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திருவாய் மலர்ந்த திரு முறைகளும் 
அருமைபெற்றிமெற்ற முறைகளு மாலவாய 

அரன்செய்விளை யாடலும் வள்ளலார் 

பெருமைபெழு சாஸ்தாமும் ஞானவா சிட்டமும் 

ப்ரபுலிஈாக லிலைகை வல்யமு 

முருமையாஞ் சித்தாக்க நூல்களும் முபேதச 

வுண்மையுட னுபதே௪ காண்டமும். 1 

செப்பிடும் வைராக்கெய சதகமுக் தீபமுஞ் 
சேர்ந்திடுஞ் சசிவன்ன போசமுர் 

தப்பிலாப் பசுபதி பாசமும் விஞ்ஞான 
் சாரமும் மாத்மாற் போதமு 

மொப்பிலா கிஷ்டானு பூதியும் சே பாதரிய 

வுயர்சூத சங்கிதை ஸ்காந்தமு 

மிப்புியி லின்னுமூுள பற்பல மூல்களா 

மினியதிரை யாழிகரை கண்டவன் ho
 

கனகசபை தன்னிலிரு வர்க்காக நடனம்டு 
காருண்ய நடராஜ பதியையு 

முடாவுளங் இருபைபுரியுஞ் சிவகாயித் தாயையு 

°° அெளளமிழு தெனவுருக வேத்தயே



சாற்றுகவி. 

இனமுமன் சவர்கடம் மடியிணைக் கேமிக்கு 
சீர்சாரர்திடுக் தோதர மான்மியமுவ் 

கனமாசவே கத்திய ரூபமாய்ச் செய்தவன் 

காருண்யன் பலவறஞ் செய்தவன். 

முக்குணமும் மாதியா மைக்தையு மடக்கியே 
மூலமா கிலமதனி லுற்றிடும் 

முக்காலி காற்கொண்டு கூட்டியே வாதார 
முன்னியே தரிசித்து மதியமுதஞ் 

சிக்கெனச் சிந்தியே காவதினி on Se 

தொகாச மாநற் றலந்தனிற் 

றக்கதாய் ௩டனமிர மன்னவன் பதமலர்த் 
தரிசனங் கண்கெளி கூர்க் தவன். 

கானதரு மங்கள்பல செய்திடும் புண்ணியன் 
சாற்றுகவி வாணருக்கே யருள் வன் 

ஞானானு பவச்செல்வ னஉகன்னி புத்தூர் 
நங்களப் பாசாமி ஞானியா 

ரானவிப் புவியிலுறு மன்னுயிர்கள் மாயையை 
யகற்றுவான் மனதி லெண்ணி 

வனமில் லாத்மயபோ தப்பிரசங் காமாத 

மோதினான் வ௪னனன் னயமாகவே, 

இன்னவன் பெருமையைக் கூ௮ிடற் கரியதாய் 
யெழிலாதி சேடலும் காவெடி.தீ£த 

சொன்னவிப் பாத௨ந் தன்னிலே வின்னமும் 
சோபமுடனே மறைந்தே யொளித்தான் 

மன்னிடும் பொறுமையைக் கண்டுபூ தேவியும் 
மண்ணின்மய பாயிருக் தாள் 

அின்னதா லிவன்.புகழை யாவரே கூறுவர் 

௮ரிதரி தியம்ப மாதோ, 
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சிறப்புப்பாயிரம். 

  

அறுகீர்க்கமீநெடிலடி யாசிரிய விரநத்தம். 

சரி மறைமுதலா கமங்களொடு பலவாடிச் செறிந்து கா 

ஞூம், பாரிருக்கும் பலகலையும் பக்பொருளும் பல்லுயிரும் பகரற் 

கொணணுப், பேரிருக்கு மடி முடியின் பெரும்பொருளா யருளுரு 

வாய்ப் பிறங்க $ங்கா, மேரிரும்கு மடி யர்மனக் திருக்கோயில் குடி. 

யிருக்கு நிமல வாழ்லை. (1) 

உரங்கிடநத வுள்ச்திரச்தி மும்மல£னோ டைம்புலலு முயங்க 

மாமுத், தரங்கிடசந வறுகுணனுக் தத்துவமுந் தொழிலுரையுக் 
தகைத்து மாய்வில, வாங்கிட த மனமிறக்கு மரியசுக யோகநிலை 
மன்னி யாங்குகு, தா கடந்த வருள்வெளியிற்் கண்டபெருஞ் சீர 

னை த்துஞ் சிறப்பக் காட்டி (2) 

எண்ணரிய பிறவியுளு மானிட? சிறந்ததென விசைப்ப 
ர்ந்த; ஈண்ணரிய பிறவிகிடைத் தும்பெரிய முத்திரிலை காடா தூழ, 
லண்ணரிய பவச்சலதி யமிழ்ஈதுகரை யறியகிலா தழுங்கு வார்க் 

குப், பண்ணரிய பெருகதவ?ம யொருலஞாய்ப் பலித்ததெலும் 
பான்மை தாக (89% 

பண்காட்டு மறைமூகலா கமபுராணங்கண்முதற் பண்பி 

லுற்ற, மண்காட்டும் பலகலையும் வழுத்துநெறிக் சணுவெளனினு 

மாறுருதவ், விண்காட்ுு தேவரொடு முனிவரெலா மறிவிலுக் 
கோர் விளக்க மீதென், ஜொண்காட்டுஞ் சிரந்துளக்ி மிகமகழ்ந்து. 
ஈனிபுகழ்ரதிட் டோதி நிற்ப (4) 

வானிருஈத தெள்ளமுதுள் கற்கண்டுஞ் சருக்கரையு மணமிச் 
தூர்ந்த, தேனிரு த முக்கனியும பாலிஜனொடு சேர்ந்திருந்த திறமை



௨ சிறப்புப்பாயி ம். 

'போலுக், கோனிருந்த செந்தமிழின் தணமுழமுன ரண 7௮ 
e 

கூடி. யொன்ரய்த், கானிருந்த வாகதுபபோ றுப்பிராங்கர TF 

நூல் சமைத்துத் தந்தான, 5, 

அன்னவரும் பெருந்தவக்தின் சுவயோகி யாவனெனி வறை 

வல் கேண்மோ, பன்னவரும் பலன்படைகறுப் புசம் Ml FF 

கன்னிபுத்தூர் பரிந்து வாழ்ந்து, மன்னவ மகிழ் ககக மாரு 

தர்பலர் பணிர்துறிற்ப பாறி லத்தி, ஓன்னு ரஇிநெறி நொ. ர 

மல் தாசிலுக்கதி யோகஞ் செய்சகோன். 0) 

அறிவருத்துஞ் செர்கமி3மா டாங்கிலமுந் கெலுங்கா நி. பார 

தூய, குறிவருத்தும பாடைபல விலக்கில் லிலக்கணநறந் ருறிப்பி 

னோடு, நெறிவருக்தும படிசிறிது நீங்கமறக் கற்றுணர்ந்த நிபுணன் 

மேலுஞ், செறிவருக்கது நாற்கவியுஞ் ரெப்புகிற்குக் திறக்தலொரு 
குங்கமன்னான். (7) 

ஒருநாளும் பிறக்இறற்திங் முழலாக பரம் பொருளை யுலவா 

ஞானர், தருவானைக் தத்துவளைாக் கனியியய பயிலையென்று? நண 

வாதானை, யிருஞாலம் படைம்தளித்துக் நுடைக்குமுழு மு தல்வ 

னையெம் மீசன் றன்னைத், திருவாரு நடராஜப் பெருமானை யெப 

பொழுதுஞ் சிந்தை செய்வோன். (8) 

வான்பொழியுங் கருமுகிலு DO Hib Buy omer ad நடவும் வறிதென் 
> 
dL! மோதத், தான்பொழியு மிருகரத்கான் முங்கரிய பெருவரத்தான் 

றண்மை மாஞுத், தேன்பொழியு பலர்த்தொடையான் செய்யதிரு 

வருட்டொடையான் நிறத்த வாய்மைம், கான்பொழியுங் கரிக்கரி 
யான் கணிப்பருபுன் கருத்தரியான் கலைகொணாுவான். (3) 

போற்றரிய புகழ்படைக்க வீராசா மிந்கோமான் பூவி லெ 

ன்று, மாற்றரிய தயமனைத்து மொருங்குதிரண் டொருவடி.வா 
யமைச்த தென்ன; மாற்றரிய பிறப்பினொடு வர்துபல புலவர் இரு 

வாக்கி லோங்கச், சாற்றரிய தகைகொளுமப் பாராமிப பெபர்பு 

னைந்த தக்கோன் மாதோ. 10) 

முற்றிற்று, 
ramet GOOEG =m



௨ 

சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 
கைவந்த வைத்ய 

ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர தம், 
அண்டை 
விநாயகர்ததி, 

அறுசீரடியாசிரியவிந த்தம், 

சி?ராங்கு திருத்தில்லை யம்பலத்து ளனவர தஞ் சிருட்டி யாத், 
பேரோங்கு மைந்தொழிலு முனறைஈடக்க வானுபரும் பிறங்சன் மன் 
ன, னாரோங்கு மகள்சாண ஈடஞ்செய்யு ஈம்பனருள் பெறச்செய் 

யிர்நூல், எரோங்9 'யினிதமுடி, வதம்கும்பல் முகவனடி யிணை 
கள் போற்றி, 

பரமசிவம், 

அண்டமா யந்த வண்டத் தாருயிர் கோடி யாப் 

பண்டைய மறைக ளாபெ பகரமறைப் பொருளு மாகக் 

கெண்டையந் தடங்கட செவ்வாய் கிளிமொழி யிமயப் பாவ 

தண்டலி ௭ தழாய சம்புவி னடிசள் போற்றி, (க) 

உமாதேவி, 

௮௨௫ வுலக மீன்ற வன்னையா யமைத்த ore 
Aa gout Carper rss Aree on மூன்ற sree 
தலைமைய சத்தி பேதச் தன்மையாய் முழு டிரனோன் 

" ல ஜு ர் . ச ப்பர் 
நிலையிடப் பாக மார்ர்த Bintang G9. Gar போத்தி, ‘ ea 

  

   
   

நி 
> 

௮! 6 தோலி, லேமமுடி ப் ம் ட ் ர in fom A 

காட, கிமையோர் Cit dpe அடி ங்கள் pik d



ச், ஆத்மபோதப்பீரசங்காமிர்தம். 

தல வைர்திடத்சைக் தொழிலுந் தோன்றச், காமருபொன் மன்றி 

லன வரதநட ஈவில்வானைக் கருத்துள் வைப்பாம், - (௩௨) 

சிவகாமசுந்தரி, 

எழசீரடியாசிரிய விநத்தம். 

அளிமுரற் குழலுங் கயலிணை விழியு மாம்பலம் போதுகேர் 

வாயுக், மொளிமதி முகமும் வெதிர்புரை தோளு முலகெகாஞ் 
சைவமே வாழக், குளிர்பொழிற் காழி மைர்தலுக் கழுதம் கொடுத் 
தீருடிருத்தன முற்கொண்,ட்ளிவளர் மன்றி னடமூஉழ் சிவகா மசுந் 

தரி யடியிணை போற்கி, (2) 

விநாயகர். 

அறுசீரடியாசிரிய விநத்தம், 

கூன்றுமதம் பொழியானை மூகவசுரன் கமாயுடனே மூடிந்து 

தேவ,ரான்றவரு கற்பகநா டடைந்துய்ய வோர்மரூப்பை யசைத்தெ 

றிர்து, சான்றவொரு சாத்தினிற்கொண்் cours Oops 
இல்லை சார்ந்து வைகும், நான்றதிரு வாயைந்து கரமாறு முடியனடி 
ஈளினம் போற்றி, (டு) 

சுப்பிரமணியர். 

அலைபுனற் சடல்க ளேழு மனலெழ வவுண கோடி. 

மலைதலை யுருண்டு விழ வடி.யயில் தொடுத்து வானோர் 

பலரையுஞ் சிறைத விர்த்துப் பாவைய ரிருவர் கொங்கை 

கலமுற வழுந்தும் தோளா னளினபா தங்கள் போற்றி, (௬) 

திருநந்திதேவர். 

சாசண னாதி தேவர் நகைமணி முட்யிற் ருக்குஞ் 

சிரணி சளாச மேர்தித் இருமலை கயிலை கரத்தள் 
கேணி யாகமங்க ளெந்தைபாற் றெளிச்து மேலாம் 
பரணத் தவரசூ தற்குப் புகனந்இி பாதம் போற்,றி, (sr) 

சமபகுரவர், 

அரறுசரை வாதில் வென்ற அக்சணன் ur gh Cun pb 
உ7சச்தான் மாண்ட மைத்சற் குயிர்தச்தோ னடிகள் போற்றி



ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். th. 

பரவைசங் கிலிசேர் ஞான பண்டிதன் பாதம் போற்றி 

திருமலி லாத வூரர் திருவடி. போற்றி போற்,௮ி, (௮) 

அவையடக்கம். 

பாலிமா வேலை யடைர்தொரு பூனை முற்றவும் பருகுவே 

சென்ன, வாலிய மொழியா லுரைத்தைச யடைஈத வண்மைபோன் 
மனத்திலு மெட்டாச், சூலிமா தேவன் புகழினைப பேசத் அுணிக்த 
தாஞ சிதியனேன் குறைகள், சாலவு முளதா யிலுமதை மேலோர் 
சாற்றில் பொருளைகோக் குவசே. (௯) 

இதவுமது. 
களிகளும்புன் பூவைகளுங் ளெக்குமொழி கேட்பார்ச 

டெனிவுவரத் தவமினசொழ் நெருட்டுவரோ மருட்டுவரோ 

ஒளிவுடைய பேரறிவா லுயாஈதபெரி யோர்களெலா 

மெளியதமி யேலூலை யெளளுவசோ கொள்ளுவரோ, (௧0) 

குழந்தைகுழ ௮ும்மொழிக்குக் கொண்டாடு மனைபோல 
இழக்தவுயா ஞானிகளு மெனனுரைகேட் டுண்மூழ்வார், (௧௪!



சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிா தம், 
ஸ்ட 

முதற்பிரகாரணம். 

சிவஸ்தோத்திராத் நாவளி, 
~~ 

நடேசர்துதி, 

கலிநிலைத்துறை, 

திங்க ளார்சடைத் தேவனைச் தேவருக் கெட்டாச் 
சங்க வார்குமைப் பகவனைச ச.துர்மறை யவனைப் 
பொங்கு மாமணி யமுத்திய கனகமாம் பொதுவில் 
எங்க டாய்மூழ் நடமிடு மிறைவனைப் பணிவாம், 

தாவருஞ் சித்தியிலு மேவரு ஞானத்திலு5 சேவரினு மேனி 
வர் யர்வரினு மேம்பட்டு உலகமெலாக தொழுதேத்த நிற்குக் தெய் 
வப் பெற்றியாளரும், அமிழ்தினு மினிய தமிழ் மொழிக்கு இலக் 
சண முரனூல் செய்தருவிய பேராசிரியருமாகய அசத்திய முனிவ 
ரச் காச்சிரமமாஇயும், அருமறை முழங்? காதை அருவியினேதை 

யினு மிக்கொலிப்பதாயும், சந்தன சூத பாடல வகுள சம்பீர கதளி 
சாளிகேர மாதவி முதலிய விருகஷ்சாலங்கள் நிறைந்து ஆகாயத் 
தினை யளவெடுக்கும் சோலகூழ்க்த பொதியமாமலைக் கருலுள்ள 
ஒர் சிங்காரவனத்தில் வெசேசர்கள் முனிவர்கள் சத்தர்கள் யோகி 
எள் ஞானிகள் சேர்ந்து அகிலாண்டகோடி பிரமாண்டஈரயகராய், மம் 
ஃபரகராய், கங்கைலேணியராய், சங்கரசீவஞயிராகின்௦ ஸ்ரீசாம்



சிவஸ்தோத்திர ரத்நாவளி. ௫ 

பவ ஈடே சப் பெருமானை மிகவும்பக் இயேரடு நாள்தோறும் பிரசங்க 
வாயிலாகத் தோத்திரஞ்செய்யம் ஞானசபை யொன்றுண்டு, அந்தச் 
சபையில் மேற்கூறிய 9வரேசராதி குழாங்களி னொவ்வொருவர் ஓர் 

தினஞ்சேய்த தோத்திரத்தைக் கூறுவோம், 

  

க- வது சிவகேசர்களினோருவர்சேய்யுந்தோத்திரம். 

on Ot 

அரகர சிவசிவ மாதேவா அடியனைக்காததிட வாவாவா 

சரணம் சரணம சாம் சராணம தண்ணருள் தில்லைச் சாமீ சரணம், 

திரு விகாயாடற்புராணம். 

சரண மங்கையோ பங்குறை சங்கர சரணம் 

சரண மங்கல மாகிய தனிமுதல் சரணம் 

சரண மந்திர வடிலமாஞ் சதாசிவ சரணம் 

சரண மு;மபர்கணாயக பசுபதி சரணம், (௧) 

சூதசங்கிதை. 

ஆறா றுசெஞ் சடையாய் சரண மழலா டுகுடங் கைஞய் சரணம் 
பாரு றுசூற் படையாய் சரணம் பணமாடரவப் படையாய் சாணம் 

நீரா றுமே னியனே சரண நிதியார் வரைவெஞ் சிலையாய் சாணம் 

ஏரு டுறுநீள் கொடியாய் சரண மெழிலார் கயிலைக் இரியாய் சாணம், 

பேரியபூராணம், 

கற்பனை கடந்த சோதி கருணையே யுருவ மாட 

அற்புதம் கோல நீடி. யருமறைச் சிரத்தின் மேலாம் 

தற்பர வியோம மாகுச் திருச்சிற்றம் பலத்து ணின்று 
பொற்புற ஈடஞ்செய் இன்ற பூங்கழல் போற்றி போற்,தி. (௩) 

வேறு கவிகள், 

அருவமா'யுருவ மாடி யகண்டமா யசலமாகி [ஸி 

யொருபரம் பொருளாய் வண்ண மொப்புட gout a, Bear



ஆத்மடோ தப்பிரசல்காமிர்் தம். 

அிருமல ளாக யெக்கு கிறைக்துரீல் கா.து கிற்குவ் 
அருகரு ஞானா னர்தசம் கருணையல் கடலே போத்றி, (௪) 

வாத வூடி. யாரொடு மூவர்க்குச் 
சித வார்செங் கமலத் திருவடிப் 
போதி லுய்யப் பொருந்த வளித்தமா 
wr Ss ஞமவ னான்றொழுந் தெய்வமே. (௫) 

தத்தித் இதத் சரித் தோமெனத் 
இத்தித் திலலையி லாடு திருவடி. 
வைத்து முத்தன் மு.துகின்மே லாமுமென் 

கத்த ளூமவ ஞன்றொழுச் தெய்வமே. (௬) 

அப்பர் சுந்தரா மாணிக்கர் தம்மையாண் 

டொப்பி லாப்பதம் வைத்தடி யேனையும் 
அப்படி யிசைர் தசாட்கொள வெண்ணுமென் 
னட்ப ணாமவன் கான்றொழுக் தெய்வமே, (௪) 

சித்தா முத்தர் சிவசிவ வென்னவே 

சத்தி மாது சபாசென்று மெச்சவே 
மெத்த மெத்த முகசகூத் தாடுமென் 
னத்த னாமவ னானலுமுஈ தெயவமே, (௮) 

திருமந்திரமாலை. 

கரியட்ட கையன கபாலங்கை யேகதி 
யெரியு மிளம்பிறை சூடுமெம மானை 

யரியன் பெரியனென் முட்பட்ட தலலாற 
கரியன்கொல் சேயன்கொல் காண்கின் நிலேனே, (௯) 

திருவேற்காட்டூப் புராணம். 

வானவர் தலைவா போற்றி மாலவிடை யூர்தி போற்.தி 

போனக மாசகஞ்சை யருர்திய புனிச போற்றி 
தானவர் புரமூன் தட்ட ச தானே போற்றி சசவில் 
ஞானரா யகனே போத்றி சாதனே Guar pal Cur p 2a)



சிவஸ்தோத்திராத்நாவளி. ௭ 

அகோசா கிரதிசயானந்த பூணானந்தமாகச்சகளீஃரித்து ஈடே 
சென்ற காமத்தைத் தரித்தச் சர்வாங்க ரத்தினபரணபூஷணராய், 
மாணிக்க மகுடதாரியாய்,சவரத்தின மணிசொண்டிழைத்திட்ட சன 
கச௪பையின்கண் ஆனந்தத்தாண்டவஞ் செய்தருளுன் ற எம்மிறை 

வராய் உட்புலனைந்தினையும் வென்று உண்மையை யுணார்த சொ 
ண்டர்களி லுள்ள தோறுஞ் சென்று பேரின்பமாகிய அமூதமாரி 
யைச் சொரிகின்றவராய, கல்லால விருக்ஷத்தடியில் விற்பிருஈ்து 

சனக சனந்தன சனாத சனற்குமாரர் என்னு கான்கு முனிவர்களுக்கு 

வேதங்களால விளக்குதற்கரிய பொருளாகிய சாயுஜ்ஜியபத நிலை 
மைத் தக்ஷணுபிமுக குருதூர்த்தமா யெழுர்தருளிச் சொல்லியரு 

ளிய பகவானுமாகிய ஈடெசப்பெருமானது இருமறைச் லெம்பணி 

ஈத சரோருகமான சதானந்த பாதாமபுஜங்களுக்கு வந்தனம், 

௮ரகரசவ சமபோ சகர சச்சிதாநந்த சதாசிவ மகாதேவா] 
ஏகதத்துவ நிததிப ௮றாதியாய, சர்வாந்தரியாமியாய் விளக்கும் பர 
மமே! மாயாசததியாகிய கருவியைக்கொண்டு எண்ணரிய €ீவபேதங் 

களுக்குதத நுகரண புவன போசங்களைப் படைத்த ப.ரமனே!௮மைச் 

சராதியரைகசொண்டு ௮ரசனானவன் தனததிகாரததைச் செலுத்துவ 

கசைப்போல், ௮மைததலாதி பஞ்சகிருத்தியங்களை ௮யனாதிய பஞ்ச 

மூர்ச்திகளைக்கொண்டுி ஈடத்தும் பரப்பிரம்மமே ! சறிதர்தன்னுண் 
மையினை யறியாது பகாமுகவியாபாரத்திலேயே பிரவிருத்தியையு 
டைய அுறிவிற்கட்டுபபட்டுக் இடக்கின்ற ஜீவர்களதியப்படாத 

காரணகாரிய கற்பனைகளிறந்து தாஞய்விளங்கும் பரமார் தீசமாபும், 

தானே சுயம்பிரகாசமாயும், பிரகாசிக்கின்ற துரியமாயும், எல்லா 

வள்துகட்குகூல வஸ்ுவாயும், கிச்சலமாயிருக்கின்ற அலையில்லாத 
சமுத்திமபோல ஞானசொருபமாகிய துரியசம்பூண மெளாளு 
னந்த பெருமபொருளாயும் விளங்கும் ஈடேசமூர்த்தியே! pes auth 

அவாதசார்தப் பாஞ்சுடருருவாய்த் துலங்குஜ்சோதியனே!அதியர்த 

மில்லாக பேரொளியாயிருப்பவனே| சோதிசாயசனே! 

அகித்தியமும் தக்கமுமாக அழியும் பித்தவுலகவாழற்கலை அஞ் 
ஞானகுணத்தால் கிலையென்௮ ஈம்பி மோசுமயமான பாசத்தால் 
அனுத்ம சம்பந்தமான விஷயபோசமெனு மாயையி சேோவற்பச்



௮ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

த.த்தினா ௮ண்டாகும் பெருங்காட்டில் ஆசையின்பின் சஞ்சரித் தக் 
சோண்டிருக்கும் மாயாமனத்தின் கிருத்திகளைமீக்கிப் பதிப்பொருள் 

செய்யாரின்ற பஞ்சகிருக்திய விலக்கணத்கையும் அப்பஞ்சகருத்தி 
யங்களைநடாத்துங் கடவுளர்களினது சலக்ஷணங்களையும், தங்காங்கு 

ஈடக்கும் ஞானப்பிரசங்கக்தையும், சவசசைகளையுங் கேட்டுத் கேவர 

கசியம் வேதரகசியம் வேதங்கட்டுச் சிரங்களாகிய வுபநிடதங்களு 
டைய சாரமான அருத்தத்சையும்,முச்திரெறி மூதலியவைகளின் வர 

லாற்றையுர் தெரிந்துகொண்டு; அதமஞான சாட்சாத்காரமான ரூபத் 

தை நிருபாதிக நிட்டையினாலுஞ் சோபா திக கிட்டையினாலும் விலட் 

சணமாகவும் சலட்சணமாசவும் உபரசனைசெய்துவரம் மகான்ு 

ளுக்குச் தன்னைக்கண்டு சரிசிக்கச்செய்து gw) Boor x ips Zar 

uss p Bei cnuGé qo orio'ou chur sem! அதிமத்தியாஈத ரதிதமான 

வள்ளலே! சங்கற்பமா தீதிரத்தில ௮ண்டாண்ட பூரண்டங்களையும் 

மாயாசகத்விலாச கல்பிகமாகப் பரிணமிககச் செயயும் பரனே! சர் 

வவியாபக கிராகூல கொலாகலஞு௫ய அப்யனே! சாமபசதாசிவனே! 

சர்வமங்கள கோஜோபயசிவபெருபானே! வீணையையுடைய பாணப் 

பத்திரருக்குத் தானடிபையேன்று தனது இருமுடியின்பமேல் BPS 

சுமை சுமந்த சிவபிரானே! பிரமாமு சல் பிபிலிகாந்தபரியஈதம் ஓரே 

பிரகாசமான வேகவஸ)துவாய் விளங்கும் சிவபிரானே ! அடியேன் 

இவவுடம் போடுகூடிய வாழ்க்கையை வெறுத்து உன் திருவடியை 

யடைய அவல்கொண்டிருந்தாலும் தக்கசாதன சதுட்டய சம்பத்தில் 

லாதவனாடும்,ஈஷணாச்திரயங்களையுடைய அஞ்ஞானத்தைக்கைப்பற் 

அனவனாயும், சான்கு வேதங்கள் மு.தவானவற்றையுணர்ந்த பெரியா 

சைத்துணைகொள்ளாமலும், அவர்களுக்குப் போதுமானவரையில் 

தொண்டுசெய்யாமத மிருக் தாலும் என்பேரில் உன்கி நபாகோக்கத் 

தைக்கடாகழித்து ஆண்ட ர௬ுளுமய்யனே! அகிலலோக சிருஷ்டியாதி 

பஞ்சகருத்தியகாரணனாயெ சிவபிரானே! அற்புதகுணசீலராகிய une 

சுடரே!தினதயாபரமூர் த்தியே!பச்தார்கள்பணியும்பதாம்புபனே! ௮ 
விறந்த விளையாட்டையுடைய௮த்தனே!சிற்செ!ரூபவஸ்துவாகிய ள் 
வாஇதேவனே!சந்இரஜ .ரமண்டலதாரியாகிய சதாசிவனே/புண்டரீ 
காக்ஷனுகயெ திருமால்மசழ் சகோதரியாகிய உமையவள்சகேசனே ! 
கின்மலசொருபமாய் எங்கும். நிறைக்திருக்கே.ற பிரமவஸ்.துவே.



சிவஸ்தோத்தீரரத்ந௩வளி. ao 

அடியார்கள வழிபட் டுய்யும்பொ ர௬ட்ுிச் ச்களத் திருமேனி 

கொண்ட அய்யனே ! சர்வமங்கள தே ஜோமயமாகிய சிவபெருமா 

னே ! நித்திய கல்யாண ச கரனை ! கடம்பவன சுந்தரனே! லால 

சுந்கசானே! அபிராம சுந்தரனே! ஸ்ரீசுக்திரசப்பபெருமானே | அரிய 

வே காகம சாஸ தரபுராண கலைஞானம்களை யெல்லா மறித்த அடியார் 

கஞக்கு உண்டாகும் துடுக்கண்களைக்களைக்து இஷ்டசித்திகளை ௮௬ 

ளுமய்யனே! நீலகண்டமும், மான்பழுவும், வரதாபயகாங்களும், 

சதுர்ப்புதமும், கெற்டிக்கண்ணும், நிலவணிசடையும், பார்வதி பாக 

முழுடையஅயயனெ!சாச்தா சியும், சர்வகர் த்தாவாகியும்,சர்வக்ஞரா 

கதியும் ஸ்வபாவப்பி, காசராகியும் மஹானாகியும்,சிற்கன ராடுயும், வியா 

பியாகியும்,முத்தப்பிரியராகயம, பராசத்திபுடன் கூடியுமுள்ள சதா 

இவர் த்தியாகியம, பரிபூரணமாகிபும், கிஷ்கள சோதியாகியும் 

விளங்கும் வஸு வே! 

ஸ்ரீகபிலாசகிரியாகிய வெள்ளிமலையி ஸனுச்சியிற் கோடிசூரி 

Gua ow பானா பபோன் மொளிவிசம் ஈவரத்ரமயமான ஆபிரக்கால் 

மண்டபத்தில் பம்பா நுக்கிரஹ காரணமாக அ௮ரிபிரமாதி தேவர்களும் 

மற்றவர்களுங் கரங்களைச் சரமேம்கூப்பி ஹரஹர இவவ கங்காகர 

மகாதேவ சம்போ வென்று துதித்து ஈமஸ்கரிக்கக் காட்சிகொடும் 

கும் அய்யனே! சேம் பான் பயமானவனே! சுடருஞான வானநஈ்௮ 

சொருபனே ! புராண காரண புராந்தகனே | ஒருத்தனே | எங்கள் 

மன்னவமன! ஆசைக்கடலி லமிழ்கின்ற சோரநாயேனாகிய என்னைக் 

காப்பவ2ன ! மகாதேவளே! ௮மபிகாபதியே! மாதேவனே! ௮ரனே / 

இடபலாதனனே ! அருஃபெருங் கடலாகிய எமது சவபிரானே ! 

ஆகந்நவெள்ளமே ! மகா?தவ?னை ! சமஸ்கலோக காரணபூதராகய 

பாரமேஸ்வரனே ! சர்வ£ீலாச காரணராடிய சிவபெருமானே! பஞ்ச 

இருத்திய காரணமாக அ௩ச்தத் தாண்டவம்புரியும் எம்பெருமானே! 
பரமபதியே ! கருணாகிதி ?ய | உபநிட தங்களிற் கூறும் அந்தரங்க 

மான பிரஞ்ஞானம் பிரமமென்னு மிறக்கு£வச மகாவாக்கியார் த். 

மாக விளங்கு மத்துவிச ஸ்வரூபமாகய தன்னை விலட்சணமாசவும், 

சலட்சணமாகவும்,ஆகமாந்தத்திஃசொரூபலிலக்கணகிஷ்சளமாகவும், 

தடத்த ரிலக்கணசகளமாகவும் இவற்றையங்கடர்தபிராம்மியுபாவு.ன 

Qs



௧0 ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

மாசலும், ததிப்பவர்களிடத்திலன்.புடையவன கவுமிருக்குமப்யனே! 

பிரபஞ்ச முதல்விய பசுபதியே | திவ்கியயங்கள ஸ்வரூபியாபெ 
சிவபிரானே ! அடியார்களின் மாயையைக் கெடுக்கு மய்யனே! உல 
சமா.தாலாகெய உமாதேவியாருக்கு இறைவனே! பரமபதியே! சர்வ 

பரிபூரணராகிய சிவபெருமானே! சர்வஜகத் சுதந் காமுற்ற சம்பு], 

தமது ௮ருட்சத்தியாகிய பார்வதி? தவியோடு தில்லையில் விற்றி 
ருக்கும் பசுபதியே! அகோசரபானுகோடி தேழசையுடைய இிவபி 

ரானே! காமகோரத்தால் பசுக்களைப்பிடித்துக்கர்மபாசத்தாற் சட்டி 
ஆள்பவ?ன ! சம்புசிவசங்கரனே ! அதியு wisp மானச்தமயமாய் 
விளங்கும் சோதியே ! சாம்பச காசவனே ! கடாசலவுரிபபோர் 

வையைப்போர்த்தவனே! எல்லாகாமென்.று ஏகார்தமாகிநிற்பவனே! 

லேதாகமவழியிலேடடக்கும் மெய்யடியார்களி னுள்ளச்தின்கண் குடி 

கொண்டிருக்கும் தவள?மனி வடிவத்னதயுடைய சரசுவதி தேலியி 

னது செம்பதங்களின் துணையைக்கொண்டு உன்பெருமையை யே 
டுத்தூரைக்கும் நூலையெடு தம் அடியாசளுடைய பொய்சேர்ந்த 

திவினைகளை சாசநூறச்செய்து அவர்களுக்கு ஞானராச்சிய பட்டாபி 
ஷேகஞ் செய்தருளுர் தாண்டவ மூர் த்தியே! 

ஆதியாய்,னு்தமாய் ஈடவாய்,சோதியாய், மின்னலாய், மின்னல் 
ஈவொய், வே காக்தமுஞ் சித்தாக்த மங்கடக்த அமிர்த பஞ்சாட்சா துரி 

யகடுவாய், சம்பூரண மெளனானக்த பரம்பொருளசய் விளங்கும் 
வஸ்தவாய், வானையும் வைபகத்தையம் விளக்குவிக்கும் 
மார்த்தாண்டனாயெ பாலுவி ஜெளியால் வாழும் பல்லு.பிர்களையும் 

படைத் து.த்தாங்க பொழுங்கொடு நடத்திக காக்கு முடிவில்லாத 

இருபா மூர்த்தியாய்,மடிய சார் தமு மிகுர்த கிருபையுமுள்ளவஞாய், 
உயிர்களுக்குத் தோன்றாத் அணைவஞாய், உள்ளன் புடையவர்கட்குக் 
தோன்றுர் துணைவஞய்,சம்சாரக்கடலைக் கடக்க மரக்கலம் போன் 
ஐவஞய், ௮காதி நித்திய யதார்த்த சுபாவ பிரம்மமாக ஈடேசப 
பெருமானாய், ஜக ஜட் சீவபர சர்வ தத்துவாதித தன்மாத்திர அகம் 
பிரம்மாகாமாதிய சொருபமாய்கிளக்கும் கின்மலனாபெசிவனாய், ஒம் 
OTIS) mas ஞானாகார சர்வதத் துவ சொருபனாய் விளங்குபவனாயு 

பறள்ளட சற்பரானந்த பானுயெ அம்பலவாணனே!



சிவஸ்தோத்திரர த்நாவளி. க்க 

அரியனாப, துரியமுங்காணாத அததனாய், தத்பதமதா வாக்கி 
யத்தின் பொருளாகயெ சிவமாய், மறைமுடிவதனில் விளங்கிடு மொ 
ளியாய், தனித்த சுவா gout Re பிரமமாய, எவ்விடத்திலும் வியா 

பகமாய விளங்காகினறபரபபொருள.ய, அகண்டபரிபூணஞாய், கா.௫ 

வடிவாகிய மகாமரதீர ரூபனாய், ஞானாாயகனப, மெய்ஞ்ஞான மின் 

னதென் ப பல்கு முதலிய க்க Pu நல்க எனைத் 
னுக்கு நடுங்கி அளவற்ற சனனமெனனும பளளத்தில விமுர்து' 

துக்கமென்னும் கனத்த சுமையைச் சுமச். தகொண்டு தடுமாறும் 

அடியேனுடைய ஆன்பபோதத்தின் கண்ணதாகிய வாணவகிருளைக் 
கிறித்தெதறிந்து Mam MERA CL, தற்பரனாய, அற்புசஞய், 

சொற்பதம கடற் 7 சோதியனா.ப், ௧௫௮ மெய்படியார்களின் கன்ம 
வினையைப் போக்குபவனாய், ஆதியாதமிலலா வரும்பெரும் பொரு 

ளாய, பொங்கித துதும்பும பேராரர்த வாரியில் ஞானாந்தமாக 
விளங்கும் பொருளாய, பாரததவிட மெங்கும பரம்பொருளாகத் 

தோற்றுபவனாயுமுள்ா சிவபெருபானே! 

௮ங்கெ கெஞதைபட யெங்குஞ் சுயஞ் சோதியா யி.டுப்பவஞய், 

பரமானகத சொரூபனாய, ஓமபரபபிரம மங்களகரஞய், த,ததுவா தத 

ஞய், தனிபபரம பொருளானவனாய, எண்ணிலா வடி வனாய், அர்த 
ராத்மாவாக விளஈ்கு5 மன்மையினால எல்லாவுயிருந் தாஞயிருபபவ 

னாய், சாவவியாபியாக விருஈது யாவற்றையு மசைவிக்குர் தன்மை 

யால் ௮ண்டபிண்ட சராசராசக்மக ௮௪ண்ட அ௮றிவானந்த மேனிய 

ஞை, ஜெக வே பரங்கட்கு ௮ன்னிய னாகையால் எங்கணு மெய்ச்சா 

க்தியனாய, இன்ப சுகானஈத ஞானவாரிபில் ததும்பியெழு மமுதப் 
பிழம்பனாய், ஸ்வய ஸுபாவ அ௱ாதிநித்திபானந்தனாய், விளல்கும் 

கிமலபரிபூரண விமலனுமாகய சிவபெருமானே! 

தகராலயமாயெ இருச்சிற்றம்பலத்தின்.ண் ௮னவரத நித்தி 
யானந்தத் இரத்தாண்டவஞ் செய்கின்ற தம்பிரானாய், வேதாகம 
சொரூபனாய, அவைகளின் அர்த்தபரவனாய், சர்வேஸ்வாத்லத் 

தை யுடையவஞய், வாகா: பிரணவ ரூபனாய், இறந்து Bon megs 
சத்தியமா பராபர வஸ்துவானவனாய், இருகிளையெர்ப்பு மலி 

பாசமமைர்த சத்தனிபாத வுத்தமர்கட்குக் குருவால்! விளற்குல் பா



௧௨ ஆத்மடோதப்பிரசங்காமிர்தம்: 

CHL, ATH HHP காரண மகாகாரண மகாத்மஞாயம் விளங்கு 

மஹாதேவ?! 

லே.தாக்கோபநிட தாதிகளை அறிக்க OY Dar Cus sorts 
அனவரதமும் a$8U Curse gir CarBors jas qorpeL,a S 

இய ஞானானக்தப் பபரம்பொரு ளானவளுய், பூத்திர் க வித்சாய், 

முழுமுதலாய், மூததிவோர்கள் &போற்,று கூலகாரணழை, அருவம்- 

உருவம்-௮ருவருவங் கடர்த அராதியனாய், ௮ராதி மலழுத்தனாய், 

உலகமே திருபேனியனாய், தனது திருவருளையே பராசத்தியாகக் 
கொண்டவனாய், முச்குணரகிகனாய், மும்மலங்கடக்தவழை, அரிப் 

பிரபேந்திராதியர்கள் காணாக ௮ுரம்பொரு ளானவஞாய், ௮ரியமறை 

முடிவா ஈரதன பீடத் தமர்க்த ஞானகாயகனாய் வீளங்கும் விரல பரஞ் 

சோதியே!சத்துச்சித்தானர்த சற்பரஸ்ல ரூபனாய்,௮காரா இ ௬ஷ௨கா 

Ene BIN Hus ஐம்பத்தோ oes சோதிஸவரூபனாய், அத்தூவிதா 

னந்த பேரின்ப சாகரமாகய வல்துவாய, ௮வனவளது2வனச்சுட்டி 

யதியப்படாத பரம்பொருளாய், வேதார்க மென்னும் விருக்ஷத்தி 

லுச்சியிற் பழுத்த சைவத்தாக்ச மென்னுங் கனியினிரசமாகிய 

பரமாய், தற்போதக் கடந்தவ/களாற் காணப்படும் கண்ணுதலாயும் 

விளங்கும் ச தாசிவனாகியபரனே! 

ஆன்மாக்களின் ௮ராதிமல விருளை நீக்கும் ஞான சூரியனாய், 

வைகரி - மத்திமை - பைசந்தி. சூக்குமையன்னு காலுவாக்குகளை 

யுங் காரியப்படுத்துபவனாய்,ஞா துரு-ஞானம்-ஜேய மன் ஸுக் திரிபு 
டிரகிகனாய், மலகன்மங்களைக் கடக் உ நித்தியானந்த சொருபனாய், 

தீவிரதரசத்தினி பாதம் வாய்ர்து தெளித்த சிந்தையர்க்குத் தெவிட் 

டாத ஞானவாரியை வழங்கும் பிரபுத்வ சாமர்த்திய குணத்தையு 

டைய சிவபெருமானே! அதுவிதுவென் நிடவில்லா வகண்ட பரி 

பூரணமாயும், பிரமாநந்த ஸ்வருபமாயும், மஹா வாக்கியங்களுக் க 

லகழியார்த்தமாயும், முக்குணங்களு மில்லாததாயு மிராகின்ற 

சகளவடிவான நடேசப் பெருமானே! 

ஐகமியாவற்றிலும் சங்கம தாலர ரூபமா Ws காணப்படும் வஸ் 
தவாயும், காசமில்லாசதாயும், மேலான ஆனந்த சொருபமாகி விளங்
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கும் பரமசிவமாகயும், அசாதியாயுள்ள வகண்ட ஆணவமலமாகய 
அக்சுகாரம் அன்மார்களினின்று நீங்கியொட கோடி சூரியர்களைப் 
போல அடியவர் இதயதகாமரையிற்றங்கி திருவரு சென்னும் ஒளி 

யை விசுகின்ற கெற்றிந்கண்ணனகஃயும் விளங்கும் சிவபெருமானே! 

சேவர் சளுங்கும் முணிவாகளுக்கும் அடியவர்களுக்கும் ருதம் 

போன்ற திருவருட்சுவையைக் கருபவனே! பொன்னாரணி மணிமா 

ளிகைசூழ்ர் ௪ புலியூரில வாழு மய்யனே! 

காரணகாரிய கற்பனைகளிறக், து சாஞாய்விளங்கும் பரமாத்மாவா 
யும் சுயம்பிரகாசமாகப பிரகாசி)சன்றதுரியமாயும், நிறைந்த வஸ்து 

வாயுமுள்ளவனே! ச்சலமாய், ௮லையில்லாக சழுத்திரம்போல் ஞா 
னசொருபமாய், ுரியசம்பூரண மெளனானக்5 பெரும்பொருளாய் 
விளங்கும் சிற்றம்பலவனே!யோக ஞான சொருபமாய்,பிரமானர்தப் 

பெருககாய்,பேரானக்க வெள்ளமாயுமிருக்கு ஈடேசப்பெருமானே! 
வாசாகைங்கரியமாக ௮ கபபிரமமமன்பவர் களுடையகாக்கை யறுப் 

பவனே !வானோங்கிய கோடரங்களையுடைய௮ ழகய இல்லையில் wos gs 

தஇனங்களிழைத்த சிற்சபைபில் ௮னச்சச் தாண்டவமரடு மையனே]! 

என்னப்பனே! மகரவுன்னத பதவியாகிய பேரின்ப விட்டையடைய 

வேண்டுமென்கின்ற ஆவல்கொண்ட அடியேனுடையவஞ்சகமும்பல 

வகைக் கோரணிச் சேட்டைகளு முள்ளமனம் விடயங்களிற்சென்று 

பலவித கொடுமைகளைச் செய்யாமலும்,சங்கற்ப மனைத்தும் என்னைத் 

தொடாமலும், பஞ்சேந்திரிய மடக்கம் என்னிடத்தில் குடியிராம 

ஓும்,வீரசண்டா மணியணிர்த உனது தாமரை மலர்போன்ற திருவ 

டிகளை அடியேன் தியானித்துத் தொழும்படி அுக்கிரகம் செய்யு 
மையா உமாதேவிக்கு நாயகனாகிய தில்லை ஈடராஜபதியே! கருணை 
வெள்ளமாய் அப்யஞாய் விளங்கும் பராபர வஸ்து 2வ! ஞானப்ரகாச 

மாயும், சகலமு மேகமாயும், பிரமப் பிரகாசமாய் விளங்கும் வஸ். 
வாயும்,கித்தியசுயபிர்மானர்தசொருபமாயும் ௮டியவருயளத்அவிற்றி 
ருக்கும் தெய்வமே! அுர்க்கந்தமாகிய மலமூத்திர முதலிய நிறைந்த 
ஊத்தையுடலை மெய்யென ஈம்பியொன சூனியத்தால் ஆசாபாசத்தி' 
லழமுந்தி இவனிவளி துவெனக் குலா விமூழ்ர் துகொண்டிருக்கும்௮.ற்ப' 

வமிவையுடைய ௮டி.யேனை இம்பாயா காசியுபிரபஞ்சத்தில் ஐம்பொ



கீர் ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

அிக்ளர்யேவேடர்களால் வசார்க்கப்பட்டுஅஞ்ஞானத்தன்மை படைர் 

திரூப்பதால் உன்பெருமையையறியாத மயங்கிப்பிரபஞ்ச வாழ்க்கை 

யில் தமாறுவதினா லே அதிலிருந்து விலக்கி ௮னந்தத் தாண்டவம் 
புரியும் உன் திருவடி.நீழ லடையும்படி இருபைபுரி*் சருளுமையா 

கர்.த்தனே! தேவர்களு மிருடிகளு நெருங்கி நின்று வணக்கத் சனத் 
தனர்தன தனதன வென்றும் தாளத்துக் கேற்ப அனர்சு ஞான 
நிருத்தத்தைச் செய்யஞ் சிவபிரானே! 

பரமசாச்தத்சோடும் எங்கும் ஒளபச் சிலேடிகமாக நிறைந்த 

சம்பூரண பிரம்மஞான சொரூபமாய் விளங்கும் ஈடேசப் பெருமா 

னே ! சுத்ததன்மய பரஸ்வயப் பிரம்மஞான ஸ்வரூப ஸாக்ஷாத்கார 

முத்தியனுக்ரேகஞ்செய்யும் ஞானாசாரியரகிய சபாபதியே | ஜீவ 

காருண்ய தயாமூல ஞானமூர்த்தியாகி ௮ம்பலத்தாடு மையனே ! 
சூக்கும வொளியிருளாயும், ஒளியிருளற்ற தாயும, காதகாதாந்த முடி, 

வற்றதாயும்,சுயம் சொருபமாய்விளங்கும் பரலஸ்துவுமாகிய திருச் 

இல்லை நாயகனே ! ஒன்று மிரண்டு மொன்றிரண் டற்றதும், உள் 

ளூம் புறம்பு முட்புறம்பற்ற*அம்,உருவு மருவு முருவ நவ மற்ற அம், 
தனக்கென வொன்று மில்வாததுமாய்விளங்்கு,ம பிரமசொ ரூபமே! 

காளகண்ட திரிநேத்தி ஞானவொளியாயும், ஞானதூர்த்தியுமாகய 
கடேசப்பெருமானே 'கித்யானர்தத்தேவிறைந்திருக்கும் (06 துமுகத் 
தையுடைய கற்பகமே! அழியாத தில்லையி வெழுந்தருளி யிருக் 

இன்ற ஐயனே ! அ௮கித்தியமாயெ உடம்பை நித்தியமென் றெண்ணி 
அதைப் போஷித்து அதனால் மிகத் துன்பத்தை யடைந்து வாழ் 

இன்ற வஞ்சக கெஞ்சகத்தையுடைய அடியேனைச் சேற்நிலழுந்திய 

யரனையைக் கரையிலெடுத்து விலவசைப் போல அஞ்ஞானத்தி 

னின்றும் ஞானமாங் கரையேற்றி ஜீவசரணமறச்செய்து சத்தினி 
பாதத்தன்மை யடையச்செய்தருளுமையா ஞானசொருபியாகிய 

திவபிரானே! ௮டைக்கலமென வடைந்து தேவரீரது திருவடியை 
யடைய முயற்சிசெய்யு காயினேனுடைய வஞ்சம் போருச் கிய கெஞ் 
சத்த இங்குமக்கும் ஓடவிட்டு ௮தின் சேஷ்டையால் துன் பமடை 
தற் சே.அவான ஐம்புலன்களின் கொட்ட மடக்கிச் செ sor Lor Bs a 

ச்ளி அஇண்டாயிருக்கும் கன்மசேகரமாகிய சஞ்செத்தை நீக்கி ௮.துக்
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இரஹம் செய்யுமய்யா ஈடேசப் பெருமானே! வேதாந்தத் அுச்சியில் 
கிளையாடுர் தெய்வமே! ஆறுசாள்இரங்களையும், நான்கு வேதங்களை 
யும், இருபத்ததட் டாகமங்களையும், ௮றுபத்துசான்கு கலைஞானங்க 

ளையுக் கற்றுணர்ந்த சனகாதி முனிவர்களுக்கு வேதத்தின் முடிவா 

யெ உண்மைப் பொரா உபதே?த் தருளிய இறைவனே ! கிட்ச 

ளப்பொருளாய்,௮கண்டபரம்பொருளாய், அனந்த த்தாண்டவமாடும் 

பொருளாய் விளங்கும் நடேச மூர்த்தி3ய! உதையாத்தமன மின்றி 
யெக்சாலச்,து மோரியல்பாய் நிற்கும் ஞானசூரியனே | சர்வஜீவ 

கயாபரனே! விஷ்ணு பிரமா்களால் முறையே அ௮டியையு மூடியை 

யுங்காணக் கூடாதபடி நின்றவனே! பிரணவ சொரூபமாக விளங்கும் 

கொன்றை மாலையைத்தரித்ச சடாபாரத்தை யுடையயனே[! இதாகா 
யத்தில் ஞானஈடனஞ் செய்கின்ற மாணிக்கமலையே! பூதாகாயத்தி 

௮ரன ஈடனஞ் செய்கின்ற உண்பைப் பொருளே! அஷ்ட புஜங்களை 

யுடையவனும, டெருமலையாகிய வில்லை யுையவளும், அடியார்களு 

டைய மோகமயக்கத்தைப் போக்கிச் சங்கற்ப வடிவமான மன 

தைக் கெடுத்துச௪ சீவபாவத்தை நீக்கி, ௮த்மஞானமாக விளங்கச் 

செய்து சனனமரணங்களை ஒழிப்பவனுமா கிய ஈடேசப் பெருமானே! 

கர்மத்தினையே கர்த்தாவாகக் கொண்ட கர்மபிரம வாதிகளாகய தாரு 

காவனத் தஇிருடிகளின் பத்தினிமாரிட்ட பிச்சையைக் சொண்ட பெ 
ருமானே! கண்ணப்ப ஸனெச்சில் யுகர்து தின்ற காளத்தியப்பனே]| 

ஆபிரம் பிறையினைக் கண்ட மதுரை வாணிச்சிப் பிட்டை வாங்கத் 

தின்ற கூலியாளனே! சேந்தநாயனார் படைத்த கனியை யமு.து 

கொண்ட அய்யனே [௮ச்சேர் கஞர்க்கு முத்தியளிககும்படி. சொற்ற 

லங்குடி. மு.தலியாருக்குத் இரமுகக் கொடுத்தனுப்பிய திருவாள 

னே! பிரமறைடைய தலையைக் கையிலந்திய கபாலிசனே, இரிடாச் 

த யெரித்தவனே! அடியார்களுடைய ஆணவாதி மும்மலங்களை 

யமொழிக்கச் திருக்காத்தில் மூவிலைச் சூலமேர்திய நீலசண்டத்தை 
யுடைய என்செயவமே!.ஆனரதையென்னும்பெயருடையதா? தரிப் 

பதற்காக ௮ழகய இரத்ன கடகதக்தை அருளிய சீவபிரானே ! 
சன்மார்க்ச On Baus யனுசரிக்காமல் விடயங்களைச்.  இர்திக்கும் 

ஞ்சகத்தையுடைய எனத கெஞ்சகத்தத யுன.து பாததாமரைகிற் 
சேரும்படி யதுக்ரகஞ் செய்யுமய்யா ஞானபானே! சூலடீலத்



௧௫ ஐ த்மபோதப்பிர சங்காமிர் தம். 

ப தரல் விர்ச்த பிராரத்தூவம் - சஞ்டிதம் - ௮காமியமென்னும் 

பெரும் பூதமாகிப விளைசளின் மிக்கவளலிவைக்குறைக்கு மார்க் 

கத்தைக் தேடாமல் வைகள் மேலு மேலும் வளரும்படியாக 

இழிதொழில்ச் செய்து ௮தனம் பாபியாய் உனக்கு அடிமைபாள 

னாகாமற் போகும்படியாகிய என்னை அவ்வமி2ய விடாமல் உயிரச் 

சார்பு பொருட் சார்பாயுள்ள சகல பந்தங்களை நீக்கிக் காத்திரகரித் 
தருளுமையா சச்சிதானந்த சுயம்பிரகாசமாய் விளங்கும் நடப் 

பெருமானே!௮கம்பாவத்திற் கட்டுப்பட்டு மயங்கும்௮டியேன் அபா 

சமிகுக்த பொய்க் ஞூம்பையாடுய சரிரத்தை வெறுக்கவாவது, கொ 

டிய பிறலியிற் செறிந்த வெவ்விய குடும்பதொல்லையைத் தொலைக் 

கவாவது, உனது திநவடிக் குரிமைபூண்ட மெய்யடியார்களுக்குக் 

தொண்டு செய்யவாவலு, உன்னை அன்புடன் சார்வதா சரவணம் 

பண்ணவாவது, ௮ஃலது சுவவேடம்பூண்டு கியமப்படி தவத்தைச் 

செய்யவாவ௫, ர்த்தி -தலம்-தாரத்சம் இவைகளைமுறையேதரிசித்து 

வாழ்ந்து மூழ்கவாவத,௮ மியாத எனதுபிழையை மன்னித்து என்னை 

ஆண்டருளுமையா சிவபெருமானே ! பிராரத்துவ வனுபவத்திற் 

கேற்றதபலவசைச் சரிரத்சைத்தரும் பிரமனால இனிப்பிறவிபை எடுத் 

தீற்சேதுவை விளைவித்துக்கோள்ளாத சீவன்றாத்தர்கள் நிறைந் துவி 

எங்குச் தில்லையில் வா மும் ௮ய்யனே! ரஜோகுண சம்பந்த ௮.வித்யா 

சஹிதனாடுத் தூல௨தேகத்தைத்தானாக மருவிய ஜீவனாகிய அடியே 

னுடைய பசுகரணங்ககைச் சிவகரணங்களாகச் செய்து ௮தனுல் 

சீவபோதம் சவபோதமாக ௮ச்வே போதத்தால் சிவஞானம் வெளி 
யாகும்படிச்செய்து அடியேனைக் காத்திரஃரிக் தருளுமையா ஈடே 

சப் பெருமானே! ஊன்மருவிய பிறவியெலும் பெருமங்கடலிலழுரந்திப் 

பிரார்திவடிவமான உலக வாழ்க்கை யென்கிற மாயா பர்குத்தினால் 

அன்பப்பட்டு வாடுகின் ற இக்தப் பாவியான அ௮டியேனாகிய நாயேன் 

கோடிஜன்மாந்தர காலங்களிழ் செய்த பாழ்வினையைப் போக்க, விட 

யசுகத்தை நீக்கப் பிரம சுகத்தை அடைய அனுக்கிரகம் செய்து 
ஆண்டிரகழித் தருளுமையா ஈடேசப் பெருமானே! தில்லைகாயகளே! 

திங்களணிந்தவனே| சுத்தவச்சர மாணிக்கச் சுடர் பொதிர்தென்னத் 
தோற்றும் ஞானசொரூபியே! பல்லுயிர்க்கு் கனுகரண புவனபோ 

each மாயையினின்றும் படைத்தளித்தழிக்கவல்ல பரனே!



சிவஸ்தோத்திரரத்நாவளி. Iya Sh ௧௭ 

வெண்ணிலாக் சொழுக்தனைத்திகமத்தாங்கிய பெண்ணொருபாகனே! 

ப௫ர்முக கோக்க ச தனையுடைய மனிதர்களின் ஆக்கை மனம் வாக்கு 
இவைகளினா லியொணுப் பரம்பொருளே! அக்தர்முக கோக்கையு 

டைய வறிஞர்கள் மனவாக்குக்காயங்களா லறிஈது ௮னுபவிக்சவின் 

பத்தைத்தருமப்பனே!ஞான வீட்டினுக்கு ராயகனே! ௮னந்தசொரு 

பமாய் விளங்குமய்யனே! மேலைவானவர்கள் போற்று மெய்ப்பாஞ்சு 

டே! முடிவிலா வின்பபான முதல்வனே! உன்னுடைய திருத் 

தொண்டர்க எளிடத்தில் ௮நுசரணை யில்லாதவஞுயும், உன்னை ௮ன் 

போடு தொழாத கல்லைப்போன்ற மனத்தினை யுடையவஞனயும், 

வஞ்சகனாயும், கொடும்பாவியாகியுமிருக்கின்ற அடியேனைக்காத்திடு 

மய்யனே! அ௮றிவாகாரமாய் விளங்குகின்ற பரனே! 

அங்கிங்கெனா செங்குமாகித் தானேயாய், தங்குமண்ணில் 

விண்ணில் தழைக்கு மெளளுதீதமாயய வஸ்துவாய், தனிப்பிரம்மா 

னக்தசொருபமாய்விளங்கும் ஈடேசப்பெருமானே! ௮ஞ்ஞானபோ 

தீமடைர்திருக்கும் அடியேனை உலகமென்னுங்காட்டில் துன்பு ற்றுச் 

சுழலும்படி அலைக்கின்ற கொடிய மனதைத் திருத்தி ௮ண்டருளு 

மையா பொன்னம்பலத்தரசே! பெரியபொருளெவைக்கு மூதற்பெ 

ரும் பொருளாயும், அரிய தவச்சி£ரேஷ்டர்களா லவியப்படுவதாஇயும், 

சொல்லுதற்கரிய மகான்கள் துரியபதத்தி லிரண்டறக்கலர்து அ.ந 

பவிக்கத்தக்கதாகியும், சரவவியாபகப் பொருளாடியும், பழமையாகி 

யும், பரமாகியும், பசுக்களுக்குத் தலைவனாகியும், தேவர்களிடத்து 

வைத்த காருண்ணியத்தால் திருகிலகண்டத்தையுடைய தேஜோ 

மயனாயும், பஞ்சாட்சரப் பொருளாயும், மாயாகாரியமாகிய ௮ன்ன 

மயகோசம்-பிராணமயகோசம்-மனோமயசோ சம்- விஞ்ஞானமயகோ 

சம்-இனந்தமய கோசமாகிய இர்தப்பஞ்சகோசங்களையுங் சடந்த 

நின்ற விடத்தில் நிற்பவனாயுமுள்ள பிரமமாகிய ஈடேசப் பெருமா 
னே! சோமசூரியாக்கனிகளாகிய திரிநேத்திரம்களை யுடைய சுயம்பு 
மூர்த்தியே! கொடிய மு.தலையுண்ட பிராமணச் சிறுவனை அம்முதலை 
வாயினின்றும் வெளியே வரும்படி. திருப்பாசரம் ஓதியருளிய சுந்தர 

மூர்த்தி சுவாமிகள் பொருட்டுப் பரவைகாச்சியாரிடம் ௮ர்.த்தராததி: 
ரியில் தூதுசென்ற சிவபெருமானே! Apis Qsskeraaatia enefl 

th.



௧௮ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமீர்தம். 

எங்கும் புடைபாரர்துள்ள இருத்தில்லையில் செம்பொன்னம்பல மயமா 

யெரிற்சபையின்கண் சுகவாரியாயகின்.று ஈடனஞ்செய்சன் ற ஸ்ரீரடே 

சப் பெருமானே! அடியேன் ஈடணுத்திரயங்களாகய கானவர்வலையி 

லசப்பட்டுக்கொண் டிருக்கும் மாயாமலமாகயே விடயங்களை ௮நுப 

வித் துச்கொண் டி.ருப்பதால் என்னை விடாமல் வருத்துன்ற ஆச் 

கையினிடத்து அடியேன் வைத்திருக்கும் ௮பிமானத்தை நீக்கி என் 

உள்ளமுருகி யுசோமஞ் இலிர்த்.துச் சரீ ரம்ஈடுங்கு அனர்,மக் கண்ணீர் 

சொரிந்து வாய்விட்டமு.து உன்பாகத்தை ௮னவரதமும் தொழும் 

படி செய்யுமையா என்னையனே! உனது திருவடிகளை என்மனதிஞற் 

தியானித்து எக்காலமும் உன்ளைத்தொழு.து உனக்கடுமையாகும்படி. 

அடி யேன்பேரில் இருபாகோக்கம் லையுமையா எனதய்யனே! பிணி 

யாதிகளால் வருத்.துகின் ற பிறவிக் கே.துவாகய ௮ஞ்ஞானமாகிய 

காட்டைத் தாண்டுவித்ததுச் சம்சாரபந்தத்தி லுண்டான தாபத்திர 

பங்களினின்று நீங்க என்பாசத்தளைகளையறுத்து என சனனத்தை 

நீக்கத்தக்க ஓர்குறிப்பை அல் ,ஒருதர்திரத்தைக்காட்டி என்னை அடி. 

மையாகச்;செய்துகொண்டு விதிசிஷேதரகிதமாகய சாமவேதமகா 

வாக்யெத்தை யஅுக்செகம்செய்து ௮௭தமஸ்கக சையோகஞ்செய்து 

தனது திருவடித் தாமரையில் சேர் த்.துக் கொள்ளுமையா உலகமெங் 

கும் விளங்குஞ் திற்றம்பலவனே! வடமொழி வேதத்தைக் கோவண 

மாகத் தரித்தவனே! தென்மொழித் திருமுறையினைத் இருமாலையா 

கப் பூண்டவனே! பொன்னு மணியும் பவளமும் போன்று Our ols 

Baws Ber gre; சடையோனாய்ப் புலியூரில் வாமும் நாயகனே! 

குணங்குதி கடந்த வெபெருமானே! ஐயனே! அடியேனுடைய கொ 

டிய பிழைகள் யாவையு மன்னித்து, யானையைச்சிங்கம் கொல்லுவது 

போல என் ஆன்ம போதத்தை மறைத்திருக்கும் அஞ்ஞான த்தைக் 

கொன்று என்னைச் காத்தருளும் பானே! மெய்ஞ்ஞான இபமாயும், 

௮௪ண்ட பரிபூரணமாயு மிருக்கின்ற சிவபெருமானே!வாதமுஞ்சமய 

பேதமுங் கடந்த மனோலயவின்ப சாகரனே! 

அசைவற்ற நிட்களப் பொருளாய், அகண்ட பரம்பொருளாய், 

ஆனந்தத் தாண்டவமாடும் பொருளாய், ௮த்தாண்டவத்தாற் பஞ்ச 

இர்த்தியம் புரிக்தருளும் பொருளாய்கிளங்கும் சிவபெருமானே !



சிவஸ்தோத்தரர த்நாவளி. ௧௯ 

i Muy spore பிரமன் திருமாலென்னு மிருவரும்,சிவசாஜயோ 

கச்செல்வராகய திருமூலசாயஞரும்,உபயசம்புவாகெ இிருஈந்திதேவ 
ரும், பக்தசிரோமணிகளாகிய வியாக்காபாதரும், பதஞ்சலியாரும், 
பலகாலுஈ* துதிக்குஞ் சிறறம்பலவனே! ஈ௩டனமாடுகின்ற நாதாந்தத் 
Ba விளங்கும் மெய்ஞ்ஞானப்பொருளாகிய ஈடேசப்பெருமானே ! 
தத்துவங்களெவற் கிலு மேற்பட்ட நாகரத்துவசுதைபுங்கடந்து 
கின்று ஞானானந்தத் தாண்டவம்புரியும் ஐயனே. 

ஏகமாய்கின்ற லேதகாயகராகிெயசிவபிரானே ! சிருட்டி க்கையில் 
பிரமஞகைவும், திதிக்கையில் திருமாலாகவும், சங்கரிக்கையில் உருத் 
திரனாகவும், திரோபவிக்கையில மகேச் ஈரனாகவும், ௮னுக்கொடக்கை 
யில் சதாசிவனாசவும் விளங்குகின்ற ௮ம்பலவாணனே ! தத்பதம்: 
தொம்பதம் ௮௫சிபதம் எனமூன்று பதங்களாய் விளங்கும் பசாபர 

வஸ்துவே ! அ௮கங்காரமுதல ஸ். தாலேேகபரியர்தமான காரியசகாரண 

சங்கவாதத்துக்கெல்லா மதிஷ்டானமாகவிருந்து சத்ததத்துவங்க 

ளேச்கொண்டு காசியப்படுத்தம் பிரத்தியேசாத்ம சைதன்னியபிரம 
மாயும் விளங்கும் ஈடேசப்பெருமானே ! சச்சிதாநந்த அத்வைத 
சொருபியாகியபானே! அகண்டசமசசுக சொருபமானபரனே! ௧௬ 
ணாகரனே! ஆதாரகிராதாரசிவமே! மாயபாசத்தழுந்தி வாடி. மனதி 

னாம் வாக்கனாலு மட்டில்லாமற்செய்தபாவத்தின் கொடுமையாற் 

றுன்பப்படும் பசுவாயெ ௮ டியேனுடையதீயமன த்தின் விகற்பங்களை 
மாற்றி சுத்தமனமாக்க உன்பாதத்தைச் சக்தித்துகாடி த் தினம்தினம் 

பாடித். துதிக்கவிரும்பும்படிசெய்து அடியேனுக்குஞானக்கண்விள்க்கி 
உன்னைத்தெரிசிப்பித்து உன்செங்கமலத் திரூவடியைத்கர்து அண்ட 

ருளுமய்யா சாம்பசிவசங்கரனே! ய்யா ஈடேசப்பெருமானே! அழி 
யும் உலகவாழ்வைமதித்து மோகக்கடலில் விழுந்துமயக்கச் சிர்சை 
தமொறித் தீவினைசட்ருள்ளாயெலைந்து துன்பப்படுமடி யேனைய மொ 
ருபொருட்டாயெண்ணித் தோச்தரிக்கும்படி பிரேசேபித்தபிரபுவே! 
எங்கும்விளங்கநிறைந்த பராபரவஸ்துவாயும், தில்கள் சேர் செஞ்ச 
டைத்தேவனாயும், சகலவுயிருக்குபிராகு வயங்கு மல காரணஞனய் 
கின்ற முதல்வனாயும், கித்தியகிராமய நிமலனாயும், ச,த்தியஞானானந்த 

கீசற்பர சொருபனாயும், காலக௰்பனை கடந்த சாரணப்பொருளாயும்,
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பதிஞானத்தாற் காணப்பட்ட விறைவனாயும், சகள௫ிட்கள சதாசிவ 
ரூர் தீதியாயும், கித்தியானக்த மயமாயுள்ள பரம்பொருளாயும், மறை 

முடிக்குமெட்டாத மலரடியோனாயும், கற்றார் விரும்பு மாமணியாயு 

மிரானின்ற சிவபிரானாகிய உன்னைத் சதொழாமலும், உன்னுடைய 

அடியார்களாகிய பெரியாரசைக்கண்டு வணங்காபலும், கெர்வித 

திருக்கும் பேகையர்கூட்டத்தில் பேயன் சேராபலிருக்கும்படி 

யாய முன்னிடத்தில் சதா அன்புள்ள வனு யிருக்கும்படியாயு மனும் 

சரகம் செய்யுமய்யா தஇல்லைக்கசபதியே! நிலவுசேர். சடைத்சம்பி 
ரானே! அடியேன் அளவிலஃ்லாயோனிகளிற் பிறக் துமலாமல் காத 

அக்கொள்ளுமய்யா ஈநடேசபபெருமாிீன! பூரணஞய், புனிதபுண் 

எியனாய், புராந்தகடை, அகாத்தியார் மில்லா வருமபொருளாய, 

பத்தவைதிகமாய், சித்தியா? சொருபமாயும் விளங்கும் சதாசிவ 

ஏறர்க்தியே! 

பத்தியில்விளை பம ॥ பாம்பொருளெொன்( றும் பசுபநியாகியபானே! 

முன்னவனே! கொன்றைருமிமுகல்வனே! மனதைச் சந்கற்பமார்ம் 

கத்தில் விடசசெய்வதற்கும செசபாவனையில நிற்கச்செய்வ தற்கும் 
காரணமா யிருக்கும் ஓழியாமாயாகாரிய சரீ ரதொந்தத்தால் ௮காதி 
யாய கன்மத்துக்கீடாகப் போகத்மைப புசித்துவாதைப்படும் மடி 
மேனை அண்டருளுமய்யனே! கனியினிரசமபோன்ற தமிழ்மறையி 
னை தோத்திரஞ்செய்கின்ற வடியார்களுக்குச் சசாயமானவாண்டவ 

னே!மண்டலம் விண்டல மடஙகலும் போற்று மக். தவத்தையுடைய 
அய்யனே ! அன்பாடையும கரணைவாருதியான அமுர் சபபம 
பொருளே! உன்னிடத்தில் பத்தி விரவாசம் நபபிக்நை இல்லா 
அஞ்ஞானிகளுக்குத் தோற்றப்படாதவனே! 

சர்வகத்துவவிசாரணை-அழ்மர ச்தி-தத்துவசுத்தி.-ளவா உபா 
சனுபக்தி-குரு உபாசனாபக்தி.யோகம்-௮ப்பியாஸலானுபம்-அலய தரி 
சனம்-சிவஸ்துதி-நிஷ்டை வேதாகமாதி நூல்களை முற்றுமுணர்தல், 
சாதனங்களில்முயன்றுகி ற்கும்பெரியோர் தெரிசனம்செய்தல், இவை 
முதலியவை இல்லாத அஞ்ஞான௮ர் சசனாகிய அடியேன் உன் திருவ 
டியைஎப்படி௮௮டையப்போகிறேன் அய்யனே! அ.மிவினர் களூக்குக்



சவஸ்தோந்த்ராத்சாவளி, ௨௧ 

கிட்டா ததில்லையி௨ எழுந்தருளியிருக்கின் றரித்தியானக்க பரமாத்து 

மாவாகய ஈடேசப்பெருமானே! அகோசரமான சைதன்யபா வனை 
யாற் சிததுஞ்சகததுமாய் விளங்கும் சிவிரரனே, 

வரிசைவரி சையாக சுமூக 1B ொனைஞ்சோலைகள் சூழ்ந்து 

அலங்காரமா யிருகரும திலலயி லெழுககநளி யிருக்கின்ற 

அய்யனே! எனது கரும்சல்யபான்ற) மனக்தை நாளடைவில் 

8ராய்ப பெருகவுநக்கி அணவமலபபிணியைத்சாத் ற. என்னை 

ஆண்ட ருளுமய்யா இமாசலவாபு க்திரியாகிய உமா சேவியாரின் நாயக 

சான ஈடேசப்பெருமானே ! கோடி சூரியர்கள் ஒருங்குகூடி. உதய 

மானாற்போன்று விசேஷி-த சோநிசொருபரான சிவபிரானே! தில் 

லையிலை மகதரூளிபிரு௰ன்ற சபாசாயகனே! பெரியோனே ! சுயம் 
பிரகாசபாயுளள அன்மவறிவு ரலையெடதபடி. ரூனியஞ்செய்த கட் 

பலனுக்குக் தநோன்டிக ஞமானவாணவக்தையும், அவ்வஞ் 

CHM SIT QML TT பஞ்சபூத சொரபமான தேகத்தையும், 

அசச7ீ£ர முடைமையால் சீறுமா மைபுலப்பாம்பாலேறுிய விடக் 

MHL HPS gio Tiss Fos yy Cums அலுக்கிரகம்செய்து 
என்னை ஞானவாழ்வீல வாழுமபடி செய்யுமய்யா ௩டேசப்பெருபா 

னே ! பொய்யாகிய தேகரம்தை கா?னன்றபிமானிக்கும் ௮கம்பாவங் 
கோண்டு அப்பயனின் நிய தேசமை 7 ,பகதுகொண்டு மனோச்க 

புணடாவதமருக் காரணபாகியஈ தயகன்மமுசலியவைகளைச்செய்து 

அ.பளேப போமகடிக்கன்ற கெபடியேனாகய யான் எவ்வ.கைத்திமை 

புரிபினும் வுறைகோக்காது தத மிரங்ி ௮டி மைகொண்டு ஆண் 
டரளுமட்யா ஈடேசப்பெரும। னே! அடியேன் உன்னை ௮ன்போடு 

தெழமுதுபக்முவப்படாத கடையான காயாயிழுந்தாலும் என்னைக் 

சைவிடா அுபமகுவப்படுத்தியாகமியுமையாசிதா காசரூபனே!ஒளிவடி. 

வானவனே! கான்குவேசங்களின் முடிவில்விளங்கும் இரத்னமே! 

ஆன்மாக்களுமகு மாதேவனாகிய முசுல்வனுன சிவனே! கருணைகி 

றைஈத அமிரதமே! அடியேனிறந்து மீண்டும் பிறவாதவீட்டுநெலி 
யையருஷமய்மா ஞானமன்னவனே, மெய்யடியார்களின் பேரில் 

மேகத்தைப்மிபாலுங் கருணைபழையைப் பொழிந்து பலகோடிசென் 
மங்நளிலும் அவர்களை ஈுதித்தருளும் அய்யனே! என்தர்தையாக
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விளங்கும் சிவபெருமானே! ஆனந்தமே வடிவாகவிளங்கும் அண்ட 
வனே!மெய்யடியார்களின் ௮ஞ்ஞானகிருளை யோட்டுவிக்கு மேலான 
பரமாசாரியனே! பால்போலும் வெள்ளியசர்திரனையணிர்த சடாமூ 
டியையும் திருமால்வணங்குர் திருவடியையுமுடைய இறைவனாகிய 
சவபேருமானே! மெய்ஞ்ஞானிகள் ஞானக்கண்ணாற் காணும்படி. 

இதாகாசவெளியில் ஒளியாய்விளங்குகின் உ பரமே! 

ஆன்மாச்களின் கன்மத்திற் டோக அ௮னுபவிக்கும்படி. வேதங் 

களாற் பிரதீபாதிக்கப்படும் தெய்வவடி.வங்களெல்லாக் தானாய்விளங் 
கும் பரனே! அ௮னாதிகித் தியமாய்கிலைதத சிவானந்தப்பொருளே! அஞ் 
ஞான த்தையொழித்த மெய்ஞ்ஞானிகள் ௮.றிவில் விளங்கும் மாசி 

லாதவனே! விவேகபு த்தியோமி காலங்கழிக்காமல் காமக்கள்வனாய் 

சதாசங்கற்ப வடிவழுடையவனாப், மோகத்தையுண்டாக்கி விணாக 

வருத்துகின்ற கிச்சாவசமான மனதையுடையவனாய், சண்டா 
ளத்தொழில்புரிர்துபொய்பேசல் - புறங்கூறல் - உண்மைக்குவிரோ 

தீமாய் ஈடத்தல்ஃதுக்கங்களைச் சுகமென அனுபவித்தல். இவைகளை 
மேற்கொண்டு சஸ்வரனாகய உன்னிடத்தில் உண்மையானபக்தி-மரண 
பயம்-ஜெனனபயம் - சாஸதிரவுண்மைகளின் உணர்ச்சி - யானென 

தென்னும் பேதமொழிப்பு : பணிவிடை - மனோலயமனோகாசானு 
பவம் - கித்தியானித்தியவஸ்து விவேகமாதிய இவைகளி9லொன்றே 

னுமில்லாமல் மனம்போனபோக்கின்வழி ஈடப்பவனாய், சங்கல்ப 

எண்ணங்களை உடையவனாய், அதினால் பேராசைகொண்டு திரிப 
வாம், விஷயவிச்சையில் சதாபீரீதியுள்ளமூேதேவிதனத்தையடைந்து 
காமகோயால்வாடி ஸ்திரிபோகத்தையுடையவஞாய், விண்விவகாரத் 

தில் வீண்பொழுதுபோக்குபவனாய், ௮நித்தியவஸ் துக்களை நித்திய 

மென்று எண்ணி அவைகளைக் கைப்பற்றிக்கொண்டு சன்மேச்திரிய 
ஞானேர்திரியமென்னும் தசேக்திரியங்களையேகாடிவாடி. வாணாட்களே 

விணாட்களாக்கப்பிமவியென்னும பெருந்துக்கசாகரத்தில் அழுந்திக் 
இடப்பவனாய், சமூசாரசாகரத்இனைகர் தத்ெதரியாதுதமொறுபவஞய், 

தன்னை யின்னானென்றறியாதவனாய், மு.த்திசாட்டமில்லா தவனாய், 
இஞ்சித்தும் சைவாசாரமில்லா தவனாய், உன் னுடைய திருவடிகளை 
அடையவேனுமென்றெ எண்ணமில்லாமல் தனதுபோகம் . தனது
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ர் த்தி.கனதுணவு-தன தாபரணம்-தனதுவாகனம் இவைகளில் உச் 
சாகப்பட்டுக்கொண்டு இறுமாப்படைநது சகல ஆடம்பரத்துடன் 

திரியும் இடம்பபுருவனைப்போல் பேதையாகிய வடியேனுமிராமல் 
உன்தொண்டர்களில் ஒருவனாயிருக்கும்படிச்செய்து என்னை ஆண் 
டருளுமையா நடேசப்பெருமானே] 

அடியேனை ஞானசம்சாரியாகச் செய்து, சதாபிரமஞான நிஷ் 

டைகூடிச் சமாதியிலிருக்கும்படியான புருஷனாக்கி, உன்னருளால் 

மெயஞ்ஞானத்திலழுத்தி, சர்வதத்துவங்களையும் பாழாக்கி உன் 
திருவடியினீ ழலிலிருத்தி,நித்தியானர்த சுகானுபவ வின்பத்தனையலு 

பவித்தற்கு ௮ளாக்கி ௮ண்டருளுமையாபுலியூரானே! ஒங்காரப்பிரண 

வத்தின் இரகசியப்பொருளாகிய சிவபிரானே ! எங்கும் நிறை 
ஞானப்பிரகாசமாய் விளங்கும்வஸ்துவே |! நிராமய நிராகார நிர்க் 

குண அரூபாகார அறிவாய, எங்ரும் சர்வசாகரியாய் கின்று பார்க் 

இன்ற சர்வேஸ்வரனாய, உமைபாகனாயுமிராநின்ற ஈடேசப்பெருமா 

னே | ௮கண்டாகண்ட தன்மாத்திர சம்பூரண நிரஞ்சன நிராமய 
நிராகார நீஷ்களங்க அனக்தாகார வெட்டவெளியில் ௮னா இகித்திய 
சுபாவ அ௮கம்பிர்மாஹி,த ஏகபிர்ம்மமாக விளங்கும் ஈடேசப்பெருமா 

னே! அடியேனுக்குமீட்டும் பிறவாரெறியைக் தந்தருளவேண்டு 

மென்று இவ்வாறு தோத்திரஞ்செய்தனர்.பிறகு முனிவர் குழாங்களி 
ஜொருவரெழுக்து தோத்தாஞ்செய்யலாயினார். 

வவத்து வை 

௨ - மூனிவர்களி ஜனோருவர்சேய்யுக் தோத்திரம். 

அவடை 

அ௮ரகரசம்போ சதா மஹாதேவ! 

சங்கர சர்வேஸ சரணம்சரணம் 
அ௮த்தாசரணம் ௮பலாசரணம் 

முத்தாச்சணம் முதல்வாசரணம் 

சித்தாசாணம் சிவனேசரணம்,
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தணிகைப்புராணம். 

அந்திப்பிறைரூ டியசெஞ்சடிலக் தழகா குழகா சாணஞ் சாணம் 
சந்தப்புர மூன்று மொருங்கவியச் சமரா டமசா சரணஞ் சாணம் 

பர்தப்பு மென்னை யெடுத் கருளும் பவனே சிவனே சாணஞ் சரணம் 

கர் சப்பொழில்ரூய்க் துவளங்க அவுங்கயிலைச்கிரியாய்சாணஞஷசரணம், 

திருமந்திரம். 

அளவி நந்தது வருள்சிவ இவவ 

அ கற் நறைந்சது வடியிசோ சிவசிவ 

உளமி றந்துபி ரூணரவொமி tii 

ஓளிரு கன்நது சிவசிவ சிவசிவ, 

சிவசிவ வென்கிலர் தீவீனை யாளா 

Faker Gaon Sig வினை மாஞஞஸ் 

இவவ வென்றிடச் தேவரு மாவ! 

சிவசிவ வென்னர் சிவச தி கானே, 

(திருக்கழுக்குன்றப்பூராணம், ) 

அண்டம் யாலவைய மசண்டபூ ரணத்தொளி யானாய 

பிண்டம் யாவையும் பெண்ணொடா ணலியனப் பெயர்ச்தாய் 

மண்ட லாதியிற் சராசர மனத்தடக் தலரும் 

புண்ட ரீசத்து ஸிருந்திரா தகன்றுளாய் போற், 

வானு மாயிரு கிலலுமாய்ப் பல்லுயிர் வறுக்க 

தானு மாயதற் கயலுமாய்த் தத்துவ௫ தகலா 

வூனு மாயிவைக் கைலகைச் செய்கையு மொழுக்குங் 

கோனு மாய்கின்ற குணப்பெருங் குன்றமே Gua oP, 

(சிவராத்திரிப்புராணம்,) 

ததியா யணுவா யெண்ணி இயிர்க்குயி ராகி யென்றும் 
பேதியாப் பரம தாடுப் பிறப்புட னிறப்பி லாமற் 
சோதியா யெழுதாக் கேள்விச் சுருதியின் முடிவா யெங்கட் 
சாதியா யகாதி யாகு மடிசணின் னடிகள் போற்கி,
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விடைக் காடி யுயா தீதாய் போற்றி விரிமலர்ச் செழும்பாற் 
கொன்றைத், சாடைபபுயா சலனே போற்றி துலங்குபொற் மோட் 

டிற் ரவும்படைக்கருங் கடைக்கட செவ்வாய்ப் பைக் 2தாடி பங்கா 

போற மி, சடைபபாம பானே போற்றி சங்கா போறறி போற், 

(திருத்தாண்டகம்.) 
மண்ணா விண்ண iD பலையமாகி வபிரமுமாய் மரிக்க 

FIST Wes, CGH, மண்ணு? சர் மணிபுமாகெ 2/ஸயரூத் 

கலைஞானக் தானே யாகிப், பெண்ணா வ Diam ome sro றுமாடிப் 

பிரளய? கபபாலோ ரண்டமார, ஏண்ணா யெண்ணும்சோ 

செழுதீனுமாகி யெழுஞ் சடரா யெம்மடிச ணின்றவாறே, 

இயரகி மீராகிக.. நிண்பையாகித Seneur@ we Geno aC sor 

தெயவ மாகி ச, தாயா 2த் நந்தையாய்ச சார்வுமாகிர் சாரகையு நாயி 

அரதண் பிப மாடம், ராபா Crypto Bes பழத்தினின்ற விரநங்க 

ணுகர்வானுஈ நானே யாகி, $யாகி கானுகி நோ மையா நெடுஞ்சட 

ராய் நிமிர ந்கடிந ணின்று வாற, 

மாலா BIST LPH GUI மாபூசமாய் மருக்கமா யருக்கமாய் 

மகழ்வுமாகிப், பாலாக யெண்டி சைக்கு மெல்லையாஇப் பரப்பப் 

பரலோக தானேயாூப, பூலோக புவி?லாக சவலோகமாய்ப் பூதய 

களாூப் புராணன் ரூனே யாகி, ஏலாதனவெலா மேல்லிப்பாள 
யெழுஞசுடாா யெமமடிக ணின்ற வாறே, 

ஸ்ரீ சரரிதானஈத சதாசிவ அகண்ட பிரம்மாகார தேவா திதேவ 
சாம்பசிவதர் ந்தியே! ஈடேசப்பெருமா னே! அகங்கரித்த பிரமனைச 

சிறையில்வைததும,அடைக்கலம்புகுக்க ஈற்ரேனைச் சிறையினின் று 
விடுவித்தும், மாயாசாலங்காட்டுங் இரவுஞ்சகரியஞ் சூபஅமனுங் 
கடல்போல ஒவிகிரம்பிய வசுரசென்னு மதயானைகளும் நிலத்திற் 
சாய்ந்து உதைத்துககொண்டு சாகும்படிக்கு வேலையெறிர்து சம்மா 

ரஞ்செய்த சுப்பிரமணியக்கடவுளாகிய சிங்கத்தை ஈன்றெடுத்த சோ 

மாஸ்கந்த மூர்த்தியே! சத்தமுதலிய புலன்களின்வழியே செல்லும் 
சுரோத்திரமுதலிய வைம்பொறிசளையும் தன தழுப்புக்களையடரந்கும் 

சி



2 hh ஆத்மபோநப்பிரசங்காமிர்நம். 

இமையைப போலக் தனன வழிப்படுத்தி தன்னுடன் 2பார்செய 

யும் சாத்துவிகமு கலிய முக்குணங்களை வென்று இ2ரசகம்-பூரகம்- 

தாரகமென்னும் தொழிலமைந்தபிராணாயாப நிலையிற்பர கி அக்ரொ 

(நிலிற் பபிலுதலொழிஈத கழிமுனையின் வழியின் ௮, சோபரூரி 

யாக்கினியென்னு மூன்றுமணடிலங்களுள் அக்கினிமண்டிலத்கதைக் 

கடந்து, கூட்டபாமிய அயிரம்படங்களைய/டைய ருண்டலிச தீதியென் 

னும் பாரபின்புடிமேல் அசைவற்று நிறமின்ற ஈவயோகியாகளைப் 

போல் அடி 7யனும் அரரிலையையடைஈறு உன் இவடி மைபபெறவே 

று மன்பதாக அவல்கொண்டிருப்பகால பல7ஈச செர்தாமரைடோ 

ன்ற இருவடியைக் தது என்காறிம்கை நிநைவேறும்படி (ips 

திசாம்ப்ராச்சியக்தை அணும்காகர்செயு என்ன அண்டருளுமை 

யா தில்லையில் அனந்தத்காண்டவபபுரிபும எமறு நடை ரப்பெருமா 

னே ! அடியேன் சித்றுசம்பந்கமான விருர்தியினின்று நீங்கர் ஈட 

சம்பந்தமான மலமும் மிராம்பிஈ தலிமாஈருபமுமான வஞ்சகமனதை 

யுடையவளனாகி அவசி கநமனநால  பலவிக பரவம்களைச் சரய்யப் 

பட்ட பஞ்சபாபாபியென்று நரலைவிடடால் என்னையார் காப்பவர் 

கள்? செசசென்மா நிவள் துகட்ருக் சாரணமாகயிளங் ரம இவயிரா 

னே! சச் சதொனற்தயபே யறிவாக விரங்ருமபானெ 1 ஆ மத்தி 

யாந்த ரகிநமாய் காயத்தைபபோல இடைவிடா இரந்து சதோரு 

யமாக விளங்குகின் த ஞானவடி வமாயுள்ள சிவபிரானே ! 

ஏகமாகப் பிரகாசித்துகின்ற ரைதன்னியப்பாம்2பா ருளேபரிபூர 

ணமாககிறைந்திருக்கின்றபரமமே! usu guts maar ahs qs 

இவானந்தர் செலவத்தனை யனுபவித்து உர் சீவிக்கும்படி துரியாதீத 
மெனப்பெயர்பெற்றுத் தடைபின் ஜிவிளங் ரஞ் சொப்பிரகாசவடிவா 

புள்ள பரம்2பாருளாக விளங்கும் சர்ப்பாபரணனாயெ சிற்நம்பல 

வாணனே, அஞ்ஞானிகளுக்குச் சீவசாட்ச மாத்திரமாயும், ஞானிக 

ளுக்குப் பரசாக-;ஷிமாத்தரமாயும், ஞானபூமி யேழினுமேலாகய துரி 

யாதீதத்திற் பாசாட்சி மாத்திரமாயும் விளங்கும் பரமமே! அனந்த 
ஞானசொரூபனே! கருணாகரனே! தேவதேவனே! உண்மையான 

பக்தர்களின் தோத்திரத்தில நேசம்வைக்குஞ் ச தாசிவனே! பாவநா 

சனை நின்னையேபணி2வன் என்னை நீ ஆண்டு அருளுமையா மேக
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சுரனே! ஞானபரனெ! மீமய்ளஞானவாரீவயே! அசண்டாகாபப்பொ 

ரூவா ஒனியயெ! எங்பும்சிறைக்க இறைவனே! அன்பர்க்கின்பு 

செய்கின்ற நூலவோனே ! வேதங்சளாம பிமதிபாடுக்சப்படும் பிரணா 

UO EMER KK Bao LC a nae wom ௪உலாக்கார்கட்குப் பித்த 

யட்சமாகத் தெரிவிக்குரபோருட்டு அப்ரோணவ வடிவினைவாய்ர்க 

யானைமுகத்தையுடைய விசாயக ௩ கடவுமா ரன்ற நதை?ய! கங்கை 

யையும் இளஞ்சரஇானையும ௮௭ரிந்த சடாபாரத்சை யுடையவனே! 

பிரணவத்தின் ரகசியப்பொருள யுபிதித்த சண்முகக்கடவுளைப் 

YSIS ௮டைமயவலின! இந் ரும் அடி யவரிதயதா மரைமலரில் 

அமைக்கமணமே! அஞ்ஞான மயச்கவிருளற வொளிசெய்யும் ஞான 

சபமாயுள்ளபானே! ாதிசயானர்க வாழ்வு விளங்க வொட்டாமல் 

மறைத்துக்கெட ஈறுப பஷகோச பாகவும், நாணாவிம செகத்நாகவு 

முளைத்த வீர்ூயரக்க அவானை ஈத்திகளைப பாழாக்கி ஜீவனை ip 

pasa ALL MMT சபபிரானே! bam Acoust qu சமபிரானே! 

சாட்சியாய் நின்றுள்ள ௩டஸ்ந பி. மமாகவிளங்காநின்ற ஈயஞ் 

சைதன்னிய வஸு ஜவாகய சிவபிரானே! பி.பன்மு சல் பிபிலிகா பரி 

யரகதமா யுள்ள ஆன்ப மிகா '9 SOM (0 eB) Ml SUT 631 LD கோடிக or Gos aff Cs 

பதற் கேதுவாயுள்ள தனுகரணா புவனபோகங்களையு முறையே 

கூட்டி முடிப்பித்துக கா ஈறும் ரங்கரித்துத் * 2ராபவித்து ௮னுக்கெ 

முத்த வருதற்கு முகலவனாய் விளங்கும் அதிமாரணனே! வேதமு 

தல்வை/ எல்லை யி௨லாப் பொருள் யாவும படைத்த இறைவனே! 

அ பு௪ பரஞ்சோதிய/ கிய சிவபிரானே! அதியாய் அனாதியாய் ஏக 

ஞய் அரூபியாய்ர் சொருபியாய் நித்தனாய் நீதிஞாய கேர்மையாய் 
நீமிழி ஆள் சுயாதிபதியாய் விளங் சபவனே! நீ யென்றும் நானென் 

அங் கூறப்படும் பேகமிரண்டின் ஜி யெம்கணும் பரிபூரணமாக வியா 

OG. நிற்கும் பானே! தானே தானாக விளங்கும் ந£டசப்பெரு 

மாமீன! கானலின் ஜலம்போலவும், இளிஞ்சலில் வெள்ஸிபோ லவும், 

கநதர்வ ஈகரமபோலவும், சோப்பன பிரபஞ்சம் போலவும், பழுதை 

யிற் பாம்புபோலவும், மலடிபுத் தரன் போலவும், முயற்கொம்பு 

போலவும்,பருத்தகட்டையிற் கள்ளன்போலவும் தோற்றன்மாத்தர 
மாகிய பிரபஞ்சமானது மாயா காரியத்தாற் பொய்யாயிருக்க அதை



ad ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்் தம். 

மெய்யென்று ளிசுற்பபுத்தியால் நம்பி பாழ்வாழ்வெணு மாயையாகிய 

பாம்பின்வாயில் தேரைபோ லசப்பட்டுத் ன்பமடைர்து பாழாயப் 
போன நான் ஏன்பிறர்தேன். சண்டாள பாண்டமாகய இர்தவுடலை 
ஏனெடுத் தேன், ஏன் பிழைத்திருக்கறேன்.ஏன் சஞ்சரித்துக்கொண் 
ழ.ருக்கிறற னையனே! எமதுகர்ச்சனே! பிறவியாகய கொடிய 

வனத்தின்௧கண் மூடிய மோகமென்னுமிருளை உன தருளாய ஞானோ 

பேசமென்னுஞ் சூரிய வொளியாற் போக்கி அடியேனை ஆண்ட 

ருள்பவ.ராகிய நடேசப்பருமானே! 

