை 
விட இ்சழ்இகள் வேறல்லாமையாலும் பொருளொன் 
றென்பதும் உண்டுகொள்ச, சூரியனைக் கண்டபெர்க்குப் 
பூதவிருள் நீல்குகல்போற் சிவனை யெக்காலமும் வயப் 
குவோர்க்கு அஞ்ஞானம் நீங்குமா லின் :நமதிருள்போ 

யொழிய நாடொறு மிறைஞ்சிமிவாம்” என்றார். (௧) 

துன்னியா ணவப்பாம் பெமதறி வெனுமோர் 
சுடர்கெழு பூரண மதியை 

முன்னமே ண்டிழ் மொளிவெளிப் படலான் 
மோசன காலமெய் இயதாத் 

றன்னிடச் தீசன் முதற்புவி முடிவெண்் 

டருநுரை யாஇவங் கொடுங்கப் 

பின்னைய பினையாம் இரைகள் வீரிடுமோர் 

பிரமவே லையிலினிப் படி.வாம், 

எ௭- து. .ஐணவமாயே டாம்பு செறிஈ்து எமது அதிவா 
இய ஒப்பம்ற ஞானப்பிரகாசம் பொருந்திய பரிபூரண 
சந்திரனை ௮அகாதியே மறைத்தது. இப்போது ஞானப்பிர 
காசம் விளங்கு தலின் விடுதலைக்காலம் வந்து பொருந்திய 
தாகையால் தனஇடத்து காததத்துவ மூகலும் பிருதிவி 
தத்துவ மீறுமாக வெண்ணப்பட்ட அரை இவலை குமிழி



௪ வைராக்கியதீபம், 

கள் ே தான்றி ஓடுங்கும்டடி. பின்னா மூதி அபின்னா௪ நீ.இக 
ளாஇய விரண்டலைகளை வீசாகின்ற ஒப்பற்ற பிரமசாகர 

த்திலே இனி மூழ்சூவாம், எ-று. 

உயிரினது இச்சா ஞானக் இரியையாகிய ௪ந்திரனை அகா 
தியிலே மறைத்த ஆணவமாகிய பாம்பு இப்போது விட 
தலையாக ஞானப்பிரகாசம் விளங்குதலின், இனிப்பிர 
மச்தை அடையலாமென்பது துணிந்து *பிரமவேலையி 
லினிட்டடிவாம்' என்றார். பின்னாசத்தியால் அநேகமாகக் 
காண்குதல், அபின்னாசத்தியால் ஏசமாகக் காண்குதல். 
இங்கனம் ஏகமாசக் சாண்ருசலும் ஓரசைவாகலின் இச் 

சத்தியையும் அலையாகக் கூறினாரன்க. நுரை இவலை 
குமிழிகளென்ற.து தத்துவங்களையும், கானாவா௫ிய தேகங் 
களையும், அண்டங்களையும் எனக்கொள்க: (௨) 

அருளிறைவணக்கம். 

எப்பொருள் களுமா யொப்புயர் வின்றி 
யிருந்ததன் னுருவிதை குறையா 

தப்படி யிருக்க வாலியா நீரி 
அ ருளிறை யாயெமக் கேம 

வைப்பென வன்னை யெனப்பிதா வெனக்கண் 
மணியெனச் தவப்பய னெனவுட் 

செப்புயி ரெனவம் தாண்ட காளத்தி 
தே௫ிகன் றிருவடி பணிவாம், 

௭. எவ்வேறுவகைப்டட்ட பொருள்களெல்லாம் 
தானாய்ச் சமானாதிகமின்றியிருஈ்த தனது சொரூபத்திலே 
சிறிதுமாத்திரமாயினும் குறைவுபடாமல் இருந்தபடியே



வைராக்கிய தீபம், டு 

யிருக்க, நீர் ஆலாங்கட்டியாய்த் தடித்ததுபோறத் பூரண 
மாய தான் தடி.த்.துக் இருபாஜூர்த்தியாயெ எம்போல் 
வார்க்கு இன்பம்பொருர்திய நிக்ஷேபம்போலவும், தாய் 
போலவும், தர்தைபோலவும், கண்ணின்மணிபோலவும், 

தீபோபலம்போலவும், உடலுக்குள் உயிர்போலவும்வந்து 

ஆட்கொண்டருளிய காளத்திதேவனென்னு காமதேயத் 
தையுடைய ஆசாரியனது அழகிய பாதங்களை வணங்கு 

வாம், எ-று. 

நிக்ஷேப ச த்தை நி னக்குந்தோறும் மனப்பூரிப்பு வரு 

தல்போல் gern fasten நினைக்குந்கோறும் மனப்பூரிபீபு 
வருதலின் *வைப்பு” என்றும், தாய் அமுதாட்டி. உடம் 
டை வளர்த்தல்போல் உபதேசமொழிகளை அனுக்கரடு 
தீது அறிவை வளர்த்தலின் அன்னை” என்றும், தந்தை 
துவிர்காரியத்திம் செல்லுதலைத் தடுத்துச் செய்காரியத் 
இம் செலுத்துதல்போல் அசாஸ்இரட் பிரபஞ்சத்தின் 
வழிசெல்லானு தடுத்துச் சாஸ்திரப்பிரபஞ்ச த்தின் வழி 
செலுத்துதலிற் பிதா? என்றும், கண்மணியானது ஈன் 
து இது தீது இது என்று ஆறிவித்தல்டோற் பந்தர் துன் 
பமென்றும், மோக்ஷம் இன்பமென்றும் அறிவித்தலிற் 
“கண்மணி” என்றும், தவப்பயன் எங்கேயிருந்து தாலும் 

அங்கேவரந்து உதவி யின்பத்தைக் கொடுத்தல்போல் எங் 
கேயிருந்தாலும் தமது பூணசொருபத்தை விளக யின் 
பத்தைக்பொடுத்தலின் “தவப்பயன் என்றும் உடலுக்கு 
சரயிர் ௮ச்தவுடலை அபிமானித்து அதன்கண் வரும் துன் 
பத்தைக் துடைத்தல்போல் உயிருக்குயிராயிருர்து அவ் 
வுயிருக்குத் துன்பர்தருகற மும்மலங்களைத் துடைத்த 
லின் * உடலுட்செப்புயிர்? என்றும் கூமின!ோொனச்கொ 
arg. (௩)



௬ வைராக்கியதீபம், 

go Bus காலம் தற்பமாப் பிற்பே 

ரொளடத முடலினின் நுடலை 
வருந்தல் * செய் பிணியெல் லாமகத்றுதலின் 

வஞ்சனே னெஞ்சின்மாற் தரிதா 

யிருமம வெப் பற்றும் பிற்றைகாள் களின்விட் 
டே.கவன் றேகடைக் கணிழ்தல் 

புரிம்தகய்குரவ வருளிருந்கமை யெப்பொழுது 
முண்ணினைந்து வாழ்த் இடுிவாம், 

௭- து. ஒருவியாதிக்குக் கொடுக்கட்பட்ட பெரியமரு 
ந்தை உட்கொ ண்டசாலத்தில் அம்மருந்து முன்னர் வியா 

Bou சுறிதாக நில்இப் பின்னர்தி மனறுசாரம் உடலி 
லே Bair gn Horgan வருத்துதல் செய்கிற வியாதி 

களையெல்லாம் ஒருங்கே நீக்ரூதல்போல் வஞ்சசனாகிய 
வெனது மனத்தின்கண் மீங்குகுற்கு அரிதாயிருக் துள்ள 
எவ்வகைப்பட்ட பற்றுக்களும் பின்பு சில காள்களிலே 
விட்டு நீங்கத் இருவடியை அடைட்தவன்றே இருபாகோ 

க்கஞ்செய்த ஈமது அசாரியனது இருபையிருந்த தன்மை 
யை எக்காலத்தும் மன தீதினாலே நினைத்து வாக்கினாலே 

தோத்திரம் பண்ணுவாம், எ-று, 

வைத்தியன் சொடுத்த மருந்தை ஒருவன் உட்கொண்ட 

காலத்தில் அம்மருர்து முன்பு சிறிது வியாதியைப் போ 
க்கி அவன்சொன்ன பத்திய பாகப்படியே நிற்க அஃது 
உடலிலேகின்று ஊறிப் பின்பு மற்றைவியாஇகளை யெல் 

லாம் ஒருங்கே நீக்குதல்போல் அசாரியர் இருபாநோக் 
  

* வருத்தல் சொடைசோக்கி மெலிந்தது.



வைராக்கியதீபம், ௪ 

கம் வைய் ஈகாலர்இல் அம்கிராுடாபோக்கம் முன்பு இல 
பத்றும்கயா நிக்கி றவர் அருளி செய் ; gb Wet Lom eb இல் a 

படியே aves று. ஃகிருடை Lowol JB cracsa மாரு துகின்று 
மற்றைப்பற்றுக்களையும் போக்கிம்றெல்பது. கண்முகொ 

ள்ல. (௪) 
Cha Will LD ட] ற ட் பு. 

அரையன்வா யுரைகள் வமாதரு மூட ரது 

லதுவரலம் காணின்மத் ஐவனா. 
டரையின்வாழ் பவுண் ணடுய்நதுயோர்ம் மி ன் 

் ~ + of ௩ . 

வாய்ச் சாற்றிய முறைசெய்வா சொவமுத் 
கரையில்பே Mess மர வெமக் Gian Clem ev 

. . ச a - @ 

கட்டரை யென்னின்வே Gl 601 coor 

யுரையுள வேதா கமமவ னெனக்கண் 

ைழ்தவா பு ரிரு வ தல்லால், 

எது. இசாசாவினது வாய்மொழிகள் எழுதப்பட்ட 
இருமுகமாலா து வரக்சண்டடோது அர்த. இராசாவினால் 
ஆளட் பட்ட பூமியின்கண் வா மாகின்றோர் மனகடுக்குழ்று 

அம், க் இருமுகவா௫கம்கை யெல்லாம் வி le itl த்து அதன் 

கண் செ ரன்னபிரகாரமே செய்று முடி.ப்பாரானால் மட் 
டில்லாத பேரானம்துத்தைத் தருதற்பொருட்டு எமக்கு 
இறைவனால் கூறப்பட்ட உறுதிமொ மிகளாளால் (வேறே 
யும் வார்தைகள் என்னையுள்ளன 7 வேதாசமங்களை அவ் 
விஹறைவனவெனவே கண்டு அவற்றின்கண்ணே சொல்லப் 
பட்ட முறையேசெய்று முடிட்பதல்லாமல், எ-று. 

இராசாவினது Bowe sho சொன்னடடியே செய் 
தோர்க்கு இன்பமும், அதற்கு மாறுபாடாகச் செய்தோர் 

9



௮ வைராக்கியதீபம், 

க்குத் துன்டமும், இம்மைக்கண் வருகல்போல் இறைவ 
் ", ் = » ட் = உ ரர உ 

னது வேரகமங்களிலேை சொன்னபடியே செய்தே ரர்க்கு 
we ¢ ‘ . oo aon ல் ச 

GDL POOL ILD, YMG) LON DNL Ns leew தார்ககுப 
பிறவித்துன்டமும், மபாறுமைக்கண் வருமென்பது கண்டு 

கொள்வ இாசாவைக் காணா ஈலிடத் அம் அவம் வரய் 

மொழி வரைந்த திழுமூகக்கை அவபெொனக் காண்குதல் 

போல் இறைவனைக் காணாதவிடத்தும் அவன் வாய்மொழி 
களாகிய வேமாசமய்களை அுவ்வ்றைவனெனக் காணல் 

வேண்டுமெலது (வேதாகம மவனொனக் கண்டு” என்றார். 

LP FM de 

கற்பழ மாகப் புரிமலிம் பெரிதென் 
கரும்இினைம் இரு த்தி வ தூண்ட 

இம்பா னருளாறி செொழ்மிபாரு ளறியா 

'தேனும்வே மாகம வழியீண் 

டுத்பவ மாதத் தயரைஞமும் தவழ்தா 

aya’ so துறவெனலும் வாளா 

லிற்பொரும் துதலை % முகலவா வறுத்தோ 
ச் டர் ௪ . ௪ . Heoruah மெறல்சொலற் இயைங்சேன், 

எ-ு. கல்லைக் கனியாகம் செய்ததுபோல் மிகவும் என 

து மனத்தினைச் செப்பஞ்செய்து வலியவச்து அட்கொண்் 

டருளிய ஞானாசாரியனது இருடையினாலே சொல்லியல்பு 

பொருளிபல்புகளை அறியாத யாலும் வேதாகமங்களிற் 

கூறப்பட்ட மார்க்கத்தின்படியே இர்தாலின்கண் உற்பத் 
இ இதி லயங்களினால் வரக்துன்பங்களை முற்பிறவிகளிலே 
  

* ஐ... சாரியை,



வைசாக்கியதீபம், ௯ 

செய்யப்பட்ட கிட்காமிய தவ$்தினாலே இப்பிறவியிலே 
அதிம்தே தார்கள் றவாயெ வாளிஞமெ இ வாழ்க்கையை 
ப் பொரும் துல் முதலிய அலாக்களைச் சேஇர்து ஒப்பற்ற 

ஆனக்தமோக்ஷம்தை அடைதலைச் சொல்லுதற்குச் ௪ம் 
wh 5G தமா, எ-று. 

சொ திடொருளிலக்கணம் தெரியாதிருர்தாலும் குராவின 

ர கருபையினாே ல எல்லாம். விளங்குமாகலிம் “சம்பா 
னரறாளால்? என்றும், இர்நாலைக் சற்பிறிறுச் சொல்லாமல் 

5 - * OY ope pp cpp ப ட ட டு ge pe Ca grag Op சொன்ன மார்க்கத்தின்படியே சொல்லு 

கையினால் (வேகாகமவதி” என்றும், முழ்சனனங்களிகலே 
தவம் 1 புரிர்தவர்க்கல்லது பிறவி நுன்பமென்று தோன் 
ரது ஆகையால் உற் பவா தி தீ அயமைமும்தவக்கா னு 

ணர்ச்தவர்' என்றும், மூன் பெரியோர்கள் Scotts தமா 
ர்க்க iB ரின்படியே இனிமேல் அடைவாரும் செல்லவேண் 
லன் அவரது உடையை இவர்களுக்கு அறிவிக்சவேண் 

டி. முத்தவத்த ரா Meith sat *இவ்டவீரிறல் சொலற் 

இயைங்தேல்” என்றும் கூறிஞர்; ச் & ழே 

அவையடக்கம், 

துணையில்பே ராசைக் உடலுளோர் கரையாம் 
துறவுவம் துறவுவம் ததற்கோர் 

புணையெனப் பெரியோர் வகுத்த நூல்களின்மு 
ற் போதமி லேனுமீ துராைத்த 

லுணையமெய் வருட்ச வயனெடு மாலன் 

அுயர்ந்துகாழ்ம் தோடியுங் காணா 
விணையிலி நடித்தல் செயமறுய் கலகை 

யினமசைங் இடுதலி னன்றே,



௧௦ வைராக்கிய பம், 

௭-௮. உவமை சொம்லக்கூடாக பெரிய அசையாயெ 

கடலில்கஸ் ஆழ்ீதுளோர்க்கு. அதர்ஞுக். கரையா 

தறவுயர்து பொருக்தும்டடி. விருப்பமுரிறு அக்கடலை நீத 

அதற்கு ஒரு தெ ப்டமாப் பெரியோர்கள் ang hale em 

ல்லிய நூம்களின்ராம்னர் Hoon guia seid இர் நாலைசி 

சொல்லுதல் உள்ளம் மைய உடலம் வரும் சரன்முக 
னும் திருமாலும் அக்கால 2 தில் அல்னருபமாய் ஆகா 

௪த்திலே பறர்னு உயர்ம்தொடியும், டவ்றிரூபமாய்ம் பூமி 

யைக்கீண்டி தாழ்ர்தொடியம், காணா ஓட்டிய இயன் 
உடனம் பண்ணு தல்செய்ய அவனது te mie etl நின்று 
பேய்க்கணங்கள் கூ ற் தரடிதல் டோலும், எ-று. 

அசையாடுிய கடம்குக் கரை துவவென் தும், இக்கட 
லை நீர்தி இக்கரையில் ஏறுக்கு? செப்பம் பெரியோர் 
வாக்பெமெவ்டதும் பாண்க.. டேய்க்ணைங்கள் கூதி தாடு 

கல் வம் அறு க்டைகயொண்் டாகையாலம். அவம் 

இருவுளட்டால் renown on, npn tenon Cs 
Q) ign 6 சொல்லியது பெரியோர் அளுஞ்ரைகொண்டா 

கையாலும், அவர்க்குச் திருவுளட்டாவ் காகையாலும் இது 

மாறுபாடாகா தென்க்கொள்க. அன்று, ஏ - இரண்டும் 
அசை நிலைகள். (er) 

கயல்விழி மனைவி யனைமுத லியவாய் 
கட்டது தனையென தெனவு 

மியல்பதா மசுதீத மாறியா ர௬டற்கட் 

டிதனையா னெனவும்வைச் தெணுமோர் 
மயலதா மிருளைக் துறவெனு மொளியான் 

மாத்றிகெஞ் சகத் இனை விளக்கஞ்



வைராக்கியதீபம், க்க 

செயலி ஸிந்நாற்குப் பெயர்வயி ராக 
நிபமென் அனரைத்இிடப் படிமால், 

எட « ௪ . ட் * * 

ot து. பெண்டிர் நாய் முூழலிய போகபர்த தீதினை 

என்னு தினவும், YR hs I அக்காகி இயங் சே ளா சக்சமா 

யுள்ள மரன் டக்கு ABs யாளெொளனவும், மன தீதின்களை 
வைத்தும் ஈறுும் ஒப்பற்ற மயக்கமாகய லிருளைத் துற 

வால ஒளியிஞலே நிகி மனமாடிய வ்ட்டுனே ஸிெைக்கஞ் 
செய் HOG) OQ)e se சார இர ob abt (Gl பெயர் வைராக 

கீயதீபம் என்,று சொல்லப்டடும், எ-று. 
ட 

போசதேகங்களாயே இருவகைப்டறிறையும் என்னது, 
mts a கப உ டட டஐ Dre te யால் எல்று கருதவைக்கு மயக்கமாகிய விருளைத்நுற 

வாகிய ஒளியிலே மாற்றி மனமாடிய வீட்டினை விளக் 
ah Ole “is spo8lr, Osan ess nT oooh WT CoaT th 

டு ~ . . ச . ் ery * 

இய தபமென்று சொல்லப்பட்ட ேெ GOO ol OT the (௮) 

அாலாிரியர்பெயர்; 

உருட்கறங் கூசன் மனமொடும் கிவென் 
னுணர்வுகேத் இரக்கியா னெனதா. 

மிருட்கெடுத் தெலாமாம் பொருட்டிகழ்த் இடு 
மோ ரெழில்வயி DOS BLD OO 

மருட்கொடும் பாசக் குழிக்கண்யாம் விழா 
வலகயரு ளினன்மறை முடிவின் 

தெருட்.கமை விர சைவனெஞ்் சாந்த 
லிங்கதே சிகன்றெருட் சுடசே, 

எது. தேருருளையும் காற்றாடியும் ஊசலும்போல் 

உழல்கின்ற மனது ஒடுங்கும்படி. எனது உணர்வாஇய கண்



௧௨ வைராக்கிய தீபம், 

ணுக்கு யானென்னும் அகங்காரமும், எனழென்னுமமகார 

மும் ஆய மயக்கவிருளைச் கெடுத துச் சகஜீவடர ஜேன்றுந் 

தானாய் விளங்காரின்ற பாம௫ிவமாகய பொருளை விளங் 
காறின்ற ஒப்பற்ற வைராச்யெடீபம்ை 5 யாங்கள் மருட் 

சமினாலே கொடிய பாசமாகிய சுழியிஷள்ளே வீழா 
மல் உய்யும்படிக்கி கர்கறுளிஞன், வேமுடிவாயெ 

தத்துவமான த்துக்கு இமைய க ல். ரமைவ மாசேசுவரனா 
கிய எம்முடைய சார்தலிங்க தே௫ிகனென்னு ஞானசூரி 

யன், எ-று. 

வையிராகதீப மென்னு நூற்டெயர்க்கியைய உணர்வை 
Cu sais மாகவும், அகங்கார மமகாரமயம்கரி தை இருளா 

கவும், பாசழ்தைக் சுழியாமவும், பரமசியக்தைப் பொரு 

ளாசவும், நாலாசிரியரை ஞானரசூரியனாகவுஞ் சொல்ல 
லாயிற்று. சூரியன் தனதொளியைம் இபத்தினிடத்திலே 
வைத்து விளக்கஞ்செய்கன்றா னென்பது நூல்வழக்கமா 

தலால், இந்த ஞானசூரியன் வைராகடபத்தைம் தர்தா 
னென்றற்குப் பொருச்தமுடைமை யறிம. கேத்திரத்துக் 
கு என்ற்டாலது *கேத்திரக்கு' என விகாரமாயிற்று. (௬) 

பாயிரழுற்றிற்று, 

தோன்றிடின் நழியப் படுங்கொடும் பிறப்பிற் 
அுன்பமே யன்றியெட் ணையு 

மூன்றிகெஞ் சகத்தோர்ம் இடிழ்பிறி திலையா 
லுண்டுபோற் நிரித்துயிர்த் கெல்லாக்



வைசாக்கெய பம், ௧௩ 

தான்றிகழ்த் இடுமோர் வகற்றிரு of jens 
BDI By மற்றதுமுள படியே 

யான்றவீ Boop vob son புரிம்தோ 

ரக்ினுட் டெரிதரு மன்றே, 

௭-2. உற்பத்தி இதி லயங்களை உடைய கொடிய பிற 
ட்பின்கண்ணே அன்பமே யல்லாமல் எள்ளி னளவாயி 
னும் மனத்தின்கண் நறிவை ஊடி விசாரணை பண்ணு 

மிடர்துச் சுகமே இல்லை. அவ்வாம் சுகமில்லாதிருந்தும் 
உண்டுடோல் மாறுபடு்கி உயிர்களுக்கெல்லாம் விளக் 

கும் விசாரணையை மாறறுஇன்ற இஞ்ஞானாலிருள். அர்த 
லிருளும் நீங்கி அப்பிறப்பும் துன்பமென்பதும், உள்ள 

முறையே மாட்சிமைப்பட்ட மோஷதீமை அடைதற்கு 

Cpe சனனங்களிலே தவம்பண்ணின  பெரியோர்களது 
மனத்தின்கண்ணே தோன்றும், எ-று. 

அஞ்ஞானவிருள் நீங்இஷோர்க்பப் பிறப்பும் துன்பமா 
கத் தோன்றுதலின் அவ்விருளுடையோர்க்கு அத்துன் 

பத்ழை இன்பமாக மாறுபடுத்தி விளக்குனெறதெனக் 
கொள்க; (௧௦) 

உடலிதுற் பவத்தோ மைம்பெருந் துயர்மாய£ 
. a + 

து.றுகணச் துயரினெண் மடங்கா 
6 . . . ச ச . ச 
லிடையுள இஇக்கட் யெரஞூப் பறிவோய் 

இளமையிற் பிணியுரறா விடத்தும் 

விடலரும் பசிகோய் காமயோய் தணிபபான் 

மிகுபொரு டேடுத நுயரீண்



௧௪ வைராக்கிய தீபம்: 

டடையினு மதனைக் காக்கு இயர் வேற் 

தாயினு பிகு ௩ரரற் றுயரே, 

எ- து. இக்கவுடலானது மாகாவினநு கருப்பத்தின் 

கமா உற்பலியா நின்ற wren ASD oD பெரிய துன்பங் 
கள். அறு லயமானை £ ஐ கால Bev HOEY D1 6h இத் துன் 
பக்றுக்கு எட் “(Bit கதிம், அவ்வுற்புத்தி காலத்தும் 

லயகாலத்தும் துவைைமானால் அவதீறிம்கு இடையாயுள்ள 

இதி சாலர்திலே தான் இவ்பமில்லையோ வெனின் அக்கா 

லத்தும் ரை இரை முப்பு women, ம் றுன்பம், அம்ஞூப் 

பின்றிய வாளப்ட ena gh iMoircoor OcorrdordvCw ras 

னின் நட்பருவத்திலும் அறி யாமையிஞம் அன்டம். அறி 

வுதயமாகயே ஒுமாரட்பறாவத்திம்முன். இன்டமில்லையோ 
வெனின் அப்பருவக்தின்சண் ணாம் வாச பிரத & FCorar 

மங்களி னானாவியாஇகளிஞஜ் அன்டம்; அவ்வியாதியின் 

றிய விடத்து மான் இன்பமில்லையோ வெனின் விட்டுநீய் 

காது மாறிமாதிவருற பசிலியாதி காமவியாதிகளிளுற் 
ன்பம், அவ்வியாஇயள் வருக்கோறும் அருட் ஈல் பொ 
ருக்சலாடெய மருர்கினைப் புசித்தல் தணிக்அக்சொண் 
டாற்னான் இன்டமில்லையோவெனின் அம்மருக்தினால் அவ் 
வியாதியைம் தணிம்சற்பொருட்டு EOS ஏதுவாடிய 

மிகுந்த இரவியச் தேடுதலிஞற் அனபம்.  அத்திரவியம் 
வந்து பொருச்திய காலத்துத்தான் இன்பமில்லையோவெ 
னின் ௮சனை இராசசோராக்னிகளினாம் சேதம் வாராத 

படி. பாதுகாத்தலிஞற் அன்பம்: அதனைப் பாதுகாக்க 
வல்லமையுடைய இசாசாவுக்குத் சான் இன்பமில்லையோ 

வெனின் அவனுக்கு மேலர்ஏெ மகாராசாவினாம் நுன்ப 
மாம், எ-று.



வைராக்கியஇீபம், ௧௫ 

உற்டவத்தில் ஐம்பெருர் துயரொன்க து. கருப்பாசயப் 

பை உறும்சலினாலும், அதித்சலம் ,பூரிக்சலினாலும், உக 
ராகினி சுடுகலிலைம், பிரரூகவாயு மரித்தும் தள்ளுகு 

லிளாலும், யோனிநுவார நெருக்க னாலும்  மாலையி 

(85 Bet கொண்டது பாலவும், ஈடலிட்கண்மிழ்த்தி மித 
தீரல்போலவும், இருப்புக்கடக்தி லடை. த்து நெருப்பாற் 

FH RVG LITA,  ( மலைமேல் நின்னானை மீ அலைக மாகத் 

தள்ளுசல்பேலவும், அலையிலிட்ட கரும்பு கெருக்குண் 
டல் போலவும் வரும் துன்பங்களை லயகாலக்இன்கண் 
வரும் துன்பங்களைக் கடவுளே ஆறிய வல்லவளுகையால் 
உவமை கூறப்படாமையின், அத்துண்பம்டுல் எண்மடன் 

சென்று ஓரளவை கூறிஞர். அவற்றிர்ரூ இடையாயுள்ள 

இதி காலத்தின்கண் வரும் வாலகுமார விரும தமாகிய 

மூவகையிட 3அம்  இறியாமையினாலும், வியாதிகளினா 
அம், டசிரோய்களினாலும், அக்சோய் KONG oD TH 
வாகழ் Brut டு HOG லும், அதனை!" பா.றுகாத் தலி 

ஞலும், கரை திரை மூப்புக்களினாலும் துன்பங்கள் உளவா 
கையால் உற்பத்இ இதி லயமென்று கூறிய காலத்திரயங் 
களிலும் துன்பமேயன்றி இன்பமில்லையென்பது கண்டு 
கொள்ச. கருப்பாசயமுசல் யோனித்துவார Kep@us 

வைர்திம் பஞ்சபூத காரியமாதலின் அவ்வைச்இஞுலும் 
வருந்துன்பங்க ளென்றுமாம். * அறிவோங்ளெமை? யெ 

னவே ..இிவின்றிய வாலப்பருவம் வருவிக்கப்பட்டது;. 
டசிவிய: தி காமவியாதிகள் மற்றைவியா தகள்போல் மரு 
நீ.துண்டால் ஒருங்கே நீங்காது முன்மலியாஇக்கு உவர் 
மண்ணீர் குடித்சால் அப்போது அடங்கிகின்று மீண்டுந் 
தோன்று தல்போல் அருர்தல் பொருக்தலா௫ிய மருந்த 
னைப் புசித்தால் அப்போது அடம்ூகின்று மீண்டும்



௧௭௬ வைசாக்கிய தீபம், 

தோன்றுசலால் £ விடலரும்” எம்றும், டசியும் காமமும் 
உதரவெரி ௮ம் குய்ய தீதினவும் அகலின் ் நோய்? என்றும் 

கூறினா! To @ LI 4. ை திம் பருர்துயரொன்றதறி (கதா. 

ணம், சிவ ௩௫௦ LOM க்தரம், * என்றெண்ணி யிருக்குமுயி 

ரிடர்ப்பட்டழியு மெழில்வரைக்2£, ழொன்றுமொருவன் 
தனைப்போலக் கருப்பாசுயப்பை யது, ச்துதலான், மன்ற 

ஏதி மிப ம்வான். வருக்தமென்ன வரும்டி ரியிமி, கின் 
நகர ரப்பா ௪யயுதக வெள்ளங்கொள்ள கிறையழி க்ஷ 

எ-ம். ** அ௩ங்கியனிழ் ஐங்டயிமி மயோமயத்த சம்பத் 

இம், றங்குமொறாவன் றபனம்போறழ் ri. Gat Gh Du தா 
யுதரழ், நங்கெடவே யமழலனைய ரய நா லாகத்தைப், 

பகடு த்தி வே படுமிடரி ஸிருகாம்முணிதம்பட்டமுங் 
கும்” எ-ம், **கருட்பாசுயமே கட்டமதா மதனினதிகய் 

- கடுங்காலு, முரிக்க மிகவு மோகா முன்னையுணர்வுமக் 

லையே, மரிக்சலாலைம் சரும்பெனவே யோனிவழியின் 
வலிசொலைப, செருக்கப்பட்டு நிலமிசையே தோடம்றுமூ 
யிரூ னிலையுடனே.” எ-ம். வரும். மற்றும் வருவனவம் 

ரூழ் காண்க, *மாய்ந்துறுகணத்துயரி னெணன்மடங்கு” 

என்றதற்கு உமாரணம். முறுக்இரட்டு, ்பாரணமாயே 

பெண்டிருஞ்சும்றமும் பண்டுதங் கையிய்றர்த, விரணமா 
ன்வைகொஸ்டிடவிவரைவிட்டியம்பிடாதிவணேகு, மர 
ணவேதனை யாவராலறியலா மயங்கியைம் புலனந்தக், 

கரணம் யாலையுய் கலங்கெவருர். இயர் கடவுளே யிடம் 
பான்.” எ-ம். சிவதருமோச்தரம். தன இணை மனைத 
னைத் தானியந்தனை, நினைத்தினி யெவாறு பவிப்பர் நீங் 

குகா, ளெனக்கிவை யன்னிய மாகுமேயெனா, மனச்அயர் 

மலியவே மாயுமாவியே.”? ௭-ம். மெய்ஞ்ஞானவிளக்கம். 
* வர்திமமரணத் துன்பமறித்துரை செய்யப் போமோ,



வைராக்கிய தீபம், SOF 

வுந்திமே லையும்பித்து முணர்வொடு பொதிகலங்இ, நற் 

இடா விருளே மூடி. மாவுலர்ச் சலமம் சென்மெ, யிட்தமா 

AIH நுன்பம் பவத்துன்படச் பெண்மடங்கே.”” எ-ம். 
இருக்கடைக்காட்பு. “புலனைர்தும் பொறிகலங்டி நெறி 
மயங்கியறிவதிர்திட்டைம் மேலு£்இி,யலமா்தி போதாவி 
யஞ்சேலென் றருள்செய்வா மடுங்சோயில், வலம்வ 

நீறு மடவார்க ணடமாட முழவதிர மழையென் ஐஞ்சிச், 
சிலமாதி யலமர்து மாமேதி ௫ ph soem ie இருவை 

யாறே? எ-ம். * இதிக்கட்டுயரம்? என்ற, றி ரூதாரண ம், 
மெஞ்ஞானவிளக்கம் ₹ நலுமிலா மறப்பு துன்ப டைத 

NTE MOT EP HIS, Foun ற் மிகவுக்தோன்ற BS இலி ண்டு 

கண்ணாடும் இழ்ரக், சலனமே பிறர்றுகண்டார் கார்ச்சித் 
தங் குமிழும் வண்ண, மலைவெலாஞ்் செய்யுஷூப்பின் வரு 

8ீதுய ரம்தோபாராய்.? எ-ம். 6 பிணியினால் வலியுங் 
கேடாம் பிணிபினா லழரும்போகும், அுணியெலாம் பிணி 
யாற்குன்றும் ே தாலைவில்வே கனையைச்செய்யு 6, தணி 

விலா துள்ளேகின்று சாலவுமொறுக்கும் பொல்லாப், 

பிணியதேயொக்குந்துன்பம் பேசிடில் பிதிதுமுண்டோ” 
எ-ம். மற்றும் வருவனவற்றுற்காண் க. (௧௧) 

இளமையிற் பிணியழ் ஜொருகுடை. நிழற்க 

மிருகில முழுவதும் புரக்கும் 
வளமைபெந் றுடைய மகழ்குமெப் பெழுது 

வருங்கொல்கூற் றெனும்பயகத் தானு 

முளமிகப் பறைநின் றறையுமேற் புவிமீ 

துடையரோ மற்றைய ரின்பங்



ED வைராக்கியதீபம், 

. . e ச் 8 

களிமிகுதக் இருப்பர் தெளிவிலா மையின்மேற் 
காரியங் & (5) (PR wo Gr, 

. ட a) இ _ 4 யப ௪ ரு ச் 

எ. அறிவ உருயமாரவிய ருமாரப்டருவ்இல்கண் 

லியா இயின்றிற் இட கு mi Ba watt gh தின்று ஒரு வெண் 

கொற்றக்குடை திழம்கண்ணே டெறுமைபொரு த்திய 
இர ர்ச்டி ப்ட் ல் யெ QUOT LS காக்கின்ற Lol Gwe 4 திலே 

அடைக்க களால் மளும்தாவாத் f Bion உடைய மகா ராஜா 

வுச்சூக்கான் இன்பமில்லையோவெனிஸ், அவனுச்ரூம் எந் 

  

தக் கணப்போதிலே யமன்வரது மேகாரசம் பண்ணுவ 

னோயென்னும் பயச்இருலும், சனங்கள் செய்சபாவம் 

இராசாவை வநீதுசாரும், அப்டாவமிகுதியால் பாறுமைக் 
கண கிரயம்நுன்பம் வருமென்று மேல்வரும் காரியவிகா 

ரணையினால் வரும் டயம் இலும், மிஉவும் உள்ளற் இடக் 

Gs BESO astro மாராதுகின்று பையை ஐயுமானால் அவ 
னொலிஈ்ஈ மற்றையர் பூமியிள்கண் இன்பமுமுளசோ $ 
இலர். அம்பச்செல்வச் இணையுடையோரும் மனக்களிட்பு 

மிகுத்திருட்பராகலின் மகா செல்வத் இனையுடைய அந்த 
ராஜாவுக்கு அட்டயங்களும் ஆவற்றால் வருக துன்பங்களும் 

இல்லை. மகாபோசங்களை அனுபலிச்றுக்கொண்மி மக் 
களிப்பு மிகுத்திருட்பனென்று நீ சொல்வாயானால், விவே 

கம் இன்மையால் மேல்வரும் காரியவிசா. ரணை பண்ணத 
மானுடர்க்கு மனக்களிட்டல்லது விவேகமும் விசாரணையு 
முூடையோர்க்குத் துன்பமேயன்றி இன்பம் இன்றென்று 
அறிவாயாக ௪-.று. 