வேதமுதலாகிய எகலாச் சாத்திரங்களையும் பலலாயிர ௮ண்டங் 
களையு மீன்றருளிய அன்ன பூரணியாகிய பார்வதி தேவியின பாக 

னே! சரஸ்வதி தும்புரு ராரகர் இவாகள் விணையினால ஈல்ல இசைப் 
பாடலைப் பாடவும், ERM OM eur அப்பாடலுக்கொச்த தனக்கு 

ரிய ம,ர்தளத்தனை முழக்கவும், பிரமன் தனக்குரிய தாளங்கொட்ட 

வு, சூரியனுஞ் சந்தாரனும் வாயிற்கா க்கவும், ஆதிசே wor Cans a 

குழ விசைக்கவும், சிவகாமசுந்தரி கண்டுகளிககவும், காளியுடன் 

வாதாடிய ஊர்த்ததாண்டலமாத்தியான பரம௫ிவமாகிய Gand 

சானே| பார்வதா தேகியாருக்கு இடப்பாக மரூளீ£ செய்தவரும், 

கொல்லும் புலித்தோலாடை யணிந்தவரூமாகிய சிவபெருமானே! 
அடி யேன்உன்னைப்பக்தியோடு தியானித்துபபோற்றித்தொழா கவனா 

யும், சாயைபோலொத்த வாழ்வை மெய்யெனக்கொளளு மனச 
சந்தோஷத்தை விடா த௨னாயும பிரபஞச வியாபா£ங்களிலுண 

டானமோகமயக்கத்தைவிடடு நீங்கா தவனாயும,சா ததிரங்கமாக்கறற 

சானசங்கப்பழக்க மிலலா தவனாயுப, மூததியில விருபபமிலலாதவ 

னாயும், விடயசம்பர்தம் நீங்கிச்சிவசம்பந்தமாகச்சஞ்ச ரித்துக்கொண் 

டிருக்கவேணுமென்பதற்கு வேண்டி௰சா சனங்களில காளடைவிற் 

பழடிக்கொள்ளாது துன்பத்தை யுண்டாககுவதற் கேலுவாயுள்ள 

நிலையில்லாத சரீரத்தை விசாரியாததால் நிலையென்று கருதி உலச 

வியாபாரத்தில் துக்கத்தைக் கொடுக்கின்ற வீஷயங்களில மனதைப் 
பவபர்தத்தைத்தருளெற சங்கற்பத்தின்வழியாகச்செலுத்திப் பிறப 

பிறப்புக் கேதுவாகிய தாரியங்களைத சன்னையறியாமலே செயது 
கடையாக எமலோ கத்தில் நரகவேதனைக காளாகிற தனால பெய்டடி.
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யார்கள் அடியேனைப் பார்த்து ககையார்களா ஐயனே! கங்கை 
மைச்சிரசில் வைத் தவனே திரு£ற்றைத்திருமேனியில் பூசுபவனே! 
கல்லாலின் கீழிருப்பவனே!வராகவடிவாய்மாயவன்தேடவும் காணு 
தற்கரிதாகிய பாதாரவிக்தங்களையுடையவனே! சுமங்கலையாகிய பதி 
வீரை தன்கணவனுக்கேவல் செய்வதுபோல மோகபயமான ௪௪ 

சம்பர்தங்களுக்குப் பயக்து அதை நிவா த்.திசெய்யும்பொருட்டுச் சவ 
சின்னம்பூண்டு சிவபூசை செய்து உபவாசமிருந்து உன்ஸ்ரீபா தங்களை 
யடைய விருப்பக்தைக்கொண்டு தியானஞ்செய்யும் பத்திமான்களின் 

பக்குவத்சையதிர்து ௮வர்களுடைய சனனமரணங்கட் கேதுவாடுய 

குற்றத்தைப் போக்கும் பொ நட்டு ௮வவவ் வமயங்கட் கேற்றபடி. 

மானிடத் திருமேனிகொண்டு ே தசகோத்தமனா யெழுச்தரூளிவர்.து 
ஆணவ முதலிய பலங்களைத் தீட்சையால் நீக்கிப் பக்குவப்படுத்தி 

சிவானந்தா னுபூதியை அனுபவிக்கும் பொருட்டு ஞான உபசேசம்செ 

ய்யுமையனே! உண்டையாகம்கருது மெய்யடியார்சளின்றலைவனே! 

எனு ஈடலைவாழ்வினை டிக்கு மையை! இசிவபூசையிற் இறந்த 

அருச்சுனனுக்குக் இருபைசெயது பாகசுபதங் கொடுத்த பெரியோ 
னே!சிவனடியாரிடத்துப் பயப்படா தணுகய காலனுயிரைக் கெடுத்த 

பாதத்தையடையவனே! ட.ற்பலரை வதைத்த பனைபோன்ற புழைச் 

கையையுடைய யானையை Wiis 5 வலியை யுடையவனே! 

அனுவுக்கணுவா யேசமாய் விளங்கித் தன்னை யன்றிச் சிறிதுங் 

காமியப்படு ற் கேலாத௮ண்டகோடிகளாகச் போற்றும் பிரமமாகிய 

சிவபிசானே! சாம2வத மகா வாக்கியத்தின் முதற்பதமாகிய தற் 
பதத்தின் பொருளான ஈஸவர?ன! உயிர்க்குயிராய் நின்று 

அவரவர்கள் கன்மத்தனுக் கேற்றபடி வினைப்பயன்ச ஞூட்டுவிக்கும் 
சிவபிரானே! சத்தாகிய செவமாயிருபபவனே! ஆன்மாக்களைப் பீடிக் 

கும் ௮சத்தாகய பாசத்திற்கேற்ற மாயைகளைத் தோற்றுவிப்பவ 
னே! நின்மல நித்திய ஞானசொருபியே!ஞா துரு ஞான ஜேயமாகயெ 
தரிபுடி பகுப்பின்றி யத்துலிதமாய், அகண்டாகார நித்திய 
வியாபக சச்சிதானந்தப் பிழம்பாய் நிறைந்து கின்ற முதல்வஞக௫ய 

நஈடேசப் பெருமானே! அடியேன் உன்னை உண்மையான பக்தி 
யோடு போற்றித் தொழாபலும் - சேகேரதீரிய அர்தக்கரண



nO ஆத்மடோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

விருத்திஞான மிவைகளை யெனக் சுன்னியமென் அுணசாமலூ 
மிருப்பதால், என்னுடைய இந்திரிய வியாபார ஞானமும்-வாசசு 

வாச்சிய ஞானமும் - மற்றுமுள்ள ஞானசாதசகங்களும் உன் 

வுடைய பாதாம்புஜத்தை யடையச் சகாயம் செய்யமாட்டா தா 

கையால், இப்படிப்பட்ட பிரஷ்டனாகய நான் ஞானவாழ்வை யெப் 

படி யடைவேன்? என்னண்ணலே! ஐயனே! வேதாகம ஞானவீனோே 
தனே! அடியேனைச் சரியான செர்தெறியிற் செல்லும் நிஷ்டைகடி 
ஞானமார்க்கத்தினை ய/பைவீம் கும்படி. அண்டருளுமையா Bae 

நாயகனே! 

இரண்டறச்சலந் கனுபவிக்சச்சறாந்த ௮த்வைக முத்திப் பந 

'மான பேரின்ப வாழ்வானமு ஞான சாதசங்ககச் செய்பும் நற்றவ 
(pits OEM GH GEM ரம் எனளிதில கிடைப்பது கு ௮ரமை யாகிய 

தென்முல்; உன்னிடத்முப் பமஇயில்லாபலும், உனக்கு நேபராகிய 
அடியாரது தருவடிகளை அருச்சித்துவணங்காமலும், பிறதிரல் முக 

லிய பஞ்சகோசத்தின் சடபாவ காரியமாகிய பெண்டுபிள்ளை 

பண்டு பதா/த்தமர்கிய பிரபஞ்சகாரியங்களை விடாமலும், சனனமர 

ணமாகிய கடலில் தின்றுங் கமரையேறும்படியாக மும்மஉங்களையு 

மொழிக்கச்சக்தியின் ௮, உதிரம் தோல் இறைச்சி மேதை எலுமபு 

மச்சை சுக்கிலம் என்னும் சப்த தாதுக்களால் அமைந்து பலவித 
இர்க்கக்சமூள்ள இத்தேகத்சை கானென்று அபிமானித்த வெறி 

கொண்டு மயங்கித்திரியும் ௮அஜ்ஞானமுதிர்ந்த பாபரர்களினது நிலை 

யிலே யிருக்கும் அடியேனாடிய நாயினேனுக்கா பிரம்மானந்த 

மாகிய பேரின்பவாழ் வென்று பரியோகள் பற்பல காலமாம் பல 

Moser gy Cus Hs x Magoo wes ௮தவைச முத்திப்பசங 

இடைக்கப்போகிறதையனே! என்னப்பனே! பொன்னம்பலவனே! 

கழ்ப்போன ௮னச்தசனனங்களில் செயஇரரகின்உ தபோபலத் 
தினாலே தங்களை வளைத்துக் கொண்டிரா நின்ற எழுவகைப்பிறலி 

களையும் நீக்கி அரியவிட்டினை ௮டையும்பொருட்டேச Fr ge Hyon 

சாம்ப்ரதாயகுல சதாபத்தர்களாய், சலனமுப்ழிவும் ஆதியக்தமு 

மின் வி ஏகமாயும் சின்மாத்திரமாயு மிருக்கின்ற பிரம்மாறு சர் கான தீ



சீவஸ்தோத்திரர த்நாவளி. hd 

சை யடைந்து உபசாந்கமாகிய பெளனகநிலைவசய்ந்தவர்களாய் TsO 

வாகத்லைதமென்னலும்வாம்கியக்தின் வா ச்சியார் ததலக்ஷணமாயர் ௬௧ 

நிலையையடைக்ந மகான்களைத்கலிர பஞ்ரபூதகாரியமாகய ஆபாசப் 

பொத்தையடலை. காென்றபிமானித்து இர்சகதாடம்பரத்தில் 

கூத்சாடிக்கோண் டிருப்பகால் சிவபுண்ணியங்களைர் செய்யாமல் 

உண்டலுமித்தில போந்க சகநெறியென்று நினைத்துக் காமாந்தகார 

மாகிய சம்சாரமென்ன மோகமயசக்காட்டில் சஞ்சரி துக்கொண்டு 

வாளுட்களை விணும்களாகம் கழித்துத் திவினைச் செயல்களைச் 

செய்யும் ௮ளளில்லாக பாபிகளைக் காலனாகிய இயமதருமராஜன் நர 

இற்கிடத்தி நாசப்படுததுவதாக நான்மறை யாகம சாஸ்திரக்கள் 

ஈவில்வதால், காயினேன் பிழ் போந்த கநெயிவசத்தாகாது முற்போகர்த 

கசெறிரின்று புண்ணியங்சசையுடைய அடியார்களினிடம் சேர்ந்து. 

பம பண்ணி வழிபடும்பொருட்டுக் காயத்தால் அருச்சித்த வணங்கி 

வாக்சால் தோழ்திரம்பண்ணி மனதினால் தியானித்து அதனால் தன் 

மய ஸ்பாவானர்த க்தையடைந்து வாழும்படியாக எனக்குப் பரகதி 

கொடுத்தருளாபையா கனகசடைக்கண் நடனம்புரியூம் தம்பிரானே! 

அதீதனே!அகண்டாகார ஸ்வரூபமான பரம்பொருளே! பலபிறப்பில் 

துன்பங்களைத்தருகின்ற அஞ்ஞானமாகிய சத்துருவை வெல்லச் 

செய் துஉலகலியாபாரத்தில்முந்தியமனதகைக்கெடுத்துத் துன்பம் சசய் 

இன்ற அகம்பாவத்தை நிஃகி நிராசையையுண்டாக்் உன்னைச்சதாதி 

யானிச்து உன் திருவடியடைதற்காளாகும்படி யடியேனுக்கு௮நுக்ர 

கஞ்சய்நுஆண்டருளுமையா௮ம்பல த் தாடுமையனே!நீலகண்டனே! 

பரனே! விமலனே:கிர் மலனே!பசுபதியே! செங்கண்மாயவன்மைத்து 

னனே!திரிகேத்திரனே! திகம்பரனே!கைலையக்கரிவா சஞசய வனே! 
நெற்றிக்கண்விழித்துமன்மகனை யெரித்த கடவுளே!செருக்கே சொ 

ரூபமாக வாழ்ந்த தக்கன் வேள்வியைத் தகர்த்தவனே! அடியவ 
ரன்பை யாவருக்கு மறிவிக்க மீன்வலை வீசிய கானவனே! உண்மை 

யடியவராகிய அமர்நீதிராயனாருடைய உறுதியை வெளிப்படுத்தக் 
கோவணம் களவுசெய்த கள்ளனே! மண்சுமர்து கூலிகொண்.. 

கடவுளே! தந்தையின் தாளறமுடித்த விசார சருமருக்குச் சண் 
டேசார பதத்தை யறுக்செ௫த்ததயாபரனே! தருகீலாக்க காயஞ 
ருடைய திருமனைவியி லுச்சிட்டத்தைத் திருமேனியில் ந்யர்து



௬௦ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

கொண்ட தேவர்கோமானே! தன்மீது கல்?லறிந்த சாக்கிய காய 

ஞருக்குக் கைலாசத்ைக் காணியாகழியாகச் தந்தவனே! பாண்ப் 

பச.தரனுக்காக விறகைச் சுமந்த விமல?ன! பாண்டியனுடைய 

சேளைகள்செய்த யுத்தவிடாய்க் Sine அவர்கள் குடிக்கத் 

தண்ணீர்ப்பந்தல் வைத்த தண்ணருள் apr FSFCu! கல்லா 

னைக்குக் கரும்பருத்திய எல்லாம் வல்ல சித தவடிவங்கொண்்._. 

இறைவனே! நாரைக்கு முத்தியிக்த ஈல்லோனே! கரிக்குரு 

விச் குபதேோஞ்செயக கரணாகரனெ! நான்கு வேதஙகளினது 
முடிக்கணி நக்கு மெய்பபொருளாகஇய சிவசங்கரனே! அண்ணாமலை 

யானே! ஞானபூரணனாகிய சிவபிரானே ! தன்செயலாலன்ிப் பிர 

பஞ்சத்திற்குச் சிறிதுஞ்செயலிலலை௦யன்னு முண்மையினை உலஈத 

தார் பிரத்தியடசமாக வறியுமபொருட்டு அப்பிரபஞ்சத்திற்கு அத்தி 

யாவசியமாக விளஙகம் அஷ்ட சரத் தவடிவமாயிருப்பவனே! உன் 
மெய்யடியார்களுக்கு ௮ணுவளவாயினுங் குறைவுபடாக பரிபூரண 

நின்மலமாயுள்ள சிவஞானச்செல்வத்தை அனுக்குரகம செய்யும் 

பரனே ! இந்திரியங்களால் தோன்றபபடாதகாயும், காசமிலலாத 

தாயும், ௮னாதியாயும், மேலான அனந்த சொருபமாயும் விளங்கும் 

பரமூவமே ! பிரபஞ்சாதீதமாயும், ஞானவடிவாயும், கிர்விகாரமா 

யும்,மகா வாக்கெயங்களுக்கு லஃஷியார்த்தமாயும், எப்போதும் சாகி 
மாத்திரமாயும், பாவனைகளுக்கப்பாற்பட்டதாயும்,முக்குணங்களுமில் 

லாததாயுமிருக்கின்ற சிவபிரானே! 

அகம்புறக்கற்பனைகளாகிய சீவேசாசக ததுமுற்றிலும் அழிக்து 

போகத் தக்கதென்பதையும், நிலம் - நீர-அக்கெனி-காற்று-ஆகாயங்க 

ளென்கின்ற பஞ்சபூதங்களுடைய ௮்கியோர்கிய புணர்ச்சியாலே 
யேற்படுத்தபட்ட இர்தக் சாயமாயெ தேகமானது வந்தது எதனா 

பென்னும், ஈல்வினைதிவினையென்பது யாதென்றும், ஆகா மியம்-சஞ் 
சிதம்-பிராரத்துவமென்பதுயா ததென்.றும், பாசங்கள் நீல்குசைக்குவ 

சையாமிதன் ௮ம், சிவபுண்ணியங்கள் எலையென்றும், தத்துவங் 
கள் இன்னதென்றும், மாயையின்னதென்றும், விடயங்கஸில் செல் 
அடின்ற மனதைச்செல்ல வொட்டாமல் கிறுத்துதற்குச் சாத 
சம் மாதென்றும்,ஜீவாக்மாவுச்கு அவித்தியா சம்பந்தமெப்படி யுண்
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டாயிற்றென்றும், நஈரர்களாகிய பசுக்களைப் பொய்யாகிய பிரபஞ்சவி 

யாபாரகோரமான கோலங்கசொண்டு இறுமாப்பாகய மருள்கொண்டு 

அ௮லையச்செய்வது யாதென்றும், தேகேந்திரிய ௮ர்சக்காணங்களா 

இய சுடுமூஞ்சிக் கலகக்காரப்2பய்ப் பயல்சகளை இன்னாரென்றும் தெ 

ரிந்துகொண்டு; அவர்கள் வாயி லொருசேர்மண்போட்டு அவர்கள் 

தலையெடாதபடி. நாசப்படுத்தி ஞானதேூகர்களிடத்தில் உபதே . 

சம் பெற்றுக்கொண்டு பசுமலத்ை நீக்கிக்கொள்ளவகைய றியா மலு 

மிருப்பவர்கள் யாரோ அப்படிப்பட்டவர்கள் மகாவாக்கியார்த்தத் 

இன் மூடிவான தத்துவமசி யென்னு முப்பதத்லச்சிபில்விளங்குச் 

தன்னியனான பரமாத்துமா வைத் அரிசிக்கும்படியாக நேரிடாதென் 

பதாகவும்,யான் இப்பொதியமலைச் சாரலில் சிலமாதகாலம் லாசமா 

யிருந்தபோது என்னிடம் வந்திருந்த மகாத்துமாவாகிய ௮திதியான 

ஒருவர் இக்சஞான விஷயங்க யெடுத்து எனக்குரைக்ச ௮வை 

களையெல்லாம் செவ்வையாய்த் தெரிக்துகொண்டு ௮ஞ்ஞானகாரிய 

மனைத்தும் விட்டு நீக்கி, :௮ற்பமான அகாமிய பிரார்த் உ கன்மங்க 

ஞக்கேதுவாகிய சஞ்சி ரவினையை £க்கப் பிரமத்தியான சா சனங்களை 

அப்பியாசஞ் செய்துவந்தால், காலபாசசிவர்த்தியாகு மென்று 

மனப்பூர்வசகமா யெண்ணி அடியேன் சாதகம் செய்துவர்தும் 

எனக்கொன்றும் கைகூடி வராமையால் இனியாவது அடியேன்பே 

ரில் உன்கிர்பாநோக்கத்தைவைத்து என்னை ௮ண்டருளுமையா 

நடேசமூர்த்தியேோதமத திருவுளமேயல்லாமல் எனக்குத் திக்குலே 

தில்லையையனே ! 

தானாயிருக்கும் தலைமைப் பரம்பொருளே! சச்சிதாநர்த 
த.ற்பரப்பொருளே ! இத்தித்தகுவெனத் இல்லை யம்பலத்தே திரு 
கடம்புரியுக் தேவனே ! சிவகாமசுந்தரி 'தன்னைக்காட்டிலும் வேறல் 

லவெனு முண்மையினைச்காட்டற்கே ஏச்சத்திக்கொருபாகங் 

கொடுத்து மெய்யடியார்களின்பிறப்பையசற்றும் பிஞ்ஞனே.1 ஸ்ரீ 

௮சண்டாகாச சச்சிதாஈந்த பரிபூரண சுயம்பிரசாசப்பொருளரா்ச. 
விளங்கும் ஸ்ரீ டேசப்பெருமானே ! மூதற்பொருளே மெய்யடி 

யார்கள் சவசாயுச்சிய முத்தியடையும் வழியைச்சாட்டும் அர்த 
னே ! உரோமசர்- அகத்தியர். வைசம்பாயனர் usar urs tise 

ர்
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சலியார்-வாமதேலர் - சனகர் -சனக்தனர்-சனாதனர்ஃசணற்குமாரர் - 

வியாசர்-மதங்கா மு கலிய முனிவர்கள் போற்றித்தொழுது அருச்ச 

னை செய்கின்ற ஈடனம்பொருந்திய திருவடி யையும், சர்தாஜடாமண்ட 

லத்தையுமுடைய கர் ததியாகிய பரமசிவனே! சண்டாளத்துவமாகய 

ஆணவமலமென்கிற மாயா?மாகக் காடி மூடி. க்கொண்டி ருக்கும் அடி. 

யேன் உண்மையான பக்தியில்லா தவனாயும், கானம்- தருமம் - தவம்- 

என்கின்ற இவைகளிமலான்றுஞ்செய்யத்தரியாக சண்டாளனாயுமி 

ருப்பதால், என்னை தரித்து என்பவரோக நிவர்த்திசெய்து சித்தியா 

னந்தபதத்தை யடையும்படி௮டியேன்கேட்டுக்கொள்வதற்காக என் 

பேரில்கோபிததுக்கொள்ளவேண்டாம்,கா on HG வக. ரானவரே!தேவ 

ர்களூக்குத் தேவனாகயே பரமசிவனே ! மகாவிஷ்ணு ச தாமுகபிரமன் 

கேவேர்தரன் முதலியோர் மனச்தினாலும்-வேகங்களினுலும்-௮ள 

விதெற்கரிகாகி, ௮சண்டாகா ரஸ்வரூபமாசி) கிலைபெற்றநிஷ்களப்பொ 

ருளுமாகெய பரமசிவமே! வன்பேரில் கோபங்கொள்ளவேண்டாம்., 

உமக்குக்கோபம்வக்தால் நான் எப்படிப் பிமைப்பேன், தீவினை 

யையுடையவனாகிய நான் எவ்வளவு உனக்கு ஓருபொருளா? 

கோபஞ் செய்யவேண்டாம். 

படுகுழியிற்பட்ட யானையைப்போல் மாயாபாசத்தி லகப்ப 

ட்டுக்கொண்டு சிறுமையடையும் அடியேன் அனந்தகுற்றங்களைச் 

செய்தாலும் குழந்தைபுமுதியிற் புரண்ட காலையில் மாதாவானவள் 
இருபையுற்முக் குளிப்பாட்டல்போல என்னிடத்தில் கிருபைவைத்து 

என் குற்றங்களைப் பொறுத்து ரகழியுமையா ௩டேசரென்று 

போ்படைத்த ஐயனே ! இடபவாகனராகிய சிவபிரானே! 

பாவங்களைக் கடக்காத பாவிகளறியப்படாக கைலாயத்திலிருக் 

இன்ற கடவுளே ! ஜகதீசனே ! எண்பத்து கான் Sole ஜீவ 

பேதங்களைப் படைத்தளிக்கும் பரமசிவமே ! நிர்மலகுணனே! உலக 

நாயகனே ! பரஞ்சடசே ! வப்பிரகாசனே ! பரிசுத்தனே ! காலாக 
தீசனே ! தேவர்சரமாலை தரித்தோனே ! கருபாகரனே ! சர்வத்துக் 
கும் தானாய் கிற்பவனே ! ஆபத்பார்தவனே! மெயஞ்ஞானச் சுடரே! 
மும்மூர்த்திகள் மூதலானவர்களிடத்திலு மனிதர் மிருகமு தலான 

இன்ம்கோடிகளிடத்திலுஞ் சை தன்னியமாய் விளங்கும்பசாபரமாகிய
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வஸ் து2வ'சர்வசாகழியாய், சர்வாந்தரியாமியாய், ௮ம்பிசாசமே நஞய் 

விளங்குர் தெய்வமே ! மேலானமோட்ச வுண்மையினையும், அதனை 

யடைய வேண்டிய சாகனங்களையும் பாபுருடார்த்தக்தையுஞ்சொல்லு 

ஞான சாண்டமாகிய வுபநிடதத்தலும் ஞானபாஷியமாகிய வாதுளா 

கமக்திலும் விளங்காகின்ற மகாவாக்கியாரத்த சொரூபமான ஈடே 

சப்சயபருமானே!/தீஈ சத புத்த சத்திய பாமானந்தா த்றுவிதமான 

பாமசிவனை!பரிபூண பிரணவசொரூபமாக மெய்யடியார்க ளிதயதி 

இல் பூரணமாகப் பிரகாசிக்கும் பிரமமே! 

ஆத்மஞான மில்லாமல் வேதாகம வரம்பைம்கடர்து ஐம்புலன் 

வழியிற் பாய்ந்து பவகெமியை முக்கியமாகச் தொடர்க் த தீவினை 

யிற்படாந் துமயஙகி உண்ண. உடுக்தல்-புணர தல துயிலல்இவைகளு 

டன் கள்ளுசாராயம் குடி க்தல்-கஞ்சாவிறைன் அபினி பலமாமிசங் 

களைப்புசித்துக்களிக்தலா தியலவைகளையே போத மெனவும், வை 

களைத்தவிர வே௫ருரு முதஇபிருக்கன்ற தென்பது ஞ்ஞானமெ 

ன்றுபனைதக்து; தவஞானருள்ளவர்களாகிய பெரியார்கள் செய்துவ 

ரூம் ஞான காரியங்களைப் பார்தது ஏளனம் செய்பவர்களாகுயுர் தங் 

கள த்தாங்களே புகழ்ச்ம பேசிக்கொள்பவர்களாயுங் கடைசியா 

யெமதண்டனைக்கு அளாகும் பிரஷ்டர்களுபாகய அ௮ஞ்ஞானிகளை 

யூறவு செய்யாம விருக்கும்படி.ர் 2சய்து பெரியவர்களுடைய சாவ 

காசம் பெற்று வாழும்படிக்கு அருள்செய்யுமையா அர்தகாசூரனை 

அதஞ்செய்க சூராதிரூனே! பெருமையாகியசாள்திரங்களில் ௮டங் 

கனவனஇயும், அடக் காதவனாகயும், இத்மகோடிகள்தோறும் நிலைத் 

தவளனாயும், நிலையா தவளனாயும், pil Fgh தட்டா தவனாயும், தன்னைத் 

தானறிக்ச தலைவருக்குத் தானறியுக் தலைவனாயும், ஆணவப்பேய் 

கொண் டலைவார்க்குக் சாணக்கிடையாக அழும் பொருளாயும், 

நிர்மல இிரத்தர வள்துவாகியுமூள்ள தேவரீர் மகத்துவத்தையும், 

திருகாமத்தையும், திவ்ய திருவுருவத்தையும் அடியேன் எடுத்துப் 

பேசி ஏத்தவணங்கி இறைஞ்சும்படிக்கு ௮ நுக்கிரகஞ் செய்யுமய்யா 

ஏழைபங்காளனாகிய ஈடேசமூர்த்தியே! இவ்வாறு முனிவர் குழாங் 

களி ஜனொருவர் தோச்தாஞ் செய்தனர். பிறகு சித்தர்களி இனுருவர் 

கோத்திரஞ் செய்வதாயிஞர், 
அவைத்தல இந ைதி வகை கணை



பய் ஆத்மடோ தப்பிரசங்காமிர் தம். 

௩-வது சித்தர்களிமனோருவர் சேய்யுந் தோத்திரம். 

oOo 

௪௫்கரா சிவசங்கரா சவசகங்கரா 

ஒம் ஹரஹர ஹரஹர சங்கரா 

சங்கானே சிவனே பரனே பராபரனே! 

சூதசங்கிதை, 

காரண மு.லகற் காகக் காரணங் கடக்க தாகி 

யா.ரண முடிக்கு மெட்டா வானந்த ரப மாடி 

நாரணன் பிரமன் றேடி ஈணுகொணாப் பொருளு மாஇப் 

பூரண மாகி நிற்கும் புண்ணிய புமாண போற்றி, 

தேவாரம். 

கரவாடும் வன்னெஞ்சர்க் கரியானைக் கரவார்பால் 

விரவாடும் பெருமானை விடையெறும் வித்தகனை 
யசவாடச் சடைதாழ வங்கையி னனலேந*தி 

யிரவாடும் பெருமானை யென்மனத்சதே வைத்தேனே, 

இதுவுமது. 
பொன்னார் மேனியனே புலித் தோலை யரைக்கசைதது 

மின்னார் செஞ்சடைமேல் மிளிர் கொன்றை யணிக்தவனே 
மன்னே மாமணியே மழ பாடியுண் மாணிக்கமே 
யன்னே யுன்னையல்லா லினி யாரை நகிசனக்கேனே. 

தாயுமானவர். 

வாயிலோ ரைந்திற் புலனெனும் வேடா 
வந்தெனை,யீர்த்துவெளல் காமத் 

தீயிலே வெதுப்பி யுயிரொடுந் தின்ன௪ 

இர்தைகைந் துருகிமெய்ம் மறந்து 

தாயிலாச் சேப்போ லலைந்தலைப் பட்டேன் 

முயினுங் கருணையா மன்றுள் 

நாங்சமாக யொளிவிடு மணியே 
நாதனே ஞான வாருதியே,



சிவஸ்தோத்திராத்நகாவளி. hel 

கூர்மபுராணம். 

௮ ணுவாயவ வனுவுக்கு மணுவாயிருச்தி யகிலங்கண்மூடியொளிருர் 

தணியாக லண்ட வுருவா யிருத்தி தருபஞ்ச பூத மதிவான் 
மணியா மருக்க ஓுயர்சோம னாதி வடிவா யிருத்தி மறையுங் 

கணியா திருத்தி நினைப்பார் சணிப்பார் களைகண்ண தாய பெரியோர். 

சோண்சைலமாலை, 

வந்துமா மறலி யெனுயி ருண்பான் மயிலையுண் சிரலினிற்கன் 

மூன், முந்திநி யெனையா எந்தவா ரிதியின் மூழ்கு விடுத்தருள் புரி 

யாய், நந்துளான் மலையே யென்றுசா திப்ப ஈனைமலர் வேங்கையும 
சோகுஞ், சர்.துமென் முளைப்பச் செய்துகொள் சோண சைலனே 

கைலைமநா யகனே. 

கோயிற்புராணம். 

ஆரணங்கண் முடிந்தபதத் தானந்த வொளியுலகற் 

காரணங்கற் பனைகடக்த கருணைதிரு வுருவாடப் 

Cure ae னுடனாடும் பெரும்பற்றப் புலியூர்சேர் 
சரணங்கு பணிமாடத் திருச்சிற்றம் பலம்போற்றி, 

Gaus a). 

சங்க பாணியன் தாமரை நான்முகன் 

கொங்கு லாந்தருக் கோவிர்தி ரன்முதல் 

பொங்கு தேவர்கள் புண்ணிய மாதவர் 

தங்கிப் போற்றுறுர் தாணுவென் றெய்வமே, 

(வள்ளலார் சாத்திரம்,) 

ஒன்றென்றும் பலவென்று மூபயமென்று முருவென்று மரு 

வென்று முறைவ தென்று, ஈன்றென்றுச் தீதென்று சானேயென்று 
முல தத re ட 

ஞானமென்று ஜேயமென்று ஞாதாவென்று, மன்றென்று மாமென்



டூ] ஆத்டிபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

IG சமயப் பேய்க ளறைகின்ற பிணக்குவழி மனைத்து நீததுக், குன் 

ற்லிலா வானந்தக் குரவகின்னைக் குபபிட்டே னென்பிறவீ பின் 

பிட்டேனே. 

இதுவுமது. 

அப்பிர மேய போற்றி யாருயிரத் ணைவ போற்றி 

யொப்பிலா வொருவ போற்றி யுணர்பவர்க் கணிய போற்றி 

நட்பய லில்லோய் போற்றி நாதா தாந்த போற்றி 

சுப்பிர மணியே போற்றி சுயம்பிர காசா போ றி, 

வேத வேதாந்தமான உபநிடத முதலாகிய அரநேககலைகளை 

ஈன்காராய்க் துணாநது ஐமபொ டிச சேட்டையு மடக&, இயமம்- 

நியமம் - ஆசனம் - பிராணாயாமம் - பிரததியாகா ஈ.ம்-தா.ரணை - தயா 

னம்-௪மாதி - இவ்வட்டாஙக யோகத்தினுடைய அசனம் - மற்கரம்- 

இயற்கை-பேகாபேதம் ஆகிய இவைகளைச் சாதகம்செய்து விளைந்த 

சுவானுபவாதீதந்தில் திளைத்துப் பன்முக விளைவில் உலகத்தவரைப் 

போல வாழிலும் அந்தர்முக நோக்கிலேயே காலத்தினைக் கழித்து 

வரும் மகான்களுக்கு ஞான பட்டாபிஷேகஞ்செய்து தன் இரு 

வடியில் சேர்க்குமையனே ! மெய்யடியார்சளின் அஞ்ஞான இரு 

ளைப்போக்கிச் சூரியனைப்போல உனதுஞானபென்னுஞ் சோதியைப் 

பிரகாசிக்கச் செய்யும் ஐயனே ! அடியேன் கடைத்தேறும் பெர 

ரூட்டு எனக்கு மப்படியே செய்யுமய்யா அனத்த கிருத்தமிடு மகா 
தேவசாகய நடேசவள்ளலே ! நானென்பதும் கத்துத் தானென்ப 
அச் தவிர்ந்து வண்டியருளையைப் போல க&ழது மேலதாயச் சுழன் 

அ௮சகொண் டிருக்கப்பட்ட செனன மாண மென்லும் வியாதியான.து 

என்னைவிட்டு நீங்கும்படி ௮னுக்கரகம் செய்மையா சாம்பல மூர்த் 

இயாகிய பசுபதியே! உன்னைப் போதுமான வசையில் போற்றி ஏத்தி 

லாழ்த்தித் தோத்தாஞ் செய்யத் தெரியாத பாமரனென்று என்னைக் 

கைசோரச விடடுவிடாதேய மையா! மார்ச்சால நியாயமாகத் தேவரீ 

சே வலியவந்து அடியேனை யாட்சொள்ள வேண்டு மண்ணலே! சிவ 

பிரானே! சர்வஜீவ தயாபர மூர்த்தியே! சத்துச்சித் தானந்த தற்பரா 
னந்த சாம்ப சவமாகய பரமே ! பராபரப் பொருளே! தீனதயாபா 
மூர்த்தியே! அற்புத குண£லராகயெ பரஞ்சடரே!



ரிவஸ்தோத்திராத்நாவளி. than 

Hor RUT, Frogs சுயம்புவாய், பிரணவப் பொருளாய், 

வேசாகமப் பொறளாய், சுசாதிக Pderga சுகதபேத மற்று 

ரான்கு மகா வாக்கியங்களுக் க முடிவாய் விளங்கும் ஏகமே வாத்து 
2] ௩ . a ௬ ௩ க நி ர ௩ 

விதப் பிரமமாய்,)ஞானபரி பூரணமாய் நிறைந்த நக்கும் வஸ்துவாய், 

பஞ்ச கோசாதி முப்பாமுங்கடந்து மேல்லிஞ்சும் பொருளாய் விளக் 

கும் வஸ் துவாகியுமுள்ள ஈடேசப் பெருமானே! 

சத்துச்சிக் தாரந்த நி;திய பூரண குணாகா ர பரம்பொருளாயம், 
சுமங்களகிராலம்ப சுயம்ப்ரகாச பிரபலசு கோதய பரம்பொருளாயும், 

பிர்ணவாதமாயும், பிரம்மான் உ ஸ்வரூபமாயும், பிரம்மாதி ஸ்தம்ப 

பியர் ஈம் உயிர்கிருயிராகியும், அதனை யாக்கி யளித்துத் துடைத்தற் 

கேதுவாகிபும், கிலை பெற்ற பரிபூரணமாகியு மிராநின்ற இரிநேத்திரய் 

களை யுடைய இவ பெருமா னே! சராசரப் பிரபஞ்சஙகளுக்குக் காரண 

மாகிய சதாசிவமாதி சர்வாதாரமாயுஞ் சர்வவியாபகமாயுஞ் சர்வ 

காரணமாயுஞ் சர்வாத் மகமாயுமிருக்கின்ற அம்பலத்தாடு மய்ய 

னே! மனது ஸ்வாஈன மடைந்தால் உன் திருவடியையடைய மார்க்க 

முண்டாகு மெனபதை ஞானரூல்களால் அடியேன் தெரிந்து 

கொண்டவனா யிருப்பதால் சார்வதாய் ஊஞ்சலாடுவதுபோல் ௮சை 

யுமனத்தை நோக்கி, ஏ மனயே! நீ ௮றிவினிடபாய்ச் சென்று என் 

ஆண்டவனது திருவடிக்கு அன்பு செலுத்தி வாவென்று சொன் 

னால் ௮க்தவார் த்தையைக் கேட்டவுடன் ௮ம்மனமான௮ தென்னாலு 

ராமன் வளர்த்த பூனையானது பாலைக்கண்டால் ஒட்டம் பிடித்தது 

போல, அனேக வாண்டுகளாகப் பழகியுள்ள பழக்கத்தால் எனது 

கட்டளையைச் சிறிறுங் கவனியாது 96) எள்ளளவுந் தீரவிசாரி 

யாது விடயத்தைவிரும்பி அதன்பின் ஒட்டம் பிடிக்கின்ற படியால் 

கொடும்பாவியாகிப் போகங்களை விரும்பும் அடியேன் உன்திரு 
வடியை எப்படி அடைகுவேன், 

அடருஞ் சத்திய ஞானானந்த சொரூபமாய் அடியார்களு 
டைய தீவினைச்சமுசாரத் தொடர்பை நிக்சப்பண்ணும் பரமசவமே! 
நிருமலமாய் கித்தியமாய் கிரஞ்சனமாய். நிகரிலதா யருவமுமா 'யரு 

வுருவமுமா யொளிருஞ் சர்வசாரணமான பரம்பொருளுமாடய் பரம



30 ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

னாசி ஞானதாண்டவமாடும் பன்னச பூடணனுமாகிய தில்லைசாய 

சனே! தூய சச்சிதானந்த சொரூப பரமசிவனே! மெய்ஞ்ஞானிக 

ளுக்குச் சம்பூரண சச்சிதானந்த ஈற்சொருப பிரகாசமாய் விளங்கும் 
நித்தியகல்யாண சுந்தர காயகனே ! உயிர்க்குணமாகிய காமா இகளைய 
டக்கிய அடியார்களினுள்ளத்திம் குடிகொள்ளு மையனே | கோது 
லாத குணப்பேரி யோனே ! பரதத்துவமாய்த் தத் துவங்களெவையுங் 

கடந்த வதீதமுமாய், arp 5 Do சிற்ச,த்தியுமாய், மருவு சடசத்தி 

யுமாய், உறவுற்றிடும் சத்திக டம்பேதங்களுமா யொனிரகின்ற பரம் 

பொருளாகிய தாண்டவ ராயனே ! சர்திரசேகரனாயும் நீலகண்ட 

ஞயு மொனிர்தரும் அர். த்தராரிசரான ௮ம்பலவாணனே ! 

கித்திய ஞானானந்த நிர்மலனே! மூவாமுதிலே! கோவாமணியே! 

மூத்தேி௮முத்குணக்குன்றோசுடருஞானவானர் தசொரூபனே!மலரி 

அண்டாகுஞ்செழுக்தேனே! மாறாவின்பப்பெருவாழ்வே!அ௮வ்வவ்வம 

யங்களி லடி.யார்கட்கு அனுக்கிரகமாகக் காட்சியருளும் பரனே! 

ஒருசமயம் பாதியாய் மற்றொருசமயம் முற்றுமாய்ச் சகளீகரித்து கிற 

கும்பரமசிவமே! சுருதியந்தமு மெட்டாத சுடரொளியாகி நிற்கும் 
பசமமே!பரமானர்தமாகய பாஞ்சுடபே![இலக்கணவிலக்கெயங்களிவை 
யுடன் வாசக வாச்சியங்களின் விதிப்படி உன்புகழை விரித்துரைக் 
கத் தெரியாது தீத்சொழில்செய்யும் ற்ப வறிவையுடைய அடி. 

யேன் உனது இருவருளைப் பெறும்படிப போற்றுகின்ற எனதுவாக் 

கிய மாலையும் உனக்கு ஒரு தோத்திரமாகுமோ? ஐ மஹாதேவனே! 

ஓம் பரப்பிரமமே! ௮ரரதி முத்த சித்ச ௮ரும்பெரும பொருளே! 
மூத்தியாகு விளங்கிடு மனாதி முழுமுதல்வனே! சுத்தமெய்ஞ் ஞானா 
னர்த சுயம்பிரகாச சொருபனே! படிந்து நினைப்பணிபவர்கள் பவக் 

தோறுஞ் செய்வினை யாவுவ் கடிந்து நடிக்கும் பாதத்துவக்தை 

யுடைய அ௮ண்டவளுயெ அய்யனே! மன்னுசிற் றம்பலத்து மாணிக்கக் 
கூத்தனே! எத்திசையும் புகழும் தில்லைக்கூத்தனே! புனிதருளம் 
புகு ஞானப் பூங்கோதை நாயகனே!௮டியார்களைஎ திர்த்தப்போராடு 
இன்ற பகைவர்களாயெ வினைகளையு மாயாமலங்களையுங் கெடுத் 
ப் பிறவியை ஒழி.ததருளுடின் ற தில்லை நாயகனே! அ௮சண்ட பரி 

தரணமான பிரமும், சப்தகோடி, மகாமந்திரங்களும், அம்மர்திரங்க
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ளிற்குத் தலைமையாக பஞ்சாகூூர சொருபமுமாகிய சிவபிரானே] 

மானுக்குப் பசியெடுத்தால் வைக்கோலைக் இன்னா ச .அபோலவும், 

புலிக்குப் பசியெடித்நால் தேரையைக் தன்னா சதுபோலவும், ௮டி 

யேஜுக்குப் படியெடுக்கால் உணவாதி போக விஷயங்களைப் பொசி 

யாமல் உன் தஇிருசாமமாகய பஞ்சாக்ஷர உச்சரிப்பென்னும் உண 

வைப் பொசிக்குமபடி அருள் செய்யு மையா என்னுண்டவனே! அடி. 

யேன் ௮னாஅ வலத் இனி லழுர்தி ௮ஞ்ஞானியா யிருந்து பிறவி 

யாகிய சிறைச்சாலையில் அகப்பட்டு ஆசையாகிய பசாசங்கள்பிடி தீ 

அக் கொடிய பாவங்களைச செய்து பாணாந்தத்தல் எமதூதர்கள் 

ஞூலாயத முதலானவைகளால் குத்தித் துன்பப் படுத்துவதற்கு 

ஆளாகும்படி விடாபல் காத்து ரகநித்கமுஞுமையா Lav Bue gus 

நடேசபபெருமானே! பயக்கம் பொருந்திய ஈஷணாத்திரய மென் 

னும் பெரிய பாசமாகிய வலையை வளைத்துச் சு7ீராதீதிராதி பஞ்சேச் 

திரியங்களாகிய வே௱ிகொண்ட ௩)யகளையேவிச் சத்தாதி விஷயங்க 

ளாகிய வேட்டை மாடிக்கொண்டு ௮ஞ்ஞான மாகிய இருண்மோக 

வெளியபிலிருக்து கூத்காடிக் சொண்டிருப்பவர்க ளானாஓும் உன் 

இருப் பெயனர தர்முறையாவது அபுத்தி பூர்வமாகவேனுஞ் சொல் 

வார்களே யாகில அவர்களை சீதீவினையினின்று நீங்கச் செய்கின்ற வை 

யனே! எணபத்துகான் கலக்கம் யோனி தோறும் புகும் புண்பொதி 

நீத காமாதிகளை நீத்து தேகமே கானென்னு பபிமானத்சைத் தொ 

லைத்துக் சாணவாதனைடைக் டர் திருவருட் சொரூபமாய் விளக் 

கும் உன்னருமைத் திருவடியாகிய ஞானசெல்வதீதை அடியே 

னுக்கு ௮லுக்கெொகஞ் செய்யுமையா தில்லை காயகனே! அனந்த கல் 

யாண குண சச்சிகானந்த பரம்பொருளே! அடியேனுக்கு சாக்ெ 

முஞ் சொப்பனமச் ச௪ணவரச் சுமுத்தியையும் போக்கித் துரியமாய் 

விளக்குவிக்கு மையனே! அணுவுக் சணுவா யகண்டமாய் நின்றி 

லங்குர் தெய்வமே! €/கொண்ட வ.யார்களுடைய சிர்தையெனுள் 

சயிலாயத்தில் கால்கொண் டிருக்தாடும் கருணா£உரனே! எங்குஞ் இவ 

மயமாய் எங்குஞ் சுகவடிவாய் எங்குஞ் சிவலோகத் தெல்லையாய் 

விளல்குஞ் சிவபிரானே ! தற்பரமாய் சிற்கனமாய் இத்துவாதித 
மாய் சற்பரமாய் ஞானச்செழுஞ்சுடாராய் விளங்கும் thin 1 ead 

வுக்கலிவா பகண்டிதமா மெங்குஞ் Co Buen soe Cenovds allan a 

ச்



௧௨. ஆ த்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

கும் பராபர வள்துகே! நிராமய நிமல நிச்தியாநந்க பராபரப் பிரம 

மாகிய நற்சபையி லாடுகின்ற ஈடேசப் பெருமானே! சர்வ பரிபூரண 

ராய், சர்வஞான காரணராய், சர்வலோக காயசராய், சர்வசீவ சயா 

பராய், சர்வசாரிய காரணராய், சாவ2?தவ சசாமணியாய் விளங்கு 

மையனே! 

எங்குஞ் சமாசகிலைச் சிவமயமாய், எங்குமாம் பஹிரண்ட 

மடங்கலு மொருகிறைவா பறிவானக்சத பிரமமான சுத்த நிர்க்குண 

சுகவாரி யானர்தமாய் விளங்கும பிரமமாகிய ஈடேசப் பேருமானே! 

எங்கு மண்டபிண்ட சராசராக்ம மேலா மகண்ட அ௮திவானக்ச பதி 

பாய சிவபிரானே! எதிரில்லாமல் சசல(ுக் தன்மயமாக விளங்கும் 

பிரணவ செரூபமாகிய சிவபிரானே! அடியா களுடைய சஞ்சித 

வினைகளழியவும், முபமலமாகிய இருள் நீக்கவும, ஞானசூரியன் 

உள்ளத்திலுதிக்கவும்,பஞ்சேர்தரியங்களும்௮ தன் விஷயங்களுங்கெட 

வுஞ் செய்து என்றுபழிதலிலாத பிரம்மானக்தக்கடலிக முழ்கச்செய் 

யுஞ் சிவ2பருமானே! ஐயனே ! உன்திருவருள் கோச்கத்தரல் உன் 

பாதாம்புயத்தை எனு முடியின்கண் வைத்து சான் வாழ்வையடை 

யம்படி செய்யுமையா சேவதேவனே! பொன்னமபஉச் செ௨வனே! 

எம்பெரியோனே! சர்வாங்க ரத்தினுபரண பூஷண னாகிய சபரபதி 

யே! கோதிலாத குணப் பெரியோனே! பதியே! எம்பானே ! பராப 

சனே! ஞானராதனே! என்கண்ணே! என்சண்மணியே! மரணிக்க 
மணிய! கோமேதக மணியே, வைடூரிய மணிய! பவள மணிய! 

மரகத மணியே! புட்பராக மணியே! வைர மணிய! நிலமணிஃ௮ய! 

சோதியுருவ?ன! ஞான சபாபதியே! பூங்கமலக் தயனொடு மாலறி 
யாத பெரியானே! சுடலைப் பொடி பூயே ௮ண்ணவே! தோடுடைய 
செவியனே! பகவானே! சாமவேதப் பிரியனே! மதுரைமாஈகராண்ட 

மீனா-ஷியின் மணவாளனே! ஈந்திவாகனனே ! அ௮ழலாடு மையனே! 

ஏகாம்பரனே! அற்புதனே! சொற்பஃங்கடர்த சோதியனே! மாண் 

டார் சரங்களை மாலையாக வணிக்தவனே! 

மேகத்தைப்போன்ற கருமையாகயெ கண்டத்தை யுடையோ 

னே! அஷ்ட புஜங்களை வாய்ந்தோனே! மூவாமுகல்வனே! பார்வதி
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கொழுகனே! நீக்கமி லகண்டாகார பரிபூணமாய்ப் பொங்கத் 

ததைம்பித் கானே தானாய் நிறைந்தோங்கி நிற்கும் பரமே! எவ்வு 

யிர்க்கும் தாயாயிருந் தின்பவு சளிக்கு மையனே ! மறைமுடிவத 

னில் விளங்கிடுமிமாளியே ! கானாவாகத் தோன்ியிடு நாமரூபமிவை 

யனைத்தும் தானாக விளங்கி, தற்பானே! சச்சிதான*க தற்பரசொ 

ரூபமாய் விளங்குஞ் செல்வமே! சேதனனாகிய எனகு உன்னிடத் 

தில் சகா உண்மையானபஈஇ, குருபச்தி, நித்தியானித்திய வஸ்து 

விவேகம், இகழுத்திராத்த பலபோக வீராகம், சமாதீசட்சு சம்பத் 

அ முதலியவைகளும்; முத்திவிருப்பம், பிரம்மஞானம், யோகசாத 

னம், அடக்கம், நற்கிருத்தியம், பரோபகாரம், ஜனனமரண 

மெரழிக்கும் விருத்த, சர்வபாப காமகிவர்தகி) மலனோராரசம், 

நிசாசை, இரியாபூரை, யோகபூசை, ஞானபூசை இவையாதிய லக்ஷ 

ணங்சகளு மில்லாவிட்டாலும் ௮வைகள் உண்டாகும்படி ௮.லுக்கர 

கஞ்செய்து ஞான செல்வத்தைக கொடுத்து ௮ண்டருளுமையா 

பூலோக கயிலாசமென்று பெரியோரயாரும் புகழ்ந்திரெ தில்லைச்சிற் 

றம்பலத்தில் அடியாரின் பொஈட்டு ஆனந்தக்கூத் சாடும் புனிதஞயெ 

நடேசப்பெருமானே! பூதபதியான சிவபெருமானே! நாதார்தகாட் 

டுக்கு நாயகனே! பரிபூரண பாமபுருஷனாடியும், மான்மபமுவேர்திய 
கரத் தனாகியும், மதிபுனல்தரி ச் தசடையனாகியும், ஓனர் தவடிவனாகியுங் 

கூத்தாடல்செய்தருளுங் காளகண்டனாகய ஈடேசனே! பல்லாயிரல் 

கோடி. பானுவுதித்தாற்போம் கலலாலின் &ழிருர்ச கண்ணுசலான 

சிவபிரானே! இக்திரியங்களாகிற பாம்புகளைக் கொல்லம் கருடனா 
கிய நீலகண்டனே! தஇில்லைவாணனாகிய ௩டேசனே! நித்தகிராகரமா 

கிய கின்மஉனே! என்னையனே! தில்லைப்பதிகாட்டானே! மறவனா 

திய ௮றவ?ன! வெண்புரி நான்மார்பனே! குணப் பெரியோனே! சர் 

வமங்கள தேஜோமயமாகிய சிவபெருமானே! சதாகாச ஸ்வரூபமா 

யும், ௮அகண்டாகார ஸ்வரூபமாயும்,கிரந்தரமாயும்,கிரா கரமாகியும்,ஙித் 
தியானர்தஸ்வரூபமாயும், பரிபூரணானக்த ஸ்வரூபமாயும், சத்யஸ்வரூ 
பமாயும், ஞானஸ்வரூபமாயும், ஆனச்தஸ்வரூபமாயம், ௮அமிர்கஸ்வ 

ரூபமாயும், சர்வஸ்வரூபமாயும், பிரம்ஹானர்த ஸ்வரூபமாயும், 

ஆஇயர்த ரசிதொனந்த ஸ்வருபமாயும் விளல்கும் ஐயனே! கோத்ழு 
கெளியம் புழுவூத்தை ஈரம்புகளும், நாற்றமலன்களும் நினறந்து



we ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

மூத்திர நீர் சந்ததம் சுரந்துசொண்டிருக்கும் அகாசார அசுத்த 

வுடலைப் பூதபவுதிகாதமசமாகத் தோற்றப்படுசற சகத்தில் இப் 

போது ரான் சுமந்துகொண்டு திரி. தபோல இனி ௮ப்படிக்கொத்த 

வுடலை அடியே னெடாம லிருக்கும்படியாயும், ஒருவேளை அப்படி. 

யாச ஜனித்தபோதிலுந் இருச்சிற்றம்பலத்துளாடும் உன்செங்க 

மலப் பொற்பாதங்களை வணங்கத்துதித்து வாழும்படி யனுக்கரகஞ் 

செய்யுமையா பன்னகாபரணனாகய பரமசிவனே! ஓம் பிரம்மஞான 

சொருபதாரியாயே ஈடேசப்பெருமானே! தத் அவா தீதமாய, தனிப் 

பொருளாய், அண்டபிண்ட பிரமாண்டங்களும் அதனுளள யா 

வும் தானாய், பிரம்மஞான மயமர்ய், எங்கும் வியாபித்துறிற்கும் சர்வ 

சாக்ஷியாய், யாவையும் பார்க்கின்ற சர் வேஸ்வரானே ! ஸ்பரிசிக்கத் 

SST SSL, மனோ திருஷ்டியினால் காணக்கூடாத தாயும், ௮ஞ்ஞா 

த்தால் ௮றியக்கூடாததாயம், மெய்ஞ்ஞானிகளுக்குக் காணப் 

பட்டதாயும், சைதன்னியவடிவான மங்களமாகயே கிரதிசயானக்த 

சதோதயமான ஞான சொரூபமாகியும் விளங்கும் நடேசப்பெருமா 

னே] சர்வேசனே! ஒருவனே! தனக்குமேல் பெரியவரொருவருமில் 

லாத சிவபிரானே! ௮ளவிறந்த பெரியோனே! ஆதிமஞானத்துக்குச் 

சத்துருவாயிருக்கும் ௮ஞ்ஞானப்பேயை ஒட்டிவைக்கும் பூசாரியா 
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ஜெருவர் தோ த்திரஞ்செய்தனர். பிறகு யோககெளிஞெருவர் தோத் 
நிரஞ்செய்,த விதமாவது, 

அவவை தலை இத்யதிவையை 

௪-வது, யோகிகளினோருவர்சேய்யுந்தோத்திரம். 

சங்கர சங்கர மாதேவா! 

மங்கையோர் பங்குடை மாதேவா! 
இ௫்களைச் சூடிய தேவதேவா! 

திருவிசைப்பா. 
தனதாற்றோழா சங்காசூல பாணியேகாணுவே வனே, கனசுநற் 
ணே தற்பகக்கொழுர்தே கண்கள்மூன் அுடையதோர் கரும்பே, 
இனத குமா கிராயகசனக வம்பலத்தமரர்சே கரனே, யுனகழலி 

சோபென் னெஞ்ஜனினிதரய்ச் சொண்டனேணைகரமா mas.



சிவஸ்தோ த்திராத்நாவளி. சட 

பட்டின த்தடிகள். 

பூதீமுங் சணமும் பொழறிகளைம் புலனும் பொருந்திய குணங்க 

ளோர் மூன்.று, காதமுங் கடந்த வெளியிலே நீயு கானுமாய் நிற்கும் 

வாறுளதோ, வாதமழுஞ் சமய பேசமுங் கட்த மனோலய வின்பசா 

கரனே,யேதுமொன் றறியேன் யாதுகின் செயலே யிறைவனே யே 
கநாய கனே. 

திருவிசைப்பா. 

ஒளிவளர் விளக்கே யுலப்பிலா வொன்றே யுணர்வுசூழ் சடந்த 
தோ ருணர்வே, தெளிகளர் பளிங்கின் ிரண்மணிக் குன்றே த் 

தத்துட் டி.த்திக்குர் தேனே, ௮ளிவள ருள்ள,ச் தானர்சக் சனியே 

யம்பல மாடாங் காக, வெளிவளர் தெய்வக கூத்துகர் தாயைத் 

தொண்டனேன் விளம்புமா விளமயே, 

(சிவப்பிரகாசம்.) 

ஒங்கொளியா யருண்ஞான மூர்த்தி யாகி யுலகமெலா மளித்த 
ருளு முமையம்மை காணத்,தேங்கமழு மலரிதழித் திங்கள் கங்கைத் 

திகழரலம் வளர்சடைமேற் சேர வைத்து, ஙகலரும் பவத்தொடர் 

ச்சி நீங்கமன்..றுள் நின்றிமையோர் துதிசெய்ய கிருத்தஞ் செய்யும், 
பூம்கமல மலர்த்தாள்கள் சிரத்தின் மேலும் புந்தியினு முறவணம் 
கிப் போற்றல் செய்வாம். 

(திருப்பல்லாண்ட6,) 

பாலுக்குப் பாலகன் வேண்டி யழுதிடப் பாற்கட லிந்த 
பிரான், மாலுக்குச் சக்கர மன்றருள் செய்தவன் மன்னிய தில்லை 
தன்னுள், அலிக்கு மர்தணர் வாழ்னெற சிற்றம் பலமே யி௨மாகப், 

பாலு மமுகழு மொத்துகின் ருலுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே. 

இதுவுமது, 

சேலும் கயலுந் திளைக்கும் சண்ணாரிஎம் கொங்கையிற், செக் 
குங்குமம், போலும் பொடியணி மார்பினி லங்குமென்டே' பூண்ணி௰ர் 
போற்றிசைப்ப, wr gi ug wun Ged eid gen inom mee ate, 
பாலு மமுதமு மொத்துமின் ருலுக்சே பல்லாண்டு ogy grr. 

  



8௬ ஆத்மடோதப்பிரசங்காமிர்தம்: 

காசிகாண்டம், 

ஐம்பெரும் பூதமாகி யவற்றுறு குணங்க ளாகி 

ஐம்போ.றி யாயெந்தக் கரணமா யறிவு மாக 
ஐம்பெரும் கருமமாக யனைத்தினுந் தோய்ந்து கோயா 

ஐம்பெருங் கடவு ளாகு மாதிரின் னடிகள் போற்றி, 

திருவாசகம். 

வானா மண்ணா) வளியாக யொலியாகி 

பூனா யுயிராடு யுண்மையுமா யின்மையுமாயக் 

கோனாகி யானெனதென் றவரவரைக் கூத்தாட்டு 

Gut GE Clem (ap anu யென் சொல்லி வாழ்த்துவனே, 

(சூதசங்கிதை.) 

பூமவிமென் கடுக்கையணி யொபெணியும் பிரறையொடுதண் 

புனனுக் தோளி, லேமமுடி. யினில்வடிவொற் ுமைநோக்கி யியைஈ 

தாட விமையோர் போற்றத், தூமறைகள் வாழ்ததெடுப்பத் தடி. 

முதல வைந்திடத்தைச் தொழிலுர் தோன்றக், காமருபொன் மன் 

இிலன வரத௩ட நவில்வானைக் கருத்துள் வைப்பாம். 

தரைபுன லனல்கா லம்பரம் பரிதி தண்ட ரோடுபல் லுயி 

ரென், றுசைதரு மெண்ஷூர்த் தங்கொடு கின்று யுனக்கு£வ முய 

தொன் நில்லாய், புரையறு விசுவா தீதனே நிமல பூரண புராண 

னே தரும, ஈரைவிடை போலென் னையுமினி தாரு ஈம்பனே நின் 

னடி. போற்றி. 

உன்னைச் சதாகாலமும் மெய்யன் 3பாடு உள்ளத்தில் தியானிப் 

பவர்களுடைய பாபங்களை நிவர்த்திசெய்து சித்தசுத்தியை யுண் 
டாக்கி ஞானநிஷ்டைக்கு ஏதுவாயின சாதன கருமங்களைக் 

கூட்டுவித்து ௮ச்சாதனங்களிற் தேர்ந்த பக்குவா பக்குவர் 

கட்குத் தக்கபடி நற்கதியடையும்படி அனளுக்கரகம் செய் 
இன்த ஐயனே! சர்வேசுவரனாகவும் சர்வஞ்ஞஞாகவும் தன்னிடத்தி 
வில்லாசபொருள் ஒன்.றுமில்லா தவனாயுமுள்ள ஈடேசப்பெருமா 

னே! அராதிமுத்தஞயெ முதல்வனே! உன்னையறிவதற்குச் சாதன



9வஸ்தோத்திரர த்நாவளி. ௫௭ 

மொன்றறியாக அடியேன் ஊன்பொதிர்கவுடலைச் சுமப்பதற்காகவா 

பிறந்தேன்? அணவத்தான்மூடனய், மாயையா த்கிஞ்சிக்ஞனாய், பூ 

ணும்வினையாற்புருடனுமாகிப அடியேனை அஞ்ஞானி௰யன்று டீர்கை 

விடாதேயும். மெப்மடி மார்கள் ௮ஞ்சலியத்தர்களா யிருந்துகொண்டு 

கண்ணிரோடும்படி ௮ ?னகளிடமாகக் தோத்தாஞ் செய்தடும் ஈடே 

சனே! ஐயெ! கான் இந்திரியங்களைவென்று சப்தாதி விஷயங்களை 

நிவாத்தித் த மசாபருஷாத்தும ரூபமான மோட்சத்தை அடைய 

pu 08 செய்யப போனால் என்களாமனம் சங்கற்பவடிவமான LCF 

ஞான மார்க்கத்தையே அனுசரிக்கின்றது அதற்குசான்புத்திசொன் 

னால்ம் கேளேசினன்கின்ற. அதின்துற்புத்தியையே காட்டுகள் 

றது.சாய்க்குப்பொற்கலத்திற் சோறிட்டாலும பிறர் எச்சிற் சோற 

தஜையே இச்சிக்குமாபோலும, கோழிக்கிரை போட்டாலும் ௮து 

கூப்பையைச் ஈீபபது போலும் மனமானது காமாதி விஷயங்க 

யே தாவிக்கொண் டிருப்பகால் உனது தாமரைமலர்போன்ற இரண்டு 

இருவடிகளைத் துதித்து வினயையகற்றி ஞானவாழ்வை யெப்படி. 

யடையப்போகிறேனையனே ! பார்த்த திசையெல்லாம் பரிபூண 

Cor! அ௮னுர்த சட இஐக்களுபங்களர்கிய சொருபமாய்விளங்கு மைய 

அன்ஞான தற்கு முூசலான கேகேர்திரிய பிராண புத்தியே ரா 

னென்றுகசொண்டிருச்கின்ற அசையைய/டைய லோககாமியாகிய ௮ 

ஒயேன் எப்படி உன் திருவடியை அடைகுவேன், தன தர்னியாதிகளி 

டத்திற் பிரியமாயிருக்கன்ற வஞ்ஞானமான மோகாந்தசாரத்தைரா 

னெ பபடி போக்குவேன்.சுகதுக்க மோக காமபக்சு சகசமரணங்களை 

எப்படிகிரசனம்பண்ணமாட்டுவேன். ௮ண்டமெலார்தானா யலிவுவடி 

வாகக் சாணப்பரிம் பசானந் தவமே! சிவஞானம்பெற் ற பெரியோர் 

சரித்திரத்தைக் குற்றமென காடு கொடியோர்கள் ரவரவசதி ஈர்கத் 
இல் இடர்.து அன்பப்படும்படியாயும் பின்பு கோசகரரப் புமுப்போத் 

கோடானுகோடி' சென்மமெடுத்து அவதிப்படும்படியாயஞ் செயப்கிப், 

பவனே! கித்தியகிராகார கின்மலானந்தமாகி, சுத்தபரிபூரண சொருப 
வத்துவிதமாய் விளல்கும்பரனே! ஒருகுண்டு மில்லா தவஞூய், ஒரு 

கர்மமு மில்லா தவனாய் ஒரு விவகாரமு; மில்லா தலனாய், ஒருருவஞ் 

மில்லாதவஞாய் நித்திய முத்தாக விளங்குஞ் சிவபிரானே!இல்லைதில் 
அரியஅனர்சத் தாண்டவம் புரிர்தருளாம் ஈடே சப்பெரம்ளே!அஞ்



௫௮ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

ஞான மோகாரந் தகாரமான சமுத்திரத் தலையி லகப்பட்டுக்கொண்டு 
தவிப்பவர்களை ஞானிகளாக்கி சிவாரந்தமாயெ மெளகாகந்தம் 
பொங்கத் ததும்பும் வாரியில் முழுகச்செய்யுமையனே! சக்கராயுக 
மே *தியதிருமாலும், அரியவேதங்களுக்குரிமையனான பிரமதேவலும் 

போற்றித்தொழும் சிவபிரானே! ஞான காயக.ராகிய ஈடேசஷூர்த்தி 

யே! ௮ஞ்செழுச் சதனி லமர்ர்தபானே! மோகமாதிய மரயையை 

விளையாட்டாகவுடைய ஈசுவரனே! 

சத்துடன்சித்தும் ஆனரதமும் சமமும் ஸ்திரமூம் சாஃ;ஷியும் 
ஏகமும நிததியமூம் பூரணமுமாகி விளங்கும் திரிமூர்த்தி ரூபமான 

ஈடேசப்பெருமானே! வேகமுடிவிலுள்ள மகாவாக்கியார்த்தமான 
ஞானானநதமாய் விளக்குமப ரமே! ௮ததுவிதம் ௮விகாசம் உபமா 

னரஹிதம ௮வாங்மனோே கோசரம மெளனாதீதம் ௮ஸ்திபா திப பிரிய 

லக்ணமாகிய விக்குணங்களையுடைய தில்லைகாயகனே!௮ண்டசராசர 
சமஸ்தபூத சகல ஆத்மகோடிகளுக்கும் பூதவிஷய இநதிரிய ௮ந்தக் 

கரண ஜீவசாட்பெபரியநதம் சகலஹேதுக்கும் அகல கிகில சகலாதா 

சங்களுக்கும் காரண காரிய காரியமா யிருக்கிற தெய்வமா 

திய காக்திமதி மணவாளனே! ஈன்றுமாய்த் Fgh, இருளுமாய் 
நல்வெளியுமாகி,யருவமா யருவமாடி விளசகுமையனே! ஆயிரம்பணா 
மூடியையுடைய ஆகிசேஷனாகிய பாம்பை மலர்மாலையாகத் தரித்த 

௮ம்பலவாணனே!சர்வ?வாககர்ததராயும், சர்வஜிவதயாபபராயும், சர் 

வாந்தரியாமியராயும், கோடி சூரியப் பிரகாசராயும், சசலகேவல மிலா 

ராயும், தத்துவா தீதராயும், தானேதானாயப் புகலவடங்கா தவராயும், 
உணர்பவர்க்கரிசானவராயும ஆறுகோடி மாயாசத்திகளுக்கு எஜ 

மானராயும்,முப்பாழுக்கபபாலாயமுடிச்சவிடத்தில் விளங்குஞ்சுத்த 

சிவமாயும், என்குருசாமியாராயும், அலையில்லா சமுத்திரமபோல் 
ஞானசொருபராயும் விளங்கும் நீலசண்டத்தையுடைய ஈடேசப் 
பெருமானே! பூணானர்தனே! காலகாஉனே! சவசிதம்பர சாதனை! 
உலகராயகனே! அ௮ரசர மகேசனே! பிரமமகுரூ வீசனே! மாவலிச் 

சக்கெவர்த்திக்குச் சோ திசொருபமாய்த் தரிசனவ் கொடுத்தகைலாச 
பதியே! எல்லாவற்றிற்கும் ஆதயானவனே! எல்லாஞ்செய்ய வல்ல 
ல்னே! அஹம் சப்த லகஷியார்த்தனுன. பிரம்மல்வருபமாயெ இவு
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பிரானே! சருணாிிதியே! சனசசபாபதியே, ஈடன௪பாபதியே! பரி 

பூரண ஞானசபாபதியே ! பரத்துவம் பரலொளி ப.ரமாத்விதமான 

பரமசிவனே! நித்தியப்பிரகாச சொரூபியாகிய சவெபெருமானே! 

நிரஞ்சனமாடிபும்,அனாமயமா௫யும், அதியக மில்லாததாகயும், Sap 

களமாகியும், நிராபாசமாகியும் விளங்காகின்றபரனே! என்பராபச 

னாகிய ஆண்டவனே] சர்வவியாபக 9ராகுல கோலாகலனாயெ சபா 

பதியே! 

தன்னை ௮னவரதமும் ௮னுசக்தானம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கு 

மகான்களுக்குப் பிறப்பற்ற சிவசாயுச்சியத்தைக் கொடுக்கும் 

செபெருமானே! மதுபானங்கொண்டவனது நற்குணத்ை லாகிரி 

மாறுபடுத்தி ௮வனை மயக்குதல்போல் மாயா காரிய மாகிய கருவிக். 

கூட்டங்களின் சேட்டை என் கானகுணத்தை மாறுபடுத்தி மோக 

மயமான மாயா காரியத்தில் என்மனகைச் சாரவிட்டு என்னைப் 

பாதைபடுத்துவதால் அடியேன் என்னமாய் உன் திருவடியை வந். 

அடையப்போகிறே னையனே! சேமநிதியே ! பெய்வதருவே! ஞானக் 
கரும்பே! மெய்ஞ்ஞானானந்தக் கடலே யென்று போற்று மடியார்க 

ளைக் கைப்பிடிக்தாளு மிறைவனே! தஇிரிசூலதர திரியம்பக திரிலோக 

நாயகனாயும், அடியார்கள் வேண்டியவரங்களை யீண்டருளும் அண்ட 

வாயும் விளங்கும் சர் தரனைச்ரூடிய சிவகாமிரேசனே! ௮ண்டர்பணி 

புட் திலலையாண்டவனே![திருகாமங்கள்ஆயிரமுள்ள பேரருளாளனே! 

அ௮ண்டர்போற்றிடுர் தில்லைகாயகனே! உமது மகிமையையும் புகழை 

யும் நாரத தும்புருவாஇயர் சுரவடிவாகிய வேதங்களோடிணைத்துப் 

போற்றுகின்ற மஹரதேவனாகிய உம்மை நாயினுங்கடையேன் ஏப் 

படிப் போற்றுவேன், யினும் சிலமகான்கள் உம்மைப்போற்கிய 
தீர்த்தனங்களால் ௮டியேலும்போற்்.றுறேன். 

கீர்த்தனைகள். 
இராகம் - ஆரபி - தாளம் - திரிபுடை, 

பல்லவி. 
சரணம் சரணம் ஸ்ரீபார்வதீப தே - சரணம் ப.ரமதயாநிதே 
ச.ரணம்திரிபுர மெரிசெய்த ற்பர - சரணம் முக்திபிர தாயக 

ஹர:--லர்வலோகைச சாயசா சரணம் சரணம், 
எ



௫௦ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

அநுபல்லவி. 

அருணஷொடுசசி யழ.லுமெறிசுட - ரணிசசர்திருமுக மண்டவா 

இரணமாலிசா பரணாலங்கிர் க - கேழ்செய்மாகக குண்டலா 

என்றும் - தாழ்விலுயர் பாவிண்டலா - சரணம் சரணம், 

சரணங்கள். 

&, or Qacipy சென்றுமுனிவாற் 

கருமைகெமிசெரித் தாண்டவா 

என்றுமடியார்க டுன்றுவினைகெடுத் 

தெயில்பெறுத்திஉ௨லைத தாண்டவா 

முரு - கெழுமிதழிமலர் பூண்டவா - சரணம் சரணம், 

௨, பூங்கணை தொடு மாங்கவணுடன் 

பொன்றுவெஞ்சின Cpt BRS w 

ஈங்கென் விக்தையி தோங்குகல்லெதி 

யின்பமாய்க்கொளுக கர்த்தியே 

யான் - அனபிலேறுமாள் சாத்தியே - சரணம் சரணம், 

௩. குமரகுருபர முருக சாவண 

குழகனைத்தரு நாதனே 

HOTT முனிவர ராரகரவுணரு 

மரகராவெளும் லேசனே 

மூ - ஹரியுமேதுதி பாகனே - ௪ரணம் சரணம், 

௪, சித்தலயமுற வுத்தமவழி 
செப்புமதிவைத நாலனே 

நித்தமுன்பதம் பாடுழவர்க்கரு 

ணித்யமல்கள சீலனே 

அதி- ஸ்துத்தியாஞ்சித லோலனே--சரணம் சரணம், 

இராகம்-தோடி-தாளம்-சாப்பு, 

பல்லவி, 

ஆடியபாதத்தைக் காணாரே-பிறந் 
தானந்தம் பூணூரே,
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அநுபல்லவி, 

ஈர6ந்கைப் பூரனே பூச *இலே இல்லை 

Tus yt FH வாரரதிலே மன்றுள்-அடியபாத, 

சாணங்கள். 

க. LIT FOG BUN வாடி யொடு தி 

பத்திபண்ணுங்க ட்டில். பாமபுபுலிரகி 

யாசையடவே யருளை பபெருக்கி 

அன்பர்களிய்கா சிலம்புகுலுக்கி-௮டியபா த, 

Dos கொட்டம (பீ ரூம் புலன்ஜொழில்நீக்கி 

கோடிகாகளஞைய்ச பாழ்வினைபோக்கி 

வெட்டவெளிபிலே நெட்டிடக்தூக்கி 

Garg பணி உதட 4 சென்றாக நோ ௪௫-அடி யயாதி, 

hee சேணுஞ்சடை ப்புனற பூமியில்சொட்ட 

சேவித்தசார ௩ பாடியேகிட்ட 

கோணங்கிமிந்கண்ட காளமுமுட்ட 

Carutad rayon gy wo igor BOs. gig ways gi 

சாமிநாதா! உனக்கு கான் சரணஞ்செய்கி?றன்.சின்மயசொருப 

செ ழஞ்சடர்க் குன்! இல்லை யம்பலத்தில் திரு௩டஞ் செய்வதை 

விட்டு மானிட வேடம்பூண்௮ி நேசிக வடிவஙகொண்டு எழுந்த பெரீ 

யோனாகிய சிவபெழுமானே! பகம்பனே! என்னையாள்பவனே! முத் 

தினே! மூவா முதல்வனே! ௮மிலாகி யானந்தமயமா யென்று மழி 

யாத பரமபொருளே! உனக்குச் சரணம். அடியேன் மெய்த்தொண் 

டர் செலு நகெறியதியாது, உண்மையான பக்தியில்லாமல் 

சதுர்வேதக்க ளோதினாலும் என்ன பிரயோசனம், உண்மை 

யான பக்தியில்லாமல் சிவபக்தனாயும்,சாஸ்திர பண்டி தனாகியும், ஐது 

வானாயும், யோகியாயும், எதீசனாயு மிருப்பதாகச் சொல்லுவதினால் 

என்ன பிரயோசனம், ஜீவாத்துமாவை ௮றியவொட்டாமல் 

மறைத்திருக்கும் அ(ஞ்ஞானத்மசைத் தொலைக்காமலும், Ls BERS 

தகுந்த சாதனங்களைப், பற்முமலும், முத்தியை யடைய வெத்த



௫௨. ஆத்மமடோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

னப்படுகிற.து எரிகிற நெருப்பில் நெய்யைவிட்டுத் தணிப்பதுபோ 

லாமென்று சான்றோர் சொல்லுகிற படியால், உண்மையான பக்தி 

யில்லாத வடி. '2யன் உன்திரு வடியை எப்படி அடையப்: போடுறேன், 

சகலதிவினைகளையுண்டாக்கும் அஞ்ஞானம் நீங்காது அடியேனுக்கு 
மெய்ஞ்ஞானம் உண்டாகப்போகின்றதா? 

சுருணாகிதியா இய கண்ணுதற்பரப்பிரமமே!கனகசபைகாதனே! 

சந்திரசேகரனே! புஜங்க பூஷ்ணே? பக்தவச்சலனே்கா லநாசனே! 

ரசாசாபாண பூஷிதனே! வாம?தவனே! சதாசிவனே!மஜேசுவானே! 

கங்காதர சீன! திரிரு௨பாணிய ன! சர்வபசுபதியே! பரப்பிரகாச 

னே! திரிநேத்திரமன! பிசைபாணியனே! நிஷ்களங்கனே! பரமசாக் 

சப்பிரகாசனே!'தேஜோரூப2ன! வேகாதுதித்திரிமையனே பதஞ்சலி 

வியார்சிரபாத ரிதயம்புகு் தாண்டவனே ! புலிப்பாவனையாண்ட ௫ 

பாகனே! பெருமானே! எஃகாலதது கிலைத்திருப்பவனே! மாதேவ 

னே! மங்களாகரனே! தற்பர2ன! தயாநிதியே! ஒளிவடிவாயுள்ள வுத் 

தமன! அகாதிமல முத்நராய், நித்தியானர்தராய், சாந்தராய், சர்வ 

தோமுகராய், சரவஞ்ஞராய், சாவா.றுக்கிரகராய், சர்வகர்திதாவாய், 

சர்வவியாபகராய, அதிருக் குமராய், சின்மாத்திரமூர்த்தியாய், ௮.இ 
மகானுப,) அதிபரமாப்தபதியானவரான சிவபெருமானே ! Gar 

சங்கரனே! பாப்பிரம பாவஸ்துவாகிய சிவபிரானே! இரத்தினாபரண 

முதலியவற்றை யணியாது €ழானவரைப்2பால பாம்பு மதலிய 

வற்றை மேலே போட்டுச் சுமதுகொண்டும், கொலைச் தொழிலா 

ளர் போலக் கரங்களிலே யாவர்க்கும் அச்சம்விளைக்கும் சூலம் வாள் 

கோடரி ௮க்கினியாதி ஏர்திக்கொண் டிருக்கு மைய2ன!தம்போத 
வழியால் ௮தியப்படாத பரம்பொருளே! 

ஆன்மாக்களை ௮னாதியிலேயே பந்தித்த பாசங்களைப் பரிகரித 

அக் காக்கும் பரமனே!ஒங்கார சொரூபமான ௮ திமல முத்த பதி 
யாகிய சிவபெருமானே] பிருதிவியாதி முப்பத்தாறு தத்துவங்களை 
யஞ் சோதித்து நியதிகளைந்து பஞ்சசுத்திகளைச் செய்யு மெய்யடி. 
யார்களுக்குத் தன்னை உள்ளபடி ௮.லிவிக்கும் 'பரமபதியாகய ஐய 

னே! அசாதிமுச் உ சத்துருவாயெ செவபெருமானே! சேதனா சேத



சிவஸ்தோத்திரா த்நாவளி. On 

னப் பிரபஞ்சங்கட் Asher gerrnrdma eo urs aevgs 
னே! சர்வசாட்சித்துவ பாமானர்த ௮ பரப்பிரம சொருபராய் 

விளங்கும் ஈடேசப௦பருமானே! வேதததின் முடிப்பொருளாம் வே 

தாதீதராய், வேககாதராய், பாச ஞானத்தாற் காணப்படாதவராய் 
விளங்கு மையன! திருவாலங்காட்டி2ல முஞ்சிகேசர் கார்க்கோட 

கர் எனனும் இருடிகள் தரிசிக்க நிருத்ககோலங்கொண்டு காளியுட 
னே யாடி. அவள் அகங்காரத்தை ௮டக்கிய ஊாத்கதாண்டவழூர்த்தி 

யே! பெய்யடியார்களுக்குப் பிரமஞானத்தையும், ஈஸ்வரஞானத் 

சையும், சசதியஞானத்கையும், ஆன்பஞான,க்தையும் அறிவில் 

விளங்க உணர்ததிச சனனபந்த முகலானவற்றையும் மக்கிப் பரம 

பத த்தையளிக் த மையனே!கஈதர்ப்பகோடி சதசகந் தர இவ்விய விக்ரக 

மூர்த்தியே! திலலைச் சிற்றபலவனே!பாபகாசனே!ஜனன மரணதுக்க' 

Ge gon Cen! sap நிரர£ர விபூஷித வாமபாகனே! சர்தாசேகரனே! 

நீலகண்ட உமாப யே! கின்மலரஙகரனே! திரிரூலபாணியனே! தே 

வாதி?தவனை! ப ரே வனே! வாம$ரவனே! சகாசிவனே! நித்திய 

னே! நித்திய தக பரிபூரண சர்சிகானகத சிவனே! ஜன்ம துக்க 
விசைக கர் ரதனே! சஞ்சித பாபவினசைனே | பரம பரமார்த்தசொ 

ரூபனே! கபாலமேஈது கையனை! என்புமாலாதரனே பாசாங்குச 

தரனே! பாமசிவனே ! ஜன்ம கோரதுக்க காசனே! சர்வ 

ஜீவ ர௯உகனே! நன்மையாகிய ஞானானந்த பூரிப்பினையுடைய சத்த 

ராகிய மகான்கள் புகழ்ர்து போற்றும் பராபரவஸ்.துவான நடேசப் 

பெருமானே! மூலகாரணமான பி. ரணவலஸ்வரூபியய! ஞான சஞ்சீவி 

யே! ஆனந்த சாகரமே! இவ்வியகுண மேருவே! மணியே! ஒருபால் 

பச்சைமாணிக்க வல்லிபடர்சக் தமலை யே!சித்தார்தசெம்பொன்னம்பல 

வாணனே!அந்தரி சிவகாமசுந்தரி மணலாளனே! முத்திமுதலே!ஈன் 
மைமிகுந்த குருஸ்வாமியே! ஸர்்வேள்வரனே! வேசமுடிவாயெ சுத்த 
பதார்தீதமே! அ௮ருவமு முருவமுமாகய பொருளே!அ௮த்துகித சுத்த 
சொற்பிரகாச தனிப்பாம் பொருளே! பந்தமின்றி வீடின்றி Qua 
கும் விளங்கும் பரமே! பொய்யெல்லா மொனறுப் பொருத்திவைத்த 

பொய்யுடலை மெய்யென்றுகம்பி ௮பரர சம்சார சமுத்திரத்தின்மத்தி 
யி லமிழ்ச் துடெக்கும்' கர்மபிணியனாகிய அடியேனைக் காத்சருளுமை 

யனே! வஸ்திர அலங்கார ருத்திராக்க கங்கண கடிளூத்ாசரனே!



Ga ஆத்மபோ தப்பீரசங்காமிர் தம். 

௮ண்டமுமாய்ப்பிண்டமுமா யளவிலாத வாருயிர்க்கொருயிராயமர்க் 

து விளங்கும் பரனே! இந்தப் பஞ்சபூக காரியமாகிய தேகம் நெடகோ 

ளிராததால் அதனைச் சுத்த வாகனையார் பக்குவப்படுச்சி தேகாக்தக் 

இல் அடியேன் உன் இதருவடியைவக் து சேரும்படி ௮னுக்ரெகஞ்செய் 

யுமையா சிவபிரானே ! பிரபஞ்சகர் த்தாவே ! அனக்கப் பிரலாகம் 

பொருர்திய மஹகதி யே! அவியே! உயிருக்குயிராய் நின்றவனே! 

தம்பிரானே! எப்பிரானே! எமதிறைவனே ! எவ்விடங்களைகோக் 

கினும் ௮வ்விடங்களி லது வதுவாய் விளங்குபையனே! சச்சிதா 

னந்த சொருபனே! 

அ; ணவமல சத்துயை மாய்த்தருஸிய சிவபெருமானே! கலைமதி 

யைப்புனைக்த புலியாரனே! ௮ண்டாண்டங்கடக்கத அதியானசோதிய 

னே!வேலனையின்்றவனே!கரகாம்பர தர கககசடாதர கஈகசுபாசர கந் 

தர்ப்பகோடி ௪தமற்.தர இவ்வீய பரப்பிரம சொருபமாகிய நடேசப் 

பெருமா னே! நந்திவாகன னே! அந்து மேனியனே! கருமமால்விடை 

யோனே! சமயாதிநப்பழம்பொருளே! வேகபா துகையனே, சுகசொ 

ரூபமேயவைத்துமென்றகத்துதி துவிசபாவனையுடைய மெய்யடியார்க 

ளுக்கு கேசனாயிருப்பவனே! அள காபுரிக் கிறைவனாகிய குபேரனது 

Car pend நப்பவனே! அகிலாண்டசோடி. பிரமாண்டகாயகராகயும், 

எங்குகிறைச்துள்ள ஞானப்பிரகாசமாயு மிசானின்ற ஆனச்த௩டே௪ 

மூர்த்தியே! உலகெலாம்கிறைக்த வகொசர சுயம்பிரகாச பிரமமாய் 

விளங்குஞ் சிவனே! என்னைக்கைவிடாதேயும், கங்கைய மதிய 

மூந்தரித்த சடைமுடியும், முக்கண்ணும், காதற்குண்டலஞம், மார் 

பிற் பணியும், தொங்கு பொன்வ.௨மாதி யாபாணமும், செங்கையின் 

மழுவுடன் மானும், உடுக்கையும்,பி. தாம்பரமும், தண்டைச்ிலம்புங் 

கொண்ட புண்ணியனாகய சுற்றம்பலத்தாடு நடேசப்பெருமானே! 

தக தகத்தென தகதகத்தென தகதகத்தெனவும், தரிகிட திரி 

வெளவும், தத்ததிங்கணத்தோம் த.த்ததிங்கணத்தோமெளவும்,திந்தி 

மி திமி௫மி திர் திமி தமிதிமி யெனவும்,தாகுசெம்தரி தகுர்தசெம்தரி 

யெனவுங் கனக௪பைதனிலே கின்றாடுமையனே! சிவகாமிரேசனே! 

தென்புலியூம்பலவாணனே! அந்தரி சிவகாமசுந்தரி மணவாள னே!



சிவஸ்தோத்தீரர த்நாவளி. ௫௫ 

பால்வெண்ணீற் றவனே! வியாக்கா சர்மாட்பரனே! எண்ணினர்க 
சினிட। களைபயனே' ரிரதிசயானந்தெ!சாவசங்கார சடலையிலாடு 

un on ram SLE tps elon பச்நாடன ?ன'இலிங்கோற்பவனே! 

இர?தாமபர பாசுடனனே! சர்வலேரகலாரதர?ன! சண்பரசுக்கர 

னே! சகலகலாண்ட சாாசரகாரண சம்பூரண னே! மகாசங்காரகால 

ரூத்கரனே' பறைப்புரலி ரவுத்தனே! உ ந ரர கோடி தலவாசனே! 

இஞ்சி, ஞாகளுக்கட்டாக சாவக்ஞனே' சாரங்கபாணிக் கூர் சக்கர 

கானமீகதவனே! உமபாகட்காசே!விஃவபாலிகா நரனே! சேதகரம௪ 
குங்களுக்கு ௮ச்தரா மாவாய் வியாபிதது நிறருமையனே !ருபை 

யைபுடைய பராபரவல து வ உபாஇர்ாய தபால் நீநரானேலும் பேத 

மையுடைய ஈமுசார சாகரத்தி வழுக்திக்ிடக்கும அடியேன்மனம் 

அசாத்தியமான உக்தேசங்களை 2யலலாம் இந்இத்துர் சி%இத்துப்' 

புண்ணுகபபோகினறதே: லோ3வாழ்க்கையயக கைவிடாத அடி. 

யேன் நேவரீரளை அ௮மி3வாமிறின்று வணங்க வழியறியேன். கள்ளம 

னைப் சிவஞானத்தி லாப்பணம செசெயய வரைய தியேன் .எவர் க்கும் 

எபபொருட்கும பதியாயி நக்கும $£ மனைவாழ்வை வெறுத்து மாத 

வம்புரிந்த மெய்யடியா£ கள்பலரிருக்கப் பசுவாக்கம் எல்லாவற்றினுங் 

கடையாய் நாய்த்தன்மையும் பேய்த்தன்மைய மலமயக்கத்தையு 

முடையவனாதெ ேரவரீருடைய பெருமையையுக் திருவரட்பெரு 

மையையுந் தெரியாதவை மாயாவசப்பட்டு அசுந்தமாயையி 

ணின்றுர் தோன்றிய ௮னித்தெமாகிய பிரபஞ்சத்தை மெய்யென்றுங் 

காயமே நிலை2யன்று மெண்ணி இச்சைசெல்லும் வழியெல்லா 

மனதைவிட்டு அதின்காரியங்களாகிய பொய்வாழ்வில் கூத்தாடிக் 

கொண்டு பாபகாமத்தில் பந்திக்கபபட்டவனாயுமுள்ள அடியேனும் 
உனக்கோர் ௮ன்பனாவனோ?உன்திருவடியையடைய அ௮ருகளாயிருப் 

பேனோ வையனே ! எனதுகர்த்தனே ! அடியேன் எண்ணில்லாத 

ஜனனமெடுத்துத ுச்கசாகரத்தழுந்தி புண்ணியபாவங்களுக் 

கேற்ப சுகறுக்கங்களை நுகர்ந்ததேயன்றி, அ௮வற்மிலென2 

உயிருக்குறு திபயக்கும் வஸ்துவான தொன்றுமில்லாமையால் யர. 
செய்வதென்று மனக்கவலையுற்று தேவரீர் சகலருக்கும் தாயாயிருப் 
பதால் உமதுதிருவடியையே தஞ்சமென் றடைர்சேன். சன்டிவி 
னைகளை விட்டோட்டி யழியாதவீட்டைக் தந்தருஞமையனே !



Gar ஆத்மடோ தப்பிரசங்காமிர்தம். 

மண்ணைப் பறிக்கும் பன்றிக்குட்டிகட்குப் பால்கொடுத்த இருபா 

கீறர்த்தியே/பஞ்ச௫ருத்திய காரணமான ஈடனத்தைஈடத்துமையனே! 
அடியேன் தேவரீர் பார்வையில இரும்பையொத்த மனதையுடைய 

பாமரனாயிருந்தாலும், என.து ௮ஞ்ஞானத்தையுஞ் சஞ்சிதவினையை 

யுமொழித்து, உனக்குத் தொண்டனாக்கி முத்தி சாம்ப்ராச்சியத்ன,ச 

பெனக்குத்தர்து இரகஷியுமையா கனகசபைத்தாண்டவராயாடேசப் 

பெருமானே!ஏகராயகனே! சகல அச்.துமாக்களின் உள்ளத்தின்௧ண் 

சீவசாட்சி மாததிரமாயும், அரியா ததத்திற் பராசாட்டு மாத்திரமாயு 

மிருக்கின்ற ஈடேசப்பெருமானே! சுயஞ்சோ தியென்லும் ஞானசூரி 
யனாயும், ௮ற்பமுர் அன்பமில்லா கவனா.பும், சகலத்தையுமுண்டாக் 

குபவளாயு மிராகின்ற சிவபிரானே! 