 கூற்றெலும் பயத்தானும்”? என்ற வும்மையால் விசார 
ணையினால் வரும்பயம் வருவிக்கப்டட்டது. உள்ளம் பறை 
யறைதல் மிகுந்த பயமெனக்கொள்க. யாவர்க்காயிலும்



த 1 &) Op yy வைராக்கியதபம, ௧௯ 

விவேகமுள்ள பொழுது ( ர riers ராகக் நுன்பமாய் ae தா 

ன்றுமெ.ம்டும் அஹ! இல்: Vt gE LIT BD அவை whan LOW 

ய் Gig Tso) டு) ம் அடதுவி கண்டுகொ ளாக. உளமிடப் பமை 

கின் ம்) 0) யும்” எய் Li ch 0) பகி oh A £6007 iD : (6 அர்த இரட்டு, 

ee wis வ ரிறத்தம் பிழையா soot QUI cm, (pith gis 
ரொழி நதினிய வண் ண நிர்வா சோ, மறற்றுவிடயத்து 

மயலுரற்கிமிவல்வான்மி, இற் தவரையுச்சி விழு! வானிடை 
கொளிட்டம்”” எ-ம். இருவள்ளுவமாயஞூர், * நன் நவா. 

நிற் கயவர் இருவுடை யர், ரெஞ்சம் தவல மிலர்.”” எ-ம், 
வரும். மற்றும் வருவயவறிரும் உண்க, (௪௨) 

இம்மாறுடப்பிறப்பின்றண் இ.ம்பமில்லையானால் இப்பி 

ஐப்பிற்றா மேலாய தேவப்பிறப்பிம்றாம். இ்பமில்லையோ 
வென்ற €டேநோக்டு4் கூறுஇன்றார். 

பிறப்பிறப் புடைய ராயிடை யினும்பல் 
Sesh iw தணிவில்கா மாஇ 

யுறப்படு தலின்வா னவர்க்ரூமற் றென்னை 

யுளசுகரீ தேவின்மா னுடத்கழ் 

சிறப்பிவை யென்னும் ௮ யோ னிகளின் 

நீமையுங் கொடியர்வீழ் நிரயத் 
ழி ஐப்பெருக் துயரு முரைப்பதென் பிறப்பூ 

டரதலாற் நீதலா த திலையே, 

௪-த. இந்சு மாணுடர்போல உற்பத்திலயங்களை உடை, 
யோராய், அவற்றுக்கு இடையாகிய திதிக்சண்ணும் பல 

வியாதிகளையும் கர்த்இிரு சத்துருக்களினாம் பயங்களையும் 
அடங்காத காமக்குரோதாதஇிகளையும் அடையப்படுதலின் 

தேவர்களுக்கும் இன்பமென்னையுள 1? ஊர்த்தயோனிக



௨௦ வைரா க்கியஇபம், 

ளாயே ளேவகதி மாறணாடகக்சண்வருஞ் சிறப்பு இவைக 
ளானால் சூறுக்கியோனிகளாடிய மிரா மதியின து அுன்பற் 

களையும் மகாபாவிகள் விழுலும்ற பாக கதியியஎது Bai 

பெரியதுன்பம்களையும் செ rai, சன்ன ? அசையால் பிற 
ப்பின்கண் நு்பமேயல்லறு இல்லை எ-று. 

tM Ha Dust Hid ௮ இகமாயுள்ள தேவ இக்கண்ணும் 
இற்றனர் துன்பமே வருமாகலிம் விடொன்றுமே இன்ப 

மென்டதுமி கண்டுகொள்க. * ஞறுக்கியோனி” என் மை 

யால் ஊாக்கயோனி வருவிக்கப்பட் ட். எல்லாத் துன் 

டங்களி,ஒ கிரயக்துன்பம் அஇசமா இலி 6 அற 'ட்பெருர் து 

யர்” என்றார். * வானவர்கள் முற்றெவ்னேயுளா கம ம்” எண்று 

BANG Oth ரார்ணம் ; பெருக் இரட்டு, 66 & ORL IP பகையு 

ண்மி செல்றவார்வ மிகவுணடு, கோயுண்டனங்க னாருண்டு 

கோய்கட்செல்லாச் நாயாறா காயமுண்டு கைகொழவே 
ண்டு honeys ண்டி கற்பக்டோே, மாயுர்சன்மை யுண்டானால் 

QT Gir கொம்பா evan gues OL? எ-ம். “4 ரூருடன்புக 
மாமார்ர்நாண்டன் குட்டோகியாமெஞ்ஜூ, Lot pay 

கோய்பு ர ம்ம கி ம ட ராப் ப/ய/ Bevan ib தக்கற்ளுச், சரகோ 
௪ or உ பல் a . 

யுண்டு கயரோகஞ் சோமனுக்கு நீரிழிவு, வருண மடுவ்வா 
Mins rae சோயுண் நிண்டே. மருத்துவரும்”? எ-ம், மற் 
ும் வறாவனவற்றார்காண்க;. (௧௩) 

அரிதுபெற் நிடினும் பெத்றஇன் விருப்ப 

மறப்பெரு தனவிரும் புயிர்க. 

டெசியகற் கிலமீ கெனைமுன மடையாச் 

செல்வமாய்ச் சொல்பவிச் இரமா



வைராக்கியதீபம், உத 

யுரியசிற் சுகமாய் நிம்மமா யொருவி 
ெொமெனக் கேட் மிமற் (0 ch oot wt 

Awe yi றி னழமு முனமாறும் பொல்லாப் 
பிறயியே பெறவிரும் புலே, 

எ-று. யாவர்க்குவ் இடைத் கற்கரிய Chom acon) பெற்ற 
EHV ABD மாம் பெற்ற அப்மு ாருளை erent renin iB 
அதன்மண் விருப்பமும்றுட் டெரு ன வாயெ பொருள்கள் எளியயாயிஷம் அய றை அரியவாகக்கரு, இ யிரும்பாகி 
ன்ற உயிர்கள் இது என்றேயோ யாமறிியேம். தாம் 
மூன்மார் நடையா சிசெல்வமாகச் சொல்லப்பட்ட நிஜ்டி WOLD ITAL 4 ina உரிய நோனாணம் ஈமாய் ந மிய Ti A Ws BULL aC ion dapin eed Oe. ப்று கேட்டிருர்றும் அதன் கண் வ்ருப்பம று மூனனர்த்தாம் அடைம்கதாய் அசத் தீ 
மாய்ம் ஙக்கமாய் அடு ுமாயுள்ள பொ ல்லா பிறவியை 
யே இன்னமும் அடைய விரும்புதல் எ-று. 

பெற்றதைசி சிறிதாகப் பெரு ஈஇவ்மேல் இச்சை யை விரிட்புது உயிர்கரக்கு இயர்சைக் ணெமாயிருக்க வும், தாம் அடைந்த பிறப்பு HE Bd, அக்கம், அகத்திய மென்பது டி மாலும், சாம் அடையாத வீடி சம்தம் சுகம் கிச்தியமென்டது Cama gid, அதனை நீற்இ 
இதனை அடைய விரும்பு ரலின்றி அமமனயே உயிர்கள் . oo. ஸு : © ச . ச விரும்பு sor © Gag ifs) HE ooh தெனை” என்றார். வீட்டி, ன்டமுயிஈக்கு அன்னியமாகலின் 6 உரிய சிற்சுகம்' என் ரூர். * முனமடையாச் செல்வமரய்? என்றதற்மு உதார ணம்: தேலிகாலோத்தரம். “ ஒருபொருளெக்காலச்து மூளதாசெ் சிறட்புடை திதா, யிருவினையின்கிமேலா மின் பதித யளிப்பதாகும், பொருவிலாவி தின்மேலன்பு பொ



௨௨ வைராக்கியதீபம், 

(தி... rane ண் டே, திருவ. வஉன்றகல்லிச் abs 
சான் மோரவடாமே?” எ-ம். மற்றும் வறாுவவற்றமுற் 
காண்ட. (௧௪) 

துன்பமிவம் பிறப்பி னிழிவையு மழியாச் 
rum oe Out offer wig எம்பயர் Gu LOW OM Goat I] Lb 

ட ஸு, ர . . . ச 

பின்பவை தொலைந்தெய் கருங்ஈரு வியதாப் 
பெத்றலிப் பிறப்பையு மிதனின் 

மி a es . . டட (5 ட ௪ ம 4 

ன்புரை நிலையா மையையுமோர்ம் ஐன்னோர் 
விவேகியு மெனிற்பிவம் விடயத் 

. 5 - 
தன்புமு வீடு புகமிய விபையா 

இரைம்கணம் ழரைக்களறுறம் MOC rn. 

a-g அறி இயமாய்த் அுக்கமாயன்ள லெவ்லிய பிறப் 
ear gi தாழ்க்சியினேயும் கிழ தியமாய அனச்சமாயுள்ள 

மேலாகிய மீட்டினது உயர்ச்சியியயும், கெடுங்காலத்தின் 
பின்பு அர்த இழிம்த பிறப்பினை 648 உயர்ட்க விட்டினை, 

அடை தழ்கு அரிய ஏ.துவாமட்டெற்ற பெறுதற்கரிய இந்த 
மானுடட்பிறப்பினயும் ஆங்கனம் பெறுகற்கரிய பிறல் 

யாயிஞம் மின்போலும் தோன்றி அழினின்ம இக்காயத்தி 
னது அதிதற்கரிய அவஇமினையும் விசாரணைபண்ணினான் 
ஓர் விவே௫ுயுமாஞற் மின்னரும் பிறப்பிற்கு ஏறுவாய 
விஷயசுத் 'தின்ே மல் அன்புவைத்து விடி அடை தி ற்கு ஏது 
வாய godin அடைந்து திவநெறிக்சண் HEF EE 

மாய்ச் செல்லாது அரைக்சணப்டோதாயினும் உலக 
வாழ்க்கையைப் பொருந்தி கிற்பனோ ௭-ுறு. 

₹ பின்பவை தொல்த்தெய்த' என்நதைப் பிறப்பை 
நீக்கு வீடடையவென்று பிரித்துக்கூட்டுக. (௧௫)



வைராக்கெய2பம், ௨௧௩. 

வினைப்பிறம் பொருவன் றுயாமென்் றுணரின் 
ப விடயபோ கங்கணச் சுழலும் 
தனக்ஞூட லனிய முணர்தரின் மாணவ 

சார்சூறிக் ரூளநடுய் சூதலு 
நினைத்திடி. னிகன்பேற் றருமைமா மவங்க 

ணீங்கிகாள் கழித்தலு் த ணிவி 
லனித்சமோர்ம Fae கணமெழர் காலத் 

தவஇகூ றிடுதலு மிலையே. 

எ-து. இரறுவினைக்கு ஈடாய்வரும் பிறட்பினை ஒருவன் 
அின்பமென்று அமிந்தானேயானால், ஆ அத்துவ்பத்துக்கு 
ஏதுவாயொவிஷபடேகங்களை இச்சிக்சுலும் இஃலை; ceo 
க்ஞுக் காயம் வேறென்பது அதிர்தால், மரணக்ளுறி கண்ட 
காலத்தில் காய மீய்முமென்ஞும் LW தீதினால் Loco நடூங்கு 

தலும் இல்லை ; இம்மானுடப்பிறலி 'டெஅதற்கு .௮ருமை 

யென்று ஆறி ETDs இப்பி ஐவிக்னாட்ட JUS Goud மோக AOD dh 

YO FOF THOU ws sys er Bus தவங்களைச்செய்தல் 
ஒழிந்து வாழ்காள்களை Seger ஃப் போக்குதலும் இல்லை; 
எற்தக்கணம் இருக்குமோ ors Ba போகுமோவெ 
ன்று தெளியக்கூடா தேக ஆகி, திதியத்துவத்தை ஆஹிர் 
தால், ஒருகணப்போ தாயினும் இன்னசாலத்தில் இன்னது 
செய்வோமென்னுமளவு சொல்லுதலும் இல்லை, ௭- 

இல்ல” என்னும் வினைக்குறிப்புமொழியைக் கடை 
நிலைத்திபகமாக்கி எல்லாவம்மோடுவ் கூட்டிக்கொள்க. 
‘ LOT CHE GH சார்குதிகக் நடுங்குதலு மில்லை” என்றதற்கு 
உதாரணம் : பெருர்இரட்மு, ₹ வில்விளங்கெ விண்ணவர் 
மிகுத்தவாழ்காளு, மல்லரும்டகலென்னுமீர் வாளினா ஓரி 

௨௫



௨௪ வைராக்கியதபம், 

ந்து, கொல்லும் வெங்கொடுங் கூற்றையார் குஸைவுரூர் 
LIB, ஊல்லவிருக்தென afar) MT கொள்ளுவான் 

ஞானி.?? மற்றும் வருவனவற்ளாற் காண்க, (௧௬) 

கருமமொன் நியற்றப் பிறர்கையிம் கருவி 
கவர்ந்நுளோன் பினுமவர் கொ (mh (Lp eat 

விரைவினெண் ணியசெய் யாதுமற் றழையே 
மிகச்சிறப் பிழ்துநோக் குதல்போழ் 

புரையில்வி்.. ஒன்ப மடைஞூவா ஊத ற்குப் 

பொருமங்தஇிய வரும்மவம் புரியா 
தொருகண மேனு நிலையிலிவ் வடல்வைத் 

கொப்பனை செய்துகோம் @ குதலே. 
எ-து. தனக்கான ஒரு கொழி£ லைச் செய்து முடிக்க அ 

தனைச் செய்து மூடித் ; தற்குரிய கருவீவய அயலார்கையில் 

இரவல் வாரங்வெற்தவன் அக்கருவியைப் பின்னருவ் கொ 

மிக்கோர் eu iB கொள்ளுமுன்னர்த் தான் கருதிய தா 
ழிலைச் சீக்கரத்திம் செய்துமுடியாது வைத்து அதனைத் 

தனதாகப் பாவித்து மிஃவுஞ் சிறட்பித்துட் பார்த்துக்கொ 
ண்டிருத்தல் போலும், குத்தமற்ற மோக்ஷா£னந்தத்தை 

அடையும் பொருட்டு ஆர்குட் பொருக்திய அரிய தவத்தி 

கைச் செய்யாமல் ஒரு சணப்போ தாயினும் நிலையில்லாத 
இக்காயத்தை, த் தனதாகப் பாவித்துவைத்துச் செட்பஞ் 
செய்து பார்த்துக்கொண்டிருத்தல், எ-று. 

தனக்குரிய தொழிலைச் செய்தற்குப் பிமர்கையிற்கருவி 
வாங்னோன்போல் தனக்குரிய தவத்தினைச் செய்தற்குக் 
கருவியாக இச்சாயத்தைச் சிவன் கையில் வாங்கிக்கொ 
ண்டதென வழிக. (௧௭)



வைராக்கிய தீபம். ௨௫ 

இல்வாம்: ம்கையி லிருக்து தாணங்கமாச் கொடுத்துப் பிற 

ப்பின நீக்கக்கூடாகோ வென்ற உடனை நாக்கி கூறு 
இன்ரூர்:-- 

பவழ்தனிப் பரவைக் குசவையை௫் தானப் 
பமிவையைக் கொடுகடப் பரிதா 

லுவப்பொடு தவப்பா தையினிவர்ம் நன்றி 
யுண்மையிக் தகவிகம் துலகே॥ 

ரவப்பொழு கல விருப்பஜென் விருப்போ 
UBC MOUNT A Bh ob ob ovr இகளா ற் 

றவழ்இனை மதட்தார் கொல்லெனுஞ் சொல்லைத் 

துமதுளழ் துணர்கலார் போலும், 

எ-து. பிறவியாகிய ஒப்பற்ற விசாலம் டெ mb Bus கட 
லினை இல்வா! ழ்க்கையிலிருற்று 6 கொடுக்கப்பட்ட மானமா 

Aus Oe AD CoCo ai Hn will wrt, விருப்பத், அுடலனோ 
துறவின்சணிம்று செய்யட்டட்ட ஒவமாகிய ஃப்பலின் 

மேலேதினாலல்லது ; இது ஈத்தியம். இந்கத்தகைமை 
யை லிட்டு நீங்கு இவ்வுலகத்தார் வீணிலே பொழுது 

க . 5 ச எ ட டட ௪ 

போக இருப்பது என்ன விருப்பமோ ! துறந்தோர்க்குப் 

LA, நோய், குளிர் முதலியவற்றிற்கு உண்டி மருந்து 
உறையுள் முதலிய வுதவி அவர் தவத்திற்கு விக்கினம் வா 
ராதபடி பாதுகாத்தும் பொருட்டும் தமக்கு உரிய வதி 

இனை மர்தார் கொல்லோ, இல்லற தீதாரென்ப று இருவள் 
ஞூவநாயனார் கூறியசொல்லைம தமது உள்ளத் $ தன்கண்: 

ண விசாரணை பண்ணாஃதவர் போலும், எ-று. 

இல்லற ௬ முற்றும் வழுவாது ஈடக்கயே குடும்பங் குற்ற 

மாயத் தோன்றும், இதனாம் புறத்துறவு வரும், இத்துற



௨௭ வைராக் ய தீபம். 

வினால் தவத்தைப் பண்ண வரும், இழ்தவத்தால் உட்டும 

வுவறும், இவவுட்டிறவால் மெய்யுணர்வு பிறக்கும், இம் 
மெய்யுணர்வா ஸ் பிறப்பு நீய்கும், ஆ தலின்  மானப்படு 

வையைம் கொக்கெடப்பரிது? எவ்ரூர். ர] 

: இல்வாழ்க்கையே அறவெளப்பட்டது”? என்றும், து 

வினை  அஃதும்பிறல்டழிப்பதில்லாயினன்று?” என்றும் 
இருவரள்ளூவயனார் இல்வாழ்க்கையை அதிகமாகச் கூறி 
யிருக்க, மீர் அதனை மறுத்துக் ிறல்னை அஇகமென்றும் 

இ தினக ணின் று மட்டை அடைய யேண்டுமென்றுங் கூறி 
யதெல்லா யென்று கேட்ட சீடனை நோக்இக் கூறும் 

மூர்: 

ஈமலே யறமு மறித்தமா மனைத்று 
மிகழ்ந்துகை விடுதலே விடு 

மாதலாத் ரூனக் சூரியவில் வாழ்க்கை 

யதனையே யறமெனக் கூறிக் 
கோஇலா வீட்டி னிலக்கண மிருத்தல் 

குறித்துமெய் யுணர்வையும் துறவூ 

டே இனர் வேதம் தனைக்தமி முருவத 
கொளித்தெமக் களித்த வள்ளுவரே, 

௭-து.. யாவர்க்குங் கொடுக்குதலே தருமமும், அ௮கித்தி 
யமாதிய யெல்லாவற்றினையுர் துவ்பமென் நிகழ்ந்து கை 
விட்டு நீங்குமலே வீடும், ஆகலின் தானங் கொடுத்தள்கு 
ரிய இல்வாழ்க்கையையே அறமெனக் கூதித் துறவின் 

கட் குற்றமற்ற மோக்ஷலக்ஷணம் இருத்தலை கோக்கு 
ப ர. உ ட : மெய்ப்பொருளை wo Sh ஏதுவாய ஞானங் கூறிய 

மெய்யுணர்வென்னும் அதிகாரத்தையும் துறவஇிகாரதி



வைராக்கியபதீம், உள 

ே anh Cet iB கூறினா ) வேதார்ச்தங்களைம் தமிழ் 
மொழி ருபத்திலே மழை து எமக்கருளிச்செய் ற் இரு 

வளளுவாரயஸனார், எ-று. 

மொழிகளுள் அருத்தமிரு ச எலில்  ஓளிஈது” என்றும், 

சத்தத்திம்கு உயிர் அரும் ஈமாகலின் * உருவத்து” என்றும் 
or. COT 5 வேதம்” பப்பு ் மமிழ்” GT Sor! ABIL) Be 

obi. © Cau sib og Seer 5 olap tha gi Gi giro gr என்ற 

ற்கு உதாரணம் 2 இருவள்ளுவமாலை 66 ஆரியமுஞ் Oe th 
ட்டு “hy a . - ச கு ச 

தமிமுமார Tue இ தனினிது, சரியதெமி ஜொன்றைச் செப் 

பரிதா-லாரியம், வேத மூடைதறும் ரமிழ்திரு வள்ளு 
வளு, ராது குறட்பா வுடைத்து?? எ-ம், * செயயாமொ 
மிக்கு திருவள்ளுவர் மொழிர்த, பொய்யாமொழிக்கும் 

பொருளொன்றே-செய்யா, வதம்குரியா ரர்தணரேயா 

சாயி னேனை, யிதற்குரியா ரல்லாதா ரில?” ௭-ம்., மற்றும் 
வருவனவவம்றாம் காண்க. (௨௯) 

நிறம்தரு£ தெய்வப் புலமைவனள் ளுவஞார் 

(bs wot பெருமைதான் முசப்பாற் த் 
இறந்திட வமைத்தாங் கதுகொடில் வாழ்கைச் 

சிறுமைதூழ் நினரது தெரியார்க் 
கறந்தவா இயற்றி னவனினுய் கோடி 

ய கமா மெனமன மருது 
உப்மா ட்ப 7) | துறந்துளோ னையும்பட் டணச்தெம தடிக 

டொகுத்தகட் மொதிகழ்த் இடுமே, 

௭-து. அறிஞராம் புகழப்படுசன்ற தெய்வப்புலமைத் 
திருவள்ளுவகாயனர் அறந்தோரத பெருமையைச் சாத்



2.9 வைராக்கியதீபம், 

Br cpa d Bow, அணியாக வைத்த, அவரது பெருமை 
யைப் பொருளாகக் கொண்டு, அசன் பின்னர் இல்வாழ்ச் 

கைச்ிறுமையைப் புகழ்ர் சது போனது இகழ்நீறார். அம் 

குறும் பாம் செரியா கார்ச்சூ முப்பதி இ.ரண்டறமும் வழுவா 

செய்யும் இல்வாழ்க்கை யுடையோளிலும் கோடி. பங்கு 
Hy தி ஃ்மாமொன உட்டிற ய்] இல்ல ரத புற ந்துற Cay reser யும் 

பட்டண்துட்பிள்ளேயாயெ எமது சுவாமிகள் தொரு 
துக்கூிய உறுதிமொழி காலே விளச்சும், எ-று. 

அறர்தோர் பெருமையென்வே துவாத ர்க குச் சிறு 

மையென்டதும் அவ்வதிகாரம்இினாலுங் வாண்டு; மட்டிரை 

யாற் சிறுமை பெருமை ருறியப்படுதலிற் 6 aon Bag. 

கீதும்' என்முர். (2.0) 

ஆனால் நீர்கூறிய துறலிலக்கணம் என்னையென்ற உட 

ணை நோக்இம் கூறுஇன்றார். 

பிறப்பெனு முவரிச் சுழியதா மெழிலார் 

பெண்டிரா இயவுயிர்ச் சார்வுஞ் 
சிறப்புறு புவியா இய பொருட் சார்வு 

இரகீக் சூ.சுறுற வவற்றூ 
. ol 

டுறப்படு மெவைநீப் பினுமறி வுடையோ 
சொருகு தனைபிதா வினையும் 

௪ Cray! ம அட ae ட மீ 

துதபபமோற றுறபபோர்க் ககர கென 

சொற்றசொழ் சத்ய மாமால், 

௭- து. பிறவியாகிய கடலுக்குச் சுழியாரிய அழகு 
பொருந்திய பெண்டீர் முதலிய உயிர்ச் சார்வினையும், சிற 
ட்பினையுடைய காணி முதலிய பொருட் சார்வினையும் ஒரு



வைராக்கியகபம், ௨௯ 

ங்கே விட்டு நீ ங்கற றல் துறவு. ஆனால் நீர கூறிய இருவமை 
சீ சார்வான இவ ற்றுட் பொருந்தி யி றுக்கிற எவம்றினே த்து 
ஐந்தாலும் , மி ல்னையுடை யோர் ஒட்ட தமது மாதா 

னையும் பி தாயி வாயும் துறட்பரோ 1 a கால் எண்களை 
யோ? எனின் , திறற்தோர்ச்மு அரிய ஈ*்டுமன்று நீ சொ 

ன்னாய், நீ சொன்னசொல் உண்மையேயாம், எ-று. 

மா தாபி நாக்களை கீ இன்ளுொல்று அறியா யென்று 

கூறி, மேல் மாதாபிதாக்களாவாம். இன்னாரொல்று கூறு 

Garg. *பெண்டீராதிய£ எனவே மாதா பிதா புத்திரர் 

சகோடரர் முதலிய பற்துக்களையும், ₹ புவியாதிய” சன்ன 

பே தனம், தானியம், வஸ்திரம், ஆபரணம், மாடு, ஆடு, 

அடிமை மூதலியவம்றையும் வருவித்துக்கொள்க. (௨௨) 

விடையதுூ ரிறையே காதைமம் றவன்பான் 

மின்னெம தன்னையன் னவரைக் 

கடையே மறந்து துறந்துமா னன்றோ 

கடும்பவ விடும்பையும் ஐனமிவ் 

வடைவுண/ம இலைபோன் நுடலிதழ் கேது 
வாய்வரத் தாய்பிமா வெனகெஞ் 

4 ° es * ச 

FDL | (AP நின்றாய் பவம்2தொாறிவ் வணழுழ் 
அளவுயிர்க் களவியா துரையே, 

௭-து. புடபத்திலேறி ஈடத்துகவ்ற கடவுளே எமது 
பிதா, அவலது பாகம் பிரியாதிருர்த மின்போல்வாளே 
எமது மாதா, அந்தப் பிதாவையும் மா தாயையும் கடைய 
மாகிய யாம் மறந்து திறர்தல்லவோ அளவில் காலங் கடிய 
பிறவித் துன்பத்தை அடைச்தனம். இர்த முறைமையை 
அறியாப்போன்று. உடம்பு தோன்றம்ரு ஏதுவாய் வரு



௩0 வைராக்கிய தீபம், 

இன்ற பேர்களை மாறா பிகாக்களென்று மனங்கலங்குறூ 

நின்றாய். சனனர்தோறும் இர்த முறையே மாதாபிதா 

க்களென்று வடர வர்களுக்கு மஃ்மி யாது! நீ சொல்வா 

யாக எற, 
௩ \ * ௬ ௪ ௬ * 

உயிர்க்கு மாதர்வும் பிதாவும் கழ்தியும் இவனுமென்ப 
« ௬ . « ௪ 1 . ச e 

தும், உயிரும் கிர்தியம், அவரும் ஙிக்தியமென்பறும், 

அவரை முதற்று கிங்வினோர்க்குப் பிறலிக்துன்பம் வருமெ 
ன்டஅம், சோணிற FAB wi GON Gop தேகம் உண்டாகை 

யால் இயவுடம்பிற்கே மா தாபிதாச்கள் இவரென்பதும், 
இவ்வு டம்பும் அகில தியம், இதற்கு ஏதுவாய் வந்தோ 
ரும் ஆகிர்இியமென்..ஆ gid, Aart wearer Ble ei றும் வேறு 

Campus மாறிவரு த ரலின் இவரைச் அறத்து து தயம்புரிவோ 
ர்க்க ிரயழ்துன்ப மில்லையென்ப தும் கண்டுகொள்க ; 
“உடலிதம் மேதுிலாய் வரத் தாய் பிதா் வென்ற தழ்கு உ 
காரணம்: ₹இம்சனொ டன்னைக் சன்பு செய்கின்ற ரளவில் 
பிறப்புத்கவை யவைகோறு, மெக்களை தாயுர்தந்தையு 

முற்று ரித் த்த்னை யன்னோவிவர்களு மிங்கே??. மற்றும் வரு 
வனவற்றுற் காண்க, (௨௨ 

1 ட் * ப * பட்ச : Bw ௩ ட கட ப் ச உ உயிர்க்குத் தாயத்தை வேறேயிருத்தலின் உடம்குத் 
2 oy a உ * . ச ° 

தூய் தந்தைகளைக் துறர்தாலும் தன்னை சம்பியிருந்த 
மனைவி புத்திரரைச் அறக்கலாமோயென்ற சீடனை கோக் 

இக் கூறுஇன்முர்- 

தனத த் தகலா இருந்துபே ரின்பர் 
தருகலான் மனைவியும் தனபா 

லினிதுஇச் தொருதன் வினயொழித் தசையா 
இருத்திவிட் டமுதருத் Hani



வைராக்யெதபம், ௩௧ 

லுனலருஞ் சுதனு மொருவனுக் கவனூ 
மிகயமா யெழுந்தமெய் யுணர்வே 

னெயிஃ தன்றி மனைச ரெனயாம் 

பேணிகாட் கழிப்பதும் பிழையே, 

௭-௮. தனது மணமா வீட்டின்கண் இறையளவாயி 
ணும் விட்டு நீங்க ஈமலிருமீநு பேரின்பத்ை அதி தரு தலினா ஜ் 

பெண்டிரும், தன இட இஸ். ிராய்த் சோனறி ஒப்ப 
ற்ற தனது தொழில்களை மாற்றி முூட்ியாயெ வீட்டில றி feue pl 'தாழில் tho 2. CU dh BM qr ad 9. or 

LOO அசைய வைது ர அம்மு? இ யின்பமாஇய அழுது 

னைப் புளிட்பி, ச்தலின் கி Hagar oh GE ற்கு ரிய Ly oh Br any யம், ஒருபுரு 

னுக்கு அவனுள்ளே உயமாய்த்தோன்திய மெய்ஞ்ஞா 
மே. பின்னர் இங்கு மெய்ஞ்ஞான கிதை அன்றிப் பெண் 

டார் புத்திர சொன்று அபிமானிந்துக்கொண்டு மிணிலே வா 
ழ்ாளகளைப போக்றுறலும் குற்றமாம், எ-று. 

ம்னை F HITS வரும் இன்ட ம் அமி தீதியமும் அற்டமுமா 

கலாஜும், மெயயுண ர்வால் வரும் இன்பம் கிதிதியமும் 

பூ. ரணமு மாகலாதும், இதற்கு அஃது ஒப்பன்றாபிஞுஞ் 
ஒருபுடை ஒப்பாகக் கூறிறாரன் ஈறி. ஆனால் இரச இள 

் / பருவ ம்திலே இல்வாழ்க மை யோடி.ருற்து இம்மை 

Sos Boos LG ம ர்ந்த பறாவத்தில் துறதீது 
ga நிறைட் பண்ணி மீட்டின்பத்தை மறுமைக்கண் அடை. 

யக் கூட; தோவென்ற €டனைநோக்கிக் கூறுஇன்றார்.. () 

வேண்டினுண் டாகத் துறக்கவென் றமையால் 

விருமத்சனாய்க் கருத்தழிர் துருவய் 
காண்டல்செய் விழிபஞ் சடைந்துட னடுக்குங் 

காலம்வட் தடைவதன் முன்னர்



௩௩௨ வைராக்கிய$பம், 

மாண்டகம் பதனாற் சாலியைப் போலு 
மனைவியா இயசமா இயினுற் 

நீண்டமோ வந்தம் பலவடை_ம் இடுதம் 
கெண்ணிநீம் இடுவர்புண் ணியரே, 

எ-து. முத் இயிவ்டம் வேண்டிம் கால முண்டா த் துற 

க்க வேண்டுமென்று திருவள்ளூவகயனார் ஆருளிச்செய் ஐ 
மையால், வார்திஇகளுடு பானர் தமோறி உறாவங்கமாக் மா 

OO செய்யாரின்ற கண்கள் WE HO hg உடல் தடுக் 
குறும் ஐுக்காலம் வந்து பொருந்து முன்னரே மாட்சிமைப் 
பட்ட கற்பினால் அருச்துதியைப் போன்ற பெண்டிர் மூத 

லாகிய சரர்வுகளைச் சமாஇ நிஷடையைட் பொருந்தி இக 
காயல் Beira பலவின்பங்களை SOL GDH 4H இத் Gi 

ப்பார் புண்ணியா, எ-று. 

மூதுமைக்காலத்தில் உள்ளம் தடுமாறுதலின் ஆசாரி 
யன் உபதேச oa மொழிகலா விசாரணை பண்ணக்கூடா 

௮, விழி பஞ்சடை தலின் ஞானசாத்திரங்களை ப் பார்க்கக் 
கூடாது, உடல் ஈமிக்குறு தலின். அசை வற நிஷ்டையில் 

இருக்கக்கூடாது, அகையால் நடுக்ஞுங்காலம் வந்தடைவ 
தன் முன்னர்? என்றார். நிஷ்டை கூடி அவ மை திகள் நீம் 

கு சாறும் இன்டம்வருதலின் “எண்டுமானந்தம் பலவ 
டைக் திடுகற்ளூ” என்முர். உடல் பொறா ளாவி மூன்றனை 
யும் அசாரியவ்கையில் ௪ஜ்தியமாகக் கொடுத்தலிம் “புண் 
ணியர்” என்றுர். இம் மூன்றனையும் கொடுத்தலாவது, 
உடல் தானென்று அபிமானித்த லின்மையும், விட்ட பொ 
ருள்களின்மேழ் பற்று தலின்மையும், சவமன்றி ஒன்றைச் 
சுட்டுத மின்மையும் எனக்கொள்க. 'லிருத்தனாய்க் கருத்த 

Lig’ என்றதற்கு உசாரணம் : இவ்யப்பிரபர்தம் மூ



வைசாக்கெ பம, ௩௩ 

ரு பற்றிக் கைத்தலம் முன்னொரு Cargo, 

லிதிர் விதிரீ த்து உண்குமன்று மேற்கிசோகொண் டி.ருமி, 

யிதுவென் cer! 21 Je: $a curios மிளையவ neem epost, 
LO GIGYCO — ayEsar! 2 Gs சோலை வ Bil வணங்கு துமே” 
எ-ம், 60 an Bsn wo per வாறும் பாவையர் வாயு ரூ, 

முண்டவாறும் QUIT Lf gb QUT LB! மொக்க வரை த்திருமித், 

தண்டுகாலாவஷூன்றி மெள்ளத்தள்ளி நடவாமுண், வண்டு. 
பாடுஞ்மொலை சூழ்ற்று aril) வணங்கு துமே” எ-ம் வரும். 

LOD MIND UH GIGI ANDO HD LAr Edo" ce (௨௪) 

நீர் துறக்க வேண்டுமென்று கூறிய மனைவியை மூர் 

ந்த வய தில் ழி இப்ப கன்றி இள மைவய Si) ல். அதக் நால 

பாவமெல்்ற Fagor நோக்கும் கூறுஇபப்ரார். 

இளமையின் மனையைம் துறத்தறீ தெனிழ்மு 
னிறத்தலிற் றுறம்ம லீடலவா 

லளவிற் தஃதாய் சூயிர்ச்செய லன்றே 
லாபழ்சன் னியாசம் த ஐதுமெய் 

விளிதலாற் பழுதின் தேற்பினு மிருப்பார் 

AGED தடுபிணி குறித்தே 
லுளையுகோ யிலரு மிறப்பதென் பிறப்போர்ம் 

தொழீத்இடிற் பழிக்திடா துலகே, 

எ-து. புளமை வயதினை உடைய மனைவியைத் துறக 
கூதல் டாவமென்டையானால் தான் அவளை அவ்விளமைக் 
கண்விட்டு இ௰ர்துபோடின்ற பாவத்தோடு துறந்து போ 
இன்ற டாவம் சமானமன்று. ஆகையால் அங்ஙனம் விட்டு 
இறந்துடோதல் அளவிலாதடாவம். இறந்துபோதல் சிவச்



௪ வைராக்கியஇபம், 

செயலே யன்றிச் சவச்செயலன்றாசையால் பாவம் இன் 

றென்பையானால் ஆபற்சன்னியாசம் வேச்செயலாகலின் 

அதற்குப் பாவம் உண்டாகவேண்டும். அ்சவ்னியாகம் 
பண்ணிக்கொண்டவுடனே தேசராசமாகலின் இது பா 

வம் இன்றென்பையா௫ல் ௯ வச்௪ன்னியாசம் பண்ணிம்மொ 

ண்ட பின்பும் Caan மி யிருப்பார் OLB & am $இ ண்ட ட் 2 மராசமிஸ்றி மிருப்ட த்துறற் 
ரூத்தல் பாவ! Hee HORT £1605" gy Boar > வியாது 

யைக் குறித், Sigh BUDE ken மயால் பாவம் இன்றென்பை 
யாடல் உடலை வருத்து, தல் செய்யும் சோயில்லாகாரும் 

Bossier பரவரென்னை 1 அகையால் பிமப்பிலது அரித்த 

பத்துவந்தை விசாரித்துக் அறற்தால் உயர்ரீதோர் பழி 
யார், எ-று. 

லிட்டிறக்தோன் மனிக்கு மங்களமாலத்தும் டர்தி 
பாவாடைக்கு வரக்கூடாமையிஞாலும், ஈல்ல வஸ் இராடா 

ணய் கந்த புட்பமுதலியவை தரிக்கக் கூடாமையினாலும், 

மங்கலத்தின்கண் அவளைச் சண்டபோது மங்கலியட்டெ 
ண்கள் இகழ்தலினாலும், துன்பம் வருதலின் விட்டுத் 
அறர்தோன் மனைவிக்கு அம்மங்கலத்திற் சிறப்புச் செய் 

கையாலும், ஈற்புடைவை முதலியவை தரித்துக் கொள் 

கையாலும், அவள் புருஷனைப் புகமுர்தோறும் அவளை 
யும் புகழ்தலினாலும், இன்பம் வருதலின் *இறஜ்தலிந் 

அுறத்தலீடல' என்முர்.. அரிஜ்திய விவேகம் தோன்றித் 
துற்ந்தோனை இம்மைக்கண் உயர்ச்தோர் பழியாமையின் 
அவனுக்கு மறுமைக்கண் பிறவித்துன்பம் இன்றென்ப 
௮ம், உயர்ச்தோர் பழியாரனவே இழிந்தோர் பழிப்பா 
மாயினும் அதனால் அவனுக்கு ஒருகும்றம் இன்றென்பதும், 

காண்க. (உலகம்? என்றது உயர்ந்தோரை (௨௫)



வைராக்கிய தபம், உடு 

புதல்வரைக் மடிம்டம் தாய்கும் பருவம் வற்தகாலதி 
௪ , . ௪ ச ப 0) . . ௩ உ ட உ ௫. . ,* 

இல் அதற்கும் நுணையாக வையதுமு லுறகதல் நன்று ; 

YUN AG YLT sh ETOH பருவம் வருநுற்ளு இடையே 

சரோமிய்பர தி Dil G கரல தீதில் ஆடற்சன்னீயாசம் பண்ணிக் 

கொள்ளுதல் ஈன்று ; அயம் நறத் gor ple: சும்மா 
ச 7 * . . . க் ற ரூ டர . To 2... . e La ind . 

விட்டுத் தற க்ல் ததென்ற சீடனை நோக்கிக் கூறுஇன்றார்: 

இக்கணம் இருந்த இனிவரும் கணத்து 
டிருக்ரூுமோ மரிக்குமோ வுடலென் 

றக்கண மனையா இ.£ட்கரன் றுணையா 

மன்றென வெணித்துற வறஞுசார் 

மிக்கவ னாபற் ௪ன்னியா சியுஞுசார் 
வினுக்ஞுரஞு சேர்ம்்இவிட் பவனும் 

துக்கமே வலிய்பின் பவரிவன் போலு 
துறவரன் றென்பதும் துணிவே, 

எது. இட்ழக்கணபட்பொழுது இருந்தவுடல் இனிமேல் 

வரும் கணட்பொழுதிலே இருக்குமோ சாசமாமோ வெ 
ன்று அுநித்தியவிவேகம் தோன்றிய அர்த் கணப்போதி 
லே தானே பெண் டி.ராதிய சார்வினுக்ளுச் வனே துணை, 
நரம் துணை அன்றெல்றுகருதிக் துறவறம்மை அடைந்த 
உயர்ச்டோனே ஆபற்சன்னியாசம் பண்ணிக்கொண்டவ 

னும், ம. எவி யாஇய சார்வினுக்கு வலிய துணை சேர்த்தி 
னேஷம், அவன். இவனல்லாமல் வியாதியைக் குறித்து 
அரித்தியம் ஜோன்றி ஆபற்சன்னியாசம் பண்ணிக்கொ 
ண்டவஜம், மனைவியாதிய சார்வினுக்குப் புதல்வராதி 
சீவர்களைச் துணையாகச் சேர்த்தினோலும், பின்பு துன்பத்



௩௬ வைராக்கிய£பம். 

தை நுடை தலினால் அவர்களை இவன்டபோலும் துவ 
ன்று சொல்லுவது டு களிவடம் னு, எ-று. 

இவ்வகித்திய விவேகம் கணட்போதாயினு மாரு 

உடையனாகையாலும் சார்லிஜக்சூ. அழினிலான சிவனோ 
துணையாகச்சேர்ச்தின னாகையாலும் Daron © op erste 
usr எனறும், § சார்வினுக்கு உரஞ்சேர்் க்இ வ்டட 

வன்” என்றும், வியாதியைக்கூமி! து அடற்சன்னீயாசம் 
பண்ணிக்மொண்டவன் சொகாசமின்றி இருக் தகால த்து 

மணைவிமு தலியோரை விடி ம்தேபோயெல்று பின்பு ன் 

பம் அடை தலினாலும், சார்விஷக்குல் வரை ம் துணையா 
ern is ச உட்டபட. ல . க 

கம் சேர் a GC ea oir அச்சிவர் ட் ர இடையூறு Ae GEM OY gh 

தில் அங்கனம் வரலாமோவென்று பின்பு துன்பம் அடை 
தலினாலும், அவர்களை * இவன்போலும் துமவரன்றென் 

Ligt துணியே' என்றுங் கூறினார். வுரித்திய விவேகர் 
. ச . ௩ eo . ச oD ச 

தோன்றித் துறக்கின்ற துறவே சிறட்பென்டதும், Cart 
க ட எத * ௩ ௪ ou . . oe 

களுக்குச் சிவனே அுணையன்றிள் வர்கள் துணையன்றெ 
om நு கண்டுகொள்க, (௨௭) 

வதம் எழுபத்தைந்து வயதுக்குமேற் சன்னியாசம் 

பண்ணிக்கொள்ள வேண்டுமென்று கூற, நீர் அதை மறு 

தீது இளமை வயஇலே துறக்கலாமென்று கூறியது என் 

னையென்ற €ீடனைநோக்டிக் கூறுஇன்றுூர். 

பிறந்தவப் பொழுதே யினியொரு தலையாப் 
பிறப்பறுத் இவெமென் றெணியே 

யுறைந்கனை வயிற்றிற் பினையதும் பவத்தூ 
வுபெரும் துயரினா லுயிர்கண்



வைராக்கிய£பம், ௩௭ 

மறற்துறு முலையும் சுகரகள் ஐமையு 

தெ வினம் போக மறித்து ஞ் eu GOT LN பாணார்க் 

கறைந்துடு மலது பிறப்புணர் ததல்வார்க் 

கவஇயு மறையுமோ மறைலே, 

எது. 4 ரூட்! 7] பதீஇன் (EIB ! ஸ்ப] வட் பிறந்த Hib 

ae கணைப்போதிலே மூ பவ! ம்ங்கீரலம் இர் DWT! GOO 

LptE பாற்று மொசம் பே ரஜோ ஸ்ஸ், மவனாற் மோசம் 

பாகாபடி, இனியொரு சி யன்காக ற்று நோனாசா 
et HOLA & வே தாகமங்சளை ற oT Bi Gil வ Alcor 

சசெய்து பிதப்ட மா pBSOan Cain மன்று மாதா 

aslo ay து! கறு ்பத்தின்கண் நிர. a கொண்டு. ரது பின் 
னர் அந் தவிவேச கிதை ou தங் காலத்து வரும் 
Slane: Gla ctr ah Pian மறர்திரும்இன்ற 

மூறைமையினையும் பிஷீ களி! ம் அண்டத்தின் எண்ணும் 
மறவாதுவற்று ௬௧ தவல காமுக லிய ௪ ரர்பினைழ் து 

நீது தவழ் இளைட் ண்ணி பிறப்பைமாற்கிய ripen 
ம்பிப் அணிப் குருவும் pecan முகை 
தும் மனத்திஸ்னசா விசாரமில்லாத எம்போலிகளுக்கூ 
இன்ன வயதி ல் தறக்கவேண் மிமென்று மட்டுக்கூறு 

மல்லது பி றப்பினது அடித்தியலி SGI FOO gh slow SAE 
துழப்போர்க்கு மட்டும் கூறுமோ வேதம், எ-று. 

“உம்: வத்துறு பெருந்துயர்” என்றது பிரசூதவாயு 
முரித்துத் தள்ளுதலினாலும் யோனித்துவார நெருக்கத்தி 
CODD ahd துன்டங்களை, * பிறந்தவப்பொழுதே யினி 
யொருதலையா? என்றதற்கு உசாரணம் : சிவதருமோத் 
தரம், 6 இறந்தேமூனமே யினிப் பிறப்போமென்று மிந்



௩௮) வைராக்கியஇபம் 

தழுறையினியாம், பிறர் கடொழுதே பிறவா பெருமை 
"7 ந. a ery ட 4 e * 

யுடைய பிஞ்ஞகனை, யறிர்தெ யவலட் பிறப்பியட்பை யறு 
த்து விமிவோ மவவருளாற், கெறிர்தேகுரவன் விருவடி. 

க et ட் , sy fe 22 me - 2 யைத்  திகழ்க்தவேதாகமற் தெருண்டே”” எ-ம். கூர்மபு 
ராணம்; 4: எங்கிவை Soaps gag மியாவையவை யென் 
னிற், கோங்கமுலைமாதரொடு கூடெவதன் முன்ன, மோய் 

இய சன்னுளியெ வுற்றிடலுமாகுர், தீங்கெறி மெய்ஞ் 
நோனமெழி சிர்தையஙிலை டெழ்முல்?? எ-ம். இல்லை மூய 
ன்றுகடன் மூன்றுமினனி தர்கா, லல்லலம மேவுமெது யா 
இயமர் இற்பார், முல்லைநசைமாதர்கடி. முற்றியதினத்தி, 

லொல்லையெதியாடுயுணர் வுற்கிடலுமாமால்? எ - ம். வ 
ரும். மற்றும் ௨ருவனவற்றுற்காண் ௧, (௨௭) 

கருப்பமா ரயிரத் துயர்பெயர்த் இடுதல் 
காரண பூரண ஞானம் 

விருப்பமா யடையக் கடவமென் நிழுக்கும் 
வியாசர்சே யடைநீதது மதுவே 

இருப்பியீண் டதனைம் துறவின்மீ தேழ்றிச் 
செப்பலென் னெனிற்றுந வினைவிட் 

டிருப்பதோர் ஞான மெவன்கொனிீச் தவன் 

றிசைப்பதென்பெயர்மெய்ஞ்ஞானிகட்கே, 

6T+ மாதாலினது கருட்டத்இன்கண் உறைந்துள்ள 

உயிர்கள் அர்தத்துன்பத்தை இனிமேல் ஆடையாதபடி. 
நீக்கிக்கொள்ளுதற்கு ஏதுவாகிய பரிபூரணஞானத்கைச் 
சந்தோஷூமாக அடையக்கடவோமென் திருக்கும் வியாச 
புத்திர.ராகிய சுகர் பிண்டத்தின்௧ண் நினைதீதுக்கொண் 
டிருந்து ௮ண்ட த்தின்கண் வந்து அடைந்ததும் அர்த ஞா



வைராக்கியதீபம், ௩௯ 

னமே ) நீர் அர்த ஞானத்தைக் திரும்பி இங்கே துறவின் 

மேல் வை த்துச்சொல்வ ஜென்னையென்று கேட்பாயானு 
ல் துறவினை விட வேருயிருட்பதொரு ஞானம் யாது? மெ 
ய்ஞ்ஞானிகளுக்கும் துவகக்மொரென்று பெயர் சொல்வது 
என்னை 1 நீ சொல்வாயாக எ-று. 

உட்பற்றுப் புறட்பற்றெல்லாம். துறற் றி லிடத்தின் 

ஞானமாகலின் ₹துறவினை விட்டி ருப்பதோர் ஞோனாமெவ 

ன்கொல்' என்ளூர். (௨௮) 

ஞானியஞ் ஞானங் கெடுத்தலாற் றுறவோ » 
னெனப்படு நவிற்றினஞ் ஞானம் 

காணு. லினைகா னெனுமக விருளென் 
றனையில் தெமக்குமொத் ற்துவா 

லஓூனமின் மறைதேர்ம் சொருவ நகானென் 
அுளத்துணிச் சயிழ்தவக் கணமே 

யானென றவிர்நீதவ் விருளுமாய்ம் இடுமென் 

றிசைத்தனை யிதுபழு தன்றே, 

௭-து. ஞானியானவன் அஞ்ஞானகா௪ம் பண்ணுதலால் 
அவன் துறவோனென்று சொல்லட்படுவன். சொல்லுமிட 
த்தில் அஞ்ஞானத்தின் இலக்கணர்தான் எங்கனமெனின் 

தானல்பாத உடம்பைத் தானெனக் கருதப்பண்ணும் 
உள்ளிரு ளென்னாய். இஃது எமக்குஞ் சம்மதமாயது. 
குற்றமற்ற HO விசா.ரணைபண்ணிச் சர்வமும் மித்தை, 
ஒப்பற்ற சிவமொன்றுமே சத்தியம், ௮ர்தச் சிவம் கானெ 
ன்று உள்ளத்தின்கண் நிச்சயம் பண்ணின் அர்தக் கணப் 
டோதிலே உடம்பினை யானென்று கருதும் அகங்காரமும் 

ஐ



௪௦ வைபாரக்கியதிபம், 

நீங்கி அவ்வகங்காரம் கரு தற்கு ஏதுவாய அஞ்ஞானவிரு 
ளும் நாசமாமென்று கூறினை.. இங்கனம் கூறியது கூற் 

றம் எ-று: 

அஞ்ஞானலிருள் ; HT CT OVGUT & 5௨ உடலைத் தானெனக் கர 
த்ச்செ ய்தல் சுபாவமாகையால் © எமக்கும் ஓத்தது என் 

ரூர். சிச்சயஞானத்த நால் அவ்விருள் போகாதாகலின், 
இது பழுது” என்றுர். (௨௧) 

இரிவித வுலகக் தரிதொரு ஞானி 
தேர்விடத் தென்றுமோ ரொன்றை 

யுரைசெயிற் பிரம வித்தையொத் தரிதோ 
வென்றுமிவ் வுலகுரைப் பதனா 

லரிசொல்க கையிலும் பிரமசா தகரி 
னார்க்குள வருச்தமென் பதனாற் 

பெரியதோர் வருக்க மெனைமறை துணிர்தப் 
பிரமரா னெனவிருச் தலினே. 

எ-து. சொர்க்க மத்திய பாதாளமென்று மூன்றுவித 
மாயுள்ள உலக த்தின்கண்ணும் விசாரிக்க மிட த்தில் ஒரு 
ஞானிகடைத்தல் அரிதென்றும், ஓசோர் அரிய வித்தையி 

னைப்டார்த்துச் சொல்லுமிடத்துப் மிரமவித்தைபோல் 

ஈதரிதோவென்றும் இவ்வுலக த்தார் வழக்கமாகச் சொல் 
வதனாலும், அரி கூதிய பகவழ் €தையின்கண்ணும் பிரம 

சாதகரினும் யாவருக்கு உள்ளன வருத்தங்க ளென்ப தனா 
இம்; அவ்வித்தைபோல் அரிதும் பெரியதோர் வருத்த 

மும் என்னையுள! வேதத்தை ஆராயந்து இரண்டென் 
பது இன்று, பிரமம் ஒன்றேயென்று நிச்சயம் பண்ணி 

அர்தப் பிரமம் கானென்று இருத்தலினால், எ-று,



வைராக்கியதீபம், HS 

எவ்வகைப்பட்ட அரியவிக்தைசளும் மாயாகாரியங்க 
ளுள் அடக்கம், பிரமவிற்தையொன்றுமே மாயாகாரிய 
காரணங்களை யெல்லாம் கடந்த வித்தையாகலின் இத 
னது பெருமையினையும் இதனை அடைந்த ஞானியினது 

பெருமையினையும் வே cB I GLOBE OT கூறு ஜலன்றி யுலகத் 

காரும் வழக்கமாவெடுததுக் கூறு தலின்  உலகுரைட்டத 
னால்” என்றார். முன்னர் வேதாகம கிச்சயார்த்தம் பண் 

ணிக்கொண்டு பின்னர்ச் சமாதி நிட்டைகூடிப் பெரிய 
வருத்தத்துடனே மாயாகாரிய காரணங்களை யெல்லாம் 
நீத்து அரிமா பிரமவிக்தையை அடைம் மவனே மூவுல 

கத்தும் ஆரியன், அவனே ரப ஸி யென்டதும் வேதிச் 

சயார் த்தும் பண்ணிக்கொண்டு பிரம நானென்று இருத் க 

ம்ருப் டெரியவருத்தம் இன்மையானும், அங்ஙனம் இருத் 
தல் யாவர்க்கும் எளிதிற் கூடமொகலினும் இங்கிச்சயம் மா 

யாகாரிய மாகிய மனத்தைக் கொண்டாகையாலும் இது 

பிரமவித்தை அன்றென்டதும், இர்கிச்சயமுடையார் அபர 
ஞானிகளென்ப.தும் கண்டுகொள்க. ₹* திரிவிதவுலகத்தரி 

தொரு ஞானி” என்றதற்கு உதாரணம்: பாமார்த்த தரி 
சனம். “காரண மிறந்தொன் தித்குங் காட்சியிழ் படாத 
வொலன்றைச், சேர்பவர் வருத்தம் வேறு செப்பிடலா 
வதன்றா, லோர்வரிதிதுதான் வாழுழுயிர்களா லாவதன் 
றோ, வாரவர்பெருமை தன்னை யளவறுப்பவர்களையா”” 
மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க. (௩௦) 

வருத்தமொன் றின்றிச் சாரலாம் பிரம 
மென்றயன் வரூத்தக& தையினூ 

டுிறாத்த தெற்றினுக்கா யெனிற்பச ஞான 
முணர்பவாக் குன்னுத லுரைத்த



௪௨ வைராக்கிய பம், 

னினாத்தஇிடு கொழில்க ளொன்றும் வேண்டா 
8ீத்துவா ளாவிருச் தலினா [து 

லருத்தமற் ஐதனுக் கோர்கதுநா றெளித 

லாகநீ துணிஈதனை போலும், 

௭-ு. ஒரு வருத்தமும் இன்றிப் பிரமத்தை அடைய 
லாமென்று பிரமன் வகுத்துக்கூறிய பிரமகதையின்கட் 

சொல்லியது என்ன துக்காக வென்று கேட்பாயானால் 
பாஞானத்சை அறிவோர்க்கூ மனத்தால் நினைத்தலும் 

வாக்காம் சொல்லுதலும் முறைவழுவாது காயத்தாதி 

செய்யும்! தொழில்களு மாய இவற்றுள் ஒன்றாயி; னும் 

விரும்பாது விட்டுச் சும்மாவிருச்சலினால். அங்குனம் 
அருக சுமிருக்க அதனை அறியாது நீ இச்செய்யுளுக்கு ஆரூ 

தீதம் வேதம்றை ஆராய்ந்து நிச்சயம் பண்ணிக்கொள் 

ஞூதலாக இங்ஙனம் அறிர்தாய் போலும், எ-று. 

.... மனத்தால் நினைத்தல் -டுரியாயோகம். வாக்காற்சொ 
“ல்லுதல்்-வேதாகமங்களை யோதி நிச்சயம் பண்ணப்ட 
“ட்ட அபரஞானம்: காயத்தால் செய்தல் சரியை af 

, யைகள். இச்சரியை இரியை யோகங்களையும் அபர ஞான 
_த்தினையுங் கடந்தது பாஞான் மாகலின் அப்பாஞான 
- முணர்வோர்ச்கு அம்முக்கரணங்களும் அசைவின்றி மிரு 

டத்க வேண்டு மாகலின் “ஒன்றும் வேண்டாது வாளாவி 

| ருத்தலினால்” என்றார். வாக்கு மனம் மாயா காரியம், 
| இவற்றால் நிச்சயம் பண்ணின ஞானம் ஞானமன்றாகலின் 
 இப்பாட்டிற்கு அரு é த்ம் ஈ iF தன்றென்று கூமவேண்டி, நீ 

| துணிர்தனைபோலும்” என்முர். முக்கரணங்களும் ௮சைச் 

| தலிடத்து வருத்தமென்பதும், அவை அசையாது கின்ற



Neue A க்கிய தீபம், ௪௩ 

விடத்து வருத்தம் இன்றென்பும், மண்டுகொள்க. “acy 
துதமொன்றின்றிச் சாரலாம்? என்றதற்கு உதாரண ம். 
சொரூபானக்த இத்தியார். *ஆதலாலதியு மதிவெலாங் 

கைவிட் டறிவினுக்கதிவதாய் மின்ற, பேதமில் பிரமமொ : 
ன்றுமேகாண்பான் டெறும்பெதினின்பமாய்ப் பிறத்தல், ' 

சா தலற்திரு Be Lo geo Gus வருத்த மின்றியே சாரலா ' 

யிருக்க, வா il றியா ரற்பமேவிரும்பி யனர்துழறுக் சத் 
திலே யமையார்.”” (0௨௧) 

சிறியவர் மணற்சோ றுண்டுதேக் கிடல்போழ் 

நேர்ந்து நா நெளிந்தமாதக் இரம்இ 
னறிதரிற் சிவழும் விடயமா மெனகீத் 

தகத்திரு எமுதுவைச் தந்தோ 
வுறுமகம் பிரம மெனவுரைக் இறுமாம் 

துறைதலோ ஞானமஞ் னம 

துறவினை யுராது மாயுமே வாயாத் 
சுடசொனி of MAGE io, 

௭-.து. சிற்றிலிழைக்கின்ற AmOierscr rocomevrBus 

சோற்றினை வயிது கிறையவுண்டதுபோலுண்டு ஏப்பமிடு 
இன்றதுபோல் வேதச்தினை ஆராய்ந்து நிச்சயம் பண்ணி 
க்கொண்ட மாத்திரத்திலே ஆறிவினால் அறியப்படுவன 
வெல்லம் விடய மாகலிம் சிவச்தனை அறியத்தொடங் 
இல் இதுவும் விடயமாமென்று இதனை ஆறியும் அறிவை 
விட்டு உள்ளிருளாகயே அலித்தையை நீங்காது வைத்துக் 
கொண்டு அந்தோ அவ்விடத்துப் பொருர்தாகின்ற கான் 
பிரமமென்று சொல்லி இறுமாந்து கொண்டிருக்குதலோ 
ஞானம் ? அஞ் ஞானமானது துறவினை அடை தாலன்றி



௪௪ வைராக்கிய£பம், 

நாசமாமோ? இருள் எட்டினிட/ ந்து இருந்துகொண்டு 

வாயினால் விளக்கென்றால் அவ்வலிருள் நாசமாமோ நீ 
சொல்வாயாக, எ-று. 

சிறியவர் சோறல்லாக மணலைச சோமுகப் பாவித்துக் 

ம் உண்ணாதிரும்லும் உண்டநுபோல் பாவித்துப் ம் பிகர் 
காண ஏப்பமிழு இன்று துபோல் இவரும் அபர ஞானத் 
தைப் டரஞாவமாகப் பாவித்துப் பரமானந்தம் லபியா 
திரு£தும் லபித்ததுடோல் பாவித்துப் பிறர்க்குச் சொல் 
இன்றாரொனக் கொள்க. மாயாகாரியங்களாடிய எல்லா 
வற்றையும் துறற்து அஞ்ஞான ற்தைக்கெடுக்க வேண்ட 
லின் * துறவினையரது மாயுமே” என்ரு. (௩௨) 

ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுப்பதன்றித் துறவி 
ஞூல் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கலாமோ வென்ற சீடனை 

கோக்டக் துறவு தானே ஞான மென்று மேற் கூறுஇன்ருர். 

ஞானியே யெவரும் வணய்குதற் சூரியோ 
னவிலுமா செளசமில் பெரியோன் 

மானிலத் தவன்ருா னுடல்விடிற் குகைப்பால் 
வைக்கவென் மறைப்படி புரித 

முனும்வே தாந்தப் பொருடுணி௰் இடினுஞ் 
சாற்றினில் வாழும ந்தணர்க்கின் 

மூனதாற் றுறவு பெற்றம் wor 

யமலவீ டடையுஞா னிகளே, 

o- gi, துறவியாகய ஞானியே யாவராலும் வணங்குத 
ற்கு உரியோன், அவனே அசுத்தமில்லாக பெரியோன், 
அவன் பூமியின்கண் காயத்தைவிட்டு நீங்யெ காலத்தில்



வைராக்கெயெ தீபம், ௪டு 

அதனைக் குமைக்கண் வைக்கவேண்டுமென்று வேதஞ் 

சொன்னபடியே செய்குதலும் வேழமுடிவிலே விளங்கா 
கின்ற மெய்ப்பொருளை உணர்ர்த பரஞானிகளாயினும் 
இல்வாழ்க்கையினை யுடைய ற் திணருக்கு அல்ஸ்யான 

டடி.யினாலே துமவினை அடைர்த நல்ல தவத்தினே உல 

யோசே நின்மலமாடிய வீட்டினை அடையும் ஞானிகள், 
எ-று. , 

துறவினோன் ஞானியல்லனாயினும் இல்வாழ்க்கையுடை 

, யோன் ஞானியாயினளும் , இவன் அவனை வணம்கவேண்டுத 
லின் * எவரும் வணங்குதம் குரியோன்” என்றும, « வன் 

இதம் தகாலழ்தில் அவனது காய barge குகைக்கண் வை. 
கீது அதனது f தலையில் ே முங்காய் உடை த்துப் புசித்துப் 

பின்பு | மூழ்க மல் வீடு புகுதலின் ₹ ஆசெளசமில் டெ wf 
யோன்” என்றும், கூறினார். இல்லாழ்க்கையி௦ ல் ஞானம் 

வருதல் ஏகசேசமாகையாலும், துறவின்சண் ஞானம் 
வருதல் வெளுவாகையாலும், தறவினை ஞானமென்றார். 
£ ஞானியே யெவரும் வணங்குதற் ஞூரியோல்' என்ற 
தற்கு உதாரணம். சமாதி 4 ஓழுக்மமே புரிர்தோனாத 
லதனைவிட் டொழிர்தோனாத, லிமுக்சஞ்செய் ஜூர்க்கனு 
தல் பண்டித னஞாமலெண்ணில், பழிட்பறாஞானக்தன்னின் 
முயல்பவன் பணியத் தக்கோன், Oe ps 56 ஞானியெ , 

ன்று சொல்லவேண் டுவது முண்டே.” 6 பெரியோன்” 

என்ற் குதாரமம் ** பலன்கள்வேண்டிய பரிசெலாம் | 
பலித்திடும் பரமதத்துவஞானி, ஈலங்கொணாமமா மர்தி. 
Bre Oe IG. ஈயந்தவனீராடுஞ், ௪லம்கெ காடீர்த்தமா ! 
மவன்றிருமேனியே ௪சகலதெய்வமுஞ் செவ்வாய், மலர்க் | 

saree மறுபிறட்பென வருமயழ்பிணி மருந்தாகும்.” 
*குகைப்பால் வைக்க? என்றதம் குதாரணம். மெய்ஞ்:



௪௬ வைராக்கிய£பம், 

, நோனவிளக்கம். பிறிலி லாத பிரமமீ ௪னுட, லிறுஇியா 
் வனற் நீண்டிடிலெய்கணு, மறுஇவிற்கிடை கோடியனல 
் தாய்ச்) செறுவு செய்யுமக தேசமென்றோ ரு.திஞர்”? எ-ம். 

‘ « முன்னய பாகமா வால் செய்யும், பின்னது வேவ 

வேண் டிடுமோ டேசிடா, யன்னதே யிவ்வுட லதிவா 

லட்டன், பின்னினிக் சுவெது பிழையே யாகுமால்?' எ-ம். 

வரும். மற்றும் வருவவவழ்றாற் சகாண்ட; (௩௩) 

ஞானத்திலக்கணம் யாதென்றுகேட்ட உடன நோக் 

இஃ கூறுஇன்றார். 

தேர்ம்திடி. னபராம் பரமென விரண்டாய்த் 
இக! கழ்தரு ராமா hl கவற்றூ 

Cy nba மறையா இயகலை யபர 
மூயிர் Lig ஜொடுவிர வயிக்கங் 

கூர்ட்துண ௬ணர்வே பரமதைம் தெளியக் 
கூறன்மாத் இரங்கலை ஞானஞ் 

சார்ட்துணர் வரிதப் பரனையோர்ம் தன்றிச் 

சாற்றினவ் வயிக்கமாம் தலமே, 

_ எ-து. விசாரிக்கு மிடத்தில் ஞானந்தான், அபரஞான 
மென்றும் பரஞானமென்றும் இரண்மி பிரகாரமாய விள 

ங்கா நிற்மும். ஆந்த அபரஞான பரஞானங்களின் இலக் 

கணம் யாதென்னின் அவ்விரண்டி. _ னுள்ளும் ஆராயப் 
பட்ட வேதாகமமுதலிய கலைகளை யோதியுணர்ர்து பொ 
ருணிச்சயம் பண்ணுதல் அபாஞானம். அனால் HUT Chr 

. உ . 1] . லே ட ௬ னி ர * . 6. ் னத்திற் பயனில்லையோவென்னின் பரஞானத்தைச் தெ 
ளிவுபடச் சொல்லுதன் மாத்திரமே யாம். ஆனால் அவ்



வைசாக்கெயெ தபம். சள 

வைக்கியத்தை அறியும் நெறி யாதென்னின் பொருந்தி 

அறிதற்கரிது மேற் கூதிய டரனை அறிந்தாலன்றிச் சொல் 
லமிடததில் அரக ஐக்கியமாகய தலம், எ-று. 

ஆங்கு” என்பது அசைநிலை, (௩௪) 

ஆனல் அச்தப்பானை அறியுநெறிதான் எம்நனமென்ற 
டனை கோக்டக் கூறுடன்றார். 