சலட்சண விலட்சணமாயம், நிட்களபாயும்,சகளமாயும், ஈசனா 

யும், குருவாயும் விளங்குபவனே ! சச்சிதாாத பிரமத்தின் 

சுயம்பாயெ ஈடேசப் பெருமானே!நிததியமாய், பூரணமாய், ஏகமாய் 

பரமார்த்த பரப்பிரம்மமாய, சத்திபமாய், கேவலமாய், அுரியமாய், 

கிருமலமாய், சிராமயமாய, பூரணமாய், நிரத்தொர தமாய்) ரிராமய 

மாய்சிராகாரமாய், கின்மலமாய்,கிரஞ்சனமாய்,கிரதிசயான நதமாய், 

திராதாரமாய், கிட்களா $தமாய்,௮பரமேயமாய், வசனாதீதமாப்,௮௪ 

ஙகமாய்,௮துலமாய் நிர் தரமாய்,நிருபமாய், நிர்க்குணமாய், அநாதி 

யாய், ௮அசலமாய், ௮ப்ரமேயமாய்,விமல ௮த்தவிகப்பொருளான இவ் 

வித லக்ஷணங்களுடனே கூடிவிளங்குஞ் சவபருமானே!வேதாகமங் 

சளின் முடிவான தத்.துவப் பொருளே! ஞாப்பிரகாசனே! அண்ட 
மூழுதம் ஈடேசரென்று போற்றித்தொழு மையனே! புண்டரீக 

புரத்தானே! மல)த்தினால் விலார்த புழுக்கூடாயும், துன்பவாரிதியா 

யும், புலவேடர் வாழும் பெருங்காடாயும், சலத்துளியால் மலிக்த 
விடாடியுமிருக்கின்ற புலால் நாற்.றமுள்ள இவ்வுடலைப்பெரிதென்று 
கூறிக்கொண்டு சனனவாரியில் உழலும்பேயனாகிய அடியேன் இனிப் 
பிறவாநெறி யடையும்படி அனுக்கிரகம் செய்யவேணு மென்ப 
தாகக் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் என்னப்பனே ! உலகெலாம் 
நிறைந்தவனே! ன்.றிலுக் தாக்கற்றவனே, ஒரணுவினு மிருப்பவ 

ன தக்கன்ளர் துணித்தவனே! சனகமேனியனே! கித்தமுமே யா
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கர்தகடனஜஞ் செய்பும் கிமலனே! பூணமாயுள்சா வகண்ட சிதா 

சாய்மான பதியாகிய பரமசிவனே! அடியேன பிரபஞ்ச வாசனையா 

அண்டாகும் தூர்க்குண நாற்றக்தைக் கைப்பற்றி உன் 

இருவடியை யடையத் சகுதியுள்ளவறா பிருக்கும்படி யனுக்ரெகஞ் 

செய்யுமையா சிர்க்குணுமான பரமசிவனே! கருணுநிதியே! சர்வபூதி 

தயாபரனே! அ௮ம்பிகாபதியே! ௮ன்பாரக் திபானிப்பவரது மனதைக் 

கோவிலாசக் கொண்டவனே! பார்வதி பிராட்டிக்கு ராயகனே!உருவ 

மில்லாத தூப்கையான மேலான பொருளே! சங்கை யென்னும் டெ 

ரூம்புனல சூடும் பிராஷகிப சிற்றம்பலவனே! அந்தாற்ற வசண்ட, 

பரமீபொருளாய் விளங்குபவனே! சகலசக காயகனாகிய ஈடேசப் 

பெருமானே | நித்திய சிட்களமாகி, கிருவிதற்பமாகி, நிரஞ்சன 

மாகி, கிராகரா சொருபழமாகிய வத்துவிதமான புலியூரானே!' 

ஆபிரம் பிறைசண்ட ௮ழூயவாதி யம்மைக்கும் கூலியாளாய் மண் 

சுமந்து பிரம்படிபட்ட ஐபன! கோவணமு மோடுக் திருடிய 

திருட்டுச் சிவனே! கன்னை மறந்த மதமிகுர்து மகஞ்செய்த திதலை 

யாகிய தக்கன் தலையைத் கறிர்சவனே! அம்பர இதம்பர பரம்பர 

ச.சாறந்தவடிவ பரமனான பரஞ்சோதியானே! ிற்றம்பலத் தானே! 

ஸ்ரீசாண்டவனே ! காலனை வதை?செய்.த காலனே! திருஞானசம் 
பந்த மூர் த்தி சாயனார் திருநாவுக்கரசு நாயனார் சுந்தரஞூர் தீதி சாயனார் 

இம்ஞவர்களினாற் செய்தருளிய தேவாரப் பாசாரத்திற் இரங்கி 
யநளிய செம்பொன் னம்பலவாணனே ! மாணிக்க வாசக 

சுவாமிகள் பாடலை யெழுதின ற்றம்பலத்தாடு மெங்கூத்தப்பிரா 

னே! ஆலவிட மருந்திய சர்வேசனே! சிதம்பரத்தில் ஒரு சேவடி 
தூக்கி ஆடினவனே ! ஒன்றல்ல விரண்டல்ல ஒன்லிரண்டு 

மல்லாதவனே ! அண்டர் பிரானே! அ௮ண்டபடு ரண்டமும் 

படைத்தவனே! சாது சர்ச்சன சாம்பிரதாய பக்தராகெய மெய் 
யடி.யார்களுக்குப் பிறப்பிறப் பென்னுர் அயர்போ யொளிக்கும் மே 

ரின்பமான சுகமளிக்கு மையனே! எவ்வுயிர்க்கு முபிராச விளங்கு" 
மெய்யனே!ஆசமவேத புராண வுல்லாச சிலோக மசேச ஈடேசுனே!. 

பொன்னம்பலவாணனே ! சொர்னச்சபையில் ஒருகாலாலே goer 

ளிக் குதித்துக் குதித்.துக் கூத்தாடும் சாதனே! வெற். விஜம்கைக் 
கொல்லவந்த பன்றியைத் துரத்திச்சென்று அவனுடன் போர்புரிர்து 

க
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௮ வன காண்டீபத்தா லடி.பட்டு அவளுக்குக் திருமேனி சொரூப 

தரிசனக்தக்து பாசுபகாளிதிர மரூளிய பகவானே! வெள்ளியம் பலத் 

தில் கால்மாறி யாடும் கநணையங் கடவுளே ! தன்னை மறந்து 

தவம் செய்யும் அடியராக்கு கேயமா யிருக்கு மங்கை பங்க 

னே! சாதியக் தாயுக் தகப்பனு மில்லாத தினிட்பேரும் பொரு 

ளே! தாழ்ந்த குலக்கராகிய குறவர் விட்டில் செல்வப் பிள்ளைக்குப் 

பெண்கொண்டவனே! சடைப்பண்டாரம்போல் ab gn குழந்தையை 

யறுப்பித் த உண்ணவக்க பசியாளனே! சசைசமிர்த வெள்ளெலும் 

பையாபரணமாகவணிரத பயிகதியக்காரனே ! கட்டப்பழர்துணியு 

மில்லாமல் புலித்தோல் உ.டுத்கவனே! விடொன்றில்லாமல் காட்டில் 

சஞ்சாரம் செய்பவனே! ஒட்டிலிரந்து தின்றும் பிரம லுதிர்ந்த 

பிட்டைவாங்கத் தன்றவனே! சத்கார் த கெறியில்நிற்கும் மெய்யடி 

யார்களின் பார்வலகனமலினைகளைப் போக்கி மறுஜென்ம மெடாமலே 

காக்குமையனே!கோடிமறையா லுஞ்சொல்லிமுடித்தற்சருமையான 

பெருமையை யுடையஞாயினும அசமாக்தத்தி லமர்ந்து விளையாடி, 

தின்னுண்மையை விளைக்கும் தற்பானே, பாஇிமதியணிர்த பாமசோ 

இயனே! ௮ம்பரமான தஇகம்பரரூப பரமான சிதம்பர தேவனே! ஓன் 

ரூககின்ற சுதக்தாமும், மூவுலகுக் குயிராகி3யே புணர்த்தும் விசித் 

இரமு மெர்காளுங் கனகசபையி லனவசத௩டஞ்செய்யும் பெருமையு 

முடையஈடேசப்௦பருமானே! 

உணாந்தாரக் குணர் வரியோனாகிய தில்லைச் சிற்றம்பலவனே! 

மாயைப்பேய்பிடிக்க பாதகமனத்தைவென்று, தத்துவானுஷ்டா 

னத்தைக் கைப்பற்றி ஞானசெல்வத்தை யடைந்து உன் திருவடிக் 

காளாகும்படி யருள் செய்யுமையா சிற்றம்பலவனே! தானாகத் 

தன்னக்தளியாகத் சன்னிலையாயெங்கு மறிவாகி விளங்கும் பரனே! 

மங்களாகரமாய், அகண்டபிரம்மாகார விலிங்கமாய், ௮கண்டவிஸ்வ 

விராட்டுஸ்வரூபமாய் விளங்கும் ஈடேசமூர்த்தியே! ஓம் ௮கண்டா 
கண்ட தன்மாத்திர சர்வறண்டபிண்ட சராசர படரண்டாகாச 
வனுசூ௫-சர்வவியாபக சாட்சியானந்த ௮மிர்தசஞ்சீவியாகிய ஈடேசப் 
பெருமானே! சுத்தமதாய்ச் சுகுணமாய்ச் சோர்வில்லாதாயச் சுதந்த 
சமாய் சுயஞ்சோதிச் சுபாக£மாய் நித்தியமாய் நிற்குணமாய் நிகரில்
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லாதாய் மிரஞ்சனமாய் கிராமயமாய் நிமவநுமாகய ெபிரானே! என் 
மாயையின் வோறுசது உன் திருவடிக் கருகனாகச் செய்யுமையனே ் 

என்மிவவாறு அவ்வியோகியானவர் தோக்தி.ஞ்செய்சனர், பிறகு 

ஞானியர்குழாங்களி னொருவசெழுக்து தோக்திஞ்செய்யலாயினர். 

ஸீ 

௫ - வது, ஞானிகளி ோருவர்சேய்யக் தோத்திரம். 
pot 

லேதாக்சத நாதனே சாணம் சரணம் 
போ தாக்க புண்ணியனே சரணம் சாணம் 

ஈரா பேரொளியே சரணம் சாணம், 

தேவாரம். 
புர வாய்மொழி மங்கையோர் பங்கினன் 

சதுரன் சிற்றம் பலவன் மிருலை 

யதிர வார்த் தெ௫த் கான்முடி. பத்திற 

மிிகொள் சேவடி சென்றணைக் துட்மி?ன. 

இதுவுமது. 

அங்கமே பூண்டா யனலாடினா யாதிரையா யானிழலா யானே 
லார்ந்தாய், பங்கமொன் நில்லாத படர்சடையினாய் பாம்பொடு திங் 

கள் பகைதர்த் தூரண்டாய், சங்கையான மின்பியே சேவாவேண் 

டச் சமுத்தி னஞ்சண்டு சாவா மூவாச், சிங்கமே யுன்னடிச்சே போ 

துகின்றேன் றிருப்புகலூர் மேவிய தேவ தேவே. 

நீரேறு செஞ்சடைமே னிலாவெண் டிங்க ணீங்காமை வைத் 

துசந்த நீதியானே, பாபேறு படுதலையிற் பலிகொள் வானே பண்ட 

ன ங்கைப் பார்த்தானே பாவ காசா, காரே.று -மூலலனைய கண்டத் 

தானே கருங்கைக் களிற்றுரிவை கதறப் போர்த்த, போரேறே யுன் 

னடிக்கே போதுகின் [றன் பூம்புகலூர் மேலிய புண்ணியனே. 

நெய்யாடி நின்மலனே நீலகண்டா கிறைவுடையாய் மறைவல்' 
லாய் நீதி யானே, மையாடு கண்மடவாள் பாகதீதானே மான்றோ 

அுடையாய் மகிழ்ந்து நின்றாய், கொய்யாடு கூவிளங் சொன்றை 
மாலை கொண்டடியே னானிட்டுக் கூறிமின்று, பொய்யாத சேவடிக் 

கே போதுன்றேன் பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணியனே.
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தேவாரம், 

குற்றவாக ஞூண்ணுங் கனியே போற்றி 

கழலடைந்தார் செல்லுங் கதி போற்றி 
பற்றவர்கட் காரமுசு மானாய் போற்றி 

யல்லலறுத் கடியேனை யாண்டாய் போந்றி 

மற்றொரு ரொப்பிலா மைந்தா போற்றி 

வானவர்கள் போற்று மருந்தே போற்று 

செற்றவர்கம் புரமெரித்த சிவனே போற்றி 

திருமூலட் டானனே போற்றி போற்றி, 

பிரமன்றன் கரமரிந்கத பெரியோய் போற்றி 

பெண்ணுருவோ டானுருவாய் நின்ராய் போற்றி 

கரகான்கு முக்கண்ணு முடையாய் போற்றி 

காதலிப்பார்க் காற்ற வெளியாய் போற்றி 
யருமந்த தேவர்க் கரசே போத்றி 

யன்றரக்க னைஞ்ஞான்கு தோளுக் தாளுஞ் 

இரகெரித்த சேவடிகள் போற்மி போற்றி 

திருமூலட் டானனே போற்றி போற்றி. 

இதுவுமது. 

கரவாடும் வன்னெஞ்சர்க் கரியானைக் கரவார்பால் 

விரலாடும் பெருமானை விடையேறும் வித்தகனை 

Ward FOL grip Hema னனலேந்தி 

யிரவாடும் பெருமானை யென்மனத்2த வைத்தேனே, 

அடுத்தானை யுரித்தானை யருச்சுன ற்குப் பாசுபதம் 
கொடுத்தானைக் குலவரையே இலையாசக் கூம்பு 
தொடுத்தானைப் புரமெரியச் சுளைமல்கு கயிலாய மெடுத்தானைத் ததெதானை யென்மனத்தே வைத்தேனே 

விருத்தசால புராணம். 

திருமா நானமுகலுச் ம தவா Caras 

சேவர்களு 'மியாவர்களுஞ் சிர்கை யாலு
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மருவாய மறையாலு மளவையாலு 
பளப்பரிசா யகண்டிதமாய் கின்ற மூர்த்தி 

யுருவாய இரிவடிவா யனர் தக கோடி 

யொளியுடைய சொடுமுடிக லாகறின் ந 

பெருவாழ்வைத் திரும. துகுன ௮ுடையான் றன்னைப் 

பேருங்கருணை யாளனையாம் வணங்க ஓ நரும், 

திருவருட்பா. 

சொல்௨வனே பொருளவனே துரியபதத் தவனே தூயவனே 

ரேயவனே சோதிபரு வவ?ேே,ஈலலவனே நன்னிதியே ஞானசபா 

பதயே நாயகனே தாயகனே நண்பவனே யனைத்து, மல்லவனே 

யானவனே யம்மையப்பா வென்னை யாண்டவனே தாண்டவனே 

ume Hoe யெலலாம, வலலவனே சிவகாம வ௨லி மணவாளா 

மன்னவனே யேன்னவனே வநதருள்ச விரைகதே, 

அத்துவித பூணமா யமர்ந்து நிறகும் ஈடே சமூர்த்தியே! தகா 

யதத.துவமாய, சததவிஷயமாய, சுத்தவெளியாய், சதாசிவருபமாய், 

அ௮க்கனிமயமாய், கிருமஉமாய், நிட்களமாய், நீங்காத சத்தாய், நிக 
மூணர்வாய், கிரஇசயாகக்தமாய், சருவபரிபூரணமாய், சார் கமாய், 
சனாதனமாய், சலனமில்லார் சுபாவமாய், ௮ருவமதாப், அயலிலதா 

யமாநதுகின்ற வகண்டசிதாகாய பரப்பிரமமாகிய ஈடேசப் பெருமா 

னே! உத்தமர்கட்கு ஈன்கு வெளிபபட் விளங்கியும், அதமர்கட்குச் 
சிறிதும் வெளிப்படாது மறைந்தும, அவரவர்கள் உயிர்க்குயிராயு 

மிருப்பவனே! சண்ணிலுண்மணியே! கரும்பிலுள்ளிருக்குஞ் Ra 

யே!எனதுநாயகனாகிய தேவனே!கா ன்குவேதங்களின் முடிவில் விளங் 

கும் ரத்தினமே ! கருணைகிறைந்த ௮மிர்தமே! மாண்டுபிறவாத 
நெறியைத் தர்தாண்டுகொள்ள வேணுமென்று அடியேன் சேட்ச் 

கொள்ளுவதற் ரெக்கியருள் செய்யுமையா ஈடே சப்பெருமானே! 
ஒலிக்கும் பெரிய பிறவிச் சடலைக்கடக்கு ennai 

இருவடிப்புணையைத் தர்தருளுமையச பசுபதியே! கானுன்னை 
கலம்.கினைத்தற்கரியமகிமைய/டைய பொதியமஷையில்வா Gy few 

முனிவர் வணங்கும் போன்போலு மரியதிருவடிசர் ae 

 



௬௨ ஆ தத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம்: 

இன றவனே!கானற்சலத் நீர்ப்பெருக்சென்றுதாகவிடாய்கொண் 

டு சாலியோடு மானினம்போல,அவன்௮வள் ௮ துவெனக்கூறுபாடா 

கியமித்தை நிறைந்த மாயாப்பிரபஞ்ச த்தின் சாரியத்ை மெய்யென்று 

௮இிகறுவக்கொண்டு யான்செய்தேன் பிறர்செய்தாரென்றும், இன்ப 

முந்துன்பழும் புதிலுபுதிதாய் வருக்சோறும் மிக்க விருப்பக்சையும் 
கோபத்தையும் அடைந்து பிரஷ்டனாய்ப் போகிறேனல்லது ரீ என் 

இயிருள்கின்று நடத்தும் செயல்களையலிர்து பிறவிக்கடலைக் கடக்க 

உன்னைப்போழற்றி உன் திருவடியாகிய மரக்கலத்தையடைய pep 

சிசெய்யாத பாகியாயிருக்கிறே னையனே! 

விஷயங்களைப்பற்றி ஜம்புலவழியாய்ச் செல்லும் மனதை 

அகத்தடக்க அதைத்திருத்தி உன் பாதாம்புஐத்தின்ிழ் வைத்து 
உன்னைப்போம்றித் தொழுவதற்குத் திறமையில்லாத புலையனாகய 

நாயேன் சிவநேசர்களைப்போல வேடங்கொண்மி உன்னைப்போற் வி ds 

தொழுவதாகக் காட்டும்போருட்டு காச்கைகத்துவதுபோல வாய் 

மொழியினாலே தோத்திரஞ் செய்வதனால் என்ன பலனடையப்போ 

இேனையனே! உன் திருவருள் என்னிடத்தில் உண்டானாலல்லவோ 

நானுன் சொண்டனாவேன். மனம் வாக்கு காயமென்னும் கரணங்க 

ளாகயெபாயாகாரியங்களினாலுன்னைப்போ ற்று துஞானமாகிய௮.றிவே 

சொரூபமாக வுன்னைப்போற்றினா லன்றோ உன் திருவருள் கிடைக்கு 

மென்று நான்மறையாகமங்கள் ஈவில்கின்றதே நரயினேனஷனோே 

அஞ்ஞான்மாகிய ஜீவசசையில கின்று போதுமான பக்இயில்லாம 

அம் அடியார்கோலமில்லாமலும் ஈற்குணமில்லாமலும் வாக்கினால் 

கூறும் பிரார்த்தனைகள் எங்கனம்உனக்கு ௮ங்கீகாரமாகப்போகிற.து 
அண்ணலே! மெய்யடியார்களுக்கோர்பற்றுக்கோடாயருள் சுரக்கும் 

சிவரானே!மாதவமே!ஞானம௰ர்பூக்குங்கற்பகத்தரு வே! சூலத்தை 
யேர்திய பெரியவனே!வானோர்தொழும் பதயே! தேவர்கள்வணங் 
மிறைவனே!ஞானசர்திரனே! சேனிறைச்த மலர்கள் செறிர்த சோல் 
சூழ்ந்த தில்லையிலெழுந்தருளிய இறைவனே! அடியாரிதய கமலத் 
இன்சண் நிங்சகாதமணமே! 'இருக்குமுதலிய நான்கு வேசங்களும் 

வணங்கிப் போற்றும் சாதாந்தத்தொனி வடிவாய்விளம்கும் சுயஞ் 

சோதியே!உன்புசறை எடுத்துக்கூற மெய்யடியார்களுக்கு அஞ்ஞா



சிவஸ்தோத்தீரார த்நாவளி. ௬௩ 

னவிருளைநீக்கத ஞானவொளியைக் காட்டு மணியே! ஆன்மாக்களு 

டைய மாயாப்படலத்தை யுரித்துஅன்மஞான தகையுணடாக்கி ௮௬ 

ளாகிய வமீர் சுகதைப் பு௫ப்பித்து கன் திருவடியில் சேர்ப்பிக்கும் 

இறைவனே! விலைவரம்பறியாத இரத்தின மகுடமணிக்கு திருமுடி. 

யையும், விட்டுவிட்டொளிவிசும் மகரகுண்டலஞ் செழித்து திருச் 

செவிகளையும், பாக்தவாகு வலயமணிந்த புயங்களையும், லலிக்குஞ் 

ச கங்கைகளணிக்க தஇருவடிகளையுமுடைய ஐயனே ! மண்டலமு 

முதும் ஊடுநவிகிறைந்து ௮ருள்மயமாய் விளங்கும்பானே! சகலபு 

வனத்தினு முயிர்ப் பயிர் தழைப்ப கற்றண்ணளிசரக்இடுந்தெய்வமே! 

பல்லுபிர்க்தொருதியும் பவக்கடலமுர்த வல்லல்செய்யு மாயை 

யெனப்படும் சிமையினின்றுகீக்கி ஞானபெனுஞ் செல்வத்தை. 

யளித்தருளுஞ் சவெபிரானே! அருவழமு முருவமுமாகி யவ்வு 

ருவழு மருவமுமகன்று நிற்கும் சோமசுந்தரக்கடவுளே! உதயாத்த 

மனமின்றி சுயமாய்ப் பிரகாசித்துக்கொண் டிருக்கும் பரம்பொரு 

ளாகிய நடேசப்பெருமானே! சிவபிரானே! அர்த்தநாரீசனே! அடி 

யேன் கேகமாகய இல்லத்தை மெய்யேனக்கருதிமோகமயமான ௪க 

பற்குத்துக்குள்ளா யிருப்பதால் விடயவரதனா வசத்தால் குற்றம் 

பொருந்திய அடியேனுடைய மனம் அறிவையிகழ்ற் து காமவேட் 

டை.யாடிக் கொண்டிருப்பதால் அம்மன தைச் சகமாயா மயக்கத்தி 

னின்று நீக்கி உன்னைப் போற்றித்தாழ வல்லவனாவேனா ௮ண்ண 

லேமகாதேவனே! சத்தியஞானாரர் த சொருபனே!உத்தமனே அற்பு 

தனே!நான்மறைக்கிழவனே! பெண்ணோடாடும்பிஞ்ஞசனே!௮சண்ட 

பரப்பிரமமாய், நிராமயமாய், கிரஈ்கரமாய் நிகரிலாப்பரப்பிரமமாய், 

நிரதிசயப்பிரமமாய், ௮ தீதுவிதப்பிரமமாய், சுத்தபரப்பிரமமாய், ஏக 

பரப்பிரமமாய், சதாநந்தபிரமமாய், சிதாகாசப் பிரமமாய், ௮சண்ட 

பரப்பிரமமாய்,மீக்சமற எங்கும்நிறைக்த பசமகுருவான3பொருளாய், 
சித்திய கிர்க்குணமான பொருளாய்,சு,ச்தபரவெளியான பொருளாய் 

பின்னமிலாவகண்ட பரமோட்ச ஈல்கும்பரமாய், சகலவித .நால்களி 
௮ஞ் சார்க் துகிற்கும் வஸ்துவாய், அர்தமிலாவசண்ட பரமானர்தப்'. 

பொருளாய், ஆதிமுடிவொன்றுமிலாக இவ்விதலகஷணங்களையுடைய 

பொருளாயுள்ள ஈடேசப்பெருமானே! HAH AMAHGPADHYAYA 

மிர WAMIMETHA IVEIFE



௬௪  ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

அகிலாண்ட வசண்டமான வூலலோசேசனே! அனர்கவல் 

லியுடஞனைந்த கானகத்தே யானர்சச் கூத்தாடும் கடவுளே! உலக 

மேமும்பெற்ற உமாதேலிமணாளனாகிய கிசுவசாதனே! சொன்றை 
மாலை தொடுத்சணியுர் தொண்டர்க்குச் துணையாயிருப்பவனே!சுத்த 

நிர்ச்குண சஹித சுமங்கள கிராலம்ப சுயம்ப்ரகாச ப்பல சுகோததி 

ப்ரலாகமான பொருளே! நிஷ்கள நிராகாச நகிர்விஷய நிர்த்தொந்ச 

கைவல்ய கீஜாத்மக சிசாகாசமாய் விளங்கு மையனே! சீர்மலிஞா 

னச்செழுஞ்சுடர் விளக்கே! திரையிலாச் சுகப்பெருங்கடலே! விந்து 

சாதமுங் சடர்த மெய்ப்பரம்பொருளே! விரும்பு மெய்யடியார் பவச் 

றை தவிர்ப்ப விருதுகட்டிய கடவுளே! சாதனரிறைந்தோர் தமக் 
கருள் சுரக்கும் தயாகிதியே! சச்சிதானந்தனே! 

நிராலம்பமாய், நிர்லேபமாய், ஸ்வப்ரகாசமாய், பரஞ்சோதி 

யாய் கிரஞ்சனமாய், தரிகுணாதீதமா ய், £ீத்பசலியாணமாய் விளங் 

ரூம் சிவபிரானே! பலபிறவிக்கண்ணும் பிணித்தென்னை யெனக்குத் 

தோழற்றவொட்டாமழ் செய்யும் ௮ஞ்ஞானாந்தகாரமென்னும் வலிய 
மயக்னைக் கொடுச்கும் பமழுத்தவிருட்டினில் நெருங்கிருக்கின்ற 

பிசாசுக்குச்சமானமாகிய அஞ்ஞான சிறைச்சாலையினின்றும் அடி 
யேனை கிடுவித்து இனிப்பிறவாகெறியாகிய வாத்தைத் தந்தருள 
மையா ஈடேசப்பெருமானே! 

- அற்புதசுவாறுபவ மேலிட்டுக் கற்பனா தீதமாய் விளங்குமகான் 
எரக்குச் சர்வசம்பூரண நித்திய சர்வமங்கள சர்வாபிஷேக சர்வப் 

பிரசாசமாய் விளங்கும் பிரமமாகய ஈடேசப்பெருமானே! ஸ்ரீ௮சண் 

முத அலங்கிருத கிருபாசமுத்திரமாகிய ப.ரனே!கித்யகோலாகல gap 

பலிதியேஸ்வர சேவித அஷ்டமா நர கபூஷித' அஷ்டயோகநாயக 

ope reaps af urzAsug gop_rmgss பஞ்சாகூரர சொரூபமாய் 
விளல்கும் 'ப.ரசாதனே! சடலைரீ.றணிர்த சுந்தரவேடனே! பெருமை 
யையுடைய புலியும் பாம்பும்களிக்கக் கூத்தாடுஞ்செல்வனே ! நிரா 
ஐம்ப சொருபனே!. ஆதிபராபாமாயெ ததெம்பாநாதனே! ௮ஷ்டகுண 
பரிபூரணனுன் இவனே! பகவானே] ஏசபரிபூரண பரப்பிரமமே! 
சிப்போதும் பிரிகில்லாத கித்யொனக்தபரப்பிரம்ம சுகோத இயாடிய 
வானர்தப்பெருக்கே! சர்லேஸ்வரனே! நிர்க்குண கிரவயவ நிரதிசய



சிவஸ்தோத்திரரத்காவளி, ௬௫ 

நிராகந்த கிஷ்டிரியாஇி விதேகரூபப் பிரதிரூப சதேச சகுணவர்ச்சத 

தேகேந்திரிய மகோதிதம் சர்வேந்திரிய பிரகாசசாரண சோமரசூ 
சியாக்கனியாதி தேதேறோப் ரூபமான பிரமமே! காதாக நாட்டுக்கு 
நாயகனே!௮ருட்பெருஞ் சே.தியனே! பரிபூரண ஞான சிதம்பரனே! 
நடராசமணி3ய! பொன்மணி?ய! கண்ணிலுண் மாமணி 7ய! ஈடன் 

சிசாமணியே! மாணிக்கமணியே! மாசிலாமணியே! ஊழ்வினைச் சேட் 

டையால் சிர்தைமயல்கித் தியங்குகின்றபேயேனை காயேனை பித்தனை 

வஞ்சகனை வினையனேனை சண்டாளனைப்பற்றிய பாசத்தளைக எனைத் 

தையுஞ் சேதித்துத் தம்மடியார் குழால்களிற் சோப்பித்தருளு மை 

யனே! திலலைச் சிற்சபையில் திரு௩டனஞ்செய்யு மாணிக்கமலையே! 

கனகசபாபதி பசுபதி ஈவபதி ௮னக உமாபதி யதிபதி சிவபதி எம் 

பதியே! பரிபூண ஞான சிதம்பாபதியே! மறைகாடுஞ் சதாபதியே!' 

தீவதயா பதியே! பாதேவி யுமாபதியே! நெடுங்காமப் பெருங்கடலை 

நீக்துதற்கான வகையறியா துகொடி தாகிய மும்மலப் பயித்தியத்தில 

முதிர்சத நாயேனாிய அடியேன் போற்றித் தொழும் பதிய! ஆ 
ண மமாகமூம் புகழ்ச் துபேசும் பதிய! சொல்லா லளப்பரிய துரியா 
தீத மேருமலை யுச்சிபில் சோதிமயமாய் விளங்கும் பதியே! பிர 

பஞ்சங்களையஞ் சுகதுக்கவேதனைகளையும் கைவிட்டு மேலாய பத 

வியை யடைய விரும்பும் அடியேனுடைய பிறவித்துன்பமெலா மின் 

தேயோட அ௮ன்மபோ தத்தின்கண்ணதாகிய வரணவ விராளைக் சிழித் 

தெறிந்து எனனை யா ண்டருளுமென்று கான் கேட்டுக்கொள்ளுவதற் 

கருள் செய்யும் ஸ்ரீகனக சபேசரே! ௮ருள்வடிவான பதியே! 
தானே தானாகத் சழைக்கும் பதியே! மெய்யடியார்களை ஆனந்த 

வெள்ளத் தழுத்தும் பதியே! எனதுடலு முயிரும் பொருளும் 
தனதென்று கைக்கொள்ளும் பதியே! ேசுத்தியாவன 
கற்குண ஈ௩ற்றவமாவது இல்லாமல் அசத் தாகிய உலககாழ் 
வில் மயங்கித் தவிக்கும் விஷயகாமக் கள்ளனாயெ அடியேனது 

மனக்குரங்கைப் பத்தியால் கயிற்றினுற்கட்டி விடாது சாக்குப்பதி 

யே! சதாகந்த மான பதியே! சிதாகர்ச மயமான பதியே! சுத்த 
வடி.வான பிரமமே! Gist are வடிவான பிரமமே! எப்போஅன் 
தாந்த சொரூபமாய்ப் பிரகாசிக்கும் பிரமமாயே சிவபிரானே! ச் 
புரிபூரணமா மனைத்து முண்டா யடங்குதற் டெமாயிருக்கும்பதியே! 

ஸே



Su dn ஆத்மபோதப்பீரசர்காமிர் நம். 

சுத்த பாமாராந்த சொரூபனே! வேசமுடிவாகிய Ludi ss Bp 

கூறும் நிதியபரமாநத்த சொரூபனே! அகண்ட பாமாநந்த சொர்நப 

னே! மாதாந்த மான பரப்பிரம மாரிய பானே! போதாக்த பரப்பிர 

மமாயெ ஈடேசனே! வேதாந்த வேத்தியமாகிய பாகாதனே! சிவபெ 

ரூமானெனும் பேர்மொண்ட செல்வ நடராஜனே! என்னுயிரிற் சலக் 

அகலந்து இனிது கிற்ரு'மென்னிறைவ ஞகிய பெருமானே:௮ணு 

விலணுவாயிருக்து விளங்குஞ் சபாபதிரய/!பாசவலையிற்டிக்சமயங்கிக் 

சடெக்னெற பொல்லாத நெஞ்சப் புலையனாகய நாயேன் இவ்வுலகில் 

மின்னல்போற் மோன்றியழியும் கிலையில்லாவுடம்பை நிலையென்றே 

கே௫த்துச் சோர்வடைந்து கலங்கும் நீவனது கரணங்களைச் 

சிவசாணங்க எாகச் செய்மு உன்சொருபத்கதைத் தெரிசிப்பிக் 

கச் செய்து ஆண்டரூளு மையா கோதிலாத குணப்£பருங் குன்றே! 

என்னையாளும் பொன்னம்பல வாணனே,சர்வமங்கள பஞ்சவிம்ஸதி 

விக்ரஹ சொரூபனே! ஸ்ரீஜயவிஜயிபவா சர்வசர்வ தூர்வப்ர வுன்னத 

பரிபூரண விக்ஷ. ருத்ராக்ஷ மோர்ஷ கடாக்ஷனுய் காலருத்திர கஜ 

முக கந்த காலபைரவ வீர பழ்ரவம்ிகளுய் விளங்கும் பரனே! Ve 

குசெய்த ரூரனைக்கொன்ற பில்மாயாகயெ அறுமுகனைப்பெற்றோனே! 

பலபிறலிக் கண்ணும் பிணித்து என்னை யெனக்குத் தோற்றவொட் 

டாமற் செய்யும் அஞ்ஞானார்தகார வாணவமென்னும் வலிய மயக்கி 

னைச் சேதித்துப் பெறுதற்கரிய வொப்பற்ற சிவாரட்ஈப் பெருஞ் 

செல்வத்தை யடையச்செய்யும் நடேசப்பெருமானே! உடங்குமா 

யையான் மழைப்புண்டு உண்மை செளியவொட்டாக மடம்கொண் 

மனத்தனாயே அடியேன் சிவாரக்தச் செல்வத்தை உன் ௮ருளில்லாம 

லெப்படி யடையப்போகி2ற னையனே! ௮ஷ்டாதச வாத்ய கோஷா 

லங்கிருத சஹித தணு தகணம் தகறம் தளாங்கு ததிங்களுதி சப்த 
தாள சஞ்சதெ பரதஈடன த்யாக கோலாகலனே! சதுர்த்தசோ லோ 

கோன்னத சிவலோக காதனே!சீலம்"ருணம் சிர்தைத்தெளிவு பக்தி 

இவைகள் சற்றுமில்லாத காயேன் மன்னுமறைக் கெட்டாத பரம் 

பொருளாகிய உன் திருவடியை யெப்படி யடையப்போறேன் மா 
தேவனே! பவந்தோறு மீட்டிய பாதகங்களைப் பற்றற வொழிக் 
சாதவர்கள் கதியடையார்க ளென்று ால்கள் கூறுவதால் யாதொரு 

கவமுஞ் செய்யாக அடியேன் உன் திருவடியை யெப்படி யடையப்



சிவஸ்தோத்த ரர த்நாவளி. Sue 

போகிற னையனே! மெய்யடியார்களது தற்போகநாசத்தின் கண் 

ணே யருளானந்சுதறைப்பொழியுந் தெய்வமாய் விளங்குபவை! 

கண்மணியே! 

B Eons இருத்தில்லையில்வாழ் கோ இலா க ருணப்பெருங் குன் 

ஜே!௮ரஅரசிவனே! கருணா கிசயேசபாபதியே!ஜாலரீகால கனகாம் 

பர நாயகனே!௮ம்பர விம்ப சிகம்பாேரேவின!௮ச்௪  சேவிதபாதாம் 

புதனே! இரணிய கர்ப்ப பிதகாமக சேகர பூவணனே! பிசாரத்வ சத் 

தாய்க் காமபோசதிதைப் பொசிதீது மாயாகற்பிசமான காாருபப் 

பிரபஞ்சத்தை யுண்மையாய்க் கருதிக்கொண்டு நிஷ்பிரபஞ்ச சொரு 

பத்தைக் கருகாத அஞ்ஞான வுற்சாகத்சாய் தக்துவசங்கச் சேட் 

டைகளின் கொடுமையால் துன்பப்படும் அடியேனுடைய வினைவாழ். 

வை வோறுகத்து சக்தியஞானமான உன்திருவடித் காமரையி லுண் 

டான பரமானம்தத் தேனாயய மறுவை யுண்ணர் செய்து ழு. யேனை 

யாண்டருளி பெய்வாழ்வை யடையச் செய்யுமையா நடேசப்பிர 

புவே!சகல பரிபூரணமாய், அக்மிலா வாக்க பரப்பிரமமாய் பராப 

ரமாஞ் சன்மாத்ர கொருபமாய், சுருஇிக்குஞ் சொல்லவொண்ணுச். 

சொரூபமாப், தற்பதலட்சியமான பொருளாய், பலகோடிப் பிரமாண் 

டங்களும் தானாய், நீக்கமற நிறைகின்ற சொருபமாய், சதொறந்தமய 

மான சொரளுபமாய், சமாரக்த பசப்பிம சொரூபமாய், இதாசக்கு 

பரப்பிரமசொருபமாய் சதாகர் சமயமான பசம்பொருளாய், சிதாநக் 

கபயமான பாம்போருளா ய், பரசிவமாய், பராபரமாய், பரமான்மா 

வாய், பரசகமாய், பரிசுத்தமாய் விளகிறாம் வஸ்துவாகய சிவூபரு 

மானே! 

தனக்கென வொரு சங்கற்பஞ் சறறுமிலாப்பரமாய், சந்ததமும் 

ஆன்மாக்களி னிமித்தர் தன்சக்நிதி மாத்தரத்தில் அவரவர்கள் கோ 

டானுகோடி சங்கற்பங்களை கிறைவேற்றுஞ் சாமியாய், சாக்தபரப்பி 

சமலஸ்ஐவாய், கோதிலாதாய்,குணமிலா காய்,குறியிலாதாய், ரை 

விலாதாய் விளங்கும் ஈடேசப்பெருமானே! நாகேந்திர பூஷணன 

யும், திரிலோசனனாயும், பஸ்மாங்கனாயும், மஹேஸ்வானுயும், நித்ய 

சுத்தனாயும்,மந்தாகினி சலில சர்தன களப மகாபாகுவை யுடையவ 

னாயும், நர்திஸ்வரப் பிரதம கணராதனுயும், மக்தர புஷ்ப பெகு



௬௮] ஆத்மயபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

புஷ்பபூஜிதனாயும்,கவுரிம சனாப்ஜ வீரக் தனாயும்,தக்ஷத் துவ சாஷகரய 
ஹ்ீசீலகண்டனாயும், விருஷப தீவஜஞயும்,வசிஷ்டகும்போ தபவனாயும், 
செளதமாதிமுனீநர்திர தேவார்ச்சித சேகரனாயும, சக்.றி ரார்க்க வன் 
னிஈயனஞாயும், யகஷ.ஸ் சொருபனாயும, பிஷஸகை ஹஸதஞயும், திவய 

தேவளனாயும், இருதய சரோருக சிதாகாசானர்த நிரத்தசபா பதியு 

மாகி.ப பரபபிரமப்டாருளே! இரசித கைலாச சினகார உ)த சிகரா 

ஷ்ட ஈவரத்ந கசத சிதா விசிதர சிமமாகன தேஜாமத்ய ஜோ இர்மய 
ஸ்வரூபனாகய ஈடேசனே!௮னாதி நித்திய சுய சுபாவ சதானநத பிரம் 

மாகாரத்துவ சொரூபமாய் விளங்கும் பாமே!மம.ப் யடியார்களுக்குச் 

சர்வானு சூத சாவ வியாப்தி சாலாந்த/யா மிகதவ ததாகார ததா 
மய ததேகார அ௮ண்டாண்ட தன்மாததிர சபபூர்ண நிரஞ்சன நிரா 

மய கிராகார நிஷ்களஙக அனந்தாகார வேட்டவெளியி லறிவாய், 

திருஷ்டியாகார ௮னாதிடித்தியசுயசுபாவ அஹபபிரம்மரஹித பிரமமா 
காசமாய், சசலலக்ஷணங்களோடுங்கூடி௰ சுயப்பிரமம சாக்ஷ£ச்சார 
மாப் விளங்கும் பதத்தை டளிககும ஈடேசபபெருமானே! சச்சிதொ 

னந்த சொருபத்தினை யறிஈது தனக்சகசனச sms DU So gen De 
சிறி.துர் தற்போதர் தலையெடா GUY. நின்று பரபோதத்திற் கட்டுப் 

பட்ட மெய்யடியார்களுககு ௮ருளாநர்தத்தைப பொழியாகின்ற 

பே.ராநந்த வெள்ளமே! வேதங்களையெலலா மோசாமீ லுணர்ந்த 
ஞானப்புலவராயும், மும்மஃங்களையுங் கடநது நின்ற பின்மலராயும், 

தமிழினதிலக்கணமெல்லாங் கடல்போல கிறைஈது சீகாழியென்னுர் 
இருப்பதியி லெழுந்தரமுளிய திருஞானசம்பர் தருக்கு ஞானப்பால 
கொடுத்த சிவகாமசுர்தரியாரிடத்தி லெபபோதும் ுதிகபிரீதியாய் 
பொன்மன்றி லனவாதமு ஈடனமிகிஈ திலலைகாயகனே! 

உன்இருவடியை யிடைவிடாது தோத்தீரஞ் செய்கின்ற அடி 
யார்களை உடம்பை யுயிரபிமானித்பல்போலும், கண்ணை யிமையா 

னது காத்தல்போலும் காத்தாகழித் தருளு மையே! மலரகித 
மாய், பரிபூரணமாய், கிருவிகாரியாய்) அனாதி நிததியமா யிருக 
குமையனே!சரியை கிரியா யோகங்களைச் செய்து பாசத்தை நீக்டுப் 
பதியை யடைக்து பிறவிதீ துன்பத்தைறீக்க முயற்சி செயயா,த அவி 
Mae sede 99.Su ஜனொருவளு யிருப்பகால் என்னை உன்கொண்ட
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னாக்கிக் காவுமையா வாக்கு மனாதீத சோசசமாயுள்ள ஈடேசப்பெரு 
மானே! தேசு போகங்களாகிய துன்பக்ரை யின்பம்போல் மா௮ுபா 

டாய்த்தோற்றுவித்து எனக்குறுசையையுண்டாக்கு மாயையின்காரி 
யமாகய ஜீவபோசத்தைக்கெடுத்துக காத்தருளுமையாசிவபிரானே! 

எமதிறைவனே! பரங்கருணைத் தடங் கடலாகிய சிவபிரானே! ஈறும 
ணமிக்க மலர்கள்நிறைந்த சோலைகளும்,ளிகளுடன் மயிலும், கோடி 
லங்களும், போர்செய்யும குரங்குகளும் வாசஞ்செய்யுங் கனிவகைசத் 
தோட்டங்களும்,ஈதிகளும், அன்னங்கள்விளையாடுந்தாமரைத்தடா சங் 

களுஞ்சூழ்ர் து வேதபா ராயணவோசைவொலித்துக்கொண்டிருக்குச் 
தல்லையிலெழுக்தருளியஞானசபாபதியே!மாணிக்கவாசசராதிமற்று 
மகான்களும பாடிய தமிழின் மணம் மணக்கின்ற தில்லையில் ஞான 

தாண்டவமாடு மையனே! என்னுள்ளத்தையே குடிகொண்டு என்னை 

யும் என் தலைவனாகிய உன்னையும் காட்டாதுமறைத்து தானேதசோன் 
திவிளங்கெ ஆணவவிருளை த்தேசிகொத்தமாாச நீர் எழுந்தருளிவக்து 

மகாவாக்யோபதேதேச த்தை ௮டியேற்கருளிப் பாசாதிபர்த சொர்தம்க 
சாக் கழற்றி யாண்டருளு மையா ஈடசாஜப்பெருமானே!சங்கரனே! 

எனது தந்தையாயுள்ளவனே! உன்திருவடியில் சேயம்வைத்த அன் 
பர்களை அடிமையாகக் கொள்ளுமையனே! அடியார்களை அல்லற் 

படுத்தும் ணவ மலத்தை நீக்கு மப்பனே! 

பங்கஜுயனனாகிய பரந்தாமலும், பா.ராதியண்டமெலாம்படைக் 

கும் பதும வாசனாயே மறைக் கிழவனும் போற்றற்கரிய பாஞ்சோ 
இயே! நீக்கமிலா தெவ்வுலகும் பூரணறின்மலமாய் நின்ற கிஜாலுபூகி 

சாக்ஷாத் காரமான பரப்பிரமப்பொருளே! ௪.தர் மாமழை ஸ்வரூப 
மாகிய தவளவிருஷப வாஹனாரூடனே! கொங்குதேரஞ்சிழைத் துமபி 

பாட்டயருந் அம்பை மாலிகாதரனே! ஸ்வேத தக்த கும்பமத்தச சஜ 
சர்மாம்பரதாரனே,தன்னையுண்மையாய்த்தியானிப்பவர்களுடைய ஜன 
ன மரண பவரோக கிவாரண பண்டிதனாயெ மஹாதசேவனே! யச்ய 

சிரேஷ்ட தாருவன ரிஷீஸ்வச ரேவிய ௮ரிணகரதல சமலனே! இர 
ணிய சம்மார கரசிம்ம சர்மதரனே!மச்ச। வதார மதுசூதன தன்டீர 

விகாதரனே! பலியசுர பங்க வாமன கெர்வராச கர் த்தவ்யனே பலைக 
டலேழையும் அதஞ்செய்த மாயனாகய ஆமையி னேய்டை ங்ணிந்த



௪௦ ... ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

மகாவீரனே!பாரேழையு நீலையறச் செய்த பத்மகாபனாகய பன்றியி 

ன.து கொம்பையணிக்த பகவானே, தச.ர.தாத்பஜ ரருபுங்கவனைப் பி 

டி. தத இராவண பிரமத்தியாதி தோஷ நிவாரண சங்கரனே! 

௮.றிவிற்கறிவா யகண்டிகமா யேங்குஞ் செியுஞ் சிவபசஞ்சுட 

ராய் விளங்கும் பானே! மேலான உபாதேலியார் தந்தருளிய இவ 

ஞானப் பாலையுண்ட சம்பந்தப் பிள்ளையார் தப.து செவ்வல்லி மலர் 

போன்ற திருவாயின் வழியே மேகம்பொழிய மழையைப்போற் 

Guus திருப்பாடல்களாகிப தஇராவிடிவேதமென்னும் தேவா 

சங்களை யணிந்த பரமசிவனே'கட்கையையணிக்க சடாமுடி யையுடை 

ய சிவபெருமானாகிய என்தந்தையே!என்்னண்ணவே! ௮சண்டசச்சி 

. தானந்த தனிபூகராய் விளங்கும் இறைவனே! சிவவேடம் பூண்ட 

மெய்யடியாருக்கு உளளும் புறம்பும் நிறைந்து விளங்கும் பெருமா' 

னே! மாயாகாரியங்களாகிய மனமூதலிய வர்தக்கரணங்களால் 

காணப்படாத ஈடேசப்பெருமானே! பொய்விட்டார். போற்றும் 

புனிதனே! காயிற்கடைப்பட்டயான் நுகராதபோகமில்லை, கானடை 

யாத சரீரமில்லை; ஆகையால் என்னைநாடிவந்த சஞ்சிதவினைக்குத்நக்க 

கொடியபிறவித் துன்பமறும்படிகருபைசெய்து என்னைக்காத்துரகூஷித் 

தருளுமையா நடேசப்பெருமானே!பசுவாகிய என்பொல்லாப் பழவி 

னையைப் போக்குவித்து ௮ரிய அனந்தத்தாண்டவம் புரிஈதருளும் 

உன் திருவடியில்வர்து சேரும்படி. ௮னுக்காகஞ் செய்யுமையா ஞான 

பசுபதியே!ஈசான தற்புருட அகோர வாமதேவ சத்யோஜாத மென் 
னும் பஞ்சமுகத்தையுடைய பரம்பொருளே!ஜம்புலன் களையும் வென் 

றவர்களாயெ ஜிதேந்திரிய்களுடைய மாயப்படலத்தை யுரித்தெறிர 

௮ அவர்களுக்கு ஞானாமிர்தத்தைப் பெருக்கெடுத் சோடும்படி செய் 

யுவ் கருணாகிதியாலய சிவபிரானே! ஜிவன் மூத்தர்களுக்குத் தெவிட் 

டாத வினிய திருவருளைத் தர்தருளு ஞானச்செல்வமே! கள் 
சாமே குடிசொண்ட கெஞ்சினையுடைய பாவியேனது திவினையை மீக் 
இக் காத்தருளுமையா முக்கண்ணுை.ய எந்தையே! என்னாவியே! 
பூரணமான அமிர்தமே! வீரகண்டா மணி யணிக்த திருவடி.களையு 
டைய ௮ண்ணலே! தற்போத மொழிந்த அடியார்களுக்குக் கற்பக 
விருட்சமாய் விளங்கும் பரமே! சிவஞானதீபமே! மூலாதார மாதி
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யாரு. கால் களையுல் கற்பளைகளையுங் கடர்துகின்ற ஞானக்சண்ணு 

டை*யோர்களாற் கருசப்படு௩ கருணானந்த வாரிப்பெருக்கே!தற்சொ 
ரூ மஜிந்துகின்ற யோூயெ ரூளத்தில் தாண்டவமாடுக் தில்லை 

யாண்டவனே! வேசதெனே ! பேய்கள்வாழு மயானத்துப் பெரிய 

பெருமாின! 

பண்ணாமொழி மங்கையோர் பங்குடையானே! பசுக்ஈளின் 

இருசயக்தோறும் வாசமாயிருக்கும் பரனே!கனகசபேசனே!மிருகண் 

ட மகாமுனிவரின் புத்திரராகிய மார்க்கண்டேயருக்கு மாலுகானமு 

கணும் காணா வ௮ருவைக்கொண்டு எதிரே வந்து காட்சியளித்து ௮ம் 

மார்க்கண்டேயரைப்பற்மிவக்த காலனாருயிரைர்செகுத் வனே! தவ 

குலார்தக தானவ ஐலர் சரவதஹரனே/ கையாற் கயிலைமலை யெடுத்த 

இலங்கை மன்னவன் சரங்களொடு சரங்கள் கெரியக் காற்கிறுவிரலா 

இரன்றி அவன் மகாகங்காரததை யொடுக்கிய சிவபிரானே! பொன் 

னம்பலவாணனே! விகற்பசங்கற்ப குரோதமோக துன்ப ௮கங்கார 

சந்தோஷாதி யாவறறையஞ் செய்யும் வினையை யடியார்களி. னின்று 

நீக்கி அவர்களை யாண்டருளூன்ற வெபிரானே! தேவர்கோனே! 

BER ps Samar gt, நாற்றுப் பதினெட்டு உருத்திரர், வீரபத்திரர், 

பிரமாதி பல்லாயிரக் தேவர்கள், நாற்பத் தெண்ணாயிர முனிவர்கள், 

௪நகரா இ மகரிஷிகள், ௧ நட கந்தருவர், தேவேந்திரன், பன்னிரண்டு 

ருரியர்கள்,சந்தரன்,௮க்கனிதேவன், கிருதிதேவன்,வருணபகவான், 
வாயுதேவன், அஷ்டவசுக்கள், அம்புருசாரதர், கின்னரர், கம்பு ௬டர் 

சித்தர், வித்தியாகரர் முதலானவர்கள் ஹூஹச செவ௫வ கங்காதர சங் 
கர மகாதேவாவென்று துதித்து ஈமஸ்கரித்துப் போற்றித்தொழுஞ் 

சிவபிரானே! அடியேனை இனிப் பிறவா நெறியாக அண்டு அருளிச் 

செய்யுமையா வேன் றிவவாறு ஞானிகளி ஜனொருவர் Care Srey 
செய்தனர். 

இவ்வண்ணமாசப் பொதியமலையிற் கூடியசபையில் கிவசேசர் மூ 
தலியவர்கசாலே சிதம்பரத்திலெழுக்தருலி விளங்காரின்ற சபாகாய. 
கரைப் போற்றித்தொழுவதைக் கேட்டானந்தமடைந்த எம பிதா 
லாயெபரமசிவனடியார்களிலொருவர்யா த்திரைமார்க்கமா சமுற்சென



௭௨ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

னத்திற்செய்த சகல பாவங்களையும் பரிகரிக்கன்ற அழகிய காத 
லத்திற்குச் சென்று கங்கையில் ள்கானஞ்செய்து மாணிக்கம்போல் 
விளங்காரின்ற விசுவராதகையும் விசாலாக்ஷி யம்மனையுர் தரிசித்துப் 

பின்பு சிவனடியார்கள் வ௫க்கும் ஒர்மடத்தி லிறங்க யிருர்சபோ சு, 
பரமசிவத்தினுடைய திருவடிகளை வணங்கிச் தான் பொதியமலையிற் 
கேட்டபடி கங்கையைத்தரித்த சடாபாரத்தையுடைய பரமசவனைத் 
தோத்திஞ்செய்கையில், கன்மைபாருந்திய ௮நேகசாஸ்திரங்களைக் 
கற்ற றிர் தவரும், யாவருமதிக்கும்படி யா னவரும், பெருமைபொருக் 
இய தத்துவஞானத்தையறிர் த பெரியவருமாகிய அமமடாதிபதி இச் 

சவப,த்தரைநோக்கி, ஐயா சிவபத்தசே! நீர் சிவவவென்றும் அரகர 
சம்புசங்கரமகேசா௮ம்பிகைபாகா வென்றும், இன்னும்பலவிசமாகச் 
சொல்லிய தோத்திரகதைக் கேட்டடையு மானந்தத்தின் பெருமை 
யை என்னவென்றுசொல்வது, வெவ்கிய தீவினைகளைச்செய்யாநின்ற 
மாயாவிடய போகத்தையுந் தேகாதி பிரபஞ்சங்களையும் பொய்யென் 
ற.திந்து கொள்ளாமலும் ஜீவபோதத்தைக் கைவிடாமலு மிருக் 

இன்ற பாமரர்களும், இத்தோத்தாரத்தைக் கேட்டாலும் அல்லது 

இந்தப்படி செய்தாலும் தெய்வானு கூலத்தால் ௮வர்கச் கைலைமாந 

கரைக் காணியாக்ஷியாகக் கைப்பற்ற ௮ருகராவார்களே யானால், 

ஞானமூூல்களை ஆராய்ச்சிசெய்து தேசாபிமானத்தை விட்டு, மித் 

தையாயெ பிரபஞ்சவாசனையைமறந்து துறவுகிலையைப் பெற்று, சரி 
யையாதி சாதனக்களைச்செய்து, பிருதிவிமுதலிய பஞ்சபூதங்களை 
யுஞ் சத்தா திவிடயக்களையும் வாக்காதி கன்மேர்திரியங்களையுஞ் ௪ட் 
சுவாதி ஞானேர்திரியங்களையு மனமாதி யந்தக்கரணங்களையு சாத 

தீத்துவமிறாய்க்கெடர் த மற்.றதத்துவங்களையுகியதிகழித்த, அவ்.ஜின் 
முடிவினின்ற சைதன்யப்பேற்றைத் தரிசித்து இத்தோத்திரத்தைச் 
செய்பவர்கள் ஞானசாதக,ச்தை யடைந்து மெய்ஞ் ஞானியர்களா 
இப் பிறப்பிறப் பற்றுப் பேரானர்த மாயே மோக்ஷ சாம்பிராச்செத் 
தை ௮டைவார்ச சென்பதற்கு யாதொரு ஐயமின்று, 

விஞ---இவ்வண்ணஞ் சொல்லிய ௮ம்மகாளைச் சிவபத்தர் அதித 
அ வணங்9 தேவரீர் சொல்லிய வார்த்தையினால் தேகா பீமானத்தை 
விடவேண்டியதா மிருக்றெேதே இத்தேகத்தை அ௮பிமானித்தன்றோ



சிவஸ்தோத்த்ராரத்நாவளி. ௭௩ 

சகலமாரியக்கற£பு மூடிக்க லேண்டியத,௮ப்படி யி ரக்க இத்தேகத் 

சை நிஷேதமாசவம் அனுசிகமாகவுங் கூ.றமிவண்டிய௰ தெதற்கு? 

ர அ க்ஷ, க் ச ர * * . 

விடை--ப ௪ பூக பரிணுமமா ய் ஸி காம்பு ன்புலால்கிறைர்க 

a 4 = ba ” ச் . * 

அக சசுமாயா காரியத்தின் apy vSin wow) Cano g.Q gO se tor 

ன. அன்மரவாகிய ப? வாசம்பண்ணன் ற உபோன் ற தாகும். 

இகளுல் அடையும்பயன் யாதொன்று மில்லை. டையும் பலன்ச 
a ௬ * “ * . * . a 

ளெல்லாம் ஆன்மாவினால்கா னடைய ளேண்டுமேயன்றி வேறன்று, 

_ இத் சேகாபி மானக்றைம் கைப்பற்றி? சில பசுூல்களைக்கற் று 

மாய 7வஷங் பொண்ட வஞ்சகராகிய கபடசந்கியாடுக ளிடத்திற் 

சில அப தசம் பெற்றுக் கொண்டு ஜகதம்பிகையின் நாயகனாகியும்,, 

அணவாதஇி மறங்களா ப் oii Suse குஜமகா பரரனை Suit SG 

வேழவதனஙு கொண்டி வழுர்குருஷிய வீநாயகப் பெருமானைப் பெற் 

தெடுத்த மடவுளாய மிராரின்ற நல்லர் சிற்றம்பலவன் திருவடியை 

wane Cant er Lh eat DI Howl கினப்ப இண்டு, அறி எத்தன்மைக் கொத்த 

தெனில், கரையிலலாக சழமுத்ரார்பைள் கைகளால்மீக்திக் கரைசே 

வேனெனவும், சாம்றைம் கனலாற் சமிவேனெனவும், அளவில்லாத 

கடல்திரைப் படியாலளந்து அளவிரிவேனெனவும்,மணலைச்சயிழுய்த் 

BASIL or at உரு வன் சொல்லுர் தன்மைபோன் திருக்கும், 

அதலால் இரதேசம் அபாசமானதென்ழம்,இதைப்போல்கெட் 

Lae a Cap o ஒன்ன மில்லை யென்று முணா்ந் து, தேகாபி மானத் 

கைவிட்டு திரிரண சத்தியாய் அசக்தில்கண்ணே சிவபிரானைத் தயா 

னித்தூ மெய்ஞ்ஞானம் பொருந்திய ஞானசாதகங்களால் ஸ்வானு 

போகத்தை அடைபவர்கள் அகாகியாகய பிறப்பிறப்பென்னும் 

பாவப் படுருழிச் சுழலிலகப்பட்டுச் சுழலும் துன்பங்களில் நின்று 

நீங் ஞானவாழ்வாகய மோட்சசெல்வத்தையடைவார்கள். இத்தேக 

மாபாசமானதென்பதற்கு DF FED, ௪ இதனடியிற் கூறுகின்றோம்' 

கேள். 

சிவஸ்தோத்திரரத்காவளி . முற்றிற்று, 

ef en 

௧௦.
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ஆத்மபோதப் பிராங்காமிர் தம், 

tO 

இரண்டாவது டாகரணம் 

C தகாபாசலக்ஷணம., 

OO 

பிரமனைர சிறையில வை தசவஞாயுப, கற் னை. ௪றையினின்று 

விடுத தவளபும, போருக்குவர்து ரூரபன்மன் உயிரை வாங்கிய சா 

ளாயாயும்,அந்தரி வகாம சுரதரிக்குப பு.த்திரனாயும, சாளிங்கனென் 

லும் பாம்பின மேலேறி ஈடனஞ்செய்த மாலின் மருமகஞாயு மிரா 

நின்ற முருகக் கடவுள் வாசமா யிருக்கு திருவாவி ஈன்குடி யென் 
லும் பழனியில் வாசுதேவனெலும் பெயரை யுடைய ஒருவனிருக் 

தான், இவ்வுலகத்தில் அவன் இழிவு மிகுநத புன்புலால் போர்த்த 

புழுக்குரம்பை யாகிய எலுமபு முதலியவைகளால் அமைக்கப் 

பட்ட வுடல் ௮னித்திய மென்று நினையாது, அஞ்ஞானத்தை அப 

ரணமாக வணிந்த உலக காமிகள் பாசவசத்தாழ் றேக போசம்க 

கச் சருஇிப் பரமானர் தத்தை விளைவிக்குஞ் சவத அடை சற்குச் 

சாதனமாக விருக்கும் சரியை கிரியை மு,தலியவற்றை யலுவ்டிக் 
காமல் அ௮சுத்தமாகிய மாயையிஞற் பந்திககப் பட்ட பிரபஞ்ச) 

தைச் சத்தாகவும், இன்பர்தரு மொரு பொருளாசவு நினைத்துப் 

பதி பசு பாசங்களைச் சொல்லுகின்ற அகமமுதலிய ஞான 

சாத்திரங்களை ஆராய்ச்சி செய்து ஜனன மரணத்தைப் போக் 
சீடிக்கும் ௮ல் காரணரா கிய சிவபிராளைச் தொழாமல் ததீ.துவஞா



தேகாடாசலக்ஷணம். எழ் 

னத்நைசக் சாட்ெகற்ரு அருகமில்லாத ஈஸவர பேத வாதங்களைக் 

கற்பிக்கும் பாச.நால்கள் பசு,நால்க&ரக் கற்றுப் பதி.நால்களை யாரா 

யாது மாயையி ஓண்டாகும் அஞ்ஞான சாகரத்தி லழுந்தி 
அசத்து ரூபமாகிய ச௪டச/ர$தை நானென்று அபிமானிக்கும் அர் 

தாகரண வுபாதி, விஷய விரசையி னுபாஇ, சாகச சொப்பன 

வுபாதி, இவை முதலிய உபாதஇிகளால பாசைப்பட்டு வாணுட்களை 

விணுட்களாகம் கழிக்சையிற் பஞ்சரம ரகிய இக்க வுடலி லடைக்கப் 

பட்ட பிராணன் முடிவு காலத்தில பிரயாணப் படமெபோது 

உண்டாஞும சஞ்சலத்தையும், பிராணன் பிரிந்தபோது உண்டாகும் 

பாதையையும், அள்ளல் - இரெள வம் -கும்பியா கம்ஃகூடசலம் - செர் 

அத் தானம் - பூசி - மாபூநி யென்றிற எழுகாகங்களி லடைந்தூ துன் 

பப் படுவார்களைப்போல அல்வாசு?தவனிராமல் ஜனனக் கடலி 

லழுத்தும் AGS Gt feo நீம்கி மெய்ஞ்ஞான த்தை ௮டையவேண் 
டு மென்பகாகச சைவத்ழாக்க ௪/ஸஇிரங்களை ஐய் தி திரிபற ஓதி 

யுணர்கது அவறறிற் கூறப்படும் சரியை கரியை யோக ஞாஞனு 

பலங்களை மேற்கொண்டு குருபத்தயிற் றந்து விளங்கும் அடியார் 

இருக் கூட் ட்டங்களிற் சோந்து அவர்களுக்குத் தொண்டுசெய்தும், 

தன்னிடத்தி AG 2 ரொக்கம் முகலியவைகம்£ மனமகழ்ச்சியுடன் 

உபயோசப்படு2தியும், சிவாலயச் திருப்பணி முதலிய தர்மார்த்தங் 

கிழ் செலவுசெயதும், வேதாக்க சித்தாந்த நூல்களை gon wee 

செய்தும, அவைகளிற் உறப்பட்டிருக்கும் அ௮னுபந்த ௪துஷ்ட 

யங்களைக் கைபபற்றிக்கொண்டு வகதவனாயு மிருந்தான். 

மேலும் வேதங்களும் ஆகமங்களும் வடி.வுகொண்டு இருபுறச் 

Baus துதிக்கவும், தும்புரு நாரதர் விணைகள் பாடவும், af Gus 

கக்கடவுளும் முருகக்கடவுளும் விரபத்தரச் கடவுளும் சமீபத்திலி 
ருந்து ஆனந்தங் கொள்ளவும், இந்திரன் முதலானோர் சாஷ்டாங்க 
மாக விழுந்து வணங்கித் தோத்திரஞ் செய்யவும், மசாமகிமையையு 
டைய இருச்சிற்றம்பலத்தில் ஆனந்த நடனஞ்செய்யும் MIA NTE 
சடை யண்ணலாகயும் அ௮ன்புடையா ருள்ளத்துச் சுவையுடைப் 

பொருளாகத் தித்திக்கு மிறையவனாஇியு மிராகின்ற அம்பலவாண 

மூர்த்தியை நோக்கி வாசுதேவன் ௮னவரகமும் தொழு. ஐுசொண்டு
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as sani Miso om. Fo cya அவனூர்குச் சிவாபருமானிடத்தில் 

உண்மையான பக்இயும் நிராரையிற் பழக்கமும் உண்டாகிலக் ஈத, 

இதனாலே வாசு?நவன் சந்திர ஜடாகர ஈதர்த்தியாகிய சிவபிரானு 

டைப பாதபங்கயத்தை அடியிர்சகண்டபடி தொழுலுவருவான். 

வாசுதேவன் தோத்திரம். 

ஈடேசசறர்த்தியே! அடியேனுங்குர் சிவபோரர் தோன்றாமல் 

உன்போதச் கக்தருளுமையா அமரானே! மாணிச்மவாசசகர் இரு 

வாய் மலர் ந் சுரு. வியபடி. தருவா ச்சு மெ.ழமூ தி புதன் முடிவில் தி ரூம் 

சிற்றம்பலவன் கையெழுக் தென்மு பத்திரை வைக்க முழுமுதற் 
கடவுளாகிய எம்பெருமானே! உபபன்னியருக்கு் இருப்பாற்கடலை 

' யழைப்பித்துக் கொடுத்தவனே! இருஞான சம்பா சூரர்ந்தி சுவாமி 

கள் முதலிய மூவர்பாடிய தீபாவிடவேதள்கோத்திமாகிய தேவாரப் 

பதிகங்களை மாலையாசத்தரிக்தவனே! தில்லையில்அனவாதத்தாண்டவ 

மாடுகின்ற மெய்ப்பெு? எருபைநுகச்தனையுடைய மகிடாரூர 

னைச் சயித்க உலசமாதாவாகிய பார் வத யை வரமபாகத்தில் வைத்தி 

ருக்கும் சகீசனாகிய சிவபிரம ன! சக நட்சுள சர்த்தியாகய சவ 

னே! தேவாதி தேவனே! தயாங்தியகய ந3டசப் பெருமானே! 

பொல்லாத துக்க கோர பவரோக வாரியி வழுக்இஃகிடக்து ஜடாமு 

னியாகிய மனதின் சேட்டையால் துயர்பட்டுக் கூ.ற்றென்னு முதலை 

லாய்க் ரையாவதமங் காளாயிருக்கு படி.யேனாகிய பாஜகனைக் 

காத்தருளு மையா தம்பிரானே!புரண காரண புராக் சகனாய், நீத்த 

சுத்த புத்த நிஷ்கள நித்திய பரமானந் ஈனாய, பாஞான ௪யஞ் சோ 

தியாய, கர்த்தனாய், ஆனந்தணாப், மறை முடிவுங் காணரிய 

பேரொளியாய், முத்தியாகி விளங்கு பனாதிமுழு முசலான வடி 
வாய், தொழுபவ ருள்ளச் சடரொளிச் சுடராய், சுடரும் சுடராய் 

விளங்கும் வஸ்துவாய், நிகரிலதாய் கருவிகற்பமாய், நிருமலமாய், 

௮ருவமோ டுருவிலதாய் விளங்கும் ஈடேசப் பெருமானே! ௪தும 

ons திழவனே! படிந்து பணிபவர்கள் பவந்தோறுஞ் செய்வினை 
யாவும் சடிர்து தனது காருண்ணிப மாசிய உண்மைஞானத்தைக் 
கடாட்டித்துக் காப்பவனே! பிரணவ சொருபமான பெருந்தகை கி 

தம்பிரானே!
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சனிடம அன்புள்ளவனை! பக்ர் பொருளாய் விளங்கும் தெய்வமே! 

அகத்திற் பசையில்லாக கருங்கன் எனக்ரையுடைய சண்டாளர்க 

சச சசனன பாணப பிருழிபிற் நள்ளுாபடிச செய்லிப்பவனே! 

சுத்துவப பீாபஞாக்தைப் படைத்த சசகானே! வீறகிலே யிருக்குர் 

பியைப்போல ஊன் சரங்களிற் கஉக்.து உயிர களை யெல்லா பாட்டி 

அபபலகத்தாடுநின்ற பாமபதியாகிய  தில்லைகாயகனே! பந்தியே 

பொருளாக ரொண்டு Frais சிவயோக கித்திரை கொண்டு 

கிற்கு பெரியோர்கள் கொண்டாடுக் 2 ஈய்வமே! உப்பிட்ட பாண்ட 

மூடைக சுழிவதுபோல 5லையில்லாக இவ்வுடலை நானென்று அபி 

மானிக் கம் ஈரயே OMS HS சென்படா 7 இிலலைர்சு திபதியே!மறைமுடி 

வினிலாடு மாணிரசணியே! பொன்னே! மாஈசு?ம! பூணமே! தர 

ணமே'! திலலையில ரானாடன மீ. ரத்திவயே! நீ சரன் அது 

இது வென்னு மீயாவு தானப் வீளங்கும் வஸ்துவே! என்னாயகசே! 

பரஞ்சோதி2ய! பணிந்தாரகள் பாவங்களைப் பறறறுக்க வல்லவனே! 

ஞானவினோேகூன! ஸ்ரீகண்டலு £2ய ஈநடேசப்பெருமானே! அ௮ஞ்ஞா 

னம் சிறைபிடைபபட்டு ஜனன சாகரத்தில் அகப்பட்டுக்கொண் 

டிருக்கும் பகையா அடி மயன்பேரில் எள்ளின்டுனை யளவாவது 

இ.ரபைவைக் தாளுபையா சிவபிரானே! பரமானந்த பரஞ்சோ தீயே! 

மெய்யடியார்க றாடைய ஜனன பூக்சு விடாயினைத்றீ£க்குஞ் சிவனே! 

பாபிஃளின் ௮ராதியாயே மலநோயைத் £/ஞம் ஞானபண்டி தனே! 

அஎண்டாகார சிதாகாச௪ ரூபனே! புலிக்கால் முனிதொழும் பரா 

னே! மகைலாசனே! நடேசனே! சர்வான்மாக்களுககும் ஒருமுதலாச 

கன் றுணர்த்லுகின் ந கர். த்தனே! 
க 

நாயிற் கடைப்பிறப்பாய் நான்பிறந்து அசைவல்ப் பாசத்துக் 

குட்பட்டுத் துக்கத்துக் கேதுவாயுள்ள சரீரத்தைச் சுமர்துசொண்டு 
605 பொறிவழிப்பா யலையுமிச்தப் பாழ்மனத்தாற்படுர் துன்பத் 

தைச் சிக்காமல் அவதிப்பமெ நிர்ப்பாககியனாகியவடி யேலுக்கு உன் 
னைத் தவல். வேசாதர வில்லையே ஐயனே! இருக்கு, wer, சாமம், 
அதர்வணமென்னு கான்கு வேசங்களும் அறு சாஸ்திரங்களும் புக 

மத்தர்க உபாமசகேசேே! ்
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மஹா தேவனே! மஹானுபாவனே!பிற விவே கனையால் மெலிர் 
இருக்கு மடியேன் உன்பா காம்புறத்ை அடையவேண்டு மன்ப தா 
கக் கொண்டிருக்கும் வைராக்கியத்தை நிறைவேற்றும்படிநின்னயே 

நினைக்கு நெஞ்சகத்தையு நின்னையே அதிக்கு நாவைய மனுக்கி 

சகஞ்செய்யு மையாவென்று நான் வருந்திக் கேட்டுக் கொள்ளு? 

மேன். 

சோணசைலமாலை, 

நின்னையே நோக்கி விடாதகட் புலனு நின்னை யே நினைக்குெஞ் 
sap, நின்னையே துதிக்கு சாவுமெற் கரூளி நின்றிரு வடியின் 

வைத் தருள்வாய், தன்னையே றினா க்குச் சகமெலாம் காட்டுக் தரணி 

யோ டிகலிமே வினர்க்குத், தன்னையே காட்டு பலையெனுஞ் சோண 

சைலனே கைலைகா யக?ேன, 

இளமையாகிய பிறையின் சந்திரிகை பிரகாசிக்கவும், அபாண 

மாகிய புற்திலிருக்கன்ற சர்ப்பத்தின் றலையிலிருக்கு மாணிக்கக் 

காந்தி வீசவும், உலகமாதா வாகிய பார்வதி தேவி யொரபாகத்தி 

லிருக்கவும்,சையிற் கபாலமேந்திக்கொண்டு விரி தாறும்பிச்சைக்கா 
கப்போகும் நீர் ஆண வம்,கன்மம், மாயையென்கிற மூம்மலக்களையும் 

நீக்கி இருவினையொப்பு கூடி மனமென்பதிறந்து கற்போதங் கெட்டு 

உலகம் சவசொருபமாய்த் தோற்றும்படியான பதவியை அடைந்தவர் 
கள்போல அடியேனுமடையும்படி கிருபை செய்விராகில் அதறகுக் 
கைம்மாருக அடியேன் உமக்கொன்று கொடுக்கச் இத்தமாயிருப் 
பேன், அது யாதெனில் என்னிடமிருக்கு மனக்குரங்காம். நீர் 

அந்தக்குரங்கையுங் கரணங்களாகிய அதன் குட்டிகளையும் கொண் 
டுபோய் ஆட்டுவிப்பிராடல் போனவிடமெல்லாம் உம. க்கு வேண்டிய 

அன்னங் கிடைக்கும், அப்படி. கடைக்கும் அன்னம் உமக்கும, 
அம்பிகையாக என்தாயார்க்கும், உம்மையடுத்த அடியார்கட்கும் 

போ .துமானதாயிருக்கும், 

அடியேன் இப்படி சொல்லுவது கெருவத்திஷற் சொல்லிய 

தல்ல, இந்த மனச் குரவ்கினொல் அடியேன் படும் துயரத்சைச் சொல் 

ஈி முடியா ௫, ௮ண்ட பரெண்டங்களெல்சால் டென்று ஈடும்



தேகாபாசலக்ஷணம். ௭௯ 

மொ னாலும் மனமாகிய கூரங்கு அடங்க ஒடுக்கமாட்டோ 
Cuore Dg. ௮து பவெளிபபுறமாச உலாவுமாகில் அதைப்பிடி தக் 

கட்டி அடிதது அதின் ௮௩ட விகடத்சை அடக்டுப் போடுவேன். 
அ உடலாகிய கூட்டிலேயே ஈண்ணுக்குத் தென்படாம ுலாகிக் 

கொண் டிருக்கிறகே அதற்கு யான் செய்வதென்ன? அந்த மனக்கு 
ரங்கன் சேவ டையிலை கேரிடும தன்பக்களைப்பற் றி நான் யாரிடத் 

இல முறையிடடுக் கொள்ளுவேன். தேவரீரைப் பார்க்கிலும் அடி 
யேனுக்கு உயிர ச.றுணை வேறே ஓ.நவரு மில்லை, பஞ்சபூச பரிணாம 

மான ௮ண்டாண்ட பகிரண்டங்கட்சகெல்லா மகாத்துமாவாடிய 

உமசகு கான ஷனனியனலல, கான் உமது ௮ருளாணையின்படி இக்கு 

உலகத்தியகு வதேன். இஈஇிரிய வேடர்களிடத்தில் ௮கப்பட்டுக் 

கொண்டு தலிசகும பாமானுயிருககும் அடியேனைக் காப்பது உம்மு 

டைய ஈடமையா யிரா ஆ! 

சசலான்ம சோடிகட்கும மிருபாவருஷம் பொழிகின்ற மேகம 
போன்ற பரமசிவீன! ஆனம2பாத.த்தையே பொருளாகக்கொண் 

டிருக்கும என்னுடைய பாசததின வல்லமையை யொழித்து பெரு 

வாழ்வாகய பரமானஈத சேலவததை எனக்கு அனுக்கிரகம் செய்யு 

மையா சிவபிரானே! விகணகள் கன்னரியோடு தும்புரு நாரதர் 
பாட மாமலைநாயகி பா/வதிகூட மாலிசைக்கு மிருதஙகமுடன் 

பிரம ரளம கணி கணி ரென்னவ௮ம, தீம் தீம் தீம தீ மென்னவும், த்க் 

GS. shar. வெனவும, இததிமி திமிதிமி திமிதிமி யெனவும், 
இக்கட திககிட தரிகிட anne தகதக தகதக தகதக தகதக 

வெளவும், திகிதிக & தி கி Hage Saga யெனவும், திதிங்கத் 

தோம Gia பககக? — த்தீதிம் தெய் தெய்யெனவும் தில் 

லை ௪ சிற்சபையில் கின்றானர்தத் தாண்டவ மாடு மையனே[ 

பொங்கிய சமாதியைப் புரிகின்றோர்க்குத் தங்கிய ஞாஞாமிர்தத் 
தைத் தந்தருளுமையனே| சக்தி தத்.தவத்தைச் வெத்தினி லொடுத் 
இச் சுத்தமாயையை யொழித்து நித்தியமாக சி rela vcore 
ஞான த்தினிற் றத மேலோர்ச்கு ௮ண்ணலாய்ச் காண்பு Dey 
சேவதேவனே! திரிபுவனேசனே! சகெரமாதி பஞ்சக்காகே Be 

 



௮0 ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

மேனியாகக் கொண்டு அன்மாக்கள் பிறவியறத்தச்சக நிரச்சஞ்செய் 

பவனே! உபரிடத வாக்கியத்தின் உட்கிடைப் பொருளாயும்,முப்பத 

தாறு தத்துவங்களையுக கடந்த விடச் மேலிடுர் திருவருளாயும், 

சேவர்கள் விழுந்து வணங்கு கடவுளுமாகிய உன் FF Hh வடியில் 

விமுர்து வணங்குகிறேன் ஐயனே! 

தாத்தாகன தானன தானன Br AH HM GEMM சானன 

தாத்தாசன கானன தானன கன வென்றும், சானர்தாரன தானன 
ரூ தானன தானந்தாநன தானன தானன கானனரன வென்றும் கன 

க௪சபையில் நிருத்தஞ்செய்யும் பர பே! 

ஒனற கரும் பரஞ்சுடாச யொஸிீரும் வேதமாயக னே! 

யாரகளுடைய இரு சயமாகிய குட்டையி லடைபட்டிருக்கும் ne 

ஞானச் சேற்மி னெக்கலை அடித்துக் கொண்டுபோகும் ரான வள் 

ளமே! சூலபாணியனே! உன் துணைமகர்ச்கானினைக் தொழுகின் 
8 é ர் 

ஜேன் என்னைக் காச கருளுமையா! 

'கலையாடக் கலைஞானர் தானேயாகிப், பெண்ணாகிப் பெண் 

ணுக்கோ ராணுமாடப், பிரளையதிதுக் கப்பாலோ ஈண்டமா)) எண் 

ணா யெண்ணுச்கோ மெழுத்துமாகி யெழுஸ்சுடராயகிற்கும் பர 

னே,” ஐயனே! அஞ்ஞான மருளுடைய பி.ர்சனுகிய அடியேனை ௮ம் 

மருளினின்று நீக்கித் தசனதென்றுரைக்கு மவையெல்லாந் தள்வித் 

ஐன் சுதர்தரத்தினையு மிழர்து தோன்றுவனவெல்லா நீயாகக்கண் 
௪ . ௫. ௬. ட ந. « oo 

டானந்த மடையும் புண்ணியவான்களின் கூட்டத்தி லடியே Mac 

Gu யிருக்கும்படி யாவது, அல்லது அவர்களுடைய ஏவற் பணிவி 

டையைச் செய்பும்படியான பாக்கியத்தை யாவது அடையும்படி. 

யாக அ௮னுக்கசெகஞ் செய்யும்படி மனுவுசெய்து கொள்ளுகி?ென், 

இப்படியாக எமக்கு காதராக விருக்கின்ற பரமசிவனை, வாசு 

தேவன்' சார்வசாய் போற்றித் தொழுதுதொண் டிருக்க காலத்தில் 

ஒருகாள் அவனுக்கு நூலாசிரியராயும் சிெவபத்தி முதலிய வற்லிற் 
சிறக்தவராயு மிருந்த வேத பண்டி தராயெ விசுவனு த சாஸ்திரியார் 

அவனை நோக்க)அப்பா வாசுதேவா! நீ அடிக்கடி இவ்விய Camps Bo



தேகாடாசலக்ஷணம். ௮௧ 

மாகிய சிதம்பரம்போய், அ௮வ்விடத்திலிருக்குஞ் சிவகங்கையென்னுர் 

தடாகத்தில் மூழ்கு, இற்சபையில் உமாதேவியார் காண ஈடனஞ் 

செய்யுஞ் இவபிரானுடைய உருவத்தைக் கண்டு தரிசத்துவா | 
அப்படிக்கு நீ அந்தக் கடவுளைம் தரிசித்து வருவையாகில் அது 
உன்னை ஊசலாட்டுகின்ற இருவினைகளைய மறுத்து அறி 
வைக தந்து ஒளியுருவாக்கிப பந்தங்களைப் பற்றறுத்து ஆசையை 

யொழித்து மெய்யடியார்களி னிலையில் சேர் த்.றவிடும், மராபாத 

கங்களைச் செயதவர்களா யிருக்காலுஞ் சிதம்பாத்துக்குப்போய், 

அங்கு ஞானசொருபபாய் அனக்கத் தாண்டவஞ்செய்கன்ற அம்பல 

வாண கழர்த்தியைத் தெரிசனஞ் செய்வார்களே யால் ௮வர்சள் பா 

வங்களினின்று baa CNS Bua ast Bor, 

சிதம்பரபுராணம், 

“ கொடியவினை% கருப்பிடமாய் மிம்சபயங் கரமாகக் Kop 

கொண்ணுச், கடியகலி யுகத்துதிப்போ ரூய்யுநெயி வேறுளவோ 

கணக்கிலாத, நெடியவினை கடம திடவு மரி.துசதம் பரந்தன்னை நீங்கா 

தாதி, முடிவொருவு பதங்கண்டான் முடியாத வினைமுடிந்று முத்தி 

சேர்வா்””, 

வினா--ஜயா! அத்தலததின் பெருபையையும், அதற்குச் சிதம் 
பரமென்று பேர்வந்த காரணத்தையும், சிவகங்கையின் பெருமை 

யையும் அடியேன் செவ்வையாய்த் தெரிந்து கொள்ளாதிருப்பசா 
லதனை விவாமா யுரைக்கும்படி. கேட்டுக் கோள்ளுேன். 

விடை--மேற்படி தலத்ழைச் இதம்பரமென்றும், புண்டரிகபுச 
மென்றுங் கூறப்படும், தெதெம்பரமானது பெருமைபொருகர்திய 
விராட்புருட னெழுந்தருளி யிருப்பதற்கு ஞானாகாயமா9 விளங்கு 
கிற படியா லிதைச் சிதம்பாமென்று சொல்லப்பட... சித்தென்' 
ரூல் ஞானம், ௮ம்பரமென்றால் ஆகாயம், இதிலுளதாகய கனசஎபை 
யில் நன்று கண்களையுடைய பாமசிவன் ஆனந்த கிர்த்தனஞ்செய் 
கின்றார்.௮வருடைய'” மூர்த்தி கரத்தி லாயிசத்திலொன் அதான் சை 
லாசத்தி. லிருக்கு மென்றால், ௮ ததலத்தின் பெருமையைப் Cums 

கக.



௮1௨ ஆத்மபோதப்டீரசங்காமிர் தம். 

யாகிய என்னாற் சோல்லச் சாகதீயப்பமா? அப்படிப்பட்ட ௮ழ 5 

பொருந்இய கனசசபையைந்கண்டு தரிசித் வர்கள் வீஷ்ணுவிஞ லும் 

(ரம்மாலினாலுங் காணப்படாத முசீதியை யடைவர்க ளென்பதாக 

வேகங்கள் கூறுகின்றன. 

எங்கும் பிரகாசியா நின்ற விராட்புரூட னிதயார விந்தமான 

பழமையாகிய தில்லையில் அலுக்கிகசத்தி சொருபமாய்அம்பலவாண 

மூர்த்தி HOGG HG தாண்டவள் செய்வத யாதுக் கென்று வீனவில், 

இவ்வுலக மெலலாம் அலன் இருமேனியாக விளங்குதலின், அவன 

சைந்தாலன்றி உலகமசையாதாசலின், *-அ_டுவித்தா TOIT HOY 

ராடாதாமே' என்று திருநாவுக்கரசு சுவாம்கள் திருவாக்களித்ததம், 

அவனன்றி யோரணுவு மசையாது' என & தாயமானவர் கட்டளை 

யிட்டதும் இக்கருத்தைப்பற் தியேயா ம். 

C55 PU uns F on hos தாடைச், GG மு மாடச சிவசத்தி 

தானாட, வைத்த சாரசா மாட பறையாட, வத்தனு மாடினா னம்ப 

OER BCH” 

இனிப் புண்டரிக புரமெனசகூறுவ சற்குக்காணம் யாதெனில், 

தாமரைமலாபோ லிருக்கின்ற கென்று சொல்லப்பட்ட இதையா 

விந்தத்தில் பரப் பிரமம் எப்போது நிலையுற்றிருஃ£கன் ற படியினால் 

அந்த இதைய தாமரைக்குப் புண்டரிக புரமெனறு பெயராயிற்று, 

சாந்தேதோககெய உப நிஷத்தில் *பிரமபுரமாயெ இநதச்சரிரத்தி லுள்ள 
தகரமாகிய அ௮ப்புண்டரிக விட்டினுள்ளே யிருக்கும் ஆகாசம்” என் 

பது முதலாகம் தகரவித்தை கூறப்பட்டது, இககே அகாசம் என் 

றது பிரமமாயெசிவத்தைப் புறத்துமிவ்வாறே டப்பிரமாண்டம் பிரம 

புரமெனவும், இப்பிரமாண்டத்தி னுள்ளே யிருக்குர் தில்லைவனம் 

புண்டரிகவிடு எனவும், தில்லைவனத்தில் கிருத்தஞ்செய்யுஞ் சிவம் 
ஆசாசம் எனவும் கூறப்பமம், 

தாவரமாயெ அண்டமும் சங்கமமாகிய பிண்டமும் சமமாத 

லால் பிண்டமாயெ சரீரத்தில் இடைக்கும் பிங்கலைக்கு ஈடுவிலுள்ள
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சுழுமுனாகாடியும், பிரமாண்ட ச்திலுள்ளவிப்பரசகண்டத்திலே இலங் 
கைக்கும் இமயமலைக்கும் ஈடிவிலுள்ள இல்லையும் சிவன் ஆனந்தடூருத் 

தஞ்செய்யும் தானமாம். ௮ச்சிவன்ரிட்கள சொருபமானதினாற் கண் 
ort) yD LITT SEAN, வாக்காறறுதிக்கவும், பனத்தானினைக்கவும், 

அறிவர லியவுங்கூடாத பொருளாகலாற சத்தவெளியாகிய அப் 

பிரபத்தைச் சிதாகாசமென்று உறுவறு, 

சிதம்பரபுராணம். 

சொற்றவுடற் கமலநிக ர௬ுளக்கமலம் பிரமமுமை தொன்மை 
தன்னா, னற்றகைய புண்டரி5 வகமாயிற் றந்தவத நண்ணலாலூன், 

பற்றுடலம் புரபெனப்பேர் படைத்சலுபுண் டரிகவகம் பற்ழிநித் 

தம், பெற்றபிர மங்ககன ௮வமையாற் ககனமெனப் Cu papier. 

இந்த விராட் பு நடனிருக்கும் தலமாகிய தில்லைக்குப் போய் 

தாண்டவ ராயனாிய நடராஜ ஈ21 )நியைத் தரிசித்து வதால், சிவ 

சாயுச்சிய முந்தயை யடைய பார்க மேற்படுிமமென்பதாக ஞான 

நூல்கள் பேசுகின்றன. ஞானாகாச சொரூபமாய் அனந்தத் தாண் 

டவஞ் சேய்யும ௮மபலலாண ஏராத்தியைத் தெரிசிக்கும் புண்ணிய 

வான்களுக்குமாத்தா மெயஞ்ஞானங் கிடைக்குமேதவிர ஏனையோர்க 

ளுக்குக் கடைகக மாட்டாழு, இது சத்தியம் சத்தியம் முக்காலுஞ் 

சத்தியமேயாம், ஆன்மபோதத்தைக் தொலைத்துச் இலசாயுச்சிய 

மடைய விருப்ப முள்ளவனா யிருக்தால நீ தப்பாம லடிக்கடி 

இல்லைஃகுச் சென்று ஜெக மண்டலம் புகழும் பரமண்டலமாகிய 

கனசசபையிற் நிரு நடனம் புரியுங் கழல்தா வென்று ஈடே 

சப் பெருமானைக் கேள். இதுகிற்க, 

இனிச் சிவகங்கையின் பெருமையாதென்றுவினவில்,இர்த த்தீர்த் 
தத்தில் பலதரம்கூழ்கனோ ரினிப்பிறவாகெறியடைவர்,ம.நுச்சக்க 

வர்த்தி என்பவருடைய குமாரனாகிய இரணியவன்மனென்பவன் குட் 

ட மோயால் அுன்பப்பட்டுக்கொண்டிருர்தனன், ௮வன்௮ந்தக்கங்கை 
யில்மூழ்வெகண்டாகாரபறிபூரணமாகி யோக்கிகிற்கின்றபேரின்பமா 

இய ஈடேசனைத் தெரிசித்துவக்ததில் அக்குட்டநோய் நீங்கித் திவ்விய 
தேத்த யடைர்ததாகர் சொல்லப்படுகின்ற, தில்லைத்தலத்தின்



௮8 ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

வேருமையை விஸ்வநாத சாள்திரியார் மேற்கண்ட படி. சொல்லிய 
தசை வாசுதேவன் கேட்டு அடிக்கடி தல்லைக்குப் போய் சுவாமி 
யத் அதித்துப் போற்றித்தொழுது தரிசனஞ் செய்துவருவான், 
அப்படியிருக்க aero seer sar தரிசனஞ் செய்து தன் னிருப் 

பிடத்.துக்குச காட்டுவழியாக வருகையில் வழியிலே ஒர லவிருகூ௨த் 
தின்ழே பிரமசேஜசை யுடைய ஒருதபசி நிஷ்டையி லிருக் 

ததைக்கண்டு இவா மோட்சத்திற கேதுவாகிய தத்துவ ஞானத் 

ong Fun Bsa ௮ருரரா யிருப்பானொன் றெண்ணி அவர் முன் கை 

சட்டி நின்.றுகொண் டிருகசான். அவா நிஷ்டையி லிருந்து விழித்த 

போது வாசுதேவனைப் பாது 8 யா? இங்கு ஏன்வந்தா யென்று 

வினவினர். “புணார்த பாவமெலாம் பரிபூரண முணர்ஈதஞானி விழி 

பட வோடுமே யென்று” ஆனோர் கூறிய வாக்குப்படி வாசுதேவ 

we Gp Apis wows வெசசா யகன்று போனபடியால், 

அவன் நிஷகளங்க பனதுடன் சுவாமி அடி யேனுச்ரு ச் இட்சை 

செய்து பரபஞானேபதேசஞ் செய்யவேணுமெனறு விண்ணப்பஞ் 

செய்தான். தபச லாசுரவ னிடததில் ஞான சபபாஷணை செயத 

இல் மோகத்தைம் கொடுக்கும அஞ்ஞான கறபீதமாகக் காணபபடு 

இறபிரபஞ்சத்தை மெய்யென அபீமானித்திருக்கும் புறபபற்றுஷ் 
இவெப்பற்றும முற்றுமொழிஈது நிததியாநித்யவள் துவிவேசம - இக 

மத் தார்க்த பலபோக விராகம்-சமா திசட்கசம்பதது- முமடசுத்து 

வமென்னெற சாதன சதுஷ்டயங்களி னனுஷடானஙகளை வீசே 

ஷமாய்க் கைப்பற்றாதவனாயு மிருந்ததைக்கண்டு, அப்பா வாசுதேவா! 
கொஞ்சநாள்சழிர்தபிறகு உபதேசஞ் செய்கமேனனமர். இத்தே 

கம் நீரிலெழுதிய எழுத்தைப்போல நிலையற்றதென்று வாசுதேவ 
னெண்ணி ௮தைக்கேளாமல், சுவாமி இப்போதேமும்மல வழக்கை 

Saas பிறப்பையறுக்கும்படி யாகிய ஞானோபதேசஞ் செய்ய 

லேண்டு மென்று பிடிவாதமாய்க் கேட்டான, அராகமுசல் ௮கங் 
காரம் வரையுமுள்ள பதின்மூன்று குணங்களையுங் கைவிட்டு, சிவ 
'பத்தியிற் சிற் இிருப்பவர்களாய்ச் சாகனசதுஷ்டய சம்பன்னர்களா 
யிருப்பவர்களுக்குமா த்தரம உபதேசஞ்செய்டிம்படியாக ஞானமூல் 
களில் விதித்திருக்க, இவன் இப்போதே உபதேசஞ் செய்யவேண்டு 
மென் தாக அறியரமையாற் போராடுகரானே தொண்ணூற்றாறு
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தத்துவங்களையு நிய நிகளைர்தவர்க்கல்லது இப்படிப்பட்ட அபக்குவ 

னுக்கு உபதெசன்செய்கற தானால் மலாந்தவாசளையுள்ள புஷ்பத்தை 
மூக்கில்லா தவனை முகரரசெய்வதற்கும், குரூடன் கையில் சண்ணாடி 

கொடுத்து அவன் முகத்தைப்பார்க்கச் சொல்லுவதற்கு மொக்கு 

மாகையால், இவனை ஈம்மைவிடடு நஈலமாய்க்9தாலைச்கவேணு மென்ப 
தாச வெண்ணி அடியிர்கண்டபடி வாசுதேவலுக்குக் கூற லுற்றார், 

பசுவர்ச்கதகிற் சோச்சுசிதாபாசஞகய ஆடவனே !துடாப்பிறகி 
லெங்கொடு கோய் தொலைக்க ஒருவனுக்கு உபசேசஞ் செய்கற.சா 

னால் முன்ன சாயக் குருகச௲ணை பெற்றுக்கொண்டுதான் உபதே 

சஞ் செய்யவேண்டியது ஷிதியாகையால, தகஷணை கோண்டுவா! அப் 

படி 6 சொஸ்ொப்பட்ட தர௲ணை அபாசமானதாயும், அருவருக் 

கப்பட்டதாயும, நாற்று பூள்ளதாயுமிருக்க வேணுபென்பதாகச் சொ 

ன்னா, HY? FLUID BA, வாசதேவன் கொண்டெருவதாகச் சொல்லித் 

தன் னிப்பிட திறகுப போய விட்டான். 