அடுத்சவிச் வன் ஐன்மையோர்ம் தன்றி 
யநியொணாப் பரனையஞ் ஞானப் 

கெடுத்தலாற் சீவன் மனையுமோர்ம் தொருவர் 

கிட்டொணா ஈனவினிற் சுழுத்தி 

யுடைதீதுமற் நெவனுக் கவனவஞ் ஞான 
முடைக்குமுட். கரணவா தனைக 

கிடைத் இடி னபாவ மெனப்படு ஈனவிழ் 

சுமுத்தியு மெளிவம்து தோன்றும், 

எ-று. இர்ச வுடம்பின் கண்ணே பொருந்தியிருக்கின்ற 

இச்£வன து இயல்பை அமிர்தாலன்றி அட்டரனை அறியக் 
கூடாறு. இனால் அச்சிவனை அறியுமுறைமை எங்ஙனமென் 
னின் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுத் தாலன்றிச் சவனையும் அதி 

ந்தொருவரும் இட்டக்கூடாது. ஆனால் இந்த அஞ்ஞானத் 
தைக் (கடிக்கு முறைமை எக்கனமென்னின் நனவிற்சு 
முத்தி வனுக்கு உடையது அவன் அவ்வஞ்ஞானத்தைக் 
கெடுப்பன். ஆனால் அர்நனவிற் சுமுத்திவராநெறி எங்கன 
மென்னின் ௮ச்தக்கரண வாதனைகளை ஒழித்தால் அபாவ 
மென்று சொல்லப்படும் கனவிம்சுழுத்தியும் எளிதில் வம் 

௮ உதயமாம் எ-து. (௩௫)



FD வைராக்கிய£பம், 

ஆனால் அந்தக்கரணவாகனை யொழிக்குநெறி எங்நுன 
மென்ற €டனை நோக்கக் கூறுகன்முர். 

யோகசா சனையால் வாதனை கரணல் 

கொழியுமவ் வியோகமு மிருமைத் 
தாகுமே இரியை ஞானமென் பேதத் 

தாதனா தியதொழில் யோக 
மேகமாம் பொருடே்ம் ததுவிது வெனுஞ்சுட் 

டூறக்தன்மற் om 1B வகைக்கும் 
போகவேண் டிடுமைம் புலன்களு மிதநதப் 

புலனவா வொழித்தகலாற் போமே, 

௭-.து. யோக சாத னேயினால் அர்தக்கரணங்களுக்கு வா 
தினையொழியும். ஆனால் அவ்வியோகத்தின் இலக்கணம் 
யாதென்னின் அந்தயோகமும் இரியை ஞானமென்ஞனும் 
இரண்டுபேதத்தால் கிரியாயோகமென்றும் ஞானயோக 

மென்றும் இரண்டு பிரகாரமாயிருக்கும். அந்தக்கரியா 
யோக ஞானயோக விலக்கணம்க ளியாவையெனின் இரி 
யாயோகம் இயமம் நியமம் ஆதனம் பிராணாயாமம் பிச 

தீதியாகாரம் தாரனை தியானம் சமாதி என எண்வகை 
யாய் இருக்கும். ஞானயோகம் ஏகமாயுள்ள மெய்ப்பொ 
ருளை வேதாகமங்களை ஆராய்ந்து நிச்சயம் பண்ணிக்கொ 
ண்டு பின்னர் ஞான நிட்டைகூடி. அதுவென்றும் இது 
வென்றும் சுட்டி அறியும் சுட்டமிவெல்லாம் இறற்து er 
ணம் அசைவறகிற்றல். ஆனால் இவ்வியோகத்தை அடை 
யுமாறு எங்கனமேன்னின் அந்த இருவகை யோகத்தினை 
அடைதற்கும் ஐம்புலன்களும் இறந்து போகவேண்டும். 
ஆனால் இவ்வைம்புலன்களும் இறந்துபோம்படி. செய்த



வைராக்கிய தீபம், ௪௯ 

ற்க உபாயம் எங்கனமென்னின் ஐக் தவாவினையும் ஒழித் 
4 . ௪ . 6 உ ட்டி * ‘ 

GO Gov HUL OVC ACA fb BILD இறர்துபோம் ரு, 

அதனாதிய £ எனவே இயமாதி வருவிச்கப்டட்டது. 

புலன்கள் ஐ தாகையால் அவற்றிவ்கட் செல்லும் அவா 
வும் ஐந்த நாயிற்று. 'பயோகசரழனையால் வாதனை கரணக் 

கொழியும்” என்றதற்கு உதாரணம்: குறுந்திரட்டு அண் 
டமெண் டி.க்கெங்கண்ணு மடங்கச்சூனியமதாசக், கண்டு 

. ச உட. . . கட்ட te ட. 
கொண் டிருக்கக்கண்ட கருக்தையு மறவே விட்டா, 
லண்டமெண் டிக்கெய்கண்ணு மாய்றின்ம arrest தத் 
தைக், சண்டுகொண் டிருக்கும்வண்ணம் சணழ்தில்வம் 
துதிக்குமன்றே.”” மற்றும் வருவனவம்ரும் காண்கூ () 

அந்தவவாவினை குறுக்குமாறு எங்வனமென்ற சீடனை 

கோக் கூறுடிவ்ரார். 

ஐம்புல னடல்வேண் டும்விடல் வேண்டு 
மொருங்குவேண் டியவனைச் தையுமென் 

றும்பரும் பரவு மொருதமிழ் வேழ 

முரைத்தலா ஜனோேரிரு வகையா 

நம்புறச் சார்பை வெறுத்தவா வறுத்தைம் 
புலனொழித் தொழுங்கினா டருமச் 

செம்வபாருள் காண்ப தறிவறி யாமை 

சிதைகத்தல்வீ டெனதக்திகழ் தருமால், 

எ. து. வீடடையக் கருதினோன் ஐம்புலன்களையும் 

அடல் வேண்டுமென்றும், அவ்வைர்தினையும் அடுதற்கு 

அவற்றால் அனுபவிக்க விரும்பி வைத்த பொருள்கள்



௫௦ வைராக்கியதீபம், 

அனை 4 இனையும் ஒருங்சே விடல்வேண்டு மென்றும், தே 
வர்களும் மோத்இரம் பண்ணாகின்ற இ ஒட்பற்ற தமிற்வேத 
மால இருவள்ளுவப் டயன் கூறு லின், உயிர்சி: சார்பு 

படொருட்சார்பு என்திருவசையாயுள்ள ஈமது புறச்சாரர் 
பின முன்னர் வெறுத்துக் துறந்து பின்பு ஆன்கண் 

வைத்த அவாவினை றுத்துட் பின்பு பஞ்சேர்திரியங் 
களையும் விடயங்களைக் காணுந்தோறும் எழுந்து செல்ல 

வொட்டாது உள்ளடச்இ இந்த முறையே ஒவ்வொன்றாக 
நீத்துச் சென்று யாவராலும் அறிகற்கரிய அந்தச் செவ் 
விய மெய்ட்பொருளை அறிவது ஞானமெனவும், அந்த 

ஞானக்சால் அஞ்ஞாலழம்தைக் கெடுப்பது வீடெனவும் 
விளம்காகிற்கு மாகலின் ஞானமும் வீடும் இவைகளெ 

ன்று அறிவாயாக எ-று. 

மூன்பிருவகைச் சார்பாகிய புறப்பத்றினை ஒழித்து 
அகுற்குமேல் அதன்கண் வைக்க அவாவினை ஆறுச்து அத 

மகுமேல் காணப்பட்ட விடயங்களில் எழாமல் | இந்திரிய 
நிக்கரசம்பண்ணி அதற்குமேல் முன்னர் TOES a 
ணவாதனையை ஒழித்து அதம்குமேல் மனவி “ழுத்தி 
யைட்டெற்று அதற்குமேல் அஞ்ஞான நிவிருததி பண்ணி 
,அதம்குமேல் சீவதரி௪னம் பண்ணி அதற்குமேல் பரை 
தரிசனம் பண்ணி அதற்குமேல் சிவதரிசனம் பண்ணி 

அதற்குமேல் ஐயம் கூடவேண்டுதலில் ன், * ஒழுங்கினாட 

ர௬மச் செம்பொருள் காண்ப தறிவு” ௭௦ ன்முர். :லிடல்வே 
ண்டு 'மொரும்குவேண்டி.ப தனைத்தும்” என்றதற்கு உதா 
ணம்: தேவிகாலோத்தரம். " துக்கசுக மாசைவெறுப் 
பென்றுகூட்டும் அவந்துவங்க ளிரண்டவைபோம் சொ 
ல்லப்பட்ட, மிக்கதெய்வ மடவார்க டன்மாதன்ம மெய்



வைராக்கியதீபம், டக 

ட்பலன்கள் வேறு வேறுளவாமன்றே, தொக்கவுளமதுவா 

ச்சூம் பிறப்டையாக்ஞுர் தொடர் பெனவே அணிர்தந்தத் 
தொடர்பையாக்குர், கக்கடொருட் சார்புயிர்சீசார்டடை 
ய நீக்ஞும் த தவத்தார்் பாற் Faw wig சாருங்காணே..?? 

மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க. (௩௭) 

அரம்பையுள் ஞூறுதண் டெடி தலி ஜெருவ 

னனுபவ மாஞ்சிவ ( முணர்த 

னிரம்புமெய் யுணர்வத் தண்டின்மீ தொன்றி 

நின்றா ரணைத்துகிக் கு Huo Grimey , 

விரும்பிரு வகைப்பம் தையும்துறம் இருளை 

விட்டல்வீ டிவற்றையே யன் றி. 

வரும்பர வுரனும் விடும்வே 2 ததியேம்.. 
வார்ழ்தைமாம் ் இரத்.இியாம்.. பெறவே, 

௪-.து. வரழையினது மட்டைகட்செல்லாம் உள்ளே 

சேஷூமாயிருக்கின்ற தண்டினை எடுத்தல்போல் ஒருவன் 

அனுடவமாய் மாயாகாரிய தாசணங்கட்செல்லாம் சோல 
மாய் உள்ளீடாய் விளங்காரின்ற சிவத்தினை அதிதலே 
எங்கும் டரிபூரணமாகிய. பரஞானம் ; அர்த வாழைதீ 
தண்டின்மேலே. பொருந் இரின்ற மட்டைகள் அளைத்தி 
னையும் வவொள்றா 7 நீக்குதல்போலத் தம்மால் விரும் 

பப்பட்ட. உட்பற்றுப் புறப்பற்றாகெய இருவகைப் பற்றினை 
Win obs அஞ்ஞானவிருகைக் கெடுத்தலே மோக்ஷம்: 

இச்தப்பாஞானத்தையும் மோக்ஷதீழையும் அன்றி aris 
Os or GBs gore Omagh பரஞானத்தினையும் மோ 
க்ஷ£த்தனையும் வேறேமாம் HOG ove எ-று.



(௫௨ வைராக்கிய£பம், 

“வார்த்தை மாத்திரத்தால் பெறவரும் ஞானம் மோ 
க்ஷம்” என்று சர்வத்தையும் பிரமமென்று அறியாதிரு 
நீததே அஞ்ஞானமென்றும், சர்வத்தையும் பிரமமென்று 

அறிக்சகே ஞானமென்றும், இங்கன மறிந்தபோதே 
அஞ்ஞானவ் செடுமென்றும், கூறிக்கொண்டிருத்தலை. () 

இருவகைச் சார்பா மொருபுறப் பற்று 
மிடையதாங் கடையுடற் பற்றும் 

விரிகர ணங்க ளாகுமுட் பற்று 
மெனத்திரி விழம்விளய் BOM gs 

QING st Gearon காத்திரங் கரணஞ் 

சேர்ம்ியொன் முக்கொடுட் பற்றும் 
வருபுப் பற்று மெனவிரண் டாக 

மஇப்பரவ் வணற்துற வையுமே, 

எ-ு. உயிர்ச்சார்பு பொருட்சார்பு என்னும் இருவகை 
ச்சார்பாயெ ஒரு புறப்பற்றெனவும், இடைப்பற்றாகிய 

கடையாடுய உட.ற்பற்றெனவும், விரிந்த கரணங்களாகிய 
உட்பற்றெனவும், இக்கனம் பற்றுக்கள் முன்றுவிதமாய் 
விளங்காகிற்கும். இம் மூவகைப் பற்றினையும் காயத்து 
டனே கரணக்ரைச்சேர்த்து ஒன்றாகக்கொண்டு உட்பற் 
ஜெனவும் இக்ஙனம் புறப்பற்றெனவும் அர்த மூஜைமை 
யே துறவினையும் உட்டுறவெனவும் புறத்து ௦வெனவும் 
இரண்டாகச் கருதிச் சொல்வர் பெரியோர் எ-று: 

காயத்தோடு கரணம் ஒற்றுமையாகலிற் ₹காத்திரங் 
கரணஞ்சேர்த்த' என்றார். (இரண்டாக மதிப்பர்” என்ற 
தை இருதலையும் கூட்டுக, பற்றுக்கள் *திரிவிதமாய் விள



வைராக்கியஇபம், டு-௩ 

ங்கும் என்றதற்கு உறாரணம் : ௪மயாசரரம், பூத்து 
மர் மனையாளாகப் புறச்சுற்றப் ட த்து நீக, யித்திண் 

மலவுடம்பா மிடைச்சுற்றப் பற்றும் விட்டே, பெத்து 

யிர் விட ஈதபாச கரணவுட் சும்றுமோய்த்துச், த்க் 
மாயிருத்த ஐவத்தவர் சரிதை யையா? மற்றும் ana 

வற்றும் காண்க, (௩௯) 

இருவகைப் பற்றி லொருவனே ஞானி 

Query ui. புறப்பற்ற சேனு 

மொருவுத லிலரு மெவணமப் பெயருக் 
கூரியரவே ரொன்றுமில் கொடியுக் 

திருமிலை மலர்கா யெனினகப் பற்றி 
றவர்புறப் பற்றையுர் கணவார் 

மருவினு மஃ்தோ ரொருவர்வே ரன்றீர் 
மலர்க்கொடி வா மிரு வகையே. 

௭-௮: உட்புத்தும் புறப்பத்ருயெ இருவகைப் பத்துக் 
களும் இல்லாத ஒரு புருஷனை ஞானியென்று சொல்லப் 

, பரிமானால் புறப்பத்முமின ம் நீங்குதல். இல்லாதாரும் 
எநத முறைமையால் அர்த ஞானீ௦ யன்னும் பேருக்கு 

உரியராவார். ஆனால் புறப்பற்றிருக்க அகப்பம்றை யொ 
ழிழ்தோர் ஞானிகள் அலரோவென்னில் ஒரு வேராயினும் 
இல்லா; கொடியும் இலை மலர் காய்களைத் தருமானால் 
அகப்பறறில்லாத தவத்தோர் புறப்பற்றினயும் விட்டு 
நீங்கார். ஆனால் புறப்பற்றிருக்க அகப்டம் ஜொழித்தோர் 
இல்லையோவென்னில் புறப்பற்றிருக்க அகப்பற்றொழிதலை 
ஒரசொருவர் அடைந்தா.ராயினும் வேரினை அன்று அறுக் 

கப்பட்ட மலர்க்கொடி. ஏறிதுபோது வாடாதிருக்கு மு



டு௪ வைராக்கிய தபம். 

றைமைபோல் அகப்பற்றொழித்தோர்க்கும் புறப்பற்றுச் 
இலநாள் இருக்கும் எ-று. 

வேரொன்று மில்கொடி. இலை மலர் காய்களைக் கொடா 

ததுபோல் erg oxen Lon Bu அகப்பத்ே op ple, தால் அதனது 

காரியமாகிய புறப்பற்று இராரென்று குறிப்பாக் கூறி 
“வேரொன்று மில்கொடியும் தருமிலை மலர்காயெனி கப் 
பற்நிறவர் புறப்பற்றையு£் சணவார்” என்று அவரை ப் 

பரிகாசம் ட !ண்ணினார். வேரன்றிர் மலர்கொடி. அறுத்த 
sor ds Bb பச்சென்று Aa) BIG LUT i வாடாததுபோல் 

தோன்றிப் பின்பு உலர்ந்து போகின்றதுபோல் அகப்பறி 
Gap hess சருணத்திற் புறப்பற்றுச் இலகாள் இருத்தல் 
போலத் @ தான்றி ig duoc Glass அகப்பற்ே ரமித் 

தோர்க்குப் புறப்பம்றின்மேல் பிரவிரூ த்தி இல்லாமை 
யால் அவர்க்கு அஃதின்றெனக் கொள்க, (#0) 

வேரறக் Gergor Osan unm 

விடுக்கின்மம் ஹையபதற்று நேரே 
சோருத லியல்பா மதனையே முன்னர்த் 

தொலைக்கவேண் மிவதெனி௰ஐ கடுமுட் 
சாருமோர் கொடியின் கஇளையனைக் தையுமுன் 

றறித்தொழிழ் தலதத னிடையா 
சோர்தனி வேர்கொள் எரிதரி தகப்பத் 

ஜொழித்தலும் புறப்பற்ற துறவே, 
௭.-து. சாரணமாயே வேற அதன் காரியமாக கொ 

டி. உலர்ீது போதல்போல் காரணமாடஏய அகப்பற்றினை 
மூன்பொழித்தால் அதனது காரியமாயே புமப்பற்றும்



வைராக்கிய£பம். இடு 

உடனே நீங்குதல் சபாவமாகலின் அந்த உட்பத்தினையே 
முன்பு ஒழிக்க வேண்டு மென்டையாளுல் கடி யமுட்கள் 
பொருக்திய ஒரு மொடியினது இளைக எனை த்றையும் முன் 
னர் வெட்டி நீக்கினாலன்றி அறனடுவே பொருந்திய ஒப் 

பற்ற முதல் வேரினைட் பிடுங்குச் கொள்ளுதல் அரிது; 
அதுபோல் மூன்பு புறப்பற்றை ஒழித்து அகப்பற்றை 
ஓழிப்பதன்திட் புமப்பற்றிருக்க அகப்பற்றினை. முன்பு 

ஒழிக்கலும் அரிது, எ-று 
ஆனால் நீர் மூட்கொ ழஓூயைக் தஇருட்டாந்தம் கூடியது 

என்னை 1 அஃது இல்லாத த G காடியி து வேரி முவீபு 

பிமிங்கக் கொள்ளு ரல்போல் புறப்பற்றிருக்க கப்பற் 
றை ஒழிக்கக்கூடாதோ வென்ற €டனை மகோக்டுக் கூறு 

இன்னார். (௪௧) 

முள்ளில்சில் கொடிவேர் கொளலின்னாற் சனக 
ன் மூதலவோ ரொருவர்மற் ஜொருத 

முள்ளமா சணுகா வியல்பினா கப்பற் 
ஜொழிப்பினு ம முனமெனை யுறழுங் 

கன்ளகெஞ் சினர்பற் பலரும்வீ டடையுய் 
கஇயதன் மையித்து/ ம வந்த 

தெள்ளியோர் புறப்பற் மொழி த்தலே (ipo DEL. 
செப்பின மொவர்க்குமொப் புறவே. 

எ.து. முள்ளில்லாத சில கொடியினது வேரிண முன் 
னர்க் கொடிதறித் தாழியாது பிடுங்கிக் கொள்ளுதல் 
போல் ௪னகராஜா முதலிய ஓரொருவர் ஓப்பம்ற தமது 
உள்ளச்இன்கட் காமம் வெகுளி மயக்கமென்னு முக்குற் 
ங்களும் பொருச்சாத இயல்பினால் புறப்பற்றிருக்க ௮௪ 

FD



(௬ வைராக்கியதீபம். 

ப்பம்தினை முன்னர் ஒழிக்தாராயினும் என்னைப்போலும் 
முக்குழ்றங்களையுமுடைய மனத் இனர் பலரும் லீட்டினே 

அடையுமார்க்கம் அஞ்தன்றாகலின் துறவினது இலக்கண 

ங்களை யெல்லாம் அறிந்து அளவிட்ட தெளி த அறிவினை 

யுடைய திறுவள்ளுவகாயனார் புமப்பற்றொழிக்தே அகப் 
டம்மொ ழிக்க வேண்டுமென்று புறப்ப ற்ரொழித்தலை அகட் 

டற்ஜொ ழித்தற்கு மூதற்கட் கூறினா யாவருக்கும் சம்மத 
மாக, எ-று. 

“உள்ளமாசணுகா? என்றதனால் கின்மலசிழ்த ரென் 
அம், ₹ கள்ளகெஞ்சினர்' என்ற தன்மையால் மலினசித்து 
மான்றும் ght gOsrere கின்மலசித்தர்கள் ஏகதேசிக 
ளாய் எவ்வகைப்பட்ட பற்றுக்களிரும் மாலும் அவற்றின் 

ச டட . - ச் ் ப ர . 
கண் அவாமின்றிர் தெய்வகதியாய் வீடடைதலினாலும் 
மலினசிம்தர்கள் அகேகராகலாலும் விட்டடபற்றுக்களின் 

க . “ட ப , த ரளி . * மேலும் இரோர்சரலை அவாவுதலிஞலும் அவர் வ்ட்டையு 

(மார்க்கம் யாவாககும மாரக்கமன தென்றார். அறம் பொரு 

ளின்பம் வீடென்னும் நான்இனையும் தெளிர்தவராகலின் 

“தெள்ளியோர்? என்றூர். புறப்பற்றிருக்க அகட்பற்றொ 
ழிர்தோர்க்கும் சம்மதமாகலின் *எவர்க்கு மொப்புறவு” 

. ல * ட ©) ௪ 

என்றார். மம்று என்ப தசைநில். “உள்ளமாசணுகாவி 

யல்பினான்” என்றதற்கும், (கள்ளகெஞ்சினர்”? என்றத் 

கும் உகாரணம்: வாட்டம். *வெம்புதல்டோய்த் தண் 
ணென்ற வுன்மனதுக் இவெவுலக வியாடா ரங்கள், செம்பு 
கர்வே மம்தினுக்கான் குளப்படிடோம் மோன்றுமாற் நின 

* . . க . ௪ [த] 

கெஞ்சுக், கம்புவியிழ் ரொழில்கிதிே த் யாமினுமீர் த்ரி தாக 
மாவின்பாதப், டைம்புனலுங் கிழக்கொதுஞம் கெல்லை 
கரை சாணாத பர்வையன்றோ?? எனவரும். மற்றும் வரு 
வன்வறிரும் காண்க, (௪௨)



வைராக்கியதபம், இள 

விடதிதகு மக ப்பற் றநினைமுவம் புற ப்பற் 
ap yl cru ol» றினுக்கெவ விளம்பல் 

படிற்மொழுக் கெர்சம் மதமும்வா னவரும் 

பயிலில்வாழ்க் கையும்விடுக் மூமலென் 

நெடுித்துமைல் கறிவா சார மே உ இயசொற் 
இ மூக்னாமா கூற லின்மா மிய லபாத் 

துடைத்ழடிம் ழையர்க் கு நிம்ழையிலொ (Lp vans 

சொல்வராமான் புறல்பறழ் துறவே, & Ir eee Be 

எ-ி. முன்ன ரகப்டற்றிலை ஒழிக்கத்தரும் புறப்பழ் 
தினை ஒழிப்பது யாதுக்சென்று சொல்லுஈல் கூடாவொ 
முக்க த் நிரர்க்குச் சம்மதமும் வானவராயிறுபம் ஜாமுன் 

பழய இலவாழ்க்கையையும் வியத்தல் செய்யவேணடு 

மெனது எ Ol ob) Bi Lar த்வா Lode plas நானாகி tes 

& Olu Gerageee GHpapior Sir முக்குத்றங்களை 
யுஞ் சபாவமாக நீழ்று கின்மலசித தர்க்க முன்னரிப் புற 

உ ©. am eh. oe fae ட்ட . ட 
தீதுறவடை தலை இஃழ்சீசியில்லா ப கெறியாகச் சொல்வர் 

பெரியோர், எ-று. 

ஒழுக்க முடையாருக்குச் சம்மகமாகலாலும் ஈசரவா 
க்கியத்திற்கு மாறுபாடின்மையாலும், கின்மலசித்தர்க்கு 
மொழுக்சாகலானும், முன்னர்ப் புறப்பற்மொழிக்தலே 

நன்னெறி. )யன்பது காண்க. (புறப்பற்மொழிப்ப தெற்றி 

னுக்கு” என்றதற் குதாரணம்: தேவிசாலோத்தரம். “௪ம் 
யாசார சங்கம்பவிகம்பமு, மமையாதாங்குல வாசாரமா 
னத, மிமையா தாரும் விடாதவில்வாழ்க்கைய, மமையார் 

தோளாய் விழெலாசாரமே,.?? மற்றும் வருவனவற்றுற் 
காண்க, (Fm)



௫௮ வைராக்கியதபம், 

ஒன்றிய ure Amor இடுதற் 
குபாயமைம் புலினாடுக் இடுத 

லொன்றல இலையென் றதுசெய்வோனவைவே 
ண் டனைத்துமுன் விடாதுவைக் துறுத 

லென்றுமெவ் விடத்து மெனைமுத லுயிர்க 
ளெவற்றையுங்கொலைசெயேன் வெருட். டே 

"னென்றுசொல் விரஇ யொருவனா டொறுங்கை 

யிடையிஜனோர் படை கொளு மியல்பே, 

எ-.து. உயிரோடு பொருக்திய அஞ்ஞானவிராளைப் போ 
க்குதற்கு. உபாயம் பஞ்சேந்திரியங்களை நிக்கிரகம் பண் 

ணுதலொன்றுமே அன்றி வேறே உபாயமில்லையென்று 

அவ்வைநீஇனையு நிக்ரகம் டண்ணுவோன் அந்தப் பஞ் 
கேந்திரியங்களால் விரும்பப்பட்ட பொருள்களனை த இனை 
யும் முன்விட்டு நீங்காது வைத்துக்கொண்டிருத்தல் எக் 

காலத்தும் எவ்விடத்தும் என்னை முதலா௫ய வுயிர்கள் 
எவற்றினையும் கொல்லுதல் செய்யேன், பயப்படச்செய் 
யேனென்று சொல்லாகின்ற கொல்லாவிரதி யொருவன் 
எக்காலமும் கையின்சண் இடைவிடாது ஓப்பற்ற வாளா 

யுதம் பிடிக்துக்கொள்ளு முறைமையாம், ௪-.று. 

உயிர்களைக் கொலைசெய்யேன் வெருட்டேனென்று 

சொல்லாநின்ற கொல்லாவிரதி அவைசெய்தற்கு ஏதுவா 
இய வாளினைவிடாது கையித்கொள்ளுதலின் அலன் அவை 
செய்வானென்றும் அவன் கொல்லாவிரதி யல்லனென் 
அம் அறிகுதல்டோல் பஞ்சேம்இரியங்களை கிக்ரகம்பண் 
ணத் தொடங்கனோன் அவற்றால் அலுபவித்தற்கு ஏது 
வாயே விடயங்களைக் கைவிடாது யைத்துக்கொண்டிருச்



வைராக்கிய£பம், ௫௯ 

லின் இவன அவைகளை விரும்புவானெொன்றும் இர்திரிய 
சிஸ்ரெயெல்லனொன்றும் அந்தகன். (௪௪ *) 

தகம் ணன் கில்ட் பட்டாலே nil கூறு 

இன்றார். 

சாதக மசைக்கண் விட யமே GOL wT Eh 

சாத்திய மானபின் புசித்தம் 

காதல்வைத் இ டினப் பிரமவா னந்தழ் 

கஇகமோ விடயவா னந்தங் 
கோஇில்வீட் டின்பம் பெறுகலா விடினுங் 

கூடுதற் கெனிற்கரி பிழைக்கிற் 
HAC ori சிங்க மசனையே யன்றித் 

தேடுமோ தேரையூன் றினவே. 

எ-த. ஞான சாதக தசையின்சண் விடயங்களே அதத் 

குதி தடையாகுமாகலின் அவம்றினை வைத்துக்கொண்டு 

FT FELD பண்ணக்கூடாது. ஆனால் அவ்விடயங்களைச் சா 
தகதசைக்கண் அனுபவியாது சாத்தியமான பின்பேனும் 
அனுபவித் தற்கு வைதீறுக்கொள்வையாளால் அச்சாத்திய 

Bone bei Corr உதயமான அந்தப் பிரமானர்க தீ.தினும் 
இக்க வி டடானந்தம் அதிகமாக வேண்டுமாதலின் இந்த 

விடயானர் மே போதும், அந்தட் பிரமானந்தத்தை அ 
டைய ஞானசாச கம் பண்ணவேண்டுவதே யில்லை. ஆனால், 

சாதகம் பண்ணிக்கொண்டு வருமிட தீச் சாத்தியம் கை 
கூடிச் குற்றமற்ற வீட்டின்பம் வரது லபியாதகாலத் தா 
யினும் பொருந்தி அனுபவித்தற்கு அவைகளை வைத்துக் 
கொள்வே னென்பையானால் யானையினை இரையாகத் தே



௬௦ வைராக்கியதபம், 

இச் சென்ற Gi ்றமில்லாத ஒப்பற்ற சிங்கம் அர்சயானை 
தப்பிட்பொோயிற் மென்றால். அதனையே தே! தலன்றி அற் 

பமா யுள்ள ஜதேரையினது மா மி க ஜ்றைடம் இன் னத்தேடு 
மொ, எ-று. 

(PLOT Corti Gist? ULI இரையாக ர்ேடிச்சென்ற சிங்கம் 
அட்ச யானைகிடையாது போயிற்ருயிஐம் அதனையே தே 

மிடலன்றிக் கீழான தேரையர் இன்னம் தேடாதது 

போல் மேலான பேரிம்ப்றை அனுடவிம்சதி கொடங்டு 

னாம் அவ்வின்டம். எனச்ரூ உபியாது டோயிற்ருயினும் 
அசணையே விரும்பு தலன்திக் உழான ல்டயசசத்தை விரு 

ம்பானெவ்பதுஙு கண்டு கொள்க. *பிரமவானர்தல் ale 
மோ லிடயவானம் ற்ம்' என்றதற்கு உதாரணம்: பதி துவ 

| ரத்திழுகரம். eth க்கொடு மனு மிறர்தஇ மு.ரா வாரி 

ட,யா யொழிவற நிறைர்து, டோக்கொடு வரவ இன்றிய 
வமுறைட் பூரணமாகவுண் டவர்தாம், வீக்கிய கான னீ 
Orga விடய மேவுற முயல்வரோ முயல், ஜேக்குறு 

பாகீது ஞானிய காயு மொத்திடும் வாசியொன் தில தே? 
எ-ம், குறு, ந்திரட் ம. அமங்காட்டுஞ் Gb as மலுண் டெண் 

பலுதுய்ட்பார்க், காமங்காட்டு மயினியுவர்ட் பட் டடியே 
ரல், லேமங்காட்டு நானிகளென்றா லிவர்கெஞ்சிம், காம 

ங்காட்டும் பெரற்றிலர்கற்றார் கலையன்தே”? ௭- (ம், சிங்க 

மதனை பயன்தித்  _தே்மோ தே தீரையூன்தின' என்றதற் 
கூ உதாரணம் ; குறுக்இரட் மி. பாய்க்துமா வேழமொத் 

-ிட் பறக்குமத் தறுகண்யாளி, செய்ம், ay வுமிஐந்தே 
னா யிரையெனச் செல்லாதாற்போ, லாய்ர்துபன் மூதஇ 

யின்ப மருக்திட வுற்றகீரார், சாற்துயர் வரி;மொன்கித் 
தளர்கீதெழா தாடுவிட்டார்”” எ-ம், மற்றும் வருவனவற் 
ம் காண்க. (௪!)



வைராக்கியதீபம், ௬௧ 

படையெடுக் தமர்க்கட் சாருமோர் வீரன் 
பகைஞாைச் சயங்கொளா விஒினும் 

விடையெனப் பொருதாங் கிறத்தலே யன்றி 
Qui Se. வுன்னிடா னதுபோத் 

கடையென விடய மிகழ்ர்துபே ரின்பங் 

கருஜினோன் பெறுமலா விடிணு 
leo. wap தறைமா நிெவதலான் மறம்று 

மெண்ணுமோமண்ணின்வாம்க்கையையே- 

௭-து. அய மெடுத்துக்கொண்டு யுழ்தகள மீதிலே ச் 

ல்லாகி ற ஓட்டுற வரனாக வன் ௪ LIB BOM F செய 

ங்கொள்ளாத விடத்தும் இடபம்போல் அச்சுத்துருக்க 
ளோடுயு்தம்பண்ணி ர்க ரணகளக்திலே இறர்துபோ 
தலேயன்றிட் பயர்ீத மூதுஞுகொடுக்க நினையான், அது 

போல் இழிவெ:ற்று நுதிரந்து அற்பமாயுள்ள விடயானநீ 
கவ்தை இகழ்ந்து கைவிட்மப் பேரானக்தக்மை அடை 

யக்கருஇ நானசாதகச் தாடங்கிஷேன் சாத்தியம் கை 

கூடி அவ்வின்பத்தைட் டெரு Bans நாளுயிஞம் 09.6001 LOW 
யினும் இடைவிடாது அர்ந இன்பத்தை எப்பொழுது 
அடைவேனென்று கருதுவதேயன்றி மறர்தாயினும் தான் 

முன்பு இகழ்ச்து சைலிட்ட இல்வாழ்க்கையை மீண்டும் 

கினைப்பாறோ, எ.று. ் 

சுத்தவீரன் சழ்துருக்களைச் சயம்கொள்ளாதவிடத் 

தும் அவர்களோடு யுத்தம்பண்ணி இறர்துபோதலேய 

ன்றி முதுகுகொடுத்தற்கு நினையான் அதுபோல் சுத்த 
விரத்தன் ஞானசாதகம் பண்ணுமிடத்தும் அஞ்ஞான 

நா௪ம்பண்ணிட் பேரின்பத்தை அடையாஇிருர்தா னாயி



௬௨ வைராக்கியதீபம். 