லாசுதவலுக்கும் கெட்டவஸ்து. இன்ன தென்பதாகத் 

தெரியாமல சிலகாள் மனக்குழப்பத்தைக் கொண்டவஞாயிருர் 
தான். அப்படியிருக்க அவன் ஒருநாட் காலைப்பிரவிர்த்திக்குப் 
போகையில், மலம் தூர்க்ககதமான காற்றமடிப்பதுகண்டு, இது 
கெட்டவஸ் தவா யிருபபதால் இதைத் தான் காணிசகை 

யாகத் தவ௫ிக்குக் கொண்டுபோய்க் கொடுக்கலா மென்று 

எண்ணி,வேத ழு லாகிய கலைகளனைத்தையுமுணர்ந் த தன்னூலாகரி 

யரிடத்திற்குப்போய் நடா தவிருத்தாக்தத்தை அவருக்குத் தெரியப் 

படுத்தும் தன்னெண்ணச்தையுஞ்சொல்லினான்,௮டஅடவாசுதேவா! 
வாசுதேவா[புத்தயில்லாதவனே/சிமி.தும் மலம் கெட்டவஸ்தாகுமா? 
ஈல்லது. நேற்றையதினம் 8 என்னபோஜனஞ்செய்தாயென்.று கேட் 

டார். அதற்கு வாசுதேவன் ஐயா! தரு சினேகிதன் விட்டில் 
ஈடந்த விருந்திற்குப் போயிருக்ததில், மிட்டாய் இலட்டு நர 
லிய இனித்த பண்டங்களையும் கல்ல போஜனங்களையும் உண்டே, 
ளென்றான். அதற்கு ் நூலாசிரியர் வாசதேவா 1 ரீ உண்ட! பதார்ச் 

தீங்கள் ஈல்லலஸ்.துவா யிருக்க ௮தனாலுண்டான மலத்சைெய்படி



Ate ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

கெட்டவள்!து வென்று உறுவது;௮து உன்னுடலிற் கூடியிருந்த தஸ 

லல்லவோகெட்டது! கையால், உன்னுடல் கெட்டதா?ம்ட்டா 11, 

இலட்டுங் கெட்டதா? நீ சோல்லென்றார், மலத்தில் விளைந்க புழு 

க்கூடான இந்ச வுடல் அசுத்தமான தென்றும், சலம்-குடர் -கூளை-த 

சை முதலியன நிறைந்துள்ளனவென்றும், அது காடோறு மில்வித 

வசங்கெதமாகயெ மலபறகலியதைச்சேர்ரீது வளாக்க சன். றுமறி 

யாத சிலர் குதினாமுலிய வாகன ங்களின்பேரீலே மியுலாவித் தரி, 

அ தளுக்குசளுக்கு என்கிற வீச்சுகமாக் காட்டில் இட 

ன்று ஒரு தினத்தில் தனக்குள்ளிநாக அவி வெளியிற் போக 

மயான த்லுக்குப் போய தியில் மலந்து ஒரு பீடி சாம்பலாய்ப் போ 

கத்தக்கதை  இர்நாளளவும் நீ யறியாயா? வாருறேவா! & 

தை நன்றாயோ௫ித்துப்பார். இப்படிப்பட்டஅபாசமான தேகத்தைக் 

தான் புத்தி காழ்ர்சியுள்ள நாட்டான்௧ள அசைத்தான் நபிமா 

னித்முப்பெபருமை கொண்டாடித் இர்கிறு/களன்றிப் பஞ்சபூசு விகார 

மாகிய தகம் தாங்களல்லவென்னு மண் மையினை அிலார்களில்லை, 

வள்௱ெலார்சாத்திரம். 

சத்கமலேன் பொமியல்லேன் செறிகரண கானல்லேன் 

மூகபிரா ணனுபல்லேன் முழுப்பிரம நானென்னர் 

சோகமெனப் பாவிக்கிற் அகழுனிவ வுயிர்க் தடையபோம் 

மாகமுறு மதிபோல விங்குமுன்றன் மதிஜானே, 

Dosh கர்மபூமியில் தோல் எலும்போடு நரம்புகொண் டிடை 

யிற் பிணிஃத கொழும்கசை மேய்ச்த வுதிரச்சிறு புழுக்குரம்பை 

யாகியஅருசியான பூதவுடல் கீர்க்குமிரிபோல நிலையில்லாம லிருக்க 

அதை நிலையென்று கருதிய ஜீவர்களஅவி3வேகத்தால் மாயவாழ்க்கை 

யாயெ பிரபஞ்ச மோகத்திலாழ்வார்கள், விலையினாலெடுக்த அந்தத் 
தேகம் மாயா சம்பந்தமான பஞ்சகோசத்தாலுண்டான தென்பதை 

யும், அது நிலையற்ற தென்பதையு மறியாது ௮தை நாளென் நபி 
மானித்து, கிராமயமும் கிஷ்களமும் கிர் விகற்பழமு மாய சிவபெரு 

மானை ஏற்றித் தொழாமல் மறந்து போவதாகிய மதிகேடான பேத 
மைக்குத் தண்டனையாக வண்டியி னுருளையைப் போல் கீழது
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ச ௪ * rf ° € ° ச் ° * 

மேலதாய்ச் சுழன்றுசொண் டிருக்கப் பட்ட ஜனன மரணத்திற் 
a ஓ ர்க * . ரூ உ . ச. ச 

சுழன்று கொண்டி பலளித துன்பங்களை யச்வொாசு ள.றுபலித்துச் 

சொண் டிஈப்பார்களன்று வேகாகச மங்கள் கூறுகின்றன, 
9 ர் ர் ன் 

வாஈசேவா " தேகாபாச வரஷணமின்னதெவ்பதைப்  பறிதி 

நாம் கூறு?ன்2 ஒம். சேள். பஞாகோசத்கா ஓண்டான இந்தத் 

சேசசசை நானென்றுகஉமி அசனிட த்தில் எவன் அபிமான ச்சைப் 

பாராட்சகிரனே. அப்படிப்பட்ட மானிடன் வீணாயக்கசெட்டுப் 

போலா னென்று அறிவாயாக, பாம்பானன தன்னுடையகோ 

லைச் சானென்றும், படிழயான.து தான uF sae உண்டைக் தானே 

ன்றும், சொல்லுக் சன்மை Wont PTY உடையதன்று, அத்தகை 

மைபோல், பஞ்சேக்இரியர்கள் வாசமாயிருக்கு முடம்பை இதர 

பாரனானவன் தானென்று OFM VED FH WIM hI FULID SYM Be 

திருவிளையாடற்புராணம். 

விடம்பயி வெயிறறர வுரியும் வ் றை 

ருடம்பையுக் தானெனு௨உ கொள்கைக் 7த காலோ 

நடம்பயில் உத்தரி னடி௩கு மைவர்வா 

முடம்பையுந் ந் தானென வுரை ந்கற் பாலோ. 

ஒருவிட்டில் குடிக்கு லிக்கிருப்பவன் அக்தவிட்டைச்தன்சொரத 

மென்ன பாராட்டிச் சொல்லக் கூடாததுபோல, தேகியென்.றுசொல் 

லப்பட்ட ஜீவனாகிய வொருவன் கான் இல ராளைக்கு லாசமாயிருக் 

கும் இவ்வாபாச தேகத்தைச் தனக்குக் சொந்தமென்று கூறலாமா 

கூறக்கூடாது, ஆன்மாக்களில ஜகத்.து மோகத்தை யடைந்தேரர்கள் 

மாத்திரம் பொர்துபோ லமைந்த விந்தத்தேகத்தை நானென்று 

கூறுவார்கள், தேகத்துக்கு வேறாகிய ஆன்மா பொய்யுடலாகய 

இவ்வீல்லத்தில் வாசமாயிருக்கிற சதென்பதை யுணரார்கள், ௪௮ 

விஞ்ஞானாகந்த மயமாகிய சாரண சரீரத்தையும், மனோமயமாதிய 

சூக்கும சரீரத்தையும், ௮ன்னமயம் பிராண மயமாகய தூல சரீரதீ 

தையும் பொருந்தி யிருக்கன்றதோ அனைத் தான் அுன்மா வென் 

அம், ௮ல்ல.து தேூயென்றுல் கூறப்படுவது, ஆன்மா ஞானசொருபி, 

Hog பிரருதியாகிய பாச சம்பந்தத்தாற் பசுத் தன்மையை



AS ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

யடைந்து ௮வலமாய்ப் போகிற, ௮ன்பாபீரகரு& சமபந்சமீல் 

லாதபோது ௮அதுஞான சொருபியாய் விளங்கும். 

வள்ளலார் சாத்திரம், 

பாசத்தாற் பசு வெனப் பகரப்பட்டன 

பாசந்தா னிரிதாப் பதியென ப்படங 
BEA 61 குருடெனக் கழறப்பட்டன 

காசந்தா னிரிதரக் கண்ணெனப்பமம, 

பிரகிருதி சம்பந்த முண்டாரும்போது அதமாவிஞற் செய்யப் 

பட்ட பலவித கன்மமானத அவ்வான்மாக்க எெடுக்சப்பட்ட 

வுடல்களுக்கு முனனிலை காரணமாயப் பலவிதமான பு9ப்புக்களை 

யுண்டாக்கியும், ரானாவித சனனங்களை யுண்டாச்கிபும், ப௨பேதங்க 

ளா யிருப்பதாயும், அககன்மம அன்மாக்க ளெொடுக்கும் பற்பல ஜன் 

மங்கள்தோறுஞ் சென்று பொருந்துவதாயு முளது. 

இன்னும் இக்களமம் வரும் வழியைப்பற்றிக் கூறுவோபகேள், 

௮க்கன்மம் சாதி, வாழ்காள், புசிபபு என்னு முறைமையை யுடைய 

தாக வருவழி மூன்று விதமாம், இப்படிவரு மூன்றும் இரான் 

மாவிலே கூடிவருகிறது ஊழ்கினைப் படியாகும், அக்கன்மதழை 

யதுபவிப்பது அ௮வ்வான்மாக்கள் முன்செய்த ௩ன்மை ஜீமைகளின் 

மூறைமையன்ி இவ்விரு வினைகளில் எவ்வினை மிகுதியாய்ச் செய் 

இருக்கின்றனவோ ௮வ்வன்மை மென்மைக.. 8டாகவநது பொருந் 
தும், அவ்வாறு வற்.துகூடும் கன்மம், ஆதிதைவிகம் - ஆதிபெளதி 
கம் - ததியாத்மிகம் என்னும் வாயிலாகச சுகதுக்கங்களாய்ப் பொ 
ருந்தும். இவ்வாற்றால், நன்மை இமைகளைச் செய்துவருகின்ற அன் 
மாக்கள் மேலு மேலுஞ் சனன முண்டானகைக் கேதுவான கன்மங் 

களைச் செய்துகொண் டிருக்கும், 

சிவப்பிரகாசம், 

கன்மகெறி திரிவிததற் சாதியாய போகக் கடனதென வரு 

மூன்று முயிரொன்மிம் கலத்தல், தொன்மையதூ ழல்லதுண வாகா 

தானுர் தொடங்கடைவி னடையாதே தோன்று மாறித், தன்மை
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தரு தெய்விகமுற் பவுஇிகமான் மிகமாக் சசையிறு௮ மசேசனசே 

SMES NG Mmm, நன்மையொடு திமைதரு சேதனனும் வெ 

ணாணாடிலச ஹாழ்வீளையா ஈணுகுர் சானே. 

விை-ஐ. தி போற் PU Lat at. அருவன் வாடகைக்குக் குடியி 

he Rd விட்டைச். ஈன் சொக்கமென்று கூறுவகானு ல பிசகு 

சான். ஐனால சிசாபாசன் எதைச்கொண்டு சமல காரியத்தையு 

கடத்தி. சோள்ளுகிறா/ஷனோே அக்கா சரீரத்தை யபிமானித்து 

அநதைச்சொர்ரம் பாராட்டி நானென்று சொல்லுவசனா ல கெடுதலை 
e உ சு ச 

RTM AFD Hh காரண 2மன்ன? 

விடை--ஈ2லரசாணமாரயுடி தததுவங கடர தனிப்பரம் பொ 

ருூளாகியும், Prony னல ஏயெயாகிய நடேசப் பெருமா னைதி 

ன்தித்துப் பபற்ற FOGTS otf 5 Bay ca யவாா னக்கு இரவலா 

கச் கொரிக்கபபட் ஒருசக £ அகதப்படி செயயாமல், புதல்வன் 

பனைவி பிவாகள ip b Su களையும், வீடு வாசல் ஆடை ஆபரணம் 

இவை மு.தலியவைகமாயு மன்ன வை பென்றும், தேகெரு 

அன்னியமா பிராது பிசற்றை நகாளனெனறு௨ கூறலாமா? 

சசி௨ர்ணபோதம். 

TO ATM. DIM TL, WY மகன்றையல் பாய்மா 

விபட்கண் பூகவசால கையா னென்னதென்றுக 

தீனா யுரைபபா। வகுரதீர ர வளைத் 

sider நயர்ர்முற் சொலத்தக்க தன்றே, 

அறிவானந்தசித்தியார். 

அன்னமயம கொண்டெடுத்த வுடல்களு மாயிழையும் 

பின்னமு..ன் வருபிளளையுஞ் சுற்றமும் பேருலகின் 

wer guna திரைமூப்பினு கோயினு மாளக்கண்டு 

துன்னுமறிவி லான்மா A goa g சொல்லுவசே, 

விஞ--ஐயா! இர்தத்தேகத்தித்குள் தேகி யொருவ எிிருப்ப 

தாகக் கூறப்படுெதே அப்படிக் கிருப்பசுற்குப் பிரமாண முண்டா? 

௧௨: ப



௬௦ ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமிர்தம். 

விடை---பிரமாணமுண்டு, ௮து எப்படி யென்றால், மதம் பொழியா 
கின்ற யானையைப்போல் மரத்தா லோ௱ஈருவஜஞ் செய்து அச் 

குள்ளாக வோர் புருடனின்.று நடச்தினால்,௮து துதிக்கை கால் கண் 

(ழதலியன வசைத்து மெய்யானையைப்போல கடக்கும்; உண்ணின் 

றவன் நடத்தாதபோது சும்மாிடககும,௮வைபோல சீந்சக்தேக க 

த்த நஈடத்தாசபோ து பிரேதமாயக் கடக்கும் 

ஆத்மபோசம். 

மாக்கைபா விற்குள்ளோர் மைஈத ஸிருக்தாட்டிற 

சேருச்கி யதுவாட்டுஞ் செய்கைபோல்--தரிக்குமுட 

வாட்டுவா ஞட்டினா லாமிமவ ஞட்டாக்காற 

மாட்டம்போ லாகுமிது காண், 

சசிவர்ணபோதம், 

*கடக்குஞ் சரம்பண்ணி யுண்ணின் ஜொருகதன் 

கைபாத கன்னங்கண் மெப்போ லியங்குய் 

டெக்கும ஈடகதா விடத்திவ வுடம்புங் 

இடக்கும் மொருத்தன் னடத்தா வீடத்தே.” 

என்பதனாற் காண்க. 

இப்படியாகத்தேகத்தியகுத் தேவேருயிருக்க இர சமாம்ஸபிண்ட 

மான தேகத்தைமா னென்னலாபா!பஞ்ச பூத விகாரமாகிய தேகமுதல் 

இத்த பரியந்தமும் நீயல்லவென் ற.றீஈதுகொள், தேகம் நீயாயி 
ருந்தால் உயிரநீங்கி விட்டபின் உன் தேசம் ஈடமாடரமற் 

பிரேதமா யிருப்பானேன்? இதை நீ ஈன்றா யோசித்துப் பார். அப் 

போது தேகம் வேறு தேகி வேறென்று நாம் கூறுவது உண்மை 

யென்று ரீ ௮.றிர்.து கொள்ளுலாய், உனக்குச் சிவபிரான் இம்மானிட 

தேகத்தைக் கொடுத்தது தன்னைத் தொழுவதற்கு இரவலாகக் கொ 

டுத்ததென்று மேற்கூறி யிருப்பதற்குப் பிரமாணம், 

வைராக்கியதீபம். 

கருமமொன் தியறத்றப் பிறர்கையிற் கருவி கவர்ச்துளோன் பினு 

மவர் கொளுமுன், விரைலினண் ணியசெய் யாதுமற் றதையே மிகச்



தேகாபாசலக்ஷணம். ௯௧ 
சு . சட்ட on ஈ 6 . * ௪ டி ௪ப பத்து கோக் குதல்போல், புரையில்விட் டின்ப மடை கவச 
தற்குப் பொருக்கிய வரு கவஞ் செய்யா, சொருகண மேஜனு கி%ஃை 

கடர . ச . 

யிலிவ வுடலை யொப்பனைர் செயறுரோம் ரூத லே, 

வினா, ஐயா? வீட்டின்ப மடை ருவகர்ரு உடலைக் கொடுக்கப் 
ஷி 

பட்டதென்று ரொல்லுகரே பல்வுடலைக் சொண்டு தவரொனை 

Passes பி ச ரீ பூகின்ற து, 

ஸளிடை, அடியிற் கண்டபாட்டி ப் ௩மியாடி சொ வண்டிய, 

சிவஞான சித்தியார். 

பனமது நினைய வாந்கு வழுத்தமக் திரங்கள் சொல்ல 

வினமஃர் கையிறசகொண்டங் கிரசி;த தெய்வம்போற்மிச் 

Flom Ps Man aT PER ெயலற மானால் யா க்கு 
* சர * . ச 

முனமொரு தெய்வ மகர செயர்குமுன் னிலையா மன்றே, 

விஷயங்க எளிப்படி யிருக்க அஞ்ஞானிகளாகயெ சிதாபாசர்கள் 

சேகங நஇிடைத்சர் குண்டான காரணத்தையும், அதனா லுண்டாகுர் 

ன்பத்தையும்,௮த னனாசார Madam மான அருசியையும், 
அதன் அனித்தியத்தையும், பாசததொடர்பாலப்2போதைக்மப்?பாது 

வேறுவே நுடலாய் மாறிவருவதைய மாராய்ச்சி செய்யாமலும்) 

அனாதி ரிகதியஸ்வய சுபாவ பிரம்ம மாயும்,அகண்ட சுத்த பரமாத்ம 

பிரமமேஸ்வர மாயும், சிவ மசாரூப மாயும விஷ்ணுசொருபமாயும், 

பிரம சவஸ்வரூபமாயும், சுகுணதரிசன திரிஸ்யரூப பாவாகாரமாயும் 

விளங்க சர்வத்வகோலாஹல இருஷ்டியாதியபஞ்சூருத்தியத்துடன் 

தில்லைச் சிற்சபையில் கிர் த்தனஞ் செய்கின்ற கித்திய வஸ்துவான 
சிவபெருமா னாகிய பசுபதியைப் போற்றித் தொழுது ௮வலுடைய 

கமல மலர் போன்ற பாதங்களை யடைய முயற்சி செய்யாமல், உண் 

டலுடுத்த லாகிய இன்பமே போந்த நெறி யென் றெண்ணிக் சாம 

போகத்தை விரும்பி ஒருசாள்பொ௫ித்ச வுணவையே மீண்டு மீண்டும் 

புசித்து ஒருசாள் கண்ட காட்சியையே மீளவுங் கண்டு, ஒருகாள் 

கொண்ட கோலத்தையே மீளவுங் கொண்டு, ௮ிற் களிப்புற்று, வாழ் 
சாட்களை விணாட்களாகக்கழித்து மாண்டு போவார்கள்! இப்படியாசு



ம். ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமீர் தம். 

அஞ்ஞானிகளாகிய சிகாபாசர்க ஸிறழக்கறதும பிநக்கெலுராயி 

ருப்பாகமிள தவிர ஜனன சாகரந்தைக் கடரக மூயறசி் செய்யா 

கள், இவர களுடைய கோகச பெபபோ ங் காமவிஷயங்களையயெ பற 
SE DH. 

ஞானவாசிட்டம். 

+ “} on ச் 

ழ் உணட. ளி ots ify Uf oO ய] LO anol b ot a கொ நர [கண 
ய, 

. a கட்டட 

கட கர Bw (Liat a} bh Fr en iow Vv oh Ob ht 

ச r c ச் னர 

கொண்ட ரோவமே ரீ ரவு ஈசாளகினற டூ தனல 
பர fy . ர் ௩ 7 ee விண்ட மேலவா நாணுமு கெரபிவோர மிவனு து 

வ்ரசணாயிருாதாலுப, Pool ov aT He KI Qu, BI ops GS 

சாதி யெனறு சொலலீச காணடு சீரிபவளு யிருஈ தாலுபட எவன் 

அசுத்த தக்கமாயாள கெகழம, ௮ ரனா சா/ு௩ இரதிரியா தி 

ணங்களும், அத்2தக dy pod மடபபய 7 Veo MW Lf 031 தவரும், அவை 

களினின்ற பு௫க்குஞ் ஈஈகாதி விடயஙசாரரிய போகங் களைப், 

அவைகளைப புசிபப3  குஃவியாய ம பஒப. சசேநதிரியங்களும 
Ly ‘ fe (4) ட் 7 a b ob Co ச் 

இளமையும், செலவமும், உமாச் சாரபாயுளள குடமபங்களூமாகிய 

பலவகைபபா: டி ருகசின்ற கேசாதப பீாபளச வாழ்வுக ளனைத 

அம் நித்திய2மன்று ஈமபுகிருே அபபடிபபட்டவன ஞானத்துக்கு 

a Sor Sus tip ஞஞானததுககு மரசளாய மிஈபபான, இப்படிப PUT AIL, BYE) OF BS னய மறு கத! (படி 
பட்டவன் ௮ராஇ கேவலத்தற களிபபு கோயாத செமபுபோ 

லிவின்ி ௮ஞ்ஞான க்தில மூழ்கிக் கிடக்கும் அனமாமகளில் ஓரு, 

வனா யிருப்பான். இவன் எஞ்ஞான்றும் கரமூபோகம்களை யணுப 

வித்தக்கொண்டு அனந்த கேரடி ஜனபங்களில நொநது நொந்து 

துன்ப வெள்ள்த்துள்ளே களைந்து அவதிப பட்டேக்கொண் டிருப 
பான், பாசபந்தவலையி லகபபட்டவர்கள் யாரோ அப்படிப்பட்ட 

வர்களெல்லாம் பிறக்க்வு மிறக்கவும் ஈரசவேகனைக்கு ளழுச்தவும் 

அளாயிருப்பார்கள், 

லிஞா--ஐயா! தேகத்மைக் கொண்டு ௨லகத்தார்கள் சகல கா 
ரியம்களையும் நடத்திக் கொண்டு ௮தைப Cures gs gr பேரு



தேகாபாசலக்ஷணம். Soih 

மைப் படுத்திக்கொண் டிருக்க அசை பகாசார முள்ள தென்று 
௩ கிம்ஷதப்படுத்துமின் ரோ அதெப்படி யிழிவாய்ச் சொல்லக் 

கூடும் ? 

வீடை. அரி ச்ச ப கற் ரூ இய க்பாயுளள Df FTF 9 1S SE OBI 

ome guy sr Cgrawlwaing 9 HED pa அடிக்தமாகிய த 

அனுசாரம் யாதென்றுவினவிஉ Qe rr gueCazin கேள், 

உலகாம்பிகைதுதி. 

ஓன்று மலச் சாடி லொன்பது பிறலவ் வொன்பதினு 
ச ரூ . 6 4 * * 

கன்று பலாசெடில விரமெச் கேபழு நீர்வட் டன்றைக் 

சன்றுதுடைபபிறும் போகாதுபாழ்ச்த வருவருப்பை 

யென்று இடைப்பணுலகே சாக ிதிலுநன் ற, 

திராவிடமாபாடிய முனிவர். 

புதவுட௨ விண்பாடு பட்டவுடல் FY gas 

FoF. லொன்றுங்கா கா சவுட---லிக நவுடல் 

வைத்தப்பார்ம தென்ன வலிய வுயி/மாய்த்துச் 
செத்துபபோ னாலுநல்ல சே, , 

நாலடி யார். 

தோமப்போர்வை மேலுர் துளை பலவாய்ப் பொயம்மறைக்கு 

மீப்ப போர்வை மாட்டித் துடம்பானுன்--மீப்போர் வை 

பொயம்மறையாக் சாமம் புகலாகு மற்றதனைப் 

பைம்மறியாப் பார்க்கப் படும், 

மலமும் புழுவு நிறைந்த புலால் நாற்ற மிக்க பொருளாகியு 

மிருப்பதஞலே இத்்?தகமான வில்லத்தை அபர்சமென்று கூற் 

அற்றோர், 
» 

திருலாசகம், 

பொத்தையூன்சுவர் புழுப்பொதந்துளுத் தசம்பொழுயெ 
பொய்க்கூரை,யித்தை மெய்யெனக் கர இ௫ன் நிடர்க்கடற் சுழித்த



and ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமிர் தம். 

லைப் படுவேணை) முத்தமாமணி பாணிக்க வயித்த பவளத்தின் 

மூழுச்சோதி, யத்தனுண்டுதன் எடியரிற்கூட்டிய வதிசமல் 

கண்டோமே, 

தேவாரம், 

கால்கொடுத் திருகையேற்கிக் கழிரிறைக் திறைாகி Cuw gs 

தேரல்படுத் துதிரரீராற் சுவரெடுக் தாண்ுி வாச 

லேல்வுடைத் தாவமைத்தங் கேழுசா லேகம பண்ணி 

மாலகொடுத் காவிவைத்தகார் மாயறைக் காட் னாமே, 

இதுவுமது. 

என்பினாற் கழிரினாத் திறைச்சிமண் sacle ahi Faso Haver i 

புன்புலானாறுதோல் போர்த்துப்பொல வாவாயான் முகடு கொண்டு 

மூன்பெலா மொன்பது வாய்.தலார் குரம்பையின் மூழ்கி டாதே 

பன்பனா ரூர்தொழு அய்யலா மையல்கொண டஞ்ச னெஞ்சே, 

சிவத ருமோத்தரம். 

பொல்லா புலையுடலைப் புமுப்பொதிந்த போர் வைதனை 

கில்லாத நீரெழுத்தை நிகரிலிதன் றிருவாச்கைக் 

கல்லாதார் பொருளென வே காண்பதனைக் கலந்சுழித்து 

நல்லார்கள் பொருளாக வொ ருகணமு நாடாயே, 

இதுவுமது, 

தன்னுடல 5 தருவருப்பைத் தானமிந்துஞ் சரீரத்து 

ளென்னிருப்பா மெனத்துளகூ யிளையா த விழுசைக்குப் 

பன்முறையா லுடம்பமுதைப் பாடி.ததும் பயனில்லைச் 

சொன்னிரையிற் றுணிவாரோ காட்சியினிற் முணியாரே, 

இதுவுமத. 

'பொற்கடத்துண் மலம்பொருக்திற் புல்லியரும் பொருணசை 
லக்கடத்தைப் பற்தியிடா ரங்கையினா லகனிதனின் [யா 
மக்கடம துடலினைச்தா மலபாண்ட மெனவறிந்து 
மெக்கணத்தா லிகழாதே யருவருப்பற் ிருக்கின்றார்.



தேகாபாசலக்ஷணம், ௯௫ 

இதுவுமது. 

அருந்திடினை மமிர்தரனை மலமாக்கு பலவாக்கை 

அபா நு௩இிமோ நஃமபுனிம ீரத்தத்திற் பொருந்திடிலும் 

விரு ரக ர காபளத்சின் வெள்ளைரிறம் விளைந்திடுமோ 

சொரிந்திடினு மான்பாலை மொருபொழுறும் துறவாதே, 

தணிகைப்புராணம். 

தமனியச் கடமே யாயிலும் பவ்வித் தங்ருபின் விழைஞரும் 

பத்ரு, ரமிழ்சு.ம யானு துய்பபுறிற பவவி யாக்குமிவ் வுடற்புக 

சித, மிமிழ்சாப பது மடவரு£ குனரத்து மேன்பயன் நீர்க்க 

மா டிடினு, (பமிழ்றறடை மாமை பசியமு திறைவ னுண்மைதேர்க் 

UTI HR uy Wer, 

Qi sur roe Tir n Nut புனபுலால் காறுக் தோலால் 

ஈ௦டப்ப.டு HAA, QM wo, பலம்,மூத்திரம்,இரத்தம், 6 ip, (up sof 

உன San 04.5 Das T யி நபபதுடன் an sar, ரூலைகோய், தலை 

கோய்,ருதலிய வறறையு முடையதா யிருக்கின்ற து, இப்படியிருப் 

பதுடன் இனறும அசனுடைய அபாசத்தை யெடுத்துக் கூறுகி 

ரோம் மகடபாய। க, 

பட்டினத்தடிகள். 

ஆணவ மலத்மூதித் தளைக்ததி லுளைந்திடு 

நிணவைப் புழு வன நெளிநதிடு சிந்தையும் 

படிறும பாவமும் பழிப்புறு நினைப்புந் 

தவறு மழுக்காறு மிவறுபொச் சாப்புங் 

கவடும் பொய்யுஞ் சுவடும் பெருஞ்சென 

விகலுங் கொலையு மிழிப்புறு புன்மையும் 

பகையு மச்சமுக் துணிவும் பனிப்பு 

முக்குண மடமையு மைம்பொஜி முயக்கமு 
மிமெயையும் பிணியு மிடுக்கிய வாக்கையை 
யுயிெலுக் குருகுவிட் டோடுங் குரம்பையை 

யெலும்பொடு ஈரம்புகொண் டிடையிற் Gen ds ga



05h ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமிர் தம். 

கொழுட்தசை மேய்ந்து மொழுக்குவிமுங் குடிலை 
செழும்பெழு வுதிரச் சிறுபுமூக் குரமபையை 

மலவுடற் குடததைப் புலவுடற் புட்டிலை 

தொலைவிலாச் சோற்றுத் துன்பக் குழியைக் 

கொலைபடைச் கலம்பல கடகருக கூட்டை ர 

சலிப்பு,று வினைப்பல சாக்ர௩ குப்பையைக் 

சோட்சரசக் கொழமுகும பீற்றற கோணியைக 

கோபத்தீ மூட்டி கொல்லன் அருச்சியை 
யைம்புலப பறவை யடையுமபஞ் சரத்ைப 

புல.ராக் கவலை விலைமைப பொ துமபை 

ஆசைக் கயிறமி லாபெப பரத்சை 

காசிற் பணத்திற ழலுங்காம் படியை 

மக்கள் வினையின் மயங்குந திகிரியைக 

கடுவெளி யுருட்டிய சகடக் காலப் 

பாவச் சரக்கொடு பவக்கடல் புக்குக 

காமக் காற்றெடுத் தலைப்பக் 

கெடுவழிக் கரைசோ கெடுபர கல௨ததை 

யிருவினை விலங்கொடு மியங்குபுப கலனை 

நடுவன்வர் தழைத்திட ஈயெடிமும யாக்கையை 

இதுவுமது. 
ஊற்றைச் சரீரததை யாபாசக் கொட்டிலை பூன்பொதிஈ த 

பி.ற்றற் ௮ுருத்தியைச் சோறிடுஈ் 2 நபையைப பேசரிய 

காற்றிற்் பொதிநத நிலையற்ற பாண்டத்தைக் காதலசெயதே 

யேற்றுச் தரிந்துவிட்டே னிறைவா கச்சி யேகமபனே. 

நாறுமுடலை நஈரிப்பொதி சோற்றினை நான் மின முஞ் 

சோ.றுங்கமியு நிரப்பிய பாண்டதிதைச் தோகையர் 5௪ 

கூறுமலமு மிரத்தமுஞ் சோரும் குழியில்விழா 
தேறும்படி, யருள்வா யிஹறைவா கச்சி யேகம்பனே. 

கேஞ்சுலிடூதூது, 

கொண்டதொரு காமனுக்கும் கோபலுக்கு மோகனுக்கு 
மண்டு மதமாச் சசியனுக்குஈ--இண்டி.றல்சே



தேகாடாசலக்ஷ£ணம். ௯௭ 

ரிக்திரியம் பத்தகு மீனாந்து மாத்திரைக்கு 

் முதமிலாப்பூதகக ளைகதினுக்குள்--ரிதைசவர் 

CP TM HDD APT DAI CPST MUL HELPS J) AU hw 

ஏன்றுனெறு ரெயயு மிருலினைஃகு௩--தோனம ரந 

வாயுவொரு பசு ௮1௧ பாக வலவினையே 

யாயோகரு மருரிதிரகு--சேயமா 

மிசசை இரியை யிவைகரிக௪ ௩ கெண்ணிலா 

வசசம கொடுமை யவைபணமி--க7சரவன 

சிரினிலை சிலலாமம் Mam tow uns Ha 

வா? யகபபடடு பயஙடிேன். 

மேகத்தில யாதொந  த்சமுமிலலாத டலமுதலிய அபாசங் 

கள் நிறைஈதிருபபதுடன வா ,சோய்மு லியன வாசமாயிருப்பதாகக் 

கூறபபட டர தலலவாவைபபடி பபட்ட வியாதிசளின் விபரத்தை 

யெடுதது.2 ௩றுனு தெனமுல மாகுதியமான காரியமா யிராது, 

தத்துவாமிர்தம். 

'ணிசளுக கவலையும் பேசி னேழகட 

எணைதரு மணலினு மனக்த கோடியா 

லிணை 5௬ பிறவியி லிடரலா தொரு 

கணமஹ மீலதெனக் கண்டு நொநதனன். 

இப்படி பபட்ட வியாதிகள் உண்டாவதற்குக் காரணம் யா 

தென்று வீனவில,௮ஷட சழாதநபறம, அவற்திலுந்குப் பரமாக யுள் 
ளவும, வாககுக்கு, மனத்திற்கு மெட்டுவனவு மெட்டாதனவுமா 

யும், பூலோக புவலோ2 சவலோகமாயும, பூதங்க ளாயும், பூரண 

நாதனாயும், உலகம யாவு முயிர் பலவுஈ தானாயும், அந்த ஆன்ம 

கோடிகளின் யோக்கெதைக்கு ஏறறபடி. யாட்டி வைக்குர் தெய்வ 

மாகிய இவெபிராஞயும், இடபக்கொடியை யுடைய கைலாச பதியா 

யும், வெள்ளிய விளமபிறையினை யணியுஞ் சடாமகுடத்தை யுடைய 
வனாயும், நிட்களனாயும்,௮டியவர் பொருட்டுச் சகளீகரித்துத் தோன் 

௮ம் நடேசப் பெருமானாயும், சைவ காயுகனாயும், அடியார். பிற் 
விச்சட்டையை யடியோ?ட கொளுச்துபவனாபும், மறை முஷிச்கு 

hh



௮] ஆத்மபோதப்பீரசங்காமிர் நம். 

பெட்டாத மலரடியோனாயும், மன்னு சிற்றம்பலக்து பாணிச்சக் 

௬ த்தனாயு மிராறின்ற சிவபிரானைத் தொழுது போர்றாமனும், சீவ 

புண்ணியங்களைர் செய்யாமலும், செவதருமத்தின் முூைமையை 

யறியாமலும், பாயையினால் வரூ மயக்க விக பங்களினா லுண்டா 

கு மோகாந்த காரமான லவுக காரியங்களைச் செய்து ௪௮) 

லுண்டாகும் கொடும் பாசக வாயிலாப் வக்கு பலலிக வியாஇக 

ளால் அுன்பப்பட்டுக் கடைசியாப், இச்சேகக்கைவிட்? யாகளா ச” 

ரத்து... னியமபுரிக்குப் போகையி% கொடியகீமமதாதர்களால் மறக் 

இற் பாசக் கயிறறைக் கோக் திமுத்தும், உசைத்தும், சூத்தியம், 

பலவிதமான பயமக்கத்சையுக் இுன்பத்தையம் துயாத்தையு முண் 

டாக்தெ் மேவினைப்பயன் பலிக்று பெல்லையாகிய வெமலோகக் ற் 

கொண்டுபோய்ர் சேோரப்பார்கள். 

தம்மிடகதிய் பெரியோ/கள் வருங்காலத்தி லெதி! கொள்ளல் 

பணிதல் முதலாயினவைகளைர் செய்யா த் கமும் பாவிகளையும், வ 

தாகமங்களிற் சொன்னவழி நடவா கவர்களையும், புண்ணியங்களைச் 

செய்யாது கொடிய பாலங்களைர் செய் பாசுகர்களை பும், எமலோ 

அத்திலெபகிங்கிலியர்கள் தங்களயஜமானனாகியவெமதாமரரஜ த்தி 

ரவின்படிக்கு ஆயுகற்களாதற் குச்திக்குக்தி கோ டிப்பா/கள், ௨  ப்புரீர் 

முதலிய கார நீரையும், அ௮க்கினிம் குழம்பைய மேலே பெளிப்பார் 

கள், சரீரமெங்குளு 5 சின்னஞ் இின்னமாக பூரமிடலு ஏண்ணெய்ம் 

குடத்துக்குள் எடைச்து வேகவைப்பார்கள், 

எமதூதர்கள் சில பாவிகளைர் மெக்பிற்போட்டு எளளுப்போல 

வரைப்பார்கள், 

எமதூதர்கள் சில பாவிகளைக் கரிய வாயினையுடைய இருப்பு 

முளைகளை யவர்கள் கழுத்த னுள் ளிறங்க வடித்துப் புறம்பே போ 

ருந்திய இருப்பாணி வராயத்திற் சல்கிலியைப்பூட்டி இரண்டிருப்புத் 

தூணை காட்டி யதன்மே லுத்தார.த்தைப்போட்டு அதனடுவே நூறு 

வருடங் டெக்கும்படி கட்டித் தூக்கிக் காலுங்கையு மிரண்டு புறத் 

திலும் பறக்கத்தக்ககாக விவொர்கள்,
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கிவதருமோத்தரம், 
om . ௪ * 

gon ns Four 1 Pasar uF நபபுுளை யவர்மிட பம் 

fy bine fair / அரிவை 7 சிரு ங்கலையைப் பூட் ட. (க டுவர் 
௬ 

7 ல 21 வப rf ந ரமாக அடைக “our பிற் றி? வர் 
“டி ச் ௫. “ . 

பற திடவே பதமபாணி Obs ym பயி றவ. 

இவ்வித தண்டனையா உடையுர ஸமுன்பம் எதய்சொ,£ திருக் 

பென் முல், ஒருவன் இவ்வுலகத்தில் பற்ற வொ ருவனை ட கொன்று 

போட்டா எதற்காக வண த தூக்கிப் ee லவன்படுந 

அன்பத்துர்கு மானமா விரு.கும்... அல்லது. பெருங் 

குற்றஞ் செய்து மருவனை ipa ஞ் பிப்பாயிம் போட்டு ஒரு 

நாள் முழுது] மூ நட்டிணா VAM IS BU Bs / ௫1 சமானமாயரும்், 

பெரிய ந ெப்புப்பாரதி நறை யரிப்பின்பேரி லேறறி யதலுள் 

ளெ) ந பனிரனைப போட்டு நுதன்வாயைகதர ந் ஜீ கட்டினால் அதற் 

குள் ஸிருபபவவா ப$ இயம் நர்குர் ரமானமாயும், ஒருவன் பிஜத் 

தில் ஈயம் job sees மட்டி Louw Que மடித்தால் அவன் 

படுந் தூய;க்சைப போல மிடுக்கும். இவ்வுலகத்தில் மானிட 

ஞய்ப் பிறக்நவாகடரில் யார் தரும ந்தைச செய்யாமலும், வேதாகமங் 

களை போதி யதஷம் பதிபுரமலிய வண்மை ஞானத்தை யுணர்ந் 

அயிர்க ருயிராகியும்,அமபல 5 நார வொராகியு மிராநின்ற சிவபிரானது 

Fur sus யடைதுருரிய தவத்தினைச் செய்யாமலும், சரிரத் 

தையும், மடவார் முதலிய பொருளையு Ch owe o கருதிப் பாலத் 

கையேசெயது வருபவர்கள் யாபோஅப்படிப்பட்டவர்கள்மேற்கூறிய 

படி. நரசவேதனையை யடைவாாகள், இப்படிப்பட்டவர்கள் தங்கள 

டைய அன்பாக்களுக்குத் தாங்களே வஞ்சகஞ்செய்தவர்க ளாகிறார்க 

ளென்று கூறப்படுகிற து. 

சிலதரு மோத்தரம், 

வேத நீதி விளங்குமிவ வெல்லையு 

ளோதி யுண்மை யுணர்ந்துபி ரொன் மிய 

வாதி பாத'மடையு மருர்தவஞ் 

சாதி யாதவர் வஞ்சகர் தாமரோ,



௧00 ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமிர் தம். 

செ ங் வினு-- ஐயா! பானிடஞகைப் பிறந்தவர்கள் தவத் உனைச் 

பாம் 2பாவதினஞலே2ய தமழுடையவான்பாக்சளுக்குக சா மேவளு 

சகஞ் செய்தலர்க ளாகி பே கரு உதெபபடி? 

விடை--கரியமா?லாடு நான்முசனுக சேரு முளிவரு கேருங்கி 

மின்றுதுதிசேய்ய பாணநிரழைகத சோலைசள (ழக தில்லை பணிமன் 

றுள் பஞ்ச இருத்திய நடாத்தும்2பாருட்டு நித்யானர்தத் திருக் 

சதாண்டவஞ் செய்கின்ற கடவுளாக பு தத்நவா7க தனிப்பர 
‘ i et ர் é 

தற்பர சிவபிரானுமாகிய ஈடேசப பெருமானைப் போற்றித்தொ 

ழாமற் புலன்களைப புயம் போ விடபெ பொலலாப பலையுடலை நில் 

லாதென் LO! BON FT BY Cn Tom ipa ராடகளின வாரணிஈத காங்கையால் 

மயக்கிக் கொடிய காபாந்தகாரத்தல மூழ்௫த் தேகாககத்தில யம 
யாதனைக்குர் இய நரகயாநசனக்கு LL FUT oF GOV திங்களாத்மாவும் 

Ge தாங்களே வருச னை செயது Doh 1M OB மாகள. 

வின---ஐபா'தேசதனத அர்சிதியயமனறு பே உறி யிருக்கின் 

Oe, அதன் விபாமயாது் 

வீடை. அன்பனே! இகசேகபானது தானாபுண்டாக்கக்கொண் 

டதா? பிறரொருவரா லுண்டாமக வுண்டாயிற்று வென்று முன்பு 

யோசனை செய்ய வேண்டும். தானாபுண்டா 5 கொண்டதெனில், 
அதனுள் வாசமாயிருக்கும ஆத்துமாவைப்போ லத்தேகம் என்றும 

நிலையாயிருக்கவேண்டும ௮பபடியன்று, 2ககமோவென்றுல் ஆன்மாக் 
கள்செய்த கன்மபஉத்தை மீளவுமநுபவிக்கும பொருட்டுச் சர்வசா 

கழிகாருணியனாகய சிவபெருமான் தமதரட்சத்தியால் மாயையினின் 
௮ங்காரியப்படுத்த வந்த தோற்றமாகும் இஃதெப்படி, யெனில், குய 

வன் மண்ணைக்கொண்டு தண்டசக்கரங்களாற் குடத்தைச்செய்தல 
போலவாம். ஆதலால், ஒருவன் காரியபபடுத்தபவைக ளெல்லாம் எக் 

காரிய கிமித்தஞ் செயகனனோ ௮ஃது முடிந்துவிடின், அக்காரியப் 

பாடு ௮ழிபொருளன்றி நிலை பொருளன்று. இத்தேகமு மவ்வாறே 

ஆன்மாக்கள் முற்செய்த கன்மப்புசிப்பு வரையினும் காலவரை 
யறைப்படியிருந்து பிறகுகமுவிவிடுவது பிரத்இயக்ஷப்பிரமாண மாத 

கால் ௮௫த்திய2ம,
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பட்டினத்தடிகள், 

வினைப்போக மேயுறு தேகங்கண் டாய்வினை தானொழிந்தால் 
தனைபபா தளவுகில லாதுகண் டாய்சவன் பாதந்தன்னை 

னபயபோனை மேவு கினையாரை மீகககன் னிலையிளின்றா 

ஓனைபிபொ லொருவருண் டோமன மேயெனக் குற்றவசே. 

சிவஞானசித்தியார், 

மூதசெயல விதியையிசத முயறசி3யோ டனலுபகித்தா 

ahs செயல பலிசகுமா மெ னிதபகி தங்கண் முன்ன 

ரச்செய வானு லிஙரு மவைசெயின் மேலைக் காகும் 

பிறசெயா கபைவீபப இனறுபின் ஜரொட.ருஞ்செய்தி, 

அன்பனே! இததேசம் அரித்திய மேன்று கண்டு நிற்பதற்குப் 

பிரமாணங் கூறுெ ரோம கேட்பாயாக, 

சிவஞான சித்தியார். 

கருவினு ளழிவதாயு கழிர்திடா தழிவதாயும் 

பரிணமித் தழிவதாயும பாலனா யழிவதாயு£ 

தீருணனா யழிவதாயுர் தானரைத் தழிவதாயு 
முருவவே யழிமீவ யானா லுள்ளபோ சேபாருய்ய, 

நாலடியார், 

புனனுனி மேனீர்பேல் நிலையாமை யென்றெண்ணி 

யின்னினியே செய்க வறவினை--யின்னினியே 

நினரு னிருந்தான் கடர்தான்றன் கேளலறச் 
சென்றா னெனட்படுத லான், 

இதுவுமது. 

மலைமிசைத் தோன்று மதியம்போல் யானைத் 
தலைமிசைக் கொண்ட குடையா...-நிலமிசைத் : 
அஞ்சன ரரன்றெடுத்துச் தூற்றப்பட் டாரல்லா 

Qa Ge, aaa Be,



௧0௨ ஆத்மபோதப்பீரசங்காமிர் நம். 

திருக்குறள். 
கெருன லுளனொருவ னின்றிகலை யென்னும் 

பெருமை யுடைத்தில வுலகு, 

அன்பனே! சதொபாசாகளாகய ஜீவாகளில் அனசர் பகடா 

சூரனைச்சயித்தகாளியாகய பார வதியைவாமபாகத்திஉவை 9B ma Heo 

இவபிரான ஓுவி£க்கபுலினையுடைய ஈபா ங்களை மமய்ப பொருளென 

ுந் தங்களுடைய பொக்கிஷ பென்றும் நனைத்து அதை யடைய 

ஆசை கொள்ளாது ஊழ்வினைச் சேட்டையாஉ இக தேகத்தைக் 

தன்னுடையதென் நபிமானித் ௪கற் குபைகதுககொண்டு, ga 

மாய்ப் போகிறார்களே, உடல் அலர்களுடைய தானால் சாய், நரி) 

ஈமன், பிதா, அக்கினி, மண இவைர ளெஷலா பதைம் கஙகளு 

டையதென்று கூறுகின் [தே ௮பபடி. கூறுவானேன். 

திருவிளையாடற் புராணம். 

நாய்சப தெனநஈரி ௩பசெனப பிதா 

காயம தென௩மன் றனதெனப் பிணி 

பேய்ஈம கெனபன பாதிக் கப Ort) Cur 

லாய்ஈம தெனப்படும் யாக்கை யாதே, 

அன்பனே! இதுகாறும், ௮௫கதய வ ஹவாகிய தேகத்தின் 

அநாசார ௮வலக்ஷரை அரூசியாகிய அப சங்கமம் .றி௮னும், 

இனி இத்தேகத்கால் சேகியானவனடையா துன்பததை சொல் 

௮இன்றோங் கவனித்துக்கேள். 

மகாராஜாதுறவு. 

அரந்தையதனை யொழுங்காக வறையக்கேணீ யவனியெல்லாம் 
uri sage திதியொடுக்கம் பண்பாய்நிகழுஞ் சருட்டிதனில் 
பொருந்துபெரிய துன்பைந்து போய்மாண்டுறில தெண்மட ங்சே 
யிருந்ததிதியு மிண்டாகு மிளமையென்று மூப்பென்றும், 

இதுவுமது, 
விருத்தபருவ மிகத் துன்பம் விளங்குமிளமை யிரண்டவையில் 
வருத் தபிணியின் மிகத் துன்பம் வளமையிளமை மூன்முகும்
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கருதககமியாக் குழுகையன்றுங் குமாசமென்றும் காளையென்.று 

மர கமறியா தற் அன்ப மடையும்பாலப் பருவ.தஇல், 

இதுவுமது, 

தந்கைதாய ராசிரியர் தாங்கண்பானிக பன கஞ்ச் 

சர்தைகலங்குஈ கவுமாரஞ் சிற, நகரமாப் பருவ | இனீ 

(மர் தயசிகோய காபகே பப முகி நகணிக்சப் போருடேட 
. ௪ . a டு ry உ ௬ * 

இக்சுப்புவன,க் சாவு. லிடையருத கொழிற்றுன்பம், 

இதுவுமது, 

போருளுண்டாகற் STUNT CHM OUT Hi ws நன்ப மரசாகி 

ஷொருசம்மிகுகக லாரா அுதவுச் துபை சாருகுடைக்கீழ் 

நிருபகை ஜஷேயபாண கேருமென அம பயனும் 

வருவ சனை யோ மறுமை பிணி 92உஊனறுமவாடித துன்புறுமே, 

இஅவுமது. 
மாகாக்கரரா பகையுளது மூழ்ச்சிலாட்ட மிகவுமுள 
சரகத்தசலா கோயுமுள தனங்கனுளது ஈசையுளது 

போகததமுதன் மிகவுளது பொன்றலுளது கற்பத்தே 

சோகத்தறங்ம விவையுடைய துறக்கத்தென்னை சுகமுளதே, 

இதுவுமது. 
சேவர்மனிதர் நுன்பம் தன் றிநங்களிவ்வா முடியிடி. 

லாவ?ழா மிருசருக லசரமீறாு மைவகையி 

பலாவலிலலாத் துன்புககோ ர௬ுவபையிலலை நிரயத்தி 

னோ வறுன்பஞ் சோல்வதென்னை நோயேபவத்திழ் சுகம்விடே, 

விவேகயா யிருப்பவர்கள் மேற்கூறிய தேகத்துக் குண்டான 

அளுசியையும், அதின் அசித்தியத்தையும், ஜீவன் மருள்வடிவா யிருச் 
கும் வரையில் துன்பமன்றி மின்பத்தை யடையா தென்பதையு 
மறிந்து கொண்டு சிவபிரானைப் போ ற்றவேண்டும், 

இத்தேகம் காயினது கருப்பத்தின் கண் உற்பவியா நின்ற 
காலத்திலும், ஸ்திதி சாலத்தினம், லய காலத்திலும் பெரிய துன்



௧0௪ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

பமே யன்றி ஒரு காலத்தினாவது இன்பமேயில்லை இதற்குச் சுருதி 
வாயிலாகப் பிரமாணம் கூறுகிறோம், கேள், 

சிவதருமோத்தரம், 

கப்பா சயமே கட்டபதா மசனி னதிகங் கடுங்காலு 
முருக்க மிகவு மோகமுற முன்னை யுணர்வு மரநிலையே 

மரிக்க வாலைக் கருபபெனவே யோனி வழியின் வழிதொலைய 

செருககப பட்ட கிலமிசையே தோன்று முயிரு நிலையுடனே. 

என்றென் றென்று மிநக்குமுயி ரிடாபட் ட.மியு மெழில்வ 

ரைக்£,ழொன்று மொருவன றநனைபபோலக்க நப்பா சயப்பயுறுக் 

அதலான், மன்ற வுகதி பமி5 தாழ்வான் வருத்த மென்ன வருக்இ 

யிடு, நின்ற கருபபா sua ss Oana Oram donuts, 

௮ங்இ யதனித றங்கியிடு மயாபயத்த கும்பததிற் 

ற்ஙகு மொருவன்தபனம் போற றபனபய்து5 தாயதரத் 
தங்சுடவே யழலனைய ரூசிய சனா வாசதரைப் 

பங்கிச்திடவே படுமிடரி னிருகாற்குணிதம பட்டமுங்கும. 

(வேறகவிசள்.) 

கருவிடை யழுந்துந் துன்ப நிலத்தின் கண்ணுபி॥) கொடிய 
வெர் கோயான், மருவுவெர் துயரு ஈரைதிரை யெய்தி வருநஇடுந் 

துன்பமும் கூற்றா, ஓருவினை யொருவுஈ அன்பமு மீட்டும் கருக்குழி 
யொன்றுறு அயரும், வெருவர வெண்ணி யின்பம்” டதனை மேவகன் 

குணர்தலே வேண்டும், 

வந்திடு மாணத் துன்ப மறித்துசை செய்யப் போமோ 

வுக்திமே லையும் பித்து முணர்வொடு பொி கலங்கி 
கந்திடா விருளே மூடி. காவுலார் தலமக் தென்னே 

யிர்தமா விறப்பிற் ௮ுன்பம் பவத்துன்பசத் தெண்ம டங்மே, 

பரண மாகிய பெண்டிருஞ் சுற்றமும் பண்டு தங்கையிற் றந்த 

விரண மானவை கொண்டிட விவரை விட்டியம் பிடாதிவ னேகு 
மரண வேதவை யாவரா லறியலா மயல் யைம்புல னந்தக் 
சரணம் யாவையுல் சலல்டெ வழுர்.தயர் கடவுளே யறிகிற்பான்.
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உறிரள்யபோல மமய்கரம மபழுக்தான் ளர்க்துளள மெழுகி 

நெறியை கேச்ிக் கண்ருழன்று கின்று ஈடுங்கா முன 

அறுதியாகி செகாபன்பா யாயி நாம சொல்லி 

வெதிகாள் வண்டு பண்களபாமிமவ சரி வணஙகுது மே, 

உடலிவுத பவக்சோ ரைபபெ ரு துயாமாய்ச் துறுகணத் துடரி 

னெண் மடங்கா, மிடையுள இிஇக்கட் யொசறப்பறிவோங் கிளமையிற் 

பிணியுமு விடத்தும, விடல நம் பசிமிநாய் காமநோய் கணிப்பான் 

மிருபாரு டே நுயரீண்,டடையினு மதனைக் காந் அுயர் வேக் 

சாயினு மிகுநராற் றய. 

இவலவண்ணம் தேசம் எடுத்த காண்டுதல் இறக்குகாள் காறும் 

அின்பமயமா யிருத்£லன்றி யின்பமயமா யிருத்தலைக் காணோம். 

அஆருலல், வாஈரேவா! ர ரானமாகிய மலக்இிரயங்களின் வலிவால் 

கேசத்தை நானென்று அிபாளித்து. உலகத்தில் Hat Fon Gul 

கனகதைபும விரும்பி மிரவும அரறிகாரஞ்ரெய்து வேண்டிய சம்பத் 

தை யடையவேண்டிய சிசன்பதாக அசை கொள்ளாமல் ஜீவபேோ 
‘ ol 

தீம் நஷ்டமா கும்படி ரீயா? உனம்குபபதியாமென்று விசாரித்துவா, 

வள்ளலார்சாத்திரம். 

மார் bos HU பதியா பனவரு ஞானக்களே 

மாமாயை சன்ம பலததிரள் மாற்றிடு மாற்றிடலுச் 

தரமரய முழுஇுஞ் சத்திய ஞானத்தைச் சார்வ னென்றான் 

காமாஃ யமமைக கஇினியபிமான் கச்சி யேகம்பனே. 

வாரதெவா! நாம் தேககிலையையோ டிருந்து பொருள் சம்பா 
தித்த சாலத்து வெகு சிரக்தையாய் ௨உபசரித்துவர்த பந்துக்கள் 

முதலானவர்கள் காம் சம்பாதியாது வியாதியினா லவஸ்தைபட்டுப் 

படுத்திருக்குங் காலத்து ஈம்மைக் கவனியார்கள், இ.து ராம் உலக் 

திற் கண்டறிந்த விஷயமே யாதலின் அ௮தனுண்மையை மனதிற் 
கொண்டு மாமே பரீக்ஷித்துப் பார்த்துத் தெரிந்து கொள்ளுமாறு 

காத்திராமல்) சம்பா இக்கும் காலத்திருந்து பர்துக்களின்மீது பற்று 

வையாது அவர்கள நமமை யாதரிப்பா ரென்று oF Oder ate ora 

க்சி
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கொள்ளாத தெய்வமே சனக்குப் uh gi, தெய்வமே அபதபாக்கவர், 

௮வரே ஆதரவு; பந்துக்கு ளென்போ ரனைவரும் ஈமது கைப்பா 
ரூளை யபகரிக்க வர் சுவர்கள், அவர்களை ஈம்பலாகாறு, சம்பிக் கெட 

லாகாது; உற்றபக்து ஒருவனே, உறுந்துணை யொருவே யென்று 

தெளிசது அவனையே, ௮க௪த் தெய்வத்ையே சரணமடைந்று உய் 

யவேண்டும், 

வாசுதேவா! யார் பூர்வ ழனனங்களிற் செய்த மகா பாதகக் 
கூட்டங்களின் வல்லபத்தால் இநசேகத்தை நானென்று அபிமா 

னித்து மலயத்துவச பாண்டிய ராசன் மருமகனாகய செளநக்கா பாண் 

டிய ெனெலும் பெய்பெற்ற சவெபிரான் நிருவடியையடையத் தவறிப் 

போகிறார்களோ அப்படிப்பட்டவாகள் பிறவி கோயி லிருந்து 
மீளார்கள், 

CG a! et un, 

wren en Cl sos gy Banu a ip omg ae Da 

ஞான குரூவை ஈணுகொ--மாளிடாதம் 

பொல்லாப் பிறவிநோப் போமோ வரிணுசிலழ் 

தெல்லாக் கடவுளரு மின்று, 

யார் இந்த வுடலை யபிமானிச்து அசை ச்தன்னடைய தென்று 

கூறிக் கைப்பற்றுகரானோ அப்படிப்பட்டவன் உடல் பொருள் அவி 

மூன்றையும் ஆசாரியன் கொள்ளும்படி. விரும்புவானூடல் அவனைத் 

தான் உண்மையான முஷூட்சு வென்று சொல்லப்படும், 

திருப்போரூர் சந்௩திமுறை. 

எனதபிமா னம்பிடித்த விந்தவு.ட லாதி 

யுனதபிமா னம்பிடித்தா யுற்றே--யென தாகக் 

கொண்டேன் மயக்ககங் குலையுமா ளெந்தநாள் 

கண்டே போரூரா கழறு. 

எவர்கள் மேற்கண்டபடியாக உடல் பொருள் ஆவிகூன்றை 
யும். ஆசாரியாருக்கு ஒப்பித்து விவார்களோ? அவர்கள் பவர்தோறு 
மீட்டிய கொடும்பா ஈகங்களி னின்று நீங்டுச் சிற் தசிவக தியையடை 

வார்கள்,
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சூதசங்கிதை, 

பவ தொறுமீட் டியகொமோ பாதகங்கள் பறக்தொழியத் 
சள கழைந்து கதியடைவா£ சாற்றியவிக் தானங்க 

ணிவக்சவற மில2ொறு கநெட்டுடாம பால்விடுக்தோர் 
சிவர கழையுஞ் சிறக்ககதிச செலவுய் ஈர முய்தரு?ம, 

வாசுதேவா! நரம இதுவரையிம் உறிய அபாசமாகிய தேகம் 

௮ருசியான படியால் ௮ன்னமாதி யுணவுகளுங் கெட்டகாற்றமுள்ள 

மலமாயிற்றெனறு செரிடறு சொள௱ளெனச் சாஸதிரியார் சொல் 

லவே, வாசுநேவன் பேடு இவ்வுடல்தான் கொடிய .ஐபாச நிறைக்க 

வஸதுவென்று நெரிர்துநொண்டு feasts சாஸதிரியாரை 

வணங்கி, rout Blot ot குருவின் சோரிக்கைப்படி அவருக்கு அடி. 

யேன் செதுத்தும ௮ஈ ரதவஸ்து வின்னபென்று உமதருளால் 

தெரிச்துசகொணுிட னென்று அவரிடமிரு்று செலவுபெற்.றுக் 

கொண்டு சிதம்பாததுரகுப பிபோரும வழியில் நிஷ்டை கூடியிருக் 

இனற தபசய/சய ஞானவானிடத்துசென்று அவரைத் தெரித்து 

சிலததில விடுக்து சரஷடாயநபாக நபஸகரித் தெழுந்து சைகூப்பி 

கின்று தபசியை நோசகி யடியிறகண்டபடி விண்ணப்பஞ் செய்து 

கொண்டான். 

ஐயா ஞானகுரூவே! அடியேன் தேகத்தினிட த்தில் ௮பிமானம் 

வைத்து ஊழ்வினையாற் போகத்தையே பொருளாசக்கருதி வாணாட் 

சுளை விணாட்களாசக்கழிக்கும் வஞ்சத்தையுடைய வென்னையாளு 
மையா! எனனை நாடிவந்த சஞசிழவினையால் நேர்ச்த பிறலித்துன்பம் 

விடு $யருமபடி செயபுமையா! ஆணவமலத்தின் காரியமான ௮ஞ் 

ஞானத்தால் மயக்கத்தைச் செய்கின்ற மாய்கையாலே உடம்பு 

ஜனனர்தோறும் பலியா நிற்கும் அன்பத்தினால் நரகத்துக் கேது 

வாகாமல் இவனடிக் காளாகும்படி, செயயுமையா வென்று கேட் 

டுக்கொண்டான், 

தபூ லாசுதேவனை நோக்க), அப்பா வாசுதேலா! குரு. த௲௲ணை 

கொண்டு வரதாயா? ஐயா கொண்டுவந்தே னென்று சொல்லித் 
தேகத்தைக் காட்டி இந்தத் தேசுத்தைவிட வேேே கெட்டவுல்து



௧0௮ ஆத்மயபோ தப்ப ரசங்காமிர் தம்: 

இல்லாபையால என்சேசுக்தையே சாணிசகையாசப்பெற்றுச்கொள் 

ளஞூமையா வென்றான். அட்போது தபசி ?ரஷ்டர் வாசுசேவனுடைய 

பக்குவத்தை யறிந்து அவன திரவரளமுகை யடையமபடி அவ 

ணுக்கு ஞானசாதகஙகளைச் செய்யச்சக்க விஷயங்களைப் போதித்துப 

பின்பு சிவஞான உபதேசக்சளைச் செய்ழு தன்னைப்போல ஞானமிஷ 

டையி லிருக்கும்படி. ரெயது கொண்டார். 

இந்திரியங்களின் mou fst நீறைநதிருக்கின்ற சரித 

தி ஞபாசத்தைபபறறி இங்னைங் கூடிய வரையிற கூறபாரட் 

WAH BT Qi, இன்னுபதன் ௮வலகுணத்தையும், அக்சேகத்தை 

யறிப்பதற்கு பாண பெப்ரிபாதுக காகறுச் கோண்டிருப்பதை 

யும், மாணம கீர்சயமென்பரையம பற்றி பரினன ர மிதிகாசத்திற 

கூறுவோம், 

_. ௮௨ 

சோமசுந்தாநாதன் கதை, 

RO 

முன்னொரு காஉத்தில தெய்விசபுா மென்னும் பட்டணத்தை 

அரசாண்ட சோமசுகா நாதனென்னும நபயரையுடைய ஒராச 

னிருக்தா ன்... இந்த வாசன புண்ணிமசிலனாயும், வெதமுகற 

கலையனை கையும் விதிப்படி சற்றுண/௩க வழாயும், உபநிடத வாக்கி 

யங்களின் முடிவுப் பொருளுணர்க்க ஞானச் செல்வ/கனின் பழக்க 

முூள்ளவனாயு Anis படியால தரிகியமாய்க் தோன்றா நின்ற 
அசத்து ரூபமாகிய சடப்பிரபஞ்சம் அரிததிய மென்றும், பிரபஞ்ச 

லாசனையை வீட்டு இர திரியச் செய்கைகளை நீக்கி இருவகைப் பற 

௮ுக்களி னின்றும் விடுபட்டா லப்போது இவன் அவன் என்கிற 

கற்பளைச் சொல்லும் அஞ்ஞான மு௫லியவு நீம்கு பென்றும், அவை 
நீங்கவே ஞானவைராக்கியமும விசேஷ பக்தியு முண்டாகரு மென் 

அம், அவை யுண்டாசவே வேகோப நிடசங்களிற் கூறப்பட்டஅண் 

டபூரண்ட பிரமாண்ட சராசரப் பிரபஞ்சங்களுக் காதார மாகயும், 

வாசா பகோசரமாகியும், பரஞான வானந்தமாகயும், ஸ்வபஞ்சோதி 

ஸ்வரூபபாஇயும், சச்சிகானந்தமே திருமேனி யாடியுமுள்ள ஈ௩டன



நேகாடாசல க்ஷணம். ௧0௯ 

ஹச் Guia பாபடிவனது மலர்ந்த தாமரை போறுஞ் Gang 

தி ஈவடிகலை த் கெரிசிக்சக் கூடுரிமன் அுணர்ந்து Mis கடவு 

ஊைப பக் ரயோமி நாலினாலஓும பாலிஸவுு ுதித்றுப போற்றி வரு 

வதா ஷை, 

இரந்த வாச ஸிராறரீரமுசெய்து வருகையில் நிதி BAYS 

வஞாயுமப, வைக பாகிய ரைவசகைறியில மாழுபடாமல நடந்து வரு 

LIU GI ULO, மாயா சொரூபபாகிய கின் மாணாுதி அவக களப் 

போகி ஈததியானர்க மடைய வேண்டு2பன்று விருப்ப முடையவ 

ஞயு படி ரசடி வீராட்பு நட னிதயா£ விட மாகிய சிதம்பாத்துக்குப் 

போய் பஙகளஸவருபபாகிய ஸ்ரீ மகா? தவரான தில்லைநாயக னுடைய 

திரு வுருவகசைகசண்டு தெரிசித்து ௮வரைகோக்டி ஒசவபிரா னே! 
' மறாமேவன! சாம்பசிவனே! பாம்ப 51650 om! ore Ori mira oor 

ரன! அபல 2ன' புசினே! ஓயனே! சான யெரிக்த சண்ணனே! Ly பே ‘ 
செங்கண் பாலாகிய இடப வாகன கதை யுடையவனே! மும்கூரர்த்தி 

நயக் க மதலவநையிருபபவனே'! இரிநேத்திங்களை யடையவனே! ) க (10, 2 (பிர , &; 
Om Fn ylsempt usrdhiann tanipeaunGsr விஷகதை யணிர் 

ஸ் bt ‘ bp ‘ 

ஸ்ரீகீண்டகதை யுடைய ௮ண்ண ல! சாவஞஞத் வாதி குணசகித 

னான ராஃரின! இயமணுடைய உயிரைக்கவாகசு திருவடியை யூடை 

யவன! பஞ்ச பூசங்களுக் கிறைவராகிய நடேசப் பெருமானே! 

அடியாக் கெளியவனே/பரிசுததம பொ ருந்தய வேதாகம புராணங்க 

ஜின போ நளாயுள்ளவனே | ஆன்ம போதத்துக் கெட்டாத 

பொருளாகிய பபபதிசிய! புண்டரீகபுர மென்லுஞ் சிதம்பரத்தில் ௪ச் 

ககானஈக மயமாய ஞான காண்டவபாடுஞ் சசம்பபேஸ்வரனே ! 

கபாலிச?ன! அன ‘3 ரூபனே! கபால மாலாதானே! கோதிலாத 

குணப் பெரியாேே! சரீர சபபுடததுக் குள்ள மணியே! கெளரி 

நிரகதர பூஷிக வாமப।சனே! ஞானவாரச ?ன! அமிர் தசா கரமே! 

பன்றிக் குட்டிகட்குப் பால்கொடுத்துப் பின்பு அவைகளை மற் 

இரிசளாகச செய் தவனே! ஈரிகளைப் பரிகளாக்கனெவனே! சாரைக்கு 
முத்தி கொடுத்தவனே! உசதமமாகிய சுயம்பு வாயும், சுயம் பிரகாச 

மாயும், நீட்கள திருமேனியாயும, சத்தசை சன்ய சொரூப பரவசமா 

பும், ஞானரூபமாயும், முத்து மாமணிடாயும் சிறைற்த பராபா ஒல்து



௧௧0 ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமிர்் தம். 

வாயும், விஞ்ஞான மாயும், கிராமயமாயு முள்ள பரம்போரு ளென்று 

அல்களாற் சொல்லப்படுகிற பிரம மாகிய சிவபிசானே! தத்துவ 

மாய,தத்துவத்தின் பொருளாய், ஞானத்தாயாய், சிததி முத்திகள் 

ஜனிப்பிடமாய், பத்தி கெதி தெளிந்தவர்பால் வயங்கா நிற்கும் aren 

அவாகியு முள்ள ஈடேசப் பெருமானே! எந்தச் சதொபாசன் சனது 

எதார்த்த சொரூபத்தை மறந்து ப௫ரமுகத்தில மனதை விடூரது 

அதன் வழியாப்ப் பாசபந்தங்களிற ses Cars aris gh gain 

டாகும் பாதையை யுணர்ந்து ௮அதை$க்க இனிப்பிறவார்செலவத்தை 

யடைய லிருமபி, ஆத்மசொரு பமின்னதெனபதைத் தெரிவிக்கும் தத் 

அவ ஞானமூல்களை ஆராய்ச்சிசெய்து ஞானேபசேசம் பெற்றுக் 

கொள்ள௮ருகனாயிருக்கும் பக்குவத்தில் பரம சறகுரூ நாதனாயெழுச் 
தருளிவந்து ௮வலுக்குத் தத்துவாதீசதீ கன்மையுங் காட்டி மெளன 
மொழியால் முடிவினை யுணர்த்து யவனை யெதா£த்ரமாகிய ஞானசொ 
ரூபத்தி லிருக்கும்படி யனுககிரகஞ்செய்யுக சாண்டவ கூரா த்தியாகிய 

சிதம்பரதேவனே! எவ்விடத்தும் பூணமாய்ச சததுச சிததானந்த 

வடிவாக விளங்குஞ் சிவபெருமானே! உஉகசதுள்ள பொருள்களைப் 

பகுத்தமியா வண்ணங் கட்புலன்,சளை மறைகதிருககு மிருளைப் 
போலப் பிறப்புக்களையு முத்தி நெறியையும் பகுசசறியாவண் 

ண மறைத்திருக்கும் ஆணவமலமென்னுமிராட்சசப2பயாகிய பீடை 

யை விரட்டி Curie. அடியேனை யாண்டருளுபையா வென்று சொண் 

tt EOS (HS தொண்டனாயே நாயடியேன் வருகறிக் கேட்குஞ் சகள 

நிட்களப்பொருளான இல்லைக் கதிபதியாகிய சிவபெருமானே! பிர 

பஞ்ச வாசனையை விட்டு இம்மையிலேயே பிரமஞானா ஹைளவரி 
யம் பொருர்தி உன் பாதாம்புஜ நிழலிற் சுகமாப் வாழ்நதிருக்கும் 
புண்ணிய லான்சளைப் போல அடியேனும் ௮அததகைய வாழ்வை 
யடையும்படி, யலுக்ளெகம் செய்வீரா ஐயனே! ௮பபனே! மங்கை 
பாகனாயே செவெனே! வேதங்களுக்கு காயகனே!சவகாம சவுக்இரியை 
வாமபாகத்தி லஓுடைய பரமசிவனே! பராபர வஸ்துவாய்த் திருச்சிற் 
pit ing Bed ஆனந்த ஈடனம் புரியுஞ் சபாபதியே! திருஞான சம் 

பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் இருகாவுக்கரசு சுவாமிகள் சுக்தரமூர் ததி 
சிவாமிகள் Ou Goren முதலிய பக்,சாக ளிடத்தில் அதிக அன்



தேகாடாசலக்ஷணம். ௧௧௧ 

புள்ளவர்களாய், மாயா சம்பந்தமான தேகத்ைை நானென்று சொல் 
௮ம் பாசவறிவைத் தாக் அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்கும் வேசாகம 
புராணங்களில் விதித்துள்ள விதியை யுணர்ந்து உன்னருளைப்பெற 
வலலர்களுக்கு ௮௪ மேன்மையையுங் £8ர்த்தியையு மடையும்படி 
செய்விக்குஞ் சசம்பர தேவனே!என்றிவ்வாறு இரவும்பகலுர் தோத் 

Ere; செயது வருவான். 

இப்படி யிருக்க ஒருகாள் வேதங்களாந் அதிச்சப்பட்ட பராபர 
வஸ்துவாகிய அம்பலவாணனைத் தரிசனஞ்செய்யச் இதெம்பரத்துக் 

குப் போயிருந்கபோ அவ்விடத்திலுள்ளஆயிரக்கால் மண்டபத்தில் 

சாபாறுக்ரக சாமர்த்தியக்தை யுடைய ஒரு மகாபுருஷுன் வந்திருப்ப 

தாகக் கேள்வியுறறு அ௮வ்கிடம்போய் ௮வரைக்கண்டு தெரித்த 
இல் அவர் மகா தரமாகிய பிரம? சஜஸுள்ளவராயும்,சவஞானகிலை 

யை யடைந்த பரிச ச் ரமபெறழ் றவக்தக்கரணமுடையவராயும் காணப் 

பட, அரசன் அவரிடத்தஉ ஞானசம்பாஷணை செய்யும்படி. ௮வரை 

நோக்க, ஐயா! அடியேன் வேதமுதலாகிய சாஸ்திரங்களை வா௫த்த 
வனா யிருந்தாலும் பரிபூணமான ஞானத்தை யடையுமார்க்கம் அடி. 

யேனுக்கு விளக்கமாய்த் ெெரியவராததால் ௮தை விபரமாய்த் தெரி 

விக்க வேணுமென்பதாக மலுவுசெய்து கொள்ளுகயேேனென்றனன், 

அப்போது மகாபுருஷரான தத்துவஞானியானவர், இவ்வர 
சன் செவபிரானிடத்தில் ௮திகபக்தியுள்ளவ னென்பதாகக்சண்டு, ஐ 
மன்னவனே காம் சொல்வதைக் கவனத்துடன் கேளுமென்று அடி 

யிற்கண்டபடி. உறலுற்றார். 

௮ரசனே! மண்ணுலகிற் பிறந்து செவெபிரானை வாழ்,த்த வசைய 
அவியாத சதொபாசர்களுக்கு இல்வாழ்க்கையில் சமுசாரதோஷ தரிச 
னத்தா அண்டாகும விஷய விர்த்தியானது௮வர்களைக் காமக்கருங்க 

டலின் மாய்சையில் விழத் தளளிச்சங்கடப்படச் செய்யும், அப்படிச் 
சந்கடப்படும் பாமரர் புண்ணிய புருஷர்களாகெய தத்துவஞானத், 

தை யுடைய மகாபுருஷரைக் சண்டுதெரி9த்அம்,வாக்கிற்குமன த்திற் 
கும் வேதத்துக்கு மெட்டாத ஒப்பற்ற சரருண்ணியராசிய ஈடேசப் 

பெருமானுடைய பொன்னடிகளைப் போற்றித் சொழுஅம் அருளார்



௧௧௨ ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமர்தம். 

களே யாகில் ௮ந்தக் கடவுளுடைய ௮ருளானது அவர்களுடைய 

அஞ்ஞானத்தைப் போக்கி மெய்ஞ்ஜானத்தை யுண்டாக்கும். 

லிை-ஐயா! மானிடாகளும் தேவர்முதலியோரும் ஈடாஜ 

ளைத் தொழவேண்டியது அவசியமான காரியபாயிருக்க பானிடா 

கள் தத் துவஞானிகளையுங் சுண்டு தெரிசிம்கவேண்டிய தவசிய 

மென்ன? அலவர்களிடத்தி லென்ன வி7சஷ குணா குணங்களும் 

யோக்கியகையு மிருக்கின்ற த. 

விடை---5கீதுவ ஞானிகள் தூலரூக்கும காரண சரிரத் தஇரயங் 

களையும், சத்துவாதி குணங்களையும் வித்து அஞ்ஞான சாகரத்தை 

பெய்ஞ்ஞானத் செப்பத்தகா 2 கடத்தல் 2வண்டும். ௮பபடி கடக்கை 

யி லெதிர்தமு வரு மிராகத்துவேஷாதகளான இராக்கதர் களை 
வி?2வக மென்னும் வாளால் வென்று சாதி சமம் தமம் என்னும 

சுத்த குணங்கள் வாய்ந்து ௮க்குண வீசேடக்களா லறிவு மய 

மான அன்மாவைத் சவிர மற்றுளளவனைத்து பசத்ததனவணர்க்து 

அவ்வான்ம சொருபமாகிய அறிவின்சொரூப பாவனையினா லந்தப 

பிரம சொரூப கரைக கல௩ தேசமாகுஞ் சீவன் முத்மர்க ளாகு 

வதினாலே யவர்கல் சாபானுந்தெக சாமர்த்தியத்தை யுடையவர்க 

ளாயிருப்பார்கள், ஆதலா, இவர்களைக் கருணாகர வல்லியாகிய இல 

காம சவுந்தரியை வாம பாகத்தில் வைத்த ௮ம்பல வாண முர்த்திக் 

குப் பிரீதியுள்ளவர்க ளென்று இவர்களையுங் கண்டு தொழு.துவ. 
வேண்டியதா யெண்ணிச் சொல்லியதே தவிர வேறிஃலை, எவாகள் 
சரீரத்திரயம் சத்துவாதிகுணம் மனமுதலான வந்தக்கரண Crone 

னுடைய தொழில் இவைகளைப் பற்றற விடுத்தவர்களே அறிவு 

மயமாய் விளங்குவார்கள். 

ஆத்மபோதம். 

மோகலா ரிதியை ஞானமாம்புணையான்முற்றுறக்கடகதுகின் நிகலும் 
வேகமாம் ராகத் வேஷராக் கதரை விமவகமாம் வாளினாற் றடிந்து 

சோகமில் சாந்தி சமந்தம ip song சுத்தஈற் குணமுள யோகி 
யோகமா மான்ம ராமஞய்த் தோன்ற விளங்குறு மிராஜ யோகத்இல்,



தேகாடாசலக்ஷணம். க்கட் 

உலகத்துள்ள எழுவகைப் பிறவிகனிம் ஈிறந்தனவாச விருப் 
ப.து: மக்கட் பிறலியாம். அம்மச்கட் பிறவியாகப் பிறந்தவர்களி 

லெவர்கள் தால சூக்கும காரண மென்னுள் சரி ரத்திரயங்களினுந் 

பத்தியு மொடுக்கமு மறிகலு, புறப்பற் முய பெண்டு பிள்ளைகளி 
னிச்சையு மகப்பறமுகய சரிரத்தியங்களி னிச்சையு மொழிப்ப 

தற்கான வுபாயமு மறிந்து, அச்சரிரத்துள்ள சுத்துவங்களை கிய 

இகளைர்அு, சரியை கிரியை யோகங்களைச்செய்து,ஞானாறுஷ்டானத் 

தைக் கைக்கொண்டு),சஞ்சிதம் பிராரத்வம் ஆகாமியமென்னு மூவகை 
வினைகளையுமகற்திப் பரமபதமாகய ஸ்ரீபசுபதியின.து திருவடிகளை 

யடைய முயற்சிக்கராகளோ அப்படிப்பட்டவர்கள் தாம் பெறுவ 

தற்கரிய மானிடப் பிறவியில் வாய்ஈத பயனை யடைபவர்களென்று 

கூறப்படும். 

சிவபுண்ணியங்களைச் செய்தவாகள் பாத்திரம் இப்படிப்பட்ட 

பெரும்பதவியை யடையத் தச௫னவாகளா 2ருப்பாகளே தவிர 

வேனையோர்க ளஎடைகிறதென்றா லசாத்தயமான காரியமா யிருக்கும், 

ஏனென்றால் காமரூபம் கிரிடைகளிற் ௪தா பழகவெரும் பேசமனதை 

முன்னதாகக் கைவசப படுரத வேண்டியது. பின்பு எந்தப் பொரு 

ளுக்கு காமரூபக் இரியைக ஞண்டோ அந்தப் பொருள் காசமடையு 

மென்கிற நகிச்சயத்தையு மறிஈதிருக்க வேண்டியத. தத்துவவிசார 
ணைசெய்து ஒவ்வொரு தததுவங்களாயு நியதி களைந்து அவற் 

இற் செல்லாம் சாட்சியாகய asus PCa தனதுண்மை வடி.வென் 

றும், அவ்வடிவே சுத்ஈப் பிரம மென்று முணர்ச் தழறிய வேண்டி, 

யது. இவை முதலானவற்றை யறிக்து கொண்டபின், ஆசாரியன் 

சொற்படி. சகுணோ பாசனையிற் பழலெ வேண்டிய, மின்பு நிர்க் 

குணா பாசனையைக் கைப்பற்ற வேண்டியது. 

இப்படியாக இந்த வுபாசனைகளிழ் பழகி வருகையில் சகுணோ, 
பாசனா வுபாயத்திற் கூறிய மூன்று மண்டலங்களுச் குள்ளேயே அர 
தாரங்களு சாத விர்தவு மிருப்பதா லம்மண்டலல் களையும் ஆதா 4 
களையும் நாதவிர்துகிகளையுர் shasg, saa argreemetie 
ல்தானங்களும் வடிவங்களு மதினிறைர் துள்ள அட்சரற்கள் “hie 

   
   



bay ஆத்மபோதட்பிரசங்காமிர்தம். 

வட்சரஙகளி னதி சவசசளு மவவட்சரங்களுக்கு௩ காரண 

மாகிய வாக்குகளு மாகிய இவவனைத்துக் தெளிவா புணர்ர்த பாக் 

இரத்தில், வேதமு கலிய கலைகளிற் கூறியிருக்கும் பஞ்ரகர்த்சாக்க 

ளோடு சத்தி ச௪தகதாக ளவைரு மிசரரீரத் இாயச்துள்ளேயே 

நிறைந் திரக்கின்றார்க ளென்பது நிச்சய Ce pus, இப்பள்சகர்த் 

தாக்கள் செய்யுக இரத்தியலகள் முரறும் பீரம [தினால் நடக்கப்ப 

டுமென்றுமதனாற் ரமா சகல ரசயலசளுக்கு மாகாரபா பென்பதுந் 

தெளிவாகும். ௮த்தெனிவும் *அவனருளாலே யவன்றாள் வணங்கி ”? 

என்னு மான்மே! வாசகக இன்படி அசிவுமயமாகய அச்சுக்தப் 

பிரமத்தினாு£வேயே யுண்டாதுா., பேற்கூறிய தருமை.பான காரியங் 

களை யெல்லாஞ் செய்கு முடிப்பதானால பீரயாசபான காரியமா 

யிருக்கு மாகையால் அவைகளை சிவபுண்ணியங்களை 7 செய்தவ 

[2 5 களால மாத்திர நைவ mei பன்ற பேையோர்களா 

லாகாசென்று பேற் கூறபபட்டசே சவி! Sande. 

வண்டாடூம் பூராகுழூலாள பாகனாகய ஸ்ரீகண்டபரபடிவமாகிய 

நடேசனைப்பக்தியோடிதொழுழ வாழ்கத்துபவர்களை அ௮ச்தக்கடவுள் 

தன் னடிமையாகச் செய்து தன்றிருவடியிற சேர்த்தும் கொள்வா 

சென்பதாக ..நால்கள் கூறுகின்றன. 

பஞ்சர் த்தியங்களையு நடத்தும் ஈடேசப் பெருமானையே 

சகளவடிவமாக வுபாசனை செய்யவேண்டியது, இந்த வேதரந்த 

நட௪ மூர்த்தியின் வடிவமே சகளமாகும். இந்தக் கடவுளுக்குச் சக 
ளமே அங்கமாகவும், சசள நின்களபே பிராணஞகவும், சந்திரார்க்க 
வன்னியே கேத்திர மாகவும், சிருஷ்டி திதி சம்மாரமே சூலமாகவும், 

ப.த்தராதிகளுடைய பாவஹரணச்சேசன மே பரசாகவும்,துட்டரைச் 
சம்மரித்து அடியார்களைக் காக்கும்பிரசாபமேகட்கபாகவும,வேதாக 

மங்களாற் பேதிக்கப்படாத ௮பேத்ய குணமே வச்சிராயுத மாகவும், 

அடியாருக க.றுக்கரடுப்பதே அபய வாத கரமாகவும், ஜீவர் 

கட்கு மாயா போக்ய போகங்கள் கியமித்தலே பிரம்பாகவும், 

ஜிவர்சட்குப் போகக் கிறதற்குத் சேகேர் தீமியா திகளை ச் 

சிரஷ்டிக்கற கபட நாடகமே பாசமாகவும்) கன்னிடச்தி லெழு



ேதாபாசலக்ஷ்ணம். HH 

தப்படாத ௮னுகாண லாசையே அங்குச மாகவும், வேதாகமாதி 

யிற் பிறக்கின்ற தானிய தமருகமாகவுப, ஜகூருவ்டி யந்தத்திற் 

சர்வக்தையு நடத்துஞ் சம்மாரமிம அக்கினி யாகவும், ஜீவர்க 

ளகாதி சிருஷ்டி தொடங்க ய பவிக்கிஈ॥ பலத்தினின்று மிரகிதப்ப 

டுத்தலே விரகண்டா மணியாகவர்,௮ சப் பிரத்ய/ங் உ சாங்கோபாம் 

காஇ சர்வல௬்ஷண சம்பூரணமாகவும் விளங்குகின்ற திருவுருக்கொ 

ண்ட பரமேஸவரனே௮வரவர்கள் பககுவபேசதீ ஏம்ருத்தக்கபடி ௬௬௬ 

மர் த்தமாயெ முக்தருளி வரது உபசேசானுகாரங்களைச் செய்வார், 

லேசாசம புராண கீதைகளொல்காம் பிரமமே பராபரவஸ்.து 

Qua பிரபலதொனியுட றுஇயாய்ப் பேசகின்ற த! இதுகிச்சய 

மென்றெ “புரந்த வான்கலை ஒமுது மாகமழாற் பகுதியு உ பலசமய 

சாளதிரருக் ந்து தோசக' பகான்களு பொப்புக் கொள்வார்கள். 

அலை யாராகிலு மசைபபற்மி விரோஈபாகத் gras 

துப பேசகிறசாலை கோபுரவாசலிற காவற்காப்பவன் அஃயத்துக் 

குள் சுவாமி சன்னிதானத்தில ஈடமகும் காரியங்களைக் கண்ணாற் 

கண்டெடுத்து । போக்ட௩டாமையபோலப் பகாமுசத்தின் கோலாக 

லததி லுலாவு மம்பசொருப கிஞ்சிஞ்ஞனாகிய சிதாபாசன் ௮ 

தாமுக தில பாமாத்மானி றுடைய சொருபகிலையை ஞானக்கண் 

ணினாழ் காணமுடியா. 

இபபடியாஃ மேற்கூறிய பாாபரவஸதுவாகிய பிரபம் எங்கும் 

வி.பாபியாயச சாவாக்தரியாமியா பச சர்வபரிபூரணமாய் வேதம் வே 

தாந்த வேத்திய வேசபசாவாக்கியவிலாசமாய வியாபித்துவிளங்கும், 

ஒழிவிலோடுக்கம். 

GI bs HG சிவமா ழிய வீல்லையவன் ற்னஞாணை 

யங்கர் திரள்கருவி யாணவமாம்--பொங்குமிருண் 

மைசெய்த மாமாயை மரயைவினை யற்றனைத்தும் 

பொய்பொயபொய் பொய்பிபொய்பொய் பொய், 

இப்படியாகப் பராபர வஸதுவான செக்கும் வியாபியாய்விளல் 
குவதுமன்றி வேசகோபரிடஈப் பொருளாயும் விளங்கும்,



௧௧௬ ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமிர்தம். 

திரு விளையாடற்புராணம், 

வேதியாய் வேக விளைபொருளாய் வேதச்தி 

னீதியாய் நீதி நெறிகடந்த ரீளொளியர 
யாதியா யாயினாய் நிவா யவைகழிக்க 

சோதியாப் சின்ராயென் சோதனைத்தோ கின்னியஉபே. 

பெரியதினுமை பெரியதுமாயா சிரியதினுஞ் சிறியதுமா 

யரியதிலு மரியதுமா மெளியதினு மெளியதுமாய்க 

கரியதுமாயக் சாண்பானுங் காடசியுமா யவைகடஈ த 

துரியமுமாய் நின்றாயென் சோ தனை த்தோ நின்னியல்பே. 

சோருபசாரம். 

நித்தியமா யேகபாய நிரமலமாய்ப பூரணமாயச 

சத்தியமாய் கின்றொளிருக் தறபோதச--சுத்தராயச் 

சித்தகிலை பெற்றவராயத் தாரதசென னத்தவரா 

யூத்தமரா யுள்ளாசக் கு.றும. 

இந்தப் பிரமவஸ்துவாகிய ஈடேசபபெருமானைக தான ௮ரிகாப் 

பிரமாதி முதலியோர் மனோவாக்குக காயங்களால் ஈமஸ்காசம் பண் 

னுவதும் ஸ்மரித்துப் புகழ்ந்துபேசுவதுமாம,இக்தப் பரமா ததுமாவி 

னுடைய ஆதரவால தான் சட்சுராதி பாகியேக்திரிய கோசமாய்க் 
சாணுஞ் சசத்திலுள்ள ஆதமகோடிகள்ஜீவிததிருப்பவ, இர்தப பர 
மாத்துமாவினடைய சங்கற்பூத்தால் தான் ஆத்மாக்கள் போக மோ 

கூரர்த்தமாயச் சனித்திருப்ப.து, 

விை-ஐயா பாமாத்மாவையே சகலத்ுக்குங்கர் த்தா வென்ப 

தாகப் பேசுசன்றீரே பிரகிருதி மாயை முதலியவைகளைச் சகக்கர்த் 
தரவா யிருப்பதாசச் சொல்லலாகாதோ? 

௨ விடை---சொல்லக்கூடாது ஏனெனில், பரமாத்மாவாகெ சை 

தன்யத்சாலன்றி,சடரூபமாயெ பிரகிருதிமாயை முதலியவைகளால் 

சசங்களை நிருமிக்சுப்படமாட்டாச.



தேகாடாசலக்ஷணம், ௧௧௭ 

வினு--?ச கனனான சீவனே சகச்கர்த்தனாக விருப்பதாயச் 
சொல்லலாகா கர? 