னம் அந்தச் சுத்தவாசனையோடு கின்று இறந்துபோத: 

லேயன்றி விடயங்களை இச்சத்து இல்வாழ்க்கையில் இரு 

ம்பானென்டதும், யுத்தகளத்திலே வெர்ரிடாதிறர்தோ 

னுக்கு மறுமைக்சண் மீரசொர்க்கலின்பம் வருவதுபோல் 

சும்ம வாதனையோமி 8) oe? தாக்கும் மறுமைச் சண 

த்திலே வீட்டின்பம் வருமென்பதும் காண்க. (௪௬) 

இந்திர சாலச் தொருககர் காண்போ 

செனசக்தனு முதற்பிர பஞ்ச 
௩ந்இனுங் கெடினும் பூரியா வாடா 

௩ன்மனச் சனக னாஇயரு 

மந்திரி முகலோர் மீதுபூ பாரம் 

வைக்கொரே காந்தழ்துள் வஇியாத் 
தந்தொழி லொருக்கிச் சமாஇயுழ் றன்றோ 

தவிர்ந்தனர் காணவா தனையே, 

எ-து. இந்திரசால வித்தையிலே தேர் திருவிழா முத 
லிய மங்கலமும் அக்இனிடட்டூ வேவுதல் முசலிய அமங் 
கலமுமாய் விளங்காநின்ற ஒருபட்டண ததினைட் பொய் 

யென்று அறிர்து வினோகமாகக் காண்போர்போல் தே 
காதிம் பிரபஞ்சமெல்லாம் மாயாகாரியமாகிய பொய் 

யென்று அறிந்து அவைகள் அக்கமாய் விளங்குமிட தீ 

தும் அவற்றிற்கு காசம் வர்தவிடத்தும் பூரிப்பு வா 
ட்டமில்லாத நின்மல த்தத்தினையுடைய சனகராசா 

முதலோர்களும் மச்திரி முதலாகிய பேர்களிடத்து இரா 
ச்சியடா.ரத்தையெல்லாம் ஒப்பித்து ஓ ரேகார்தத் தான 

த்தல் இருந்துக்கொண்டு தமது இராசரீகத் தொழில்களை



mort sau Bit, ௬௩ 

யெல்லாம் ஒழித்து ஞான௪சமாதி அடைர்தல்லவோ அக் 
தக்கரண வாஜளையை ஒழிதழ்தார்கள், எ-று. 

Cuore es Bu Gi” என்ற சிறட்பும்மையால் பிரட௪ஞ்த் 
நை மெய்யாகக்கருதி அதன்கண்வரும் சுகறுக்கங்களி 

னுல் பூரிப்பு வாட்டங்களையடைய மலின சித்தர்க்கு 
அப்பிரபஞ்சக்கோடும் கூடியிரும்து கரணவாதனையை 
ஒழிதல் கூடாதென்பதாயிற்று. “இந்திரசாலம் தொரு 
டத உ ரூ க 3 . க ப கட 

த்குர் சாண்போரென என்றதற்கு உதாரணம்: ஞான 

வாடிட்டம். வெங்காதற் பெரும்பாம்பு நெளிபும்முய் கு 
Gouri வெறும் பொய்யென்றே, யிங்காசை யறகீகி 
யெல்லையிலாப் ட்மமப்குத் திருக நுவாழ்வாய், சங்கார கந் 

தர்ட்ட ஈகரிருர்றென் சிதைவுற்றென் நீதோ ஈன்றோ, பய் 
கான மனைமக்கள் வாழ்ச்தாலென் கெட்டாலென் wie 
மாயை”, மற்றும் வருவன வம்றாம் காண்க, (௪௭) 

சொற்றிடின் மயக்க மத்றுஇத் துளவச் 
சுகருமொண் டாழையைச் துறவா 

வுற்றிருஞ் சமாதி யுற்றகப் பற்று 
மொருவிவீ டடைந்தனர் சனகர் 

முற்றவ முனிவர் மால்வரு மொருநான் 
முகப்பிதா விடத் தவன் வளத்தோர் 

பற்றுமற் றகப்பற் றையுமுயர் சமாதி 
பணியொழித் செணியவீ டடைநங்தார். 

எது. சொல்லுமிடத்துப் பிண்டஞானத்தை மழை 
க்கு மயக்கவிருளின்றி உதயமாகிய அந்தச்சுகரும் ஓள் 
ளிய பிதாவினைத்துறர்து பெருமை பொருர்திய ஞான 
சமாதியை அடைந்து மற்றை அகப்பற்றினையும் நீட்டு



௬௪ வைராககியதீபம், 

Spor அடைந்தார். சனகர்முதலிய தவழமுனிவர் கால் 
வரும் ஒப்பற்ற கான்கூராமங்களையுடைய மது பிதா 
விடத்தும் அவனத செம்வற்தினிட மறும் ஒரு பற்ராயினு 

மின்றித் துறக்து உயர்ற்ஈ ஞானசமாகிகூடி. அகப்பற்றி 
* . ச் ௪ te ௪ * . 

னையும் ஓ ழி DQ gh தாம கருதி ய விட்டிணாயும் டைம் தார் 
அள) சொற, 

சுரம் சனகர் Lp as O0id 1 tb roam 0 வ ராகமகலைகளை 

யும் ஞானத்தினையும் ஆறிவி க்ரும் வல்லமையுடைய உத் 
plo பிசாக்களையும் அவரு செல்வர் இனையும் விட்டுத் 

௩ . * ச 3 ௫ . . 

Site eths ogni Osage அகப்பற்றை யொ 

ipl ai es ரர் என்ற EVV அக ப்பற்ரொழிட்பார்க்ளுச் சங்கமா 
காதென்பது அறிர்றுகொள்க. (௪௮) 

dg முணர வேண்டினோன் மனைமுற் 
சகலமும் விடுத்துமெய்ஞ் ஞான 

(Lp இரை இக ழச் சமாதஇயுற் றல்லான் 

(ip யுமோ வென வுமை முதலா 

வைத்ததற் குழாத்தை யொ ௫ விரீள் கல்லான் 
a ¢ பி ட்ப tf ட் மரத்தினீ ழலிற்சமா இயையுற் 

நத்தனே யுணர்த்தினானெனிற் பினும்வே 
றறை சனம் மிகுமட னன்றே, 

எ-று. பரதத்துவம்தை றியலிரும்பினோன். மனைவி 
முதலிய சகல பறிறுக்களையும் விட்டுத்துறக்து மெய்ஞ் 

ஞநானமூத்திரைவிளங்க ஞானச௪மாஇயை அடைந்த ரலன்றி 
ற ச oy உ ச் 

அதனை ௮திய & கூடுமே ரவென் ௮ மக ரே தவிமுகலாயுள் ள 
srg கூட்டங்களை யெல்லாம் நீங்கி உயர்ரக கல்லால 
மாத்தினிழற்கண் எழுந்தருளி ஞானசமாதியை அடை



aneurin sous Bien, ௬௫ 

* அ மசாே தவனே அதிவிர்சானென்முல் பின்னரும் வே 

Go சனகராசா முதலிய பேர்களைத் இருட்ட £ர்தமாச எடு 
ம துக்கூறு தல் ஈமது மிகும் அகியாமையல்லவோ, எ-று. 

மமய்ஞ்நானமுத்திரை - மனோமெளனம். மகாதேவ 

சிரம் அறிவிட்பா ரின்மைமின் ₹பிறும் வேறறைதனம் 
மிரு மடம்” என்றுர்- “மனை முதம் சகலமும் விடுத்து”. 

என்றதற்கு உ௨ராரணம் : இருமச்இரம். *விரைந்தன்று நா 
லவா கஞ் மெய்ட்பதி சூழாது, பு சநீதகலலா னிழ ம்புண் 

ணியன் சொன்ன, பாரச்தன்னை. யோராப் டழுமொழி 

யாள, ரூரர்தலவ்மை யாக வொருய்குின் முரே, எ-ம் 
இருக்கடைக்காப்பு. “தர்றைகு Tid புத்திரர் HOO CYL Got 
ோன்றிஞர் காரமென்னாம்; பற்தநீங்காசவர்க் கூய்க்து 

டாகி இல்லெனப் டழ்தினாயே, வெம்நீ முடியா ராதி 
பார் சோதியார் (Cau 5G os, செர்தையா ரூர்கொழு துய் 
பலா மையல்கொண் டஞ்சனெஞ்சே” ௭-ம், தேவாரம். 

_ழமடனால்வரும் டண்டூளகூற்றமும், விழவிடாவிடின் வே 

ண்டிய தெய்தொணா, இம் கொள்சேறையிற் செந்நெ 

நிமேவியே, வழக ஞருளரஞ்சுவ தென்னுக்கே?? எ-ம். 
மற்றும் வருவனவற்றுாற்காண்க, (௪௯) 

எடுத்துள குடும்பச் சுமையொடீண் டொருவ 

னெயங்ஙன ஞானவா சானை 

யடுத்தவ னேவ ஜெொடுக்தருள் சுரக்கு 
மளவுகின் றுளமகிழ்ர் தன்னோன் 

கொடுத்தநாள் வாங்டிக் கொளும்பர மாரத்தங் 

கூடினுங் காலமா இகளாத்



௬௭ வைராக்கிய பம், 

நடுத்துரை தொழிலை விடுத்தலாற் சமாதி 
சார்ந்தஃ துணாவும் படுமே, 

எ-ு. இவலிடத்து ஒருவன் தான் சுமந்துள்ள GB 

ம்பபாரத்துடனே எப்படி ஞானாசாரியனை அடைந்து அவ 
னுக்குட் பூரணடுருடை வருமளவும் அவனத ஏவற்பணி 
விடை தொடங்டுச் செய்துகின்று அர்த ஞானாசாரியன் 
இருவுள மகழ்ர்து ஞாகே னணாடதேச ழ் தீதை அனுக்கிரகம் பண் 
ணின காலழ்துத் தான் டெனுவான் 1 கால தேச வர்தீ 
துமானங்களினால் அந்த ஞானாசாரியளை அடைந்து அலுக் 

இரகம் டெறக்கூடமோயிஞம் வாக்காம் சொல்லும் வசனம் 
களையும் காயத்தாற்செய்யுர் தொழில்களையும் பண்ணாது 
விடுத்தாலன்றி ஞானசமாதி கூடி ௮ம்த ஞானத்தை அறி 
யவும் கூடுமோ, எ-று. 

ஞானாசாரியரைத் தெடிச்செல்வோன் குடும்டத்தோ 
டுஞ் செல்லக்கூடாமையின் “குடும்பச்சுமையே ரடு எங்கன 
நோனவாசானை யடுத்து” என்றார். டன் பக்குவா பக்குவங் 
களை அறியவேண்டி. ஒறாவருடமுதல் பன்னிரு வருடமள 
வும் பரீக்ஷை பார்க்குதலின் *அறுள் சுரக்குமளவும்" எவன் 
றும், குடும்பிக்கு அவ்வளவு நிற்கக்கூடாமையின் “ஏவ 
ஹொடுத்துமின்று” என்றும் கூறினார். சாலதே௪ வர்தீத 
மானமென்றது அற்பமாலம் இராச கலகங்களினது சரி 
தீதிரம், அவற்றால் அவரிருக்குமி.. த்தில் இவன் சென் 

“orem இவனிருக்குமிடத்தில் அவர் வர் $தாசாயினும் 
தெய்வகதியாகச் கூடுதலிற் ‘Gn Lp gold’ என்றார்; குடும் 
பிக்கு வாக்ஞுக்காயங்க ளஎடங்காமையின் மனோலயம் பண் 
ணச்கூடாது, மனோலயம் இன்மையால் அஞ்ஞானம் திவி 

ருத்தி ஓகாது ; அஞ்நோன நிவிறுத்தி இன்மையால் ஞா



வைராக்கியதீபம், ௬௭௪ 

ஜனேதயமாகாது, ஆகலின், *தடுத்துரை தொழிலை விடுத 
தலாற் சமாதிசார்ர்தஃ துணரவும்பமிமே” என்றார். இத 

ளும் ருடும்பிக்கு ஞானாசாரியரை அடைறீது அனுக்ரகம் 
டெற்ற காலத்தும் சமாதகூடிப் டரஞானமுணரக் கூடா 
தென்பதுங் கண்டுகொள்க; (@o 

தனித்திரு கொருதம் மனக்தையைம் பொறி 
வாய்த் தடும்ககப் படுத்்தஃ தெம்தை 

நினைத்தெழா நின்ற Aen pi Cord Gor 
நீக்சூவர் வாக்கொடு தொழிலைப் 

பினைத்தடை யாம்போக் சூவரில்வாழ்க் கையை 
யும் பேச்சா டொறும்பழ குரி 

olen gb BNO) ஜொன் மேனும் விடார்பிறர் காண்ப 
நன்மையா னகப்பற்றே விடுப்பார். 

oT- Hie ஏகாந்தஸ்சான சதைப் பொருர்தியிருந்து ஒப் 
LPO தமது மனத்தைப் பஞ்சட் “பொதிவழியே ௪ுகமூக 
மாய்ச் செல்லாது உள்வாங்கி அகமுகப்படுத்தி இந்த 
மனம் என்னத்தை ினைத்துக்கொண்டு எழுகின்ற தெ 

ன்னு அறிவின் பார்க்குமவரே வாக்குக்காயங்களினது 
ட தாழில்களை நினைத் துக்கொண்டி எழுடன் றழென்று அறி 

ந்து அவ்வாக்காற் சொல்லுரச்தொழில்சளையும் காயத்தாற் 
செய்யுக் தெ! நில்களையும்விட்டு நீக்குவார். அவ்வாக்ஞுக் 
காயங்கள் நகிவிருத்தியாகலின் இல்வாழ்க்கையைப் பாது 
காத்தற்குத் தடைவருமாகலிற் பின்னர் அந்த இல்வாழ் 
க்கையையும்விட்டு நீக்குவார். வாசசஞானமாட௫ய வார் 
திதைகளோடு எக்காலமும் பழக்கமூடையார் விடவே 
ண்மமென்று கூதிய ஈதனைத்தினுள்ளும் ஒன்றாயினும்



௬௮௮) வைராக்கெஇபம், 

விடார். பிறர்காண்பதன்மையால் அகப்பற்றொன்றையு 
மே யொழிப்பார், எ-று. 

வாக்ஞுக்காயங்கள் நிவிருத்தியாலா விடத்துப் புறப் 
பற்றைப் பாதுகாக்கற்காத். தடைவரு திலாலும், அயை! 
பிரவிரு ஈதி யானவிடத் wl அகுப்பற்றை 8 gpl sh தற்குத் 
தடைவருதலானும் *தடையாம்? எனருர். புறப்பற்றோ 

டி.ரும்து அகப்பற்றை ஒழிக்கத் தொடங்குதல் அவ்விரு 

வகைக்கும். டமுதென்பதும், அகப்பம்றமை ஓழிக்கக்தொ 
டங்கனொன் புறப்புர்ை ற முன்னர் he வண்டுமென்ப 

தும், ‘Jot காண்பதன்மையான அுகப்பறிறே விடுப்பார்* 

என்றமையால் தமக்கென அவர்க்கு அசப்பற்றுப் போய 
இன்றென்டதும் காண்க, (Gls) 

௪ * ச ௫ (hoe . 

CIOS SG PSFOTD wh SFbiat இலர்க 

டாழுயு மெறியதின் றெனுஞ்சம் 

பந்தனா ருரையும் வேண்டிய தெய்தப் 
படாதுசும் மமும்விடா விடினெ 

னெம்தைவாக் கரைய ருரையுமா இயவாக் 
தஇியம்பிர மாணமா மெனக்கொள் 

புந்தியார் புறப்பற் றுறவகப் பற்றைப் 
போக்கவாய்ப் போக்குத லிலரே, 

எ-து. தம்ஜைதாய் முதலி: பந்தங்களை நீங்காதார் 

க்கு உய்ந்துபோகநெறி இன்றென்று கூறிய திருஞான ௪ம் 
டந்தமூர்த்திமாயனார் வாக்கியத்தை தியும், த தாம் வேண்டி. 
யது எய்தொணாது மாதர் மூதலிய சுற்றமும் விடாவிழி. 

னென்று கூறிய எங்தையாயெ திருகாவுக்கரையர் வாக்கு 

யத்தையும் இவைமுதலிய ஆப்தவாக்கியங்களையும் பிர



oor dé Bu But, ௬௯ 

மாணமாகம் கொள்ளுகின்ற i ன்மதியுடையோர் புறட்ட 

ம்றிருக்க அமட்பர்றை ஒழிப்போமென்று வாய்ப்போக் 
கார், எஃறு, 

அவற்றிற்கு எதிர்மறையான ஆப்த வாக்கியங்களைப் 
பிரமாணமாம் கொள்ளா ஜார் அய்வலம் கூறுவரொன்பது 
சாண்௪. வாய்ப் Linden age? ல் செய் யாதிருந்தும் செய்தே 

னென்று சொல்லும் விருதாச்சொல்லென்றறிய, (௨) 

பம் மார்பன் உயிர்ட்சார் 4 * ay? இருவலைர் சார்புள்ளும் உயிர்ச்சார்டை விடுத்துப் 
டொருட்சார்போ Whig அகப்பற்றை ஓழிக்கக்கூடா 

a தோவென்ற உடபோமோக்கும் கூறுஇன்றார். 

விடுக்குகர் புறப்பழ் மஇனுயிர்ச் சார்பை 
விடுத்துமற் ஹையபொருட் சார்பைப் 

பிடிக்குச லொழுங்கன் தெனினுறை யிடமும். 
பேணு (ap கொழித்தற் G) gen Gow 

படிக்கணி யுரைக்கக் கேட்டன முனைப்போத் 
பற்றிநோக் காமையி னன்றோ 

விடுக்கணென் றனைத்தும் விடுத்தன ரூலக 
மேத்துபத் இரடரி முதலோர், 

எ-.து. நுகப்பற்றை ஒழிப்போர்க்கு இருவகைச் சார் 
டாய பு. ப்பற்றினுள் உயிர்ச்சார்பைவிடித்து மற்றைப் 
பொருட்சார்பைம் பிடி.க்குதலும் மார்க்கமன்றென்றால் 

நீர் சொன்னவையெல்லாம் விடுப்பினும் இருத்தற்கு ஓரி 
டமாயிலும் Spur டிக்குதல் குற்றமெனவே பூமி 
யின்கண் நீ ஒருவனே க சொல்லம்கேட்டி ) ஆறிந்துனம். உன் 

ஊனப்போலக் கூர்க்து விசாரியாமையாலன்றோ பற்றுக்



௭௦ வைராக்கியஇபம், 

களியாவும் துக்கமென்று அறிந்து எல்லாப் பற்றுக்களை 
யும் உயர்ர்தோர் தோத்திரம் பண்ணாகின்ற பழ்இரஇரி 
சாசா முகலாயினோர் விடுத்தார்கள், எ-று. 

 உனைப்போற்பற்றி (நோக்சாமையினன்றோ * என்ற 
மையால் குறிப்பால் © அறியாமையினாலே கூறுஇன் 
ரூயென்டது காண்க. பத்திரூரி முதலாயிஜேோர்” என 
வே பட்டணத்துப்பிள்ளை முதலாயினோரையும் வருவித் 
DE காண்க (௫௩) 

பொருட்சார்பால்வரும் குற்றம் மேல்வருஞ் செய்யு 
ஞூட் கூறுஇன்றுர். 

துறந்தவன் பொருட்சார் புறவறி விலர்க்குத் 
தூயஞா னாஇசாத் இரங்க... 

ளறைர்திதம் பேசிப் பொருள் கவர்ம் 55@) 
னச்சமு, மிச்சையா இகளுஞ் 

செறிக்துற வகத்துண் டனியவூ ணிருக்குஞ் 

செய்தியா னெய்சொரி தழல்போ 

லிற்திடாமனவா தனைபினைச் தசதோொணக் 
தையெவ் வணத்தினான் முடிப்பான், 

எ-து. பொருட்சார்பு இருக்க உயிர்ச்சார்பைத் அறச் 
தவன் அறிவில்லாத பேர்களுக்கு ஞானசாச்திர முதலா 
யவற்றைச்சொல்லி அவர்க்கு இதமான வார்த்ழைகளைப் 
பேசிப் பொருளைவாங்கிட் புதைத்து அதனால் பயமாசை 
முதலியனவும் மனத்தின்கட்பொருந்த இனிமையா௫ய 
வூண்களைட் (சித்திருக்கு முறைமையால் கெய்யினைச் 
சொரிச்த அ௮க்னிபோல் மனத்தினது வாதனைகள் இற



வைராக்கிய£பம், எக 

ந்து போகாவாசலிற் .பின்னர்திதான் அசுப்பம்றின ஒழி 
க்கவேண்டுமென்று எண்ணிய எண்ணத் இனை எந்துமுறை 

மையால் முடி.தீறுக்கொள்வான், எ-று. 

அறிவில்லார்க்கு நானசாத்திர முதலிய கூறுதலினா 
னும் டொருள் கவர்தலினாலும் ஆகனாம் பய மாசை சூ 
சோத முதலிய வருதலாலும் செளக்யெ போசனங்க 
ளைப் புசித்தலாலும் மனம்தின்கண் வாதனை கெய்சொரி 
திழுல்போல் மேன்மேல் ஏறுதலிற் பொருட்சார்பு இருக் 
கத் இறந்தோனுக்கும் அகப்பற் ஜொழித்தல் கூடாதென் 
பது இதனாம் காண்க. (௫௪) 

பொருட்சார்பினுள் எல்லாவற்றையும் விட்டு ஓரிடம் 
டற்சியிறார்து தவம்பண்ண லாகாதோ வென்ற சீடனை 
கோக்க அவ்விடத்தால் வரும் கூற்றம் கூறுகன்றார். 

'பொருளறத் துறந்து பயிக்கமேத் நருந்திப் 
பொருக்இனு மோரிடம் பிடிழ்துள் 

வெருளறப் பனியா இயினுடற் பழக 
வேண்டுமின் முஞூத முனு 

மிருளறத் தீப மேத்றன்முன் ரொழில்க 
ளென்றும்வேண் டிடுதலா னிடரு 

மருளறச் ரிதலை முதலுயிர்க் சூறுக 
மைதலு மதன்பொருட் டாமால், 

எ-து. பொருட்சார்பினையும் விட்டுத் துறந்து பிச்சை 
யேற்றுண்டு ஓரிடத்தைப் பற்றிக்கொண் டிருக்தா ஞாயி 
ம் மனோபய நீங்கவும் பனிமுதலியவற்றுள் தேகம் பழ 

Ge



௪௨ வைராக்கியதீபம், 

கவும் வேண்டும், பழக்கம் இன்மையாகுதறாஜம் இருள் 
Biren திபமேத்றுகை முதலிய தொழில்கள் எக்காலத் 

தும் Cnet டுதலால் தும் பமுஞ் ச வகாறுண்ணகியம் இன் 
றிக் செல்றுமுதலிய உயிர்களுக்குக் துன்பம் செய்குத 
லும் அவ்விடம் பிடிக்க பொருட்டாக. வரும், எ-று. 

ஓரோர்காலத்து அவ்விடத்தியா நீங்கி இருள் காட் 
மு கலிய இடத்துச் செல்லுங்கால் மனேடையம் தோன்த 

லிற் பூரணபாவனை மறக்கும் ; பனி மழை வெய்யில் கா 
ற்று முலியவற்றாம் காயத்திற்கு வறாுக்தம் தோன்றலிற் 
சமபாவனை மறக்கும்; விளக்கிடல் அலடெல் மெழுகல் 
முதலிய தொழில்கள் எக்காலமும் வேண்டுதலின் இராக 

தீனுவேஷம் பிறக் கும்) அதளுல் மனோலயம் பண்ணக் 
கூடாது. செல்லு கொதுகு மூடு எ௮ம்பு தேள் முதலிய 

உயிர்களுக்குச் சீவகாருண்ணியம்தை விடுத்துத் துன்பஞ் 

செய்தலின் மனதி (தின்கண் அழும் :கேறும்; இவையெல்லா 

நீ துறவற; தீதிற்குட் , பங்கமாகலின் *கனக்கென வோரிட 
ம்பிப், தலும் ஆகாது” என்றார். அவ்விடம் ஆகாதென 
Ca பொறுச்சாவடி. புறர்இண்ணை பாழ்ங்கோயில் மலை 
முழை மாரசிழல் முதலிய இடத்தில் இருக்கவேண்டுமென் 
பதாயிற்று. (௫௫) 

பிறிதுகோய் சன்னோய் போன்றுபோற்றுனேழ் 
பெரிதுநூ லரிதினோ்௩ துணர்ந்த 

வறிவினு னுண்டோ வாவதென் தமையா 
னறைதரு சராசர மெயைக்குஞ் 

சிறிதுமோர் துயர மறவியுற் Come 
செய்யுமே மெய்யுணர் வடைவான்



வைராக்கிய இ பம். GT Ih. 

மறுவறு துறவைப் பொன்செய்வா ணிகர்போ 
ல் வரும நா டொறும்வளர்ப் பவனே, 

எ-று. பிறி ஜாருமிர்க்கு வர்து துன்ப இலே க் தனக்கு 

வற்தி துண்டக்ஹதைப்போன்று போற்றிக்மெ ரன்ளானாடுல் 
பெரியதாயெ சாத்இரங்ககா அரிதினால் கம்நறிர்த அறிவி 

னால் ஒருபயனாவ துண்டோயென்று இருவள்ளுவகாயனார் 
கூறினமையால் சொல்லப்பட்ட சராசரமாயுள்ள எல்லா 

வுயிர் கட்கும் சிறிதாயினும் ஒரு துன்பழ்தி ம மறந்தாயி 
ளும் செய்யனோ மெய்ஞ்நோன கைப் பெறு ம்பொருட் 
டுக் ஞுற்றமற்ற துறவறத்திளப் டொன்தேடுகம் செய்யா 
கின்ற வாணிகர்போல் இரிகரண ங்களினாலும் வருந்தக் 
இனந்மோறும் வளர்ப்பவன், எ-று. 

கல்வியதிவிற்குட் பயன் 2வகாறுண்ணியமாகலின் ஆதி 
வினாலுண்டோவாவது” என்றார். பொன்செய் வாணிகர் 
கொள்ளுதல் விற்றல் உரைத்தல் முதலியவற்னாம் பொழு 
ளை வளர்த்தல்போல் கிற்றல் இருத்தல் BW dye நடத் 

தல் ஓடல் முதலியவிடத்தும் உயிர்க்கொலை புரியாது, துற 
வறத்தினை வளர்க்கவேண்டுமென்டது காண்க. *பெரிது' 
தாலரிதினோர்ந்துணர்நீத வமிவினானஊாண்டோ வாவது” என் 
தற்கு உதாரணம் : ஞானாசாரம். *₹மருளுறு மெவையு 
அறி மயக்கறத் நெளிந்து ளோர்க்கு, மறாளறத் துறக்க 

லாகா வய ரு பொருளு மில்லாத், Os matter ude 
லானுஞ் சியமவ ௬ளமுமன்னு, மருளினை யறிதலானு 
மவர்செய லருளறர்தான்”? எ-ம், அருட்பிரகாசம் **உயிர் 

இித்தமென் ஐறிர்தாலு ஈல்லோர்பல் லுயிர்களுற்ற, துய 
ருக்பெங்கல் புதுமைகொல்லோ வருட்டோன்றன் மூன் 
னட், செயிருற்றதேவர் குறைகேட்டிரங்டுத் திருவுளத்



௪௪ வைராக்கிய பம். 

தூ, டயரவுற்றுளு£ தண் ணீரம்கமாமணி யாய்த்தெனி 

லே? எ-ம், வரும்; மற்றும் வருவனவற்றாம் காண்க. (௫௬) 

மன க்கினிய வனும் வகைசரா சாரங்க 

ணினைகவென்் றுமைக்குரைக் ததுவும் 

வினைக்கடல் கடந்த LIT Bil (Lp ih சிவிகை 

sinh gi ole ஐதுவுமோர் மேலோர் 

பினைக்கொல்பாம் பா. யுறுதலஞ் செலுங்காற் 
பேணலிம் 6D LD LM இடும்போ 

இனக்கறையா னா இயமரி பாதங் 

குர மாரி யாதி யங் இடவொர். 

எ-து. ஒருவன் தனக்ஞூதி வான் இனியவளாய் ந் குன்னை 

ப் பாதுகாக்கு முறைமையபோல் சராகரங்களாயள்ள உயிர் 

களைக் கருதுகவெளா மகாழேயிக்கா மகாதேவர் ஆறிவாசா 
ரங் கூரியவகளையும் சரியை இரியை யோகங்களுக்கு ஏது 

வாகச் செய்யுர்கொழிலாயெ கடலைக்கடக்து கின்ற பர 
கர் முன்னர்ச் சிவிகை சுமர்றுகொண்டும் உயிர்க்கொலை 

வாராது நடந்து சென்றவதனையும் விசாரித்து ஆறிர்தமே 
லாயினோர் பின்னர்ச் கொல்லுகின்ற பாம்புமுதலிய துட் 
டப்பிராணிகள் உறையுமிடத்தில் போம்பொழுது தம் 

மைப் போற்றிக்கொளளுதல்போல் டக்ஞும் டொழு து 
கூட்டமாயுள்ள செல்லுமுதலிய ௪ரவயிர்கள் இறவாம 
லும், முளைமுதலிய அசரவுயிர்சள் காசமாகாமலும் நடப் 
பார், எ-று. 

ஈகரவாக்யெத்தையும் அவர்வாகஇயத்தின்படி. கடந்து 
கொண்ட பெரியோர்கள் சரித்திரத்தையும் அறிந்த மே



வைராக்கயதீபம், or) 

லோர்களுக்கு அத ஈடை வறுமென்பதறிக. © soo gGloo 
ர் _ ச ப பட ணவ டட. 8 ட, யவஷஞம் வகை௪ராகரங்கணினைக?” என்றது AG உதார 

ணம்: தேலிசாலோத்தரம் 6 ஏலம்ிய னணாம்வகையே 
ITED Mes SST A Duong, Atif Ba sparni புகழ்வார்பா 
லொத்திருக்கு E ircorouS ior, மம த்துடைய ணாணலவ னாமு 

ரைத்ஃ வாசார, மணை துடைய னாஃவறி மெ.றிஃமமு மை 
ம்பாலாய” எ-ம், “நடுங்காம லெயவுயிரு ஈறுக்காது அரு 
ம்டனேதிதும்) பிமங்காது மூதலெவையும் பிரசமலர் கொ 
wun gl, விடுங்காலா லூ pi DBI bg 8 வரைமலர்க ளவை 

யே, யமிங்காலன் ஐனையட்ட வம்புயங்க ளருச்சிப் 
பான்?” ௭-ம், வரும். மம்றும் வழுவனவம்றாற் காண்க. (] 

தம்மிடம் தேனும் தமக்கினி யவர்பா 
லேனுமோ ரிடர்வற்து சாரி 

னம்மவூழ் முறையென் தறிர்துமேழ் கடலோ 
சணுவென வுருரூமென் போல்வா 

ரிம்முறை துயர்வே றுயிருறி னிரக்க 
மின்றிய தன்றியும் தம்மால் 

வெம்மைய கொலையொன் நடையினு மதனூ 
ழென்பதென் மிகமுக மலர்ந்தே, 

௭-து. சம்மிடத்தாயினும் தமக்ியராயுள்ள சுற்றத் 
தார் முூதலியாரிட தீதாயினும் ஓர் துன்பம் வந்து பொரு 
நீதிற்ராயின் ௮அகனை ஊழ்வினைப்பயனென்று ஆலிந்திருக் 
௮ம் சத்தசாகரமும் உாணுவென்று சொல்ல நெஞ்சமெல் 
லாம் மெக்குகெக்குருஞும் எம்போலிகள் இர்தமுறையே 
வேறொரு உயிர் துன்பத்தினை அடையின் இரக்கமின்றி 
யிருப்பதல்லாமலும் ஐம்மால் ஓருயிர் வெவ்விதாகிய



GT oir வைராக்கியதீபம், 

Glare Quin ost அடை Wo sh OSI. oh நு அத னாழ்வினை யென்று 

சொல்லுவது என்னை மிகவு மூசமாலர்நீ து, எ-று. 

அறவைறமுடையார்க்னா ஒருயிரால் ஒருயிர்க்குத் துன் 
பம் வற் அதிரி யி, (ஷம் Hee PB: di கம்மை ஆறியாமல் , ய ம்மால் 

லூர் துன்பம் வீ றாம் Geo இ yr bes Sender GG io யன்றி இச 

க்கமின்றியிருத்தல் பமுதென்பது காண்க; ௫ ௮) 

இம்மையி னிகழ்ச்சி மறுமையிஜழ் சிறுமை 

யெப்துமென் றுயிர்க்கொலை புரியாச் 

செம்மைபைய் கனக மாஇகைப் பற்முத் 

துறவினைச் சிலரடை௩ இடினும 
தம்மையொழ் துயிர்க ளனைழ்தையுங் காணு 

தயவுயர் தபனிய முதில 

மும்மையு மோட்டிழ் காட் மூலன் னையிற்காண் 

மிறமவொரசோர் தவர்க்கலான் முடியா, 

எ-று... இம்மைக்கட் சீவர்களாம் பழிப்பும், மறுமைக் 

கட் பிறலித் துன்பமும், வருமென்று கருத உயிர்களைக் 
கொலைசெய்யாம செம்மையினையும், பொன் மண் பெண் 

ணென்னு மூவகையையும் டற்ராத துறவினையும், இந்த 
முறையே சிலர் அடைர்தாராயினும் தம்மைப்போல் உயி 
ர்களெல்லாவற்றினையும் காணும் தயவும் உயர்ச்த டொன் 
னாஇ மூவகையினையும் ஓட்டினைப்போலவும், காட்டினைப் 
போலவும், அன்னையைட்டோலலவும், காணுச்துறவும் ஓசோ 
ர்தவருச்கல்லலு கூடாது, எ-று. 