விடை--சேதனான Pai sp Hs கிஞ்ஞி/. துவா தஷ்டான பர 

தந்திரசதுவ அ௮ூசசரத்துவாதி தோஷ முண்டாகையா௪, அவன் 

சகத.துக்குக் கர் -சுசைமாட்டான், இரசத்தைச் செய்பவன் 
போல வொரு கர்தசததுவ முண்டென்பையாகில், இசதர் தன்னி 

லையினின்று போவது ரதாசாரிய னென்று மொருவன் சூத்திரத்சா 

லாலவதல்ல௫ ஈ.ற்றவர்சளாலலல, அ௮லரவரா்க எபிமானத்தால் தங்க 

ளுக்குக தாங்களே ஈட்சிஈதுககொள்ளு ப காரியமானா லேச சர்த் 

தவ்வியத்கா கொரு காரிய மமாகாது, ஆனசயால் ௪க தனக்கு ஈச்சுர 

ஜனொருவனே காதசகைவேண்டும்.௮ுதவொருவனாகிய ஈச்சுரனுக்கே 
யெக்காலததிலு மமத்தேசத்திலும வியாபகத்துலமும், எக்காரியமு 

மறிவதறகுஞ் செய்வதறகுர சாலஞ்ஞத்துவமும், சர்வசத்தித் 

அவமும், காலமான த தான் முன்னின்று பலவகை அரும்புகளை 

மலர்விப்பதுபோல, ௮ச௫வன் சருல காரியோற் பாதகனாகையால் 

சாவேசாத தவமும், Fil ONT BUT HS ளிதயத்திலும் அந்தரியாமி 

யாகப் புறமபே சுருதி ஸ்மிருதீ ரூபமான ஆகூனையால் கியாயமக 

னாகையால சர்வபிரேரஈததுவமும, குலாலாதி கர்த்.தருத்துவத்தால் 

அரநியமான சட படாதிகளை நகியமிககிற பெப்படியோ அவ்வாமுக 

அர்கிய சரி.ராதியை கியமிரகைபாலும் விசுவமெல்லாம் விசுவேச்சுர 
ஞை கியமமானதென்று சுரூதியுண்டா சையாலும் சர்வாத்துமகத்து 

ap, uses or salen) ௮க.துவிதிய னாகையால் சர்வ சுதந்தி 

ரத்துவமும், ஆத்மாக்கள் செய்த கர்மத்லுக் சேதுலான சுசழ்ச்சம் 

கொடுக்கையால ராகத்துவேஷ ரகிதத்துவழும், தன்னால் சிருஷ்டி. 
செய்யும்வியோமாதி விசுலத்தை வேஜொரு பிரகாரமாக ருஷ்டிசெய் 
வதற்குப் பிரதிசமர்த்தரில்லாமையால் சர்வேச்சுரத்துவ்மு pate 
டென்பது நிச்சயம், 

மன்னவனே! இவை இப்படி யிருக்கட்டும் காம் Bingo en 

பிரமந்தான் சடசேதன்ங்களுக்குச் சேஷமாய் விளங்கு, uty ட 

யாக பீரமம சுத்தசை,ன்னிய சொரூபமாய் விளங்கு atmo   



௧௧௮ ஆ த்மடோ தப்பிரசங்காமிர் தம் 

அதற்கு கிஷ்கள திருமேனியென்று கூறப்படும், இக்தத் திருமேனி 

குப் பரமார்த்த உருவம் அலலது சோதிசொருபம் அல்லது பிரம 

சொரூபமம், இப்படி. நிஷ்்ள வடிவமாயிருப்பதுவே சகளவடில 

மாகத் தோற்றும், இப்படிப்பட்ட நிஷ்களவடிவமாக விளங்குவதைக் 

கண்ணால் காணக்கூடாது, 

விடை-ஐயா! நிஷ்சகளவடிவமா யிருப்பது சகளவடிவமாய்த் 

தோற்றப்பவொனேன்? அப்படி. சகளிகரித்த வல.துலின் லரஷண 

மூம் தின் இரியைகளுமியா.து ? 

விடை---இர்கப் பிரமமாகிய பரம நிஷ்சளவடிவா யிரநப்பது 

பனிரீசானது ஆலங்கட்டியானதுபோல சகளவடிவமாய்க் தோற்மி 

யு. இப்படிச் சகளவடிவாய்த் கதோற்றுவதுகுக் காரணம் யாதெ 

னில், அனாதிமல பெத்தர்களாயுள்ள ஆன்மகோடிகள் தம்மையறிஈ று 

வழிபட் டுயலதற்காகத் தனது ஏிசானக்க/தை வெளிப்படுத்து 

நிமித்தம் பிரமமே சதாசிவ மூர்த்தியாய்ப் பரிபோாண கலையுடன் சக 

ளவடிவாய்த் திருமேனிகொண்டு ஈடேசரெனும் நாபத்சைக்தரித்துக் 
கொண்டு தில்லை.பி லெழுர்தருளி யிருக்கும் சபாராயக ரென்றறிக, 

இவருடைய கிரியைகள் கிரூஷ்டி இதி சங்காரம் திரோதானம் 

அனுக்கிரக மென்னும் ஐர் தொழில்களாம், 

இம்முமுமுத.ற்கடவுளாகிய சம்புவானசவபிரான் மலபந்திசளாயு 

எளள.ஆன்மாக்களுக்காகப்பிரபனிடத் தாவிர்ப்பவித்து சான்மறைகளை 

யும், தமது பஞ்சமுஈங்களினின்.றம் இருபத்தெட் டாகமங்களையுக் 

தோற்றுவித்த பின்னர், அவ வதாக மோக்த சைவசித்தாக்திக 

ளான சமயாசாரியர் நால்வரிடத் தாவிர்ப்பலித்துத் தமிம்வேதங்க 

சேத் தோற்றுவித்தனர். ௮அவவாசாரியருள் திருஞான சம்பந்தமூாாத் 

இசுவரமிகள் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 
என்னும் மூவர்வாயிலாகத் தோற்றுவித்த (தேவாரத் திருப்பதிகங் 
கள் இலட்சதத்தீராயிரமாம், இவற்றை வாடப்பார்களுக்குப் பரமானச் 
த.த்தையும் பரசு ியையு மளிக்குமென்பதாகச் சொல்லப்பட து.



தேகாபாச்லக்ஷணம்.. ௧௧௯ 

விை-ஐயா! தேவாரத் திருப்பதிகங்கள் இலட்சத்தீராயிர 
மெனக் கூறப்படுகறேேச அ௮த்சொசையுள்ள பதிகங்கள் இப்போது 
வழங குவகாக Canu Brew sw அதென்ன? 

விடை--இபபேர் துஉலகத்தில்வழங்குர் ேதேவாரத்திருப்பதிகங் 

கள் எமூராற்றுத் கொண்ணாற்றைநதாம். இந்த பதிகங்கள் சர்வ 

பரிபூரணமாயும், எலலாவற் கினும உள்ளும் புதமும மேலும் Gap 

பக்கங்களிலும் எங்கும் நிறைந்து சக௨ த்திற்கும் ௮க்தரி யாமியாயி 

ருக்கும் வள்தூவாயும், ஞாரிகள சுவா நுபக்கால் LM MUGS HD 

வஸுதுவாபும, நவாத்தினங்களினா லலஙகரிச்சப்பட்ட கனகசபையி 

லெப்போதும ஞானசத்தியாகிய கஇவகாமியார் கண்களிக்க நின்று 

நடனஞ்சசெய்து கொண்டிாகின்ற சபாநாயகர் பெருமையைப் பற்றி 

புகழ்ந்து பேசுப, 

இக்ச௪ சிவபிரான் எப்படியாக விளங்குகறா சென்னில் 

வேதங்களின் பிரகாசமாய், எங்கும் பரிபூரணமாய், சகல ஜீவகோடிக 

CHT தானாய, ஆனர் தமயமாய, நிஷ்கள ரூபமான பரவிந்து பரநாகு 

பராசத்தி பரசிவமாதி ஈவசத்துவங்களாய, அதற்கு மேலமாய், 
எக்க விதத்திலு மிப்படி யப்படி, யென்று உவமை சொல்லப்படாத 

சராசர ஜீவகோடிகளெல்லாங்கலவாமல் கலந்திருந்த கருணை யேன் 

னு மமிர்தத்தையே சொரிஈதுகொண்டு யாவரும் கினைத்தற்கரிய ஞா 

னசபையிலே ஒங்கார உருவமாய்ப் பிரகாசித்துக்கொண்டு விளங் 

குட் தெய்வமா யிருப்பவர், 

இன்னுமச்சிவமாகிய சபாகாயகர் எத்தகைய அருமையும் 
பெருமையுமுடையவ சென்றால் விராட்புரட னிதயாரவிர்தமான 
இருச்சிற்றம்பலத்தி லெப்போதும் ஞானசத்தி வாமபாகத்தினில் 
விளங்க அனந்த நிர்த்தம்புரியங் கடவுளென்றும், பரமபதத்்தனென் 
அம், பரமுத்தனென்றும், அளவிடற்கரிய பலபேர்களைப் பெற்தவ 
னென்றும்,அக்கெனியையும்சர்ப்பத்தையும் புளைர் தமர். த்தியென்றும், 

மஹதேவனென்றும் வேதமனைத்து முறையிடும். மூவரினுமுதல்ழ். 

ஈடுவாயெ மூர் த்தியாயிருப்பவர், மெய்யடியார்களஞுடைய ஈன கின் 
கனவினும் இருப்பலர், ஞானபித்தோடு மயங்கும்பத்தர் களுக்கு ௨௮



௧௨0 ஆத்மடோ தப்பிரசங்காமிர் தம். 

விசெய்யு மங்கையுமைபாகர்: தக்கன் வேள்வியை நிர்மூலம் செய்த 

முக்கணர், தஞ்சமென்று சரண்புகுர்தோரை ௮ஞ்சலென் ஐருள்புரி 

யும் மாணிக்கவண்ணர், சண்புனலும் வெண்பிறையுக தாங்யெதாழ் 

சடையா. புண்ணியா . மெய்யடி யார்களுடையகேடும பிறப்பு மறு 

கவல்லவர், வேதமுதல்வர் .மாலாயவனும் மறைவல்ல நான்முகனும் 

அவன் பாலாய தேவர்களும போதுமானவமையில் ஏத்தியும் போற் 

றப்படாதவா. 

கைலாசவரையைடெடுத்த இலங்கைமன்னனை விரலூன் இிப் பங் 

சப்படுத்திய சடைமுடி.ப்பெருமான்.செல்வச் சிந்தையர், ௮ரகர௮ரக.ர 

அரகர சவ சிவ சுவவென்று போற்றித் தொழகச்களிப்புக்கொள்ளும் 

கபாலீசர், அட்டமார்தீத வடிவுடையவா. தன்னை நினையாமல் பொய் 

வாழ்க்கையி லிருந்தாடும் பேயாகளை ஈமனோடு தூதர்சகொடுபோய் 

ஈரகவேதனைக்கு ஆளாக்கும்படி செய்விக்கும் ஈஞ்சணி கண்டத்தை 

யுடையவர். செப்பிளமூலை ஈன்மககை யொரு பாகமாக விடையே 

அஞ் செல்வர். 

மேலும் இந்தச் சபாகாயகர் எப2ப। பபட்டவ ரென்றால் பஞ் 
சேர்திறியங்கள் சத்தாதி விடயயக ளெனுக தத்துவ சத்துருக்கள் 

முதுகுசாட்டி. முறிகதோடச சன்மாரக்கத்தைப் பெற ஞானாசிரிய 

னது அறுக்ரகத்தைப்பெற்று எபபோதும பரமாத்திக சிந்தை 

யூடன் வஞான யோகத்திலிருக்கும் மெய்யடியராகளை ஆண்ட 
ருளும் அம்பலவாணரா யிருப்பவர்.பிரணவஸ் ரூபராயும் பூரண 

காரண புராச் தகராயும் பஞ்சபூதமா திசம்பா சமான பிரபஞ்சத்துக்கு 

கிமித்தசாரணருமா யிருப்பவா். 

மாசாகிலும் மாயக் கூளரைவாழ்க்கையை வெறுத்து ஞானா 

காசமாலயெ சுடாடலி யினையுடைய இச் சபாபதியைச் ரத்தத்திலநிறு 

த்டிம் போற்றிப். தொழுவார்களே யானால் அப்படிப்பட்டவர்கள். 
அளை .மசா பாதகக்களைச்செய் இருக்காலு மவைகளினின் து eae 
கோட்சத்மைப் பெனுலார்கள்.
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BIT) Na மிக ரர சமமே. 

பாரடைப்பால். மாணமடைக்ந இராஜனுடைய சவத்தைச் 

FUT BMF EUS op i ABST I aor hi க்ளாக் கொண்டுிைேபோகப்பட்டது, 

அப் ரீபர மீவவிட ரீதும்றுவச் 2 உரமாறு இராஜ னிறப்பினைப்பற்றிப் 

புலம்பி ¥ WD y BBV அவிர் அவ்விடத்தில் வந் இருந்த அனேக 5 

ஏத நரசர்களைய மற்றும் கோடானு காடி பிரஜைகளையும் பார்தது 

நேத்தரங்களிலிருக்து நீர சாரை தாரையா யொழுகும்படி. விசன 

ஹே்றவளா யிரந்தாள். அப்போது மாணமடைந்த இரரஜனுடைய 

குமாரன் ௮கோ இதுவென்ன ஆச்சமியமா யிருக்கிறது. இர்தமாதி 

னைப்பார்த்தால் தேதேவகன்னிகைபோலக் காணப்படுகிறாள், இவளிங் 

னேனைன் றெண்ணி அம்ம ool! Buri? bad ப்ப குவந்து துக்கிப்பா 

டி.க்குக் கவலைப்பரிவா னேனென்று வினவினன், அதற்கு அக்தழான 

மறுமொழி கூறியதாவது ஐ இராஜகுமாரனே! அதோ விருக்கும் ங் 

காவனர்தில் வாசமாயிருக்கும் வனதேவதை, யான்.மரித்அப்போன 

bb



௧௨௨ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

உன்பிதா வெளக்கு ரேசர்.எண்பதாண்டுக்குமுன் ஏகச் சக்ரெவர்த் 
தியாயிருந்த உன்பாட்டன் மாண்டுபோய் ௮வர்பிணதக்தைச் சமா தி 

செய்ய இந்தச் சிங்காரவன த்தக்குக் சொண்கொப்பட் டி.ருரகபோ 

அ பெரியாதியின் வெள்ளம Curm& பிரண்டு ஐடிவக்$துபோல 

அனேக அரசர்களும், சிற்றரசர் களும, பாளையக்காரர்களும், ௮இகா 

ரஸ்தர்களும், தனவான் சுளூப , கோடானுகோடி ஜனங்களும் வந்திருக் 

தார்கள், அவர்களில் இப்2பாதொருவராவது ஜிவித்திருப்பதாகக் 

காணப்படவில்லை. 

அதுபோலவே இப்போது இவ்விடம் வந்திருக்கும் .ரசர்கள் 

முதலானவர்கள் இனிவரு மாண்டுகளில இயமனுக்கு இரையாகி 

விடுவார்களே யல்லது ஒருவருமிராஈகள், ௮ர்த இயமன் எப்படிப் 

பட்டவனென்றால்? கருடன் சர்ப்பக்கூட்டங்களைக் கொல்லுந்தன் 

மையபோல இவ்வுலகை ஒரு குடைக£ழரசாளுஞ் சக்கிரபதியாகிய 

அரசர்களையும், மகாமேருவை யொத்துச சலியாத பலவந்தராகய 

தேவாசுரர்களையும் ஐன் பாசத்திற் கிரையாகடும் கொள்ளுவான், 

மேலும் அவ்லியமன் புமூதி - இலை-தரும்பு - மேருஇரி - சமுத்தி 
ரம் - மயேந்திரம் இவைமுதலியவைகளை முடிவுகாலத்தில் அழித்துச் 

சூனிய மாக்குவன், சமுத்திர ஜலத்தைக் குடிக்கும் வடவா மூகம் 

போல சராசரப் பிரபஞ்சங்களை யெல்லா முடிவு காலத்தில சம்மா 

ரஞ் செய்யும்போது ஒன்றையும்விடான். எவவுலகங்களிலும் எப் 

போ ப்பட்ட பெருந்தன்மையை யுடையவர்களாயினும் அவர்களைக் 

சொல்வதில் ஒருகணமேனுக தாமதப்படான், யாவரையுங்கொன்று 
தானே தனித்து நிற்பன், 

கவி. 

விமுமியர் சுபத்தின் பாலர் மேருவை யொப்போ ஏரல்லாம் 

பழுதறு கருடன் கொல்லும் பாம்பெனக் காலன் கொல்லும் 

புமுதியோ டிலைதுரும்பு பொன்மலை புணரி வெள்ளஞ் 

செழுமயேச் திரமுங் காலன் சிதைத்துத்தன் வடிவ மாக்கும், 
o 

மகரநீர்க் கடல் குடிக்கும் வடமுகக் கனலே போலச் 

சகலமும் லீழுங்குங் காலன் சகத்திடை விமுங்கா தில்லைப்



தேகாடாசலக்ஷணம். ௧௨௩ 

புகலரும் பெரியோ ரேனும் பொழுதொரு sem (lps தாழா 

னகிலமும விழுங்கிக் தானே யகிலமாய் கி குமே, 

ஆகையால் மாம்(னில யாராகிலு தன்னைப் படைத் ஈடேசப் 

பெருமானை ஸமரிக்காமல காமாராம கராமான அஞ்ஞானசாகரத் 

இலமழ்சி இராஜனாயாவது ௮ .இகாரியாயாவ.து செலவகதனாயாவ 

திருந்தபெருபபுகழை யடைவதைப பாக்கிலுற தரிததிரவர் தனு 

யிருந்தாவது விவுயங்களில சென்று சஞ்சமிககிற மனதைப் பிறை 

யோடு பெண்ணொருபாலவைக்க ௪ககரன திருவடியில் செலுத்து 

வானேயாகில் அவனை தான் ரெலவாகளென்று கூறப்படுமென்று 

வன £தவதை சொலயி மறைாதுவிட்டாள். 

இதற்குப்பின் சிலகாள் செனறபின்பு இராஜகுமாரன் மாதவா 

மியில் வ௫சேவதை யிடததுக் கப?பாய் ௮கதமமாளைக்கண்டு தரி 

சித்து அவ்விடத்தில மறான்க௧களாலே நடக்கு ௨ ஞானப்பிரசங்கல் 

களைக் கேடமெ, ஞான நாலகளை இராயசசிசெயதும்வக்த தில் ஞாேே 

தயமாயப பினபு ஞானஇஸைஷூ பெற்றுகொண்டு ஞானவர்தனாயினா 

னெனதறிக, 

இப்படியாக கா௫ுமா நயததிலுள்ள மடாதிபதியான 

வா தேசசஞசாரியாகிய சிவகேசருக் ஐசசொலல அச்சிவரேசர் மம் 

மடாதிபதியைப பணிந்து வாமி! தேகாபாசலக்௲ண மின்னதென் 

றும, அதனாலடையும் பயன யாழொன்று மில்லையேன்றுக் தெரிந்து 

கொண்டேன். ஆதலால, ஈடே ௪பபெருமான் திருவடியை யடைவ 
தீற்குரிய மாககததை யடியேனுக்கு அறுக்ரெகம் செய்ய 

வேண்டு மென்று கேட்க, அதற்கு மடாதிபதியானவர், அப்பா சிவ 

கேசனே! அந்த ஈடேசப்பிரான் திருவடி.பயடையவேண்டு மேனில் 

முதல் முதல் பிரமத்தி னிலகண மிப்படி யென்றுணரவேண்டும், 
அப்பிரமத்தி னிலக்ஷணக்கை நமக்குத் தெரிர்தவளவு காம் கூ௮ 
வோம் சேளென்று சொல்லலுற்றனர், 

தேகாபாசலஃஷணம் முற்றிற்று, 

விதல
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ஆதப்பொழபப் ரஙகாமிர தம், 

உழவ சை 

மீண் ருவாடட[!1 ணம். 
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பகுதியினை வாயநத & OC கபா னு ஈலையிலாபல அுழிரழபோஃத 

கக பொருளெனறும, எலவாவறறிவு உபிரநதிய்யராதம ஸவருப 
மாகிய சாவஞஞனுஞ சகலபிராணிக ளுடைய சாவ சசதிலவ பு 

மா யிருகசனற ஐகரிசனாகய தில௨௪ இறறபபஉலன திருவடியே 

நித்தியயபொரு ளெனறு2மணணி, வீதயேஷணை காசேஷணை புதே 

ardent Que gr மூரவசையேடணைகளையு மொழிதது, ச ததமனமவாய 

ந்து, தததுவாராய்சசிசெயத, சாரியாசி யாரசராமததை யடைநது 

பிரம ஞானத்தைபபெறுமபொருட்டு வேகாஈத சபையொன நேற 
பசெஇ சிவஞானபோதமுதலிய ஞானசாஸதிராப பியாசஞ செயது 

கொண டிருஈதார்கள,
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ABU FLIGG FOI CYB நகாமரூப குணரகிரமாய், சர்வஞ்ளூ சர்வ 
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சாததகதுவ சாவாநுகாக அதிபாமாப்த பதமாய, அகண்டாகார 
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பரமபொருளாய, சதோதயமாகப் பிரகாசித்துக் கொண் டிருக்கும் 

பிரதஞான லவருபமான பிரபபாய, சர்வகாரணமான நிர்க்குண 

பரப்பிரம வஸ்துவாய் சாவேலவானாய, சாவாத்மமாய், ஞான 

சமா ரதிரமாய், ௮கம் சப்த லக்ஷியார்தந மான நித்திய வஸ்துலாய், 

ஞானாஞ்ஞான காலக்களி லிருக்கும் பரப்பிரம்ம சொரூபமாய் இவ 

வித லட்சணங்களோடு கூடி. மறையினோசையும், தாளவோசைக்க 
சைய குழலு மியாழுங்கொண்டு பாடும் பாட்டினோேசைய மொலித் 
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௮ுக்கொண் டிருக்குக் Some சிற்றம்பலத் தாடுஞ செல்வ ஈடரா 
ப் பெருபானை நினைந்து பக்தியுடன் போற்றித் தொழுதுவருஞ்செ ௫ G ஆ ப 22௪ மதாழுஅவறுகு 

சேயச் செல்வாகள் சிலரும்,



௧௨% ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

சாண்டகம். 

இருவேயென் செல்வமே தே னே வானோ 

செழுஞ்சடசே செழுஞ்சுடர்நற் சோதிமிக்க 

உருவேயென் னுநவே9பன ஞூனையூனி 

னுள்ளமே யுள்ளத்தி ஒள்ளே நின்ற 

க ௬ுவேயென் கற்பகமே யென்கண்மண 

கண்ணின் பணியாடு பாவாய் காவாய் 

னருவாய வல்வீனைரோ யடையா வண்ண 

மாவூகண டுழையுறையு மமரரேறே, 

சோண்சைலமாலை,. 

இங்சளூங் கதிரு மிலங்கிய மானுக் திகழ்பெரும் பூத மோளைந்துங் 
கங்குலும் பகலுங் கடக்தறின்வடிவங் கண்கெண்களிக்குரா ஞளதோ 

பொங்குகுங் இலியக் சலயவா ரழலிற் புகையென௪ சரோருக வலலி 

தங்குவண்டெழுபூம்பொய்கைசூழ்சோணசைலனேகைலைநாயகனே. 

தேவாரம். 

வட்டனைமதி நூடியை வானவா 

சிட்டனைத்திரு வண்ணா மலையனை 

யிட்டனையிகழ்க் wri I மூன்றையு 

மட்டனையடி. யேன்மதஈ ஓய்வனோ, 

இதுவுமது, 

புழுவாய்ப்பிறக்கலும் புண்ணிபாவுன்னடி. யென்மனத2த 

வழுவாதிருக்க வசர்தரவேண்டுமிவ் வையக த்தே 
தொழுவார்க்கிரங்கு யிருந்தருள்செய்பா தீரிப்புலியூர்ச் 
செழுமீர்ப் புனற்கங்கை செஞ்சடைமேல்வைத்ச தீவண்ணனே. 

திருவாசகம். 

போற்றியோ ஈமச்சவொய புயங்கனே மயங்குன்றேன் 
போற்றியோ ஈமச்சிவாய புகலிடம் பிரிதொன் மில்லை



பிரமலக்ஷணம். ௧௨௭ 

போற்றியோ நமச்சிவாய புறமெனைப் போக்கல்கண்டாய் 
போதியோ நமச்சிவாய சயசய போற்றிபோற்றி, 

விருத்தாசலபுராணம். 

BRUT SI சான் முகனு மிதவர்கோவுக 

தேவர்களு மியாவர்களுஞ் சந சையாலு 

மருவாய மறையாலு மளலையாலு 

மளப்பரிகா யக ண்டிதமாய் நின் றகூரர்த்தி 

யுருவாய கரிவடிவா யன ஈங்கோடி, 

யோளியுடைய கொடிழுடிக ளாகிகின்ற 

பேருவாழ்வை தருமு குன் றுடையான்றன்னைப் 

பெருங்கருணை மாளனையாம் வணங்கலுற்ரும். 

சூத்சங்கிதை, 

தருவாதி சொரூப போற்றி தகுபசு பதியே போற்றி 

தருவளா புகழும் பல்கேச திரபதி போற்றி போற்றி 

மருவாரோ டதிவிருக்க லன்செந்து பதியே போழ்றி 

யொருவாத யாவருக்கு மாருபதி போற்றி போற்றி. 

இதுவுமது. 

திங்கள் சூடிய செஞ்சடைப பகவனைச் திரிபுராந்தகன் றன்னை 

யங்கண்மா வுலகத்தினெவ் வுயிருக்கு மாருயி ரானாளைதி 
துங்க மாரும்வைச் ர௬ுலவெம் படையனைத் துவசவெள் ளேற்ரானைச் 

சங்க வார்குழைச் செவியுடைப் பரமனைச் சந்ததம் பணிகின்றேன். 

மகாராஜாதறவு, 

இங்களார், சடையிற் கங்கைநீர் தளிப்பத் திருந்திழை யு/மை 

யுளங் கஸிப்பப்,பொங்கராவொடுநற் புலிமுனிவர்கள் மாலய னமரர் 

கள் போற்றத், துங்கரான் மறைக டுதித்திட வைந்து தொழில்கிறிச் 

திடப் பொதுவதனிற், செங்கழ லதிர ஈடஞ்செயும் பொருத் இ 
னம்பணிச் தடரொழித் தொம்,



௧௨௮ ஆத்மபோதப்பீரசங்காமிர்தம். 

பேரியபுராணம். 

கடட அ . அகதியாய் நமாமி யளவிலா வளவ ராசிச் 
ு (டை 5 on ச ~ ~ சோதியா யுணாவுமகக கோன்றிய சபாருளுமாக 

os சு கரு 

பேயா வேகபாகிப பெண்ணுமா யானுமாக/பை 
* ர் ~ ~ 7௩ . ௩ போயா GUA’ BAN CUT BS Sua PPI cg ww, 

வன்றும் பாமாலைக௱ (ல... தாத்திரஞ் செய்பவர்கள் 

Hav mit, வேத நசுனிஷை OM Lal (பட்டி க்கிற DTT ATU ங்க 

ஸின் பேதமமிது சாஸ்திரவிரரமபண்ணிப் பகலானாய நடே 

சப் பெருபானிடசதிவ ஈலிக்காமல பனதை நிறுத்தி ஞானசாசக 

மூயய்சி செய்யு சன்மையு ழடைய புண்ணியவான்களாகிய சலருடி, 

சுருதி யுக்தி அனுபவம் இவைகளும் கொத்தி th கின்ற பிரமறாம் 

Gowan: பிராபஹி: சிவம சிவ சிலை பஹாதேவ மஹாதேவி 

என்னும தன்மையோடு கூடிய கடபுவின௮ சொருபலகூணத் தன் 

மையைப் பற்மியும, ஐபபுலச காட்சீடங் உரணலாசனையம அணவம 

றைப்பு நீங்கு மார்ச்சசநைப புமிர உறும அரிய வேதாகம சால் 

இரபுராண கலை ஞானங்களை யெகலா முறிந்து அதிலனுவா தி h ga F 

Car any. Ha 56h Fr HU, ms ans Fyn SGlQo0 Ko vamp s 

லான HY HAS TH Chri FH wo) Cr FAC MITE முசலான வை 

செய்து அதனால் அத்மள வரப வவாதுபவ நீலையையடைய முயற் 

சசெய்பவர்கள் இலரும், நீககுத/கரிய அறபோதகிலையை Has sor we 

கமான மனதுடன் இரிஸா/ததூகளி நலைமையாகிபும் வினையைக் தரச் துடன் திரிரூ/ததிகளிற் தலைமை ம் வினயைக்கார்க் 

கும் ஈல்லவனுமாகிய சாம்பவகதாத்தியைப்பூ;]பபவாசில ரம, களங்க 

மில்லாதமுத்திவிடடை.ய மாயாகாரியமாகிய சத்துவங்களை su Sedo 

யும் அடியார்கள் சிலரும்,செம்பி சளிப புபோக ௮த்மாவாகியகன்னை 

விமுங்கி கிற்கும் மும்மலத்சை வேறு செய்து பிறப்பு மிறப்பும்போ 

க்க்கொள்ளும் பொருட்டு ளர்வேசுரனாகவுப, ஸர்வவியாபியாயும், 
6 * * . ad . ௩ . 

ஸர்வாத்மகமாகவு மிருக்கன்ற சடவுளைத்சகொழுது அங்காரமுள்ள 
LEH ஜம்புலனைச் சுட்டறுத்து ஞானானந்த கிட்டையில தூங்காமற் 

e ச் ௪ * ச ஆ க . a க 

அாங்கக்கொண் 19. hE (HEB சிலரும், மாயாவ௪ப்படாமல் அத்துவித 

மாயிருக்கெற பரமாத்மாவைக்கரு தி, மோக்ஷத்தை யடையலாமென்



பிரமலக்ஷணம். ௧௨௯ 

கின்ற விநப்பச்துடன் சேகபோகங்களைக் கருதாது சிவபோகத் 
* oN ரூ a . 6 ச ப * « 

தைக் கரத சரிரக்தை மறந்கிநப்பகறகுரிய யோகசாதனங்களைச் 

செய்தகொண் டி நம்கஞ் சிலரம, அப்புமுப்பும்போற் சிவபதம் 

பெற சிவயோக ரித்திரை செய்துசொண் டிரூப்பவர் இலரும், அசல் 

காம பிரபு - விஷயங்கள பரிசராரா - கக்றுவங்களே கூத்தாடி 

பேராடகசாலை இவைகள இரதிமிபங்நசள சாளமக்களக்கராரா . உலக 

னைசுநையு தாற்றுவிசகின்ற சா ய அம்மா வென்றும,௮வவாத் 

மாவுக்கு அ.அிவைக்கொடுத்து ஈகலச்தையு மறிவிக்கின்ற வஸ் துவே 

நாதமுடிவில் நடனமிரிம பரசவமென் றம, ௮ Bis uy cb Lag. (யற்சி 

செய்பவரா சிலரும், அடிக்கடி விஷயங்களிற் செல்லுகிற மனதின் 

சேட்டையை யடி அகண்டாரா! விவ மயமாவநரற்கு அருந் 

தவங்கள் புரிபவாரில டம, பிுபபிறப்பு உ. துன்பங்களை நீக்குதல் 

செய்யும்படி சிவானசசபாமய மெய்ஞஞான௪ செல்ல.த்தையடைய 

மூயறசிசெய்யும் 2 நட் பசலானாகிய ஈடேசரிட த்தில் சலிக்காமல் 

மனதை றுகுதி அ -சடவுளின். தியய திழுவடள் கிடைக்கும்படி, 

தராசாரமாகிய சிவததியான தநிலி டப்பவர் சிலரும், இபபடிப்பட்ட 

வர்களால ரூழ்ரரின்ற இடமாகியும் சாபாதுக்ரறஹ சாமர்த் 

தியமுடைய ானமீலக் தன்மைவாயந்த அ௮கல்தியமுனிவ ராச் 

௪, மழுபாப பெ! இயமலைபின் சாரலிலிருக்கும தர் வனத்தலிருப் 

பவன் யான. நகநமாண நிவா நதகபானிமோட்சக்தகை யடைவதற் 

௫௬௪ சாதனபான அவலிடகதில் கான் சித்தாந்த சாஸ்திரங்களை 

ரசித்து ஞானாப்பியாசஞ ஈசய்துகொண்டு எனது வாழ்காட்களைக் 

கழித்துக் கொண்டி நககேன், 

௮ப்படியிருககைபில் சோமசுநதரமென்லும் பேருடைய 

சிவகேயச்செலவ ௫னொருவன் என்னிடம் வந்து தன்மனமாகிய மனை 

வியை ஐம்புலாதிகளாகய கள்ளப்பயல்கள தமது சுவாதீனப் படுத் 

இிக்கொண்டு சையோகிக்கின்றமையால், மதுரா புரியி லன்பனாகிய 

பாணபத்திரனுக்காக விறகுச்சமையை ரமேற்றாங்கி விலைகூ மிவந்த 

சொக்கலிங்கக் கடவுளாகிய ஈடராஜப்பெருமானைத் தோழுவத்ற் 

இடைபூரூயிருப்பதாக தான்படுங் கவலையைச்?சால்லி முறையிட்டு 

Dot



௧௩0 ஆ த்மபோ தப்பிரசங்காமிர் தம். 

அவ்னவம்புலங்களாகிய கள்ளர்களை யடக்கித் தன்மனமாகிய மனைவி 
யை மீட்டுக்கொடுக்கும்படி. கேட்டுக் கொண்டான். 

நான் அவனது பக்குவத்தை யறிஈ.து சொல்லி.பதாவது தகுர்த 

ஆசாரியனைக்கண்டு உனது குறைவைப்பற்றி முறையீட்டா லது 

நிவர் த்தியா கு£மன்று சொலலி னன். சோமசுந்தரம்௮அகைக் 2கட்டு 

அன்றுமுதல் பசிகததவன் அன்னதாதகாவைச் தேடிதல்போவவும், 
க உகு 0 (ft . * 

நாதன் கோடைகாலத்தில நீர ழேடற்போலவும அசாரியனை ச் 

கேடித் தன்காரியங்களைச் சொஃலிக் குறைவை நிவாத்திசெய்து 

கொண்டு அவரால் ஞாரீனாப2தசமமபறது மீண்டு என்னிடம் வாது 

தன்குறைவைச் ஏீர்படுத்திக் கொணைடதாய்ச் சொல்லினான், 

அதன்பேரில் நான சோமசறதாக்தைப பார்தது உனக்கு 

சாரியார் உபதேசித்த ஞானவீஷயங்களைக் கூறுகென்றுகேட்க 

அவன் சொ ன்ன AT ot she 

ஐயா ! என்மனதிற கேறா அ௮சாரியனைகசண்டு எனது குறை 

யைச் சொல்லிக்கொண்டஃபாது அவர் அடியேன்பேரில் இருபா 

நோக்கம் வைகது ௮ப்பா! சோமா தரம பிரபஞ்சம் பிர9ரு சம் 
LIG GUA BOTS, ௮ப்பிரகரு திக்குமிய சடபாதிய பஞசபூகவடிவமான 

இக்தத்தேகமாகய இல்லத்திலிருககும ஜீவா தமாவாகியபு ஷன் ௮ஞ் 

ஞானத்தினாலுண்டாகும் சத்துவசசேட்டை -அ.வி3வகம் - அபிமா 

னம்-மோகம்-இராகத்துவேஷாதி கண௩சள இவைகளின செய்கை 

யால் துன்பப்படுகிறான, இபபடிப்பட்ட புருஷன் தான் மனோ துக்கங் 

கொண்டலைந்து தரிபவனாயிருப்பான். இபபடிபபட்டவன் பேரறீவி 

லேமனதைச்் செலுத்தாமலிருப்பதால இவனைப்பாபியென்று அழைக் 

சப்படும்.இவன் நானாவித பிறப்பாகிய எண்பத்து நான்குலட்சம் 

யோனிபேதங்களிறபிறஈ திற ந்துழன்_று அவதிப்பபெவ ஞயிருப்பான், 

ஆத்மவிஷயத்தைத் தெரியப்படுத்துகிற தாகிய அக்மவிசா ரணை 
யற்றவர்களும் விஷபகிச்சையுடையவர்களுமான பாமரர்கள்பிரபஞ்ச 

வாழ்வில் மயங்கி ௮அவதப்பட்டுப் பலவிததுன்பத்தை ௮ நுபவிப்பார் 
கள். இரும்புபோலக் கடினமான கள்ளம் வாய்ந்த பனத்தையுடைய



LY IW Fag SOT. ௧௩௧ 

வழாய, பொய் பேசுபவனாப், உருட்டுப் பிரட்டுகள் செய்பவனாய்? 

பொய்சாஃ3ி சொலலுபவளுய், வாங்னெ கடன் கொடாதவஞய், 

நிர்த்தோஷியர்களா யிருப்பவர்கள் பேரில் குற்றம்சாட்டுபவனாய்) 

ஏழைகளைப் பய மறுச்திப் பணம்பமிப்பவஞய், தான்சம்பாதிக்கும் 

திரவியங்களைச் தனச்கிஷ்டமானபடி கெட்டமாக்கத்தில் உபயோ 

கப்படுத்தப்பட்டவணயை, மோசஞ் செயபவளுப், ஞானசாதனங்க 

ளைச் செய்பவர்களிடத்தில் பகையையுடையவனுய், ஜனனமாணத் 

துடன் விளையாடி ந் சொண்டிருப்பவனயிருபபவன்யா?ரோ? அப்படிப் 

பட்டவன் யாவாக்கும£பால்லாங்கு செய்பவரயிரர்து தேகாந்த சா 

லத் ல் இயமபுரியடை யாத! bo Cio (OM WH F 1H ABI Co விதி 

பவி.ஈ.தக் கொணடிரபபான். டூவனை சதான பாபுசயெனழம், பிரஷ்ட 
ச ச oo 

னெ vl) OF LOL hE BLL ou Hl, 

இவன் செயயுங் கொடுஞ் செய்கையால் இலவுகை த்தில ஆதி 

யாத்மிசம, ஆகி9தய்விகம, ஆதிபெர திகம் இவைகளாலாய கொடு 

மைகளரல், வெய்யிற்கிடாக புழுப் 2பால் வெமபி சம்சாரதாபத் 

இரயத்தி லிருந்து அவதிப்பரிவான். இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் வாழ்வு 
நிலையற்றதென்று மறியான், எவர்கள் தெய்வபக்தி யில்லாதவர்க 

ளாயும, ௮அஞ்ஞானதக்ை ச யுடையவர்களாயும, ௮லிவும் ஈன்னெறியு 

மிலலாதவர்களாயு மி நக்கிரார்களா? அப்படிப்பட்டவர்கள் இழி 

வான கதியை யடைவார்கள். சாப்பக் இண்டிய ஒருவன்படும் வேச 

ளை அவனைவிட்டு நீங்காகதபோல மாயா பிரபஞ்சத்தின் ௮பிமானம் 

இவ்வஞ்ஞானியர்களை விட்டு நீங்காது, பிரார்த்த வாதனையும் அவர் 
களைவிட்டு நீங்காது, இப்படிப்பிரஷ்டர்களா யிருக்கும்பாமசாள் சக 

௮க்கத்துச்கும், பிறப்பிறப்புக்கும், ஆளாயிருப்பதைப் பார்க்கிலும் 

இப்பிறப்பின் துன்பத்தை ஈன்குணர்ந்து இனிப்பிறலா கெமியாகயெ 
விட்டின்பத்தைச் சிர்இித்து ஈடேசப் பெருமானைத் தித்து வாழ்த் 
திப் போற்றி வந்தால் ௮வர் உயர்கதியைத் தந்தருளுவார், அதை 

யால்சோமசுந்தரம்'உன்சரிரம்சமுவுமுன்சான்றோரைத்துனைபத்திக் 
கொண்டு ஏப்போதும் வவ - வெவெவென்ற செபித்தவா! அப்



௧௩௦. ஆத்மபோதப்பிரசங்காமீர்் தம்: 

படி. செபித்துவந்தா லத அ௮ஞ்ஞானத்தின் கற்பனைகள் யாவற்றை 
யும்போக்குப் பசுகாணங்களை யெல்லாம் சிவசரணங்களாகச் செய்து 

இவஞானதச்ை யுண்டாக் குவிக்கும், 

இப்படிக்கு ஈல்லவர்களின் வல்வினைகளைத் இக்கும் சிவசங்கர 

னைத் தொழாமல் மனகைச்சத்தாதி விடயங்களிற் 9சவலவிபெவர்கள் 

அன்பப்படுவார்கள். கண்ணியி லகபபட்ட பறவை மீளாகதுபோல 

சத்தா திவிடயங்களிலகப்பட்டமனம் மீளாமல் தேகத்திற்குவேருகத் 

தேகி ஒருவனிருக்கத்தேகத்தைத்தானென்றெண்ணிபரமான்மாவாகி 

யபதியை மறந்து தேகபோகங்களை க்கருதி இப்பிறப்பினாலாகிய துன் 

பங்களை அனுபவித்து வாழ்ராடகளைக் கழிப்பார்கள். ஆகையால் பர 

மான்மாவாகிய ஈடேசப் பெருமா னுடைய மஉர்போன்ற மிருதுவா 

இய பாதங்களை மறகதும நினையாபலிராதே, சவசிவவென்பதை 
மறந்தும் சபிககா மலிராதே, ௪வமென்னல் மாதென்னிற் சித்தத்தெ 

ளிவே சிவமாகும், 

ஞானறாநபவரசம், 

சிவமென்னல யாதென்னிற் சித்தத் தள்வே 

சிவமாகுஞ் சத்தியமாய்த் தேரின்--பவமென்ன 

லீங்கெதற் கெங்கனுண்டா மெங்கெங்குர் தன்மயமா 
யோக்கலெகு மெஞ்ஞான்று முற்று, 

யான் எனதென்று கூறும்படியாகிய மோகத்தைக் கைப்பற் 

இிக்கொண்டு ௮.தஷல் மம்மதை யடைங் திருக்கு மஞ்ஞானிகளாயெ 

பாமராளுக்குச் சிவவெவென்று சொலல நாவு வரானு, ஆனாலிவர்கள் 

சங்கற்ப வடிவமாகிய அகங்காரம் பொருந்திய மனத்தின் விகற்பத் 

தால் தோற்றும் சகத்துக்காரியங்களைப் பிரார்தியால சத்தியமென்று 

எண்ணி பதமினிசபா இந்திரசபா நாடகத்தின் பாடல்களைப்பாடிக் 
கைத்தாளமுஞ் சிட்டி.க்கையும் போவதுடன் இடையிடையே மூக் 

குத்தூள் போட்டுக்கொண்டும், கடைசியாய்ச் சத்தசலனம் கொண்ட, 
பித்தர்களைப்போல மாண்டுபோவார்கள். இவர்கள் பிதப்பிறப்பென் 
அகம் துக்கமாயெ போர்த்தொழிலில் நின்றும் நீங்காகவர்களா யிருப் 
வார்கள்,



பிரமலக்ஷணம். ௧௩௩ 

சிவசிவ வேன்று கூறுவதனா ௮ண்டாரும் பலன் யரதென்று 

வினவில், சிவசிவ வென்பது உருத்திர மந்திரமாகும், இக்க மந்திரத் 

தை யுச்சரிப்பவாகள் சிவகதி யடைவார்கள். புண்ணியவான்களா 

யிருப்பவர்கள் மாத்திரம் இந்சு மந்திரத்தை அனுஷ்டித்து வருவார் 

கள். தீவினையுடையோர்கள் ௮தை யொருபோதும் நினையார்கள். 

திருமந்திரம், 

இவவ வென்லெர் தீவினை யாளர் 

சிவசிவ வென்றிடச் தீவினை மாளுஞ் 

சிவசிவ வென்றிடத் சேவரு மாவர் 

சிவசிவ வென்னச் சிவகதி தானே. 

இதுவுமது. 
அளவிதநதழு வருள்சிவ சிவசிவ 

வககிறைந தது வடியிணை ௪வ௫வ 

உளமீறகதுயி ௬ுணா£வொடு பரமற 

வோளிருகின்ற து சிவசிவ FauGa, 

“சிவ என்னு திருமாமத்தை ௮ன்புடன் உச்சரித்தலினாலுங் 

கேட்டலினாலுஞ் சமஸத பாவங்களு மரிக்கப்படும், ௮ன்லியும், திரி 

கரண சுத்தியாய் இதை உச்சரித்துத் தியானஞ் செய்வோர் ஒரு 

மாத்திரைக்குள்ளே ௮வரது திருவருளைப் பெற்றுச் சிவகதி யடை 
வார்கள், 

(தேவாரம்.) 

சாத்திரம்பல பேசுஞ் சழக்கர்காள் 

சோத்திரமுங் குலமுங்கொண் டென்செய்வீர் 
பாத்திரஞ்சிவ மென்௮ுபணிதிரேன் 

மாத்திரைக்கு ளருஞமாற் பேறரோ, 

சிவவென்பதற்குப் பொருள் பரனையும்பரையையுக் குலிக்குமாம், 
அ வாங்மகோகோசாமாய் விளங்கிய சிவசொரூபமே பராசத்தியோ 
டுங் கூடிச் சர்வஜசக்காரண மூலள தம்ப பரசிவமாடியும் ஆதிசத்தி 

யோடுங்கூடி அப்பிராகருத சிவலோக அபரிச்சின்ன மூர்த்திகளாக



௧௩௪ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்் தம். 

யும், இச்சாசதீதியோடுங் கூடி பக்த சந்திக வரப்பிரசாத மூர்த்திக 
ளாகியும், கிரியாசத்தி போடுங்கூடிப் பஞ்சகருத்திய பராபரப்பொரு 
ளாகியும், ஞானசத்தியோடுங்கூடி அறிவுககறிவாக நின்று சர்வர 
க்ஷ பண்ணுவதாகியும், சமுத்தா தரங்க நியாயத்தாற் சர்வமும் 

சிவரகார சுகோததியுருவாயும விளங்யெ சுத்சசிவமே Gar em mls 

மென்றறிக, 

சிவரேசனா யிருப்பவனுக்குச் சாவமும் 9வாகார சுகோதி 

சொரூபமாய் விளங்கும், ௮ஈகச சுத்தவக்ைக தரிசிக்கவேண்டு 

மென்கின்ற வாஞ்சையை புடையவஞுயிருர்தால் ௮கமுககோக்கத் 

தால் தரிசிக்கவேண்டியதா யிருக்கும. அப்படி ௪ தரிசிகக விருமபுப 

வன் தத்துவரூபம், தத்துவதரிசனம், சத்துவசு க்தி, அக்துபளுபம், 

அத்துமதரிசனம், ஆத்த.பசுசதி இவைகளைக் காண்டலும், தமி௫ித்த 

லம்) சுத்திசெய்தலு மாகியவிவற்றால் ௮ச்சிவசொருபத்தைத் தரி 

சிக்க வியலும், 

இவற்தில தத் துவரூபமாவஅ பிருதிவி தத்துவமுதல் நாததத் 

துவபசியர்தம் தனிச்சனியேசாண்பஅ; சத்துவகரிசனமாவது.றக் 

தத். அவங்களை மலத்திரய சடத்துவாகாரமாயக் காண்பது; தத்துவ 

சுத்தியாவது சற்குரு கடாசமத்திஷல் அத்தத்துவங்களை நிமதி 

களைந்து நீக்கப்படுவது; ஆச்துமரூபமாலது அக்ஞானவிருளைச் 

சிதைத்து சுக்ஞான சொருபமாய்க்காண்பது; ஆத்துமா த்தியாவது 

தீத்பாவதிசையிம் றோற்றும் தற்போதத்தை நீங்கியிருததல், 

இவற்றால் சவரூபம் சிவதரிசனம் சவபோகம் வாய்ச்கும். சிவ 

ரூபமாவத ஒருவனே பஞ்சகிருத்திய பராபரப் பிரம்ம ௮.ுபவறிச் 
சயமாய்த் தெளிர்திருப்பல; செவதரிசனமாவது சுட்டுதலற்று ௮ற் 
புசாகாரமாய் விளங்குவ.த;சிுவபோக்மாவது இருத்தியா கருத்தியங் 

களைத் திருவருளாலே ஈடத்தக்கண்டு சித்தசலனத்தை மாற்மிச் 

சிலானக்த வாரியிற் படிந்து நிற்பது, 

இவற்றால் ஆசரெய விஷயங்களிற் பக்குவாபக்குவம் பாராதே 

திதாகாரமாக விளங்குவதாயெ சவெபோகம் வாய்ச்தின்புற்௮ு விளங்கி 
நிற்பன்,



பிரமலக்ஷணம். ௧௩௫ 

இவலிகமாகிய சிவபோகம் வாயர்தன்பு.துதற்குச் குருவுப 
தேசமே வேண்டும, ௮ுக்குரூ வுபதேசமர்வது அத்தியாரோப அப 
வாத யுக்தியிலை மிக்கையாரூப ஜெகஜிவபர பிரார்தியைப் போக் 

இச் சாலமும் பிரம்மமயமென் றுணா த்தப்படுவதாம், 

இவறில் £ராபபாவது துரியாதீத வஸ்துவே புரூடன 

மயக்கரூபத் தால ஜெசஜீவ பரமா-க் தோற்றப்பலெ.து. ௮பலாத 

மாவது, சற்குருகடாக்ஷக்கால் ௮வவாரோப ஜெகஜீவ பரகல்பிதங் 

களை வா்? நது அதிஷ்டான துரியாதீத வஸுதுவாயத் தரிசிக்சப்படு 

வதாம். 

விை-ஐயா' கு நவுபகதே மானது மித்ைையாரூப மெஜெகஜிவப.ர 

பிராரதியைப2பாச/ச சாவமும பிரமமமயமாய்த் தோற்றுவிக்கு 

மென்கிறீரே ௮ எவவிசததா லப்படி செயவிக்கின்ற ௮. 

விடை--௪௦௨ ஈதிறகும எஜமானாயும், எலலாப்பிரவர் த் இரிவர் த் 
இகளுக்குஞ சாகூஷியாயும, எல்லாவழ்றிறகும் ஆதிபூதனாயும், பரப்பி 

ரமம ஸவரூபஞயு மிரானின்ற ஈடேசபபெருமானைப் புசழ்க்துபோற் 

று மெய்யடியாகளுககுக தேசிகோத்தமனாகிய அசாரியன்கூறும் 
ஒரு மொழியான ஜீவனைமயக்கச் செய்யும் சரீசேந்திரிய மனோ 

புத்தியாதி பரிசசே 5 பர்சத்தை கிவாத்தபண்ணி சன் சொரூபகிலை 

யறிநது தரிசிககச சசய்து சிவானஈதபபேற்றைக் கொடுத்தருளும், 

இபபடியாகச் சிவானந்தத்தைப் பெற்ற மகான்களைச் தான் 

சீவன்முததாகளென்று கூறபபடுகிற லு, இரத மகாபுருஷர்கள் பஞ்ச 

பூக விவேககதை விசாரம்பண்ணிச் ௪சல பிரபஞ்சத்தையஞ் சின் 

மாத்திரமாய்க் கண்டு அத்துவித கிலைபெற்றவரா யிருப்பவராதலால் 
இவர்களிடத்தில பேய்சளாகய மோகம்வந்து நேரிடிலும் பயப்பட் 

டோடிப்போம, இவாகள் (பிசாரத்துவ தேகத்துடன்கூடி. யிருக்கும் 

போதே பரமாத்துமாவினது ல௯௩ண லசுழியசொரூபவிலாசாதிசுரேக் 

கண்டு தெரிசித்தவராவார்கள், அந்தப்பரமாச்மாவாகியு சு,த்தரலித்தி 

னது லஃமியமாவது எ த தன்மைத்தெனில்,



௧௩௬ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

நித்தியமாகவெங்கும் இடைவிடாது சீயாபித்துப் பிரியா திருத் 

தலாலும், சேதனாசேதனப் பிரபஞ்சங்கள் ௮னைக்லுக்கும் பிரோச 

மாய் நிற்றலாலும், அதற்குச் சாந்தியாதிதகலை சாக்திகலை வித்தியா 

கலை பிரதிட்டாகலை கிவா்த்திகலை என்னும் பஞ்சசலைகளையு முடிகளா 

கவும், சாந்திசலை முதலிய கான்கு கலைகளையு மார்பாசவும், வித்தி 

யாகலை மூகலிய முன்றுகலைகளையு மார்தியாகவும், பிரதிஷ்டாகலை 

முதலிய இரண்டு கலைகளையு முந்தியின்?ிமுள்ள உறுப்புகளாகவும், 

நிவர்.த்திகலையை முழக்தாளாகவும்,௮௯நரங்களைத் தோலாசவும்,புவ 

னங்களைஉரோமங்களாகவும்,மத்திரங்களைஇரத்கமாகவும்,பதங்களை F 

திசையாகவும்,தத்துவங்களை ரேதசு எலும்பு கிணம் மூளை என்பவை 

களாகவும், சத்திகளைப் பதினைந்து கண்களாகவு மமைத்து அறத்து 

வாக்களையும் வடிவமென்று சொல்லுமபடி நீற்கும், 

சிவஞானதீபம். 

அத்துவா வடிவாமெம் மிறைமுடிதான் கலைக 

ளைக்தாகுஞ் சாந்திமுக லானகான் கூரமாம 

வித்தைமூதன் மூன் றிரண்டாம் பிர2ட்டாதியந்தி 

வியன்பாக நிவாத்தியகா மிளிர் துவக்கக் காரங்கள் 

வைத்தபுவனங்கண்மயிர் பந்தீரங்க ணெய்த்தோர் 

வளக்திகமும் பதங்களருர் தசையாகு மதித்த 

தத்துவங்கள் சுக்கில?மொ டத்திகிண மூளை 

சத்திகடா நேத்திரமூ வைந்தாமித் தகையே,என்பவற்றான நிக, 

இந்தப் பரமாதமாவைத்தான் - பிமமமென்றுகூறப்படுவது. இக் 

தப்பிரமந்தான் சிவானந்தப் பொருளாய் விளங்குவது - இந்தச் 

சிவானர்தப்பொருளே அறிவுமயமாகிய வாத்மாவாக விளங்குவது, 

உலோகத்திலே சகல டதார்ததங்களையும் தோற்று விக்கின்ற வெய் 

யில் அந்தந்தப் பதார்த்தத்தின் பேரிலே விழுந்து ௮வைகளின்ன 
தின்னதெனத் தோற்றுவிக்கன்றதுபோல், பரிபூரணமாயும், சுயம் 

பிரகாசமாயு மிராகின்ற பரமாத்துமாவாகய .பிரமமானது பிரபஞ் 

சத்திறுள்ள சகல வஸ்துக்களிலும் ௮ந்தராத்மாவாக இருந்து 

அவைகளைத் தோற்றுவிக்க்ற த. உபாதி பேதத்தாற் பிராந்தி



பிரமலக்ஷணம். ௧௩௭ 

உ ௨ஆ உ டட . . ச . ட « a 

யாயத் சதாற்றிக்கொண் டிருக்கின்ற மாயாப்பிரபஞ்சத்திற்கு அதார 

பூதிமாயிருப்பதும் அந்தப்பிரமரதான், மனது முதலியவைகள் பிரவர் 
* (அ ப ச . ச . * க * 

ததிக்கிறதற்று அர்தாயாமிய யும், அ௮மியபபட்ட சுற்கும் அறியப் 

படாததற்கும் வேறுபூமி ஞான அஞ்ஞான காலாகாலங்களி லிருப் 

பதாயும், சாவம் எச பரிபூண ஸவாநுபூதி வஸதுவாயும, எல்லை 

UN Hare who கோசரமாயும, கிராமயமாயுப, கிட்களமாயும், 

கிததியமா பும், நினமலமாயட, புரா கனபாயும, சஞ்சலமாயும், சஞ் 

சல ரகிகமாயும், பூணமாயும், ிராமயமாயும், கிரஞ்சனமாயும், 

புனிதமாயும், சராசரமாயும், சாட்சியாயும், சத்தியமாயும்,சித்துருவா 

யும், ப ராபரமாயமி, வெறு வெளலியாயும் இனனும பலவித கன்மை 

MIT Uy LP OW at BY YK HIN I TIOG ET ௭, 

வளளலார்சாத்திரம். 

கிராமயமா ப ிபகளமாய நித்தியமாய் நின்றலமாய்ப் 

புராத எமாயச சஞ்சலமாயப் பூரணமாய்ப புனிதமாய்ச் 

சராசாமரப்ச Fre Aww + ௪குதியமாய்£ சித் துருவாய்ப் 

பராபரமாய் வெறுவெளியா யிநக்குமகதப பரமசிவம். 

. [ஆ ௫. * ௪. 

சொல்லாலு மனனாலு5 சகொடராத ரூக்குமமாய்ப் 
சு 8] . ய் ட “yD எர ௪ ச p 

LIGVEVT cot Sata யர Lu 0) 6 OT DI LIGA alll aT 

யொலலா(த பாஞ்சுடரா யுயி£ க குயிரா பூணமையா 

யெலலாமா யலலவுமா யிருக்குமக்தப் பரம௫வம். 

ஓன்முயும பலவாயு முருவாயு மருவா jaa 

குன௫யு மணுவாயுங் குணமாயும குணியாயு 

BAYS HWY நானாயுச் கானாயு 
மின்முயு முளதாயு மிருக்குமக்தப் பரமசிவம். 

இத்திக்கும் தெள்ளமுதாய்,8த்தார் சத்துட் பொருலாய்,முத்தி 
க்குவித்தாய், .தறாசாரங்கடர் ச வானக்தப் பேரொளியாய், நினைக்கு 
தினைவுதோறும் நிறைந்த பரிபூரணமாய், வெட்ட வெளிச்ரூள் ர; 

விளங்கும் பரஞ்சுடராய், ஆனக்த வெள்ளமாய், அமிர்த சாகரன், 

போக்கும் வரவும் புறம்பு முள்ளுமாகி wero தாக் கரு 

DN



Sh A ஆத்மடோதப்ட்ரசங்காமிர்தம். 

பொருளாய், பஞ்சரித்துப் பேசு பல சலைச்கெட்டாப் பொருளாய், 

இப்படியாகவிளங்குவது அக்கப்ெபநதான், அந்தப்பிரமம் சர்வபரி 

பூரண நிததிய சாவமங்கள, சாவப்பிரகாச காலாகத கத்துவா FS 

வஸ்துவாய விளங்கும், ௮ஈதப்பிரம வளதுவைச்சான் வேக வேதா 

நத ளமிருதிமுதலிய சர்வசாள் திரங்களும் எடுத்துப் பீரபலமாய்ப் 

புகழ்ந்து பேசுவ, 

எல்விடத்சிலுந்தகாளாய் ஈசாமயமாய் பழ/ பொருளாய் சங்கற்ப 

வீகறபங்களை Cut by Fgh MBC பிரமநர்தான், 

மஹாபாரதம். 

வங்குர் சானாய் நராமயமா யேசு மாகிப் பபம்பொரளசய் 

அங்கம் பிரமாண் டத்செல்லை யடங்கா வாகி யமைவின்் ர் 

சங்கற்பங்கள விகற்பங்க டவீரந்த ஈடராய்த் தனி3வளிமீப் 

பொங்கு பாமா னர்கலவேள்ளப் புனலயா னெவ? புலப்பட்டோர். 

அவ்வல் வான்ராக்களின் கன்மாசா. OH YIN SS MHL 

வினைப் போகங்களை ape pp (FH) DULL Meg AIDS gob, 

சர்வசங்கார காலத்டி லான்பாக்கள சகலாவத்தைபட்டுப் Gor Bow 

கலைந்து இரிஈசவிளைப்பு நீ௩்கு (படி காண சவலாவத்கையி லொடு 
. . ௪ ‘ சு ப 4 உ ௩ 

IGA SG, HOE WOKS தாதியாய/ சிருஷ்டித்து இதித்துஞ் 
* . ச . கட்டட . ச 

சங்கரித்தும் ௮ளவிறர்று QED BES wy Gs கிப்பதுவுமா நிய 

வஸ்து எதுவோ ௮வ்வஸ்துதான் BGPP Tu, 

உலக விஷயங்களிலாசை யடையவர்களாயும்,இதுகல்லது இது 

கெட்டது இதுதாமம் இது ௮தாமம் என்று தெரிந்துகொள்ளா 

மலும், டேசப்பெருமானைப் போற்றித் தொழாமலும், ஆகாரம் நித 

திரை பயம் மைதுனங்களை மாத்தீஞ் செய்து கொண்டிருக்கும் 

அவி2வகத்தை யுடைய பசுக்கமாப் போலிராமல் பூர்வஜன்மாந்திரத் 

தல் செய்த கிஷ்காம கர்மங்களினாமல சிவபத்தராய் தத்துவவிசா 

சணைசெய்து இராசுத்துவேஷங்களை அகற்றி சித்த சுத்தியை யடை 

ந்திருக்கும், பக்குவான் மாக்களை த் தகஷ£க்கிரமங்களினாற்சோதித்து 
அருள்வடிவாக்கும்படியாகத் இருச்சிற்றம்பலத்தின் கண்ணே நின்



ட்ரமலக்ஷ்ணம். கடக 

(5. மூடர் திருடன த்தொழிலும், பிரகாசம் பொருந்திய நீலமணிபோல 
விள கங் காளகணட மம, கீருமேனியிற் பாதியாய் பச்சைவடிவு: 

கொண்டில௱்குந் சிவகாமி யமமை பஙகிய இடப்பாகமும், பவளக் 

கொடிபடர்டது கிடப்பதுபோனற திருர்சடாபாரமும, அச்சடா 

பாரக்தின்மேற றரித்தருககன்ற கங்கையும, பாலசகதிபப் பிரபை 

ayn, FT LILI Lplo, அக்கினி சேத்தாகம, வலக்கையில் மஸ்க் கம 

ருகமும், இடநகையிற (7 உதிய அசகினி குண்டமும, அரசையிலே 

கட்டி ய லக கலையாவக்க 7 ப புலித தே £லுடையும் ஆன்மவர்க் 

கங்களை மோட்சமாகிய பபேரின்பவெள்ளத். சழுத்துகற் கன் 

AD om திரு வடிய,  வடியா। களுள் பா் os ).. கல்நது இன்ப 
. ‘ iN . 

பூரணமாயி நக்கின்றகு ந௫ிகபாக மமுடைய ஈடேசப்பெரமானுமா 

யிருமகின்ற வரும் ON TULA TOD wy £9] BIB BI Od ற தெஙகுமாய் கானே 

தானுப் தானை யான மாய அயவளரியே யநளொளியாய் தங்க 
+ . உட 

ய திசையெஙகு முய ததனிபபா 2வளிடேய நளொளியாய்விளங்கும் 

வஸதுவும் அகதபபிரமா கா. 

ஞானமயமான ௮/வினால தனனை ஐரிசிடகும சீவன் முத்த 

கள் இ.தயத்தில எழுக நளும இயஃபுடையதும,அகாயச்சொரூபமா 

யிருப்பதும, ௮தற்குக காரணமான பிரதிருதிசகு ஆசாரமான கலா 

ரூபமாயுள்ளதும,றுக்க லைக்கு மேல கிய சசசுமாயைக் கப்பாற்பட்ட 

TES AGO FOU கடநதவிகதுவி OHI Bld, Mohs genus 

கடந்த சநாகிவத்திற்கு மேலான பராசத்தில் காதாரமான பரசிவ 

மாயிருபபலுமஅநதபபரபபிரமமதான்,ஸரியப் பிரகாசத்தினுலேயே 

எலலாம் பிரவாத்தி மார்க்கததில் பிரவர்ததிக்த போதிலும், சூரி 

யன் எப்படி. தானொன்று செய்யாமலும் செய்விக்காமலும் இருக் 

இன்ரானோ அதைபயபோல எந்தப் பரம்பொருள் தானொன்று செய் 

யாமலும் செய்விக்காமலு மிருந்கபோதிலும் ஆகம சைதன்யத்திலே 

எல்லா விஷீயஙகளும் செல்லுவதற் கா.தாரமாயிருப்ப.து எதுவோ 

அததான் அந்தப்பிரமம், 

பிரமன்-விஷ்ணு-உருத்தான்- மேசன் - சதாவன் - விரஜ். 
நாதம் 2 சத்தி-சிவட் என்னும் ஈலர்தருபேதமாக விளங்குவதும், Cau



௧௪0 ஆத்மபோ தப்ப ரசங்காமிர் தம்: 

தாகம சாளதிர விதிகாச புராணமாகய அ௮பரஞான எ௮ரூபமாடி 

விளங்கி நிற்பதும் அந்தப் பிரம தான். 

எங்குஞ்சமரா நிலைர்சிவயயமா பெங் HOT UD Teme. 

ங்குமொருகிறைவாபறிவானக்க ௬ கதகிர்சகுணசுகவாரியானந்தமாய் 
ச . . க . . 

பொங்கும.றிவுதாளுய வ்ள௩ குக oO Four மிகபரமிரண்டிர் ப்ர்்நே 

சுகானந்த சிவமயமாய் விளங்குவதும் அர்கப்பீரமக்கா ன். 

சரியை யநுவடிதக்சிகாரம்ர சாலோகபதலியும, கரியை யறு 

agg gv erigay சரமீபபதவியும், யோக பறுஷ்டிகோரககு௪ சர 
டி ச் . 

(பபதவியம, ஞான பறுஒிய சதோரச்குச சரயஜ யப ஈவியும் அரு 

ள்வதும்; அ௫ிரியன் ரிரு வரா அழியாமையும் அறிதலுமாகிய 

இருவகைப பாசங்களு 8௧ அ ிலின்-௪ ணே கேட்டல சிந்தித் 

தல் தெளிதல் கீடடைகூமி 2௨ நரானத்தில் மூயனறவர்கட்ரு 

நித்தியா நித்தியங்கட/ ந 5 நதியபாகய பாெளியைத் தந்தரூள்வ 

தும அந்தப பிரமா சான, 

உருத்திர நோர்த் தியா தி, ப பதய 1ம், (தடலையா நகையோ 

கூடிய ஜனபையண ஸபுக்கத்திற கட தமுநனுகின்ற ஆன்மாக்களை தீ 

இருவடிக் குரித்தாகக்கொள்ள வண்டி கனக்குளள மெய்வடிவைக் 
காட்டாது மானிடகோலககொண் டெழு? தருளி யருள்செயயும் 

பொருளாகி, போககாண்டமாகிய அன்மச்துவம இருபத்துகாண் 

கா, போக்கிய காணடமாகிய வித்தியாதத்துவமேழாக, பிரேோககர 

ண்டமாகயெ செவதத்துவமைஈ தாகி, இம்முக்காண்டப் பிரிவாகிய முப் 

UST LM தத்துவங்களைக்கடந்த பரவிக்து பாராதமாகி, நல்வினை 

தீவினையென்னும் இருவினைப்பகுதிகளும் சமமாய்த் துலையொக்க 
விடத்து ,ன்மாக்களுக்கருள் செய்யப்பட்டதாயு முள்ள அந்தப் 

பிரமக் தான். 

யான் எனது என்னும் ௮கங்கார மமகாரங்களாகிய இறுமாப் 

பினின் ௮ நீங்கித் தன்னை யவிஈ்துள்ள மெய்ஞ்ஞானியர்கள்க ண்டுகளி 

ப்பதும் அந்தப் நிரமர்தான்,



பிரமலக்ஷணம். BIS 

மனவாக்குக் செடடாக அருளேவடிவாய், உலகத்திலே தாக் 

கற்று கிற்கும ஒப்பற் பு Fi த்நதவ்யமாய், ஒவ்வொரு பொருளிசையும் 

விட்டு நீங்காது சிறகம ப௫யாப, சுரியப்பிபகாசக்இின் முன் #69 

“பபீரகாசம் இரண்டற நிற்குழுறை பால நாகாட்தப் பேரொளியா 

கிய தனு தி Tang a ன்ப [சாம் கலபபித்மு par in சம் 
உ . . * ry * * 

நிகழாவண்ணம் அருள் செய்து! றப.தும அரதப்பிரப கான், 

ஆன்பாக்களின் உள்ளும் புற மம வீடாகமைர்த அணவமல 

இருள் ஒட்டமெலிக்குமபடி வீ௱௱்கும் ௮ளவிறமத ெணத்தையு 

டைய பரி நியா கியம், கடலை யாரது LB) aii sb அருளாகிய அமுதத் 

தை கபமூடைய மனற சொரிகின் உ மதியாகியும, அவனவ்ளது வெ 

ன்னுமம் உற்றுப் பிபஞ்சமாகி "பபதும அக்தப்பரப்பிரமா கான், 

உயிர ரயி! கிட, பரட் பொஞியாகியும் வேதங்களின் 

முடிவிலுள்ளதர இபம், பரம ப நுளாகியு மிருபபது அர்தப்பிரமர் 

தான், 

நானகு வேதங்களும பாணவமும் பற்றக்கலைகளும் மிகுர்தரா 

தத்துடன் பிரபலமாகபபுகழ்நது பேரம்படியான வஸதுவும்,அர்தப் 

பிரபந்தான். ஞானானும்கிப றக ரா எம வாத்வைக வஸ்துவாயிரூ 

Ligon wi aD wi gro. இனமுறும பிறப்பு தப்பை யடியோ 

டே கடடறுந.ஐ நிததியானந்த முத்தியளிக்க ஞானகுருவாய் எழு 
நதரளிவர௬ும தேசிகோத்தம மூர்த்தமும் அரதப்பிரமந் தான், ' 

பிரபஞ்ச மாயாகாரி.யங்களைச் எத்தியிதிகமாசவும், முயற்கொ 

ம்புபோலவும், வக்தியா புத்திரன்போலவும், ஆகாயமலர் Bur way, 

மித்தையாகக்கண்டு அற்பசுருதியாதிய சன்மகாண்டத்தையும் பத்தி 

காண்டத்தையுங் கழித்துப் பிரபலசருதியாயெ ஞான காண்டத்தி 
னுட் பொருளை யறிந்து பதிபசுபாசங்களி னிலக்ஷணங்கமம் 

தேர்ர்து தற்போத மடப் பகலிலேற் கியதீபம்போ லான்டி கேட். 
டையடூ நிற்கும் ஜீவன்முத்தர்கள் சரிசிக்கத்தரிசனர் piven 
காயும், நிர்விகார ஸ்வரூபமாயுள்ளதாயும், முன்னைப். அழ்ந்த



௧௪௨ ஆத்மடோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

ருட்கு முனனுள் எதாயும்,பின்னுண்டா கும புஐபபொருட்குமபுதுப 

பொருளாயுமுள்ளதாயமுள்ளது அநதப பரபபிரபா தரன, 

இநதச்சுத்தப் பிரமபானது சகளீகரிஈ ௧௩ காலையில உலகமே 

தனக்குத் தஇிருமேனியாகலும, யானைமுதவெறும பீருகிய எண் 

பத்து நான்கிகக்கயோனிகள அவயவங்களாகவும,இசசாஞானக இரி 

யைகள் அதக் காணஙகளாகவுப அனமகோடிகள செயயும இரு 

வினைக்கே நறபடி பஞ்சக ருததியககளாகிய GI Gy TF Flo, 

சிவஞான சித்தியார். 

உலகமே யுரூவபாக யோனிக ஞறுபபதாக 

இலகுபே ரிசசாஞானக் கரிடையுட் கரணமாக 

அலகிலா வுயிர கட்கெலலா மிருபபயனாக வைகது 

ஈலமிகு தொழிலகளோடு நரடகநடிபப னாகன, 

வேதாநத முடிவில் பசாயசமாய எடதகத காட்டபபட்டி ரக 

கும் வஸதுவாய் நிவாததி கலசக 2 பதியான விஷணுவுககும, வித்தி 

யாகலைக கதிபதியான உருத்திர ஈமாததிக கப, சாகதி கலைக்கதிபதி 

யான மகேலவர மூச்திககுப,சாஈதியாரித சலைககதிபதியான சதா 
இவமூர்த்திக்கும எடடாதபரரா கழூலததுள மூளைத்த தனிபபெருஞ 

சோதியாயும், சுததமாயையி ன 2ாமுகமாகவிளங கும பராசததிக் 

காதாரமான ப.ரமா௫யும, கிரமலமாகிய வெட்டவெளிபில முடிவில் 

லாத சுத்த சூகியமாகியும, பாதாளசத்தி தொடபகப பாரா தவியா 

பசும் வரையினுமுளள சசதுககளின் ஞானமரகியம, கன்னிடத்து 

அபின்னமானவைகட்குத் திருமேனியாகியும்-சாக்கிரம- சொபபனம் 

சுழுத்தி-துரியம்-துரியாதீதம என்னும பஞசாவததைகளும் கடநத 

பரமாகியும், காருணியத்தால மேலுமேலும் வளாகதோங்குகின் ற 

நித்தியானந்த சுகமாயும், நான்குவேதம - இருபக தெட்டாகமம- 

இவைகளாலறிந்து பொருநதப்படாத தஇருகாட்டை யுடையதும், 

பூதாகாயமாயும், பரமாகாயபாயும், இவவாகாயங்களெலலாரந தோற 

௮இன்ற ஞானாகாயமாயும, மெளனாகாயமாயும, சிதாகாபமாயும, 

தீதாணயமாயும்,இன்பாகாயமாயும், இயற்கையண்மையாயும் விரல் 

குவ௮ம் அர்தப்பிரமர் தான்,



ப் ரமலக்ஷணம். ௧௮௪௩ 

திருவருட்பா. 

வண்ணம்க பூகவெளி ப சு கிவெளி ௫ (கலா ௨ கும்படி வெளிகளெ 

வாம் வயங்கு வெளியாக எண்ணமா மாமெளன வெளியாகி யதன் 

மே லிசைக்தபா வெளியாகி யியலுபய வெளியாய்,௮ண்ணுஅ0ற் பர 

வெளியாயகத் சற்பரமாம் வெளியா யபா 5) பரு வெளியாகி யருளி 

ன்ப வெளியாய் த, தண்ண கனியியற்கை புண்மைவெளி யான 

திருச AD Vib tiers Heol! ws மிரய்வமொன்றே கண்டர், 

Qua Garg ora doce gn BE Bruyn, பிரபஞ்சமுமுதும் 

வியாபகமா பி நபபதும,௮ன்ம3பொ 3 லறியபபடா ததும,எங்கும் 

பெருஞ்சோதியா பிருபபதுறு, சோம குரியாமகினியென்னு மூச்சட 

ரயிருபபதும், ஞான நே; ககளும்கன் 0 ஊனநேத்திரங்களா லலி 

யப்படா துப, அணவம-கன் மம மா யபயையென்னு முமமலங்களை 

யூக டை DB ity 2 GVM WL) நம்-புக்சமசமணம்-மிமாம்சம், மாயாவா 

தம்பா ஷசராத்திரம் என்னும அறுவகைப புறச்சமயங்களுக்கும் 

பட் ட்ர்து அபருளாயுா, சைவம் -ஃ- பரப்பை - காளாமுகம்-வயிரவம்- 

வாமம-பாவிரசம அன்னம். உட்சபயமாறி னுட்பொருளாயும், பொ 

ன்னும பணியுமயோற் பேரமில்லா தே உரற்றமிலலகாயம், இ ஈளும் 

வெளியுள்சபொற் பேதமி௨லதாயுமடி, சொலலும் பொருளும்போலப் 

பதா பே த முமிலல TBD WL y மெதாகமங்கள் கூறிய சிவதன்மங்க 

ளின் ௩றுபாட்டிணாலே விராககஸறறுவதாயும, உடற மயிரும், கண் 

ணம ஆரியனும், ஆன்மபோ தய மண்ணொளியும்போல வேற்றுமை 

யில்லாத அ௮த்துவிதமாகுஞ சிறப்பினை யுடையதாயும் விளங்க நிற்ப 

அம் அந்தப்பிரமந் தான். 

சிவப்பிரகாசம். 

புறச்சமயத் தவர்க்கருளா யகச்சமயத் தொளியாய்ப் 
புகலளலைக் களவாடப் பொற்பணிபோ லபேதப் 

பிறப்பில தா யிருள்வெளிபோற் பேதமுஞ்சொற் பொருள்போத் 
பேதாபே தமுமின்றிப் பெருநூல் சொன்ன



௧80 ஆத்மடோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

வறத்திறனால விளைவதா புடலுயிர் கண்ணருக்க 

ன.றிவொளிபோற் பிரிவரு௦க் துவிஈ மாருஷ் 

Houde sre வேதாந்தத் தெளிவாஞ் சைவ 

சித்தாந்தத் திறனிங்குத செரிக்க லுற்றாம, 

தளியுருவாகி, ஞானானநத சமுத்திரமாடு, சத்தம அடத துமல் 

லாச பரபசித்தாக, பிரிதிவிமு ஈலாகிய பஞசபூதங்களுமாகி, சோம 

சூரியாக்கினிகளி னொளிகட்கு மேற்பட்ட பேரொளியாகி, ஓப்பி 

ars Gasam gon, ௮அளவுகடகத ஞானாகார வொளியாகி, ௮௪ 

ண்டாகரச ub premium, போ௫ிஙகந்த மபளனபயமாகி, இவை முத 

லிய கனமைகளை யுடையவைகளாக யிநபபதுமஅந்தப்பிரமச் தான். 

பிரமசகசம். 

சிமராளி யாகச் சிறசுகக் FL OT LIF Aa sFg இரண்டற நின்ற, 

பாரொளி wr Su urn pS) YSU பகுதியா முசசுடா களும்போய், 

ஏரொளி யாக யெதிரிறஈ தொன் ர யேோபா யெலலையெறன் றில்லாப், 

பேரொளி யா? யகண்டபூ, ரணமாய்ப பேசசிறஈ இிருபபதே பிரமம், 

அம்த்தப் பிபஞசம்2பால முககுணரூபமா யமியப்பலெவதுமல 

லாய், முசுகுணஙகளைக கடா தமிசாப பிரபஞசமபோல மலகன்ம 

காரியரூபமா யியபபடிவ துமல்லதாய், மலுன்பங்களையுல் கடந்த 

சுத்தப்பிபஞ்சமயபோல அ௮நித்தியானகக ரூபமாயறியபபடவது மல் 
லதாய், கிற்பலும் ௮ர்தப்பாப் பிரமந்தா ன், 

அஞ்ஞான தஇிசைக்கண் உபாதி சகிரமாகய எண்ணரிய உயிர்க 

ஞூள் எஞ்ஞான்றும் எங்கணும் நரன் நானென்று கூறி விளங்கும் 

அவ்வுயிர் களுக்கு உபாதானகாரணபாயும், சவபோ சமாக விளங்கு 

வதாயும், ஞானதிசைக்கண் ஏகமாகிய சிவபோதமாகவும் விளங்கு 

கின்றதெதுவோ அதுதான் அந்தப்பிரமம், 

இச்த.ப்பிரமம் ஒன்றே கித்தியமான தென்றும், இன்னும் இப்பிர 
மத்சைச் சசல உபாதிகளற்றதென்றும், சாந்தமானதென்றும், நித் 

தியமானதென்றம், இரண்டற்ற தாகிய அத். துவைதமான தென்றும்,
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காலத்தாயாபாதிகமென்றும், நிர்க்குண ஸ்வரூபமென்றும், இவ்விச 

மாக விளங்குவதாப உபரிஷத்துக்களில் சொல்வதுடன் வேதாந்தி 

களாலும் அப்படியே கூறப்படுகின்றது. 

காலதீரடா பாதிதம் பிரம்ம ॥ 

கிர்க்குண ஸ்வரூபம பிரம்ம | 

ஆதிமத்யாந்த சூன்யம் பிரம்ம | 

சர் வம கல்பிதம பிரம்ம Il 

மாயாதீதம் குணா கப பிரம்ம (| 

அரன்தமப்ர8மய மகண்டபரிபூர்ணம் பிரம்ம ॥ 

அ.தவிதிய பாமானாக சுச்தபுத்த முச்சஸத்யஸ்வரூப 

வயாபகா பிக்க ௮பரிச்சகம பிரம்ம | 

ஸத்யம் ஞாஈமனந்தம் பிரமம ॥ 

ஸச்தொனர் 2 ஸ்வபபிரகாசம பிரம்ம || 

மகோவாசா மகோசரம் பிரம்ம Mh 

அமிதவேதாகத வேத்டம் பிரம்ம ॥ 

தேசகாலலஸ்து பரிசசேதரகிதம் பிரம்ம ॥ 

ஸர்வ பரிபூரணம் பிரம்ம ॥ 

துரியம் சிராசகாரமேகம பிரம்ம || 

அ௮த்வைஏ* மரிர்வாசயம பிரமம 1 

பிரணவாத்மகம் பிரம்ம | 

ப். ரக்ஞானம பிரம்ம ॥ 

அயமாத்மா பிரம்ம ॥ 

ஸாவம் ஸதயமபாப் பிரம்ம ॥ 

இப்படியென்று சுருதிகள் கோஷிக்கெபடி யால் அப்படிப்பட்ட 

பிரமத்தின் நிலைமையைப் பகிர்முக நோக்கத்தால் அறிக துகொள் 

வது மிகவும் ௮ருமை, 
ஞானவாசிட்டம். 

௮கமக9மன் றனைத்துயிரி னிடத்துமிருந தனவரத 
(por gre 

கிசழொளியா மாத்துமதத் அவமான சொரூபத்தை 

நினைத்தல் செய்வாந் 

க்ஸ்



௧4௯ ஆத்மபோ தப்ப ரசங்காமிர்தம். 

இகழிதய குகையுறையுக்  தவசையை 

விட்டயலே செய்வா தேடன் 

பகவரிய கெளத்துவத்தை யெறிந்து 

மணி ?தடம வேடகை போலாய, 

எனபனவற்ரான மிக, 

இந்தப் பிரமபானது ஒன்றிலும் ஓடடாததும், எல்லா ஐகத்பி.ர 

மைகளுக்கும் அதிஷ்டான மானதும்,சத்துவ ரஜஸ் சமஸ ( ணந்ச 

ளற்ற தும்,சகல மங்களகாமான வவ தவயிருப்பதுமாக சுரூதி எமி 

ருதிகள் கோஷிக்கிறபடியால், இகதப் பிரமத்திற்குச் சரியாக வே 

ஜொருவள்.தூகில்லை யென்ற றிக, 

விடைஜஐயா! ஸவயஞ்சோதி எ வரூபமா யிருக்கன் ஐ இந்தப்பிரம 

தை யெப்படித் மதரிந்துகொள்ளுவ துரி 

விடை-இக்கப் பிரமத்கைச் சாவண மனன நிதித்தியாஸனைகளி 

ஞா லடைந்த ஸ்வா நுபவத் சுணால தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது. 

இதற்கு இகதப்பி)ப லவரூபத்தைச் சகுணமாக உபாசித்து ஞான 

கிஷ்டையை யடையவேண்டியத, சருண உபாசனமும் ஞானகநிஷ் 

டையும் யாருககுக்கூடிவ ந மென்றால, யார் பூர்வஜன்மத்தில் மலரும் 

புனலுங்கொண்டு இவபிரானைக தா முதுபூதித்துவர்தார்களோ அப்ப 

டி ப்பட்டவர்களுக்கு அக்தப்பண்ணியத்தினுலும், இர் சென் மத்தில் 

செய்யப்படும் சக்சங்க சாவகாசத்தினாலும, சற்கு நவை யடைந்து 

அறுஷ்டிக்கப்படும்சற்கிரியைகளாலும,மன தைவசபபடுத்திக்கொண் 

டுஇடைவிடாமல் நடேசப் பெருமானை லமரித்து வருவதினாலும் 

சகுண உபாசனையம் ஞானகிஷ்டையும் கைகூடிவரும், 

இர்தப்படிக்குப் பிரம லக்ஷணத்தைப்பர்றி எனதா௫ூரியர் 

கூறினர், அ௮ர்காலையில நான் சுவாமி இன்னும் அடியேன் அறியாத 

விஷயங்கள் பலவுள்ளன ௮வைகளை அடியேனுக் கருள்செய்ய வே 

ஷ்டுமென்ற௮ு கேட்டேன், அசற்கு அசிரியர் ஒவ்வொரு விஷயங்களை 

யும் கேள் அதற்குப்பிரதிகூறுரோேமென்ற௮ சொல்லினர்.௮பபோது 

கான்கேட்ட கேள்விகளும் ௮வர்தக்த விடைகளுஞ் சொல்லுகிறேன் 
கேளுமையா என்று கூறச் தொடங்கிஞர்,



பிரமலக்ஷணம். HAC 

விரைஜஐயா! Pay Rut 5 Ones: 1g) wor gi? 

Am - HUF sr ABE. Coa pin நால முகலியனவாகிய 

உபா இக தாயங்களை நான் நானேன் Dips Bud நக்கும் மயக்கமே சவ. 

போடமாம்.திக2 மயக்நத்கைமாற்றி சிவபோகத்கை ௮அடையசிவணு 

மென்கிற எண்ணத்கையுடையவர்கள், சித்தசத்தி ௮அரமாத்தியானு 

ஷ்டானத்தையும், சத்துவ விசாரணனுஷ்டான முதலிய அனுவ் 

டானங்களையும MEI IP DMI ATV அஞ்ஞான  இருள்டில்க 

மெய்ஞ்ஞான ௮ருள் தாக்கிர சவபோக மடைநது மிபரின்ப விட் 

டை அடைவழாயிருக்கும். இபப்டி விடடைய வேணுமானால் 

சித்தாந்த வேதாந்த ராபபிரகாயத்தை% சைபபறறிச் சறுமனத்தின் 

செய்கையற் றத PF BIO TRO OL ot gph BI G't, WOFTK sop gw 

பச பாசப் பகுப்பறறுர Ab FLL GES his ae நட தால பக்தகாம 

ஜன்ம தும்கத்தை மாற்று சிவமிரானாகய சப பதியின்கருபையால 

விஞ்ஞான கலப் பிரரபழமயாவா GOR, 

வினா -ஓ அ௮ணனா?௨! ௨லகக்துள்ள (சவி யோட்டும்। டிச் 

சூரியனுஇிச்தாற்பொல அடியேனுடைய அஞ்ஞானவிர£ச் தமதரு 

ட்பிரகாசத்தினாலை தாத் ஒம்படி டெழுக்த நளிய ஞான தே௫ிகனே! 

எங்கும் சர்வவியாபகமாயிருக்கின்ற ௮ப்பசுபதி அஞ்ஞான த்தோடு 

கூடிய வடியேனிடத்தில்கூடியிருஈதால்,௮வரை ௮ஞ்ஞானத்தைச்சே 
இக்கிறவனென்றும், அ௮காதி சத்தனேன்றும், கின்மலனென்றும்,சர் 

வவுபாதியஞ் ஞூனியமுங் கழன் றப்பாற் பட்டவெென்றும், எல்லா 

வற்றிற்கு பேற்பட்ட பாருளென்றும் எப்படி வேதாகபங்கள் கூறு 

கின்றன. 

விடை-உன்னுடன் அந்தக்கர்த்தா கூடியிருப்பபென்பது, நீயா 

Au ஆத்மாவினிடத்திற் கூடி கின்றதலல, உன்னுடைய அறிவை 
அறிவித்து நிற்பசென்பதாம். 

வினா -அடியேனுக் கறிவை யறிவிக்குமிடத் து என்னுடன் கூடி 

நின்றோ அன்றி வேருய்சின்றோ அ.ிகிப்பார், 

விடை-நீயாயெ 2வனுடன் கூடாது உனக்கு மேற்பட்டிருக் 

கும் ௮.றிவிற்கறிவாய் நின்று ௮றிவையுணர் ச.தவார்.



௧௪௮ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

விஞு-௮றிகிற் சதிவாயுணர்த்துவ ரென்பது அடியேன் aan 5 

ரிச் தகொள்ளக் கூடாமையாயிருக்கிற து. 

விடை-மேகமான து சூரியவொளியை மறைததாறபோல உன 

அ ௮.றிகின்வியாபகததை ஆணவம மாயை கன்பமேனனு ழம்பலமு 

மறைத்து நிறறவால ரீ ௮௧௧! ததாவை அறிரதுதகொளவசுறகு ௮சக் 

தனா யிருக்கிறாய, 

லிைஅமமும்பலஙளிஷ, தண வமல மெனபது யாது? 

விடை-அணவமஉமெனபது, யாதொனறுசகு தன்னைவிகற்பி 

தீதுத தனனையொழிய பறி ரருவரு மமாவலா சுவரெனறு கிறகிற 

அம, யாஜோொன்றினை? சக சறபிததுககசாண?ூ நிறகிறதும், போபம 

பண்ணிக்கொணடு விரோதககிறதுப, அுசைபபகெறதும, உயி 

களைக கொ லலுகிற ழும், ஆசிம் GU BT ov DY HD F வருசதபபடுகிற 

தம, இன்பபவாதால சக ஷிகக தும, எகாவதொனறு செய்யு 

மிடத் துஞ சசாலலுமிடதது மநஙகராபாய கிநகிததும ஓணவமல,த 

இன் காரியங்களா ம. 

விஞ-ஐயா! மாயாமலமெனபது யாது” 

விடை-பொயயை மெயயெனறுபொ௨உலாஙகு செயவதும, போய 

சொல்லுதலும, கண்டதை மற5து மயூ வரு௩துகினற தும, ஆசை 

யினால் பிறருடைமையை யபகரிக்க வபேஃ;)ததலும், ஆனமாக்களை 

யடி.க்கவும் கொலலவும்எமுகின்ற கினைபபும,பிறரி. துப பொறாமை 

கொண்டு அவர்களுக்குச் கேடுசெய் தலும, பிறரோடு வயிராக்கெயம 
பேசுதலும், தன்னுயிருக்கு முடிவைககருதி ௮ச்சபபடுதலும் மாயா 
மலத்தின் காரியங்களாம, 

விஞு-கன்மமல மென்பது யாது? 

விடை-ஒவ்வோரிடங்களைப்பற்றியிருததலுமுிகோயாய்க்டெத்த 
அம்) புண்ணிய பாவங்களைச செயதலும், பற்றுக்களாய் கின்றதொ 
நீதங்களை விதெ.லும், கிக்தித்.த ஈடக்றெ2த தொழிலாகப் பொருந்தி 
யிருக்க தும், பிறரை இகழ்ஈதாருடன் பொருகதலும், கன்மமலத் 
இன் காரியங்களாம்,



ட்ரமலக்ஷணம், Sao 

விஞு-ஜிவர்களைக செடுப்பதாகச் சொல்லப்படுகின்ற மூல்மலங் 

கள் $ித்துப்பொருளா சடப்பொஈளா? 

லிடை-மஉங்கள் சடப் பொருள், 

வினு-பலங்களைச் சடப்பொரு ளென்றால், ஈகடபடாஇரளைப் 

போல் சேட்டையற் றிரும்சவேண்டுமே, அப்படியில்லாபல் சேட் 

en. Ge wens en on? 

அிடை-அம்மலங்கள் கடபடாதிகளைப் போலல்ல, € யறியாது 

கூறிஞய், விடத்சையுடைய வசராகிமுகலிய போருள்கள் சடமா 

யிருக்கினும், அறிவுடைய ஆன்மாக்கள் ௮வைகளைப் புசிச்குமிடத்து 

அ தன்௫ுணமேலிட்டு அறிவை மயக்குவதுபோல goin Paar FL 

மாயிருக்கனும் சேகனனாகிய உன் ?னாடு சம்பந்தமான அ௮வசசச்து 

வ௫த்துகிர்கும், 

விைஜயா! மேகம் உண்டானசற்குக் காரணம் யாமி 

விடை-கன்மமலத.ன் கூறுபாட்டால் மாயாமலமாகிய தேகம் 
வந்தது. 

வினா-கன்மமுன்னா மாயைமுன்னா? 

விடை-சன்மமில்லாவிடில் மாயாமலத்தின் காரியமாகிய தேசம் 
வாரா, தேகமில்லாவிடில கன்மம் வாரா, இஃதெதைப் போலெனில், 

வித்தில்லா விடின் மரமுளையாஹ. மரமில்லாவிடின் வித்துண்டாகாது, 
அதைப்போல், தேகமுன்னென்றும கன்மமுன்னென்றும் சொல்வ , 
தற்தயலாது. பிரவாகநாதீயாய் தேகமும் கன்மமும் மாறிமாதி 
வந்துகொண் டிருக்கும். 

சிவஞான சித்தியார், 

உடற்செயல் கன்ம மிக் வுடல்வக்த வாறே தென்னின் 

விடப்படு முன்னுடப்பின் வினையிக்க வுடல்வி ளைக்கும் 
தொடர்ச்சியா லொன்றுக் கொன்று தொன்றுதொட் டாதி O58 
னிடத்தினின் மரம ரத்தின் வித்.தும்வர் இியையு மாபோல் 

என்பதிஞதுணர்சு,



௧௫0 ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

வினா-ஐயா! மாயாமலமும் கன்மமலமுக்தான் ஆன்மாவிற்கு 55 
தேகமாயும், தொழிலாயு மிருக்கிறதென்றீர்.ணவமலம் அவ்வான் 
மாவிற்கு என்னபயனைக் தருகின்றது. 