இம்மை மறுமைகளைக் குறித்துக் கொலைசெய்யாது 

பொன்னாதிமூவகையையும் ஓடாதிகளாகக் காண்போர்



வைராக்கியதீபம், ௪௪ 

துறவுசாதகரன்றும், அவ்விருவகையையும் சூறியாது 
சுபாவமாகத் தம்மைப்போ susie ாக்கண்டு பொன் 

னுதிகளை ஓடாஇஃகளாகம் காண்போர் து மவுசாக்தியரொன் 
றும் அறிக; அச்சா இயர் அரிய ராகுலின் “ஒரோ sours 

கலான் முடியா? என்றார். (@) 
ந 

அறைதலிழ் கொல்லா உலத்தது கோன்மழை$ 

யெனவரு டுறவுசா ரகத்.தா a 
Amines 1/0 Gu சினமழுக் காறங் ~ 

குறாமையா nm Gar Ae ஞ்சொ ல்க்ஷ்முழை * 

புறமுரை யாமை ம ருமிய 6 விர ண்டீர்ற், ஷா 
பொருவின்மெய்யு Loi fi Cert நீ இரை bE 

னிறைபெரும் தவத்தோர் ger Ba விம். நான்கு 
நிகமுமென் Hasire puri, 

ot~ gil. Du aan & கொல்ஷீத் ரு 9 ப ணிகினேயுடையது ஜவ 

மென்று இருவள்ளுவகாயஞ்ர் ஆ நூலின் ஒன்றிறும் பழ் 
இற்ற துறவு பாரும்  தின்ள்ள pea சவகாருண்ணிய 

நிலைடெற்றிருக்கும் 4 ஆறு நிலைபெற்திருக்கவே அவ்வுள்ள 

த்தின்சண் உயிர்களிடத்துக் கோபமும் பொறாமையும் 
பொருச்தாமையாழ் கோபமின்மையாற் கொடுஞ்சொற் 
கூறாமையும் பொராமையின்மையாற் புறங்கூருமையும் 
உளவாகும். அிபாருக்தாநின்ற இவை யிரண்டினாலும் கொ 
டுஞ்சொற் உமூமையால் ஒப்பம்ற மெய்மை கூறலும் 
புறங்கூறுமையால் உயிர்களுக்கு உறுதிமொழிகளை ஆரா. 
யந்து கூறுதலும், உளவாகு மாகலின் இவைகால்கும் 

நிறைந்த பெரிய நவத்தினையுடையார் வாக்ன்கண் விளங் . 
காகிற்குமென்று சொல்லுவர் பெரியோர், எ-று.



எ mourn Bw Bue, 

உள் எத் துறவில்லாதார்க்கு அறுளின்மைய ra Cantu 
மும் டொழுமையும் உடையாராகலிற் கொடுஞ்சொழ் கூ 

அறலும், புறங்கூறுரலும், டொய்மை கூறுஉலும், பயனில் 

சொற் கூறுமலும், அகிய இர்கானமும் இவரது வாக்கன் 

கல விளங்குமெல் பழு காண்க, இ னால் உள்ள PBL 
வுடையோரே மனம் வாக்ளூகச் காயங்களினாலும் உன்மை 

யுடையோ Orrin Bate பு இங்கூற ல் ழிறரைக் காணளுத 
விடத்து இகழ்ர்து கூறுதல். உறுதிமொழி மட்டினை 
அடை ஐற்ரூ ஏறுவானமொழி. (௬௦) 

கான்றசோ நழனிழ் கண்டுபொய்ப் போக 
மனைத்தையுங் கைவிடுத் இடினுக் 

தோன்றுல இனைமெய் யெனக்கொடு மீக்கூழ் 
றுறவிரமுப் படையினசம் துறவோன் 

ere ger Yor gor got dy யெனவு£ 

தற்பரா னற்தமும் றவனைப் 
போன்றிரு விழிமேற் செருகியிண் டுரைக்கும் 

பொய்யையெவ் விதத்இனாற் போக்கும். 

எ-து, ககன சோறுபோல் மாயாகாரியமாடிய பொய் 

ட்போகங்க ளவைத்தினையும் கண்டு துறந்தானாயினும் கா 
னற்சலம்போழ் பொய்யாய்த் தோன்றுகின்ற பிரடஞ்ச௪த் 
இனை மெய்யாகக் கருதிக்கொண்டு €ர்த்தியை அடைய 
விருப்ட முற்ரானாயின் ௮ர்தத் துறவியானவன் தனக்குள் 
ளே சாக்ஷியா யிறுந்துள்ள தனதுள்ளமானது தற்பரா 
னந்தம் பெற்றது இல்லை இல்லை யென்று தனக்குக் கூற 
வும் தான்பிறருக்கு அந்தத் தற்பரானந்தத்தைப் பெற்ற 
வன்போலும் இரண்டுகண்களையு மேலேசெருக இவ்வி



வைசாக்கெ பம், ௭௯ 

ம். 

La Ab ath கட்குறிப்டாற் கூறும்பொய்யா ல் வரும் பாவு 

இனை எந்தமுறைமையாற் போக்காவான், எ-று. 

ஐயன் சானிஎன்னிதஇமான் பொய்யுரைழ்த பாவம் தீர்க 
கக்கடூடாமம். இம்மைச்சண்ணே நும்பம் வருமாகலின் 

தேவர்க்கெல்லா. மேமாய இவ௪ன்னிதியில் அசத்தியய் 
கூறியடாவம் தீராஜெல்பது அறிவிக்க [எவ்வி EB eo 

டோகளும்? என்றுூர். “சான்ற காயுள் நன்னுள மிலையெனா 
வும்” என்றாரா உழாரணம் : பெருற்இரட்டு. 8 துன்னெ. 
ரசம் DOT EHF Hs Dea) QM & oh ts oh Bas hott Geoor L தீ, ் 

வன்பெஞ்சு மாடம் கூடமேபுரிவோன் வஞ்சகக்கூடற்றினுங் 
கொடியோன், பன்னுங்கா லவன்றன் றெரிசனம் பரிசம். 

பமு௮ம கிரயவே துவுமாம், புன்னெஞ்சாலவனும் போ 

யா மெய்திட் பூமியுள் எளவுமேனாணால்'” மம்றும் வரு, 
வனவற்றாம் காண்டி (௬௧) 

இச்கிற னருள்கைப் பிடிழ்தெலாம் விடுத்தோ 
னேவல னொருவனஜோே டுறினுஞ் 

சித்தசசஞ் சலமுண் டவனொரோர் காலைச் 

செயுஞ்செயல் பிழைக்கினுட் €ற்றம் 
வைச் இடப் படுக லாற்றன துடற்பால் 

வந்தொரு பிணியுறிற் றுணிவோ 

டத்தனே புளனென் நிருத்தலி னிருத்த 
லரிதனோன் ழனையுறி னதனால். 

௭-து. இர்சமுறைமையே €வகாருணியமொன்றுமே 

கைப்பிடி.த்.துப் பழ்றுக்களா யுள்ளனவெல்லாவற்றினையும் 
துறந்தவன் ஏவலாளளுய வொருவனுடனே கூடியிரும்.



௮0 வைராக்கியஇபம், 

. ௬ ௩. a ச் * ச ௬ 

தாளுமிஞம் அவன் ஒரோர்கால நீதிச் செய்யும் ஏவம் 
பணிவிடைகளுள் ஒவ்வொன்று தட்பச்செய் தானாயின் 

aon on ds BD கோபம் வைக்கட்படுதலாலும், தனது தேக 
ம்தின்கண்ணே ஒரு வியாஇ வர்தடைர்தால் அவ்மியாதி அதைன ஒழு வியானு வகதுடை 80 அணி 
யைப் போக்குததிருச் சியனே உளனென்று தான் துணி 

ந் . ௪ . 2 ” . பட்ச ப ட » . வோ ட.ருக்தல்டோல் அவனுக்கு ஓர் வியாதி வற்று அடை 
யின் அங்கனம் இருத்தல் கூடாது து அனாலும், இத்த 

சஞ்சலம் தோன்றும், எ-று. 

சீவகாருணியக்தினாலும், பிறர் பதிப்பரென்ட அனாலும், 

அவனுக்குச் சிவனே உளனென்று இரு த்தல் கூடாமை 
யால் விவகாரப்படியே Oa ABs FC lh Ov மருச்து 
சேடிதல் மூசுலியவற்றால் மணனோமிசாரம் தோன்று SOD 

“சிக்சசஞ்சலமூண்டு' என்றார். சிழ்சசஞ்சலம் மனோ 
லயம் பண்ணுதம்குக் சடையாகலின் அச்சஞ்சலம் பிறத் 
தீம்கு ஏதுவாயெ ஏவலாஎனும் ஆகாதென்பது அதிக) 

4பரதியா தொருவ னீங்கியொ னோத 
லகனினா லகனினா லிலனென் 

ஜரோதலா லனைத்தும் துயர மெனநீழ் 
துயர்பரம் பொருளினைக் காட்டு 

இீதிலோர் குரவ னெங்குள னெனவே 

தகேமோ லலைகடல் சூழும் 
பூதல மிசையோர் துறவினோ னறவு 

பொலிமலர் தேடும்வண் டினைப்போல், 

எ-.து. யாதொன்றினை யாதொன்றினை ஒருவன் நீங்ட 
யான் அவன் அதனால் அதனால் வருந்துன்டங்கள் இல



வைராக்கிய பம், YS 

னென்று இருவள்ளுவகாயனார் கூறுதலின் புற்றுக்களா 
யுள்ளன எயையும் இன்பங்கள். தருமென்று அறிக் து 

றந்து எப்பொருடர்களுக்கும் மேலாயுயர்ந்த. மெய்ப் 
பொராளிலஐச அறிவிக்கும் குற்றமில்லாடு ஒப்பற்ற ஞானா 
சாரியன் எவ்விடத்தில் இருக்கிவ்றாவென்று C த ட்ட ஐ 

ந்த மலரினை த் ே தமிம் வண்டிளைப்போல் அலைகடல் சூழ் 
5 பூமியிட் கண்ணே ஒரு அதறலியானவன் தேவொன், 

எ-று. 

தேனிரம்பிய மலரைக் தேடும் வண்டினைட்போலச் 
சீவகாருணியம் ஈசாரபத்தி பாசவைராக்கியம் பிர மஞ் 
வம் என்னும் நான்மும் நிறைத. ஞானாசாரியனை தி தே 
நுதின்று மொன்பதுறிக, அம்மை. 66 marc) toot 

மிவண்டினேடப்போல்” என்றதம்னு உராரணம்: அறிவான 
நீத சித்தியார் “இளிமலர் விட்மவிட் டாய்ந்து மறுவுண் 

டகறிரப்பிக், களிவர்திறார்து கருந்திய் றின் கவலையெ 

ன்னும், விளிவினை விட்மிலிட்டாயம்து வியணரரு மேவி 

இன்று, தெளிவம் நுளைக்சண்டிடுமளவுங்குரும் தேடிடு 
மே.” (௬௩) 

சமரமுற் நிடாது புறக்இரி யொருவன் 

றனதெது ரடைகரு படைக்கைக் 
குமசரை நோக்கி மிகுபராக் கிரமய் 

கூறிறு் தேறல ரதுபோ 

லமர்தரம் துறவு சமாஇயோ இடினு 

மவற்றினுக் கயனடை யினரோம் 
றமானத் துணிவும் றவரொடும் பழகார் 

தத்துவ நிலைதலைப் படுவோர்.



௮௨ வைராக்கியதீபம், 

எ-.து. யுத்தானத்றைச சாராது அதிற்குப் ட புறம்டாய்தி 
HAGA ஒருவன் களி தினைச்சார்ம் ந்து சனக்செதிரே ஆயு 
தட பாணிகளாய் வநீனுரின்ற உ பபரரைட பார்த்து மிஞ்ச; eon 
க்மங்களைச் சொ அ்னாளுபிட னும் அக்காாத்இற் செ ல் 

(ப்ரி த் சிம்பண்ணா பும் 1) 2... epiBloor gor FLY HX Tov BAK ay 

னென்று தெளிவுறார்.. ஆது LAP GU, மடி 1B DDE சம்ம 

தமாய்ப் பொருந்தும்படி, துறவு சமாதஇிகளைக் KA wo ர் 

யினும் sone Pe உரிய oe புறஈடக்கைய 

ரென் ற் ளி! ih es) swag Ca கூடிட் Li முகார், யம் & 

துவ நிலைமையை அடையும் ஈன்னெறிக்கண் Slows! 

செல்வோர், எ-று. 

புறந்திரியொருவன் சமர்ச்களத்துஞ் செல்லாது ஆத 
ணச் சார்வாரோடும் கூடாது இடையேகிவ்று பராக்ெ 
மங் கூறுகலின் அவனை மீரல்லனென்றும் பேழயென் 

னும் அகின்மதுடே ரல் அயலவாடையிலர் துறவு௪மாத 
கட்கு உரிய ஈன்னெறியும் செல்லாது அந்நெறி செல்வா 

சோமிங் கூடாது இடையேரின்று அவர் Das ற்கு உரிய நெ 
சிமாத்தாம் கூறுதலின் அவரைச் துறவுசமாதியுடைய 

ரலான்றும் கூடாவொழுக்க முடையவரன்றும் அறிக் 
துகொள்4. அமர்கரதி துறவு ௪மாதியோதடிடினு மவற்றி 
னும் கயனடை மினரல்! என்றதற்கு உதாரணம் : அனு 

டவ தீதி. “மறைகளாகமமுதற்கலை. GYM Buy மயலத 
மிகவோஇக், குறைவிலாவகைப் டாருடனை மதுரமாக் 
கூறவல்லவரோனு, &றைவதா௫ய பொருளிலுக் ௫ குத்தகு 
கிலையவாரலராடு, லமைவதாயே வவர்மொழியாதித வாக் 
இயமென வறையேமே”? எ-ம், *இறைக ணன்பினையுரை



வைராக்கிய தீபம், ௮௩௨ 

செய்து தாமிறை க்ணண்பகரு Boren னுர், I {DO oor) meat 
வரைசெய்து நுறலினினிலமைய ABwGrentii, «seo றக 

ளொன்றுள செயல்களின் CLP GH LAN கருத்தறி Bin rani, 

மழையின்குறு மவர்மொழியாத்த at Busines aero 
wir ge”? ete, “ol susar ayrenfle செர்தமிழியலிசை தெ 
ரிந்து பாடைகளும் பொய், மெய்ய மாகவே பொருள் 

சளும் விளங்கிட Morava. லவோனு, மையிலாவகை 
மொழிவ கொன் றவர்செ யப் I ஈரூவலொன் நெனிலத் . 
மை உ யையமுவரின் மி தில்வமொ மொ! யினு ம i ih pe ஈம் 

கய மேய்ஞூர் பட) பாறினுபம் வ வி வற்றா MO காண்க) 

நீரிடத் தன்றி யகரம் இடையே 

நிகமுமோர் மரைகொள விரும்பார் 

பாரிடத் தெவரும் வினோஇகள் சாலம் 
பண்ணலென் மெண்ணிமற் றதுபோழ் 

சிருடைத்துறவு சமாஇபெத்றுலகல் 
றிகழினு முயிர்க்கெலாக் தயவுஞ் 

சாரருட் குருபத்தியுமிலார் தமையும் 
தமரொனப் பழகவும் தருமே, 

௭-து. பாரின் ணுள்ளோர் யாவரும் நீரின், ணெழு 
இன்ற தாமரைப்பூவைக் கொய்துகொள்ள விரும்புதலே 

யன்றி ஆகய தீதின்கண் விளங்கா கின்ற தாமரைப்பூவை 

க் கொய்குகொள்ள விரும்பார்கள், வினோதலவிததையினை 
யுடையார் இர்இரசாலம் பண்ணுமலென்று ஆிர்.து; அது 
போலச் சிறப்பினையுடைய துறவு சமாதிகளை அடைந்து 
உலகழ்தின்கண் விளங்காரின்றா. ராயினும் எல்லாவுயிர்க 
ளிடத்தும் காருணியமும் தாம் அடைந்த இிருபாஜூர்த்தி



௮௪ வைராக்கிய பம், 

யாகிய ஞாஞசாரியரிட ப் பத்தியும் இல்லாதாரை 
யும் த மொல்று கருதி அவருடன் கூடுட்பமுகவுற் HCO 

T=» 

மாமரைப்பூகி தோன்றுதற்கு இடம் நீரோயன்றி அம் 

தரம் இடமாகாமையாம் இதன்கண் தோன்திய பூட்போ 
லச் தோன்றுவதேயவ்றிப் பூவன்றென்றும் வினோஇகள் 
சாலம்பண்ணு சலெய்றும் விரும்பாது உலகர் விரு அன்டி 

போல் தஇுறவுச்மாஇிகளுச்சூ ஏதுவாகிய சவகாருண்ணி 
யம் ஈசுரபழ்திளில்லா துறவுசமாஇகள் அவையபோலழ் 
ae தான்றுவனவன்றிர் துறவு சமாதஇகளல்லவென்றும் 
அவர் அவைடோலக் காட்டுறா ரெவ்றும் ஆறிம்து அவ 
சோடும் பழகாது ரீங்கவேண்டுமென்டது கண்டுகொள்க) 

இதுகெறி யெனவோ ரூர்க்கு மற்முருவ 
னேூனு மாச்தன் வாய்க் குறிக 

ளதுதனிற் காணா விடக்துலகருமோ 
சடிபெயர்க் இடுகல ரதுபோ 

லெதிரறு ௪மாஇ யாஇபெற் றடையோ 
ொென்னினு முன்னவ னுரைத்த 

சதுர்மறை urs orb she sera 
நமரொன லவரையும்தகுமே, 

எ-து... ஒருவன் ஓரூர்க்கு வழி ஈதென்று அழைத்துச் 
சென்றானாயிலும் தமக்கு ஆப்தனாயுள்ளவன் வாயாழ் 
கூறிய அடையாளங்கள் அர்நெறியிலே காளுதவிடத்து 
அதனை மாறுநெறியென்று கருதி உலசத்தாரும் ஓரடி. 

யாயிலும் டெயர்த்து வைச்திடார்கள். அதுபோல ஒப்



வைசாக்கியதபம். ௮௫ 

பில்லாச ௪மாதி துறவு சூருபத்தி சீவகாருணியம் ஆய 
நான்டுனையும் அடைய்தார்களாயினும் கடவுள் கூறிய 

மான்சூவேதமும் இருபத்தெட்டும் இவ்வியாகமமுமாகயே 
இவற்றின் முழு. வாயுள்ள வாக்கியங்களை இகழ்ம்து கூறினா 

சாயின் அவரையும் தமொவ்று சொல்லலும் தீமுமோ 
தகாது, எ-று. 

ஒருவன் ஒருர்க்கு வழி ஈதென்று அழைழ் ுச்சென்ரு 

ஞயினும் தமக்சூ ae தன் கூறிய அடையாளங்கள் அற் 
கெறியிலே காணாம விடத்.து அதனை மாறுநெறியென்று 

ஓரடியாயினும் பெயர்தீதிடாத உலகர்போல் ௪மாதியாதி 

யுடையோர் லீடடையும் நெறி கூறுங்கால் கடவுள் கூறிய 

வேதாகம முடிவு வாக்கே த்தின்படி கூறாது அதனை மறு 

தீதும் கூறிஞாராயின் இர்நெறி மாறுநெறியென்று ௧௬இ 
இவசோடும் பழகலாகாதென்டது கண்டுகொள்க. Se git 

மறையாக மாச்தம்” எனவே ஞானய் கூதிய வாக்கிய 
மென்பதும், ஞானம் கூறுதம் பொருட்டுச் சரியை இரியை 
யோகங்களை மறுத்துக் கூறினும் ஞானங் கூறிய வாக்இ 
யங்களை மறுத்துக் கூறுதல் நெறியனநென்பதுங் காண் ௧. 

நிந்தகர்-புறச்சமய த்தோர்கள்: (Grae) 

ஈங்கறை முறையிழ் Corti gir teed 

தெர்கணு£ தேடியோ ரிடத்தி 

னோங்கருண் முதல நான்குமோர் வடிவா 

. _யுளதென மறையினீழ் றுரைக 

டாங்குகா வொடுஞ்செய் குவளைமார் பொடும் 

பொற்சரணொடுஞ்சசணெனவடைநங்தோர்



௮/௬ வைராக்கிய தீபம், 

இங்கொழித் தருள்வான் நிகழுமோர் ரூரவற் 

ey oot Blew ths கு ளிர்க்சனன் றெளி ரன், 

எ-ு... இவ்விடம்.துக் கூறிய முறையே ஞானாசாரிய 

னது இலக்கணமெல்லாம் உடையோன் எங்குளனென்று 

ஆரசாய்ற்று பூமிமின்௧ண்ணே எவ்விடத்தும் தேடி ஒரிடத் 

இன் கண் உயர்ர்து சீவமாராணியம் ஈக ரபற்தி LIF ECOL I 

க்கயம் பிரமஞானம் என்னு amu ஒரு வடிவங் கொ 

ண்டதுடபோல் வேதக் து முடிவாயள்ள மலாவாக்கு 
யமே மூதுலிய வாம்இபயெங் உளை ai ese Bus ற நாவுடனும் 

செங்கமுகீர்மாலை விளங்காகின்ற மார்பக ம்துடறாம் பொ 
ன்போன்ற இருவடிகளுடனும் அத்திருவடிகளில் அடைக 
SOT GEG அடைர்க பக்ளூவரது அஞ்ஞானமாயே 
பொல்லாங்கை நீக்கும் பொருட்டு விளங்காகின்ற ஞானா 
சாரியனைக்சண்டு தெரித்து இதயமெல்லாம் குளிர்ந்த 

னன் அச்சி வறிவுடையோன், எ-று. 

(ஓங்கறாண் முகல் சான்றாமோர் வடிவாய்' என்ற கணா 
லும், *மறையினீற்றுரைகடாங்கு சாவொடும்' என்றதனா 

லும், ஆசாரியனது இலக்கணமெல்லா முடையனென்டது 
காண்௪.. சாணென வடைச்தோர் திங்கொழித்தருள் 
வான்? என்றதற்கு உமாரணம் ;: தத்துவராயர் கான்மணி 

மாலை அகவல். **ஒனிம்தஞூ மறிவுமரக்கலனமைத்துத், 
துறவினாமக்கூம்பு சாட்டி, யேமவருளாங் கயிற்திற் பிறழ் 
வறக்கட்டிப், பத்தியென்னும் பாய்பூரித்து, மும்தியூரில் 

றம்மை யுய்த்தருள், சொருபனென்னு மொரு மீகாம, 
னருந்தவர்க்கரசின்பாதம், இருக்கவைக்கெர்கஞ் சென்னி 
யின் மிசையே”! மற்றும் வருவனவற்றாம் சாண்கி (௬௭)



வைரசாக்கயெ தீபம். ௮ள 

காரிய மாக லாழ்சகம் படைக்கும் 
காரணன் கூலாலனி லுளனென் 

ஜோரியம் பெனவேழ் கடலுமொன் மும்டி 

யொப்பிடுங் கருணைய னேனும் 
பேரியை பிறப்புக் தனையடைம தவர்க்குப் 

பினையுமு வகைகெ.ட.ப் பார்க்கும் 

கூரிய விழியோ னாதலி னறவுய் 
கொடியனு மாகுமக் குரிசில், 

எ-து... பிரபஞ்சம் மாயாகாரியமாகலின் அதந்ஞுக் ane 

ணமாயுள்ள மாயை சடமாகலின் இரனைக் காரியப்படு, i 
தும் நிமிர ர் திகாரணனாகிய கடவுள் கடகலச முதலாயுள்ள 

பாண்டங்கள் மண்ணினது காரியம், அவைக்குக் காரண 
மாகிய மண் ௪டமாகலின் இதனைக் காரியப்படுத்தும் 
கிமிததகா.ரணஞ௫ய சூலாலன்போல் இருச்சன்றா னெ 
ன்று மேலாய கடவுளுக்குக் 8ீழாயெ மூ கூலாலனை உவமை 
கூறுகின்ற ஒரு முறைமைபே பால் உவமை கூறப்படா தாயி 
னும், ௪த்தசாகரங்களையும் ஒன்ராகக்கூட்டி உவமை கூறு 
இன்ற Boe ep; த்திரமா யிருக்தாளாயினும் தன்னைவற்து 
அடைந்த பல்குவர்த்றுப் பேரும் Bon GB பிறட்பும் 
இவையேயன்றிப் பின்னர் அட்தப்பேரும் பிறப்பும் வாரா 

கபடி. காசமாஃப் பார்க்கின்ற அண்ணியவிழிகளை யுடை 
யோனாகலின் மிகவும் கொடிய தன்மையினை உடையவனு 
மாவன் அரத அசாரியன், ௭-று. 

இருபா௪முத்திர த்திர்கு உவமையின்மையால் கடவுளு 
க்குக் குலாலனையுவமை கூறுதல்போல “ஏழ்கடலும் ஒன் 
ருக்கி ஓப்பிடுங்கருணேயனேனும்” என்னார். “கூரியவிதி 

of)



Ab வைராக்கியதீபம், 

யோன்” என்றதனாலும், *பேரியை பிறப்புத்தனை யடைக் 
தவர்க்குப் பினேயுறாவகை கெடப்பார்க்கும்' என்ற கனாலு 
ம், மாயாகாரிய காரண மெல்லாய் கடந்த கோக்கமென் 
பதும், அர்மோக்கம் பெம்ஜோர்க்கும் அவைகள் நீங்கு 
மென்பறும் காண்க. 4அறவுங் கொடியனுமாம்” என்றது 
தூஷணபூஷணமாகம் அதித்ததென்க. இதலுட் சீவகா 
ருணிய முடையனென்ப திக. (௬௮) 

செப்பிருங் கைலைக் குருமுறை மையிற்றன் 
சிரமிசைச் சரணம்வைம் துளவோர் 

மெய்ப்பச னருளை நினைதொறு முளந்தீ 
மெழுகுகல் லெனவுரு கிடினு 

மைப்பவ£ துடைத்தன் பினர்க்குவி' டஃரிக்கும் 
வல்லப முடையமற் ug Hen 

ஜெப்புமிக் கிலியா கலினிறை பத்இ 
யுளனுமன் மூகுமவ வும்பன், 

எ-து. யாவரும் புகழாகின்ற பெருமை பொருந்திய 
கைலாச குருபரம்பரையின்வர்து தனது சிரன்மீதே 

திருவடிகளைச் சூட்டிய ஒட்பற்ற ஞானாசாரியனது இரு 
பையை கினைக்குந்தோறும் அக்இனியிம்பட்ட மெழுகும் 
கல்லென்று சொல்ல அதனினும் அதிகமாக உள்ளமெல் 
லாம் உருகா நின்றோனாயினும் கன்னை அடைந்த பக்கு 
வர்க்கக் சளங்கமாயுள்ள பிறவித் துன்பத்தை மாற்றி 
லீட்டினைக்கொடுக்கும் சாமாத்தியத்தினை உடைய ஒரு 
தான் சமானாஇிக மின்மையனாதலின் எசரபத்தி யுடைய 
லுமன் மூகுவன் அந்த ஞானாசாரியன், எ-று. 

இதன்சண் ஈசுரபத்தியுடைய னென்டது காண்க.(௬௧)



வைராக்கியதீபம், ௮/௯ 

கருடனை நினைவோர் பார்வையாற் பிறர்பாழ் 
கடுவொழித் தலிற்றனை நினைவோ 

சொருவரை நோக்கி னவர்கணும் பாச 
மொழித்தல்செய் துதவொடேய்£ துறினு 

மருண்மகட் புணர்ந்து ஞான சந்தஇபெற் 
parr மகழ்ந்இருச் தலினக் 

குருபரன் றன்னைப் பின்னைநே ரில்லாக் 
குடிம்பியென் றுரைக்கவும் படுமால், 

௭-4. கருடனைத் தியானம்பண்ணுவோர் பார்வையாற்' 

பிறர்மேலேதிய விடநீக்குதல்போல் தன்னைச் தியானம் 
பண்ணுவோர் பிறரொருவரை நோக்கின் அவரிடத்தும் 
பாசங்களை நீக்குதல் செய்யுர் துறவுடனே கூடியிருக்தா 
னாயினும் €வகாருணியமாடெய பெண்ணினைக்கூடி. ஞான 
மாகிய புத்தினைப் பெற்று அவரோடும் எக்காலமும் ம 
இழ்ர்திருத்தலின் ௮ந்௪ ஞானாசாரியனைப் பின்னர் ஒப் 
பற்ற குடும்பியென்றும் சொல்லப்படும், எ-று. 

இதனுட் பாசவைராக்யெ முடைய னென்பது சாண்க() 

குலவுசெய் கதிரோ னிருளினை யுணசாக் 
கொள்கைபோநற் முனொரு காலுஞ் 

சொலுமறி பாமை யறிகிலா ஞானத் 
தோள்றலே யெனினுமக் தூயோ 

னிலகுமா னர்த வுருவினை யணுக்கட் 
கீந்ததம் கெயொரு துணையின் 

.மலவுட லவர்பாற் கவர்சலி னிஃதோர் 
ம்டமைபெழ் நுடையனு மாமால்.



௯௦ வைராக்கெதீபம் 

எ-.து. யாவராலும் கொண்டாடப்படுன்ற செய்ய 

கதிரையுடைய சூரியன் இருளை அறியாத முறைமையபோல் 
பிரமாதிகளாலும் புகழப்படுகன்ற தான் அவ்விருளுக்கு 
ஒப்பென்றுசொல்லப்படுிற அஞ்ஞான ததை ஒருகாலும் 
அறியாம ஞானத்தனையுடைய புருஷனாயினும் அந்த நின் 

மலனா௫யே ஞானாசாரியன் தனது விளங்காகின்ற ஆனந்த 
சொருடத்திமச் சீவர்களுக்குக் கொடுத்து அதற்கு ஈடா 
க இழிவால் தனக்கு ஓரொப்பில்லாக மலவுடலை அவர் 
கையில் வாங்கிக்கொள்ளுதலின் இஃ்தோசதியாமையை 
அடைம் துடையனு மாகும், எ-று. 

ஞரியன் னது பிரகாச த்தினால் தனக்கு இருளிறிப் 

பிறர்க்கு இருளைப்போக்கு HEH ே பால் ஞானாசாரியன் ¢ தன 
அ ஞான தீதினால் துனக்சூ அஞ்ஞான Beir Bes பிதர்க்சூ 
அஞ்ஞானதை தப் போக்குவனென்பது காண்க 

இதனால் பிரமஞானமுூடைய னென்ப தறிக. (ars) 

. வதுவைகாண் மறையோர் வழங்கியொாத்இரையி 
ன் மற்றரும் தயை கோக்குதலி 

_னிதுவுமொன் றெனத்தம் முடல்பொரு ளாவி 
யீயும்மெம் போலிக டமக்குல் 

குதரைகொண் டடவன் றடைந்துட லாதி 

கொடுத்தவன் போற்கொடுப் பவர்க்கும் 
பொதுமையுற் நிவணோர் மானுடன் முனாய்த் 

இகழுமப் பூரண புராணன், 

௭-௮ கல்யாணகாலத்தில் மறையோர் தஞ் சாதியா 

சா.ர வழக்கமாய்ச் செல்டின்ற யாத்திரைடோலவும், அக்



வைராக்கியதீபம், ௯௧ 

காலத்தில் கல்யாணப்பெண் அருந்ததியைப் பார்ச்குதல் 
போலவும், இதுவும் ஓறாலகாசார வமக்கமெனத் மது 

உடல் டொருளாவி மூன்றினையும் கொடுக்கும் என்போல் 
வார்க்கும், பாண்டியனுக்குக் குதிரை கொள்ளும்பொரு 

ட்டு அச்தாளிற் சென்று திருப்பெருக் துறையில், ஞானா 
சாரியரை அடைந்து உடலாதி மூன்றினையும் உண்மையா 
கக் கொடுழ்த மாணிக்கவாசக சவாமிகள்போல் உடலா 
இசா உண்மையாகக் கொடுப்போர்கீகும், பொதறுமையுற் 
று இவ்விடத்து ஒரு மனிதனாட௫ுயும், மானை இடக்காரத் 
தேச்திய Fargo Bub விளங்காகிற்பன் அந்தப் பரிபூரண” 

ஞடய பழையோன், எ.து. 

வதுவைகாள் யாத்திரைசெல்லு மறையோரும் அக்கா. 
லத்தில் அருந்ததியை கோக்குங் கல்யாணட்பெண்ணும் 
யாத்திரை போவதுபோலவும் அருந்ததியை நோக்குதல் 
போலவும் காட்டின மாதீதிரமேயன்றி, யாத்திரை போ. 
னதும் அருந்ரதியைக் கண்டதும் அவர் மனத்திற்கு: 
இல்லை) அதுபோல் உலகாசார வழக்கமாக உடலாதிக 
ளைக் கொடுப்டோரும் கொடுத்ததுபோல் காட்டினமாதி 
இரமேயன்றிக் கொடுத்தது இவர் மனதிற்கு இல்லை 
யென்ப திக. (௭௨) 

பாரினட் டங்கா திகளொடக் குரவற் 
பலதக.ம் வலம் வந்து பணிக்து 

சீரிய துதிசெய் கனுதின மவற்முற் 

நிருவுளத் தடைக்கவும் பட்டுத் 
தூரமோ டணிமை யறவிறை கருணை 

சுரக்குமா ளளவுகின் றேவ



௯௨ வைசாக்கெ பம், 

லாரிவன் றனக்கொப் பெனச்செய்தொண் 

சரண்பெழ் தறியவேண் வெமுழுதறிந்தான், 

௪-து.. பூமியின்சண் அட்டாங்கமுதலிய அங்கங்களு 
டனே அந்த ஞானாசாரியனைப் பலகாலும் வலமாக வந்து 

வணஙய்டு எக்காலமும் தோத்திரம்பண்ணி அவ்வணக்கத் 
சோத்திரங்களினால் இவன் பச்குவளுமென்று அறிந்து 
ஆசாரியனது தஇருவுளத்தில் அடைக்கவும் அன்புடைய 
னாசி அவ்வாசாரியன் கோபித்தானென்று தரத்திலும் 
செல்லாமற் சந்தோஷித்தானென்று சமீப த்திலும் சாரா 

மழ் சேய்மை அணிமைகளுக்கு உரவொய் அல்வருளிறை 
வன் இருபை வைகீஞுகாளளவும் நின்று ஏவற் பணிலிடைக 
ளினால் இவனுக்கு ஒப்பார் யாவரொன்று சொல்லப் பணி 

விடைகளைச் செய்து ஒள்ளிய இருவடி தீக்ஷை பெற்று 
வீடடைதற்கு அறியவேண்டும் உடே தசமொழிகளெல்லா 

வம்தினையும் அதிர்கான், எ-று. 

அட்டால்காதி” எனவே பஞ்சாங்க சட்டாம்க சிராங்க 

முங்கொள்க. “தூரமோடணிமையழ? என்றதற்கு உதா 

சணம்: தஇிருவள்ளுவகாயனார். **அகலாதணுகாது இக் 
காய்வார் போல்க, விகல்வேந்தர்ச்சேர்ர் தொழுவார்.” 
“அட்டாங்காதிகளோடக் குரவம் பலதரம் வலம்வந்து” 
என்றதற்கு உதாரணம்: சிவதருமோத்தரம். *வலஞ்செ 
WH தண்டதனை மானவிதி முறை தழுவத், தலம்தன்னிற் 
பணிந்தெழுக தலைகரமம் நிருகன்னர், துலங்குமுக வா 
ய்புயங்களெனுமெட்டும் தோயமயி, ரிலங்குசிரங் கரமுழ 
நதா ளெனுமைந்து மிலங்குறவே.?” மற்றும் வருவனவற் 

ரூம் காண்க, (௪௩)



வைராக்கியதீபம், ௯௨ 

சற்குரு வருளா லையமும் இரிவும் 
கானற மமைமுடி வுணர்நத 

பிற்குரு பரன்றாண் முற்சரண் புகுந்த 
பெரியவ ரினமரீஇ யிரும்கொண் 

சொற்களி னரிய பொருள்கடேர் தவண(* 

Oar co ory AD gore பின்னர்க் 
கற்குகலாதி யனைத்தும£த் தென்று 

ஞானசா தகத்.இனாள் கழிப்பான், 

எ-.து. சற்குரு ஈடாக்ஷ£ஜ்தினாலே ஐயமழுர்்இரிவு நீங்கி 
வேதத்தின் மேடிவாகிய மகா வாக்கிய 4 Deyo அறிதஇன்ற 
மெய்ப்பொருளை நிச்சயித்து அறிந்தபின் அர்த ஞானா 
சாரியனது இருவடிகளைம் தனக்கு முன்னர் அடைக்கல 

மாகப் புகுந்த பெரியோர் கூட்டத்தினை அடைந்திருந்து 
ஒள்ளியசா ததர த்தின் மொழிகளினது அரியபொருள்களை 

அவரால் ஆராய்ந்து அறிஈ்து அம்முறையே சிறிதுகாலம் 
கழித், சபின்னர்ச் ச ரவணமனனங்கண் முதலிய அனைத் 

இனையும் விட்டு நீல்டு எக்காலத்தும் ஏகாந்தஸ் தானத்தி 
Anig கிஷ்டைகூடி ஞானசாதகத்தினாலே நாள்களைப் 

போக்கா நிற்பான், எ-று. 

ஐயர் இரிவென்றவற்றுள் ஒன்றோ இரண்டோவென்பது 
ஐயம். முன்னர் ஒன்றென்று அணிந்து இரண்டென்ப 

தும், முன்னர் இரண்டென்று துணிந்து ஒன்றென்பதும், 
இரிவென்றறிக. “ஒண்சொற்களினரிய பொருள்கடேர்க்து” 
என்றதற்கு உதாரணம் ; பெருந்இரட்டு, “*ஓப்பிலமல ' 
னோதிவைத்த வாரையையோத லோதுவித்தல், செப்பும் 

பொருளைத் திரிவமறத் தெளிகைபிறரைத் தெளிவிக்கை,



௬௯௪ வைராககியதீபம், 

தட்பா ஐதனை மனத்தசத்தே சரிக்கையெனவுக் தானைந் 

நாம், வைப்பா யருந்தா மறுந்தாடுச் ஈறக்சஞான மக 

வினையே.” மற்றும் வருவனவம்றாம் காண்க. (௭௮) 

அரும்பொறி யின்மை பழியன்றி யார்க்கு 

மறிவறிம் தாள்வினை யின்மை 
பெரும்பழி யெனலா னொருவன்வீட்டின்பம் 

பெறாமைகொ டி.கழ்கலர் பெரியோர் 
விரும்பஃதடையும் வகையருட் கூருவான் 

விளங்கியு முளங்கையிற் கனிபோல் 
வரும்படிமாளு முயன்னுருா வென்போன் 

மதியிலார் கமையிகழ் வசலால், 

எ-து. யாவர்க்கும் அரிதாக செல்வம் இல்லாமை 
பழிப்பன்று; ௮ச்செல்வக்தஇனை அடையும் உபாயம் அறிக் 
இருந்தும் அவ்வுடாய செறிக்கண் முயற்சியின்மையே பெ 
ரிய பழிப்பென்று திருவள்ளுவநாயனார் கூறு திலின், ஒரு 

வன் ஞான நிஷ்டை இடையராது கூடுமிடத்தும் அவ்வீ 
ட் டின்பத் “a அடையாதருத்தலைக் குறித்து இகழார் 
பெரியோர். விரும்பாரின்ற அந்த ஆனந்தத்தை அடையு 
கெதி ஞானாசாரியனால் அறிர் திருக் ம் உள்ளங்கை நெல் 
லிப்பழம்போல ௮௮ வரும்படிக்கு எக்சாளும் ஞானசாத 

கத்தின்கண் முயற்சிப்டடாத என்போலும் புத்தியில்லா 
ரை இகழ்வதே அன்றி, எ-று. 

எக்காலமுமாறாது ஞானசாதகத்இின்கண் மூயலல் வே 

ண்டுமென்பது இதனுட் காண்க. (௭௫)



வைராக்கிய தீபம், ௯௫ 

பகர்தரு தொழில்க ளனைத்துமோர் சிறிது 
பண்ணவேண்டுவபணி விடுழ்துப் 

புகலுரை யடக்கிம் தனியிடம் இரும்து 

போத்றிசெய் தருட்முரு பறம்பின் 
மிகமுயன்றிதய வருத்தமெய் தாமன் 

மெலிந் துகை விடுதல்செய் யாம 
லகமூக மாக்கி மனத்தைகா டொறுமோ 

ரைம்புலனொழிச்கசை வறுப்பான், 

எ-.ு. சொல்லாகின்ற கித்தியகருமங்கள் அனைத்தி' 
னுள்ளும் இன்தியமையாது செய்யவேண்டுங் கன்மங்க 
ளில் ஒசோர் றிது சக இரழ்திலே செய்து விடுத்துப் 
புகல்கின்ற வாக்கினை மெளனமாச்டு ஏகார்சஸ் தானத்தி 
லிருந்துகொண்டு இருடாசாரியரது திருவடிகளைத் தோத் 
இரம் பண்ணிப் பின்னார் அவர்கூறிய உபாயத்தின்படியே 

மனோலயம் பண்ணத்தொடங்கும்போது அற்த உபாய 
நெறிக்கண் மிகவும் முயழ்சிப்பட்டு மனவருத்தமும் அடை 
யாமல் எவ்விதத்தால் அடக்கனும் இது அடங்குவதில்லை 
யென்று உள்ளம் வருச்தி அவ்வுபாய நெறியைவிட்டி நீங்கு 
தல் செய்யாமல் பையப்பைய அம்மனத்தினைச் ௪கமுக 

மாய்ச் செல்லவொட்டாமல் அகமுசமாக்இ எக்காலமும் 
ஒப்பற்ற படு. சேந்திரியங்களையும் நிக்ரொகம்பண்ணி மனத் 
Dog FHS HUGO Ss நாசம் பண்ணுவான் CT-N. 

66 தனித்திரு்தொரு தம் மனத்தையைம் பொறிவாய்த் 
தடுத்து? என்ற செய்யுளுள் வாக்குக் காயங்களை அடக்கு 
னால் அன்றி மனமடக்கக் கூடாதென்ற முறையே இச் 
செய்யுட்கண்ணும் மனமடக்குதம்கு அவை அடக்கவே



௯௬ வைராக்கியதீபம், 

ண்டூமென்று கூறியவாறு காண்க. €ீழ்ப்போன செய்யுள் 
களுட் கூறிய முறையே புறப்பற்றுக்களா யுள்ளன வெல் 
லாம் துறந்து அகாசாரியரை லிட்டு நீய்டு ஆசாரியரை 
வந்து அடைந்து இருவடி. இகைஷைபெற்று அவரது உபதேச 
மொழிகளைக் கேட்டு அவரது இருவடியை அடைக்க பெரி 

யோரை அடைந்து மிஷ்டைகூடி ஞானசாதகம் பண்ணு 
வோஜுக்கு மேல்வருஞ் செய்யுள்களூள் நானசாரம் கூறு 

இன்றார். “மிகமுயன்திதய வருக்ச மெய்தாமல், என்ற 
SOE உதாரணம்; ஞானவாசிட்டம். [மிகமுயன்று வரு 
சோம் சமமாகின்ற வேண்மிகோளான் மூயல்வால் 

வினோதந்தன்னாம், பகர்மனமாஞ் சிறுமகவை நிறுத்தல் 
வேண்டும் பலபிறப்பிற் பரிசயங்க ளகலப்பண்ணி, யகல் 
சுபவா தனையுதித் ச ரான் முயற்சிபேரு மையுகிலுஞ் ௬௧ 
மடைவை யதுதீதன்று, தஇிகம்மனம் போய்த் ம் அற்பத் 
தைச் தெளியு மட்டும் தேசிகனூல் சொல்வழியீ ற் செல் 

லுவாயே.”? எ-ம். இருமக்! திரம். “உடலாய் குகையி லுணர் 
வாகும் பீடத், தடலார் surf யிதயத்ததாச, ஈடமா 
டியகுகை காடிய யோட, மிடையாகா வண்ணமே சாதி 
க்குமெல்லவே.”?” ௭-ம். மற்றும் வருவனவம்றூற் காண்க. 

உச்சியம் போதின் மீதரும் பச௫ிக்கவ் 
வூர்வல மாயிலம் தோறும் 

பிச்சைகை யிடையிழ் காடி கூழேலும் 
பெற்றது பற்றியுள் வெறுப்போ 

டிச்சையற் றருந்திப் பொருந்தவே காந்தத் 
இடையினும் தாகம்வர் தடையி 

னச்ச கீ ரூரிற் புகுந்துறு தேரி 
யாஇயி னருந்துத னன்றே,



வைராக்கியஇபம், ௯௭ 

௭-து. உச்சிக்காலத்திலே மிகுர்த அரியடசிக்கு அந்த 
ater வலமாகச்சென்று வீடுதோறும் பிச்சையாகக் 

கையின் ௨உண்ணே காடியாயிருங் கூழாயினும் கொடுத்த 
கை வாங்டு உள்ளத்தின்௧ண் அவற்றில் வெறுப்பும் விரு 
ப்புமின்றிட் புசித்து மீண்டும் போய் தீ தனது ஏகாந்த 

ஸ்தானத்தில் இருக்கவேண்டும்; பின்னரும் தண்ணீர்த்தா 

கம் வர்ததாயில் நீரினை விரும்பி ஊர்ச்கட் புகாது ஏரி 
லிய வழ்றுள் £ர் அருந்துதல் ஈன்மையாம், ௭-று. 

பிச்சைக்கேயன்றி கீரைக்குறித்து ஊர்க்குப் போகவே 
ண்டாமையின் ஏரியாஇயினரும் வ னன்றென்றார்... ஏரி 
யாதி யெனவே ஈதி மடி வாவி ௬ முதலியவுங் கொள்க; 
“இலர்தோறும் பிச்சைகை யிடையில்” என்றதற்கு உதார 
ணம் ; திருமர்திரம். “urbgio கேழும் படைத்த பிரா 
ளை, யிரர்துணி யென்பர்களெற்றுக் இரக்கு, Gro 57006 
நினையு மடியா, ரிரந்துண்டு ன்னடி. யெட்டச்செய்தா 
னே.” எ-ம். *₹பிறப்பறியார் பலபிச்சை செய்மாந்தர், 
சிறப்டொடு வேண்டிய செல்லம் டெறுவர், மதப்பிலசா 
இய மாதவஞ் செய்வர், பிறட்பிள க்கும் பெறாமை பெற் 
Gr? எ-ம், அச்சினுணின்ற பொருடன்னை யுள்ளு 
வோ, ருச்சியம் போதாக வுள்ளமாக் கோயிற்குப், பிச் 
சை பிடி.த்துண்டு பேத மறநினைம், இச்சைவிட் டேகாந்த 
மேதி யிருப்பரோஃ ௭-ம். வரும், மற்றும் வறாுவனவற்ருற் 
காண்க, ௭௭ 

ஞானசா தகன்மற் றுதயமா இயினூ 
ணயக்கொணா மயக்கமா தலினு 

மீனமார் விந்து மிகுமெனா வசகன்றோ 
ரிகழ்ந்துகை விடுத்தவா கலினும்



Fo morn a Bus vip, 

கானிரம் தொருபோழ் தரு£திடு முணவுஞ் 
சமமலாற் ரூழினு மிகினு 

மூனதா ர௬டற்க ஷோயுறு மற்றைக் 

குறக்கமு மிகுந்இடு மன்றே, 

எ-ு. ஞானசாதகம் பண்ணுஇன்றவன் உச்சிக்காலக் 
தொழிர் து மற்றை யுகயகால மூரலிய காலங்களின் அன் 
னாதிகளைப் பு௫க்கலாகாது, கேகமயக்கம் வருதலினாலும், 
இருவினையுடைய சுக்கலவர்ததனேயா மென்று நுறந்தோ 
சால் இகழ்ர்து விடட்பட்டனவாகலாலும், தான் பிச்சை 

யேற்று ஒருபோது புசிக்கின்ற புசிப்பும் எர்காளும் ஒரு 
சமமாகப் புசியாமல் குறைக்கதாயிறும் மிகுர்ச தாயினும் 
ளேன் பொருந்திய உடம்பின்கண் வியாதி வந்து அடை 

யும், அன்றைக்கு நித்திரையும் மிகுந்துவரும், எ-று. 

மயக்கம் வருதலினால் தேகம் ஆசனத்தின்கட் செவ் 

வேயிராது. விந்து மிகு குலினால் Lovo Bare காமமிகு 
ந்து அம்மனம் அசைவற நில்லாது. வியாதி வருதலினால் 
சமாதி கூடம் தொடங்கவே கூடாது. உறக்க மிகுதலி 
னால் கேவலம் வந்து அடையுமாகலின் இதனுட் கூறிய 
முறையே செய்யவேண்டுமென்ட ததிக. உதயமாதியவெ 
ன்றதனால் சாயங்காலம் இராக்காலம் விடியற்கால மூத 

யவுங் கொள்க; (௪௮) 

மிகுத்திடு மூனமிற் படுதழ லவிப்பான் 
விடுபவன் கலங்கனீர் தெளிகீர் 

பகுத்திடா னதுபோற் காடிசோதேனும் 
படித்தவன் புசித்திடறகுமா



வைராக்கியஇபம், ௯௯௯ 

னகத்தவர்மனைதோ நுழன்றெனக் கடிசி 
னல்கிடென் ஜொருவன் வேட்டணெலா 

னகழ்துறுபடியும் போக்கிமற் றதுகொ 

டஇகமென் பயனடை வானோ. 

எ-று. விட்டின்கட்பட்ட அக்னி மிருந்து பற்றி எரியு 

முன்னர் அவிப்பவன், அதனை அலித்தலைப் பார்க்டு கலே 
யன்றிக் சலங்கனீ ரென்றும், தெளிந்த நீரென்றும், நீரி 
னைப் பகுத்துப் பாரான். அதுபோல் உத. ராகினி மிகுவ 

தற்கு முன்னர் இதனை அவித்தற்கு கொன்று கருதி கா் 
சுவை விரும்பி ஈன்று தீதென்று பழுக்காது காடி.சோரு 

யினும் ஈல்ல சோருயிலும் பசியையுடைய தவத்தோன் 

புசிக்குதல் முறைமையாம். தவத்தோர் சிரிக்க வீடுதோ 
nb இரிர்து எனக்குச் சோறு கொடுமி னென்று கேட்டு 
ஒருவன் நாச்சுவை விரும்பி வாங்கி உண்டலினால் அவ்வ 

யிற்றில் உறுபசியைப் போக்குதலும் அன்றி அங்ஙனம் 
உண்டது சொண்டு அதிகமாக வேறே யாதுடயனைப் பெறு 

வானோ, எ-று. 

பிச்சைவாங்க உண்டலினாலும், வேட்டுண்டலினாலும், 
பஏிடோதலே யன்றி வேறுபயன் இன்மையால் ‘ofa 

மென்பயனடைவானோ' வென்ரூர். தவத்தோர்க்கு நாச் 

சுவைவேட்டு ஒருவரைட் பின்சென்று வாங்கி யுணலாகா 
தென்பது .ண்டுகொள்க. “சாடி சோறேலும் பசித்தவன் 
புசித்திடமகும்' என்றதற்கும், கசத்தவர்மனைதோ அழன் 
தர என்றதற்கும், உதாரணம்: கூர்மபுசாணம். “a 
வகை யைய மேற்றுநன் குண்போன் காடிசோ றெவம் 
றினை யேனலுஞ், செவ்விதி ளித்த தருர்திடல் வேண்டு 
மனைதொறுஞ் சென்றுசென் pho, வெவ்வழல் போல



௧௦௦ வைராக்கியதீபம், 

வெகுண்டேமம் ரொன்றை விழைந்து நீ யளித்தி யென் 
றரும்த, லவ்விய மலித்த மனத்திஞோர்க் காகா வென்று 
கான் மறையறைம் திடுமால்.”? எனவரும். மம்றும் வரு 
வனவற்ரூம் காண்க. (௭௯) 

எரிந்தெழு படிகோய் தணிக்கவோர் மருந்தெ 
ன் ழேற்றுணா கொருவனாச் சுவைவேட் 

டருச்திடு மளவும் வரும்இியப் பிண்ட 
மளித்தவர் சம்மைகோ வதுவென் 

னிருந்துள இருக வாழ்க்கையும் dora 1S 
தெய்இய துறவுமல் லதுவிண் 

டி.ரிந்துடல் வளர்த்து யெனத்தனை விடுத்த 
தெய்வத்சை கோவாது மறந்தே. 

௭- து. வயிற்றின்௪ண் எரிந்து எழுகன்ற பசிவியாதி 
யை மாத்றுதற்கு ஈதோர் மருச்தென்று ஏதாயினும் வச் 
த பிச்சையை வாங்டு உண்ணாது ஒருவன் நாச்சுவையை 
விரும்பிக் காடி. கூழ் முதலிய பிச்சையந்தவிடத்து ௮ 
னைப் புசக்குமளவும் உள்ளம் வருந்தி அந்தப்பிச்சை கொ 
டுத்தோரைா கோவது என்னையோ தான் முன்னிரும் 

துள்ள இல்வாழ்க்கையு மல்லா.து ௮தனைவிட்டுப் பின்னர் 

வர்து அடைந்த துறவுமல்லாது பதிதனாய் வீணேிரிந்து 
உடம்பை வளர்ட்டாயென்று தன்னைவிட்ட வூழ்வினையை 

சோதல் மறந்து, எ-று. 

ஒருவரைப் பின்சென்று வேட்டுண்ணாது பிச்சையேற் 

றுண்ணினும் காடி. கூழ் முதலிய பிச்சைகளை அருந்தும் 
போது உள்ளத்தில் வெறுப்புவைத்து அருந்தலும் தவத் 
இனர்க்குச் குற்றமென்பது காண்க, (௮0)



வைராக்கியதபம், ௧௦௧ 

எய்தவ னுறமற் றேவையென் னோவ 

தெனவுல குரைத்தலி Cle Hares 
செய்துள வினைக்குத் தக்கபேறிறைவன் 

சேர்க்குத றனைமறம் தென்னோ 
வுப்தவ மதியாக் கைதவமரைய 

முதலிட ரர் தமையுத வினனா 
வைதல்வாழ்ச் இடுதல் செய்துமற் மொருசாண் 

வயிறுகா டொறும்வளர்ப் பதுவே, 

௭-.து. எய்தவன் இருக்க அம்பை நோவது என்னையெ 

ன்று உலகத்தார் வழக்கமாக எடுத்துச் சொல்லுதலின் 
ஒப்பற்ற தாம் செய்துள்ள கல்வி தீவினைகளுக்குத் 
தக்க சுசதுக்கங்களைக் கடவுள் FOB முறைமை 
யினை மறந்து என்னையோ வீட்டினை டைந்து பிழைக் 

கும் தவத்தினைப்பண்ண அறியாதவஞ்சகர் பிச்சை கொ 
டா.தவரையும் அது கொடுத்தவரைாயும் வைதல் செய்தும் 

வாழ்த்துதல் செய்தும் தமது ஒருசாண்வயிறு நாடோ 
அம் வளர்ப்பது, எ-று. 

சிவச்செயலைமறநீது சீவச்செயலை சாடினராகலின் உய் 
தவமறியாக் கைதவரன்றும், அங்கனம் சாடிப்பிச்சை 
யுதவிடாரையும் உதவினோரைாயும் வைதலும் வாழ்த்து 

தலும் தவத்தோர்க்கு இழிவாகலின் ₹சாண்வயிறு நா 
டோறும் வவர்ப்பதுவே” என்றும் கூறினார். (௮௧) 

மன்னரு. குறுசேய் சிரத்தொரங் குலியாற் 
முன்புடைச் தொருவன்மீ கொருவன் 

சொன்னமாத் இரத்து னவனை யச்சேயுக் 
துணிவுகொ டெழுந்தறை குதல்போன்



௧௦௨ வைராக்கியதீபம், 

முன்னவன் விளையா. டாயவைங் தொழில்கு 
முன்னிலையாயச வரைப்பார்த் 

இன்னல்செய் சாப மிட்மொ தவரு 
மென்கொலோ தவமிழப் பதுவே. 

எது... ஒறாவன் தனது அருசே மிருக்வ்ற சிறு ளெ 
யினது இரத்தில் தான் ஒருவிரலால் தெறித்துப் பிற 
ஜெருவளைக்காட்டி, அவன்மீஹே சொன்னமாத்திர த்தில் 
அதனை அறியாமையினால் மெய்யென்று கருதிக்கொண்டு 
அவனை அக்தச் சிறுபிள்ளையும் எழுக்கிறாஈ்் து அறைகுதல் 
போல், கடவுளது இராவினயா ட்டாடிய பஞ்௪ இருத்தி 
யத்தில் சீவர்கண் முன்னிலையாகத் தாஞ்செய்த தீவினை 
களுக்கு ஈடாகத் துன்பஞ் செய்தலை மறந்து சீவர்கள் 

தஞ்செயலாகள் (செ ய்தாரொன்று கருதி அவரைநோக்டுத் 

தன்டஞ்செய்யாரின்ற சாபமிட்டு மாதவ தீதினையுடைய 
மூனிவோரும் என்ன அதியாமையோ நாம் அருமை 
யாகச் செய்த தவங்களை இழந்து டோவது, ௭-.று. 

ஷ் மாதவருமென்ற சிறப்பும்மையால் €வச்செயலை நோக் 
மாது சிவச்செயலை நோக்குதல் யாவர்க்கும் அரிதென்ப 
தும், சவச்செயலை கோக்குவார்க்கு இம்மையில் தவமிழ 
வாமையின் மறுமையிற் பிறவித்துன்பம் இன்றென்ப 
தும், காண்க. சாபமிட்டு மாதவரு மென்கொலோ தவ 
மிழப்பறு என்றதம்கு உதாரணம் : அஞ்ஞவதைப்பரணி. 
கோப மிக்கபோ தேவ ராறுவார் குறுகுவோர் தமைக் 

கொடிய ரகோய்புகுஞ், சாபமிட்டுமா தவர்களாமினார் 
. தலைமை மிக்கதக் தீவமிழப்பரே.? எனவரும், மற்றும் 
வருவனவற்றுற் காண்க (௮௨)



வைராக்கியதபம், SOR. 

பெண்ணைவி... டகலா வொருவிடன் நன்னைப் 
பிறர்வழக்கினிற்கொடுி போகக் 

கண்ணைவிட் டலா மவள்வரல் போலுய் 
கண்டுகொண் டே௫ியாங் கஃமெவ் 

வண்ணமா யினுஞ்சஃெொம்இ னின் (pig. <b GO 

வனிதைபான் மறிதரன் மானப் 
பண்ணிய சமா விடுழ்தறி Ch} wo 

ப௫ிதணி மதையுறும் பரிசே, 

ஏ-து. அழடஞல் மிஞர்துள்ள ஓரு டெண்ணைக் கணப் 

போதாயினும் விட்டு நீங்காத ஒரு காமியை அவனுக்குக் 
கடன் கொசிக்க யேண்டிய பிறர் வந்து வழக்னிடை 
அமைசத்துக்மொண்டு செல்ல, அவன் தனது கண்ணை விட்டு 
நீங்காது அர்தப் பெண் வருதல்போலும் பார்த்துக்கொ 
ண்ட சென்று அவ்விடத்து அந்த வழக்கினை எப்படி.யாயி 
Spb சீக்வோத்தில் இர்த்துக்கொண்டு அம்சம் பெண்ணி 

னிடத்தில் மீண்டும் வந்து கூடி யிருத்தல்போல் அதிஞ 
ரும் கணமாயினும் இடைவிடாத தாம் பண்ணிய ஞான 
சமாதியை விட்டு நீல்இக் காடி. கூ ழேதாயிஞம் சீகஇரழ் 
இல் வாக்டுப் புசித்துக் தமது பசியை மாற்றிக்கொண்டு 
மீண்டும் வந்து அர்த நோனசமாதியைக் கூடு முறைமை, 
எ-று. 

அறிஞர் மிசவும் விரும்பி ஒரு கணமாயிலம் விட்டு 
நீங்காது ஞானசமாதஇியைக் கூடியிருத்தலின் (பெண்ணை 
விட்டகலா வொருவிடன்” என்றும், டசியிஞம் பிச்சையை 

க்குறித்துப் பிராரத்த வசத்தனாய்ச் செல்லுகன்றபோது 
மனத்தின்கண் அர்கிஷ்டை. நீங்காது செல்லுதலின் “கண் 

OT §)



௧௦௪ வைராக்கிய பம். 

ணைவிட்டசலாழவள் வரல்போலுங கண்டுகொண் டேஇ? oe 

என்றும், நாச்சுவை விரும்பாது காடி. கூமேதாயிலம் 
QU OD he சிக்க 4ல் anne உண்டு படியைமா ற்றி 

மீ ண் மிம் வரது சமாதியைச் கூட. பருக ON sir “இங்க 
தெய்வண்ணமாயிஞுஞூ சகி ்இனில் முடித்தவ் வனி 

தைபான்மதியான் மான? என்றும், உவமை கூறிஞர். () 

நடந்துறங் கொரறாவன் நனைமல loot) 
நண்ணுமா புரியின்மற் றவணுய் 

இடக்துறங் முவதைகம் ரூறிர்துமுன் துறக்கம் 

விநிச்தவா களக்குகல் போலும் 

தொடர்ம்தொரு கணமு மிடைவிடா ஞான 
நிட்டரைக் தாயகஞ் சமா இ 

யடைநதனர் விடுத்சா ரென்பரே காந்த 
மவர்க்கனு கூலமா மலினே, 

எ.து. cig செல்போது சித்திரைபண்ணும் ஒரு 

ANF gg சென்றவாருசச் சொல்லுதல்போலும் மனத் 
தால் தொடர்ற்ல் பற்றி ஒரு கணமாயிலும் இடைவிடாத 

ஞானரிஷ்டாபாரை கின்மலமாரய தமது சமாதியை 

அடைந்தனான்றும், விடுக்தனரொன்றம் சொல்லுவர் 

ஏகாந்தம் அவர்களுக்கு அனுகூலமாகலின், எ-று. 

ஈட் துறங்ருவோனுக்கு மலாமளி அவ்வுறக்க தீதில் அனு 
கூலமாவதுபோல் நிற்றல் ஈடச்தல் ஓடல் முதலிய கால



வராக்கியதீபம், ௧0௫ 

த்திம் இடையிடாத நானநிவ்டருக்கு இருது நிஷ்டை 

கூடல் அனுகூல மொன்ப ஒம்  நடர்துறங்குவோனுக்கு 

இடையிலே ஓரோர் we வு ( A GSA LO GM Cure நிற்றல் 
spawn மூரலியகாலத்தும் ஞானகிவிஃடை. விடாதோர் 

க்கு இடை யிடையே இசைவு மனத்தின்கண் தோன்று 

பென்பதும், காண்ச டு தாடர்ச்கொறு {ORE (Lp மிடை 
விட.ர நோய மாகிட்டா்” என்ற நற்கு உ தாரணம் ; இருமர்தி 

ரம். *நி்மலிருத் தல் இட னடையோட௦ ல், பெற்றவக் 
காலும் இருவருள் GIL TLD, சுற் றியன் GH MOOT துற்தா 

ற் வச்தங்கவே, யுற்ற பிறப்பற்றொளிர் ஞான நிட்டை 

யே.”? எ-ம். மெய்ஞ்ஞான விளக்கம். *உறய்டிற் பிண 

மமேயென்ன வுணர்வுமாய் சலி ம றுன்டம், பிறங்கு மக் 

கணவாத் ஜோன்றும் பிருவாண் மிசவுகீதுவ்ட, மறங்கண் 
DD Capré® மன்னா மள Sgn இரு f ar ep®, os 

கலித் கொடிய துன்ப மோர்க்திட, வில்லையவ்றே,?? எ-ம். 
வரும். மாறிறும் வருவனவற்றாற் காண்க. (௮௪) 

நித்திரை தடைமீ நிடி.ற்கைகால் போர்த்து 
நிசியிடைப் பூவணை ஆ, துயில்வா 

சொத்துறா விடையிம் கிடையுமப் பயிக்க 

வணுமெங் நனமித மென்னி 
லித்தரை யோர்நித் இரை மிகும் பாயு 

மெரிகொடும் பசிமிகிற் கறியுஞ் 

சிச்தமே வேண்டா வென்றசொல் லன்றோ 
தெரியுமோ வவர்க்கவை மிகலான், 

எ-து. ஞானசமாதியி லிருக்கு மிடத்து நித்திரை வந்து 
அடுக்கும்போது அதனை விவேகத்தால் தடுக்குமிடத்து



௧௦௬ வைசாக்கெ தீபம், 

கில்லாது தடைமீறி வருமாயின் இரா க்காலத்திலே கையும் 
காலும் அஆ௫ய போர்வையைட் போர்த்துக்கொண்டு பூமி 

& oy . . . உ ச . 

யாயெ பஞ்சணையில் நித்திரை பண்ணுவார்கள்: ஒவ்வாது 
பூமிக்கண்ணே ௪யனமும் அரதப் பிச்சையூணும் அவரு 

க்கு எப்படி. இதமா யிருக்குமென்னில் இவவுலகத்தார் 

நித்திரை மிரர்தாம் பாயும்வேண்டா வென்றும், எரியா 
நின்ற கொடிய பூ மிகுந்தால் கறியும் வேண்டா வெண் 
௮ம், சொன்ன சொல் உண்மையே யல்லவோ அவர்களு 
be அந்து தி திதிரையும் பசியுமிகு தலால் இடமன்றென்று 

தெரியுமோ தெரியாது, எ-று. 

மிரூர்த நித்திரை வரத விடத்து நித்திரை பண்ண 
வேண்டு மென்புதும், மிகு£த பசிவர்த விடத்துப் புசிக்க 
வேண்டு மென்பதும், பகற்காலம் நித்ரை பண்ணலாகா 
தென்டதும் காண்க. (று) 

தென்ப.ர வையினுட் கழிவட பரவை 
சேர்நுகத் தொளையினி௰ செலல்போ 

லொன்பதஇற் ஜொன்ப தோடுமூ விலக்க 
முளவியோ ஸியும்பிழைக் தேறிப் 

பின்பிறப் பிதுபெற் ஐசனினும் பாத 
பிறப்புறா காளதாக் குகரி 

னின்பமீ தெனமிக் குறங்கலர் பிறவிக் 
கறவெரீஇ யுளர்துளங் இடுவோர், 

எ-ு. யுகாத்த. காலம் வந்து ஏம்கடலும் ஒன்றாத 
தென்கடலுட் இடக்கன்றகழி வடகடலுட் இடக்டுன்ற 
அ கத்தொளையின் வழியே தெய்வகதியாகச் செல்வது!



வைராக்கிய£பம், ௧௦௪ 

டோல் எண்பத்துநான்கு நாருயிரம் பேசமா யுள்ள கருப் 
பங்கடோறும் அளவிறர்ம காலம் பிறந்து பிறந்து சழ 
ன்று அவை யெல்லாம் தஐப்பிக்கடந்து பின்பு இந்த மானு 

டப் பிறலியை அரிதாகப்பெற்று இப்பிறப்பு அடைந்த 
நாள்களுள்ளும் பாதிகாள் பிறப்படையாத மாளாக கித் 
இரை பண்ணிட் போக்குவார்போல் இந்த நிம்திரறாயை 

இன்பமென்று கருதி மிகுந்த தி சி இரைபண்ணார்கள் பிற 
விதிதுன்டம்இற்கு மிகவும் டயக்து உள்ள நடுக்கூறுவோர், 
எ-று. 