விடை-௮வ்வாணவ மலக்தான், அன்மாவிற்கு மூலமலம 

ன்று பெயா், ௮ செம்பிற்காளிகம் போலவும், அரிசியிற்றவிடு 

போலவு மெந்காளு மிடைவீடாஅ தானின்னானன்பதும், சனக்குத் 

தலைவனொருவ ஸனிருக்கின்று னென்பதும் தோற்ராமல், தன்னறிவு 

முழுவது மறைத் தக்கொண் டிருக்கும், இவவாணவமல மொன்றால் 

தான மாயாமலமுங் கன்மமலமும் வற்து-ூடின, இவவாணவ மலத் 

திற்குச் சகசமலமென்றும், ம.ற்.ரிரண்டு மலங்களுக்கு ஆகந்துகமல 

மென்றும் கூறுவர்கள். (சகசம் கூட விருப்பு) (தகர் துகம் மத் 

தியில் வந்துபொரக்துவது) காளிதம் செம்பினுடன் சகசமாயி 

ருந்தும் இரசகுளிகையாற்றீரும, அரிசியுடன் சவிடு சகசமாயி 

ருந்தும் நீட்டினால் இரும், செம்பும் அரிசியும், இரசகுளிகையா 

௮ம் திட்டுதலாலும், காளிதமும் கவிரிம் 8ீஉகுதல்போல் சகச 

மாகிய அணவமலபானதூ சிவசத்திபதியுல காலையில் விட்டுப்போக 

ஆன்மாவானது வொனநதத்திப் பதியும். ௮வ்வாணவமல நீங்குவ 

தற்குச் சிவனருட்சத்தியே காரணமாம். ஆணவமலம் அ௮காதிகாலத் 

திலேயே அ௮ன்மாவை முற்றுமறைத்து நிற்பதாதலால, அதற்குச் 

சகசமலமென்று பெயர், இம்மலக்தான் பற்றமலங்களைக் காட்டிலும் 

மிகவுங் கொடிது கொடிது. 

விஜயா! கன்மர்தாம் கிடைத்த மேகத்தன் வரலாற்றை 

முறையாக அடியேனுக்கருளிச் செட்யவேண்டும், 

விடை-௮ப்பா சுந்தரம்! தேகம் இருவகைப்படும 9 470g 

தூலதேகம் சூக்குமதேகம், இவற்றில், தூ௨தேகத்திற்குச் சூக்கும 
தேகமுதலாகும். சூக்கும தேகத்திற்கு மு,தல மூலப்பிரஇரு தயாகிய 

ஆன்மதத்துலம். ௮,தற்கு முதல் வித்தியாகத் துவம், அதற்கு முதல் 
சிவதத்துவம், சவதத்துவமான து, வித்தியாதத்துவத்தைப் பிரேரே 
பிக்க முவ்வித்தியா தத்துவமானது ஆன்மதத்துவத்தைப் பிரேரேபி 
க்க அவ்வான்மசத்துவம் சூக்குமதேகத்தைப் பிரேரேபிக்க HF GE



பிரமலக்ஷ்ணம், கடக 

குமதேகம் தூலதேகத்தைப் பிரேரேபிக்கும், இவைகள் ஒவ்வொன் 
அம் தான்தானே முகலாய்ப் பிரேரேபிக்குமோவெனில், அவைகளா 

சப் பிரேரேபித்துக் கொள்ளா. இவைகளை யெல்லாம் ராதி மல 
முத்தனாகிய திவபிரான் தமது காருண்ணிய சத்தியால் பிரேரேபிக்க 

௮ வைகள் பிரேரேபிக்கும். 

சிவஞான சித்தியார். 

தூலமா முருவிலுக்குச் சூர்கும முகல தற்கு 

மூலமா னதற்கு கூல மோகினி யதன்மு தற்றான் 

மேலகாம் விந்து சக்தி சிவமிசை யாமெல்காஞ் 

சாலவின் ரகு மான்மாச் சிவத்தினைச் சார்ச்த போது, 

இத்சேகத்தைப் பரமபதியாகிய சிவபெருபான் உனக்கருளியது 

யாதுக்கெனில், ேகமன்௮ அபபகவாளைப் போற்றித் அதிசெய்து 

முத்திசிலையடையச் கூடா உாசலால் நீயாகய ஆத்மாவானது கடைத் 

தேறுவதங்குத் தந்ததன் ிநிவினகளைச்செய்து துன்பப்படுதற்கள் று, 

ஐயா சேசிகோத்தமராகய புண்ணியரே! தாமுரைத்த உப 

தேச வாக்கியங்களை யெல்லாம் நான் செய்க ௮சிய மாதவப்பேற் 
முல் எனது செலியாரம் கேட்டுப் பிரம்மானந்த சரகரத்தி லாழ்ந்த 
கசைப்போற் களிப்புற்றனன், இனி அடியேன் கடைத்தேறுவதற்கு 

நடஈதுகொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை அருளிச்செய்யின் நடந்து 

கோள்வேன், 

இவ்வண்ணட தமது சந்சிதானத்தில் விண்ணப்பஞ் செய்துகொ 

ண்ட சிஷியனாகிய எனது பக்குவத்தை நோக்கி ஞானோேபதேச மரு 

ளிச்செய்தனர் என்று சொன்னான், 

இந்த ஞா2னோபதேசஞ் செய்,த மகானிருப்பது எவ்விடமெ 

ன்று மான் கேட்டன், அதற்குச் சோமசுந்தரம் இரந்த வேசார்த 

சபையில் வசிப்பவரென்று சொன்னான், ஆதலால் ௮வரைக்கண்டு 

தரிசித் தப்போகலா மென்றுவர்தேனென் ௮௮ ச்சிவசேசர்சொன்னார். 

semen Legge a



௬௫௨ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

பிரம லக்ஷணத்தைப்பற்றி ஒரு ஞானவானுக்கும் 

ஒரு அரசனுக்கும் நடந்ததைக் கூறும் 

லர் இத்காசம். 

fo 

பூமிதேவிக்குத் திருமுகமபோற் 8றக்து விளங்குகின்ற இப் 

பாத கண்டத்சிலுள்ள காடுகள் பலவற்றினு மேற்பட்ட விதர்ப்ப 

தேசத்தை யாசாண்ட வீரப்பிரதாப சீலனென்று பெயர் வாய்ந்த 

அரசஜொருவ னிருந்தான். 

அலன் பூர்வஜன்ம புண்ணிய பரிபாகத்தினாலும்,இச்சன்மத்திற் 

செய்த சற்சங்கத்தின் மூலமாயச் சமபவித்த புண்ணியக் இரியைகளி 

ஞலேயும், இம்மையினி லிருவினைக்டோகவெடு சத மலசலங்களபாயும் 

புழுக்கூடாகிய இந்த யாக்்கையைச் சுமந்து£காணடு திரிஈது ௮தனா 

௮ண்டாகும் ஜனனமரணப் பிரவாகபான சம்சாரத்திற்குப் பீஜமா 

புள்ள அவித்தையாகிய கர்மமென்கிற பீடையையுத.றி யெறிஈதுவிட 

வெண்ணிபதிபசுபாசப்பகுப்புணா த்து நூலும,மற்றுளகலையுமயக்கற 

வுணர்ந் தவனாயு மிருக்கான. இதனால மானிடராகப் பிறந்தவர்க 

ளில் சமுக்தித்தை யொதத சதரங்கசேனு பலத்தையுடைய வரசா 

களாயிருந்தாலும, மாயையினா லுண்டாகு மறைப்பினால் பிராண 

னுச் தேகமும் கூடினதூல தேகச்தினிடததுத் தோன்றிய சைதன் 
யத்தினால் ௮வித்சையாற் கலப்பிக்கப்பட்ட சரை-மரணம்-ப௫..தா 
கம்-சோகம்-மோகம் என்கின்ற சட்பாவ விகாரமூள்ளதாயும், நீர்க் 

குமிழிபோலே ஈ௫ித்தப் போகததக்க தாயு மிராசின்ற தானல் 
லாத இச்சரீரத்தைத் தானாக எண்ணி கும்பிக்கிளைேபடி ஆசைவலைப் 

பட்டு ஐர்துபொ.றி வழி2பாயலையும் பாழ்மனமை ௮துபோன வழி 

யே விஷயங்களில் செல்லவிட்டு சல்லாபலிலையியல பேய்க் கூத்தாடி 
மனமகிழ்ந்து தீத்தொழில்களையும் ௮டாத காரியங்களையுஞ் செய்து 
இலசாளில் இறக்கெ.தும் பின்பு பிறக்கிறதுமா மிருப்பதற்கு ஆளா 

யிருப்பதையும், இப்பொய் வாழ்க்கையிலுண்டாகு மோசகபோகங்களை 
யனுபவித்து வருமின்பம் முள்ளிப்பூவின தேனையுண்ணும் ஈயின் 

களிப்புக்கும், பிணத்தைப் பிடுகத்தின்னுங் கழுகின் களிப்புக்கும்,



ப் ரமலக்ஷணம். ௧௫௩ 
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ரணஙகன் தன் வாயிலிநர் த வருமுதரச்தை யவவெலும்பினின் 
௮ம வருறதாக எண்ணிமமிகாண்டு அடையும் கலிபபுக்கும் ஒக்கு 

கையஅகது ஸவயஞசோதி எவ டிபமாகிய பாமா தபாவானுடேசப் பெருமானி_த சில பக்தியைச oe லு ச்கவேணு பெ ன்னும், Ly (pour 
ய ,பிறுகினுபசவபி னை 0௪ மழதபோபறுவது ஈலமா RIG CIE 
ன்று மெண்ணித னப் ன் ௮ & டைவிடாமல LITLE Bui oot ToD BF 
செலுதுதிவ b GTM, DP YOTIM PUD He eipn & 5 வடலமாகிய நடேசபு 
பெருமானுடைய HUI gi HST மூவர அருவுருவ ர தைத் BES aes Ly IF Gao An முதுவ 5 ரான, 

பேபடியிரக் கு காளைபில ஐ நாள் வேராநத FB BVO GH sor 
தாலகளை இயற ரினவராய 7, அ merry gar நோனா ஷடானத்திலெ 
பபோது மப3யசிக து வரப வ யு ட, தேவாரதா இவ்வியதிருமங்கள 
ரூபககை புடையவ!பபுமி ஈட ந ராமா புருவராசிய ஞானவான் 
இவவரசனிடம வநதார, YUOT Motor சுண்டு வணி 
அஷ்டாஙக பஞ்சாங்க Glow GOTT seam வரதனஙகுள் செய்து உப சரிதது ௮வ। தனனிடம வாதது தானசெயரு மாதவக்தின் பலனெ 

ன்றும், மகான்சளுடைய கே மாம வி boll (Lp இடை த்தால ௮.து 
வே ஸ்தூல ௫ ௯௨௱ம காரண சர் ரரதை wo FHT UD he Bn spy bes 
வாகிய ஜீவனணுந கணடான பரு நதுவசதை நிகி மாமிமா ரிவரும் 
பஞசகோசதராலாகய ஜனனமாணப பிரவாக Best) ot Dim தரை 
யேறபபமிமன்று எணண சொண்டு ஞானப்பியாச சாதனங்களைச் 
செயலதநகு அவரைத கனனிடகதிலேயே வைக துக்கொண் 
(9.1 6 BUT, 

இரக ஞானவான அவ்வரசன் பக்திமானாபும், குணசார் சனா 
யும் வேதவேகாஈதமான உபகிடதமுதலாகயெ நூல்களை ஈன்காராப்ச 
தவனாயும, குரல்கெரிய நால்வேகம் கூப்பிட்டு காணாத துரியாதீத 
BSH user ad பாத்திரமாயிருக்கின்ற சித்தாரதப் பொருளாகும், 
பன்.ஜிவடி வெடுத்துப் பாரிடஈத மால்காணாத சிவபிரானது இருவடி 
யை யடையப் பேராசை சொண்டவனாயு மிருப்பதைக் கண்டு அவ 
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‘ae ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

னுக்கு மேலான தத்பதார்தகப் பொருளையும், மகா வாக்கியத்தை 

யும் சிரவணா இகளால ௮.நுககரகம பண்ண tag மென்பதாயக் 

கிருபையுறறு ஞானசம்பந்தமான வீஷயங்களைபபற்நிப போதிக்க 

வாரம்பிச்தனர், 

அரசே!பி நதவிதததுவமுதல் நாததக்துவ மீறாபுள்ள முபபகத் 

தாறு சத்துவங்களைய நியதகளைஈது அகசனமீதுள்ள பரபபிரமத்தை 

யடைந்து பேரினபானா சத்தைப பெறுதறகஞுரிய NST ES Bu முதற் 

பொருளாகிய சதீதுவமசியன்கிற ஓ ஈவாசுகியமுண்டு, Hp ES 

ப,சமென்றும, கொமபதமேெனறும, அப மென்றும் மூவகைப் 

படும், அவற்றின முசகமமானபொருள யாிதனில்? ௮து நியாவாய் 

என்னும் அருத்த மூடையகாம, அதை நீ அ௮அடையவேண்டுவதா 

னால் ௮ருவாக யுருவாகி யாசய ந பாகியும, பா£த்தவிடமெங்கும 

தானாகவிளங்குமவள வுவமாகிய பரசடைநிககுணோபாசனையாகத 

தஇயானஞ்செய.து வரவேண்டியகனறுப, பானிட ஜென்மமடைந்த 

வர்கள் இக்தச்சேனமததீலேயே ஈ॥௦சதியையடையப் பிரயத்தனஞ் 
செய்யவேண்டியது ௮அவயேமான க॥ரிய2ப ன்றும,அப்படிரரு௪ செய் 

யாதவர்கள் பிறகஇிறஈதுசொண் டிருபபாகளென்றும பலதட 

வைகளில் போ இத்துவக்தனா. அரசனோ ௮வா உபதேசப்படி 

அத்துவித ஞானத்தையடையு மாககத்தன காரியஙகளாகிய நிர்க் 

குணோபாசனையை விசேஷமாயஃ கவனிக்காது ௮சிரததையடைய 
வனாயிருந்தான். 

அப்படியிருக்க ஞானவான் ாரசலுடைய கருத்தை யறிந்து 

ஒருநாள் அரசனை கோக்க, ஏமன்னவா? கரம்சொவலும் ஞானநெறி 

யை யறுஷ்டித்து உள்ளும் புறம்பும் ஒத்திருக்கும் பரப்பிரமத்தை 

இந்திரிய கிக்கொகத்தால் ஏசமனதாய் ஸமரித்து அனந்திகக முயற்சி 

செய்யாமல், சாமானியர்களைப்போல ஆஉய த்துக்கு மாத்திமபோய் 

பிறவிக் கே.தவாகய பர் முகத்திஷ்டியால் சகள வடி.வா௫ய விக்க 

சகுமூரித்தியை தராதனைசெய்து அதையே தொழுது வருவது சரி 
* 

வில்ல.
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அபபடி $ தொழு துவருவதினாலே சாலோக பதவியாதி முப் 

பஃலிகளில ஏதாவதொன்று கிடைக்குமே தலிர சாயுச்சியமாயெ 

ஞானபதவி கிடைக்கமாட்டா து, 

உ அரசனே! அஙவாணசததியான அலிதயா சமபடதமுடைய 

கிரஞசிஞ்ஞரான Sar ade ora sor Yom gow gold Cures 

EO Alps கூமாமுபல ஆ2மாணாசம விவேகத்மசை விளைச்கும் 

ஞானசாஸ்திரங்களை ஆராப்ஈ உமி) ஜனனமரணங்களுக் கேதுவா 

கிய பாசவிகறபங்களைலிடடு த்இக்கு வித்தாக சத்தியஞானத் 

தையடைய ௮ பே க்சிராக ளா? அப்படிபபட்டவர்கள் பிருஇவி 

முதலாய் சாதமீறுன 2 ழுவஙசையம பஞாமலங்களையும் போக்கிச் 

சாதனசதுஷடயஙகா Wom _i bw AF pasos CFB சிவத் 

துவததைந கைப:।) 1/7 சாயூரசிய பகவியையடைநது மேலாகிய 

ஞானம் பிர நாசிஃககதகக்த பபமான? த சொருபமாகிய மாளிகையில் 

புகுந்து மீளாசஞானவாழ்வில வாழாதுகொண் டிருபபார்கள், 

இகைத்தான் சாயுசசிய பதவீயென,றும மேலான முத்திப்பதமென் 

றும் வேசவேதாநதத்ிெனுலும சான3மு.ரா லும பிர பலதொனிகொண்் 

கூறபபடுகின்்றஅ, இதுசான் அன்மாயும் சிவமும வேறற கிற்கு 

மிடம. இதை தான பரமதுரியஞானமே பிரகாடிககு மிடமென்று 

உபூிடதங்கள் கூபுவறு, இபபடிபபட்ட பெருமை வாய்ந்த நான் 

கரம் பதவியாகிய சரயுஜ;பயபெமென்னுஞ் சிங்காதனத்திலேறிய பாக் 

இயவான்களின் பெருமையை எனன வன்று கூறுவது, 

இவாகள பதிபசு பாசமென்று சொல்லப்பட்ட இம்மூன்று 

பொருளையுங் கண்டு உட்கொண்டவர்கள், இவர்கள் தத்துவாதீத 

மாய்ப பரிபூண ஞானானந்தரமணிரரமாய் நிற்பவர்கள், இவர்கள் 

மலபரிபாகம் வரப்நதவர்கள் இவர்களே யெப்போதும் எல்லாப்பொ 

ருள்களையம் உணாகத ஞானவான்களாயும், சாபாறுக்ரஹசாமர்ஜ் 

திய முடையவர்களாயு மிருப்பார்கள், இவர்சளே ஞாணத்தாலே. 

சிவத்தைக் கூடிச் சிவசொருபமா யிருக்கும் மெய்ஞ்ஞா னிசஸ்டப் ர் 

இப்படிகிற்க, 

  



௧௫௬ ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமிர்தம். 

இல்லறத்திலே யிருந்து மேலான எக்கியாதி முதலான கன் 

மங்களைச் செய்து வருபவர்கள் பலருளர், அவர்கள் சுவர்க்காதி3போ 

சங்களை ௮டைகிறசா யிருாதாலும், அது அருபவித்துத் தரந்தபின் 

அவர்களை ஜனனமரணம்விடாது. ஆகமயபோதம ஈசிககும் வரையி 

லும் சுகதக்க நீங்காது, 

சிவ ஞானசித்தியார். 

தானமியா காதத பாச்ரேபக் தவங்கள் சாந்திலிர தங்கன்ம 

யோகங்கள் சரித்தோ, ரீனமிலாச சுவர்சக்சுபபெற் ஜிமைப்பளவின் 

மீள்வ ரீசனியோ கக்கிரியா சரியையினி னின்றோ, ரூனமிலா முத்தி 
பதம் பெற்றுலக மெல்லா மொ Can HC wT கரன்முனிலா சொழியி 

gp பவித்து, ஞானநெறி யடைஈதடைவா சிவளையக்கு நாதனே 

முன்னிறகி னணுகுவர்ஈற் ரூளை, 

அதுவரைக்கும் எததனைகோடிதாய், எத்தனைகோடி தந்தை, 

எத்தனைரூபம, எத்தனைகாமம், ௪. ததனை யெத்தனையென் றநியம்புவது, 

(பட்டினத்தடி கள்.) 

அன்னை யெத்தனை யெத்தனை யன்னையோ 

௮ப்ப னெத்தனை யெத்தனை யபப ey 

பின்னை யெத்தனை யெத்தனை பெண்டி G21 

பிள்ளை யெத்தனை யெத்தனை Gor dan Cur 

முன்னை யெத்தனை யெத்தனை ஜென்பமோ 

மூடஞையடி யேனு மறிந்திலேன் 

இன்னமெத்தனை யெத்தளை ஜென்மீமா 

என்செய்வேன் கச்சி யேகபப நாதனே. 

மேற்கூறப்பட்டிருக்கிற சாயுச்சியபதவியைத்தான் வேதாகம 

புராணவிதிகாசங்கள் பெரிதாகப் புகழ்க்று பேசுவது, இந்தப்பதவி 

யின் சொருபமாயிருக்கும் பிரமம் ஞாலருஞான ஜேயங்களுக்கப் 
பாற்பட்டிருப்பதாயும், இன்பமெல்லாம் விளைகிற ஞானமபூமியாயும், 

எல்லர் உயிர்கட்கும் இன்பங் கொடுப்பதாயும், எங்கும்சர்வமங்கள 
வடிவாயிருப்பதாயும், அந்தந்த அறிவிலே கான் நானென்று கூறும்
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வளஅவாயும், அத்மாவுக்குள்ளேசவமாயும்,சிவத்துக்குள்ளே பரமா த் 
மாவாயும் விளங்கும் வஸ்துவாகியும்,வேதவேதாந்த வேத்திய வேத 

மகாவாச்கியங்கள் முதலியன புகழ்நர்துபேசும் பிரமமாயும், பனிடீரி 

லிருக் ஐ பனிக்கட்டியுண்டானதுபோல இர் கப்பிரமத்தினிடமிருந்து 

சகளிகரிச் து சகளவடிவாய் நூடசூரன்னு நாமத்தைத்தரித்து 

விளங்கப்படுவதாயி ருப்பது இக்கஈப்பிரமர் தானென்றும், சொற்சொ 

ரூபம் IDET MII புருடாரச்த சொருபம் உபாயசொருபம் வீரோ 

திசொருபமாய விளங்கும் வஸ்து இஈதப் பிரமந்கானென்றும் ஞான 

மூல்கள் பேசுகின்றன. இந்தப பிரமமேசிவம், இதுவே நித்தியம். 

இதேதெய்வம். இஃகப்பிரபக்தான் பிரமன் விஷ்ணு உருச்திரன் 
முகலான ஐங்கபரூபங்களாயம், ௮ண்டாண்ட பட௫ரண்ட ௮டூலாண் 

டகோடிபிரமாண்டராயநமாயகிற்பதும் இர் சப்பிரமந்தான், பூலோக 

கயிலாசமென்று புகழ் Eis திலஅசகசிற்றம்பலத்தில் மாணிக்கக்க 

னிழைத்தும் மாகதங்கமா பதித தும வயிரத துண்டுரள் பொருந்தின 

செவ்வியகொடிப் பவளங்கள் பந்இத்துள்ள உருக்கிய பசும்பொன் 

னால்அழுத் தனதுமானச பையிலச கள வடிலாய் பரமானந்தரூபியாய், 

நிர்விகாரியாப் ஆனந்தக்கூத்காடும் புனிதனாஇஉய ஈடேசப்பெருமானா 

யும், பரகாக பரவிந்து நிலையைஈகடர் ச பொருளாயும் விளங்குவ 

தாகிய ௮பபிரமச்தின் பெருமையைப்பற்றிப் பெரியோர்கள் கூறிய 

செய்யுள்களாலுய் கூறுகிறேன், 

மகாலாக்கியம். 

உலகமுதற பொருளையும்பர்க் குணர்வரிசாம் பொருளை யோ 

தியலே தாகமத்தி லுச்சியினுட் பொருளைப்,பலகலையின் பொருண் 

முடிவின் முடிவான பொருளைப் பற்றறப்பற் றியபெரியோர் பரவிய 

வான் பொருளை, யலைதிவலை நுசைகசடலி னுதித்தொடுங்கு மாபோல 

கிலாண்ட மு.திதிதொடுங்கு மதன்கூலப் பொருளை, யிலகியசற் குரு 
வாடியானாகும் பொருளை யெங்குமாம் பரம்பொருளை யாமும்வணங் 

குதுமே, 

பதிவிளக்கம், 

'ஒன்ராயும் பலவலாயு முருலாயு மருவாயுங் 

குன்ராயு மணுவாயும் குணமாயுங் குணியாயு



BOS ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

சன்ஞுயுந் இகாயு நானாபுக தீரனாயு 

மின்றாபு மூளதாயு மிருககுமகதப பரம௫லம, 

வள்ளலார்சாத்தீரம் 

ஈசனாயப பரம தததுவனாக uw Dow pst eye, யேசறு 

மணியா யெவைககுமா கார மாயே சனசகய லிலையாயப, பாசமோ 

௪க யனாதிமுர ஈனுமாயப பகருஞா ஞனகதச கடலா, யாசை 

யாற் சாண்போக கறபுக வடிவா ம£பிகா பதியினைப பணிவாம, 

ஒன ரூப் பரகெளிடா யுுவருவ மிலகா தக 

குனரூத பரபபிராநங குகையி நரகு மை கவிளகதி 

னனஞனாரு மிதயகுகை நாமதுவே யையமிலை 

சுன்ராத கின மொழியான மெய ரஞானக சடைப பிடிததேன, 

கைவலய HOUT So. 

ஈன்றளிச தழிககுஞ Gru mas Co rT மயயை மாலாய 

ன்றவி சனுமாயக தானே யனாசாதாக சியுமாப ரிறரும 

பூன்றமுதி கறுமா யினபப புணரியா ரவனுப நாளு) 

தோன திய விபல போத சொரடுபாதைப பஹிகின தேனே. 

இவ்வண்ணம எாரகுபொரு சனாரையாபும, எங்கும் நிறைக 

அள்ள ஞானபபிரகாசபாயுப,இரணடெனத௫ காரணகாரியப பாகு 

பாடின்றி யேக சொருபமாயும விளங கும, இரசப பிரமததினிட த 

தில் மெய்போலத தோற.றும பஞசபூசீமும, ௮வறமின விகாரமாக 

அண்டாண்டகோடி சராசரஙகளு௰ கறபிதததாம செனித்ததென 

pea. 

௮/து எபபடியெனில பாமபு களளஎனமுசலிய பிரகதி தோற 

ற்த்இிற்கு ஆதாசம் பழுதை கடடை முதலியவை யாயினறைபோலச் 

சகமூதலிய திரிபதார்த,த பிராந்தி தோற ற ததிறகுப பிரமமென்பது 
ஆகாசமென விளங்கும். இந்தப் பிரமததைச ௪௮௨ 2-௫தது-னஈதம- 

சமம்-ந்மம் - சாகழிஏகம் - நித்தியயஃ-விடாபி-பூரணம எனறு கூறப 

ங்டிம்,



பிரமலக்ஷ்ணம். ௧௫௯ 

இஈசப பிரமச சை யடைவதறகு சரியை கரியை யோகமென்னு 
மூவகை யநுஷடான ரஇறகு மேறபட்ட. ஞானாநுஷ்டானம பெற 
வாகள மாசதிரம ுடையககூடும. ௮ரநாற பாதகளின் வரலாற் 
ஹைந கூறு வோம், 

அாசனே! சரியை யறுவடித தோககுர சாலோக பதவியும், 

இரியை யநஷடித3தாரககு௪ சாமீப பதலியும, யோகமலுஷ்டித் 

கோககு௪ சாபூப சவிபும, ரூானமனுடஷடித கேோரககுச சாயுசசிய 

ப தவியும கடைககபபடுிபெனறு வேசாகமஙகள கூறுனெறன. 

இவநறழில சரியையநுஷடா எ மெனபறு யாதென்னில, சவ 

பிரானுடைய இ ந; கோ பி. நாச மெழுகலுடன ௮ககடவு 

ளூசகுத கிருகசரவனம ஐ, பு ௮௫டம௰ நா பலாகளை யெடுத்து 

தொடுததுக கொடுத சிவனடிடா/ பளை) காணின அலாகளைப் 

பணிரது அ௮வமோவீன பணிவிடைகளை ஈ செயத லாதியவைகளாம். 

இதை யநுஷடி சோசள சவகோகக தெலஃலையை யடைவார்கள், 

இரிடா றஷடான மெனபது யாசெனனில, பததிர புஷ்பம் 

Susu திருமஞசனப இருவமதுமுதலிய பூசோபகரணங்களெல 

லாநழ்தடி யமைதது எகான சததி, திரவியசுததி, மநதிரசுததி பூத 

சததி இலிஙகசுததி செயது பாஞசோதியைப பாவனைசெய்து அவா 
கனமபணணி பூசைசெயது நிததியாககினி வளாதகலாதிய இக$ரி 

யையை அ௮.நுஷடிதமீதரா கள சிவசாமீபததை ௮டைவாரகள், 

யோகாநுஷடான மெனபது யாதென்னில பிராணவாயுவை 

உசரவாசம நிசசுவாசம செயயாம லடகூ சுழுமுனா மாரக்கத் 
இல சலிபபறகிறுததி மனதை உளளஸதானத்தி லடசக, முச்கோ 
ணம சதுரமுதலிய வடிவினவாகிய மூலாதாரம சுவாதிட்டான மா 
இய ருதாரசகளின அநதாமாதிரு காகரமத்தை உணார்து அவ் 
வாதாரங்களின் ௮ திதேவதைகளைத் தியானித்து அவ்வாரு தரங்களி 
னும ௮சபாசததி சிவான்மிகையாய் நிற்குமுறைமையினை Gard & 
மூலாதாரக தொடக்கி விராயகாமுதலிய தேவதைகறேப் 0 wae 

மேலாய பிரமரத்திரமளவும ௮சபாச த்தியுடன் சென்றணைர் அப் 

   



௧௬0 ஆத்மபோதப்பீரசங்காமிர் தம். 

பிரமரந்திரத்தின் கண்ணசாசய தாமரைமுகையை ௮லர்கித்து௮தன் 
கேசராக்கிரத்திலுள்ள சர்திரமண்டலத்ைை மூலாக்கினியினால் இள 

கச்செய்து அவ்வழியாக ஒழுகும் அமுர் தத்தைத்தேகமுழுவதரிரப் 
பிப்பரிபூரணமாகியபரப்பிரமப பிரகாசத்சைத்தியானிசதலுடன்௮ட் 
டாங்கயோகத்தால் அருவத்திருபேனியய வழிபிகலாகய இவ்வி 

யோகாறுஷ்டானத்தை அநுஷ்டிச்தவர்கள் சியரூபமாகிய பதவி 

யைப்பெறுவார்கள். 

ஞானாறுஷ்டான மென்பது யாசென்னில்,எல்லாக்கல் ஞானங் 

களும் புராணங்களும வேதசிலாகமங்களு மற்றைச்சமய சாத்திரய 

களுமுணர்ந்து அப்பொருள்களை யெல்லாம் 89மனக்கண்டு கழித்து 
மேலாய பதி பசு பாசமென்னு முப்பொருளையும் தடத்கலக்கணத் 

தின் வைத்து வகுத்துணர்த்தி அம்மூன்றனுள் பதிப்பொ ரூள் 

மற்றைப்பாசப்பொருள் பசுப்)பொருளுக்கு மேலாதல் இனிதுவிளங் 

கச் சொருப லக்ஷணத்தில் வைத்துணர்த்துதலாகிய நஈல்வழிக்கேது 

வான ஞான காண்டத்தை ஆராயநது, புறக்கொழில் ௮கத்தொழி 

லிரண்டுமின் வி அறிவுத்தொழின மாச்திரையானே வம்தூன்று திரு 

மேனிக்கு மேலாய் ஞாதுரு ஞானம் ஜேயம்௮€ய இவற்றின் பகுப் 

Gard ௮த்துவிகமா யியைந்க ௮கண்டாகார நித்திய வியாபக சச்சி 

சானந்தப் பிழம்பாடு நிறைந்து நிறகின்ற இவமாகிய பரப்பிரமத்தி 

னிடத்திற் செய்யும் வழிபாடாகும். 

இம்மகமை பொருந்திப ஞானாறுஷ்டானத்தை யறுஷ்டித் 

தோர்கள் ௮ப்பரப்பிரமத்தோ டிரண்டறக் கலத்தலாகய Raga ys 

சியமாகிய முத்தியைப் பெறுவார்கள். 

சிவஞான சித்தியார். 

தாதமார்ச் சஞ்சாற்றிற் சம்கரன்றன் கோயிற் 

றலமலகிட் டிலகுதிரு மெழுக்குஞ் சாத்திப் 

| போ அகளுவ் கொய்தபூர் தார்மாலை கண்ணிப் 

புனிகற்குப் பலசமைத்துப் புகழ்ந்து பாடித்



பிறரமலக்ஷணம். . ௧௬௧ 

ததிமிரு விளஃகிடடுத இரகக வனமுளு 

செயதுதிரு வேடஙசண் டாலடியேன?சயவ 

திடாதூபணி யிமானறு பணிசகவாகம பணியு ' 

மியறறுவதிச சரியைசெய்மீவா ரிசனுல கருப்பா, 

புகஇரமா1[க கபபுகலிற புதியவிரைப போது 

புகையாளியஞ சமைமு௮ு IPH OSA stat GL sh i 

சுததிசெயதா சன ததி pt GH lr oy Gh 

சோ தியையப பாவிகசா ute BF ஈத 

பததியினை லருசசிச ப பரவிய போறமிப 

பரிவி2னா0 அமரியிலப ர கரரிய மழும பணணி 

Par guides கிரியை பினேயிய ற Carn ra 

எசினபலன ஐ னருகி பபா கினையுங சாலே, 

ஈமமாரககம புலனொகி உதந்சுது பளி பிரணடுஞ௫ 

சலிபபறறு PFE BI lf FI BT IBS 

MOTHS UD UY DW BT Hw Clie har & Ow oma # Jb) 

கணா துபோய மேகி யக [மதிமண டலகதஇின 

(மகமாகக வமு நடல முட்ட த. ககக 

முழுசசோதி ரினைஇருதான முதலாக வினைக 
கமாக வடடாகக யோக பூறறு 

முழசசலுழ௩ சலாசிவனற னு ந$வகைப பெறுவ, 

சன்பாரககஞ சகலகலை புராண வேத 

FO SRI MGM FUL டாமபலவு முணாகது 

பனமாரசகப பொருளபலவுங கீழாக மேலாம 
பதிப்பா சஈதெரிதஐுப பரசிவளைக சாடடு 

ஈனமாாகச ஞானததை நாடி நான 

ஜேய மாடு ஞாதிருவு சாடா வண்ணம 

பின்மாக்கச சிவனுடனாம பெறறி ஞானப 
ts தமைய டை. ரிய ராசி வனப் பெழுவர ar apr, 

2. ch



௧௬௦ ஆத்டிடோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

௮முாதம்போலுஞ் சொல்லையுடைய வேதமுடியிற சொலலப 

பட்ட ஓேபொருளாயெபிரமத்தின் ண த்தைப் பற்திக கூறுகிற 

தானால் கோட்பெபூகினினறு மொழுகுகற தேனை ஒருவன் நூகா 

வதுபோல் பல.நால்களைக் சுற்று, அமிர்கமபோன்ற நாலுவேதங் 

களையும அவற்றின் பொருட்சாரங்களையு மறிர்துணாஈத பகான்கள 

மாததிரம் கேட்டு ஆனஈ௧௩ சகாளளுவார்கே யலலது ஏனையோச 

அசைக்கேட்ட போதிலும அதில இன்பங் கொள்ளார்கள், 

௮பபடி யின்பங்கொள்ளாத மானிடாகள் எப்போப்பட்டவர் 

களென்முல், பஞ்சபூகங்பளும, அவற்றைப் பற்றிய சராசரங்களும், 
நிற்குகிலைகுலே,து போகிததாயிருஈதாலும,), அதைசசற்றேனுகவ 

னிக்காதவர்களா யிரூபபராகள, இவாகளுடைய பனபானது உன் 

மத்தக்கொண்டு பேய்த்தேர்போலும பொயயாகிய உலகவியாபாரத் 

தில் விருத்திபடைநது நிறகும, ஞானததை யறயாமலும, பாலசர் 

இரனைச்சூடிய பரமசவனிடதூல் பக்தியில்லா மலுமிருக்கு பாககளை 

இர்தவையகம சுபபபது வமபுவமபு. கடவுளிடத்தில் அன்பிலலா த 

மானிடன் தோற்பா வைக்குச சமானமெனறுபா விச்சப்பிம, அவன் 

Raed Hig பீசோதமே இற துமபி7ச 5மே, 

திருக்குறள். 
அண்மா லுனைபுல மிலலா னெழினல 

மண்மாண் புனைபாவை யற்று. Ly Ps 

விை-௮ரசனே ! மேற்கூமிய காரணங்கம்ா முன்னிட்டுத்தான் 

காம் உனக்கு கிஷ்கள வடிவத்தைக் தொழுதுவா வென்றுகூறியது, 
அப்படியிருக்க, நியதைக் கவனியாமலிருபபகற்கு முகாஈ இரமென் 

னூவன்று ஒருகாள் சிவயோகி ௮ரசனைப் பிரசினைசெய்தார், 

லிடை--ஐயா! தங்கள் கட்டளைப்படிக்கு சிலசமயம நிஷ்களவடிவத் 
தைத்தொழு௮ வருகறெதாயிருர்தாலும், எம்குமவன் வியாபித்திருத் 

sore ஆலய த்துக்கும்போய் விகசிரக பிழ்பத்தை£ச் சகளவடிவரய்த் 

தொழு வருவ௫ண்டு,



பிபமலக்ஷணம். ௧௬௩ 

*, *d 1 s « விஞை-ஈல்லது அரசே ! நீ சசளவடியாய்க் தொழுது வரு 
SOREL HOGS adv டீ அழைத்தால் வருவா ராரி 

விடை--எனச்கு7 சிவபுண்ணியமிருப்பகா லும், அவருக்கு 

கான் சாண்டனாபி நப்பதாலும் வருவார். 

வினு- வேதன! அக்கடவுமா௮மைதது அவர் வாவிட்டால் 

உன்னை பன்னசெய்கிற து? 

விடை-- அவா வாரவிட்டால தன்னைப பிரமபினால் ஓாடியடி பப 

தென்றும, வரகால ௮சன்மிது ஈடத்தும காரியத்தைத் தேவரே 

யோசிக்க வலேண்டுபென்றும் அசன் சொல்லிஞன், [ 

அதற்கு ஞானலான் $யழைக்று அக்கடவுள் வக்தால், என்னை 

பபிரம்பினுல் நரடியடிக்ிறென்று வ கூறினா, =A CHO BIG WIG FH னா 

இப்படியாக இவகீருவரும் ஒருவருகசகொருவா பிரதிக்களே 
ப் க்ஷி * ™ ச் ௪ 7 

செய்துமகாண்டபின்பு அலயக.தர குபபோய் சுவாமிக்கு ADS aga, 

முதலியன செய்துவைதது அவர் சந்சிதானத்தில மைகூப்பிகின் ந 

oot Bar, 

அப2பாது இயவைபவக்மைக்காண தேவர்களெல்லாங் சன 

தீதிலவுது கூடிஞர்கள. அக்நநரத்துப பிரசைகள் நடக்குங் காரியங் 

களப பார்க்கலாமென்று, அவ்வாலயமுழுதுஞ் சூழ்கது கும்பலரய்க 

கூடி. கின்ராகள, அ௮சசமயத்தில ஞானவான் அரசனைப் பார்த்து 

ஒ அரசனே ! நீசொன்னசபதப்படி பரமசிவததை ௮ழையென்று 
ஆஞஞாபித்தா£, 

அப்போது அரசன் இரண்டு கரங்களையுஞ் சரசன்மேற் கூலி 
த்துப்பணிந்து ஹர ஹர சம்போ சங்கராவென்று அவருடைய புசு 

மை அளவுக்கடமகாத பக்தியுடன் திரீசாணசத்தியாய்ப் போற்றத் 
தொடங்கினான். 

பித்தா பிறைசூடிய பெருமானே சரணம்: பேராயிரமுள்ள 

வனே சரணம்; முக்கட்டுவனே சாணம்; பார்வதியென்ஞும் பச்சைள் 
கொடிபடர்க்த பவளமலைபோன்ற பரமனே! சித்தியமாயூம், Be 
களமாயும், கிர்விட்சேபமா யிருஈசன்ற சொருபமாயுல் பஸ்க்கு



கக்கி ஆத்டிபோதப்பிரசங்காமீர் தம். 

வியாபகமாயும்,சர்வசாரணமாயும்,சர்வாத்மகமாயுமிருக்கின் ற கடவு 
ளெ!என்னையனே! பூதசாதனே! பாவகாசனே! எம்பெருமானே!எந 

எந்தப்பொருளோ அவையெல்லாக் தானாயிருக்கும் சடோப்பெருமா 
னே[சாம்பசிவனே!௮லை?லாக காயக?ன! தண்புனலும டத 

யுர். தாங்கிய செஞ்சடையானே! தேனே! இன்ன முதே!தி௨லையில் தி 

நடனஞ்செய்பும்சுவனே!ஈ.மியே!கின்மலனே !கெடுமால பன்போற்தி 

செய்.பும் ஐயனே! அற்புதகுண லெனா௫ய பரஞ்சுடரே! தீனதயாபர 

மூ£த்தியே! ஐயனே! பக் தாகள் பணியும பாதாம்புய£ன!அ௮ளவிறந்த 

விளையாட்டையுடைய அததனே! ற்சொருப வஸதஅவாகிய தே 

வாதி தேவனே! நாதாக்க பிய! இரெளஞா கிரியைப்பிளஈத 

குமாரனாகிய சண்முகனை யீனறரூளிய கேவனே! பூரண! துவம் 

பதமாகிய ஜீவவுபாதிக்குச சாட்சியாய் கிற்பவை!தறபரமாகய பர 

வுபாதிககு அற்புத வமுதனுன ஆகிமாத்தியே ! தேகேர்திரியம 

மனத பிராணன் ௮கங்காரம இவைகளுக் க விலட்சணமாய், சாட்சி 

யாய் விளககு௨ தெயவபே! பாவத்துக் கும YTS HSE IGF 

மாய் விளங்கும் வஸ்அுவே ! மான் - மழு - சதாபபுசம் - காளகண் 

ட்ம இரிகேத்திரம - சூலப்- தமருகம-சபர உம இவைககாடைடிவரா 

யிருக்கும் சிவபிரானே ! உலகில சகளமயபபோல்கம்2த் இருவம் 

பலத்தே ஞான மயமாய் ௮ரரதநிருதகஞ் சேப்தரளுகன்றடேசனே! 

சங்கு-சக்கரம்- தண்டு-வி௨-லாள் இவைகளையணிந து தீரிலோகங்களை 
அளந்ததிருமாலாகியகா சாயணலுக்குமைத்துனனாயிருப்பவனை!நெ 

ருப்புதங்யெ கண்களையடைய௮ரனே!தில்லைகாயசனே! தற்பாவஸ் த 

லே! சொற்பதப்பொருளே! 8லசண்டனே!பொன்னாற்செயத மதில்க 
ளும், கோபுரங்களும, ஆயிரககால்மண்டபங்களும,சித்திரமண்டபங்க 

ளூம்சூழ்ந்து சான்குவேதங்கள் கோஷித் தத சொணடிருக்கும மஹா 
ஸ்தலமாயெ தில்லையில்வாமும்சமடைசமூர் த்தியே!பரப்பிரம்ம சொரூபி 
யே! பூமியில் அடியேனை op நுபொருளாகமதித்து அஞ்ஞான மயக்கதீ 

திஞ.௮ண்டான புழைபகர்மங்களை வோறுத்து செ,தாமரை மலரி 

ன்ழகு விளங்குன்ற உன் திருவடிகளை அடியேனுடைய சென்னி 
மிஅ.இிருபைகர்க்த தரிக்கும் எம்?பருமானே! குளிரசசி பொருர் 

Bu 3 APU we amiiond Op suse ஈளாகயெயிசமர்களுடைய சரன் 
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பிரமலக்ஷணம். SHG 

௮ரகராசம்பு சக்கரா| சாம்பசிவனே! மகாதேவனே என்றுதுதிக் 
'கப்படும் முக்கண்ணுடைய இல்லைகாயகனே! ௮ரகா சவசவசவூவ 

வென்று உண்மையான பக்தியுடன் போற்றித் தொழுபவர்களிடத் 

தில் நேயமாயிருப்பவனே! ப.தகினாயிர மாற்றுள்ள ஸ்வர்ன்ன த்தை 

யொத்த பாஞ்சோதியானே! ரூலபாணியனே! சாமகானவிலோல 

வநதிதகுஞ்சித பிரதாபனே! என்னை ஆதரிக்கும் கைலாசவாசனே | 

அற்புதப் பரஞ்சோதயே! அவஷ்டலமார் தத வடிவமாயுள்ள ஐயனே | 

பகவானே பூவத்திற் ப.ரஞகிய வுனச்கு மாயனாகியதிருமால் தாம 

ரைமலரோ சாயிரக்ை அர்ச்சனை செய்யங்காலத்தில் அதில் ஒரு 

மஎர் குறைந்திருககக் கண்ணைத் தோண்டிச் சாத்திடச் சூரியனை 
நிகர்த்த சககர ததைக் 2சாடு5க பாவளதுவா௫ய ௮ரசனே/௪றபரமா 

கிய முதற்பொருளே! ஸர்வார்தரியாமியாகிய சம்புவான நடேசப் 
பெருமானே! போர்செய்வதற்குரியபாசுபதாலதிரத்தை விசயனுச்கு 

அஅக்கரகஞ்செய்தவனே! யானை கம தாலைப போர் த்தவனே! மதயா 
னைபோ லடங்காதுழலும் அசத்த மனதைத் தன்வயப்படுத்தி 

மாயையென்பதை வேரோடுகளைஈமு ஞானத்தையடைந்து வேஃங்க 

ளாற் சொலலபபட்ட அரியபரம்பொருளான திருவடியை யடைய 

விரும்பும் மெய்யடியார்களின் உள்ளத்திற் குடிகொண்டிருப்பவனே] 

நாதாந்த நாட்டுக்கு காயகனே!த.தீ.அலாதீதப்பொருளே!மன்னுசிற்ற 

மபலத்திலாடுகின்ற ஐயனே ! இந்தை மயங்கித் தியங்குகனெற 

பேயேனைக்காக்குமலயனே!அ௮ண்ணாமலையானே!கிருபாமூர்த்தியாயெ 

நடேசனே! அடியேன்பேரில் கஇருபைவைத்து வாராயோ! காமாந்த 
காரமெலுங் கள்ளுண்டுதமொறும பேயேனாகிய நாயேனைக் சாக்கு 

வாராயோ! கோதிலாதகுணப்பெருக் குன்றே! மாசிலாகமணியே! 
சர்வபரிபூரண கருணானந்தசா கரனே! சச்சிதானர்த ஓம் பரப்பிரம்ம 
மூர்த்தியாக சிவபிரானே! யார் சுரோ,க்ராதி இந்திரியங்களுடன் 
கூடின சரீரத்தின் பேரிலுள்ள அஞ்ஞானத்தையுடைய புத்தியை 
விட்டுப் பரமானஈதத்தை விளைவிக்கு முக்கண்ணனுகயெ சடேசம் 
பெருமானுன உன்னுடைய திருவடியையடைய அசங்கார. மன் 
ரல்களைத்தொலைத் துஉன்னைச்சுத்தமன த்துடன் Cuan psi sO ee 

வருகிருர்களேஅவர்களைமோ கமடையும்படிச் Cony hol டண 
ஞானாாயகனே!பேசமா முருவாயருவாய் கின pi Rene ன் 

    

  



Bde ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம்: 

அ/சண்ட சச்சிசானர்த தனிபூகராய்விளங்கும் இறைவனே!கத்பசா 

ச்த்தப்பொருளின்பன்னும் வாக்கியப் பொருளென்றுகொண்டாடப 

பட்ட ஈடேசப் பெருமானே! அங்காரமென்கிற மதயானைவநது 

தொட ராதபடிக்கும் மனமென்கிற மிருகம் கொண்டோடிப்போகாத 

படிக்கும், மாயையின் காரியங்க எண்டாதபடிக்கும், ஞானமென்கற 

சிங்கத்தின் மேல் அடியேனை பூறும்படி. இரபை செய்யுமையா நடே 

சனே! எம்பிரானே! ஒன்றுமாய்,பலவுமாய், உருவுமாய, அருவுமாய், 

தாரமுமாய், சமீபமுமாய், நிர்மலமுமாய, ளவயம பிரகாசமுமாய், 

ஆனந் தசெரூபமுமாய விளங்கும் பாமே! முதுமறைக்கு மெட்டாத 

மு௮குன்றப் பெருமானே! 

ததீதுவாதீகனுய்! தத்துவசொருபனாய்! அக்கல் காத்தலஅமழித் 

தல் என்னுமுச்தொழிலைஈடத் துபவனாய் நின் அடும் சிவபெருமா ன! 

இப்படியாக அரசன் பக்தியுடன் பலவாக ஏத்திப்போறமி 

வாழ்த்தித்தோத்திரித்து, நடேசப்பெருமானே! ஐ.பனே!அண்ணவே! 

அடியேனுடைய பிரதிக்கனே கிறைவே.றும்படி அவாமி! வாரு 

மென்று அழைத்தான். அவ்வழைத்தலுக்குப பாமபதியா கிய கட 

வுள் ௮ரசன்மீது இருபாநோக்கர் வைக்று, காமிச்குளோம் இதோ 

Dis அலயத்தி லிருக்கிறோமென்று ஒரு உரத்தசபதம் யாவரும் 

கேட்கத்தக்ககா யுண்டாயிற்று, 

அப்போது ககனமார்க்கதிதில மேசமானது மழையை 

வருஷிப்பதுபோலப் புஷ்பமாரி பொழிந தது. பஞ்சவா த்தியங்க 
ளுங் கணகணவேன்று முழங்கின. இதைக்கண்மி அரசன் yaw 

தங்கொண்டு அடியிற்கண்ட பாசுரங்களாற் கடவுளைப்போ ற் மினான், 

திருத்தாண்டகம். 

ஐயன்காண் குமான்கா ணாதியான்கா ணடன்மழுவா 10 ey 

wy பியன்மே லேர்து, கையன்சாண் கடற்பூசப் படையான் காண் 

கண்ணெரியா லைங்கணையோ லுடல்காய்ர் தான்காண், வெய்யவன் 
காண் தண்புனஉ்சூழ் செஞ்சடையான் காண் வெண்ணீற்றான் காண் 

Retin anne கான்சாண், செய்யவன்காண் கரியன்காண் வெளி 
யோன் முன்காண் ஒருவாரூ சான்சாணென் சிட்தையானே.



பிரமலக்ஷணம். ௧௭௭ 

பாட்டுச்கு மாட்டுக்கும் பண்பா போற்றி பல்லூழியாய்ப் 

படைத்தாப் போறறி, யோட்டகத்தே பூணு வுகந்தாய் போற்றி 

யள்குவாருள்ளத் அறைவாய் போற், STL GSI யாடல் மடழ் 

5 தாய்போற்றி கார்மேக மன்ன மிடற்றாய் போற்றி, யாட்டெவதோர் 

நாக மசைச்தாய் போர்றியலைகெடில வீரட்டத் தாள்வாய் போற்றி, 

முச்கணு போறறி முதல்வா மீபோற்மி முருகவே டன்னைப் பயக் 

தாய்போற்றி,கக்கணாபோற்றி தருமாபோற்றி தத்துவனேபோற்றி 

யென் ரூதாய்போற்றி, கொககணா வென்மிவர்தோள் கைகள கூப்பத் 

தளங்கா நெரிசுடராய் கின்றாய் போற்றி,யெக்கண்ணுங் சண்ணிலே 

னெநதாய் போற்றி யேபிசசடி.ல விரட்டத் per போற்று, 

இவ்விச சமபவதிதைக்சகண்ட ஞானவான் ௮ரசனைநோக்கி மன் 

san Fy tas இதில செங்கோல செலுத்திக்கொண்டு பூமியிலுள்ள 
பேர்கள் வணங்கஈதீரற்கரய்க் கண்டனை கெண்டனை செய்துசொ 

ண்டி லல|2க.க் தொழிலிலிருப்பகால கடவுளை அழைத்தால் அவர் 

வாராமொன்று சினைக்துச் சொன்னோம்! ரீ செங்கோல் செலுத்தும் 

தொழிலிலி டிபபதில் அக்மரமங்களைச் செய்பவர்களைத் தெண்டித்துச் 

சிறை சாலையிற் போட்9 ௮டக்குவதுபோல் ஜனனமாகிய கொடி 

யின் வேரை ௮அப்பாற்கு மனத்துடன் ஜம்புலன்கம£யும் விஷய 

சேஷ்டைகளை 7 செயயவிடாம லடக்கிப் பெருமையாகிய தரும சாஸ் 

இரத்தில எட்டாதவனாயும், எட்டினவனாயும், ஆத்ம கோடிகள் 

தோறும் கிட்டினவளாயும், கிட்டா தவழாயும், ஐரிடத்துந்தட்டாத 

வஞயம், தன்னைக தானறிர்த தலைவராற்காணப்படும் தலைவனா 

யும், ஆணவபபேய் கொண்டலைவார்க்குக் காணக்கிடையாத௮ ருமை 

யானபொருளாயும், எல்லாவற்லிலும்பா வில் நெய்போலவிளங்ப் பி 

இபலித்துக்கொண் டிருக்கும் வஸ்.தவாயும், நீர் தீ காற்று சாயம் 
சூரியன் சநதிரன் ,தன்மா இந்திரியங்கள் தூல சூக்கும பூதங்கள் 

sur sens Bau இவைகமாக் காட்டி நடாத்து மாயாவடிலை 
யுடையவஸ் வாயும்) ஆனமாக்கட்குப் பேரின்ப வீ டனிச்தலிரும்பும் 

விருப்பமெனப்படும் இச்சாசத்தியையும். அதற்கு வேண்டேன் 
றை அறியும் ௮திவெனப்படும் ஞானசத்தியையும் அறிந்து, செய்



BHA ஆத்மபோ தட்பிரசங்காமிர்தம். 

யும் செயல எனப்படும் இரியாசத்தியையும் உடையவஸதுவாயுப,கா த 
மய ஸ்வரூபமாயும், சங்கற்ப விகற்பமாகிய மஷனேதத்துவததை 

ஈடாத்துங் குண்வயமுடையவஞயும, அன்மாககளை ப்பரதிதத பாசங 

களைச் சங்கரித்துக் காப்பலளாயும்,அனமாச்களின் கன்மஙகளுக்கோ 
கப் போகமுத்தி என்பவைகளை அளிப்பவனாயும்,போகத்தானமாடிய 

சாதாக்கியசத்துவகன த யடைபவர்ககுச் சனனபயத்தைப 2பாசபெ 

பேரானந்தவெள்ளத்தில் அழுத் துவோனாயும், வேகனையைக ௧௫ 

இன்ற ரவுரவம் - மகாரவுரவம-சே தோஷ்ணம-மஹாபிலம-ரூசிமுகம்- 

கும்பிபாகம்-தப் சலோஹம-௮ஸதிபங்கபஃகிருமி-பூதிமாககம-ரிதுபங் 

கம் இவைகள முதலான ஈரகங்களிலபாபா கதுமாககளைககுடி யேறும் 

படி சேயவிப்பவனாகியு மிருக்குககடவுளாயும, இத ததைத்தருகின்ற 

சிவகாமியமமையோ?கூ டி. உயிரும உடமபுமபோல பலவகைபப்ட ட... 

எல்லாவு௨கங்களிலும நிறைநது சோதிசொருபமாய் விளககுகன்ற 

சிவபிரானிடத.ல் பக்தி செலுததி.. சிவானந்த வாழ்வையடைய 

மெயயன்டனாயி நபபதை இபபால நாமறிகது கொண்டோம். இனி 

நீ அப்பெரிய பொருளின திருவடியை யடைவாயென்பதில ஐய 

மில்லை. இவை இப்படியிருக்க நமமி ரவரும செய்துகொண்ட சபதத் 

இல் நீ செலிப்புககொணடாய;நாம் ௮பஜெயமகொண டாம. ஆகை 

யால் சபசப்படிக்கு ஓமனனனே! ஈமமை। பிரபபினு லோரடி யடி. 

புமென் ம கேட்டுக்கொண்டாா, ௮தைககேட்ட ாசன மஉபமிபா 

கம் வாய்க்த ஓ மகா. நுபாவரே!வேண்டாப,௮பபடியடி க்கவேண்டியலு 

அவசியமிலலை என்றுகூறினான், கடைசிய/க ஞானவானுடைய கட 

டாயத்தின்?பரில் அரசன் அவரைப் பிரமபினால ஓரடி யடித்தான், 

இக்தச் சம்பவத்தைக்கண்டஞானவான்இசெனன அச்சரியமா 

யிருக்கிறது. வேதங்களாலும் மாககு மனத்தாலும் ஆயாத.றியக 
கூடாச பாம்பொருளை இல்லறத்திலிருக்துகொண்டு பெண்டுபிளளை 
புதார்த்தங்களின்மேல் இச்சை கொண்டவனாயும, இராசனாயிருக்து 

சதல செல்வச்செருக்கிலே கடர்தமுஈதபவனாயுமிருக்கும இகத 

சாஜனைப் பேோலொத்தி ஒருவன் பரமாத் தமா வாகிய சிவபெருமானை 
வசமாட்டர ரென்பசாச வெண்ணங்கொண்சி காம் பிரதிக்கினை பண் 

இதிளத்பன் நிலேறல்ற,அயிலும்சிஷ்க எரி லைமையிலிருக்கிறரி க்கு



பிரமலக்ஷணம். ௧௬௯ 

ணத்தையுடையபிரமவளதுவையடையசமமகபமமாதி ஈத்குணங்களை 

யுடையசாதன சதுஷ்டய சமபன்னணாயி ஈ நகது நி க்குணத்தியானாப 

Gut ROSE சைப(பறறிவருமபடியாயும, ச்ஞ்ண த தியானத்தில் 

மனசைச் செலுரதகூடா பென நம, காம இலவரசனுககுப்பல 

மூறைஅ௮றியபபதெதி பிரு.தா,௮தையவன் சகவனியாமற் போனதி 

னால், இனி ௮வனளிடம இருககலா12கனறு மனக5வலைசொண்டு 

தென்றிசை கோரகிப புஉபபடபெ பாயினா 

அபபடிபபோழுமாாசசகசில, ரசரீரிவாக்ருணடாயிறறு ௮தா 

OI, P ஞானவானே'இராஜனஅனபி ) முரச வறாயிருபபதனாலே 

யும் சமமுடைய லய 57 அடி மகடிவுு பூஜாகரியக்க ள்முதலி 

யவை சரியாய்கடஈது வ நினறதகா 9வனபதை விசாரணை செய்யப் 

பட்டவனா யிநபபச கே பம, சயயடியாகள விருமபுவதை நாம் 

கொடெபஅஏ நமா ந இய௩பாபுளள. ரசமையா யி நபபதனாலேயம, 

GBI SM ௩ூபபிட டபோது காம அலபகதி லிருபபதாகக் கூறும் 

படி கேரிடடது. 

நீ ுதறகாகவும, பிரமபா லடிபட... கர காகவம ஆயாசப்பட்டு 

அவஙரசனீடததனி ௭௮ ௨ $ஙகி மிவளிபபட்?ி வந துவிட்டது உ௫த 

மாயிருகககிலலை. 1௫ ண தியானுபபியாசத்திற்கு ௮ரசன் அர 

கனலகன ஜீவாகமா பாராசபா 70௪ குண்டான ஜெஞித்வ சர் 

வதவபேதஙகளை ௮௦ அதமஸ்வரூப உகஷணத்கையும, அத்மா 

வுககு வேமுகப் பிராரதிபிஷ3ல தோன றுகன் ॥ தேகாதி யுபாஇத் 

வங்களையும,சரவண மனன நிதித்யாசனாதி மாாக்கங்களையும்,கிதேச 

கைவலய லக்ஷணதகதையுமஅ.றிஈ திருக்கும பக்குவரகளா மிருப்பவர் 

களுக கல்லது,மறறவாகள் நிரக்குண உபாசனை செய்யஅருகரல்லர், 

அரசனை அவனுடைய பக்குவத்துக்குத் தக்கபடி ஞான அப்பியாச 

செய்ய அவனுக்கு நீ போதிக்க வேண்டியதா யிருந்ததே அன் 
அத்வைத பரமானந்த ௬௧த புதி மூத்த்ஸ்வருப வியாபச் as 

அபரிச்சின்ன் பிரமத்தை நிஷ்கள வடி.வாய.த் தியானித்து! 
போஇத்தது சரியல்க: ஏன் சரியல்ல வெனில், அரர்ஜி 

பித்இருக்கும ஆணவமலமாகய அந்தகாரத்தை சித்து 

௨௨ 

   
  



௧௭0 ஆத்மடோ தப்பிரசங்காமிர் தம். 

நெற்றிக்கண்ணணாகய இவெபிரானை சகளவடிவமாக அடியார்கள் 

தியானித்து வரவேண்டியது ௮அவசியமானதா யிருககிற.து. ௮தை மீ 

அறியாயோ? 

நீ ௮வ்வரசனால் பிரம்படிபட்.த ௮வமானமான காரியமாயி 
ருப்பகாக நினைக்கெறதானால், ராம வைகையாற்றின் கரையடைக்க 

மண்வெட்டியுடன் கூடையும எடுததுக்கொண்டு கூலியாளாய வத 

போ௮ பாண்டியனுடைய பிரபபடி. நமமீது தழுமபேறும்படி காம 

பட்டுக்கொண்டதை நீ ௮றிரதிலையா ? 

பாசுபதாஸதிரம் வேண்டித் தவமியற்றும விஜயனைக் கொல்ல 

வ௩த மூகாசுரனாகிய பன்பியைத் ூத்திக்கொண்டு காம் வேவெ 

ரூபங்சகொண்டு வரநதசபயம அ௮வனுடன அபா செய்கபோது அவ 

னத காண்டீபத்தால் சாமடி படடுப, சாக்கியமாயனா ௪ றிர தகலலா 

லடி.பட்டதும, _நாலின் துலாராவாகவேனும நீ ௮.ஜிரதுகொள்ள 
வில்லையா? 

அப்படியிருக்க மேறகண்டபடி. உனக்கு நகேரிட்டிருகருஞ் Fw 
பல நிமித்தமாக நீ தயாசபபடுவது சரியஉஉவென்று மேற்படி 

அசரீரிகூறிற்று, அதனால ஞானவான மன ககவலைநீங்கு, சிற்சபை 

யில மங்கை மாதுமையுடன் ஆனஈதததாணடவமாமெ ஈடேசபபெ 
ருமான் வாசமாயிருககும திலலைபபதியடைஈு அ௮த்கலத திலேயே 

வாசமாயிருந்தனர், 

பிறகு அரசன், ஞானவான் மனஸ)தாபத்தால் தன்னைவிட்டு 
இப் போய்விட்டதை ௮றிந்து,௮நத ஞானவானைத் தேடிக்கண்டு பிடி 
த்து அழைத்து வரும்படி நாற்புறமுக தூதாகளை அனுபபினான. 
௮வ்வண்ண மவர்களாலழைத்து வ௩த ஞானவானுக்குப பிரியவச 
னத்துடன் உபசரணைகள்செய்து காக்குணோ பாசனைககுரிய சாதன 
சதுஷ்டயம் வாய்ந்து சாயுசசய பதவியடைவதறகு அருகனாகும் 
விதத்தை அர்த ஞானவானால உபதேசமபெற்றுக் கொண்டானென் 
பதாக இதிகாசக கூறுகின்ற தென்றுசொல்லி, ௮க்காசி மடாதி 
பதி சன்னிடம் வந்த சிவயோடுக்குப பின்னுமொருகதை சொலலதக் 
தொடங்கினா, 

பிரமலக்ஷணம் - முற்றிற்று, 
mot Hitt



சி௨மயம 

ந்ருச்சிற்றம்பலம். 

ஆ தீமபோதப்பிரசங்காமிர தம், 

பண்டை 
நான்காவது பிரகரணம். 

ஞானிகளின்மகிமை, 
ep es 

PICHTSTLTS Sov oenenroaPCrols, hrePumweorsen g. 
  

பர சகண்டத்தில கோரலதேரத்தை யாசாண்டுவர்த வேந்த 

னிடத்தில சிவ2வடம்பூண்ட ஒருவன் சிவயோடு என்றுசொல்லி 

வந்திருந்தான். அவன் ஒருகாள காலையில் பீதாம்பரமுதலியஉயர்ந்த 

ஆடைஅபரணஙகளை ௮ண துகொண்டமெ, மிகுர்ச பரிகளத்துடன் 

கூடிய சக்தனமுதலிய வாசளைத திரவியங்களைப் பூசிக்கொண்டும், 

லெகுஜனங்கள புடைசூழ டலவிக வாத்திய சோஷங்களூடன் 

அரசனுடைய பட்டதீது யாளையின்மேலேறி ஊர்ச்கோலம் வந்து 

கொண்டிரூர்சான். ௮ப்படிக்கு அவன்வருவதைக் கொத்துக்கொத் 

தாய் விளங்குங் கொன்றைமாலை யணிகத சடாடவியினையுடைய சவ 

பெருமாஞாயும், எலலாவற்றினும் சைதன்னியஸ்வரூபமாயு மிருச் 

இன்ற ஈடேசப்பெருமானிடத்தில ௮ன்புள்ளவளாயும், புன்செய்கை 
யையுடைய புண்ணியவதியாயும், மாயமயக்கை விலக்னெவளாயு 

முள்ள அமுர்தமென்கிற பேருடைய ஒருமாது இச்செயோயெைைப் 

பார்த்து ரகைத்துச் காதியுமிழ்ந்து அர்ப் பாஷையாயேரிஞள், 

சிவயோகியொனவன் ஊர்க்கோல முடிந்து தன்னிருப்பிட, ் 
போய்ச் சேர்ந்தபினபு ௮ஈதமாது ஏசியதைக் கேள்கியுற்று Peng 
கொண்டு அன்ஜிரவில் மாறுவேடம் பூண்டு, அர்தமாதினுடைய இல் 

லிடத்துக்குச் சென்று, ௮ம்மாதைக்சண்டு, அம்மாதாயே!' எனக்குப்



௧௭௨ ஆத்மடோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

பியொயிருக்கற து; கொஞ்சம அ௮ன்னங கொடு என.று ஏனழாள்போல 

வருஈதிககேட்டான், ௮நகபபடி ௮நகமாசானவள் ௮னனககொண 
டுவ௩து கொடுததாள, அ௮சைசசவயோ௫ உணணாமல satan, 

அமமா! இன்்.றுசாலையில யானை பின பேரிஷேதிப பவனிவகத இவ 

யோகியாயெமகாவைபபா£ தது நீ பழிகததாகத தெரியவருகறதே 

சிவானர்தகமுதக்குசசா தனமாடுய சிவயோகசுதினிடத?க எககால 

மும மனவெழுசசியுடைய பெரியோராயிரூபபவரை நிநதிககலாமா? 

அவாகோபீததுச சபிததால உனசகுஈக௫இ கேரிடுமே யெனறான். 

அதறகு அநதமாகானவள அ௮வனைநோக௫ அுடமூடா! அடவமபா! 

அடயாசகர! HO GUID GD உனககாச வணடிய தெனனடா! நீ 

வஈ௪ வேலையைப பாததுககொணடு போடா! ௮கத௪ சிவயோகி 

வரது கேடடால சொலலுகிோ Samay அசறகு கானதான 

௮கதசசிவயோடு யெனறான 

அரதமாசானவ௱ அ௮வனைகோசக, வாரூம செவயோடுயாரே! 

ஸ.தூல சூக்ஷா உ காரண பெனகினற கழுவசைச சரிரககளுடன 

கூடிய ஜீவன உலகததினகண மனவாககுக காயஙசளாலே செய்யப 

பட்ட பாவககளின பலனுககாக ஜனன மரணப பிரவாகமான 

அ௮ககசமுததிரததில கழக க BNO | ILS படுவசையும) மாயா காரி 

யமாகிய இஈச௪ சரீரம $/சுகுமிஜிிபால கிலையிலலாம லழிஈ.து 

போகத தகக9தெனபடபையும யோசித, யா பிறவி கடலைக கடஈ 

அ சிலசாயுஜஜிய முததிககரை சோவ? £குப பரமபதியாகிய சிவபெ 

ரமானுடைய திருவடி த கெபபதை யடைய வேண்ட மென்பதாக 

அ வேகதிக்கிறா ளோ? ௮பபடி பபட்டவாகள rap Gry ET wir Ses Gon 

யொழித்து யான் என௮ என்செற அபிமான ரத விமிதது, ஐம 
பொதிச சேட்டை பும௮டகூ, காமககுரோ தாதஇிகளைகீககி, தகதுவ 

விச் ரம பண்ணி, அவைகளை ஈவநவமாகப பிரிஈ௮, ராகதவேஷ 

கிலர்த்தம் சாவதுரககுண நிவாதகம செயது, நிராபிமானம கிராகை 

Qe துகிர்ச் கைபபறறிககொண்டு, மலைசளிவாவது ௮சன்குகைக 

னி aru அல்கு, எசாதலதானத்தி வாவதிருகது கோர த வருச ஞாயோகதிைச் சாதிபபவாகள ஈறகதியை யடை 

ச் ஏிரன்பதாக அிலாசமங்கள் முதலிய ரறதங்களவில a miss 

  

   

   



ஞானிகளின்மகிமை. AGT. 

டிருக்கின்றைத சிலயோடயென்று சொல்லிக்கொள்ளுகீர் ௮றிஈதி 

லிராரி ௮ல்லது கேள்விபப_வாஉ திலலையா? 

விஷயங்க ளிபபடியி க்க, இக்கககரும பூமியில் சிலர் வயிறு 

வளர்க்கும் பொருட்டு சிவவேட.மபூண்டு சகலவேத ஆகம இதிகாச 

புராண சாஸதிரமுழுது முணாஈு போகதவாகள்போல தாங்கள் 

கற்றுக்கொண்ட கில ஞானசமபநதமான பாடல்களைப் பாடிககொ 

ண்மெ, தற்போதமொழிகத இவனடியாகளபோல சச்சிதானந்த 

சொருபநிலையைபபற்றிப பேசிக்கொண்டும திரிந்து, பின்பு ௮ரசர் 
முதலானவர்களிடம் வஈதுசோரஈது சேகத்தைப்போஷித்துக்கொண் 

டும்) சஎகற்ப விசற்பங்களையுடைய பனோஸ்திதியை விபரீ.தபாவளை 

யில்விட்ரிம, அனேக பாபகாரியஙகளுக் குட்படுத் 2 மவிஷமூருத்தி 

யங்களை௪ சேயதுகொண்டு மிரூபபார£கள். இபபடிப்பட்டவர்கள் 

சிவவேடப பூண்டு வனடியாகளென்று சொலலிப பேர்வைத்தக் 

கொண்டிருஈகாலும, பிரபஞ்சவாசனையைச் கைப்பற்டிக்கொண்டு, 

மனாதி கான்குடன் கூடி விஷயஙகளில உலாலிக்கோண்டு, உயிரைவ 

ருத்துகின்ற புலன்கருக்கு அடிமையாக, ௮சைவலையி லகப்பட்டுச் 

கடைூயாய எமகஇிகிலியாகளால துன்பபபடவொர்கள், 

மேலும இபபடி குப் பொய்யாகிய சிவவேடம்பூண்டு Cures 

காராகளாகியிருபபதைப்பாரக௫லுமவிடுகோறுமபிச்சையெடுத் துண் 
பதே பெருவாழ்வென்று கூறப்படும, ஓ சிவயோகியே! நாம் சொல் 

அவதைக கவனததுடன் கேளும: பிரமஞானத்தை wont. er oem 

மென்கிற உண்மையான விருபபத்ழையுடையவன் வேதாந்த சத்தார் 

ஈச சாஸ்திரங்களின் ௪மரசகிலையை யாராய்ச்சிசெய் ஐ, வயேத சிவ 

பே சப்பகுபபுணர்ந்து,அசாபாசத்தையும் மனமா யையும்,மலழூ.த்திச 

முதிவிய ௮சுத்தசகள் பொருந்திய புமுக்குரம்பையாகய யாச 

யென்னுஈ தேகத்தினிடதச் துண்டான அபிமானத்தையும் af Osean. 
அ௮ஞஞானங்களையும் ஞானாக்கினியாலே சட்டப்போட்டு,களிய்பூ ioe 

சிவயோசத்திலிருகள், சிவஞானியென்று ஐட்டியாணம்பூல் 

தமென்னும் ஞானாமிர்த,ச்தை யருஈதி, ஓம் sr Ceara gel ர 

இரையைப்பெற்று அழியாப் பதவியாகிய Fn னம் 7 

    

  



௧௪௪ ஆத்மடோ தப்பிரசங்காமிர் தம். 

சை யடைய அ௮ருகரா யிருப்பவர்களை மாத்திரம் சிவஞான *செல்வ। 
களென் றழைக்கப்படும். 

இப்படியாகச் சொலலியபினபு அஈசுமாதானவள் தன்னுடைய 

சரீரத்திலுள்ள அவயவங்கள் வெளிபபடையாய்த் தோற்றும்படியா 

கத் தானுடுத்தியிருந்த ஆடையை அ௮விழ்த்தெறிஈ துவிட்டு கிர்வாண 

மாய் கின்றாள். அப்போது ௮௩தச் சிவயோகி அக்தமா தினைப் பாரா 

மல் தன்முகத்தைப பின்புறமாகத் இருபபிககொண்டு ௮சைவற்று 

நின்றான்.௮க்கமாது அடையைகத் ஈரித்துக்கொண்டு சவெயோடியை 

கோக்க, ஓ சிவயோ இய! நான வெட்சும மானம் இவைகளைவிட்டு 

நிர்வாணமாயிருந்தபோ.து நீ என்னைப் பாராமல முகத்தை மறுபுற 

மாய்த் இருப்பிக் கொளவானேன்? கிரகாசிரமச்தி லிருக்கும் சமூ 

சாரிச ளல்லவோ அப்படிச் செய்யவேண்டியது. உம்மைப் பார்த் 

தால் மோகத்தை யுண்டாசகும சிறறினபத்தில அசைபபட்டவ 

ராய்க் காணப்படுகிறது. ஆகம ஞானத்ைக் கைபபற்றிப் பிர 

மரிர்ணயத்தை அறிந்துகொள்ள அசை கொள்ளூபவர்கள் தேக 

அபிமானம் ௮ங்கார முதலியவற்றைக் தொலை 5௫, ஐம்புலனையுஞ் 

சுட்டறுத்து, நீஙகாசசிவமோக நித்திரை கொள்பவரா யிருக்க 

வேண்டிய தாச்சுதே? அப்படியிருக்க உமக்கு அண் பெண் 

என்கிற உடற்பேசதிரூஷடி ஏது £? மாமிச ரூபபாக அமைநதிருக 

கும் உபஸ்த விர்திரியங்கள் முதலியன கதோலேயன்ரே? ௮வைக 

சாப் பார்க்கிறதானால், உமக்கு அருவருப்பு உண்டாவா 

னேன் ? உண்டாகி முகத்தைத் இருப்பிக்கொள்வானேன் ? நீர் 

உண்மையான ரஇவரேசரா யிருநதால் மானம்வந்தாலும், ௮வமானம் 

வர் தாலும் சுகம்வர்தாலும், ௮க்கம்வர்தாலும சமமாய,எகரூபமான 

மனதோடு கூடிய பொறுமை யடைந்தவளுப், அர்தர்முகத்தில் மன 
தைச் செலுத்தி சர்வஜீவதயாபர கூர்த்தியே! சத்துச்சித்தானந்த 
சுற்டா சாதா! சாம்பசிவாவென்று ஆத்மத்திடானத்தி லிருக்கவேண் 

ஓயவனாயிருக்க, ௮ப்.படிககில்லாமல் ௮ரசனிடம் வகது சேர்ந்து பெ 

ரர் இண்டிகளை த் தின்று காலஎங்கழிப்பதுடன் யானையின்பேரிலே 

-.திக்சொண்டு பவனிவருவ.தும், பின்பு மாறுேடம்பூண்டு இரவில் 

'்ன்னுடைய இல்லத்தினுக்கு வந்து பிது தளைப்போல் என்னைப்பார்
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தீது சிவயோகியை நீ கிர்திக்கலாமாவென்று கேட்பதும், இதுதானா 

- உம்முடைய ஞானவிருத்தி? இதற்குத்தானா ீர்சாத்தவராயன் சறுப் 

பண்ணன் பிடிததிரக்கும் தடிமாடளைப் போல் தாடி மீசை 

முதலியவற்றை வளர்த்துக் கொண்டு செவவேடம்பூண்டு திரீவத?இ.து 

உமக்கு ௮ழகோ? சவாரந்தப்பெருவாழ்வை விரும்பு மெய்யடியார் 

களிப்படி செய்வார்களா? செய்யார்கள, ப௫க்கின்றது அன்னம் 
போடென்பதாகப்பொய்சொலலலாமாரிகடவுளை நினையாமல் உயிர்ச் 

சார்பரயுள்ள குடும்பமுதலாகெய பலவகைப்பட்டிருக்கின்ற தேகாதிப் 

பிரபஞ்ச வாழ்வுகளவைத் தும ரித்திய 2மன்றெண்ணி வாழ்நாள்களைக் 

கழிப்பவர்க எல்லவோ பொய?ோல்லுவது; சிவவேடம்பூண்ட நீர் 

பொய்சொல்லலாமா? சிவேடம பூண்டதர்கு முந்தி தத்துவலக்ஷ 

ணம் இன்னென்.றும், "வபேகமென்பதலு யாதென்றும், இவைமூத 

லியவற்றை எப்போது கழிக ச்தக்கதா யிருக்குமென்பதும் தெரிக் 

துகொள்ளவேண்டியது உசிசமாயிருசக,மர் அப்படி தெரிந்துகொள் 
ளாமல், இவ்வர்த்தராத்திரியில மாறுவேடமபூண்டு இங்குவந்து ௮ன் 

னங்கேட்பதைப்போல் பாசாங்குசெய்து, ரான்வைதவிஷயசத்தைப் 

பற்றிக்கேட்டரே ? உமது யோக்கியதையை யோசித்துப் 

பார்க்கல பரக ஓுவநிலையைக் கைப்பற்றும் பொருட்டு ஞானாறுஷ் 

டானத்திற குரிய சிதினவவிசாரணைகூட செய்தவராக எனக்குத் 

தோற்றவில்லை. அகிலும், சத்துவ லக்ஷணத்தைப்பற்றி சான் சங்கி 

ரகமாயச் சிலவற்றைக் கூறுகிறேன் கேளும், தேகத்துக்கு ௮ன்னிய 

மாக ஆத்மா ஒன்றுண்டு அதைத்தான் சவனென்றுகூறுவது, ௮ 

தேகத்துக்கு முப்பத்தாறு கத்துவங்களுண்டு; இந்த முப்பத்தாறு 

தத்துவமும ஆன்மா புசிக்கைக்குத் துணேக்காரணமா யிருப்பலுடன் 

NO (FSG! OEM ICM LOI நீற்கும், இந்தத்ததீதுவம் முப்பத்தாறுக்கும் 

விபரம், 

அன்ப தத்துவம் ௨0௪, 

வித்தியாதத்துவம் ௪, 
சிவதத்துவம பட ௫. 

அட ௩.0௬, 
கயை ஷயவல்வகளைய கபடிப், 
hea NN



Beth ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

மேற் ய ஆன்மதத்துவம் ௨௪ல், பூதம் டு, புலன் ௫, ஞா 
இனந்திரியும் இ கனமேச்திரியம் ௫, ௮ஈதக்காணம் ௪, ஆ. awe, 

வித்தியா தத்துவமாவன, காலம்-நியதி-கலை - வித்தை-இராகம்- 
புருடன்-மாயை, ஆ. ௭, 

இவதத்.துவமாவன, சுத்த வித்னைஈ - ஈஸ்வரம் - சாதாக்கியம - 

சத்தி - சிலம். ௮, ௫, 

இக்த முப்பத்தாறு தச் துவங்களையும் தனித்தனியே ஆராயச்சி 

செய்ன பார்க்குமுடிவில் நடேசர் அ.5ண்டமாந் துரியமாய் விளங்கு 

வ மன்றி, தொமபசம் தத்பசம் ௮௫ிபசப்பொருளாயும், பரிபூர 

ணமாயும், அறிவுக்கறிவாயும, நின்மலமாயும்,க. யிருக்குயிராயும, குறி 

யூங்குணமு மில்லாததாயும், அருவம் உருவம் அ௮ருவுருவமாயும, 
அசண்டிதமாயும், தனர்தமாயும, சாவமுநதானாயும், தானேசர் வமு 

மாயும்) எல்லாமாயும, அல்௨வுமாயும், குரூதுரிய சம்பூரண மெளனா 

னர்த சுவாதுபூதி Fi HQT ASI T வள்துவாயும் விளங்குவர், 

பரமஞான விளக்கம். 

அ.திவில்லாக் ததது வங்க ளனைத்தைய மடக நீசக 

_ய்.றிபவன் றன்னைச் காணி லசண்டமாஈ துரிய மாகும் 

் அதியுமல் வறிவு சானா யறிவிக்கு மரிவோ டொன்றி 

௮றிவொடா னர் 5 மாக யதீரமாய் கின்ற தன்றே, 

மலர்கள் கிறைந்த குளிர்ஈத சோலைகள் சூழ்ந்த தில்லைககரில் 

எழுந்தருளி யிருக்கும் டே௪ப்பெருமானை யா வேதாகமவாக்கி 

வங்சுளிஞற் போற்றித் தத் துவ முப்பத் தாறையும் அராய்ச்சி செய்த 

அக்சளா யிருச்சிறாரகளோ அப்படிபபட்ட மகான்கள பிரமசொரு 
itor as ௮ச்சபாநாயகரை ஞானக்கண்ணிஞஷத்காண ௮ருகராயிருப 
வார்கள். ௮ப்.படிக் காண்பவர்கள் சுத்தமெய்ஞ் ஞானமேனிச் சோதி 

சர்ஞுய் விளங்குவார், 

பூதிபசுபாச விளக்கம். 
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மெய்த்ததன் னுருவ கன்றாய் விளங்குறு மதற்கப், பாலே 
சுக்தமெயஞ் ஞான பேனிச சோதிதா ஞாயி ரூ ன். 

யார் அகமவிசாரணையில் மிகவும அபிலாவஹை யுடையவர்களா 

யிருக்கிராகளோ ௮ப்படிப்பட்டவாகள் உலகவிஷயங்களி லாசை 

மைவிட்டு இந்திரிய கிசசாகஞசெய்து, மனதைச் சுவா தீனப்படுத் இக் 

கொண்டி தத்துவவிசாரணை செயயவேண்டியதில் மயற்சிகொள்பவரஈ 

பிருப்பார்கள். இப்படிப்பட்டவாகள் ௧௨௧௭௪ சிவனடியாகளென் 

அம,தங்களுடைய உடைமைக ரஈல்லாம்சிவனுடைமைக ளென்றும, 

தங்கள் செயலைலலாம்சிஉன்செயலென்றுபகரு தி, சனகமகாராஜன் 

முதலிய மகான்களைப்போல வபழ்ந்து, பிராத்துவம் நீங்கும்வரசை 

யில் ஆன்மாவைததாககிய மேோரசரமைபினைப பசாமுகமாய்த தாங் 

கககொணடு,ஞுனவா னக ௱ாய்ர சஞ்சமிதது,சவகரணங்களெஃலாஞ் 

வெகரண௩களாசுவாயகளு,துகா முககி2 உறின் று, செம்பொன்னம 

பலவனாகிய ஈட சபபெரமான  குஞ்சிதபாதததை ஸமரித்துக் 

கொண்டு ததேகககியான சாகனயகளைர 9ரய்துகொண் டிருப்பார் 

கள, 

தவகளை ஈ சிவனடியா 5௨ ென்றும, தகருடைமைகள் இவ 

னுடைபைகளென்றும, ச௪ஙகள செயலகள செவன் OF UA Go en om gin 

a wud HULU SD HU Gait | au, 

தாயுமானவர். 

எலலாழுன னடிமை ய யெல்லாமூன னுடைமையே யெல்லா 

முன் னுடைய சசபலே, யெல்கணும வியாபி£ யென்றுசொது மியல் 

பென் நிருககாதி வேக மெலலாஞ்; சொல்லான் முழக்கயெது மிக்க 

வுபகாரமாய்ச சொலலிறக தவரும் விண்டு, சொன்ன வையு மிவைஈல்ல 

குருவான பேருக் தொகுத்தகநெலி சானு மிவையே;யலலாம லில்லை 

யென நன்றா வறிர்கே னிந்தபடி கின்று சுகசாடினாசாத வண்ணமே 
யிவ்வண்ண மாயினே னதுவுின தருளென் னலே, கல்லாக ற்ப 

SNE (Hw ளே புணர், த்தனை கதிக்குவசை யேறி புகலய், sepia 

இற்௪பையி லானக்த சிர்த்தமிகி கருணா கரச்சடவுள, 

உட



keri ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

மேற்கண்டபடி. ததேகக்யொனத்தி லிருந்து நிஷ்காம கர்மங்க 

ளைச் சாதிக்கும் வைராக்யொகள் சர்வபரிபூரணமாய், எல்லாவற்,மி 

அஞ் சைதன்ய ஸ்வரூபமாய், சொல்லிலும் சொல்லின் முடிவிலும் 

லேதச்சுருதியிலும் அன்பரிடத்திலும மற்றெங்குமாய் விளக்கும் 
நடேசப் பெருமான் பாதாமபுஜத்தை யடைவார்களென்பதாக ஞான 

ல்கள் பேசுகின்றன. 

திரு த்தாண்டகம். 

சொல்லாளைப் பொருளானைச் சுரூதியானைச் சுடராழி நெடுமா 

அக் கருள்செய் தானை, யல்லானைப் பகலானை யரியான்றன்னை யடி 

யார்கட் கெளியானை யரண்மூன் றெய்த, வில்லானைச் சரம்விசயற் 
கருள்செய் தானை வெங்கதிரோன் மாமுனிவர் விரும்பி யேத்து, நல 
லானைத் Sur® GLDLI aot 1) 60) Zan நாரையூ/ நன்னசரிற் கண்டே னானே. 

இவவண்ணம் அ௮ம்மாதானவள் போதிகத செவஞானசமபாத 
மாயெ விஷயங்களைக் களளமே குடிகொண்ட கெஞ்சனையுடைய சிவ 

யோகி கேட்டு, அடியில்கண்டபடி வினவினன், 

வினு-ஒ ௮ம்மா தாயே! ஒருவன் தத்துவவீசாரணை செய்வத 

ளாலேயே தில்லைச்சிற்றம்பலத்தில் ஈடனஞ்செய்யும் பொருளாகிய 

நடேசமூர்த்தியைக் காணக்கூடுமா? 

விடை-பிரமன் விஷ்ணுமுதல் கிருமியிருக வுள்ளவர்கள் ஆண 

வழ் சன்மம் மாயை யெனனு மூன்றுமஉங்களை யுடையவர்கள்,இவர்க 

ரக்குப் பிரஇருதி தத்துவம் தறுகாண புவனபோகங்களா யிருக் 

கும், அ.த்ததி அவங்கள் தூலமாகவும் ரூூமைமாகவும் காரணமாகவு 

ஜிருக்கும், சந்திரனைத் தெரியவொட்டாமல மேகம் மறை த்திருப்ப.ு 

இவரல்மாமாசம்பர்தத்தாலாயெர்தக்கரணமு தலியதத்துவங்கள்சிவ 
இதையம் ஆன்மாவையும் மறைத் திருபபதால், ௮தனது லக்ஷண 

அதி தேன்பசையும், ப. ரமாத்துமாவி னிலக்ஷணமின்னதென்பதை 

ap Opell ign கொள்ளக், கூடாமலிருக்கி௪.து. வாழைத்தண்டை ௮பே 

- ஆன்பட்டைகளை. ஒன்றொன்றா யுரித்தச்கொண்டு 
1 வ்கண்குடர். சான்பன போல் குருஉபதேரத்தால்,
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இந்த முப்பத்தாறு தததுவங்களைய மொன்றொன்னு வாராய்ர்து 

அதுநானல்ல இதுகானல்ல வென்று கியதிகழிதது சாததித்துவம 

வரையிலுங் க...ந்தால் ஜீவாத்மாவின் சொரூபலகூணமின் சென்று 

தெரியும, க்கும் பகலிலேதறிய விளக்குப்போல் தற்போத்ச் 

சேட்டையடங்கி ௮றிவுமயமாய்கிறஇல, அவ்வறிவுகானே செவமென் 

மை எதர் சசஞானமவாயச் தின்புறறு விளங்கிகிற பன். 

சிவப்பிரகாசம். 

ததிதுவ மானவ௱ மின் கன்மைக ளூணருங் சாலை 

வுய்த்தஜிஈ திடவுதிபப தொளிவளா ஞான மாகும் 

அததன்மை யறியுமாறு மசன்றிட வதுவா யான்மாக 

சுத்தமாஞ ரதத ஞானத தொருமுத ஜோன்று மன்றே, 

கைவல்யம். 

தத்துவ விகாரளஞு செயது சகலசக தேக மும்போய் 

அதக்துவி தகா னாக லபரோக்ஷ ஞான மாகுல் 

சாததனாஞ சீவபேதங கழிவகே அக்கம போதன் 

முத்தனா யெல்லாஞ செயது முடிந்ததா னாக மாகும், 

மேற்கண்டபடி ௮ம்மாது கூறியதெல்லாம இந்தச் வெயேோரகி 

கேட்டு மனக்கவலையுற்று, தான் சிவவேடம் பூணடவஞனாயிருக்தும் 
வேதாகம வழிபிலே கடவாமல் அதற்குவி?ராதமாய் ஈடச் அவர்த.து 

பிசகென்றும், இனி௮ப்படி நடவாமல் தனது ஈடவடிக்கையைச்ச்ப் 
படுத்தக் கொள்ளவேண்டுமென்றும எண்ணி அம்மாதை நோக்க 
அடியிற்கண்டபடி KOS STB eye. 

ஓ அமமணி! பிராட்டியே! வேதாகமங்களை யுணர்ர்து சான் 

சங்கப் பழக்கத்தையுடையவராயிருர்க என் பிசாவானகர். ர் 

தினம் என்னை அழைத்து, அப்பா qty Gon! Bi stoFity : 

          

பணிசளா லுண்டாடிய புலால் Bab p த்தை ர mile ப 

எந்தச்சணம் இருக்குமோ எந்த்க்கணம், righ
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லக்கூடாம விருப்பதென்றும், அந்தத் தேகத்தினுள் வாசமாயிருக் 

ரூம ஜீவன் பஞ்சேக்திரிய வேடர்களின் சுழலிலகபபட்டு, உணாவழி 

FO சத்தாதி கிடயங்களாகய ராய்களால மீவட்டை யாடப்பட்டு, 

இச்சை முசுலியவைகளாலே பழுதுபட்டு, ௮அகமபாவமென்னும் 

பசாசுடன் விளையாடி,சர்தோஷத்தைக் தரூன்ற பாயா காரியககளை 

தானாவிதமாக ஈடத்தி, ௮ஈனால், எணணிக்கை யிலலாக உபாதிககை 

யடைந்து, பாபிகளாகி ஈரகவேகனைக்கு அளாவாகளென்றும்; இப 

படி.ப்பட்டவர்கள புசார்சகனாகிய நடே௪ப பெருமானைக தொ 

மாக பிரஷ்டாகளா யிருபபாகளென்றும; பேய்த்தோபோல் நிலை 

யில்லாமலழிஈது போகும பிரபஞசவாழ்ககையில் உலாவிகசகாண்டு 

துன்பக்கடலில்முழ்கிககிடச் குமபிரஷ்டாகளை பபோல $யும இராமல, 

சம்சார பரதத்தைவிடடு இனிபபிறவா மகறியை யடையுபபொரு 

ட்டு வைதீகசைவ சனமாககசதைக காடடும ஞான நூலாராய்ச்ட 

யும், சவததியானமூஞ ewig நற்நதியையடைய முயற்சிசெய்ய 

வேண்டியதென்றும; யாசபாகாயகரைபயோரி)ொழாமலிருக் 

கரார்களோ அபபடிபபட்டவாகள பேரும வன தீல் வாசஞ்செய் 

யும் புன்குரங்குகளுக்குச சமானபா னவாகளனறும பிரபூலிங்கலீலை 

யிலி ருக்கும செய்யுசளொன்றை யெடுததுச சொலலினா. 

அதாவது. 