பெது தற்கரிய மானுடட் பிறவி பெற்றும் ஞானசமாஇ 
கூடுதல் மிகவும் முர்லபமாகலின் இப்பிறப்பு அடைந்த 
மாள்களைச் சமாதி கூடிக் கழித்தலே யன்றி வீணூள்களா 
கக் கழிக்கலாகாதென்பது காண்க. (௮௬) 

அறவுடித் இரையைத் துறச்திட. னுடற்க 
ணடைதரும் பிணிகண்மழ் ஐதனாற் 

குறைதலு மிகலு மின்றியோர் சமமாக் 

கொண்டுசண் டுியின்றுபின் விழிக்க 

லுறுசுகா தனத்தி லெழுதுிக் தரமொகச் 
துறைகுவ ரிறைதலை கழுத்தூன் 

செறியுடல் வாங்கா தோங்ககே ரவர்பாற் 
சேடுமோ காமகோய் இிறிதும், 

எ-து. மிகவும் சித்திரையைத் துறர்தால் தேகத்தின் 
கண் வியாதிகள் வந்து பொருந்தும், அதனாம் குறைதலு 
மின்றி மிருதலுமின்றி ஒரு ௪மமாகக்கொண்டு நித்திரை 

பண்ணிப் பின்னர் விழிக்கு மிடத்துப் பொருந்திய சுகா 
தனத்திலே இமையளவாயிலும் தலையும், கழுத்தும்,



௧௦௮) வைராக்கியதிபம், 

ஊன்செறிர்த வுடலும், வளையாது கேர ஓங்க எழுதிய 

இத்திம்போல இருப்பார், ௮வரிடத்து வந்தடையுமோ 
காமவியாது கிறிமாயினும், எ-று; 

“ஈகாதனம்” என்றது தமக்குக் கைவந்த பதிமாதன ic 
துலிய ஆ தினங்களை, இகனுட்கூறிய இலக்கண த்ே தாடும் 

ஆரனங்கட்டிள் சமாதியில் இருப்போர்கீகுக் காமம் வந் 
தடையாமென்டது காண்க குறைதலு மிகலுமின்றியோர் 
மமாம்கொண்டு கண்டு யின்று ௭ oi BOG உத £.ரணம் : 
பமீமார்தி குதரிசனம். “எண்டிகமு மியோகத்தை யிட் 
LAE ஜெப்டொழு.தும், கொண்டு பயில்வார் கடைக்கா 
லென்னையே கூடுவரா, லுண்டியினின் மிகுவாருண் றப் 
பார் மிக்ஞுறங்குவார், கண்டு யிலையறம் gi pour saree 

துகை வரரர நால்.” எ-ம். துத்துவராயர் அமிர் த்சாரம். 
செவ்வே யுடலுஞ் சிரமும் கழுழ்துமுற, வெவ்வா தன 
திலிருந்து வர்க்ஞுய் - கைவர்தால், வாத மூதலனோய் கலி 
யாமதியுடையோ, ராதன மென்பதது.”? எ-ம். வரும், 

மற்றும் வருவனவற்றாம் காண்க. (௮௭) 

உறக்கமும் பசியு மிகுர்இடிற் காம 

முதற்றிடா தற்றபோழ்துள்ள 

மிறக்கு மொண்சமாதி யடைதலினடையா 
விடையிலு மபெவக் துயரை 

மறக்கலா மையினா லச்சமும் வீட்டை 
மதித்தலா லிச்சையு முடலை 

வெறுக்குறிக் ரகத் சாற்களிப் umgy 
மேவலான் மேவிடா ததுவே,



வைராக்கிய தீபம். ௧௦௯ 

எ-து. நிழ்திரை மிகுற்மமாலதறும் ப சி Mei sar ws 

திம் காமம் வர் ஆ பொருந்தாது. அர்த நிழ்திரை பசி 
இல்லா ஈசாலத்தும் ஒள்ளிய ஞானசமாதி கூடுதலிம் 

உள்ள பிறந்து  பொமாகலில் ன் அஃது அடையாறு. அந்து 
நித்திரை டசி சமாதஇிகளுக்கு இடை மிடையே காமற் 
கதோன்றாதோ மென்னின். அல்லிடையிலும் வருக்க 

ரின்ற பி விர ர் இுன்பற்றை மறவாமையால் பயமும், லிட் 

பூண்ட; த்தை என்றைக்கு அடை வோமோ வென்று அத 
னேக் கருது தலால் ஆசையும், அன்னபானாதி களை ஒறு கீ 
தல் முதலியவத்றால் உடலை வெறுக்கு நிக்இரகழ்தால் 

மனச்செருக்கன்றி மிருத்தலும் பொருக்துதலாம் காம 

கோய் பொருந்தாது, எடது. 

நித்திரை மிகுந்த விடத்றும், சமாதி கூம்மிடத்தும், 

மம் இறத்தலினாலும், டசி மிகுந்து விடத்தும் உடலை 
நித்திரடுஃ்குமிட தீதும் மனக்களிப்பு இறுத லிலும், பிற 
வித்துன்ட த்தை கிக்கு மிடத்தும், வ்ட்டின்பத் ந்தை 
நினைக்குமிட க.தும் பயமும், ஆசையும், தோன்றலாலும் - 

காமமேவுதற்கு இ இடமின்மையால் மேவிடாததுவே' ஏன் 

ரூர்: இவை இரண்டு பாட்டாலும் காமம் அடையா திருத் 
தற்கு உபாயம் கூறினார். “அபெவத் தீதுயரை மறக்கலாமை 
யினால்” என்றத ம்கு உதாரணம்: காசிகாண்டம். “sa 
விடை யழுர்தும் துன்பமு நிலத்இன் கண்ணுறிற் கொடிய 
வெர்நோட..ஸன், மருவுவெ£ துயரு உகரா£திரை௦ யயதி வரு 
HAGE gcc wap கூற்று, லுருவினை யொருவும் அன்பமு 
மீட்டும் கருக்குழி யொன்றுறு துயரும், வெருவர வெண் 
ணியின்பலீ டதனின் மேவன் குணர்தலே வேண்டும்.” 
எ-ம், சிவசருமோத்தரம். “பொற்கடத்தின் மலம்பொ 
ருந்திம் புல்லியரும் பொருணசையா, லக்கடத்தைப் பற்



௧௧௦ வைராக்கியதபம், 

தியிடாரங்சையினா லவனிதனின், மக்கடம துடலினைத் 

தாமலடாண்ட மெனவறிந்த, மெக்சணக்கா லிசழாதே 
யருவருப்பற் நிறுக்கின்றார்.””? எ-ம். வரும். wero 
வருவனவற்றாம் காண்க. (௮௮) 

ஏங்குள புனன்மற் றிதுகழீஇ uw Bg 
கென்றுகா லிடைப்படு மசுழ்தக் 

கங்குடல் சூலையு மொருமகன் மலம்புக் 
காடவுகாடிமே யதுபோற் 

பொய்குபுன் மலவன் பொஇயிதென் ஜொழிப்ப 
லெனவரு வருகத்துடல் பொறுக்கு 

துங்கமா தவற்கு மெங்ஙன மடவார்ச் 
கோயவு கேயமுட் டோன்றும், 

Hg எவ்விடத்தில் உள்ளது நீர் இதனைக் கழுவுதம் 
கென்று காலினிட ததுப்பட்ட அசுத்தத்திற்கு அவவசுத் 

தம்பட்ட அவ்விடத்திலே தானே மனம்பொராது உடல் 
கடுக்குறும், ஒரு சுத்த புருஷணாவன் மலங்களே பிறைத் 
துள்ள தடாகம் புகுந்து மூழ்கவும் நினைப்பனோ, அவன் 
போல் உள்ளே கிறைந்க புல்லிய மலங்கள் புறத்திலே 
வத் அவாரங்களிலும் க௫ிந்தொழுகாகின்ற. மாமிசச் 
சுமையாஇய இனை என்றைக்கு நீக்குவேனென்று உள்ள 
த்தில் அருவருப்புடனே உடலைச் தாங்காகின்ற உயர்ச்சி 

௪. ஓ. 9 உ 4 ௫ 

பொருக்திய மாதவத்தினை யுடையவஜுக்கும் எப்படி. மட 
வாரைக் கூடவும் அன்பு மனத்தின்௧ண் தோன்றும்,௪-று. 

காலித்படும் ௮சுழ்தத்திற்கு உடல் குலைக்து கீர்தேடும் 
ஒருமகன் மலதடாகத்தில் மூழ்க கினையாமைபோல் உட 
லை மலப்பொதி யென்று அறிந்து இதனை என்றைக்கு 8க்



வைராக்கிய£பம், ௧௧௧ 

e ௪ % ட . . ப . . . . .* eo இக்கொள்வே னென்று மனதில் அருவருப்பும்று இதனை 
ர த் த ட் . gen penn ae நீக்கு தற்கு ஏதுவாகிய ல்ட்டிணக் கருது மாவன் அசதி 

தம் துத்தமாய வருமாதர் கூட்டிறலினை சனையா னெ 
ன்பது காண்டி, (2௯) 

அருந்தவம் புரிவோ செதிருரு வசிதா 

நைய மாதர்வம் துள்ளம் 

வருந்இநின் நியாது புரியினு நோக்கார் 
மற்றிவ ணுற்றமா தரையும் 

பொருந்துமோர் வெளின்மீதேறவிட் டளகாய். 

போனனி கோக்குமென் போல்வா 
ரிருந்துள விடத்தாங் கவர்வரின் விழியோ 

டென்படுமோபதைக் இதயம். 

எ-ு. அரியதவத்தினைப் பண்ணாகின்ற பெரியோர் 
முன்னர் ஊர்வசி முதலிய அரம்பை மாதர் வரது: எங்க 

ஞூபசா.ரட் பணிவிடைகளைக் கைக்கொண்டருளித் தேவ 
ரீர் எங்கண்மீது காருணியம் வைக்கவேண்டு மென்று 

கூறி உள்ளம் வருந்தி கின்று யாது செய்தாராயிலும் 
அவ்வுபசாரப் பணிவிடைகளைச் குரித்தாயினும் அவரைப் 
பாரார் ;) அவர் நீங்கலாக இச்கிலதீதுள்ள மாதரையும் 
பொருர்தாகின்ற ஒரணிலை மரத்தின்மீதே ஏறவிட்டு 
ள்ள காய் ௮ தனைட் பார்த்தலினாலே தனக்குப்பயன் இன் 

ரயிருந்தும் பார்த்தல்போல, அவளாட் பார்தீதலினாலே 

தமக்குப் பயனின்றா யிருட்தும் மிகவும் பாராகின்ற என் 
போல்வார் இருந்த விடத்தில் அர்த அரம்பைமாதர் வந் 
தாராயின் கண்ணுடனே மனமும் பதைபதைத்து என்ன 
பாடு படுமோ யாம் அறியேம், எ-று,



௧௧௨ வைராக்கியதபம, 

(வெளின்மீேஐ விட்டள நாய்போனனி நோக்கும்” ௭ 
ன்ரார் ௮ணிலைற விட்ட மாய்போ லேன்பார்க்இன்றாய 
என்பது ஒறாலகவமழச்சச் சொல்லாகலின்.  விழிபதைக் 
தல் - கரமவிருப்பினாலே பிதழ்கீது கோக்குதல்.. (௬0) 

பெற்ற, மாய் முதலோர்ப் புரையமா தரையெண் 
பெருந்துத வடைந்துளோன் றவழுஞ் 

சிற்றொரு மினைத்துன் மனை யெனவிஷனோதத் 
இறத்துரைப் பினுமுனங்கிரகத் 

துற்றகா டனது மகடனை யவண 
மூரைம்திடாமையிற்பழு தென்ஞுத் 

பொற்றொடி யவர்தோ டழுவவும் விழைதல் 
புரியினென் னாங்கொலவ்வறமே. 

Gl Bl. தன்னைப்பெற்ற தாய் முூதலானோரைப்போல 

மாதர்களை யெல்லாம் கருதாரின்ற பெரிய அறவினை 
அடைந்தவன் தவழ்கின்ற சிறியவொரு பெண்ணினைத் 
தனது மனைவியென்று வினோத முறஹைமையாம் சொல்லி 
னும் முன்னம் இல்வாழ்க்கையி லிருந்த காலத்துச் தனது 
மகளை அங்கனம் சொல்லாமையினால், அங்ஙனம் சொல் 
லுவதும் குற்றமா மென்றால், பொன்னாலா௫ய தொடி. 
யினை யுடையாரறு தோளினை ஆணையவும் மனத்தின்கண் 
விரும்புதல் செய்யின் அத்துறவறத்தினை எதனோடு சேர் 
தீதலாகும், எ-று, 

அறவறத்திற்கு மகளிரை விழைதல் மிகவு மாகாமை 
யால்,அச்துறவறம் போயதாய் வைத்தும் அதனைப் பிரம 
சரியம் இல்வாழ்க்கை வானப்பிரத்த மென்னும் இவைக



வைராக்கிய தீபம், BOM. 

ளோடும் சேர்.ம் க லாகாமையால் “என்டுடிய்கொ coun 
மே” என்றுர். (கடி 

இறங்தமம் புடைய மாதரும் பாழ்றை 

யருமலாச் தெரியையர் புவிமேற் 
Yob sor பிழங்சான் போலுகெஞ் சலம்தைப் 

பிரிகடை யுரியன மொருவ 
ob னி ச்சை டு யவணமவ்வண்ண 

துூறநககா ல்யினு na Devel ps Sun, 

தூதுவர் வருத்தலி னன்றே. 

a-g. மகளிர் இலச்சகணமெல்லாம் சிறர்துள்ள கற்பு 

டைய மாதரும் வேசை மாதரும் அல்லாத வியபிசார 
மாதர் புவியின் உண்ணே பிறர்த காளியே பிறந்தவன் 
போலும் செஞ்சகத்திலே வஞ்சகக்தை வைற்றுச்கொ 

ண்டு தவத்தோர் நடைபோல் வாக்கும் காயங்களில் நெ 
ஞ்சுசத்தைப் பிரிக்து பிறர்க்குக் காட்டு ஈடைக்கு உரிய 

னாகிய ஒருவன் தனத மிகுர்த ஆசை யெப்படியோ அப் 
பட. இம்மையிலும் செய்யக்கூடாத படியினாலும், உடம் 
பினை நீங்கெ மறுமைக் காலத்திலும், யமதூறுவர் ores 

தில் வீழ்த்தி வருத்தலினாலும், ௭-௭ 
கற்புடைய மகளிருக்கு இம்மை மறுமைகளிலும் இன் 

பம். பரத்தையருக்கு இம்மையில் இன்பம்: வியபிசா. 
மாத்ருக்கு இம்மை மறுமைகளிலுகந் துன்பம். அவர்போ 
oF சுத்த தவத்தினர்க்கு நிராசை முதலியவற்றால் இம் 
மையிலும் தபோபலத்தால் மறுமையிலும் இன்பமென்



௧௧௪ வைராக்கிய தீபம், 

பதும், இல்வாழ்வானுக்கு இம்மையில் இன்பமென்டதும் 

கூடாவொழுக்கம் உடையோளனுக்கு இம்மை மறுமைகளி 

லும் துன்பமென்டறும், காண்க. வியபிசார மாதர் தன் 
மைபோல் Ol CHEE FOO Us பிரிகடையுடையோன் குன் 
மையு மிருத்தலிற் 6பாத்தை யருமலாத தெரிவையர் புவி 
மேற் பிறச்த காட்பிறக்தான்டோலும்' என்றார். எங்குள 
புனன்மற்றென்பது முதல் இக்கான்கு பாட்டாலும் தவத் 
கோர்கள் மனம் விழிமெய்களிறால் மகளிரை கிக்க 

லாகாதென்றும், பார்க்கலாகாதென்றும், கூடலாகாதெ 
ன்றும், கூறியவாறு காண (௯௨) 

மைப்படு விழியா ரின்பமோர் முள்ளி 

மலரின்வாய்த் தேனையொப் பெலக்கண் 

டொப்பில் பேரின்பம் வேண்டினேன் வேண்டி. 
யுலகர்வே றெவைகொடுக் இடினும் 

துய்ப்ப மற்றுடுப்ப விரண்டுமே யன்றித் 
தொடுவனோ பிறிதஇவற் நினுக்கூர் 

குப்பைசா ரிடம்புக்கிடுதலி னவற்றைக் 
குறித்தொரோ ரிடம்புகா மையினே, 

௭-து. மைபொருந்திய கண்ணினையுடைய மாதரால் 
வரும் இன்பம் ஒரு முள்ளி மலரின்கணுள்ள தேனுக்குச் 
சமானமென்று கண்டு துறந்து ஒப்பற்ற பேரின்பத்தை 
அடைய விரும்பினோன் உலகத்தார் தன்னை வேண்டிக் 
கொண்டு வேறே எவற்றினைக் கொடுத்சா ராயினும் உண் 
பனவும் உடுப்பனவுமாகிய இரண்டுமே யன்றிட் பிறிதொ 
ன்றனையும் கையினாலும் தீண்டுவனோ ஆனால் இவை யிர 
ண்டையும் வாங்கலாமோ வென்னில் Qa hinds Ga



வைராக்கியதீபம், ககடு 

தீது ஊரினிடததும், ராப்பைசாரிடம்தும், செல்லுகை 
யால் இவை வாங்டக் கொள்ளமாகஞும் மற்றையவற்றினேம் 
குறித்து ஒரிடசதிலே செல்லாமையால் அவற்றினை வா 
SOT EM Gl, TM 

இல்வாழ்க்கை யின்பக்தை அம்பமெனம் துறந்து பே 
சானந்தகச்தை அடையத் தொடம்இஜோன் நின்னோம் பிறர் 

வந்து பின்சென்று எவற்றினைக் கொடுட்பினும் உண்பன் 
வும் உடுப்டனல் மன்திப் பிறிதொ ன்றணையும் அங்கேகரிக்கு 

லாகாதழென்டது கண்டுகொள்க. “மைட்படு விழியா Meares, 
மோர் முள்ளிமலரின் வாய்த்தேனை யொப் பெனக்கண் 

டூூஎலவ்.ஐதற்கு உதாரணம்: அசந்தபோதம்*(சள்ளக்கோ 
லக் கருங்குழன் மாதர்பான், முள்ளித்தேனை முனி௰்து 
யர் முத்தியாம், வெள்ளச்தேனை விரும்பும் விடாயினா, 
னெள்ளிம்போது மிராதுடனேடனான்.?? எனவரும். மற் 
அம் வரறுவனவற்றாற் காண்க, (௯௩) 

servo Gri gs agi Gud Cup pecs 

சந்தன மாஇய பூசி 

யினமலர் மாலை புனையினு முனியா 
விமுத்துவை தடித்துதைம் துடலிழ் 

பினைமல மாதி பூசினு மன்னோன் 
பிரியப் பிரியமொன் றின்றி 

வினைவழி முனைவ ஊனைந்தொழில் புரியும் 
விதழ்தையே கோக்கியுண் மகிழும், 

எ- து. பிமனொருபன் வழ்து தன்னை மிகவும் வருக்தி 
வேண்டிக்கொண்டு சந்தனமுதலிய பூசி கானாவாயுள்ள



௧௧௭௬ வைராக்கிய£பம், 

மலர்களினால் இயற்றப்பட்ட மாலைகளைத் தீரிக்தாளாயி 
னும் அவையன்றிக் கோபித்து இழுகீறு வைது அடித்து 
உதைய்து உடம்பின் கண்ணே பிஸ்னர் மல முத ல்யவத் 

றைப் பூினொஷபினம் அகர திவத்தினோன், நன்று செய் 
தா னென்றும் தஇதுசெய்கா ளொன்றும் கரி, விருப்பும் 

வெ அப்பும் BD) sre றும் இல்லாமல் னது நல்லினை 
திவினைக ளுக்கு ஈடாக அவன் அவள் அறு முன்னிலையாகச் 
௬௭ துக்கங்களை LOT” by Hee Bon, ஐவன் செ ௪ய்யும் பஞ்ச 
இருத்திய மென்று அறிந் நீது அப் பஞ்சு ததியஞ் செய் 
யும் விதத்தையே பார்ற்து உள்ளே Asp Bh Lure, 
ol~ LY 

ஒருவள் சட்தனமாஇய | ye யின மலர்மாலை புனையினு 
முனியா விழுத்துவை தடிம்துதைச் துட லிர்பினைமல 

மாதி பூசிறும்? ௭ ன்றதுற்னு உச॥ரணம்; *வையினும் வாழ் 
ீதினு மலர்சொ Coa Boa, வெய்ய வராவிடை வீழ 

காக்இனு, மெய்யிறு 'மெகியீ Sen மியாது செய்யினறு, நை 

வொடு மூழ்வில ஞானி Pou ம.” எனவரும். மற்றும் 
வுவனைவ முற் காணத. (௯௪) 

a3 
22 

முற்தைகாய் பலமா இயகொடுத் இடவும் 

தீக்கைபுண்செவியினுக் இடவு 
மைந்தவா வெனலுமல் கசூஇத்தெழும் தோடி 

வருகல்போ குசல்செயு மகஃவி 
னைக்தொழில் புரிய மெம்தையூழ் வழியக் 

தருள்சுக மாஇய வருங்கரற் 
சிந்தையுள் யிழைக்து மூற்செலா ரழிந்து 

பிற்செலார் மாசறக் தெளிந்தோர்,



வைரா க்கியதீபம், ககள 

௭-4. தற்தையுக் காயும் முப்ட . மூதலிய பழங்களைக் 

கொடுக்கவும், புண்பொருந்திய செவிக்கும் தக்கை யிட 
வும் மைந்த வாவெள்று அழைக் தவே னா ரூதிழ் ௦ தழும் 

தோடிவருகலும், எறி திதெழுர் கோடிப் டே iM BOMB, 
செய்யும் பிள்ளைபோல் பஞ்ச இருத் இயய்களையுப் ப் பண்ணா 

நின்ற எமது தற்தையாகெய இறைவன் ஊழ்வினைப்படியே 
கொரமித்தரு ளிய சுக தும்கல்கள் வருமிட bi ge சகமெ 

வு ணாத்த ப்பன் விரும்பி முன் சென்று பற்றுர். துன்ப 
மென்று டடக் ர் இட பிந்து uh சென் றி டையார். க்குத் 

ங்களும் ற வேதாகமங்களாத் தெளிர்ரு பெரியோர், 
எ-று, 

இவை யிரண்பொட்டாலுர் தவத்தின் சீவர்கண் முன் 
ஈபிலையாகள் ஈக துக்கங்கள் வந்த விட்று அச்வேச்செய 

ஸாக காடாது சிவச்செயலாக ராடி, 2 விருப்பு வெறுட்பின் 
றிச் ௪சமபாவனையோடு இருக் ano wi ண்ம்மெ, ற கூறிய 

வாறு காண்க. (௯௫) 

இத்தரை யிடைப்பா மாயவா லயமழ் 

றிருண்மிகு முடுக்கரா இகளித் 
சுக்சமெய்த் தவொப் பொமுதடைந்துறினும் 

Carcinog SEF UM கவர்பா 
லத்தனிவ் a au YRsqQjepror mou 

ரிலைடல னேபினு மழிக்கின் 

வைத் இவண் புரப்பா ரிலையெனுர் துணிவு 

மனத்தினு ளி ருச்சலி னன்றே, 

எ-.து. இந்தப் பூமியின்கண் ணே பாழ்ங்கோயில் இரு 

ண்மிகுர்த மலைக்கெவி முதலிய இடங்களிலே பரிசுத்த



க்கு வைராக்கிய பம், 

மாகிய சத்திய Or SC ert எக்க rev § BC ov சென்றிருக் 
தாராயினும் அவவிட்திலே டாம்பு முதலியவற்றால் தன் 
பம் வருமென்று வரது மன நீநின்சண்ணே டயம் தோ 
ன்னு. இறையன் கான்படைத்த இவ்வுடலைக் கரக்ளா 

நாளில் அழிப்பார் ஒருவரும் இம்லை; படைத்துக் காக்கும் 
அவனே பின்னரும் அுழிக்குமிடத்தில் இம்கிலத்தின்சண் 
வைத்தும் காப்பார் ஒருவரும் இல்லை; என்னும் நிச்சயம் 
அவரது ம தீஇம் மண்ணே இரு த்தலினால், எ-று. 

% 

இசள்ளே பாழ்ங்கோயில் ல் முதலிய விடங்களிலே 
ஏகாக்தமா யிருக்கும்டே tg இராக்சாலங்களிலும் Aas 
செயலை நாடிப் பயப்படா தறுக்கவேண்டுமென்று கூறிய 

வாது காண்க. (௯௬) 

ஊனையோம் புதல்கை விடுத்துனை யுவப்பா 
ருணர் வொன் ருளுடை நம்பி 

தாலுரைம் தமையா னுடல்விழை இனத் 
தத்துவ நிலையுங்கை தவறி 

யீனமார் பிறப்புற் நிவெனைம் சகொழிற்கு 
மிறையதஇ காரியென் றெண்ணா 

ஞானமொன் | நனையே தொடருமோர் புருட 
னண்ணுவன் பரகதி இண்ணம், 

எ-.து. ஊன் பொருந்திய உடம்பினைப் பாதுகாத்தல் 
கைவிட்டு உனது இருவடியை விரும்புவார் அதனை அறி 

வாரொன்று என்னை ஆளாகவுடைய சம் தரப்பெருமா ஷய 
ஞர் ஒதிலமையால் தான் உடல்ப் பாதுகாத்தற்கு விரும் 
பிடின் அக்தப் பரத்துவ நிலைமையை அறியும் அறிவும்.



வைராக்கிய£பம், ௧௧௯ 

Boor asm allt. A நீங்கி “i Ab ன்னா ு உடலைப் பாதுகாத்தம் ட 

டாமையால் அவ்வுட லும் ba மறுழைக்கண் இபுவு 

( பாருக், திய பிறப்பினையும் அடைவனாரலி.் பஞ்சர் 

இயத்துக்கும் இறைவனே அதிகாரி யென்று ஃபிக்து இவ் 

வுடல் ுவ்விறைவ:ப் வசமாக ஓப்பித்து ஞானமொன்ற 

னையுமே விடாது பற்றும். ஒரு புருஷன் பரசதியினை 
அடை.வான இ அ உணமையாம, எஃறு, 

ஜரை UT LDLY ல் தைவிழ் (துனை யுவப்பாருணர்வர் 

என்றதற்கு உதாரணம், தேவாரம் . “ணச் ATM OL . 

கொண்டு விண்ட கொன்றைச் செழுர் நாராய், வாணம். 
காவல்கொன்டு நிப்ரு. ரறியா நெமியானே, யால்மம் 
காவிலானே பரனே யண்ணாமலையானே, யூணைக்காவல் 

கைவிட்டுன்னை யுகப்பா ருணர்வாரோனி எனவரும். முற் 
அம் வருவனவற்றாம் வாண்க. (௬௭) 

காட. அ ரங்கன். னுறுமூழ் 

தள்ளொணா மையினெவ் விதத்இனு நுழை௰து 
தவம்புரி காலையூ னுயிரை 

விள்ளல்செய்திடினு ஞானசா தகனுண் 
மேவுமவ் வாதனை யொடும்போய்ழ் 

தெள்ளிய 2பாகமுண்டு மீண் டடை.வன் 

Foun gi பவமதொன் றிரண்டில். 

எ-து. உள்ளது ஒளிப்பிஷம் உண்டாம், இல்லது ஒரு 

காலத்தும் இல்லையென்று திருவெண்காட காயஞர் ஓது 

தலினாலே பொருர்தாரின்ற ஊழ்வினையை யாவராலும்



௧௨௦ வைராக்கியதீபம், 

திள்ளக்கூடாமையால் தான். தவத்தினைப் பண்ணுங் கா 
லத்தில் அர்த வும்விலா எம்த விதம்தாலாயினும் வந்து 
பொருந்தித் தன்னுடம்பியயும் உயிரிமயும் வேருக்கு 
ல் செய் மாலும் ஞானச தகணானவன் குன்னுள்ள இன் 

ப . ் . oe ன் toe b 
பண் மேவிய அம்தச்சிந்த வா தளனையுடனே ஊர்க்கலோ 
கங்களிலே சென்றிருக்று ச போகங்களை அளுடலித் 

ட்சு . . bo ye ச . டி . 

இட் பின்னர். மீண்மிம் பூமியின்கண் வர்றது ஒருஎனனம் 
இசண்டு சனன த்திலே பரிபூரண ஞானத்றைப் பெற்றுச் 

ன் ௪ நப . ம 

சிஏ 4 Base YOOL GY T6014 Gl = MY (௬௮) 

அரு௩்தவ விலக்கிவ் வுடற்பரிப் பதுதா 
னச்சமா இகடருலர் 

இருந்துஈஞ் சிம்மை சவன்கணே யாவர் 
வரினுமென் ஐமையிம் பேஇப்பான் 

பபொரும்தினும்வானோரொஇர்முதிர்கொலைவெம் 
lef BLOT I Busou don இடினு 

மிருந்தகஞ் ௪மாஇ நிலைஞூலை யாதோ 
செண்ணிய வெண்ணியாய் கடைவர் 

எ-று. அரிதாயெ தவம்இிறுக்கு மாறுபாடு இவ்வுடம் 
Nord தாம் பாதுகாக்குதல், அதனால் பயம் ஆசை அபி 
மானம் முதலிய மனத்தின்கண் உண்டாமா தலின், தவ 

த்தினுக்கு. இடையூறு செய்தற்கு யாவர் வச்தாராயி 
னும் ஈமது சிர்தை வெனது இருவடியின் கண்ணே திரும் 
தா நிழ்குமென்று இருமூலகாயனார் கூறினமையால், மன 

. தீதினைப் பேதிக்கும் பொருட்டுத் தமது எதிரே தேவர் 
கள் வர்தாராயிலும், முதிர்ச்த கொலையினைச் செய்கின்ற 

வெவ்விய பூதங்கண் முதலியவை வளைந்து கொண்டன



mourns Bus Bruin, ௧௨௧ 

வாயினும், சாமிறாந்த சமாஇ நிலைமை வழுவாஇரும்தோர் 

தூம் எண்ணிய மிட்டின்டத் இனை எண்ணியவாறே நடை 

வார், எ-று. 

இத், ஈரை யென்னும் பாட்டு மு முதல் இ இர்கான்கு பாட்டா 
லும் தவள்திம் னார்கள் தாம் உடம்பிணாப் ட A GIST & th 00 

கைவிட்டு இவவு Lol oI ட படை 4 ஜி இரை meuGiaat ei tee 

லும் அழித் லும் செய்வான். அவனா யன்றி சொரு 
வராலும்் கா ழ் த்ல் அ மித Boo செய்யக் கூடாே ன்று! அதி. 

நீது ஆவ்விழைவன் செயலை காடிப்பயமாதிக ளின் if (pit oar" 
சமாதி கூடயேண்டுமென்று கூறியவாறு காண்க. அரா 

தவ விலக்கெயுடற் பரிப்பறுதான்? என்றதற்கு உதார 

னம் ; தேவாரம். நன்கடம்பனப் பெற்றவள் பய்இ 
த் O petro ம்பைய் திருக்கரக் கோயிலாலவ், ஐன்கடல் 

னடி. யேளை ணேயும் EO weg த், லென் கடன்பணிசெய்து இடட் 

படதே.” எ-ம். *இருர்றுஈஞ் சிகை சிவன்கணே யாவர் 
வரினும்? என்றதற்கு உதாரணம் ; திருமர்திரம். ₹₹இருக் 
தவருக்தி யெழிற்றவஞ் செய்யும், பெருச்தன்மை யாள 
ரைப்பேதிக்க வென்றே, யிருர்திந்தரனே யெவரே வரி 
னுர், இருட்துகஞ் சிர்தை சிவனவன் டாலே.”? எ-ம். சமா 

இரிலை கூலையாதோர் எண்ணிய வெண்ணியாம் கடை வர்” 
என்றதற்கு உதாரணம் : : ஞானவாசிட்டம். “எனக்க 
தென்னு மு.னர்வுடைமை யிடர்லிட்டகலா அணர்வின் 
மை, யனர்த்தமில்லா வ்டளிக்குமாசையேதிய் கதுசெய் 
வாய், சனிட்பில் சிவமெல் கணுமுளது சார்தஞ் சுடஞ் சச 

அருவென்னும், கனத்தவிந்த வொரு சினைவே கருமத்தி 
யாக மிராகவனே.”' எ-ம். வரும். மற்றும் வறுவனவற் 
ரூம் காண்டி, (௯௯)



52.2. வைரசாக்கிய£பம், 

CO want tor னிவ ரீசுரர்வா எரக்கர் 

சிக்கா்விக் தியாதரர் முதலோர் 
யாவரும் விரும்பிச் சித்திபுத் இிகளுமெட்ணே 

யச்சமா இயவுண் 
மேவுமு த௲ற்றித் தவம்புரிக தடைதான் 

மேலதா மூலபண் |... உர 

மோவற வவையே குடி கொள் ன் போனெ Gh 

சுடையரா லடையவும் படுமே, 

௭-த.. தேவர்சளும் மசதீதாயே முனிவர்களும் அசுரர் 

௪ளும் இராக்கதர்களும் சித்தர்களும் விச்தியாகரரு மெ 
ன்று சொல்லாகின்ற இவர்கள் மு.ஈுலியவர்களும் அஷ்ட. 

மா௫்திகளையும் மேலாகிய ஊர் 2 தடோகங்களையும் விரு 

ம்புங்காலைப் பயம் ஆசை கோபம் அபிமானம் முதலிய 

வை எண் மாத்இரமாயிலும் மனச்தின்கட் பொருந்தாது 

மாம்றித் தவத்தினைப் பண்ணி நவற்றினை அடைந்தாரா 

னால், அந்தச் சித்தி புத்திகளுக்கு மேலாயுள்ள வீட்டின்ட 

மாகிய மூலபண்டாரத்தினை அர்தப்பய முதலியவை தா 

மே விட்டு நீங்காது. குடிகொண்டிருக்கன்ற என்போலு 

மனத்தினை யுடையவரால் அடையவும் கூடுமோ, எ-று.() 

ஒருவனுக் கிருளத் நுரியசற் சொரூப 
முள்ளவா விளங்கினன் நறுமிப் 

பருவ ர லுருவப் பற்றுமற் ஐதுகேர் 
ர் ட பமெள விழைபுரி கருமைங்



வைராக்கியதீபம், QM 

கருமமெவ் விடத்துய் கண்டுதற் செயலைக் 
கைவிடும் தச்சமா இயவுண் 

மருவுரு தகற்றித் மவஞ்செயல் வழக்கால் 
வாழியெய் கு ரவனி டூழி, 

T- Ge PH YRLMIG அஞ்ஞான Shor Coos 
தனக்குரிய ஞான சொருடம் உள்ளபடியே விளங்குமா 
யின் இந்தக் துன்பம் செய்யாகின்ற ஹேகட்பறிறு அன் 

றைக்கு நீங்கும். அர்த ஞானசொருபம் தனக்குநோரய 
வந்து லபிக்கு மளவும் இறைவன் செய்யாகின்ற பஞ்ச 
இரு த்தியங்களை எவ்விடத்திலும் பார்த்துச் சீவச்கெயலை 

விட்டு நீங்கப் டயமுரலிய துர்க்குணம்சள் மனத்தின் 

கண்ணே பொருந்தாது மாற்றித் aif Biers செய்வதே 
முறைமையாம். எமது ஞானாசாரியன் கீடீழிகாலமும் 
வாழக்கடவன், எ-று. (௧0) 

வைராக்கியதீபவுனா 

முற்றுப்பெற்றது. 

 