பூசனை செயாத்கை புரா தகனபுகழ 

பேசுத விலாதவாய பெற்றுழன மம 

நீசரா னவர தமில OHH ver gs Foot 

கூசுத லிலா தபுன குரஙகுகன்றரோ, 

இப்படியாக எனது தந்ைத எனக்குப் போதிதத கன tulle 

நான் வைராக்கிய ௪சகம் வைராக்கிய தீபமுதலி.ப௮ ஞான நால்களை 

வரசித்து வந்ததில, மாமிச பிண்டமாயும், அபாசமானதாயும, 

நிலையில்லாததாயுமுள்ள இந்தச் தேகத்தினிடததில அ௮பிமானம 
னைத்து ௮சைப போஷிக்கும் பொருட்டுப் பணத்தையும் 

பூமிதையும் சம்பாதிப்பதில சதாதிருஷ்டி , யுள்ளவனு யிருந்து 
எழமுலிழக் கடலிஎமூழ்ட. ஆகாசம் நித்தி பயம மை துனமு கலிய 
ிவபங்களா இண்டாகும் பலலவிக அக்கங்கறுக்கு அளாூப்
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போவதைப் பார்க்கிலும், துறவியாக ஈற்கதி யடைவது ஈலமா 

'யிருக்கு மென்பசாக எண்ணி இல்லறத்தை லவிட்டுச் சல 

வேடம்பூண்டு வெளிப்பட்டுப் பலதிவய க்ஷேத்திரங்களுக்குப்போய் 
இவெதரிசனஞ் செய்து வெரேசர்களைக்கண்டு சேவித் துக்கொண்டு வர் 
தேன். அப்படியிருக்க, ஒருசஈகியாசி என்னி௨ம்வஈது எனக்கு 

கேசஞயிருர்தான். இவன் மர்திரவலாதியா யிருந்ததால் அவன் என் 

அறிவைக்கெடுத்து மாநதிரீகம் கற்றுக்கொள்ளும்படி செய்தான்; 

நான் ௮ஈதப்படி கற்றுகசகாண்ட பினபு அவளுக்கும் எனக்கும் 

பகையுண்டாயதில் கான் அவளைவிட்டு நீங்கு இக்தேசத்து ௮ரசனி 

டம் வரது சேரும்படி நேரிடடது, இந்த ௮ரசனிடத்தில் கான் op 
அக்கொண்ட மாரதிரிக வித்தையில இலவற்றைச் காட்டியதில், 

அவைகள் மிநவும் அறபுரமா யிரக்ததால் நான் உண்மையான 

ஞானவானென்று கருதி என்னை மிகவும பெருமையாகப் பா 

ராட்டி வந்தான். அர்கப் பெருமையானது நான் உன்னைக்கண்டு 

வார்த்தை யாடியதில ஊழிக்காற்றி லகப்பட்ட இலவம் பஞ் 

சுபோற பறந்துபோய் விட்டது, என் பொய்?3வேடத்தை இன் 

ரோடே விட்டுவிட்டேன், இனி ௮ரசனிடத்தும் போகமாட்டேன், 

உன்இலஉத்திலேயே இருந்து சொல்லு ஞானமார்க்கப்படிஈடந்து 

கொளளுகேேனென்ருன். 

இ௮ இப்படியிருக்க, அந்தமாது எழுர்து ஸ்நானஞ்செய்து, 

பூசையில் உட்கார்ந்து அடியில் கண்டபடிக்குச் சிவபிரானுயெ ஈடே 

சப்பெருமானைத் சோத்தாஞ் செய்தனள். 

ஸ்ரீகண்டக்தையுடைய வேதியராகிய நடேசப் பெருமானே! 
கடாசலவுரிப் போர்வையைப் போர்த்தவனே!அ௮னந்த பிரம்மானந்த 

பிரவாக ௮நுபவக்கடலாகிய நடேசப் பெருமானே! சர்வவியாபக 
நிராகுல கோலாகஒனாகய சபாராயகனே! சுபகுண பரிபூணஞான 

பரமபுருஷனே! சர்வலோக பதியாகிய சாம்பசிவுனே! சர்த்சசேசர 
னே! சிவபெருமானே! கங்கைச்சடையானே! கருணைப்பிரலாசுனே! 

சவெஞான போகனே! ஏகனே! அகேகனே! ஞானுசானே! ..சாரல 

முழு.அர்தானாப் நிறைந்தவனே! ஓதவடங்காக தாண்டவனே! ்ணி 
வாசகரின்பொருட்டு கரிகளை மெல்லாம் பெரியகு திஸாசகளாச்ச் சேய்
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தவனே! வேதக்குதிகாயின் மேல்வர்தலிகிர்தனே! வேதவேதியனே: 

வரண சத்தியைக்கடந்த ௮றிவுடையோகள் தேடுகின்ற முக்கட் 

பிரானே! பாசபந்த மற்றவர்களுக்குத் தனதுபதத்தைத் தந்தருளும் 

தயாபரனே! சுத்த நிககுணமாகிய பராபானே! என் தெய்வமே! 

கருணைப் பிரவாகனே! தத்பதாதீேதேனே! சததுசித்து ஆனஈதமான 

சதாசிவனே! வாக்குமனா$ீதகோசரமாகிய பராபர வஸ்துவான 
பசதேவதையே! சாவஜீவ தயாபா மூர்த்தியாகிய சங்கரனே! 

மெய்யடியார்களுடைய அஞ்ஞான அழுக்கைமாற்றிப் பசுபோதத் 

நீக்கிச் சிவபோத முண்டாகுமபடி செயயுமையனே! ஞானமய 
மாயெ திருச்சிற்றம்பஉத்தில ௮னவசதமும் ௮னக்தத தாண்டவம் 

இயற்றியருளும் திரிபுரதகனராகய ஈடேசப்் பெருமானே! திருமால 

அியா,த தெய்வமலர் த் தாளனிணையை அ௮டியேனுக்குக தக் தருளுமையா 

சிவபிரானே! கணபண ௧௩௪ண மணியணி இிகழ்பெறு கவுரிமனோக 

சனே! குணமிகுசிர்.து.ர பணிமு5 வல்லபை கொஞ்சுமனோகரனே! 

கோடியண்டங்களைத் தன்னகத்தே யடக்கிவைத்திருக்கும் பானே! 

இவ்வண்ணம் ௮ம்மாகானவள் தோகதீரம் செய்வதைக் கேட் 

டிருந்த சிவயோயொனவன் தானும அ௮கதபபடி திரிகேததிரதாரியா 

இய பரமசிலனைத் தோத்திரம் செய்து வர்தான. அலலாமலும், ௮ம் 

மாது முன்னிலையில் ஞான நாலகளை ஆராயசசிசெயதுகொண்டு வக் 

தான். அப்படியிருக்க ஒருதினம் ௮மமாது தனது ஞானகுருவைக 
காணும்பொருட்டு இச்சிவயோகியு..ன் அவருடைய ஆூரமத்துக 
குச்சென்று ௮வரைக்கண்டார்கள், ௮வர் சிவயோகியைப பார்தது, 

நீயாரென்றுவீனவினர்.௮வன் ௮வருடைய திருவடி க்குத்தீரக்கதெண் 

டன் சமர்ப்பித்துத் தன்வரலா ற்றைககூறி ஓசுவாமி!அடியேன்பிறவி 

சாகரதீன சக் கடக்கு மார்க்கச்தை யறியா துழன் மவேதகாகம வரம 

பைக் கடர்,து பவநெறியை முக்கியமாகக் தொடர்ஈது இீவினையிற 
புடர்ந்தலைர் து மயங்குகின்றேன். தேவர் அதைத் திருவுளத்திற 

சொண்டு அடியேன்பேரில் கருபைவைதது வேதாகம வாக்கியங்க 

சல் ஞானலைகடணக்களைப் போதித்து, என் பாசபச்த உபா தியை 

நீக்கி அடியேன் சர்திரஜடாமண்டலதாரியாகய் சதாசிவத்தின் மெள 
mink By Beh உபதேசித்து அந்தக் கடவுளின் திருவடியாகிய 
மோக்த்திதை அடையும்படி செய்யுமையா பிரபுவே என்றான்,
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ஒ ஆடவனே! ஞானபாஷையைத தெரிஈதுகொண்டு தர்நிய 
ஞக ஞானோேகயமடைஈ து மோக்ஷமாகயெ விண்ணாட்டிளை யடையும் 
பொ நட்டு வேதாகத வாககியஙகளால அ௮த்வைச வஸதுவின் இலக் 
கணங்களை விவரிதது உரைக்குமபடி. கேட்டுக் கொண்டாயல்லவா? 
அதைபபறதி காம சிலவறறைசு கூறுகரோம கேள, 

பவஈறிபை முககியமாகத Csr omg மயங்கும தீமையைத 
தொலைக்கச் கூறறனையுதை-5 ஐயனாயும, சனைபபவாகளஸின் பழைய 
வினைகளை த இரபபவ0ாயுப, விலையிலலா மாணிக்கமாயும, பஞ்சூரு த் 
தியககளை ஈடத்தும் சாவேள வான பும, சகலவேதாகம ஸவரூபனு 
யம விளங்கும திலலைசாயகனுடைய பாதாமபுஜத்ை யடையவிரும 
பும அதிவுடையோகள குணசாககராயும, வேத வதாக சமான உப 
நிடத முதலாகிய வேதாகம௱களை ஈனசாராய்கதுணாஈதவர்களாயும், 
சாகதுவிசம-இராசசம- சாமரம் எனனும இமூன்றுகுணககளையுங் 
கெசிததவாகளாயும, சி பாலய * திருபபணி திருஉறசவமுதலிய யஇ 
புணணிய தருமததைச செய்ப பாகள। யு, சிததசுததி யுண்டாவதற் 
கு௪ சாதன சதுஷடய நகிஷகரமிய காமததைச் செய்பவர்களாயும், 
பெரி2யராகளுககு உதவி செயபலரகளாயம, பதிபசுபாச GD Fin, BURN (I 
களை இனனதெனறு அ.திரதவாகளாயும, இ௫சாமம இது தாமம் 
என்று தெரிநதுகோணடு ௪கவ காரியரக கடத்துபவர்களாயும், 
நன் மையுஈ இீமை.பும, ச்சுமூம க்கமும், இனபமுந் அன்பமும், 
வாழ்வு காழவும, வறுபையுஞ செலவமும, பெருமையுஞ் சிறுமை 
யம, சமமெனறு பாராடடி, எலலாமரன சசெயலன்று சிவததியானத் 
தைககைவிடாமல ௮ நுஷடிதது வருபவாகளாயும, மாயாப்பிரபஞ்ச 
மயக்கததை யறுபபவாகளாபும, மனதை விஷயங்களில் செல்லாமல் 
நிறுததி சலிகசாமல சவபிராவை ௪ இயானித.த வருபவர்களுமாயெ 
புண்ணியவான்களா யிருபபவர்கள யாரோ அவாகள் தாம மெய்ஞ் 
ஞானியரா வராகள ஈன்று அறிக, 

அபபடிக்கு௪ செயயாமல, அசாபாசத்தி ல£ஈப்பட்டுச் செட்டை யுங் கருமிகளாயிருககும பேதைகள் சர்இிரனைத் திருமுடியி லஹிற்ா தருளும் சிலபிரானாயெ ஈடே சமூர் த்தியை Qa HG ur gps சினா 
மல், ஆகாரம்- ிததிரைமைஅன களை மாத்திரம், செய்.   
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டும், மரணம் நிச்சயமென்பதை கினையாமலும், எல்லாரும் தங்களைச் 
செல்வந்தர்களென்றும்பிரபுக்களென்றும்கினைக்குமபடி அசைகொண் 

டும், மனை-ஃவீடு- தோட்டம- தரவு: அபாணங்கள்-அடைகள்-போ தமா 

னதிரவியங்கள் இவைகளை BIER Sg, குகிமபங்களைக் காப்பாற்றி, 

அந்தத் திரவியங்களைக் குடும்பத்தில் நடககும் கலயாண காரியங்களி 

லம்,மற்றவிஷயங்களிலும செலவுசெய்து, மீதிபணத்சைத்தருடா் 

கள் கொள்ளையடிக்கச் கொடுத்தும், ௮ தூபோக மீதி யேதாவதிருக 

தால ௮தைககெட்ட வழியிலும் உப?யாகப்படுத்துவார்கள். இவா 

கள் கர்மங்களைப் பலாபேசைஷயுடன் செய்து பிறட்பிறப்புள்ள வஸ்ரி 

யாக நடப்பதற்குப பிரயத்தினபபட்டு இநதத சேகமழிர்த பின்பு 

இழிவான நிலையை யடைவார் பள். இப்படியாகப் பசுககளாடிய நரா 

கள் காங்கள் செய்யுராசாரியயகளானவை தங்களைப பாபிகளாக்க 

விடுமென்பதையும, இவர்கள் இவ்வுலகத்தில் பாவஞ்செய்வதைப் 

பார்க்கிலும் வேறே சி2ரஷ்டமான இரக்கறகென்பதையும் ௮ 

யார்கள், 

ஓ அன்பனே! நீ என்ன ஞான நூலகளைக கறு யென்று நாம 

வின வியதற்ரு வயிராககிய௪தக முதலியவறறை என்தகப்பனூ என 

குச் கற்பித்தகாகக் உமிஞய்; ரீ புத்தகத்தைப படித்து ௮தன் சப 

தார்த்தத்கைப்படித்தவனாய்ககாண்கிறதேயக௨ து,௮அதன்னன்வயததி 

லடங்கெய மெய்ப?பாருளை யடையுமபொருட்டு சால திரங்கள் முறை 

யிடுன்றபடிரரவணமனனஞ்செய ததத்துவககளையுணா ௩௨, தன்னை 

யறிர்துகொண்டு,ஞானானநத ஈகத்தையேரிததியசிலையெனறுணர்க்து 
அதை௮டையும்படிககுமுயறகிசெய்்தவனஞாய் காணப்படவில்லை.பண 

அ௮பேக்ஷையுடையவன் ௮ $5 அடையாமல் பணமபணமென்றுவெறு 

மையாக வாயினாற் சொல்லிக்கொண்டே யிருஈதால் ௮ திலென்பலன், 
பு.த்தகத்ன கவாசித்து ஞானசாதகமசெய்துகொண்வெர் காலலலவோ 
அப்பொருளை அடையக்கூடும், அப்படியன்றிக் காக்கை கத்துவது 

போல் புத்தகங்களை வ௫ித்துக்கூச்சலிட்டு பெய்பபொருளி னிலைமை 

பின்னதென்ற நியாமல் குதர்க்கஞ் செய்வதனால் என்ன பயனை 

அடையக்கூடும், பூமியிற் புதைத்திருக்கும புதையலை வெளிப்படுத் 
அவதானால் அப்பூமியைத் தோண்டிபல்ல2வோ அபபொருளை அடை
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யவேண்டும், அதைப்போல் உண்மைப் பொருளை அடையகிகும்பு 

பவன் borer Gaby யடைந்து சாது su nid pg செய்து, 

சிக்தசுத்தி யடைந்து, உப்சசக்கிரம சா SES pou 'பயனாலல்லவோ 

அப் 2பாருளை அ ற்பலிர்கக aD. 

நாம் மேற்கூறிய chagumacée யார் சவனிப்பார் களென்முல், 

எவர்கள் Ganga aia Samu ௮ நஷ்டிக்து ஈர்கதியை யடையவேணு 

மென்பதாகச்சதாகால ழம் பர்வத ாாஜ புத்திரிக்கு நரயகனுகிய பரம 

Reuss jG Oger pO ais done அப்படிப்பட்டலர்கள் தாம் 

கவனிப்பாரகள, 

எவர்கள் பொய்வாம்வில் ஈடக்து இய்குபங்கும் இச்சைிொண் 
ல ட்ட உ ற ரர. . பச a) ஸு + of}. . 

Fad 5 BI LIT DBI HCN OF Lt BOD GBM LAG hy BML DT FO MM HU 

படிப்பட்டவர்க௱ கவணி.பா/க௱, அவர்களுக் ர MAG Tag KML ரா 
. - ௪ . ன். an ச . ™ . . ஈ . ௩ 

ஸ்வஇயும் வந்துசொஃலிய போதிலுங் காது கடித்துக் கேளார்கள். 
௪ . . . ர் . க % 4 ரூ 

இப்படியென்று அந்தப் பாமாசாரியார் சொல்லியபோது. கிவியாகி 
. . கட்ட ஆட . 

ரனவன அவளா வண்ங்கிறுடியி ப்கண்டபடி சகடகலுமறண்ண், 

ஐயா ! யார் ஞாஸசாததம்் செய்ய முயல்கிறுர்சளே!.. அுவர் 
கள் துவக்கத்தில் பதிபசுபாஈத்தின் லக்ணஙாளை இன்னதன்று 

தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமென்று yt ருளிச்செய்தி சிர ௮ தனிலக்க 

ணம் யாது? 

இப்படியாகப் பதிபசபாசமென்னுஈ இரிபதார் தீர லக்கணக் 

கலை அறிவிகவேண்டு பென்று கேட்ட சிவ?யாகியின் நிலையை அந்த 

ஞாஞசாரியா! உணர்ந்து, இவன் உலகநாட்டத்தை வித்து அதம. 

கெலி-பத்திநெறி - வேதநெறி அகிய இச்ரெழிகளே அதுஷ்டிக்கா நவ 

னாயும், பசுக்களின் பாசங்களைக் கெடுக்கும் பரமசிவனிடத் அ உண் 

மையான பக்தஇியில்லாகவளயும், சிலபுதீதகங்களை ors Bsn ahs 

தவஞய்க் காடி படுகிறதே யன்றி ஐர் குருவினிடம் இருந்து 

யாதொரு ஞான சாதகங்களைக்கைப்பம்றி ௮ப்பிய சித்துச் சித்த 

சுத்தி யடைக் தவனா யிருப்பதாக்க் காணப்படாமையால் இன் 

gic, சிலகாள் கழிந்தபிறகுதான் இவன் வினாவிய விஞவிழ் 

கும், மற்றும் இவன் தெரிர்துகொள்ள விரும்பும் விஷயங்களேக்கும் 

விடை தரு வாமென் றெண்ணினவராய்,அவனைத் தன்னிடத்தே ல்யே 

ஓது



௧௮ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

சிலகாலம் வைத்திருக் த, ஆத்மானாத்ம விவேகத்தை விளைவிக்கும் 

ஞானமால்களில் விசேஷமானதை ஆராய்ச்? செய்வித்து, ஞானசா 

தகங்களை அறுஷ்டி த்துவரும்படி செய்து, பிறகு ௮வன் கேட்டி 

ருந்த கேள்விகளுக்கு விடைசொல்லச் கொடககனார். 

ஞானாசாரியர் சிவயோகியை கோச, அன்பனே! நீ கேட்ட 

மூப்பொருளில் முூசற்பொருளாகிய பதியாலது எஈகன்மைத் 

தெனில், பதியாவது பசுவாகிய அன்மாவிற்கும், பாசமாகிய 

ஆணவாதி மூம்மலங்களுக்கும், தத்துவக் குழாயகளுக்கும் மேல 

தாய், முக்குணங்களும் ஒரடையாளரு மில்லாததாய், மலரகித 

மாய், எல்லாவற்றிற்கு முதலாய், பிரமானந்த சாச்காத்கார 

ஸ்வயம்பிரகாச சைதன்ய பரமாக்மள வருபமாய், கிராகாரமாய், கிர 

விகாரமாய், சதானர்த சொரூபமாய், வெண்மையான பனிக் 

கட்டியைப்/ பால மிகவும் சுத்கமாய, ௮வித்தியா ஸ்வரூப 

மான எல்லாவற்றிற்கும் வேமுனதாய், ஜெகஜ்?யாதி ஸ்வரூபமாய், 

ம௫ஃகளாகர பிரபமாய் இப்படிப்பட்ட தனமையை யுடையதா 

யிருக்கும், 

சிவப்பிரகாசம். 

பலசலையா கமவே,த மியாவையிலுங் கரு சதுப 

பதிபசுபா சந்ெரித்தல பதிபாமே யதுதான 

நிலவுமரு வுருவன்னி குணங்குவிக ளின ரி 

நின்மலமா யேசமாய் சித்த மாகி 

அலூலுபிர்ச் குணாவாக யசல மாகி 

யகண்டிதமா யானந்த வுருலா யனமிம் 

செலவரிதாய்ச் செல்கதியாய்ச் சிறிதாகிப் பெரிதாயத் 

இதழ்வதுதற் சிவமென்பா தெளிக்க _நாலோர். 

இனி பசுலாவ.து எத்தன்மைத்தெனில், எண்ணிக்கை யிடுவ 

தற்கு அளவுபடாததாய், அழியாத தாய, அணவமலதீசாலே மழைப் 

புண்டு அக்தமலம் பக்குவமாவதற்குப் புண்ணியபாவங்களுக் டோன 

வுடழ்பைக் சர்த்தாவின் காருண்யத்தாலே போருந்தி ௮ஃ றிணைஉயர் 

இளைசனாய்) அவ்வுடம்பினலே புண்ணியபாவம் புரிர் து எண்ணி 

ச்த போகங்களைப் புசிக்கன்ற வழியாலே மீண்டும் புண்ணியபாவங்



ஞானிகளின்மக்மை. ௧௮௭ 

களை இரச்சித்து இறத்தல் பிறதல்களை யுடையசாய், அராதியிலே 
யே தாமிரகாளிதபபோலப பொருந்திய மலத்துர்குப் பக்குவம வக் 
திவுடசீன அச.ரியனுடைய நீதா நானா நுக்கிரகச்தினாவலே மலங் 
சள கழன்று கர தகாவின் திரூவடியைப பொருதுமியவபுடையது, 

டே சிவப்பிரகாசம், 

எண்ண சாய் சிக்தமா யிருண்மலததி லமுநதி 

யி நவினையின மன்பைகளும கிீடான யாககை 

யண்ணலரு ளானண்ணி யவையவார யதனா 

உலகினிசம் போகங்க ளருகது மாறுது 

புணணிபபா வம்புரிரறு போசகுவர yoo Sg TW 

புரை ந கமி ரண பலபாகம பொருஈதியகர லருளா 

ுண்ணிலவு பொனளியதஷ லிரளசுற்மிப் பாழ 

(PDIP GY Linus hs Quo omayans cies i Hori a ws, 

பாசபாவது எரதன்மைத்்சதெனரமால், rus GriMwwrhua பள 
திக தூலசரீரததை நதாரமாசகிமகொணடு, அஞ் நான BB Body 
பஞ்ச சமபபசதமான பாயாகரரிடங்களை ௪ செய்விககும, அதனாலே 
ஈவன் ஞானத்திற் பினனப்பட்டி ஆத்மபகதியாய அதக்கவியல்பாகிய 
போகத்சைசசுகபென்றுஅஅபலிசக் கொண்டி,சனனமைரணசம்சாரப் 
Goan gus Cure apes, பிறவிக்கு நடனது ரவர் கொடுக்கும் ஊன் 
்கோல்பற்றி வழிரடககும தன்மை?பால் பாபந்தமானதஜீவாத் 
மாவைக்காம9வெகுளி மயககத்தின் வசத்த।)ய் நடததிககொண்டுபோவ 
தின, ஜீவாததுமா தான் இன்னானென்றும, தனலுடைய சுபா 

விலைமை இன்னதெென்றும, ௮மிசதுகொள்ள ௮சததனய், சிறைச் 

சாலையி லடைபட்டிருச்கும கு நட்டு குற்றவாளியைப்போல ஜீவன் 
௮ஞஞானச்சிறையி லடைபட்டு காவங்கழித்திறக்கிரான், பின்பு கர்/௪ 
பலனும்குத்தக்சபடி பலவிதயோனிகளிற பிமஈது Doig இறக்கி 
றான், ஜீவன் சரீரத்தினிடசதில உண்டாகிய அபிமானொபாதி பே 
தத்தாலதான் மேற்கண்டபடி. தன்னைத் தெரிகதுகொள்ளக்கூடாசவ 
ஞயிருக்கிருன. 

வி--ஜஐ.யா! ஜீவன் பரமாத்துமாவினுடைய ௮மிசத் தில் உண் 
டானவனைன்று வேதங்கள் கூறுகின்றன வே, அப்படியானால், ஜீஎன் 

பரமாத்துமாவைப்போல் அகண்டபூரணமாபி நக்க வேண் 
யிற்றேற அ௮பபடியன்றி மோக,ததிலழுச்திப் புருஷச்வருபமாஇத்் துன் 
பத்தில் தடுமாறுவானேன்?



SAA ஆத்மயபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

விடை--த/யினிடாாயிருகத குழநதை தவமிபபோயா சேர 

௮க்குஹியிலவிமுக துகமோறுலதுபோல ஜிவாததுமாகனது Cover 

பபா சததாலயலபகதமான சகேசதிதுடன கூடி, MI GY atts 

பட்டு, ॥றைபபுணடு, கேவலபபட(, சரீரரதினிட ஈதிலுண்டாகய 

அபிமானோபாதியிலை மனமுகலியவறறைத துணயாசக கொணடு 

போக போககியததி ov (Lp OE gh சமொழுபபடி நேரிகேறசெனறறிச, 

பெ (Vn MiNi அமிசஙகள, பாச ததின தஷடகுண ததினால 

மீவறுச குணடாகுந துனபகதை உனாகுக கெளிவாயத தெரியப 

படுத்துபெனறு நப YDS men, Be ari wire 1இனஞாலுண்ட ரகும் ௮ளு 

ஞானமானது ஜிவண "ராப பசுசவுவமுரைடாசக அகணாஷ, 1ev@ Lr 

கனக கு௱ளாசகிப பஉபிஙபபிறப ப ளளிக துனபபபடுமபடிச 

செயயும 

பதிபசுபாச் விளக்கம் 

CTI GAM I ரு யாச ப பலபட பிபுபபிற ரேெனறு 

பாசசசாா பிறாடு நாறு பலபல போகக துயகரு 

Lil Bows db ETM M போரகிப LIBS & alle பதிய நானை 

Ln Tong Foe Carp Ub Fb Fp மனறே, 

இபபடி பபலபலவாகச கூறியபினப ஞானாசாரிடராகசிவியாகிககு 

அவன பசஞுவசதிறகுச ள்ச்சபடி ரானசாதகமாியசிலஉபதேசங்க 

ளை சசெய்துவதையவன௮பபிய௪ க துவருபபழடிசசெயசரா, 

இவன் அரத ஞானாசாமியரிடததல ௮தக அ௮னபுடையவளஞாய் 

அவாகுறிபபின் வழியே பணிவிடைகளைச செயது ஞானஈடை 

வாய்ஈஅ ஒழுச்காதவறா இருாதபடியால, அவனுககு MOG 

பரமாசாரியா பெய்ஞஞானேபதேசஞ செயதனா. அதனால ௮வன 

ஈறகதிககாளாகனன. ஞானததை யநுஷடிதேோராகள நன்மையை 

யம, கஞுஞானததை யநுவடிசசதோரகள தீமமையயும ௮றுபவிப 

Litt son, 

நான நூலை ௮அதுசரித் ,ஈடலாதவ। களும், சவெபததர்களாதிய 

மகானசளுககுப் பொலலாங்கு செய்பவாகளும் இயம தண்டனைககா 
ளா நரகவேதனையை யறுபகிபபார்கள். இதறகுத் திருஷடாந்தம் 
பின் தொடர்ஈதுவரு மிதிகாசதீதற் காணலாம, 

இடத ௫டுமளை



ஞானவானுக்குத் இமைபுரித்த 
ஒரு பாதகன் கதை. 

பழைய 
பூவிரக் டல தாரஷண இரையிலுள்ள பொதியமாமலை ௫ HG 

கிலேயுளள  ஓருரொமச்சில வைத்தியலிக்கசாக னென்னும் 
பேருடைய வைத்திய goa) நவ ஸிநர்தான், இவன் ஞான நாலை 

Bp nud A 2௪ ப்பவனாடிம சிவபக் நணாயு மிருந்தபடி யால், சர வதாய் 

| நீகண்டத்தையுடைய சிவபிராயைம, தரிபு/சதை நகைத்தெரித்த 

இறை வயு, Cor பசமாயுணாரத மெய்ளஞானிகள் புகழ்ந்து 

பேசும தில்லையிலெமு62 ந.ரிப நரடசப்பெருமானுமாகய பரமேஸ் 

வரனை அடி பிம கணடபடி வணங்கிப் புசழ்து தோழ்நிரஞ்செய்து 

கொணடிரப்பான். இளஞகதஇரனையம அறுகையும கங்கையையும 

பாமபைபும சடா முடியிலணிசத சிவபெருமானே! ஐ யேனே! எப் 

பொழுதை எரதவிடத்திலும நன்மையாம் சத்தாய இருக்கின்ற 

(தய்வமே! 2பெய்ஞ்ஞான சொரூபம வாய்ர்தபிரணவத்தி துள்ளோ 

ளிய! பனதைமகலக்கும சேற்கண்டைபோன்ற இரண்டு கண்களை 

புடைய பெண்களது வஞ்சமவாயஈத புணர் சசியை மெய்யென்று 

கருதி தமமாறு நாயேன் உன் திருவடியைப் பெறுமபடியான மார்க் 

கத்தை; & நபைசெய்யுமையா ஈ£டசபபெருமானே!அம்பலத் தரசே! 

௮னந்தக-ூத தனே! எவ்விடத்தும் சத்பதசொரூபமாஇியும், மலரசத 

மாடியும், பிரமமாகியும் பிரகாசிக்கின்ற ஈடே சப்பெருமாளே! பரிபா 

கம்வாயந்த அடியார்சளது இருதய கமலத்தினின்று Gwar sae 

யும், என்னையும ஒரபாருளா யெண்ணி அடிமை கொள்ளும்படி. 

நான் கேட்பத றகிங்கியருளு மையனாயுமிராரின்ற சபாராயகனே! 

ஆணவம்-மாயை-கன்மம் என்னும் மும்மலமமாய இருளையோட்டு 

கின்ற ஞானசூரியனாயும், எனது கனிமணியாயும் விளங்குமையனே! 

உபரிடத வாக்யெததின் உட்கிடைப்பொருளாயும், முப்பத்தாறு 

தீதிதுவங்களையுங் கடர்தவிடத்து மேலிடுஈதிருவருளாயும், முப்பா 

முக்கப்பால் முதற்பாழும் பாழாகவும் கிளர்கும் பராபரவலஸ்துவே]



௧௯0 ஆத்மபோ தப்பீரசங்காமிர்் தம். 

மாயபபிறகியாகய கூரைவிட்டில் வாசமாயிருக்கும் பேய்களாகிய 
ஐர்பு லத்திருட்டுப்பயல்கள் மருள்வடிவத்ைை கநானென்று௮பிமானிக் 
திருக்கும் ஜீவனா பெ என்னை அ௮சையாகிய கயிற்றாலகட்டி, விஷயங்க 

ளாகிய உணவைத் தின்லும்படிச்செய்ஓு, தீமையாகிய காரியஙக 
காச் செய்யச்செய்து, ஈரகபபிராப்திககு அளாக்கவிசிவதா யிருப்ப 

தால், உனது அருளாகிய மந்திரதீதால் எனது பேய்த்தன்மையாகிய 

பாபத்தைப்போக்கிக் கருதார்ச்சளுசகசசெயது, இனிப்பிறவீத்துன் 

பம் ௮ணுகாமல ஆண்டருளுமையா ஈடே சபபெருமானே! 

இவ்வண்ணம வைத்தியராதன் எமது பகவானாகய ஸ்ரீபாமேல 

வரனை சதாகாலமும் தியானிதது, சற்சங்க சகவாசம் செய்துகொ 

ண்டு, தேகப்பிணியபினால் தன்பால வரதவர்கட்கு ௮ரியம நந்துகள் 

கொடுத்து ஆதரித்துவருவான. 

இது இப்படியிருக்க, இரத வைத்தியகாகன் ௮விழ்தம் ஒன்று 

செய்யவேண்டியதற்காக சிலபசசிலை வேணடியி தந்தபடி யால, நே 

மலையின் அருகா மையிலிருக்கும தா் பெருங்காட்டுக்குப் போனான, 

அப்படிப்போகும்போது துணைக்காகக் தடிமாட முனிய ன்னும் 

பேருடைய ஒருவனைககூட௮மைத் துக்கொண்டு சரட்க்குப்போயச் 

சேர்க்தபின் பசசிலையைத் சேட் கொண்டு வைத்தியன ஒருதிககும், 
தீடிமாடனான முனியன் ஒழு தஇிக்குமாய்ப் பிரிந்நதுபோய், பசசிலை 

யைக் தேடிக்கொண்டு வருகையில், ஒருமாததின புதரின்கீழ் ரவஞ் 

செய்துசொண்டிர௩த ஓருபெரியவமை முனியன்கண்டான். 

௮க்த முனியன் மாயாப்பிரபஞ்ச மயக்க வாழ்க்கையிலமுக 
இப் பொல்லாங்குகளையே காள்£தாறும் செய்கன்ற தீமையை 

யூடைய ழ்மக்களின் சமபந்தங் கொண்டவனா யிருந்தபடி, 
யால், அப்பெரியவரிட த்தில் ஏதாவது துணிமணி துட்டுதுக்காணி 

மிறுர்சால் அதைப்பிமிங்கிக் தெரள்ளலாமென்று எண்ணி, ௮வரைக் 

கூப்பிட்டுப் பார்த்தும், ௮அசைத்துப பார்த்தும, ௮வர் சிவஞான 

யோக்கிஷ்டையி விருந்தடிடியால் அவர் பேசா திருக்கதை நோக்கி, 

குடி0-திகிஞல் முனியன் அலமபைக்சண்டபடி வைது அந்த மரத்



ஞானிகளின்மகிமை. ௧௯௧ 

தின்பேரில் எமி ஒருபெரிய களையைவளைத்.து அதில்தவசியினுடைய 
சடைசகளைப் பிடி த்துக்கட்டிக் ளையைமேலே விட்டுவிட்டான், ௮.து 
தீபசியை?மலே தூக்கிக்கொண்டு போய்த் தொங்கலாடும்படிச்செய் 

௧௮. ௮ப்போத அ௮வர்எஇரில் கின்றுகொண்டு ஈகைக்துக் கைதட்டி, 

௮டா கள்ளத்தப௫ி3ய! நீஎங்கள் கிராமத்துப்போக்ரே சுப்பாரெட் 

டி.க்குத் தமபி.பல்லவா? ம மூன்று அண்டுகளுக்கு முன் சில திருடர் 

களைச் சேர்த்துக் கூட்டிக்கொண்டு என்மாமஞார் வீட்டுக்குவர் 

பொருள்சளை யெல்லாங் சொள்ளை யடித்துக்கொண்டுபோய் விட்டா 

யல்லவா? உன்னைப்பிடிக்கய போலிசார் எங்கும் தேடிக்கொண்டி 

ருக்தார்கள், நீ அகப்படாசுதின் பேரில் உன்னைப்பிடிக்ச உத்திரவு 

பிறந்திருக்கிறது, நீ இப்போது என்னிடச்தில் ௮சப்பட்டக்கொ 

ண்டாய், உன்னை கான் விடப்போகிறஇல்லை, உன்ளைப்பிடித்துக் 

கொண்டுபோய் இராஜாங்க தில் ஒப்புவிம்.துப பதினா லுவருஷம்சடி. 

ன காவலாகியதண்டனைபை அ௮டையும்படிச செய்விக்கிறேன், அல்லா 

மலும்,மெய்-வாய்-சண-மூக் க- 2சவிஎன்னும்ஜம் பொறிகளின் வழி 

யடைத்து மனதை எகாக்கிரசித்தமாக்கி நிலைசிறுத்திய ஞானவான் 

களென்கற கள்ளபபேரை வைத்துக்கொண்டு பயிரங்கமாய்த் Ba 

ந்.து உன்னுடன் கூடிக் 2காள்ளையடிசகும் கள்ளர்சளையும் பிடித் 

அக் கடினமான சி, செயவிச்சிறன் பாரென்று சபசம் கூறின 

துந்தவிர, கபசியைக் கண்டபடி இழிவான வார்த்தைகளால் ஏ, 

கலலாலும் கட்டியாலும் அடித்தான், ௮ர்க உபத்திரவம் பொறுக்க 
மாட்டாமல் ௮வா நிஷ்டை கலைந்து சண்ணைத்திறந்து பார்த. ஐ ௮௨! 

அடா! இவனார் கொடும்பாவியா யிருக்கிறான், ஈம்முடைய தவத்துக்கு 

விக்கினஞ் செய் தது தவிர மண்ணாங கட்டிகளாலும் கல் மூதலான் 

வைகளாலும் அடித்துத் ஐூன்பப்படுத்துகிரு னென்றெண்ணிச் தமத 

பூர்வகன்ம சஞ்சிதத்தை நினைத்து வருத்தப்பட்டார், இஃதிப்படி, 

யிருக்க, பச்சிலைக்கருக மற்றோ தீக்குசென்ற வைத்தியன் மூனிய 

னை த்தேடிக்கொண்டு அவ்வழியாக வருகையில் ஒரு சபசியானவர் 
பெரியமரத்தின் களையிஉ தொங்குவதையும் முனியன் £ழிருக்னு' 

அவர்பேரில் கல்லெறிந்து கொண்டிருப்பதையுளம் ௪ண்டு, கவலைக்! 

ண்டு அம்முனியனைப் பார்த்து, UT Ser! அட்சண்டாளா!, nok 

யாயுள்ளமும்மலங்களையும் ௮டியோ டொழித்தச் சர்லசங் க; புறித்தியா 7 hae 
fj 
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௧௯௨ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

கஞ்செய்து பிரபஞ்சத்திலுள்ள பாவனைகளை யொழித்து பாவனா 

இதத்தில் நின்று, வேதங்களா.லும் ௮ளவிட்டுரைச்கப்படாத மெய்ப 

பொருளை பமூமன்.ு சரணாடைகின்ற வர்களுக்கு பயப் 

படாதேயென்று அவர்களுக்கு rubs ars வேதாந்த 

மார்க்கஙகளைத் Cates aus பின்பு உபசிடத கற் கூறப்படுகின்ற 

சுத்தாத்துவிதமாகிய அசிபசமாரக்கத்தையே அறுக்கிரகளு 

செய்யும் ௮ண்ணலாகிய கடேசபபெரமானை கோக்க கீர்விகற்ப 

Saxon. CF ws து கோண்டிரச்கும புண்ணிய ச ரூபியாகிய நான 

வானுக்கு நீ இப்படிபபட்ட தங்குசெய்யவாமாரிஇகதப்பாககம எய 

கேபோனாலும் ஒழியாகே. கேடிகாவம் நரகத்மில வி ழக்து இட 

தாலும் தீராதே யேன்று சாலி, தான YEG oT HH or Oui Sev aS 

சளெையைவளைத்து, சவ௫.பின் சடையை அலிழ்த் பிட்டு அவை TET 

ணமடைந்து, அவர்திருவடிகளில இன முடி கள் பொருந்தவணபயகி 

எழுந்திருக்கான. அபபோது அாகப்பேரியலா. வைத்தியநாதன் 

செய்த ஈற்செய்கைககுச் சநசோஷ। (ம, முனியனசெய், ந தயசெய் 

கைக்கு வருத்தமுங்கொண்டனர், வைத்தியகாதனானவன் அம்மகா 

னை மறுபடியும் வணங்கி, ஐயமின! சுகா-வேதவியாசா - பரசுராமர் 

கெளதமர்-நாரசா-அகஸதியா-காசிப -புசுண்டா -வ௫ிஷடர்-விஸவா 

மிதீதிரா இவர்களுக்குச் சமானபான பேவரீரை அடியேன் எண்டு 

தெரிசிக்கும்படி தேரிட்ட. பாக்கியத்துககா॥ நான பூவத்தில என் 

ன தவஞ் செய்திருகதேனோ வென்ற, பலவா முகப போற்றிப் புகழ் 

ந்து துதித்ததுந்தவிர, ஒ சுவாமி! அடியேன் சையின் பாசத்தின் 

கட்டுண்டு, சம்சாரத்திலுண்டா கும போக $நடியால மொத்துணடு, 

தாபத்திரயஙகளாகிய ஈ எறுமபு கொசுகு மோட்டுப்பூச்ச ஆகிய 

இவைகளால் கடியுண்டு, துன்ப2மன்னும பெருஞ்சுமையைச் ௬ம௰ 

அகொண்டு, ஜனனமரணமென்னும பெருங்குழியில அடி ககடிவிமுக் 

ர்ு அன்பப்படும் அடியேன் இகதசசரீரத்தலகானே பிறபபறறு 

மோக்ஷானாதத்தைப் பெறும்படி ௮றுக்கரகஞ் செய்த ரள வேண்டு 
மென்று விண்ணப்பஞ் செய்தான். 

| இவன களங்கமில்லாத முத்திவீ்டடைய உயர்வாகிய சாதன 

ச.துஷ்டயமடைந்து, பூணபக்குவமாகும் பொருட்டு, ஞானேபதே



ஞானிகளின்மகிமை. ௧௯௩ 

சம் பெற்றுக்கொள்ள ௮ ருஈனாக்குலகற்காக அவளைச் சிலகாலம் 

தமது சன்னிதானத்தி லிருக்குமபடி. Seu salu ure தியான 

யோக ககளினளை அவன் சிக.க்கை நிமலம்பண்ணிப பரிபாகப்படு 

ததி ௮சதியாரோப ௮பவாத ய.த.திகளையும, அ.த்ாவிருத்தி ௨௯௩ 

ணம் தடத்கலசூணம சொரூபல௬௲ணம ஆய லக்ஷணுத்திரயக்க 
ளையும், சிரமமாக அவளுக்கிெடுத்தும போதித்துத் தேகாதிய௭த்ம 

புத்திகளை கியதிகழிபபித.ற, சரீரமும இகதிரியமூம ௮௩௧5 சரண 

மும சீலவனுமாக மாறுபடுகினற மருள்மயமாகிய வடிவத்தை யடி 

யோடு கழித்து, ஆதமபோதமின்ன?தன் றசியசசெய்து, பதிஞா 

னமவாயக தினபுறுதற்கும சஞூதகன்மமெலலா மறுமபடி அமை 

Cure Samad Zo FFF, அகாமிய கனமமலகாம நிங்கும 

படி. மீனைபபோல இிருபாதிருஷூடிவைச்து பிரார்த்சசன்மம போம 

படி .றவைபோல அஸ்தமஸதக& சை2யாகம செய்து, பிரணவோச் 

FTI MM WSTUTEDUTT $5 FOS MU MIG உப?தசஞ செய் சுருளி 

னர். இவவண்ணம உப7தசிக்க TMU EHS அசாரியரை வைத் 

தியாக னடிபணிரது தோதஇரஞ 2சயதகனன, 

திருவாசகம். 

பாச ?வாறுககு ௨ பழாிபொருடன்னைப் பற்றுமா றடியனேற் 

கருளிப், பூசனையுககதென் சுந்சையுட் புகுத பூங்கழல காட்டிய 

பொருளே,தேசடைவிளக க செழுஞ்சுடர் மூர்த்தி செல்வமே சிவ 

பெருமானே; மீசன யுன்னைச் சகசெனப் Gy SIs னெங்கெழுர் 

BH OHO தினி TW, 

என்று தோத்தாஞ செய்ததற்கு அசாரியரானவர் மன 

கெகிழ்ஈது பிரணவ நிலையிலிரு௩து, அன்னமும், பாலும், சருக் 
சுரையும், கறகண்டுா, முப்பழவகைகளு, சேனும் யெ, இவை 

களை ஒன்முயக்கலுந்த சுவையிலும ௮இக சுவையாயிருப்பதாகிய பிர 

ணவாகாரபபொருளின் ௮ருளமுர்தத்சைப் புசிப்பித்து அருண்மய 

மேனியாக்கி, ௮௩௧ நிலையிலாகிய பரமுத்தியில் சி2.துக்கங்சுமாகிய 
நிலையில மன்னுவித்து, சாமவேத மகாவா கலத்தின் கண்ணுள்ள 

அசிபதப் பொருளையும் விளக்குவி*த, இதுவே SSIS BS 

உண்மைபென நஐருளிசசெய்தனா. 

௨௫



௧௯௧ ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமிர்தம். 

இ௫௪ இப்படியி ரகக தீயகருமங்களைச் செய்துபாபங்களைச்சுமந் 
தகொண்டு சுகஅக்கலிருத்தி ரூபமான மனபா௫ய குரங்கைக் கரும 

மாகிய கயிற்முல் க.்டி.ப்பிடிக்துக்சகொண்டுதிரிநதுகாலகதைப்போக் 

கும் பாதகனாகிய முனியன் 2பரில் ௮ஈதப்2பரியவர் கொண்டகோ 

பமானது ௮வனுக்குக்குஷ்டவியா தயாகமூண்டு ௮அதனாலவன் படாத 

கஷ்டங்களெல்லாப பட்டு சலகாளிகஉ அதிக அன்பங்சளெல்லா மதுப 

வித்து ஒரு மாத்தில கயிறறைக்கடடி. அதைக் சன்கழுத்தில் மாட் 

டிக்கொண்டுிதொங்க உயிரைவிடடதில, அவனுயிர ௮கேகநாள் பிசா 

சத்வமடைந்து கடைசியாக கரகவேதனையையடைய எமலோகம 

போய்ச 7சாஈக லு, 

இன்னும இதேமாதிரீயாக ஜா பகானபாவனுக்குத் தீமைவிளை 

க்த ஜா்பாதகன் கடையை இசற்குப பின்பு கூறப்பமெ, 

ee இத்வைதத வகைல 

ஞானவானுக்குத் தமைபுரித்த 
லர மகம்மதியன் கதை. 

ot 

சீகாழியென்னும ஈகரில் Pua atu eran Cron Som Fn wes 

என்னும பேருடைய மகம்மதியனொா நவ ஸிருந்தான்.௮வன் சொந்த 

அ.லுவலாய் இதம்பரம் போகுபபடி நேரிட்டதில நா.நுருபாய்முடிப் 

பொன்றை எடுத்துக்கொண்டுகுதில யின மே லே.றிவருகையிலவெயப 

லினால் களைத்துப் பாட்டைக்கு ௮ருகிலி டுக்கும ஒருதோப்பிலிறங் 

இ ஒருமாத்தினடியில் உட்சார்ஈதான். ௮ப்போது ௮வனுக்குண்டா 

Webs ஒயாசத்தால் நித்திரைமயக்சம மேறகொண்ட௮, படுத்து 

கித்திரைசெய்றெதானுல் பணத்தை மாராகிலும களவுசெய்து 

கொண்டுபோய்விவொர்களென்பதாக எண்ணி அந்த மரத்தினடியில் 

ஒருஇறியகுழிகோண்டி 2 Bore தப்பணமுடிப்பைவை த்த ௮.அஒருவ 
க்கும் தென்படாம லிருக்கும்படி மேலே மண்ணைப்போட்டு மூடி 
இறைத்தூப் பின்பு படுத்து நித்திரைபோய விட்டான். நித்திரையிலி



ஞசூானிகள்ின்மக்மை. ௧௯௫ 

ரூரது விழித்துக்கொறடைபோது பணத்தின ஞாபக மில்லாமலே 
குதிரையின்மே லேறிககொண்டு போய்விட்டான், ௮வன் Ra gro 

போனபின்பாசவசத்தனறைைய௮விவேகயானபாடடைச ரியொருவன் 

அந்தமரத்தினடியிலவ௩ ற உட்கார்ந் ரான், அவன் தனக்குர்சமீபத் 

தல ஒருகுழி ததோணடபபட்டிப புதுமண் மூடியிருபபதைக்கண்டு 

அகைத்கோண்டிப் பாத்தகல அதில பணமுடிபபு ஒன்று இருநத 

தைக்கண்டு களிபபு ௮, அகமையெடுக்தச கொண்டுபோய்விட் 

டான், ௮வன் போனவுடனே அசுதுவிசவுணமையென்னு மாலின் 

அனுபூதியில வலலமைய டைய பெ ரியவராகியும, எங் சகங்கேமனது 

நானென்று வருபோ ௮ 5ஐகே அப்போகைக்கப் பாது அதைத் 

தடுத்து பரிசுத்கமாகிய பஞ்சக நத்தியங்களை நடத்திவரும் பார்வதி 

பாகனாகய பரமசிவன் திருவடியில செலுத்தும் ௮பபியாசத்தையு 

டையவராஇயு மிரு௩த ஒருவ3யொதிகா திருவெண்ணீறணிஈஅ,௮ச்க 

மாலைசூடி, கதைக் காவண :உடுத்தி, கையில்கமண்டலம்- தண்டு- 

பிட்சாபாத்திரம - தால்கினவமாய,  பணுமி நந்து எடுக்கப்பட்டுப் 

போன இடத்திறகுச் சம்பத்திலவசது உட் துகொண்டு வாக்கு 

மனாதி தமாகிய சிவபெருமானுககு உரிய நி நப்பெயராகய ஸ்ரீபஞ்சா 

சஷரத்தை உச்சரித்துக் eh om ஆணவ௰லத்கைப்போக்கு எனனை 

அடிமைகொள்ளுபையாவேன்றும இன்னும பலவாகப் போற்றித் 

தொழுதுகொண் டிருந்தரா, 

இ.ஐஇப்படியி கச, ரீபான துலுக்கன் தொலைதரம்போனபின்பு 

தீன்மடியைப் பார்த்ததில் பணமிலவாதிருப்பதைக்கண்டு மறதியால் 

பணத்கையெடாமல் வக்துவிட்டசாக ௮றிகதூ பணம்கவைச்சு இடத் 
அக்ருத் திரும்பிவர்து குழியைத்தோண்டிப்பார்க்க ௮தில்பணமில் 
லாதிருப்பதையும ௮ ரறகருகாமை ஒருவயோ திகர் உட்கார்த்திருப் 
பதையுங்கண்டு » Daur sa a பண த்தையெடுத்திடப்பாரென்.ற தலுச் 

சன் உததேத்து, Hams forse, ௮.டாசர்நியாசியே! இகோ 
இருக்கும்குழியில் புத் துவைத் கிறுக்க, பணமெய்சேயடாவென்னு 
மிகுக்ககோபத்துடன் கேட்டான். வயோதிகர் ஐயா cone 

பணத்தை நான் urigs pdaw, wOssanhoe 'ரிய்த்னுர் 

அதன் பேரில் துலுக்கன் சோபித, பெரியவரை. இரு. தத்தன 
ட்



௩௭௬ ஆத்மபோதப்பீரசங்காமிர்தம் 

டன் செர்த்துப் பின்கட்டாய்க்கட்டி, Rest சவுக்கால் 

உதிரம் ஒழுகும்படி வெடித்து, கடுஞ் சொற்களால் வைது, 

பின்பு ஒர் மரத்தினடியி௨போய் உட்காரக் நிருந்தான், வவே 

டம்பூண்ட பெரியவர் அடிபோறுக்காமல் ௩டேசப் பேருமானை 

ஸமரித்துத் தோததிரம்செய்ய ஆரம்பித்தா, 

சாமலேதகதப்பிரியன ! சர்வகாருணியனாகிய அய்யனே ! 

என்லிழிமணியே ! பிருதிவிமுகல மூபபத்தாழென்று சொல் 

லப்படடு ரும் தத்துவங்களின் ஈற்றினின்ற தத்துவத்தி 

னுச்சியில் ஞானஈுடனஞ் செய்கின்ற சபாநாயகனே! ஆதிகாத 

ஜே! கிரவயலஸ்க ரூபியாயிருக்கிற வஸதுவே ! சக௨வேசாகமஸ்வ 

ரூபணாகிய சிவபிரானே! ஹி.£மாதரியிலுடைய குமாரத்தியான பங் 

சையின்பங்கனாகிய சிவபெருமானே!இடபவாகன தையுடையஇறை 

வனே!அடியாரிதபகமலத்தின்கண் போருநதியிருக்கும் தேன் பெருக் 

கே! கருணையே! பாதகனுகிய வெள்காஞூஞ்சித்தா டி. முரட்டுத்துலுக் 

கன் என்னைப்படுத்தும் துன்பத்தை என்னால் சகிக்கககூடவில்லையே! 

இதென்ன இப்படி.பாக கேரிட்டசே: ஐயனே ! விண்ணுலகிலுள்ள 

செல்வமபோல மிக்கசசஃவம்போருந்திய தஇிலையிலெழுந்தருளியி 

ருக்கும் பெருமைபொருகதிய சபாகாயகனே ! திருமால் மருமச 
னாகியும் உமது இன்ையபுக்தரனுமாகிய (முருகக்கடவுள் நடத்திய 

௮ற்புதச்செய்கைகளைக்கண்டு மகிழ்ச்சியடைத மய்யனே! 

அனக்தமூர்த்திய மாயும், இன்னுமனேக வடிவங்சளாயும், 

ஆனக்தச முத்திர த்தி ஓ தயஞசெய்து அடியாகளின் பவவிமுளை 

யோட்டும்படி அருளென்னுக இிரணங்களைப் பொழியும் 

ஞான சூரியனாயும், எப்£ீபாது௨ மாறாதவினபமாய விளங்கும் 

ums வஸ்துவுமாகிய நடைசப்பெருமானே : மெயஞ்ஞானி 

களுக்கு ௮ளவுபடாத இன்பத்தைப பெருகச்செயயும் ஆனர் 
திவாரியே! தற்போ தமிழர்தவர்கள் துதிக்கும் ஞானக்கடலே! தாய 
தன்னை யடைந்த தன்புதல்வனைத தள்ளாது காப்பாற். றுவதுபோல 

தேவரிரையடைக் த உன சகுத்தொண்டனாயிருக்கமுயற்கிசெய்யும் ௮ 

கயேனாயெ என்னை இர்தச்சண்டாளனாகய ௮௮க்கனுடையலித் தரவே
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கனையிலிருக் து நீக்கிக்காத்தருளுமையா ஈடேசப்பெருமானே! சரீர 
ஸூம், இந்திரியமும, ௮ர்தக்காணமும், சீவனுமாக மாறுபடுகின்ற 

மருள்மயமாகிய வடிவத்தை அடி யோடுகழித்துக் கர்த்சகருளுமையா 

சிவபிரானே! ஒருநாயை வளாதீதான் அதனைக்கைவிடாகதுபோல 

அடியேன் உன்னிடத்தில் உண்மையான பச்தியில்லா தவஞ் யிருச் 

தாலும், என்னைக்கைவிரனலு உன்கொண்டனாக்கி ஆட்கொள்ளுமை 

யாநடேசனே! வேகதங்களினாலும், பிரமாணங்களினாலும் ௮ளவிடு 

தற்கரிதாகிய புலியூராகுிய அ௮ம்பலச்தின்கண் என்றும் அனந்தவடி 

வாய் ஈடனஞ்செயகின்ற மாமணியாகிய ஈடேசப்பெருமா?ன! அடி 

யேன் உனக்கு 2மய்யன்பனா யி மலிருப்பதால் பிரவ டனாகியதுலுக் 

கன் கையில அகப்பட்டுக்கொணடு இஞ்சிதின்ற குரங்குபோல பச 

பசவென்று விழித்துககொண் டிருக்கிறேன். இவவித மாக துன் 

பத்தையடைய பூர்வ ஜன்மத்தல எனனயாபம் பண்ணினேனோே 

தெரியவில்லை, தேகம இருக்கிறவரைக்கும் ௮ து வபெருமானாகிய 

உனது கைங்கரியததுக்கு வீனியோகமாகும்படி அதையான் 

ஆதரிததுவருவதா யிருக்க. அதைப்பிரஷ்டனாகிய துலுக்கன 

டித்து இமசைபடுத்துவது நியாயமா? அய்யனே! என் தெய் 

வமே! இதனுல் அடியேன் உனக்கு மெய்யன்ப னல்லவென்று 

ஏற்படுகின்ற 25, * தாயினுகல்ல சங்கரனுக்கன்ப, ராயவுள் 

எத் தமுகருக்தப்பெரா, பேயர்பேய்முலை யுண்டுயிர்போக்யெ, மா 
யன்மாயத்துட் பட்டமனத்தி ரே, என்று தருக வுக்கரசு சுவாமி 

கள் தேவாரத்தில் கூறியிருக்கும்பாசுரம் அடியேனுக்கு உபயோகப் 

பட்டதாயிருப்பதால் அடியேனுக்குஇப்படிப்பட்டதுன்பமகேரிட்ட 
தென்பதாய் நினைக்கழேன். நாயிற்கடைப்பட்ட பேகதையாகிய அடி 
யேனை இகழாது சாத்து அடிமைகாள்ளுமையா ஞானபூபதியே! 
தேவர்களும் முனிவர்களும் உலகனர்களும் வணங்குந் திருவடியை 
யுடைய கருணாநாழகனே! பரிபூரணசுகமே! இல்லையிலெழுச் தருளிய 

இறைவனே! 

இப்படியாக சுயஞ்சைதன்னியபாயெ பரமாத்துமாவை பெரி 

யவர் தியானித்துக்கொண்டிருக்கையில், ௮தைக்கேட்டுக்சொண்டி 

ருக்க சண்டாளனாகய துலுக்கன் எழுந்து தடிவர்.து மறுபடி ௮வன ச
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உதாசளெமாகிய பழிப்புலார்த்தைகளால் வைது குதிரைச்சவுக்கா 
லடித்தான். ௮ந்தஅடி அவர்பொறுக்காமல் உரத்தகூச்சலிடத் தொ 

டக்கினார். அத்தறுவாயில் ௮நதமார்ஈகமாய்ப் போய்க் கொண்டிரு 

ந்த அடுத்தகிராம அதிகாரி ௮சகூச்சலைக்கேட்டு HO GE? STN HG; 

வந்து பரீர்க்கையில பெரியவரைமாத்துடன் சேர்த்துககட்டியிருபப 

தையும், ௮அவரைத்துலுக்கன சவுக்காலடிப்பதையும கண்டு, அவரைக 

கட்டியிருந்தகட்டை அவிழ்த துவிட்டு, நடந்த வர்த்தமானத்தைக்கே 

ட்டு, பெரியவர் நிர்த்சோஷியென்று அறிந்து, அஞ்ஞானமா 

ஓய இருளை அடைந்திருக்கின்ற மனமும், சிங்ககதை யொப்பான 

பார்வையும், இராட்சசலிருத்தீயை யுடையதாய அதிக உணவும், 

இக்குணங்களிற் பிரதிபிம்பித்க கங்2காபமும் அகிய இத்துற்குண 

வ்களையுடைய துலுக்கன் பரியவசைசசெய்த தீஙகைக்9கட்டு விச 
னமுங்கோபமுங்ககாண்டு,௮திகாரி துலுக்கனைபபிடி தது.த்தொழுக 

கட்டையிற்போட்டு, கன் இருப்பிடத்துக்கு அமைத்துக்கொண்டு 

போய் தண்டனைசெயதான். பிறகு ௮ததுலுககளுக்குச் சிலகாள்பொ 

அத்துப் பாரிசவாய்வுகண்டு வய்கோணி கால்கையிழுத்துக்கொண் 

மையால் உபாதிபொறுக்காமல இறச்தான், இவன் இறந்தபின் 

பெரியவசைச்்செய்ததியசெயலுக்காக எப.தண்டலையா கியவாதனைக்கு 
ஆளானா ன், 

இது இபபடியிருக்க பெரியவர் ௮ரசத்தோப்பையிட்டு வெளிப் 

பட்டுபபோய் வே ?றஒருஸ்தானத்தில் தங்கிஇருர்தார். ௮ப்படியாக 
இருக்கும்போது ஒருகினம் gad pH Cage our Goll gia» 
ந்து மறைந்திருக்கும் மகத்துவங்களையும, தருமமுதலிய நீதிகளெல் 
லாவற்றையும் குறைவில்லாமல் நிறைவாக அ.ிந்துணர்க்த முனிவ 

சொருவர் கையில் ஒருஏட்டுப்புத்தக சடன் மேற்படிபெரியவரிட த் 
அக்கு வந்தார். அவரப் பெரியவர்நோக்கி, தத் துவக்கியானமுள்ள 

முனிவரே! மகாலுபாவசே! தேவரீரெங்கேயிுப்ப.து? கையிலிருக் 
கும்பு, தகம் என்னகிஷயததைப்பற்றிப் பேசுகின்றது? இங்கேவரு 

வதற்குச் காரணம்யாத? என்றுவினகினர், ௮தற்குமுனிவா கூறிய 

தாவது, ராமிருப்பது பாண்டியதேசம் ஸ்ரீசிதமப.ரத்தில் பொற்சபை 

வில் திருகடனஞ்செய்னெ.ற பினாசபாணியாகெ ஈடேசரைக்சண்டு
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கெரிசனமசெய் தவிட்டு சர சிப்பதிச்கு இக்தமார்க்கமாய்ப் போகி 

ரோம், தொலைதூரம் CHU SRY ஆயாசக்கொண்டிருப்பகால் 

மிகவும் குளிர்ச்சயோயிரக் கம் இரதத்தோப்பில்படுத்து இசைப்பா 

தீப்போகலா மென்பகாக இங்கே வர ததோமென்று கூறினர், 

நம்முடைய கையிலிருக்கும புத்தகத்தின்பெபெயர் ஞாறைர்த ௮முர்த 

மென்று சொஃஉலப்பட(, ௮௪ எதைப்பற்றிப் பேசுகிறதென்றால் 

எநத வளதுவானது பஞசபூசமாயும், பிராணமயகோசம் - ௮ன்ன 

மயசோசம் - மனோயசோசம் ஆனந்தமயகோசம என்னும் பஞ்ச 

கோசங்களாயும, ஞானேநஇரியஎசளாயும, . காமேகநதஇிரியங்களா 

யும், அறிவாயும, wounds கறிவாயும், எய்கும் நிறைந்து 

இருக்கின்ற காத்தபயமாகிய சா௩ழியாயும், ஞானாஞ்ஞானமா 

யும், விஞ்ஜானபதமாயும, பாபவிசை னாகிய பரமபத நாத 

னாயும், நானகு வேசத்தின் நுடிவில விளங்கும் பரமகருணு 

நிதியாயும், பஉபுவனமம சகலசராசாமுப அ௮ண்டாண்ட பிரம்மாண் 

டசொருபமாடம்,மும்மூர்த்திசளாயும், பறபல பேதாபேகமானசில்ல 

ரைத்தெய்வங்களாயும், முப்பத்து முககோடிதேவர்களாயும், அம்பு 

ருநாரசராதி நாற்பத்? தண்ணாயிரம் ரிஷிகளாயும், ஏகாதசருத்திரர் 

களாயும், துளாதசாஇத்தாகளாயுபட, அஷ்டவசுக்களாயும், திக்குப் 

பாலர்களாயுி)  சபதசமுத்திரமகளாயும், சக்ரவாளடுரியாயும், 
பகமேருமுதலிய குலாசஉங்களாயும், கைலரயம்-பரமபதம்-சத்திய 

லோகம் அகிய பதஙகளாயும், மூன்று கோடியறுபதியிரம் புண் 

ணிய இரத்தங்களாயும், அகேகங் கோடி பர்வசக்களாயும், விளம் 

குன்றதோ அ௮ர்தப பரமாகதுமாவி னிலக்ஷணததைப்பற்றிப் 
பேசுகின்றது. 

வின --ஐயா முனீஸ்வரரே! உம்முடைய கையிலிருக்கும் புஸ் 
தகம் மேற்கூறிய விஷயத்தைத்தவிர வேறே எவ்விசமாசவாவ.து 

பரமாத்துமாவைப்பற்டிப் பேசுவதுண்டா? 

விடை --.ஆம் பேசுவதுண்டு; ௮.தயாதெனில், பிரஞ்ஞான பிர 

மமென்று இருக்குவேக மசாவாக்கயெங்க.றுகின்ற suo A ae pi, 
இய பிரமமானது சல௯ணாமாகவும் விலகூணமா சயம் விளங்கம் 

  



௨00 ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

இன்றதென்பதையும், சிஞ்சிக்ஞத்வா தி குணங்களுடன் கூடியிருக் 

இற ஜிவனுக்கும் சாவக்ஞத்வா த குணங்களுடன் கூடியிருக்கித ஈஸ் 

வரனுக்கும் உண்டாகும ஐக்கியம் இன்ன சென்பதையும், ௮ன்மததீ 

அவமுதலிய பாசமானகருவிகள் முற்றும சடமென்பதையும, பசுஞா 

னமும் பாசஞானமுமாகிய இவ்கவிரண்டுங் கழன் றப்பாற்பட்டஇடத் 

தில்பதியொன்றுமே காணப்படும் பொருளென்றும், மாயாமோகத் 

தால் காணப்படுகிற ஸ்.தூல சூட்சும பிரபஞ்சத்தில் வினைவசத்தால் 

அஞ்ஞான போகங்களை அறுபலிக்கும் ஜீவர்கள் ஜீவன் மாத்திகிலை 

யையடையு மார்க்கத்தையும எடுத்துரைக்கும். 

விஞ.--ஐயா! பசுவாகிய ஜீவலுக்கு ௮ஞ்ஞானச்தன்மை எப் 

படியுண்டாயிற்று? அந்த அஞ்ஞான த.துஃகு வடி.வமுண்டா? 

விடை.---அஞ்ஞானத்திற்கு இயல்பான வடிவம் கிடையாத. 

ஆனல் ௮த.ற்கு விஷயங்களின் சையோக?ம பிரததியக்ஷச் தோற்ற 

மென்.றுசொல்லப்படும், எந்தசரன் தானல்லாத உடமபை நா 

னென்றும், தன்னேடு உரிபையஉஷாதனவாய் சாழ்வு பொருந்திய 

எலலாப் பொருளையுமஎனசென்றுப ஜீவிக்கிரனோ அப்படிப்பட்டவன் 

அிம்மாயையின் காரியமான ௮ஞ்ஞானத்திறுையமயக்கமாகியகால 

சக்கரத்தி லகப்பட்டுக்கொண்டு சங்கற்ப விகற்பத்தினால் வருகின்ற 

ஆசையாகிய விடயங்களிற் சுழன்று ௮ னால் துயசப்பவொன், ஒருவ 
னைப்பார்த்து ௮டா ராமா ஏண்டா கொலை செய்தாயென்று கேட் 

டால் தெரியாமையாற் செய்தேனென்கிழுன். தெரியாமை என்பதே 

அ/ஞ்ஞானமாகும் தனததார்த்த சொரூபத்தைச் சிகாபாசஞகய 

ஜீவனென்று மாறாகத் தானறிவது ௮ஞ்ஞானமாகும். தற்பதத்தைப் 

பிரமமென்று இடமாய்தீ தானதிவக ஞானமாகும், அப்போது 

முற்பவத் தொடர்பாகிய விஷயமும், பிரகிருதி உறவும, ஜகத்பந்தத் 

தினாஓுண்டாகும் வாசனையும், ௮டி.யோடு ஓழிஈதுபோம, சிதபாச 
னுடைய பசுகரணங்களாகிய குரச்குகள் ௪ துவரையில் துர்க்குணம் 

பொருக்திய மோகார் ச காரமான பி.ரபஞ்சமாகிய வனத்தில் உலாவில் 

கொண்டு விஷயமாகிய கனிகளைப் பறித.த.த் தின்றுகொண்டுதிரிஇன் 

pon Ger அதுவரையில் அஞ்ஞானம்ஜீவனைவிட்டுகீங்காது,உலக)த்தல்



ஞானிகளின்மகிமை. ௨0௧ 

வேதாந்த சாஸ்இிராப் பியாசம்பண்ணி ௮க்கியான சேவலத்இினின்று 

நீங்கி விஞ்ஞான மென்னும் பாட்டையை யடைந்து சனன மரண 

அக்கதைத் தோலைக்காமலும், சத்துவக்களின் த. ற்றம்-இதிஃஒடுல் 

கம் இவற்றின்பாகுபாடுகளை ௮ழியாமலும், நித்தியாநித்திய வஸ்து 

விவேகம் - இகழுத்திரார்சக பலபோக விராகம - சபாதிசட்சுசம் 
பத்து-முழுக்ஷாத்துவம - இவைகளி னிலட்சணத்தை QT st bp 

லும், பரமாத்துமாவாகய சுததபபிரமத்சை சவணமனனஞ்செய்து 

நிதித்பாசனிககாமலும, ஞானமென்பதை இன்னதென்று தெரிந்து 

கொள்ளாமலும், சில பச மூல்களைக்கற்றுக் காண்டு சிவலஙேசர் களை தி 

தூஷித்து ஒருவருக் கொருவர் சண்டை யுண்டாக்கி வேடிக்கை 

பார்த்துக்கொண்டு களிப்புக் கொள்ளுபவர்களுமாயி ருக்கின்றகூடர் 

களை ௮ஞ்ஞானமாகியபேய் ஜன்ம ஜன்மங்களாய் இழுத்துக்கொண்டு 

போய்த் துக்கங்களை ௮னறுபவிக்கச்செய்து பாபிகளா க் கடைசி 

யாய் ஈரகககுழிக்குப் போய்சசேர ஆளா க்இவிடும், 

விஞா.--ஐயாமுனீஸவா2ர!மேற்படி புத்தகத்தில்இன்னும் ஏதா 

கிலும் விமீ்சஷமாய்ச் சொல்லப்படுகிற தா? 

விடை.--ஆம சொல்லப்படுதத, அதாவது யாதெனில், 

பிரபஞ்சம் பிரத்தியகஷமாகத் தோற்றிக்கொண்டிருக்க சை மித் 

தையென்று சொல்லுங்காரணம், அம்மித்தையாதோஷத்தை நிவர் 

த்திசெய்யும்வகை, ஆன்மாக்களுக்குக் தூலசூச்கும சாரண மென் 

னுஞ் சரீ ரத்திரயங்களிறுற்பத்தி, அச்சரீ ரத்தில் ௮கக்கருலி புற்க் 

கருவியென்னும் தத்துவங்களின் சேட்டை, சரீரமும் சரீரியும் எவ் 

விதமாய்க்கூடியது, ஆன்மாவனபதுயாது, சித்தெது, ச௪டமெது, 

பந். தமெது, விடு, ஆன்மாக்களை மாயவாழ்க்கையாகய சகியன் 

பிடிதீது ௮லட்டதற் கக்காரணம்யாது, மனதின்வியாபாரம் தொலையும் 

வழி, மனம் பஞ்சேர்திரியங்களின் வழியாசச் செல்லுவதை ௮ றிவி' 
விஞற்றடுத்து நரீடசப் பருமானுடைய செந்தாமரை wavy Bir 

ன்ற இிருவடியிற்கெலுத்தும்வகை, அன்மா காணங்களைக்கூடி. த 

na & Cont aati அவைதிக ௮ஸ்டாரும் இமை, ஆனவ பம! ஆன்     

  

௨௮



௨0௨ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

ணுடைய திருவடியை அடையுமார்க்கம், மையான தனதுறுப்பு 

களை ௮டக்குகல்போல் புலன்வழிச்செல்லும் இந்திரியங்களை பனச் 

இன்வழி நிற்கும்படிச்செய்ய யோகா.நுஷ்டானங்களை ச்செய்ய வேண் 

ழ.யவகை இவைமுதலியவிஷயங்களைப்பற்றி/பற்படி நூல் உரைக்கின் 

றன.மும்மல மும், முக்குணமும, முப்பிணியுமற்றவராகிய முனீஸ்வ 

ரர்,இவ்வண்ணம்தன்னிட த்திலி ருந்தபு,க்தகக்திற்கண்டவிஷயங்களிற் 

சிலவற்றைஎடுத்து கவின் றது சவி, அகமம்-வேதம்-உபகிஷத் என் 

னும் இம்முன்றிலும் பிரதிபாதிக்கும் பொருளின் தாற்பரிய தரையும் 

தெரிவித்த, யார்தத்துவ ஆராய்ச்சி செய்து ஆசாரியன் உபதேசத் 

தைப்பெழுகிறார்களோ அவர்கள் னென.லுஞ் சவ?பர சங்கழிந்து 

விலக௲ணமாகிய சுத்தாத்துமாவாய்ப்பிரகா சக்குமுடிவாசிய ஆனந்த 

போதத்தைப் பெற்று அநுபலிப்பார்க2ளன்றும், இப்படிப்பட்ட 

பெரும்பாக்கியக்தை ௮டைகிற பகான்சளைத்தான் புண்ணியவானக 

ளென்றும், ௮பபடிக்கல்லாமல் இவத்தியான த்தைக் கைப்பற்றாது 

பாபத்திற்குட்பட்டு துக்கங்களை அதுபவிக்கும் ௮ஞ்ஞானிகள் மன 

தீதின் வல்லபகதால் காமிமன்னு மோகப்படுகுமியாயெ பிறவிக் 

கடலில முழுகிக்கிடப்பா ர்களென்றுங்கூமி இன்னுஞ்சொல்இன்ரார். 

பெரியவரே! நீர்மாயையுமஅதனால்விளையும்௮ஞ் ஞானத்தையம் 

விலக்கு ஆசாரியன் அறுக்கிரகத்தால் பிரமஞானத்தைப பெறுவீரா 

இல் உமது சுபாவநிலையை அ௮டைகுவிர், ௮ கடையவே பேசும்படி 

யான ஈசனும் நீராகவேயிருபபீர், 

சிவவாக்கியர் பாடல். 

பேசுவானு மீசனே பிரம்மஞான மும்முளே 
ஆசையான ஐவரும் அலைஞ்சலைச்ச உ UGG La 

ஆசையான ஐவரை யடக்கியோ ரிடத் திலே, 

பேசிடா இருந்திரானா லிசன்வந்து பேசுமே. 

(ஓ பெரியவரே! ஆத்துமஞான விஷயங்களிப்படியிருக்க, சதா 
பாசனாயெ சீவளணானவன் சிவரூபமாகிய தனதுஎதார்த்த சொரூப 

சுபாவரிலையை ௮.மிஏருனில்லை, ௮அதேனெனில், ஜீவன் ௮ஞ்ஞா னத்



* 

ஞானிகளின்மகிமை. ௨0௩ 

சால மரைபபுண்ட, ன்பபாகிய மாயாவலைப பாசத்திழ்கட்டுப் 

பட்டு, சன்னைததானமறஈ து, சாமலெகுளியபில மயக்குண்டு, பஞ்சபூச 

aera Cum Paro gs ge Sr crs Mss, Hotei Sa 

அபிமானமலைகவனு, தன்பமுளள Cras அறுபலிசதுக்கொ 

ண்டி, கேகமெடுகர கால ழதல இதுவரைக தம நறசுருமங்களைச்சிர் 

கையில் SAL Tir glo, ௮ நமவேதபுர [ணபாதி கலைஞானஈகளி 

ள்ள பொரூளகளை யறிரதுகொளள எககனபபடாமதும, மெய் 

யன்பா ரேசமடையாமலும, கருமபினுமினிய மொழியம காமவேள் 

கணையிலுஙகூரிய விழிகளஞமுடைய மாதாகளின் போகமே 

பெரிெனறு எணணி அதில மகழ்சகாமம அஞ்ஞானியா யிருப்ப 

தரவ, கனதெசார தர நிலமையை Ly Dus WEI & Gohl 5 &B ap wr, 

சேயயுள். 

'னமிகுநதுளகோலு மேன்புஞம 

மானவுடலிதுசிவு பமா மிதனை கதெளியா மால 

ஊனுடலுஈகிரைதேடி யுழனமுலகிறறமொறி 
ஆ (அ மாகரகிறபுகும?நா மாயைவலைப। நிவா கள, 

அர்தசசிவன் அசாரிய நடைய ௮றுககரகதகால் பஞ்சமலங்ககா, 

யும பஈதபாசகரளை பும வி௨க௫ிக கொளவானாகில, பதிகிலை்மையை 

யடைகுவான். ௮து எபபடிஉயனில, புழுவானஅ குளவிரூபத்ைத 

அ டைவதைபமிபால ஜீவன சிவரூபததை அடைவான, 

சிவவாக்கியர் பாடல். 

பசசைமண்புதுபபிலே புழுப்பொதஈக வேட் Qevew 

கிததமுகினையவே யகேகபேதசிததமாய்ப் 

பசசைவன்னநீலமாயப பறநதுதும்பியானதும 

பிதநாகாசாறிகிலீர பிரானிருஈதகோல ?ம, 

சாயுச்சியம். 

முன்னோன்றனது முதிரொளிஞானம 

௮.மியாப்பசசை ,சிறுபுழுக்கவாஈத



உ0௪ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

வண்டென வுயிரைக் கொண்டிடுமுயிசது 

தன்னைமசோக்கிச் தானதுவாகி 

ஐவகைத் தொழிலு மெய்வகை யுணர்வும் 

பிரியாவா,று பெற்றுத் தீரியாப 

பெரியோர் திரட்சி தான் சேர்க்தீடுமே, 

இப்படியாக ஈரர்களாகய பசுக்களில் எவாகளாகிலும் சனன 

மசண அசகங்களைப போக்கிக்கொள்ள ஆத்துமபோத மென்கறெ 

வேகாகர்க _நாலிலே சொலலுகிறபடி பரத்தின்விஷயமா யதியவேண் 

டியதை யறிந்து தேசிகோர்தமரின் ஞா2பைதேசத்தால் அருமை 

யான நிஷ்டையிலிருந்து அத்தும தர்த்கத்தில ஸ்நானம்பண்ணி) 

நித்தியானர்சு ஸ்வரூபராக விருமபுவரா யிருந்தாலும், அப்படிக்குப 

பெரும் பதத்தை யடை௰மச் செயயு முயறசிக்குச் ச௪த்தமனததைச் 

கைவசப்படுத்த வேண்டியது ௮வூயமான தா யிருக்கும். மனம்பெ 

ருமையையும், சிறுமையையும) சுத்தத்தையும், அசுத்தத்தையு 

மூடையத, காமியாயும் மேசக்காரியாயு மிரக்கும் வனிதை வனே 
சர்களையும் மயக்குவதுபோல் கேட்ட மனமானது மோனஞானியை 

யும் மோசம்போகச செயயு. சங்கறப லடிவமான பனத்தைக் கெ 

டுத்தால ஞானமயமாக விளங்கும, ௮௪,ததமான மனது சிதாபாசர்க 

எரகிய ஜீவாகளைச் செய்யும் பொல்லாங்குகள் எதற்குச் சமானமா 

யிருக்குமெனில் வஞ்சகமும், பொய்யும், மோசமும், காமமும் மிச் 

கவர்களாிய Coomera sug புரூஷர்களுக்குச் செய்யும 

பொல்லாங்குக்கு கிகராக விருக்கும். இதற்குத் இருஷ்டார்சமாச 
இசனடியில் கெட்டஈடவடிக்கையை யுடைய ஒரு ஸ்திரியைபபற்றிக 

கதை யொன்று கூறுகிறோம் கேளுமென்று தோப்பிலிருக்த பெரி 
யவர்க்கு வழிப்போக்கராப் வந்தஞானவான் சொல்லியபடி காச 
மடாதிபதியானலர் தம்மிடம்வந்த வெரேசருக்குக் கூறலுற்றனர். 

ஞானிகளின்டீகிமை முற்றிற்று, 

கைதை



உ 

தவமயம. 

தீருச்சீற்றம்பலம், 

மபோதப்பிரசங்காமிர் ம், ஆக் க் க் 
கழக 

ஐந்தாவது பிரகாணம். 

புருஷத் துரோக மாதாகளின்கதை. 
te 

b- UF), GTLILMGEDd- 

  

பிரமபுரமென்கிற கிராமத்தில சுபபிரமணிய னென்றே பேரு 
டைய ஒருகுடியானவ ஸனிருநதான், ௮வன் ஒருநாள் மதுரைக்குப் 

போய சொக்கலிஙகககடவுளைத் தெரிசனம செயதகிட்டு மீனாகதி 

யமமன கோவில்மரா ககமாய் வ நகையில் அவ்விடத்தல் ஓர் தலமரத் 

தினடியில சததுவங்களின்ன?தன.றுதெரிக துகொண்டு ஜீவாத்மாவா 

யிருககனற தளது நிலையை ௮ிநது ௮தைக்கெடுததபபாரமாத்தும 

நிலையை அடையுமபொருட்டு ஒருபெரியவர் நிஷ்டையில் உட்காரக் 

இருநதா£ா,௮வா௮ருகில இஈதசசுபபிரமணியன்வர் துஉட்சார்ர்தான். 

அவா கண்விழிததுபபா£ததார். ௮பபோது சுபபிரமணியன்எழுர்து 

அவரைவணங்காமல தடிமாடனைபபோல ௮சைவற்றுஉட்கார்ந்திருச் 
தான். ௮தைகசண்ட பெரியலா ஐஐ! இவன் சேவலம் ௮ச்யொன 

சொருபியாயிருபபவனாயும், சகல பிரமாண்ட பிண்டங்களிறும் தா 
ஞய்விளககாகின்றபிரமமாகியும,சகல.ஆத்துமாக்களையும் இரக்ஷிச்சப் 

படடஜெகதீலவரனாகியுமிராகின் றஈடேசப்பெருமானைச்சற்றேலும்சி 

னையாதவஞயும, சிவன் - விஷ்ணு - பிரமன் - கணபதி . சுப் 

பிரமணியராதி தேவாகளைப பணியபபட்ட அடியார்களுச் 

குத் தொண்டு செய்யாதவனாயும், பழிபா வத்தைஉண்டாக்கும்பொல் 
லாங்கையே செய்து விடயானநதமென்லும் விடத்தை அழூர் த் 
மென்று ௮தைபபுசிக்கும் பாபிகள் ' கூட்டத்திற்குத் தலைவளுபுமி 
ருப்பதாக வெண்ணி இவன் மூடத்தனத்திற்காச Brae இவல i 
on சிறையினின்ற நீதி புனிசஞகும் பொருமி, த் 

கோளம் , செய்யும்படி செய்வித்த இவளைச்சிருகார்ச்சனுது 

  

   

    

   



௨0௩ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

செய்ய வேணு?மனபபைதாகவெண்ணி, ௮டாசிதாபாச ஜீவனாகிய அட 

வனே! 8 உன்னூ ரக்குப்போய், சிவனடியார்கமா அ.நுசரித்த, அவர் 
‘ ரீ . க e 

களால் ஞான$ூல்களிற் கூறும் மெய்ப்2பாருளின் லக்ஷணச்தை 

அறிர்துகொண்டு, ௮ரகர சிவசிவலன்று சிவச்தியானஞ்செய்து, பர 

குத். தவம் பரவெளி பரமாத்லிசமான பாபசிவனது பூங்கழல்களா 
a 

இய இருவடிகளை அடையும் மார்க்கக்சைக் கேடிக 2கொள்ளு வாயன் 

௮ கட்டகாயிட்டாா. 

சுப்பிரமணியன் பெரியவரைப் பார்த்து எனக்கு வேளாண் 

மைச் தொழில் விசேஷமா யிருப்பகால் கான் ௮ரகர சவ௫வவென்று 

சொல்ல என்னாலாகாது, ஊரிலமழைபெயது எல்லாருடைய நிலங்க 

enn உழப்பட்டுவருகிறது. என்னுடைய நிலமாத்திரம் தரு 

சாய்க் இடக்கிற௪, நான் ஊருக்குப் போகவேண்டு, சுவாமியை 

பினைக்ச என்னாலாகா௮. GT BO Ei (HF சாகலாசமுங் இடை 

யாது என்றுன், அதற்குப் பெரியவர் அடடா மூடா! or 

டத்தில் ஒரு சுயம்பாகி சொன்னதுமிபால் நீயம் சொல்கருயே 

இல்தென்ன விந்தையா யிருக்கிறது என்று சொன்னார். அதற்குச் 

சுப்பிரமணியன் பெரியவரை நோக்௯, அக்தர் சுயம்பாகியார்? அவன் 

வரலாறு யாது? அதைக் கூறுமென்றான். அதற்குப பெரியவர் 

சொல்லியதாவது, இராமேசுரத்தில் ஐர்மடத்தில் ஒருவன் சம்பளத் 

இற்குத்தவசுபிள்ளை வேலைசெய்துகொண்டி ருந்தான். அப்படியிருக்க 

அவன்செய்ததப்புக்காக அவனை அர்தமடக்்துக் சாருபாரி, வேல்யி 

லிருந்து நீக்கிப்போட்டான், இதற்கு இரண்டு மாதங் கழிந்தபின் 

அவன்மடத்துக்குவர் துமடா திபதியைக்கண்டுவணங்கிக்கும்பிடிபோ 

ட்டு,சுவாமி! வேலையில்லாமல் ௮ன்ன பனாதிக்கு ௮திக கஷ்டப்படுஇ 
ஹேன்,என் வேலையை எனக்குக் கொடுக்க உத்திரவாக வேண்டு 

மென்ன கேட்டுக் கொண்டான். அதன்பேரில், அவனை வேலையை 

விட்டு நீக்கியதற்கு உண்டான காரணத்தை மடாதிபதி தெரித்து 
கொண்டு காருபாமியை கோக்க, ௮வன்வேலை செய்யவேண்டிய ௮வ 

சியமில்லை, அவனை மடத்திலேயே வைத்துக்கொண்டு சவர கணை 

செய்ய வேண்டு மென்றும்; ஆனால் அவனுக்குச் சுகமுண். 

HGS gestae மரனாாரச்சியம் செய்யாமல் சார்வதாய் ரண்



புரஷத்துரோகமாதர்களின்கதை. ௨௫௭ 

சிவ சிவ வென்று சொல்லும்படி செய்விக்க வேண்டு மென்றும் 

கட்டளை யிடடா£, வஅுதபபடிக்கு அந்தச் சுயம்பாகி இரண்டு 

மாதகால பரியகசம் மடத்தி லிருந்து ஜனன மரணத்தைப் 

போக்கும் பிஞ்ஞகன் திருவடியை நினைத்து அ ரகரவெ௫வவென்று 

சொல்லிக் £காண்டிருஈ கான், அப்படி சொல்வதில் அவன் வெறுப் 

புற்று, ஒருகாள் மடாதிபதியின் முன்வந் துகின்று அ௮வரைவணங்கி,ஐ 

சுவாமி! ஊரில என்புத்திரமிசஇர களத்ரா திகளைவிட்டு கானிங்கருப் 

பதில் ௮வர்கள் ௮ன்னபன கிகளிஉலாமல் ௮வதிப்ப$கிறார்கள், ஆடு 

மாகெள் ௮லைஈதுபோகிற து, வ்ரிவாசல் பாழாய்பபோகிற த. என் 

குகழிபாதைக்காக மான்மடத்தி லிநர்துகாண்டு அரகர இவல 

வென்று செரஉமிற சாணால 6 னக்கு நாலெமும்பவிவலை, என்கியா 

பகமெல்லாம் ௮ன்பெண்சாதி பிளளை களின் பேரிஷேயே இருக்கிறது. 

அ ரகாசிவசிவவென்று சொலஓமபடி நா நரி எகேரமும் உபத்திர 

வப படுததுகிறரன். வயிற்றுசசோறறுக்காக நான் வன் சொல்கிற 

படி. நடக்கவேண்டியசா யிருக்கிறமு. ஆகையால், என்னைஊருக்குப் 

போம்படி. உத்தரவு? சவண்டும் சுவாமிஎன்றுகேட்டு சுவாமி 

EG BIH குமபியபோடடான், ஓ ஐ!!யார் ௮ஞ்நானமும், ௮ஞ் 

ஞானகத்தினுள்ள இயஎபுா, தே ேந்திரியாதி ஜெகத்தும், அதிலு 

ள்ளபாருள்களும,மிசதையாப்பிரபஞ்சத தையும்மெய்யென்றுகருதி 

தேகமே கானெனடுன் ற விபரீ சயாவனையங் கொள்கிரார்சளோ அடி 

படிப பட்டவர் ளுடைய (25 ஜளாம, அயுசும், செல்வமும், கல்வி 

யும், புத்தாபாக்யெமும,மனைவாழ்க்கையும், வாகனபோசமும் காசம 

டைநதுபோவார்சகளென்பரையும்,இன்பதுவ் பத்திற்கேதுவாகஎடுத்த 

உடல சூத்திரக் கயிறமினுலாடம பொம்மைபோல விளங்குவதனா 

லேது எத்தனைராளைக கிருந்தாலும் இறப்பமீயன் நிசெகொளிசா 

தென்பதையுப, இவன் தெரிர்துகொள்ளாபல, சிவபத்இயும் தவமு 

மில்லாமல் போய் சூதுவாது பே?சக்கொண்டு,பாவம் மோசம் கபடம் 

முதலிய பாதகங்களை யெல்லாம் தங்களுடலாகிய இல்லத்தில் சூடி 

வைத்துக்கொண்டிருக்கும் பிரஷ்டர்களி& இவஜனொருவனு யிருப்ப 

தச எண்ணி, அவனைகோ க்சி, ௮டாசுயம்பாகி! ஊருச்சுப்போகாதே 

இங்கேயேயிருந்து இருக்காதி ரான்கு லேத.த்தினா் சமாகிய உபி, 

eae அசைக்கும் வாக்சியமாகிய அரகர சிவசிவ வென்டதைச். சொல்



௨0௮ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

லிக்கொண்டிருஉனக்குவேண்டியஉ தவிசெய்கறோமென் அதம்பிரான் 

உரைத்தார். அ.தற்குச்சுயம்பாடு நான் தங்களுத்திரவுபடிக்குமடத்தி 

லிருக்கறதா யிருக்தாலும் ௮ரகரசிவசிவ?வன்றுமாத்திரம் உச்சரிக் 

கமாட்டேன். உங்களுக்கும் உங்கள் ஷோகளுக்கும் வேண்டியதா 
யிருக்கால் சொல்லிக்கொள்ளுங்கள்; கான் உச்சரிக்கவே மாட்டேன் 

என்றான், மறுபடியும் ஏதாகிலும் இதைப்பற்றிச் சோல்லுவோ 

மானால், SHS கோபம வஈஐவிமென்று எண்ணி 

மடாதிபதி பேசாமல் மெளனமா யிருந்துவிட்டார், இது 

இப்படியிருக்க ௮ர்தச் சுயம்பாகியாகிய அஞ்ஞானி அன்றிரா த்திரி 

மடத்திலிருந்து ஒருவருக்குர் செரியாமல தடிபபோய்விட்டான், 

பெரியவர்களா யிருக்கற மகான்கள் மூடர்களாயே அஞ்ஞானி 

களுக்குப் புகலும் சத்கர்ம விஷயஙகளை அவர்கள் கேளாக ளென் 

பதற்கு இந்தச சுயம்பாகியின் சரித்துமே ஒரு இருஷ்டாந்தமா 

யிருக்கி௦ த. 

திருடர்களுடன் உறவாடினாலும் மூடர்களுடன் உறவாடலா 

காதென்.று சொல்லும் பழூமாழி உண்மை யென்பதாக இந்தக் 

கதையினால் தெரிந்து கொள்ளலாம், 

இப்படியாக மேற்கண்டபடி. பெரியவர் சுப்பிர மணியனுக்கு 
எடுத்முரைக்கவே சுப்பிரமணிபன் உல3லாழ்வு போய் யென்றும, 

தேகம் நீர்க்குமிழிபோல் நிலையிஉலாம லமிஈதுபோ ௦ மென்றும், இல் 

வாழ்ச்சையிலிருகமு தேசச்சை அபிமானித்துச்' சிவபெருமானைத் 
தொழாமல் சப்பி போவதானால, அது ஆத்ம துரோகம் செய்த 

சாகு மென்றும், அதனால் எமதண்டனை கடைக்கு 

மென்றும் எண்ணி தன்னூருக்குப் போய் பெரியவர்களாகய 

மகான்சளைச்.கண்டு ஞான ரால்களைப் பாடங்கேட்டு ஞான சாதக 
வழிகில் இன்று சிவத் தியானஞ் செய்.து ஞான சாதகத்ை அனுஷ 

கக்க வந்ததும் தவிர,இல்லற த். துக்குரிய பயிர் வேலையும் பார்த்தக் 

கொள் ஒருந்தான். 

   'கமரிரமணிபன் விருத்தார்.தம்இ
ப்படி யிருக்க, அவனுக், Keates 

Mae Oi inl பேருடைய ஒரு ஸ்திரீமனைவியா daberah. ்



புருஷத்துரோகமா தர்களின்கதை. ௨0% 

பாவூர் தனையுள்ளவளாயும், இரக்கமில்லாத,காமஸ குணத்தையுடை 
யவளாயும்,அர்கியநாயகர்களை ௮ணையும்பெருமையில் மடிழ்ச்தாபெவ 
ளாயும், தண்டு பஜாரியாயும், சார் கமொழி யற்றவளர யும், ௪ண்டை 
மொழிகற்தவளாயும், வியபிசாரிகளுக்குச் சிகேகதியாயும், பழிபாவங் 
களைச் செய்கிற பாவிகளாயெ ஸ்திரீகளின் கூட்ட ச் தில்பாவப்பங்கு 
வைச் திருப்பவளாயு மிநக்தாள். இப்படி பிருஈதாலும் கொஞ்சம் 
வாசித்தவளாயும், காளகண்டனாஒய பரமசிவனடியாரிட த்தி ௮ம்்,கோ 
தண்டபாணியாகிய மசாவிஷ்ணுவினடியாரிடத் திலும்கொஞ்சம் விஸ் 
வாசமுள்ளவளாயுமஇருர்தாள். இவகாப்போல பாவஉருவங்கோண் 
t. Ga op CH ஸ்திரீயை உலகததில் சாண்பது அரிசாயிருக்கும், 

இ௫ இப்படியிரகக, ௮ஈ௪ மா தானவள் தீன் இல்லத்திற்குச் 
சமீபமாய் இருக்கும காளியமமன ஆலயத்திற்குச் சிலநாள் தினச் 
கோனும் காலைமாலை இரண்டுவேளையும போய் அநத அம்மன் ஏதி 
ரில் கின்றுகொணடு தோததிரம செய்வா. 

ஓ லோகமா தாவே! சையமாலவரை குமாரியே! திரிபுராஈ்தத 

மே! ஓ பஞ்சாக சொருபியே! சர்வஜோகூஷர சொருபியே! கற்பக 
வல்லியே! ஓஒ காக காதாந்தரூபியே! கோடி சூரியப்பிரகாசியே! oy api 
தராதாந்தரூபியே! அதிசத்தி வலலியே! ஐசன்மோஇனியே! சரவபூச 
சொரூபியே! ஜகத்ரட்சகியே! ஒ ஜயஜாநியே! ஓ காளி! சங்காளி! சா 
முண்டி'இரணபத்திரகாளி!ஏகரி'வீரி! ராஜராஜேஸ்வரி! பாலதிரிபுரசர் 
தீரி!சூலி'எண்டோஸி! தா ரகாசூசம்மாரி! மாகரி!செளரி திமியம்ப௫ி] 
ஆனர் சபைரவி'கெளமரி!சண்டிகை!யோகினிவேதாளியாம௲!மாகா' 

ளி!பசவதி!சவுஈ தரி!௮ர் சீ தனாரீ ஸவரி |அம்மாதாயே!என்சணவன்களன்௪ 

ளிரண்டும்இழந்துகுருடாயப்போகும்படி. அஅக்கரசம்செய்யுமம்மா 
தாயே!உன்னை ஈமபி ae gor As gu இரங் என்கோ ரிச்கைடேறம் 
படி. செய்யுமம்மா தாயே என்று கேட்டுக் கொண்டாள். இந்துப்பு 
டிக்கு மேற்படி சூர்ப்பரகி இரண்டு மாதகால பரியற்தம் பிரதித் 

இதம் காளியம்மன் ஆலய த்தக்குப்போய வேண்டிக்கொண்டு Bim 

இன், படமாக இனன் தவக் சக்ருபினம் எழை வ்ண் கணா வன், அவுள் அலைத்அக்குப்போய்வா GT a aati cies 

வ 

    

        



2.80 ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

Oshig கொளளும்பொருட்டு ஒருதினம் ௮வள் ஆலயத்திற்குப் 

போகு முன்னிட்டே தான் ௮ந்,த .துலயத்திற்குச் சென்று ௮ம் 

மனுடைய பின்புறமாய் மறைவாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந் 

தான், இதற்குப் பின் ௮சைராழிகை பொறுத்து தன்மனைவி ஆலயத் 

இற்குவந்து காளியம்மனை நோக்கி, ஓ தாயே! என் கணவனுடைய 
சண்களிரண்டுங்கேட்டு அவன் அந்தசனாகப்போகும்படிச்செய்விக்க 

வேண்டியதாய்ப் பலதடவைகளில் ரான் உன்னைக்கேட்டுககொண்டி 
ரூர்.தும், என்பிரார் த்தனைக்கு நீஇரங்கவில்லையே! தாயே! என்பேரில் 

உனக்குக்கோபமா? இருபைவரவிலலையா? மாதங்கி புவனேஸ்வரி 

சுந்த.ராங்கு மாகாளி கொற்றவைஜயை கார்த்திகை கெளரி அர்க்கை 

சூலி மடொசூரசம்மாரி நீலி விரத சயமகள் இருங்கலையூர் தி ௪௩ 
கவாகனி விசயை௮ர்தரி மாலுக்ளேயாள்சக்கராயுதி பாலைக்கிழத்தி 
பண்ணம்பணத்தி நாராயணி கன்னி முமரி என்னும இத்திருநாமங்க 

ளைச்சொல்லிப் போற்றித் துதிசெய்௧ு, அம்மணி! என்கோரிக்கை 

நிறைவேறினால் உனக்குப் பொங்கலிட்டுப் பெரும்பூசைபோட்டு 
அறனுகால்ஜீவன் ஒன்று பலிசொடுக்கிதேனென்௮ு உரத்தசத்தத்து 

டீன் கூவிச்சொல்லினாள். ௮ தைக்கேட்டிருந்த அவள் காவன் 

அவள்கொடரஎண்ணத்திற்கு மனங்கலங்குக் கவலையற்று, ஒருவாறு 

மனோதிடங்கொண்டு காளியம்மன் சொல்லுவகதைப்போல் ஓ சூர்ப் 

பசக) உன் கோரிக்கையின்படி இன்றுமுதல் உன்புருஷனுக்குக்கண்க 

ளிரண்டுங் கெட்டுப்போய் விடுிமன்ப gree சொல்லினாள். 

இதை ௮ர்தச்சண்டாள சூர்ப்பபகையானவள கேட்டு மகாசந்தோ 

ஷப்பட்டு, இன்றுதான் சுபதினம் இப்படிப்பட்ட வசம்பெற கான் 

என்னமாதவம் செய்தேனோவென்.௮ களிப்படைந்து தன்செகத்தழ் 

குச்சென்றாள், 

சுப்பிரமணியன் அ௮ன்றுசாயந்திரம் வீட்டுக்குவந்து வாசத் 

படிக்கச் சமீபத்தில் நின்றுகொண்டு தன்மனைவியைக் கூச்சலிட்டு 
அழைத்து, அடிபெண்ணே! எனக்குக் கண்பார்வை தெரியவில்லை 
யென்று மாறுபாடாய்க்கூறினான், இதைக்கேட்ட மனைவியாயெ 
சூர்பிபககியானவள் மன இல் ௮டங்காச்சர்தோஷங்கொண்டுமேறுச் 

கு.விம்மிலிம்மி ௮ழுலு சழேவிழுர்துபுரண்டு, ணெடிண்என்ற வாதி
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தியராதம்-சங்கராதம்-வீணாகா ழம் - பேரிசைகாதம் - மிருதங்கராதம் 
் வேதகோஷம்- பிரணவோச்சாரணதொளனி இவைமுதலிய ஓசைகள் 

எப்பொழுதும் இடைவிடாது ஓலிக்கும்படியாக தில்லைச்சிற்சபை 

யில் ஈவரத்தினங்கள் பதித்த பிடத்தின்மேல் திருடனஞ் செய்கி 
ன்ற ப.ரமசவனே'! எனது நாயகனுக்கு நேத்திரங்கள் போய்கிட் 
டதே! இனிகானெப்படி ஜீவிப்பேன், என்னசெய்வேன், என்கெதி 
இப்படியாச்சுதே என்று பொய்யாகப் புலம்பி பித்தப்பிடிகதவள் 

போல் பலருமறியும்படி கண்ணீர்விட்டுக் 8ழேவிழுந்து புரண்டு புர 
ண்டு ஒ வென்று Sf (ip SI a, 

மறுநாள் சூர்ப்பககி உதயத்தலெழுர்திருஈது ஸ்கானபானஞ் 

செய்து, கான்காளியமமனுக்குச் செய்திருக்க பிரார்த்தனையை நிறை 

வேற்றும்பொருட்டு அரைரூபாய் எடுத் துக்கொண்டு கடைத்தெரு 
வுக்குப்போய்,௮வல்-கடலை-பட்டாணி-எளளுருண்டை-பொரி யுரு 
ண்டை-பொங்கலிவெதற்காக வேண்டிய சாமகிரயங்களையும் வாக் 

இக்கொண்டு ஆலயத்துக்குப்போப் பொங்கலிட்டு பிரார்த்தனைப்படி, 

ஆறுகால் ஜீவனாகிய ஒரு ஈயைப்பிடித்து ௮தன் தலையைக்கிள்ளி 

காளியம்மன் முன்னே போட்டு, பொங்கலை றைவேத்தியஞ்செய்௮, 

அபதீபங்கொடுத்து, கற்பூரதீபாராதனை செய்து காளியம்மன் முன் 
நின்று தோத்திரஞ்செய்ய .தாம்பித்தாள. 

ஓ பராசத்தி! சாம்பவி! சற்குணி! கிர்க்குணி! சம்பூரணி! இருபா 
கரி! அ௮ஷ்டாகூி! சடாக்ஷரி! பஞ்சா ௯௲ரி! er sarap! திரியா 

க௯ஷரி! துவாக்ஷரி! ஏகாக்ஷரி! திரியம்பகி! இரிசூலி! பரம்பரி! சடாதரி! 
என்றும், இன்னும் பலவிதமாசவும் தோ த்திசஞ்செய்.து போற்றித் 

தொழுது தாயே! என்பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றி விட்டேன், 
இனிகான் என்கிரகத்துக்குப் போ கும்படி. விடையளிக்க வேண்டுமெ 
ன்றுகேட்டுக் சைகூப்பிக் கும்பிட்டு கின்றாள். அப்போது சூர்ப்பு 

ந, காளியம்மை மூக்கில் தரித்திருக்கும் மூக்குத்தி திரிரேத்தாத் 
தையுடைய பரமசவனது தோழனாயெ குபோன் alee 

 திரிதீ.துக்சொண் டி.ருப்பதற்குச் சமானமானதென்று எண்ணிட 
அக் தான் மோசமார்க்சமாப் ௮பசரித்துக்சொள்ள வேண்டுமே 
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vera அசைசொண்டு அம்மாதாயே! இந்த மூக்குத்தி நீயணிந்து 

ொள்வதால் உனக்கு என்னபெருமைவரும். நீதான் சிறைச்சாலை 

யிலடைக்கப் பட்டிருக்கும் குற்றவாளியைப்போல் கோயிலாகிய 

சிறைக்கூடத்தி லகப்பட்டிருக்கறா?ய! அதுஎனக்குக் இடைத்து நா 

னணிர்துகொண்டால் கான் பலவிடங்களுக்குப் போகும்போது எல் 

லாரும் பார்த்துச் சச்ேதோஷப்படுவார்கள், அகையால், ௮தை எனக் 

குக்கொடு தாயே! என்றுகேட்டு நின்றனள். ௮ப்டோது காளிகா 

தேவியானவள் மறுமொி கூருமலிருபபதைககண்டு, கானந்த ஆப 

ரணத்தை ௮ணிந்துகொள்ளுவதில் ௮ம்மலுக்குச் சச்தோஷர்தானெ 

ன்று எண்ணி, ௮ம்மன் மூக்கிலிருந்து மூக்குத்தியையும் இன்னும 

சில ரத்தினுபரணங்களை பும் கழற்றித் தன்மடியில் வைத்துக்கொ 

ண்டுபோய் விட்டாள். இவளுடைய ஆண்மைக்கும் தைரியத் தக் 

கும் ௮ம்மன்அச்சரியப்பட்டுத் தன்கைவிரலைதன்மக்கின் மேல்வைத் 

அக்கொண்டாள். இப்படி மூக்கெமேல்விரலைவைக்துக்கொண்டது 

ஆச்சரியக் குறியா கும், 

சூர்ப்பககி அலயத்திலிருஈ.து தன்கரசுத் துக்கு வர்தபின, அவள 

அன்னமும் சகல பதாரத்தங்களும் சமைத்துச் சாயங்காலம் ஐந்து 

மணிக்குக்குளிதீது மஞ்சள் பூசிக்கொணடு கலைவாரி கொண்டையில் 

சா ழம்பூமூடி தீ. துக்கொண்டு குக்குமப்பொட்டிட்டு ஈல்லஆடை. தரித் 

தீவளாய், தன் புருஷனிடம்வாது ௮வன்கையில் ஒருகோலைக்கொடு 

தீத, தான்வெளியில் சிலரைக்காணப் போவதாயும், தான் வருகிற 
வரையில் வீட்டுக்குள் நாயமுதலியவைகள் நுழையாமல்பத்திரமாய் 
வீட்டைக்சாவல் காத்துக்கொண்டிருக்குமபடி திட்டம்செய்துபோ 

ஜன். அப்படி ௮வள் போனபின் ௮வள் புருஷனணுயெ பாசாங்கு 
குருடன் வீட்டுக்குள் நூனழந்து சுற்றிப் பார்க்கையில் பாகசாலை 
யில் அன்னமும், வடை - தோசை - ௮மவடை-பணியாரம்-சுூயம் 
இன்னும் பலவித சிற்.௮ுண்டிகள் முதலானவைகளும் செய்து வைக் 

சப்பட் ஒருச்தத; ௮.௮ அல்லாமலும், ஒரு மாடத்தில் ஒரு வெண் 
சல்ப்,பர்.த்தரத்தில் அன்னமும்) சதியும் வைச்கப்பட் டி.ருர்ததுடன் 
அதற்குச். 'சறிபத்தில் சண்டைச்சாப் பிரமாணம் தரு பாஷாண. 
௭ண்டை வைத்திருப்பரையும் எண்டான்.



புருஷத்துரோகமாதர்களின்௧தை. ௨௧௩ 

இதைக்கண்ட சுபபிரமணியன், ஒ ஐ இதப் பாபியாகிய சண் 

டாளஸதிரீ ஈமமைக கொல்லும்படியாகப் பாஷாணத்தைச் சேசு 

ரித்து வைத திருககும் கொடுஞ் செயகைக்காச இவளை ஆத்மசோடி 

காத் தெண்டிக்க்ற ம்ககன் தெண்டிகசாமல விட்டுவிட மாட் 
டானென்று சொல்லி சமயல் செயதிருஈத ௮னனத்திலும பதார்த் 

தத்திலும தனக்கு வேண்டிய அளவு சாப்பிட்டுவிட்டு மீதி ன்னம் 

முதலியவற்றில் மேறபடி பாஷாணக் கட்டியைச் தண்ணீரில் கரைத் 

துத தெளிதலுவிடடு தன் வீட்டுச் தெருத்திண்ணையில் முன்போல 
வேவஈது உட்காரஈதுகொண்டு, தன் மனைவியாகிய சண்டாளி 

யினது செய்சையை கினைதது ௮ரகர இவடவ சங்கரனே! மங்கை 

பககனே! ௧க௩கை முடியனே! நமசசவாயனே! ௮சண்ட பரிபூரண 

சசசிதானநத பிரமமாகிய நடேசனே! வடிவுடை மங்கை யாம் 
பார்வதியைபபாகம வை சதவனே! பித்தா பிறைசூடிய பெருமானே! 

மறை முதலவனே! புலிததோ ஓுடையோனே! வச்இயென்லும் 

பிட்டு வாணிச$யாருக்குக் கூலியாளாகவநத பரமூவனே! ஆதி 

யந்தமிலலாக பரமபொருளாகிய ஈடேசப பெருமானே! காமிய 
பிரா£.தத கன்மஙகளுக் கேதுவாகய சஞ்சித வினைகளை அடியேன் 

எபபடி நீககக கொளகுவேளையனே! அடி.யேன் தன்மார்ச்சியாயெ 

Bis மாதினிடத.து ௮அசபபட்டுக்கொண்டு துக்கமாகிய arp More tp 

௮ம துரும்புபோல சுழன்று தடமொாறுகயேனே: அர்தக னானவன் 

இ.துமேடு இது பள்ளம இ.து ஈல்லவழி கெட்டவழி யென்று தெரி 

ந்துகொள்ளாமல துன்புறுவதைப்போல்வருக்துகின்ற என் அன்பத் 

தை நீக இன்பததைததரும் உன்திருவடி யையடைய உபாயம் செரி 

யாமையினால வெய்யற புழுப்போல் வருர் தன் றேனே: சுவாமி! ௧ 
னென்ன செய்வேன்; உன்திருவடியையடைய எனக்கு ஈல்வழி கா 

ட்டி யருள்செய்ய வேண்டுமென்று ஈடேசப் பெருமானை ஸ்தவுச்தி 
யஞ்செயது சிஈதித்துக் கொண்டிருந்தான். 

இஃது இப்படியிருக்க வெஷியே போயிருந்த தன் டகி. 

அவள் சோர ராயகன்மார்களைக் சண்டு தன் புருஷலுச்கு சேத்திரம் 

வழுதான சங்கதியைச் தெரியப்படுத்தி மங்களம் கொண்டுக் ee 
அரத்குனிருர் துசெய்யப் போகிறேன்; ஆசலால், இள்னிராத்திரிக்க      



௨௧௪ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

நீங்கள் என் செகத்துக்கு வரவேண்டுமென்று சொலலிச் சன்விடடு 
க்கு வக்துகிட்டனள். அர்தப்படியே அவர்களெல்லாம் அன்றிராத் 

திரி எட்டுமணிக்கு ௮வள் மனைக்குவந்து சேர்ந்தார்கள் அப்படிக்கு 

வந்த சோர நாயகர்கள் மூன்று பேராம். 

தன்வீட்டி ற்குவ;த சோர நாயகர்களுக்குச் சாப்பாடு சோட 

சோபசரரம் செய்து ௮ன்னம் படைத்தாள், ௮வாகள் பாஷாணம் 

கலந்த ௮ன்னத்தை உண்டபடியால போசனமான உடனே 

விஷம் தலைக்கேறி எமதாம ராஜனைக் கண்டு தரிசனம் பண்ண 

வேண்டுமென்பதாஃப் பித்தர்களைப்போல் உளறிக்கொண்டு எமலோ 

கத்திற்குப் பயணப்பட்டுப்போய் விட்டார்கள், சூர்ப்படடி சோர 

மாப்பிள்ளைகள் மரணமடைந்ததற்கு விசனப்படாமல் அவர்களு 

டைய மூன்றுச்வத்தையும் எப்படி. வெளிப்படுர்தி எங்கேகொண்டு 

போய்ப் போடுகிறதென்டுற சஞ்சலத்தைக் கைப்பற்றினவளாய் 

இர்தச்எஞ்சவத்தை நிவர்த்திசெய்யு மார்ச்சத்தையோகித்துக்கொண் 

டி.ருந்தாள். 

இப்படியாக மரணசம்பவம் நேரிட்டதினம் தனுூரமாசத்திலொ 
ருதினமாக விருக்தபடியால், அன்று விடியற்காலையில் ஒருபண்டா 
மாகிய ஜங்கமன் சேமக்கல மடித்துப் பம்பம்மென்று சங்கத் 
தொனி செய்துகொண்டு ௮டியிற்கண்டபடிச்கு ௮கண்ட பரிபூர 
ணமாயிருக்குஞ் சச்சிதானந்த சாக்ஷ£த்காரமாகிய ப.ரமசவளுக்குப 

பிரீதியாயிருக்கும் பாட்டுக்களைப் பாடிக்கொண்டு தெருவின்மார்கக 
மாய்ப் போகிறவன் சூர்ப்பகடயின் விட்டுக்கு அருகாமையில் வந்து 
கொண்டிருந்தான், 

பண்டாரம்பாடிய பாடல்கள். 

ஞானவாசிட்டம். 
இருளன்றி யொளியன்றி யளவன்றி 

யலைவன் மி யியல்பொன் நின்றிப் 

பொருகன்ற பூதம்கள் பலபொருள்சு 
onan ian புண மாக



பருஷத்துரோகமா தர்களின்கதை. 2.40 

புருவன்றி யருவன்றி புளதன்றி 

யுண்டில்லை யன்.ி யொன்றாய் 

வருன்ற திரிபுடியி னடுத்தோன்று 
மறவாது மதித்துக் கொள்வாய், 

சோருபசாரம். 

சிறசொருபச் தானே செகரூபமானவெலாம் 

தற்சொருப சாரமாய்ச் சாற்றவே--பொற்சொருப 

மசசுருவாம் போல வதுவதுவாய்த் கோற்றுமொரு 

சொற்சொருபர் தானே துணை, 

அருணாசலபுராணம். 

ஒருமானைக் கரதீதினிலவைத தொருமானைச் 

சிர கதினிலவைத் துலக மேக் 

தீருமானை யிடததினில்வைக் தருள்வானைப 

பவளகெடுஞ சயிலம போல 

வருமானை முகத்தானை யளித்தானைப் 

பெருமானை மழ வேறும் 

பெருமானை யருணகிரிப் பெமமானை 

யடி பணிஈ,து பிறவி தீர்ப்பாம. 

விருத்தாசல புராணம். 

பாய காலவகைப் பாலுள பசுக்களைப் படைக்ன 

மேய பாசமோ சைகதினால் விழைவுறத் தளைத்துத் 
தூய பூமியுஞ் சுவர்க்கமூ ஈரகழு மேய்த்துச் 

சாயுங் சாலையிற் கட்டிய பசுபதி சரணம், 

அகா தியனாயும், கித்தியனாயும், இர்தூர்த்தியனாயும், அண்ட, 

ரண்டபிரமாண்ட திரிசண்டனாயும், பிரணவகுண்டல மண்டலமாடே 
புருவத்தில் சகஸ்தாதள கமலத்தில் அணுச்சொருபுமுடைய அல் 

பலவிஇயில் பிரணவாகாரமா யிருப்பவனாயெ ஈடேசப்பெருமானே!



௨௧௬ ஆத்மயபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

பாட்ட, 

முர்துசஞ் தெங்க டீ மும்மலக் கங்குல் பாறி 

அந்தியும பகலு மில்லா வாதித்த னகத்திற் றோன்ற 
இரதியம் புலன்கள் மாய வின்பவா ரதியின் மூழ்கச் 
சுந் தர ஈடேச செம்மான் றுணையடி சிரமேல் வைப்பாம். 

சர்வஜீவதயாபர சச்சதானஈத ஐம் பரப்பிரம்ம மூர் தீ இயே! 

அகஸ்.தியர்-வசிஷ்டர் - முதலிய இருடிகள் போற்றித்தொழும்படி 

தேனைச் சிந்துகன் ற சுடம்பவனத்தில் வாசஞ்செய்கின் ந சிவபெரு 
மானே! அ௮ஷ்டமூர் த்தியானவனே! தரமசொரூபியாகிய பார்வதி 

தேவிக்கு நாயகசாகெய கடவுளே! முற்காலத்தில் பன்றிசகுட்டிகளு 

க்குத் தாயாய்வர்.து முலைபபால் கொடுத்தவனே! 

காருண்ணிய சொளுபியாகிய பரமசிவனே! மூவர்க்கு முதல்வ 

ஞய், மூவராலுமதியொணா முதலாய, சகுணநிர்க்குண பரவல், 

வாய், முழுமுதற் கடவுளாய் விளங்கும ஈ£டசப்பெருமானே! 

பரம்பொருளே! ௮ரியபொருளே! மஹேல்வானே! மஹாதேவனே! 
பசுபதியே![௮த்வைதமாய, அகண்டாகாரமாய், கித்தியவியாபகமாய், 

சச்சிதானந்தப் பிழம்பாய், நிறைவாய, தன்மயமாய், த, துவமசியெ 

ன்னும் மகாவாக்கியத்தில கூறப்படும் பொருளாய விளங்குநகடேசப் 

பெருமானே! பிரபஞ்சமெல்லாம தன்வடிவாய்கசொண்டருளிய அட் 

உலஞூர்த்தமும ரூபாரூபமுமாகிய சதாகசிவனே! இப்படிப் பண்டாரம 

பாத.க்கொண்டு அமபலத்துளாடுகின்ற மேயேனைக் தோத்தாஞ்செ 

ய்துகொண்டு வருகையில், யாதொரு விஷயஙகளிலுங் கற்பனை செய் 

வதில் சமர்த்தளாகிய சூர்பபகக தன்வீட்டிலிர௩த வெளியே வது 

பண்டாரத்தை விட்டுக்குள் அழைத்துப்போய், அவனுடன் மாறு 

பரடாய்ச் சொல்லத்தொடங்கினாள். ௮. தாவது, 
ச் 

ஐ பண்டாரமே! பத்துகாளைக்குமுன் திவ்விய சொரூபசுந்தர 

மங்கள்ரூபமுள்ள ஒருமகாபுருஷர் என்விடுதிக்கு வந்தார். அவர் 
ஆசாபாசக்களை விட்டு நீம்ெவராயும், பொன்ன ம்பலத்தின்௧ண் 
அனக்சகடனஞ் செய்யும் சொன்றை மாலைசூடிய Gunshot 
படைய பரமேஸ்வரனாகுய இறைவனை மெய்பன்புடன் போற் திலா 

 



புஷத்துரோகமாதர்களின்கதை. ௨௧௭” 

யமி நப்பகாகக காணப்படடாா,. ௮வா அபபியாரயோகமும்-ஃஞான 

யோஃமும்செய்ய ?வணடியிருபபதாயுப,அசற்காகஎன்விட்டுக்சோட் 

டததிலி நக குகடட்ட சதி ல ஓந.௮ ரைவிடே எணடிய்தாயு்கேட்டுக் 

சொண்டா,. இபபடிடபடட மாரனகள கேம்படை இஉலையென்று 

கொடுப்பகால simdeu DG Ha Kir FHM ITA HH oR D என்னைவிட்டு 

கு மன்பதாக எண்ணி ஒநவுபைவிட்டேனை. அவா பயபோகசம்செய் 

வதாகக் கூறியபடியால, சான ரியாகமமன்பது யாது? ௮ த செய்வதி 

னாலென்ன பிரயோசன(ற ஈடாகுப? இவை மகலிய விபரத்தை அடி 

யேனுக்கு அருவி7 செயயு படி மேட்சிக்கொண்டேன். அசறகு அவர 

கூறியதாவது, மே TF yp SIDE வீ ருமபுபலாசள மாநுயாளனை RGF FLOM oor 

LTB 6 oO TWIT GHToMI NDT HES rind Daw Huy yore. Pea & Ru 

தித் தசெழுஈத சோடுயாயு Koahorn An mu  சுலாமியை 
ஏகாககிரசார கராய, GTI (dot Git oot asm ot) & 57 வரவேண்டியது; 

அபபடிச சேயவசற்ரு அசரதுப மாகான. சொல்வப்படும். இத 

ணஹணைமனபகைவசமாகுஈ, அிபபடி சைவசபபசெகாலததில நல்வினை 

திவினை எனனும இருவினைகளும சமமாய், உயி;பபிணியாகியஅணவ 

LOO Iplty Bt BLT owl. (ய கனமமல மப, மனததஇன்பிணிபாகயெ மா 

யா மலமும அகிய இப வகைப லந தளுப மாறுமா, அதுமா 1 வேஅடி. த 

கடி யோனிவமி வருபபடி. செயவிப ,காகிப௮அஞ ஞானஇருள் அகன் 

விடம். போகதக௮ பலவிர மண்டு, ௮ல் ழகயெமானனகைக்க DI 
ய் 
1 விழாம கேள விறு சொலலக சொடஙகினா। . 

BTU By bt 7தயோகுப ௨ அமனஸ்கபோகம் - ராஜயோகம் 

என்று இபபடியாகப பஃவித Cid ips), 

தரரகயோ ஈததைச செய்பவாகள பிரமத்தியாது தோஷங்கள் 

செய் கிருகதாலும அவைகள் தொலைவதுநதலீர, காம குரோத 

லோப மோக பத மாசசரியங்களும நசித்துப?பாகுா, மேலும் பிற 

ப்பு இறப்பு எனறும் ௪முசாரமாகிய” நதியைக் தாண்டும்படி செய் 

வித்துப் பிரமா விவண் ருத்திரன் முதலியவாசளால் YS Ap aripae 

ய்ஜிக்கும, அமனன்கயோகம நீயே பிரமமென்று வெரிகிக்கும், 

ராஜமோகம அபபியாசமசெய்பவாகள் அ௮கம்பிரமாஸமி யென்ற 

2H



௨௧௮ ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமிர் தம். 

ஞானம உண்டாய் ஜெனனமரணமென்கிற துக்கத்திலிறார்து விடுபடுப 

வர்க ளாவார்கள் என்று துறவியாகிய பெரியவர் கூதிஞர். அதலால் 

௮ஈத மகானுபாவா ஈமதகிரகத்திலிருக்து யோகஞ்செய்வாராடல் 
நாம்செய்த பாவங்களெல்லாம் கொலையுமென்றெண்ணிச சநதோ 

ஷங்கொண்டு பிஇதஇனமம ௮வர் ௮சமுகநோக்கத்திலிருக்ற யோ 
கஞ்செய்தானவுடன் புறமுககோககமாகக் கண்விழிக்கும்போது 

அவருக்குப் பால பழம் கொடுதது வேண்டிய உப௪ரணை செய்துவஈ 

தேன், இப்படியிருக்க இனறையதினம் சாயங்காலம் அவருக்குத் 

திடீரென்று மாரடைபபுககண்டு கழேவிழமுந்து பிராணனை விட்டார். 

அவா மகாபுருஷரானதால் ௮வரூடைய பிரேதத்தைத் தொலைவாக 

நீ எடுத்துப்போய் குழி வெட்டிச௪ சமாதியில வைத்துவிடுவை யாகில 

உனக்குப் பெரும் புண்ணியமும் ஆகமலாபழு முண்டாகும், 8 இப் 

படிச்செய்வதினா லுண்டாகும சரமததுக்காக உனககுரூபாய் ஐர்.து 

வெருமதிகொடுக்கிமறனென்றாள. அதற்குப்பண்டாரம்௮சமகழ்ந்து 

கல்வதென்று ஒப்புக் கொண்டான, ஸூப்பககி சவத்தை ஒரு 

கூடைமயான்.ில போட்ட குழிவெட்ட ஒருமண் லெட்டியும் 

அரதக்கூடையில் வைததுக கூடையைப்பணடாரத்தன் தலைமேலேற் 

விட்டாள், 

பண்டாரம் பிரேதததை எடுத்துபபோய் ஒரு குளத்திற் போட் 

Ba _@ சூர்ப்பககியிடமவாது பணம கேட்டான், இவன் வருவ 

தற்குமுந்தி சூர்ப்பபகியானவள் இரண்டாவது பிரேதத்தை யெடுத் 

DS அணியால் மூடித் தயாராய வைத்திருகதாள், பண்டாரம்வஈது 

பணம் கேட்ரும்போது, ஓ பண்டாரயே! ட பிணத்தைக் Carers gr 

ரம் எடுத்துப்போய் ௮2ன பளுவைச சுமக்கமாட்டாமல் மறுபடியும் 

இங்கே கொண்வெஈது போட்டுவிட்டு பணம் கேட்டிருயே 

இன் , நியாயமா வென்று கேட்டாள, பண்டாரம் இதென்ன 

வா வம்பா யிருக்கிறது இதக் காரியத்தில நாமேன் பிரவே 

சித்தோ மென்று தன்னைத் தான் நிர்தித்துக்கொண்டு வருத் 

ப்பட்டு சர்ப்ப சொற்படி. அந்த இரண்டாவது பிரே 
nding எடுத்துக்கொண்டு மயானத்திற்குச் சமீபமாய்ப் பேங் 

“hy je + 9 gO வரது சூர் ப்படகையைப் பணம் சேட்டான், னன் 

ண்சற்குர் மூன்று௨௫ பித்தை எடுத்துச் தே சட்டத்தில் make 

 



புருஷத்துரோகமா தர்களின்கதை. ௨௧௯ 

ருந்தாள். ௮வள் பண்டார த்தைகசண்டவுடன் ஈல்லபாம்புபோல்சிறி 

8ீ என்னமோசக்காசனா யிருசகிறாய்,எனனைஏமாற்றிப்பணத்ைவாயங் 

இச கொண்டுபோய் விடலாமென்ிற கெட்டஎண்ணம் சொண்டிருக் 

கிரூய, $ எடுத்தபபோன சவம் இதோ இருக்கிறதேபாசென்று 

காட்டினாள். அதற்குபபண்டாரம இதென்னடா கொண்டுபோயெ 

றிர்துவிடடபி?ரதம மறுபடியும மறுபடி புமவர் விடுகிற? நயெள்று 

ஆச்சரியப்பட்டு, ஈலலதுபிண ததை எடுத்துபபோய்மறுபடியும் வராம 

லிருக்குமபடியான ஏறபாடு செய்ய வேண்டியதாயெண்ணி கூடையிற் 

போட்டிருககுமமண் வெடடியுடனபிரேதஈதைத்துலைலாகக்கொண்டு 

போகையில்பனவருத்தத்தால பிண ரதையுமசஞூபப௩கை யையும்தாப் 

பாஷையாய வைதுக்கொண்டுபோய௮தை தாகணற்திற்போட்டுவிட் 

செசமீபூத்தில ஒருமாத தினடியில ன்றுகொண்டு பிரேதம்சணெற்றை 

விட்டு வெளியேவகதால கையிலிருககும மணவெட்டி௰ால் இரண்டு 

துண்டாய் வெடடி பரிபாடவாமெனறு சாத்துசககொண்டிருச்தான். 

பண்டாாம பீரேசததை.ப போட்டணெற்றில் ஒரு கோயிலர்ச் 

சகன் தனுர்மாசமாகையாலவிடியறகரஉ சதிலிறங்கி ஸலகானம்?சய் 
சந்தியாவு கனம செய்யு கொணடிருஈதான். ௮வன் பண்டாரம் 

ணெறறிற்போட்டபிணம போத்தென்று விழுந்த சத்தம்கேட்டுத் 

திடுக்கிட்டுப்பயந்து ஒஓ!! இது பிசாசோ?பூதமோ?ிமுனியோ 2இன்னு 

மென்னமோவென்று ௮சசபபட்டு இனிஇவ்கவிடத்திலிருச்சலா சாதெ 

ன்று எண்ணிகணெற்றைவிட்டு வெளியேவகதுகின்றான். அப்போது 

மரததடியிலகினறுகொண்டிருக்தபண்டாரம இந்தப்பிராமணனைப்பார் 

Sp, ணெற்.றிற்போடட பிண மனது எண்ணி ௮டாசவமே! கணற் 

றைவிட்டு வெளியேவாத எட்டிப்பார் க௫ஞுயா? மறுபடியும் சூர்ப்ப 

ககைவிட்டிற்குப் போகபபார்க்கிராயோ? ஈல்லது நீ எப்படி,ப்போ 

வாய் சான்பாரக்கறன், உன்னை அடிசகடி. சுமக்கும்படியான தொரு 

தரவு எனக்குக் கொடுக்கிறாயல்லவா? ஆகையால என்சையிகிகுக் 

சூம் இந்த மண்வெட்டியால இரண்டு ௮ண்டாய்வெட்டி. OF one 

சும் சாளியம்மனுசகுப CuBr BBE pat. கீஞானல ean ie 

ட eo Oe பரிபூரணஞானியென்றும், மசாதலமுடையுல் ௪ 

; நனர்தச் செல்வ.சனத யுடையவுனன் ௮ம், சர aie 

   

    

     



௨௨0) அத்மபோதப்பிசங்காமாதம். 

சாம! கதிப (பப்டையவனெனஅட, உப Sas & சொ PESEOT apie, யா 

லமாயும, அசண_மாபுமிராகனற சோரூபசஸாக செரிச்கதவ 

னென்று, நீதுசாளஇரப - சாபசாளதாபம - இலைப் படிக்கு 

அறன் LIT Theor யறரிரககவனெனறு fy UT <9) PF shu பாயவிடடாக, 

Gear) in றற திரா. உர பற பர நமபைப பினதொடபடீது த புதுகிரா - GT பபெறறுர ௨ சுற 

ஐக்தாரானவாச ஊம், நாபா Pl ரதா o DOB Fit GUILT LT Bi 

ஈபமுடைய பாவபுன ணி௰ஈகக௱ பாசதிரம நபகாச குதுணைமாய வரு 

மெனறுஎணகரி, சசதசீரகேசானா? ப சாபபவச2। சதயைபயபோஈறித அமி 35 (02) oP 2 

@ Fin & யவூனன OB TT மி தாமு எயான மடையவானனம, இகரானமாரசகமிலவாத 

> 2 அஞஞானிகளாகிய பேயாசளூககு£ சாப௩ரகா பபதி௨ வஉலமை 

யையுடைமஉமகானுபாவனென றம, அ௮ககுமாசானவ* சொலலிகதள 

அன உணமையாயி நாகர ு உனச/ ரமயபோட _ இடகிஉசமா Bday 

Gorina capss suman. /wiCarse Osama bE a Ou 
on oo சர 

பயலாயும, மர தரவாதியா புமபூ ர பசாகம சாண றூதனழ உரசத 

சசசததுடனஈ எசலிட்சே ரே.௨லிரன இசைசசேடட ௮1சசகன 

அதோமாசகணடை ற்ற கம பேயசானிபபடி சரக இ கிற சென்று 

கலசகொணபெயகது ௪ சனைச௨ஙகமு மவாடிபமிசது கொணடவ 

னப யபோல, ஓசெயவபே! சநசபஜடாமணடல சாரியாமிய சி௨பெரு 

மாமின!ூரசககா. மூசசியான௪ணமு களைப பெர தவ?ன!அகாடக 

இலுஇத்ச « ரணி 2 D QU Bib I Her ரியன சிரை । கருடன் “dt piu ப ரூரியதைக 

காணபபடுமாமீபால Muag சேகசசடாறும அனமசொரூப 
மோ 

மாகப பிரதிபலிசதுசகொணடு உலாவுகின ப ௮ யே! 

ஒஓபகவானே! sarge oS அன. சுத்சாணடவ செய ற 

ஸ்ரீ சபாநாயக?னை' அ2ராபிசமான உரச பபிரபரசச கள சோனி 

யிருநதொடுககுதறகுக காணமான அத்துவித ௮திஷடான சொ 

ரூமியாயிருககும ஈடேசபபெருமா 2'எ௨குமதிட ரன பாணமாய 

வீளங்குமபர2மே! சகளசிடகளா தீதமாகிய பரம2பாருள! இமபரப 

பிரமமே! சாவஞஞத்துவ ச/வஞான சரவாநுககிரக காருணய சாம 
பிராசசிய குணசொருப சுதரனாகிய எம்பெருமானே! ஜீவாதமா- 

பரமாகமா-௮ஈதராதமா-கிரமலாதமாலாக விளககுபவனே! ஓம இர 
ணவலவரூபனே!உ௨௧௫2 தி௨ சாவரஜலகமாதமகமானபிராணிகளஞுக்கு



பருஷத்தரோஃமா தர்களின்கதை. ௨௨௧ 

மாயை2யன்கிற முபானத்கையுட்டி, காமமென்கிற @srang 

தல குடியேற்றி வைததி ஈப்பவ?ன! சான்யாது குற்றம்செய்தேன். 

என்னபாவம் செய?தன? என குப்பேய் மிருதக்புவாக வந்துகலிட் 

டே: இதோ அதச் சண்டாளப் உபய கையில் பண்வெட்டி. யொன் 

றை வைத்துக்கொண்டு கிற்கின் ஈதே: ஓ செல்வகாயகனே! mile 

ளைப் பரிகளாக்கனவமன! பிட்டுக்கு மண்சுமர்த பெருமானே! ஸ்ரீ 
சிதம்பரேசமின் 

கேவாம். 

an . * 6 Ge ௬, ். . ம் ௭ 

விரிசடையாய் வேதியனே வேதகதா விரிஃபாழில்குழ் வெண் 

காட்டாய் மீயர் Kor, இிரிபுரக்க ளெரிசெய்் த தேவதேவே தஇிருவா 

ரூட்த் திருசறலக் தான மேயாய், பருவினியார் பனத்துளாய்மாகாளத் 
க . e ச ச க . 

காய் வலஞ்சுழியாய பாமறைககாட் டெந்தா யென்றும், புரிசடையா 

யன்னடிக்மக போதுன்ெ்றேன பூரபுக லார் மேவிய புண்ணியனே. 

துன்னஞ்சேர் கோவணக்தாய் தூயநீற்ராய் அதைந்திலங்கும் 
ஸ் ் ° . 0) . . ௪ . வலெண்மழுலாள கையி லேஈஇத, தன்னனையுக் கண்மதியும் பாம்பு 

நீருஞு சடைமுடிபேல் வைக துகக்ச தனமையானே,யன்னைடை மட 

வாள் பாகத்தானே யச்காரம பூண்டானே யாதி யானே, பொன்னங் 

கழலடிக்2க பொதுகின்ட் றன் பூமபுகலூா மேவிய புண்ணியனே, 

சூதசங்கிதை. 

எல்லா வுயி£க்கு மருவிச்சை யிரிக்குமிச்சை யுடைய னெவன் 

பொல்லா வமிளவ முழுகதொழிக்கும் புகரிலாவொள் ள.றிவ னெவன் 

பல்லார் பனுக்கள் யாவுமாய் வயம்கு பணுச்சொ ரூப னெவன் 

அல்லார் கண்டத் தவனடிகள் யானும் போஹ்றித துதிக்கெறேன். ' 

வானா தியவைம் பூதங்கள் வகுத்துக் சாத்து மற்றவைக்கண் 

மானா வருளி ஜு.பிர்கடொழின் மருவப்புணர்தது மறிவ னெல 

அனார் தரும வுயிர்க்குபிரா யுணர்வாய் நிற்கு மொருவ னெவ 

eis Cary ws பரம்போருளை யாலும் போற்றித் தக்கன் தேன்,



௨௨௨ ஆத்மடோ தப்பிரஈங்காமிர் தம். 

என்று இப்படியாகச சொல்லிக்காண்டு ஒட்டம்பிடி த்தான். 
பண்டாரம் பின்தொடர்ந்து உ சவமே தடாதே ஓடாதே: நில் 

நில்: அ.ரகராசிவசிவா சம்போவென்று சொல்லாசே: ஓ சவமே 

சவமே:என்றுசொலலி। 'பார்பபான் பின்பண்டார ம்ஒட்டமபாயோடிக் 

கடைசியாய் அவனைப்பிடிக்கச் சக்தயில்லாமல பண்டாரம் கழே 

விமுர்துவிட்டான். ௮பபடி விமுஈ துவிட்டவன் இனிச் சூர்ப்பககை 

யினிடம் போகலாகாது.போனால் மறுபடியும் பிர தத்தை எடுத்துக 

கொண்டு டோகச சொலலுவாள், அதன்பளுவைச் சுமக்க ௧௰மா 

லாகாதென்று சொல்லி ௮வளிடமாகக் தான்வைத்துவிட்டுவாத 

சங்கு சேமக்கலம் முதலான வற்றை மீளவும போய் வாங்கக் 

கொண்டு போகாமல தன் கையிலிருகத மண்வெட்டியையும் கூடை 
யையும் எடுத்துக்கொண்டு தன் இல்லிடமபோய்ச சேர்நதான், 

இ இபபடியிருகக ௮ம்மன்னாககின்மேல விரலைவைத்துக்கொ 

ண்டிருப்பதையும, அவள் தரி.தலுக்கொண்டிருக்கு மூக்குத்தி முத 

லிய glia ent a ser சளவுபோ யிருபபதையும், கோவில அர்ச்சகன் 

இராம முனி€ப்புக்குத் தெரியபபடுத்திய இன்பேரில், யா வரும்வஈது 

அம்மனைப் பார்த்து ௮த்திக கட்டையால் செய்துவைத்த விக்கிர 

குத்துக்கு மூக்கன்பேரி லெபபடி விரல வாத்து? இது விநதையாயி 
ருக்கிறது. இவ்வித ஆச்சரியத்தை எங்கும் கண்டதில்லை, ஓ ஒ!! 

இதென்ன அற்புதமாயிருக்கிறதென்று பா£த்தவாகளயாரும் சொல் 
லிக்கொண்டு போவார்கள். 

இத இப்படியிருக்க சூர்ப்பகையின் கணவனாகியசுப்பிரமணியன் 

KL தசங்கதியெல்லாம்தெரிஈ்தவனாயிருந தபடி.யால் சன் மனைவிசெய் த 
அத்செமங்களைப்பற் தி௮வளுக்குத்தகுர்த தண்டனைசெய்விக்கவேண் 

டுமென்பசாச எண்ணமங்கொண்டு தனக்குக் கண்கள் தெரிவதாய் விட் 

டைகவிட்டு வெளியேபோய் தன் பாரியாள் அுன்மார்க்க ஈடவடிக் 

கைகள் யாவற்றையும் இராம முனுசீப்பி னிடத்தில் தெரியப்படுத்த 
அவன் தலையாரியைவிட்டு சூர்ப்பாகியைப் பிடித்துக்கொண்டு வரச் 
சொல்லி, அவள் வந்தபின் அவரைப் பாரரவில் வைக்கும்படி. செய் 

தான், அதற்கு இரண்டு நாள் கழிர்தபின்பு சூர்ப்புககி ‘Corie a 
இப்லைபோர்.ச்௮ சான்மன்௮ பவர்களைக்கொலைசெய்கிமின்வின்,    



பருஷத்துரேர்கமா தர்களின்கதை. 2.2 th 

கணவன்என்மேல் ௯ஷாகதிரங்கொண்டுஅகியாயமாகக்குற்றம் சாட்டி, 

னதினால் நீக்கள்என்னைப்பிடித்துக் குற்றவாளியாக்கிச்சிறையில்வைத் 

அப்புலவிதஉபத்திரவஞ் 9சய் தீர்கள். ௮ த்தகைய செயகைகள்யாதொ 

ன்றும் ரான் செய் ததிலலை. என புருஷன் விரோதத்தினால் இப்படி. 

யாசக்கு௱றம சாட்டியதேயல்உது வே.றிலலை. ரசான்சோரபுருஷா் களை 

வைத்திருந்தது மிலலை, கான்பதிவிரதை,என்பதி விரகத்தன்மையை 

நீங்கள் ௮றிஈசதுகொள்ள வேண்டமொனால், காளியமமன் மூக்கன் 

பேரில வைததிழக்கிற விரலை எதெலுப் போடும்படிச்செய்விப்பேன். 

அபபோதாவது எனபதிவிரசக தனமையை நீங்கள் அறிந்து கொள 

ளுங்களென்று கூறினாள. அதன்பேரில் முனிஷீப முதலானவர்கள் 

இவளை அ௮ழைதது கொண்டு காளியம்மன் ஆலயத்தண்டை விட்டரா 

கள், அப்போது அவள மாததிரம் கோவிலுக்குள் போய்க் சகவைச் 

சாத்திக்கொண்டு தன் அடையை அவிழ்த் தெறிந்துவிட்டு நிர்வா 

ணமாய அம்மன் எதிரில் நின்றுகொண்டு, இரண்டு கரங்களையுங் 

குவித்துப்பணிர்து ஓ தாயே! நான் விபசாரம் செய்ததற்காக என்னை 

வெளியில் இழுத்து விட்டாயே? உலகில லீபசாரம் செய்கிறவர்கள் 

அேகர் இருக்க, ௮வாகளுக கெலலாம் இபபடிக்கு யாதொன்றும் 

நேரிட்ட இலலையே;: நலல திருக்கட்டும, இப்போது உன் மூக்கின் 

பேரில இருக்கிற விரலை எடுக்கிறாயா? ௮லல2 உன்னைக் எட்டிக் 

கொண்டு உன கை கால் உடையும்படி கீழே தள்ளட்டுமா என்றாள். 

௮தறகு ௮பமன் இந்தப் பிரஷ்டையின் சேசஸ்பரிசம் நம்முடைய 

பேரில் தாக்குவதைப் பார்ச்கிலும் நாம் விரலை எடுத்துக் கொள்வ,௮ 

நலமென் றெண்ணி மூக்கின்பேரில் வைத்த வீரலை எடத்துச் 

கொண்டாள். பின்பு சூர்ப்பரச தன் புடவையை உடுத்திக்கொண்டு 

வெளியேலக்து காளியம்மனைப் பார்த்கும்படி, அக்குவர்திருர்த பிர 

ae aor யாவத்திராளையுக் கேட்டுக்கொண்டாள். அந்தப் க்கு 

a, a gerson di ம் வகதுபார் த்த, அம்மலுக்கு மூச்சின்பேன் 
ச 

த். 
பூகதச்கன் ஆச்சரியப்பட்டு, சூர்ப்பகசி wari        

ப் ரோன்



poy ஆத்மபோதப்பீரசங்காமிர் தம். 

என்று அவளைப்புகழ்ர்த, அவளுக்கு?லண்டிய மரியா தை சேப்தார 

சள, இக்கச்சூர்ப்பககியின் பேரில இபபடி, நிபமசொன்ன ௮வள 

கணவனைப்பிடித்து நியாயள் தலத்திம கொண்டுபோய் விசாரணை 

செய்து, அறுமாசகாலம கடுஞசிறை.பி லிருககுமபடி செய்வித 

தார்கள். 

இதற்காக சுபபிமணியன் தன்னை எழரைராட்டுசாகியன்பிடி ௪ 

திருப்பகாச எண்ணி விசனபபட்டான், அூலும் இபபடிகேரிட்ட 

வினையானது பசுப தியின் செயிலனறெண்ணிசதுககபபடாமல, ௪௪ 

மூம்,துக மம, இனபமும, துன்பமும்,வாழ்வும, தாழ்வும, வறுமை 

பும், சிறுமையும் சமமென்று பாராடடி சவததியானஞசெய்த கொண் 

டி. ரதான. 

கிர த்தோஷியாயிருக்க சூர்ப்பககியின் புருஷன் இப்படியாசச் 

சிக்ஷையடைந்சதற்குக் காரணமாயிருக்த சண்டாள ரூபபஈகைககு 

எதாகிலும தண்டனைகிடைத்ககா வென்று கேட்டுவ, மேற்கூறிய 

அசர்த்தங்கள நேரிட்ட கலெதினங்கள் கழிஈகபின் சூபபககைக்குக் 

கருங்குஷடம் சுண்டு கைவிரல கரஉவிரல அழுகி அற்று அற்று 

விழுந்து கண்கள் பார்வையற்று பஉதுனபந்கா அ௮டைநது இறந் 

தன OT, 

இப்படி கொடும்பாவியாகிய சூர்பபரகியின் துன்மார்க்க நடவ 

டிக்கைக்கு ஏறக்குறையசசமானமான மற்றொருமாதின் துன்மாக 

சச் செயகையின் வரலாற்றைப்பற்றிக் கூறுகின்றோம். அதை 

கேளுமென் நு.தோப்பிலிருக் த பெரியவ/க்கு வழிபபோக்கராய்வர்த 

மகானானவா சொல்லினார். அதையும் சொல்கிஜோம் கேளுமென்று 

காசிமடா திபதியானவர் சிவே நசருக்குச் சொல்லவாரம்பித்தனா, 

 



2 வர, அழு நம, 
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பாணடமாகிய இவவுட௩ ல லாச தைச ருி)இலவுலச விஷ 

யவிருபபசசைவிடரி போ ,த;க படைய வெணுமெனகிற அப 

சைஷை்கொண?, பிரதிதினழட சாஃபிலைழாகு, மணிமககா நதி 

Dar QerarooFk து பரால் 1 து பும் பெரிப நாமி யமமனை புந 

தீரிசிதது, அஙறுரிவிராச ஒமடாடியகு அடிசாடி ரீடாய அகத 

மடாதிபதி 1s J b wat hy சர்ட் (கப க் ரரி ௮5 பூர்வ, அவர் 

ஆகமசமபாதமாகக பத நாரான பரரசாரரனக/3கட்டுவர 

லான. அலை Hus சாரி ருபயுடன மேளாமையாஉ, அவன 

மனமானத் மகாகரமா நுவடானமான போ ரீபாகடிடஙகளிலேயே 

கொஞசம வி. வாச மம கமபிசசசபும வை தா சகொணடிருபபகாக 

௮ தமகாபு ரு ழூராகிய மடாகிபதஇகணர॥ி அ௮புனை 0 He see gM oom 

மைலை'ஞான வானசளவேசகமா! வாக்கிய ஐடம் வடழதுரைசகைபில 

யா பத சபால நலக கவனி,துக கேமாமறு ட, பேரியலாசள 

அறுசரிதது ஞானழாூவர7 கம றனாது அய உமியபடி GO our 

பலும, சரியை கிரிமையாதிககாச செயது, ௮தனகெதியால உல 

கவிஷயஙமளில Lata Pom நுநதிரியசளை௨  வாதவபபடததக 

கொணடு மஷேறிஈகர। கதைப பெழம போ நடடு வாபுவைக கம 

பிதது யோக1பபியாம செபுயாமது ர, வெபிரானை 7 தெொ.ழாமலும, 

சிவனடியா/கஸ௩குக தொணடு செயயாமலு௨ போகிராசளோ 

அப.படிபபடடவாஏள இ.ரிவான நிலைமையை உ॥டைரச பிரஷடா 

சுளாய மாணமடை புமகாலையில யமக லியாக ௮நதபபிரஷடாக 

ஞூடைய யா கனாசரரததை எமபுரிககுக கொணடுபோக ௮௩ மறலி 

யாலலிதிககபபட்ட மர்கவேதனை மு லிய யாவறு.த. தணடரேசினா 

அமுணடாகும் துனபகமை அபலிபபதா கிய இபசையை அடை 

வ்க்க்ஸ், டஹிபபா அ௮ணணாமலை' முசுியமாகக & FIO GH cop Bom 
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"2.0 de ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

யதியாத தொபாசர்கள் ௮டைதற்கரிய மானிடதேக த்தை யடைந் 

தும் ஞானமார்க்சத்சை ௮.நுசரிக்காமல் உசரபோஷணார்த்த நிமி 

த்தமாக லோகவிஷய வியாபாரங்களை விர் த்திசெய்துகொண் டிருப்ப 

இண லே, தேள்கொட்டிய ஒருவன்படும் அயரத்தைப்போல் காமாதி 

முதலிய பலகி,தஅன்பங்களை ௮. பவிக்கும்படி. நேரிடுகிறது. அப் 

படி ஓன்பஙகளை ௮றுபவிபபதற்கு மனத்தின் செயலே காரணமா 

யிரூக்கெற,து. அலைகின்ற மனதை உள்ளமாகிய அரையில் கிலைகிறு 

த் துபவனே விவேகி; அவனே சரியை முதலியவற்றைக் கடக தவனா 

வான். மனங்குவிஈ,து நின்றவீட?ம தெயவலதலங்களாயும் முத்திப் 

பதமாயுமுள்ள ஸதானமாம, 

நரர்களில் காமியமனதுடையவர்களென்றும, நீஷ்காமிய மன 

துடையவர்களென்று மிருவகையாயிருப்பா கள, இவர்களில் arf 

யமனதுடையவர்கள் வெறிகொண்ட கூரங்கானது ௮ுறிவை மயக்கு 

இன்ற கள்ளைக்குடித்து.த் தன்வழிதப்பி அலைவதுபோல் நிமிஷ 

மாத்தாரம் கிலைபடாு அன்மாரக்கவழியிற் சென்று உலக விஷயங் 

களிற் கூத்தாடிக்கொண்டு ஈரகப்பிராப்தியையடைய ஆளாவார்கள். 
நிஷ்காமிய மனதுடையவர்கள் பஞ்சகிருக பஞ்சமகா பூதத்தி 

னின்று முண்டாயும காமசஞ்சிதமாயும் சுகதுக்கங்களுக்கெமாயு 

மிருக்கின்ற தூலசரி ரத்தினிடமாயிரு௩த அபிமானத்தை நீக்கி, தங் 

கள் மனதைச் சமாதியென்னுங் கயிம்ருறகட்டத் தக்கவர்களா 

யிருப்பார்கள். இப்படி இருவகையா யிருக்கும் மனதுடையவர் 

களைச் சுத்தமன முடையவர்களென்றும், அசுத்தமன முடையவர்க 

ளென்றும் அழைக்கப்படும், நிஷ்காமா நுஷ்டானத்தினுல் மனோலய 

மடைக்தவர்கள் சரியை முதலிய நான் குபாதத்துக்குரிய அதிகா 

ரிகளாவார்கள்? 

பாட்ட. 

௮லையு மனத்தை யகத்தடக்கு மவனே சரியை கடக்கோனாம் 
அலையு மனத்தை யகத்தடக்கு மவனே கிரியை முடிச்ே கானும் 

அலையு மனத்தை யசுத்தடக்கு மவனே யோச தற்பானும்; 
னிலையு மனததை யகத்தடக்கு மவனே ஞானி யுகிஞாஸ்,



புருஷ்த்துரோகமாதர்களின்௧கதை.  ௨௨9:-௭ 

தேவிகாலோத்திரம், 
Hf SAGE San. sso Lf or DIP LIE 5 SOT BI SO 
Clam aPujamrriu ops Bde wf மூூதகியுபா யமநினை கின 
மறுகுமவழி யனையமன மடஙகுவதன் றியா ததுவே 
யமிவுடையோ ரிவையனைகது மாமென்றே யறைகுவரால், 

தேவாரம். 

வெள் OT FF UT GRO ELIT si aw off நமபவே 
வெள் MFO ET FOO DU gh FON GED)! 
கள்ளதகைக்கழியமன மொனதினெ 
௮ளளசதிஷனெளியைக்க ண்டதுளளம, 

தேவிகாலோத்திரம். 

மக்தாஞ செபாஈதி பானம பூசனை வணக்கம வேண்டாம் 

“rsh orgs ஸததிக் குபாயமே யறிதல் வேண்டுஞ் 

சநகனை புறமே செல்லிற றுயாமே SA ib Op 

பநகமார் துன்ப நீங்கிப பாமான விடமே சோ வாய். 

பிரபுலிங்கலீலை. 

மனமொ ருததன் வசபபடு மேலவன் 
பின்வ ௬ததம பிறபபை யடைக இடான் 

மனமொ ருத்தன வசபபடா தோடுமே 

னனிபி றபபிடை, நாளுஞ சுழலுமே, 

செடுக்க வல்லதுங் கெட்டவா தஙகக 

யெடுகக வல்லது மிமமன மென்றதை 

யடக்க வல்லவ CMV UES a 

சடக்சு வல்லவ னாவன் கடி.தரே, 

ர் + ‘, 

ஊன்னுசாமவெகுளிமயக்கமென் 

+ கூடியெறிவளிமுற்கட   



2௨௮ ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமிர் தம். 

சொென்னவா6/ப/பனமனா சமன 

தன்னையாருதசெசசரகாதரோ, 

இது ளிவயஙகளை யமியாக அழஞானிசளாச்ம பி வடாசள 

HILT GALT OM waco வீ _பாடடாாக௱, fy tt 119. O18 LT Sy eh 1B OW ப்ர 
ச் fy om oF ர 
இருதியினாுலு ண்டா(ப LiF Hut OM சதிஞஷனுப, அகதுமககியான Bor out 

Lt Qo, பமா வசனபாந தாஙகளிறசெய h BTL துஷ்டானங்களினாதஇும்,. 
a 

சத்தியமா னே th HoBIG F FF Als Tost ரனறும, அநிதகியமான 

வஸ்துதச ‘on ததிய மென அப igha Tai OG De Tom F) BION Fo DE 
ரூ 

கழிபபாக சள ot Ot நரிக் yl o சான YT DTT QB mM புக்க 0 

தெனறு int Bis Rum YY BM GOL d(T, மசாஉலினா, 

ச் on b 
விடை ஓயா! ஞான நூலகள் வா சிபட GE @) oe அது எனன 

i 

பலனைக மகாடிகற நா ய/ரககுா, 
வனி 

ச் 

விடை.--ஞான பாலகள திரிபகா।தக உர்ூணங்கம்ா அழு 

வீதது அஞ்ஞானத்தைப போகி ஞானககை யுணடாககி அநேக 

சனமரக்களாயக சசொடா னு ருகிற காமங்களை BAG IF eu) Bi, 

சிவபெருமான திருவடியாகய, WIT MEG FS நிலையில 
yO இனிபபிறவி யிலவாழதபடி. ததெழியஞய வாழஈ இரச குமபடிசெய 

a BRU 

௮. எப்படி ஐயேேயெனறு பிரகிகசெயனெற ௨ னக்கு 

Ho SUP So கூறுகி ராம கேள்; சு ஞானதூல பரமானநத 

ஸ்வயம பிரகாசனாகிய செவபிராறுடையக;ஷணக களைபபதறிப பேசு 

கின்ற துவிதம அததுவிதம எனனும இரணடுமா£ககங்களில லுவித 

மே ஆதஅவித்திதிற த முதறநாரணபரகி யுளல தாய பதி பசு பாச 

ல௯௲ணஙகளை த தெரிகது கொள்ளும விவ பங்களையெடுத்துப் 

பேசுமென்றும பாம சசளவடிவான wR GS ine Oar 

ண்டு மரகத ரத்தினமபோன்ற திருவுருவமும, பூரணச சந்திரன் 
போன்ற தஇருமூகழும், புஷ்பமாலைகளை யணிஈத gore பாரமும், 

புன்சிரிப்பும், கைத்தாமனரகளும், இருபைமிகுக ௪ கேச்தில்களும், 

செவ வாயும, கச்சணிர்த ஸ்தனஙகளும, ,தூல போனத .்ருல்கு



புருஷத்துரோகமாதர்களின்்௧தை. ௦௨ % 

துமுடைய சிஙகாம சாதரியாகிய பாவதி தெரியை ஒருபாகததில 

வைகதி நக கும ஈமடச பூகூ.தரமாகிய கோலஙகொணடிருககுமென 

அம, இகதி நபேனிடைகதியான தி AG wast) யெனலிம மாதிரத திரு 

பனி சியனவுப கூப் நிபனறும YB Gh oT Din கோஷிக்கும, 

மமேனும பரடபிரமள வரூபியாகிய சடவுள மனமுதஙிய தததுவஙகள 

பிரவா சுசிசசிறரறகு௮ரகாயா ரியாகவுடி,) அறியபபட்டதறகும அறி 

யபபடாசுகறகுமமிவ YS YO, of TST bi ளிலுமிரு பகாசவு இரண் 

LD DIT TAD, YOR” சபசுலயா। ததமானபிரமமஸல பமா 
~~ 

Gain விளக தமன மிக. 

இனி ௮ததவீசமயாசெனனில பனா ரீகமாய, ௮ நள்வடிவாக 

விளக கும வள துவாய, Deru 599 5h F Bow Y ௮திஷடானப பிரம 

மாய, பிரம வீடி றுரகளு கும அறிகறரரிய பரம2பாருளாய, சாம 

வேதததிற கூ௦பப$ம ஈருதுவ சிவாககிய ஈதினயதராகததமான பொ 

ரளாய, சாவமக தானாய ஆுமதசயாசதமாகிய மூனறு மிலலா 3 

அசணடாகார சொருபமாப, ஓருகொரகமு மிலதாகிய சொரூபமா 

சுப பிரசாசிசரும வஸதுூவாய, சாவிரறபமாகப பிரகாசிககனற ஏக 

மாகிய பி.மமாய, $/சமற மயிரமுளைககு மிடைவிடாது எவவுல 

குமஙிறைஈச புூதலாய,வாச தமனவிகறபசதி னளவுபடாத மாசற்ற 

பெருகெளியாகிய வள துவாய விள௫கு மெனறு வேதாஈதழூலகள 

பேசுவசாச அமபமடாடுபத எடுததுககூறி அடியிறகணட பாடடுக் 
களையும கூறினா, 

சூதசங்கிதை, 

மருவு மானஈத சொருபமாய வாகசொடு nes 

யொருவி நிறபதாயப பூரணமா யென்று முளதாய 

நீ நவி கறபமாய நிருமல மாயகிக ரிலதா 

யருவமே? டுரவிலகா யொளிாப.ரம யாமே, 

(Daag) 
சோற்றமுறு தனமுனாப பககயக கனலகாநத மதல் மலர் 

தன் கடற்தீக காலல, மாறறரிய சுவறலுற வுஞசிறி.தழி விகாரமரு 

கலப்பழெகன் னேய்பபச்,சாறறலுறு தனமுனாழமுத தொழிலலச ரு



௨௩0 ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

வவுர் தன்னமும் விசார, மேற்றலில தாயொளிருஞ் சிவச்சுடனா 

யெர்நாளு மிறைஞ்சி வாழ்வாம, 

இப்படி. கிஷ்களமாய் விளங்கும் பரம்பொருளே அடைய யார் 

அருகரா யிருப்பார்க ளென்னில், எக்கப் புருஷன் விஷயகாமிய கர் 

மத்தை டச்சியாமல் குரூகுல வாசம்செய்து சுரதி வசனங்களின்பே 
ரில ஈம்பிக்கையும் குருவாக்கியத்தில சரகதையும் பக்தியும் விசுவாச 

மூம்செலுத்தி ௮க்குரு முகமாய்ச்கததவவீசா ரணைசெய்து சங்கற்ப 

விகற்பங்களோ (கூடிய மனதைக்கெடுத்துஇரதிரியங்களின் கூட்டத் 

தால் சிறைந்திருக்றெ சரீராபிமானத்தின லுண்டாகும் நானென்கற 

அகங்கார முதலியவற்றைத்தொலைச்து குரு உபதேசத்தால யோக 

நிஷ்டையிருந்து சாஇக்கும வீவேசுசாலிகளாகிய மகாபுருஷர்கள் 

மாத்திரம் சகலத்திற்கும் சகலரூபமாய்விளங்கும் நிஷ்கள சொருப 
மாகயெபிரமத்தை யடைகுவா ரென்பதாக சுருதி மிருதிகள் கோஷிக் 

இன்றன. இதைப்புணணியவான்௧கள் மாததிரம நிசசயமென்று 

நம்புவார்கள். ஆனால் அ௮ஞ்ஞானிகள் ஈமபார்கள். இப்படி 
யென்று அண்ணாமலைக்கு மடாதிபதி Cubs gen அவனைச 

சிரத்தா பக்தியுடன் ஞானசாதகத்தில முபலுமபடி, செயதனா, 

இரந்த ௮ண்ணாமலையின் நிலைமை இப்படியிருக்க அவனுடைய 

மனைவியா அமுர்தமென்பவபள் Barrage குணமுள்ளவ 
சாயும், வன்னெஞ்சக் கள்வியாயும், பெரும்பாதகியாயும, துஷ் 

டசிகொமணியாயும், சகலபாவக்களுநக் திரண்டு பெண்ணுருவ 
மான சண்டாளியாயும், ஸ்திரீசாதி ஈல்வகையில சித்தினிஜாதியான 

வளாயும், Hore OF சொல்லக்கூடாத காமப்ெருக்க மூடையவ 
ளாயும்,விடபுருஷர்களுடன் முத்துமுத்தாய்ப் பேசிக் கொஞ்சி அப் 
புருஷர்களைக் சகாமவிகாரங் கொண்டு மயக்கமுறச்செய்து இவள் 
சாலடியே தமக்குக்கெதியென்று சந்திக்கும்படி செய்பவளரயும், 
அவள் நெஞ்லைடக்கியிருக்கும் 'வஞ்சக த்தை ஒருவரும,கிய கொட் 

டாமல் மறை த்திருப்பவளாயும், சண்கொட்டிச் Sonepat மை 
கீத் தன்மோசவலையிற் சிக்கும்படி. செய்து. G wee a , ae 

ba a ம் 

அர்க்சசாகர சத்தில் கற்பாந்த பரியந்தம் மூழ்கும்படிச் அரிவை 

  

    



புருஷ்த்துரோகமாதர்களின்கதை. 2th & 

யும, பொய்யைச௪ சோத்து மூட்டைகட்டிப் பத்திரமாய் வைத்தி 

ருபபவளாயும், அகிய நாயகர்களை ௮ணையும் இச்சையை எப்போ 

தும கைபபற்றுபவளாயும், விபசாரத்தொழில் ஈடத்துவதில் தனக் 

GF சமானமானவர்களொருவருமிலலாதவளாய் எாதச் சாதியான 
வனாயிருந்தாலும ௮வனைத்தன்காமவலையிற் சிக்கும்படிச்செய்து தன் 

னையே ௮வன்குலதெய்லமாசுகினைக்குமபடி சேய்பவளாயுமிருந தாள், 

உலகில் புண்ணியவதியாகிய பதிவிரதையின் கணவன் அவளுடன் 

சையோக சமபந்தததை ௮டைவதினாலே அவன் ஏதாகிலும் பாவய 

களச் செய்திரு௩காலும ௮௲தொலைஈத புண்ணியத்தை உண்டாக் 

குவதுபோல, வியபிசாக தனமையுடையவளாகய ஒருஸ்திரீபி 

னிடத்தில சை?யாகம செயபவன் புண்ணியவாகனா யிருந்தாலும், 

௮ச்சையோகபஉன் அவன புண்ணியதகசைக தொலைத்து அவனைப் 

பாவியாக்கி வீலவெதாயிருசகும, 

அப்படியிருக்க ஒருநாள் அண்ணாமலை, சொக்க அறுவ 

லாய் வெளியே போயிரு௩த காலத்தில இவன் மனைவியாகிய 

அமுூரத்மென்பவளுடைய சோரகாயசா அரேகர்களில், ஒருவன் 

ஈல்லசரிகைவஸ்தாம உடுத்து, சிவபபு மொட்டைக் குல்லா 

ஒன்று தலையிற் போட்டு, கையில் சவுக்கொன்று பிடித் 

அககொண்டு மன்மத விகோதமாய அுமுர்தத்தின் வீட்டுக்கு 

வகதான். அப்போது ௮முாதமென்பவள் குனிஈது வீட்வொசலைப் 

பெருக்கிக்கொண்டிரு௩தாள, வகதசோரபுருஷன் ௮வள் முதுகின் 

பேரில் குதிரையின்பேரி லேறிக்கொளளுபவனைப்போல ஏறி உட் 

arm துகொண்டு அவள் தலைமயிரை லகான்போலக் கையிற் பிடித் 

அசகொணடு குதியையைத தட்டி நடத்துவதைப்போல் wu Duds 

யென்று ௮ தட்டிக்கொண்டு சச்தோஷப்பட்கெசொண் டிருர்தான். 

௮ந்தச சமரத்தில வெளியே Curd nis ௮ண்ணாமலை தன் 

' விட்டுக்குத் திருமபிவந்தபோது அமர் க மென்னுந் தன்மனைவி 

வருக்கு நிலைமையைக் சண்டு சனம்கொண்டு சீடி ஒன்றைக் சையி 

கிலடுத்து சிவப்பு மொட்டைக்குல்லாக்காரளைஅடிச்சப்போலிஜேன், 

தங்காள் அமுர்சம் தனது நாயகனைப் பார்த்து, ஐ epi. tt hairs 

Gites செயது கொண்டபடியால் எனக்கு , இம்ட்ப் 
    



௨௨ ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமிர்தம். 

பட்ட அவமானம் நேரிட்டது, நீ எனக்குப் பகைவனா பிரூக்கி ஐய். 

நான் பதிவிரதை, என்னை ஒருவன் மானபங்கம் செயவதை நீ பார்க் 

அக்கொண் டிருக்கிறா யல்லவா? கான் பொட்டைக் குல்லாக காரனை 

யெக்கோம் சுமந்துகொண்் டிருப்பேன், இடுப்பு பூதறிந்து போகி 

றது. பிராண அனி கேரிமெபோ லிருக்கிறகே யென்று பரிதாபகர 

மாசுக்கூஜி தவன்றுஅழுதாள.அ௮ப்*பாது அண்ணாமலை தன்மனைவி 

யைகோக்கி, wo. cua san! ச௪ூவபபு மொட்டைக குலலாக்காசன் 

யார்? அவன் என் உன்பேரில குகரை எறிக்கொண் டிருக்கிறா 

னென்று வின வினன், இராஜாங்கககார் எலலா வீட்டிற்கும் 

இந்த வருஷத்தில மாரனமாக வரி போட்டிருப்பதாசகவும், 

HEF ohawe செலுககச கவழிப?பானவாகளுடைய மனை 

விகளின்பேரில இர கபபடி & Bye சேவகன் வந்து எழிக்கொண்டு 

வரியை வுல செயவதாசவும், LY BIO LIT OY So இநதச் Kany 

குல்லாக்காரனாகிய சேவகன் என்பேரிலவகது உட்காாஈஅகொண்டு 

வரி செலுத்தும்படிபபயங்கரக தொளியுடன் பே ழ்க்கிருனென்றும் 

சொன்னாள். அண்ணாமலை இதை மெய்யென்றுகமபி ௮ண்டை அசல 

விட்டுக்கா ரர்களுக்குச் ௧௮ மனைவிசான்ன சங்கதியைத் தெரியப 

படுத்திச் இவபபு மொ.ட்டைக குகலாககாரனவஈதூ உகள பெண் 

சாதிகளின் பேரில் ஏழிக்சகரணமி வரி கேடபதுண்டா வென்று 

வினவினன். ௮சு்குளளாக பொட்டைக் தூஸலாக்காரன் அபபா 

தத்தினிடமிருந் து வெளியே லடிபயபோய் விடடான, இத ண் 

ணாமலை என்னடா வெறியனைப்போல் இப்படி உளறுகிமுன; இராஜாங் 

கத்தார் வரி போட்டி ருந்சால் இப்படியம நடகதுவார்களாவென் று 

சொல்லிக்கொண்டு ௮ண்டை௮சலார்'ஐ ரவ முகத்தை ஒருவர் பார் 

தீ.௮ எல்லாருங் கும்புகூடி அண்ணாமலை சொல்லினது உண்மை 
ச ௩ ச . ரு . . 4 ச 

யாவென்று அ௮.தியும்பொருட்டு அவன விசிதிக்குவந்து crn SEBO 

சிவப்பு மாட்டைக் குல்லாக்காசனில்லாம லிருபபுைக்கண்டு அவர் 

கள்அமுர்தத்தைஎன்னஈடக்ததன்று கேட்டார்கள். ௮ வள் தன்புரு 

ஷனுக்குச் சிலகாளாகப் பைத்தியம் பிடி த்திருப்பதாயும், ௮.சளுல் 

அவுன்தன்னை அடிக்கடி சடியாலடித்துதன்மயிரைப்பிடிக்து இழுத் 

அக் கள்ளிக் காலாலுதைத்அத்துன்பப்படுச் ஒவதாயும், அதனால் 

தீரன்பமிம் சங்கடதைச் சொல்லி மூடியாதென்றும, இப்பகப்பட்ட



பருஷத்துரோகமா தர்களின்கதை. ௨௩௩ 

இம்சைபடுவதைப் பார்க்இலும் தான் இக்தவிட்டைவிட்டுக் தேசாங் 

தரம போகலாமென்பதாக யோட௫ிப்பதாயும், தன்புருஷனுக்கு இத 

ர்குமுன் ஆறுமாசகாலம் பைத்தியம் பிடித். தப் பின்பு அனுகூலமான 

காயும், இப்போது மறுபடிபும பைத்தியம் கண்டிருப்பசாயும் சொ 

ல்லித்தேம்பித்தேம்பி அழுதாள். ௮) அவர்கள் நிசமென்றெண்ணி 

அதின் 2பரில் ௮வன் இனி அமுதத்தைக் தொர்தரவு செய்யாம 

லிருக்கும்படிக்கு ௮வனைஒருகொட்டடியில் அடைத்து வைத்தா 

கள, அப்படி ௮வன் அதிலிருக்கையில் சிவப்பு மொட்டைக் குல் 

லாக்காரன் இதைத்சிகரிரதுகொண்டு அமிர்கத்துடன் போ௫க்க 

அடிக்கடி. அவள்விட்டிற்குக் சாராளமாய் வர கேளிவிலாசமாயி 

ரூரது போவான். இதைஅண்ணாமஸ் கண்டு மொட்டைக் குல்லாச் 

காரன் இ? தாவது விட்டான் ௮ தோபோகிமுனென்று பெருங்கூச் 

சல் போவான். “uur gi arc மனைவியும சிவப்புமொட்டைக் 

குல்லாக்காரனும சோநதுவகது அவனைக்கூச்சல போடாதே கூச் 

சல்போடாதே யென்று மிதமிலலாமல் அடிப்பார்கள், HIS se. 

உபத்திரவம பொறுக்கமாட்டாபல் எல்லாருடைய இருதயத்திலு 

மிராகின்ற நடோப்பெருமானை நினைத்துத் தோத்திரஞ் செய்வான், 

ஐய £ன! முன்னம என்பிகா எனச்குததெரிவித்திருர்ககால.த) 

பயத்ையுண்டாக்கும சம்சாரமாகியகாட்டில்லாசம்செய் தகொண்டு 

விபசாரம்செய்யும் மனைவியோடு கூடிக்கொண்டு ௮வள் போகத்தைப் 

பெரிதாகநினைதது சுகதுக்கபயமானஜிீவலும், அர்த ஜீவனுக்குக்கரு 

வியா யிருககும ஐவரும இருந்து வாழும் இந்தவுடலை மெய்யென்று 
நம்பிபூம், ஆகம.நூற் பகுதியும் பல சாஸ்திரக்சளையுங் கற்றுணர்ந்து 

சமம்தமமாதி குணங்களையும் சற்குருவையும் அடைர்து,அக்கறாவுக் 

தச் * சுருவைசெய் 3 ௮ அவரால் உபதேசம் பெற்று, அசன் மூலமாய் 

சாம்ப நடேசமூர், நீதியின் பாதாம்புஜ.த்தையடைய எத்சனப்ப 

'டாமலும், பெரியோர்களை அன்புடன், மதிக்காமலும் அசட்டைசெய், 
புறுர்சள் பெரும் துன்பத்தை அ௮டைவார்க ளென்பதாக re Qe. 
8 Radda. த வாஸ்சுவமென்று இப்பால் என் பாரியாளின், தர் 

மதயரல் நான் தெரிந்து an ain (Ou ear, 

m4) 

   

  

  



௨௩௪ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

இப்படி. தெரிஈது கொண்ட அடியேன் பந்தகாமியம் பஈதசஞ் 

saps Au அக்கங்களினின்..று நீங்கி உன் திருவடிகளுக்கு எப்படி 

ஆளாகுவேன். நான் பூர்வத்தலசெய்,த கர் மத்தினாலே என் மனைவியி 

ஞல் கான்படும்பெரும் துயரத்தைப பார்ககிலும் மலத்திடையே 

புமுத்த சிறுபுழுக்களிலும் கடைகேட்டலஞைய்ப் பிறகதிருந்தாலும 
நலமாயிருக்கும். 

எகமாயும், உள்ளும் புறமும் இடையும் பூரணசச்சிசா னந்த 

சொருபமாயு மிலங்கும தெய்வமே! பரிசு, த்தமாகய கெஞ்சுடையார் 

செய்யும் பிரார் த்தனையல்லது சமுசாரபநதமாகிய கூவசதிலவிமுந்து 

ஆசையென்டுற சேற்றில அழுஈதியிருச்கும் தூ ததனாகிய அடி 

யேளைப் போன்றவர்கள செய்யும பி.ராகதனை தேவரீர் செவியில் 

ஏறப்போடுிறதா? எம௫ங்கிலியா கள் செய்யும பொல்லாங்குக்குச் 
சமானமாக என் மளைவியானவள் செய்யுங் கொடுமையி 

லிருந்தும் கோரமான சமுசரரபநதத்திலிருநதும் கான் விபெடப் 

போகிறேனாிபார்வதிபத்யே'தலலையம்பலக்22 திருஈடமபுரியும பர 

சிவனா பசுபதி3ய' பரமபதிரய' சாவபூபதியே! நீகண.௨ உமா 

பதியே! பிணைபாணியே! பிணவசொரூுபமாய,சசாங்ககோசாமாய்; 

தொம்பத தபபத அசிபதப பொருளாய விளங்கும் சபாகாயகனே! 

சுரவடிவாகய வேசமானது ஆதியும் நடுவும ௮ கமும கண்டறிய 

கூடாத பரம்பொருளே! ஈடேசப்பேருமானே! அத்மபோதக்.த ௩ 
கெட்டாத மெய்ப்பொருளே! கானாவிதபோக போக்கியககளைத் 

தீரும் இரியாசத்தியை யுடைய சாவேசுவரனே! 

ச.ராசரங்களுக்குத் கவனாய் விளங்குபவனே'க ராமுனிவாசுள 

பணிபாத சுகசொரூபனே! ஓம் பரபபிரமமாகய தம்ப ரநாதனே! 

ஞானானந்த எதார்த்த சம்பத்துபாவானுபவனே! ஓம் சுக்கஞான 

சம்சாரி யானுபவஸ்தாபன சர்வேஸ்வானான ஈடேசப்பெருமானே! 

நிறைர்சவருட்பெருஞ் சோதியனே! சப்தருபானந்த ஞானசொரூ 
பனே! சர்வபாவமான ரூபமாம விளங்குபவனே! அஞ்ஞானத்தை 

யோ ழித்த மெய்ஞ்ஞானிகள் துதிக்கு மாசிலாதமணியே ! 

நித்திய சிர்மல கிஷ்பிரபஞ்ச நிராமய நித்தியஞய் விளக்கும் 

சங்கானே! பாசாங்குசதரமஹா தேவனே! பார்வதிகாதனே ஆய -



மனேவிலக்ஷணம். ௨௯% 

விுிவிற பரக வீடய 

மயமா நூலகஈ தோனருமற 

பிறவித துயாகடல 5 > gi 

பேரினபம் சருவ reno M, 

சஙகான சாயிலுமிகக அனபுடைய ஈஙகர னெல்பதற்குப 

பிரமாணம. 

ட நவா ரம் 

காயினு நலல சஙகரனு5 கனபார 

புளத தழதருக்தப CUM 

வுளள பெயா பேப Yan ayo Gulls 

Cur cB மாயன மயததுடபட்ட பன கதே. 

என்னலும் அப்பா வாகரா ஓுணாக, 

மெய்யடியா£ களுககு ஈலல சஙகானா 0ிரூ௩து அவாகள் மோ 

னமான பேரின்ப வாரியில மூழகவைததுப சிலானகத வாழவில 

இருக்கச்செயடும ௮யயனே! 

ஓ மனமே! உலகின்கண் இடெபபதறகரி.ப பிறபபினை வாயாத 

மானிடர்களில் ௮௩த௧ கேடாகப பிறஈ தவரகளைபபோல யானிராமல் 

முக்கணிசலுக்கு அளாகுமபடியான இசசைகொண்டவனு யிருக்க 

எனக்கு அ௮க்கடவுளிடதது மெய்யன்பு உணடாகாசு விதமாக நீ 

விஷயங்சளிற்சொென்று Liste ஏன அ௮வமாக் வீ௫கெருய இது 
உனக்குத் தர்மமா? 

வள்ளலார் சாத்திரம். 

மக்களாக்கையிற் பிறத்தலேயரிது மற்ற திலும் 

அச்ககூன் ௬ுரூயிற் றறத்தலு மரிது 
hams இடை அருதலு மரிது ஞானததால 

ees Kt முற்றிலு மரிதே. 

 



௦.௯௨. ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமிர் தம். 

ஆகையால் ஓ மனயே! பூகம் புலன் பொறிகள் கரணம் குணம் 

பகுதி தூல பூதங்களும் சூககும பூதஙகளும, ஞானேத்திரியங்களும், 

கன்மேந்திரியங்களும், ௮௩௧ கரணங்களும். முககுணஙகளும், மலப் 
பிரஇிருதியும், புகலரூகலாதி சுத்தம, பொருவு இல இருமாயையும் 

சொல்லுதற்கரிய கலைமுதலிய சுசதாசுதகு தத்துவககளேமும நாக 

முதலிய தத தகதவஙச ளைக்துமாகிய வொபபிலலாத சுததா சதத 

மாயையும், சுததபாயைபும, கரணஙகள அணவம் பொங்கு இருளும் 

கண்களுக்குப் புலபபடா தென்றும ஆணவமென்னும மிக்கவிருளூம, 

ஊடுருவியே அய இவறறைச் சடகது பேதமகளைகத உயீரபேதம 

sing கலைபேச ௨ணணக நேர்மை வெளியாய யானெனதென்னும் 

பேதமகளைகது அகமவறவையாய் ௮ளவறுகக வொணணாத ௫தா 

காசரூபமாய போ அயிரலகோடி. சூரியருபடஙசவிமுக்கி ௪ மும்ஞா 

ன௰ளியாய் ஒருசேர வுதித்தபெருமைவாயக தஜளிவிசுமமெய்ஞ்ஞான 

வொனளியாய் பபேமி னபபரிபோாணமாயவிளஙகு மெயஞஞான வீரனாயெ 

நடேசபபெருமானை அடியேன் சதாகாவமும ௮ன் போடுபேரந்றித் 

தொழுவதில நீயாதொருதடையம மிெயயாமல் 8 எனககு: உதவி 

செய்வது ஈலமாயிருக்கும. 

மனமே ௮ண்டசரா சரங்களெலலாக தமமிடததிற் ஜோன்றி 
யஹிஈதாலும தாமெப்போது பழியா மல் சமலதமுமதாமாயும்தாமல்ல 

வாயும் விளங்குகின்ற திலலைத்தாண்டவருயனைப் போற்றித் தொழ 
யாதொருதடையுஞ் செய்யாமல் இருக்குமபடி யுன்னைக் கேழ்ப்பதா 

னால் £ ௮ப்படிசசெய்வதற்கு விஷபவீயா பாரங்களிற்செல்லுவதற்கு 
தடையாமிருக்குமென் ௪ நினையா தே SOLS he SF Blow eel கருத்தி 

உடல் காப்பானும்வுவன.து செய்கைகூததிணிட SAUD LiLo. வலைக் 

சுப்பட்டிருக்குமோ அதுபோலவும் சுள்ளக்சாதலனிடத்ச ன்பு பூண 

டொழுகுவாள் BF CUE SH Oe ways தொழிலில் வ சூறையாத 

ன்றி ஈட அகொள்வதுபோறும் மனமே இட் "கலமும் கம் 

சாக்ஷ£ாத்காசமாக அளக்கும் பமாக. re    



மனோவிலக்ஷணம். 2 dats 

8 அப்படி. செய்யாவிடில் ஜீவனாகிய யான் குடும்பபா ரத்தை 

விட்டு '8ீங்கி பவப்பிணியை விலக்கிக்கொள்ள அசக்தனாகிடுவேன், 

இதற்குப்பிரமாணம், 

உலகநெருப்பைக்கடச்தொழியஞானவு௪ தமடுபபேனோ 

விலகுகுடும்பத்துயர் டங்க யொகாட்டுறவியாவேனோ 

திலகமறையின் பொருளி? சனததே.றறுக்குர வன்சாண்பேனோ 
soggy Dente: i» துகடவுளையான் காண்பேனோ. 

சள்ளசுகாதலனிடத்தன்புகலஈ துவைர்கொழுகு 

முளளக்காரிகைமடந்தைபோ லும்பரைக்காப்பாள் 

பளளககாரியுண்டவனிடதீதுளளன்புபதிநது 

கொள்ளக்காவலனிடைபுறசகொழிலுமுட்கொண்டா. 

சோரமனையாட்டிசோரபிரான்மேன்மனமாய்ச் 

சேரத்தொழிறசெயயுந திட்டம் 2போற-பேர்பெரியர் 

௮ ததனடிமேன்மன த்தையானா துவைகத்துகநது 

யெத்தொழமிலுஞ்செயவரிசைகது. 

ஓ மனமே எனக்கு வசப்பவெயா௫ல் என்னைவருத்தும்பிறலி 

திதுன்பத்தை விட்டு நீங்கி ரான் சவபெ நமானது திருவடியை wy 

டைய ஏதுவாகும் ௮பபடி ] எனககு வசப்படாவிடில் எக்காலமும் 

தான் பிறவிக் கடலாகிய அன்பத்தை விட்டு நீங்க முடியாததாகும், 

இதற்குப்பிரமாணம். 

மனபெருக்சன்வசப்படுமேலவன் 
பிளைவருததும்பிபப்பையடைர்திடான் 
மனமொருத்தன்வசப்படாதோடுமே 

ஞ்சுழலுமே, 

   
உ. fei * ௪ io 
மிடில்! பிறப்பிடை நாளுஞ் x fp gious, 

rea ஒருகணமேனும் கில்லந்து! das



௨௬௪ ஆத்மபோ தப்பீரசம்காமர் தம், 

யங்களிற்சென்று மாயையின்வல்லபத்தால் ௮னேக shan sm ec 
வருவித்து பின்பு கானெலும் மமதையையும் பலபிறப்பையும உண் 

டாக்கி ஜீவனாகிய என்னை துன்பப்படுத் த.கருய. 

இதற்குப்பிரமாணம். 

வினையினலை விசாரமூண்டாம் விகாககால விருபபுண்டாகு 

முனலுறும் விருபபினாகா விதவுலககக ளுூண்டா 

நணியுலகத் தான்மெலல கானெனு மகமுணடாகுக 

துனிவுடை யகங்காத்தாற றஞசலும பிறப்புமுண்டாம, 

இனி யான் பிறவிஈதுன்பச்தி லாழாகவண்ணம் என பாசம் 

ஐர்ையும் நீக்கி ௮மிவுதானெனக் காட்டி எனக்கு அ௮சாரியனாய 

எழமுகதருளி வ௩து அண்டரளும 8யேகய இிலலைக்கூத்தனை தினம் 

பணியும் பொருட்டு எனககு நீ வுதவிசெய்வையாணால உனக்கு ஈன் 

தியுள்ளவஞகை விருப்பேன. 

பாசமைநதையும தனித்தனிப் wih BL நீககி 

சோசமாகிய வறிவுருகீ யெனக் காட்டிப் 

பேசுபேழ லசைபபிறப் புனகடுல்லை யெனப்பேசு 

தூசுநீக்கிய சுயமபிரகாசனைத தொழுவாம, 

மனோவிலக்ஷணம் முற்றிற்று. 

பு 5 

at 

ஆத்மபோதப் பிரசங்காமிர் ௮ம். 

முற்றுப்பேபேற்றது. 
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பருஷத்துரோகமாதர்களின்கதை. ௨௩௫ 

யும் அராதியனாயும் கோடிபானு சொருபனாயும் விளங்கும் பரனே! 

அடியேன் மாயைக்குச சகோதரியாகிய என்மனைவிபின் கபடச்செய் 

கையாரகிய வலையிலகப்படெ9 மண்டு தடுமாறுகின்ற௦ பேதை ?யனை 

யிருககின்றேனே? வேழுடி வினின்று விளையாடும வேதியனாகிய 

உ திருவடியையடைவேனா?௮ஞாவமாகிய பேய்பிடித்திருக்கும் 

Psu நெஞாடையா 0௪ சிவததினருள் கடையாதேன்று 

வேதாகம புராண இதிகாசமாதி gras விளமபுகன்றபடியால் 

இமைமிக்க கெஞடையேலும்கு உமது திருவருள் எபப்டி இடைக் 

சுபபோகிறது 

சிவனே! சஙகானே! சோமு ரியாமகினியாயபெ Carson Gon! 

சதாவெனே!பாசவிமோ சனனே! ப ‘mda மன!க.யிலா சவாசனே! 

தரிபுராரதகனே! புஜஙக பூஷண 2ன! ௮னேம இததுமாவா யிருப் 

பவனே! பரமேஸவரனே! சாவலோகத்துககும பிதாவானவனே! 

நீலகண்ட உமாபதியான சிவபிரானே! கங்காதாரனே! ஞான 

நூல்களைப் பூரணபாயுகேட்டுப பதிப்பொருளின் உச௩ணத்தைத் 

தெரிரதுகொண்டுேபள்தோறும நாவிலமுபபுபொருற்தும்வண்ணம் 

பத்தியோி தரிராண ஈத்தியாய்மசாபழத அடியராகிய மார்க்கண்ட 

(ுஹனிவருசரு நிறைந்த ஆயுளை ததக ததிலலையின்கண்மேவிபகாயக னே. 

இவவண்ணாம் அண்ணாமலை அவன்மனைவியாலடையும் வேதனை 

மைச சகிமமாதவனாயச்சிவதீறியானம செயறுவரும் மாள்களில ஒரு 

நரஊிரவில் அவன்கனவீல ஓ ருமகாபுழுஷா தோன் மி ௮வனைப் புலி 

யூராகிய திலலைககு வந்து சேரும்படி சட்டகாயிட்டு மறைந்தார், 

அன்றுலிடியற் காலையில அண்ணாபலை தன்னைபபோட்டுச் சார்த்தி 

யிருக்தறுரையின் கதவு திறஈதிருப்பதைம கண்டு கனவில்வர்தவர் 
கயிலாசபதியாயிருக்கவேண்டு மென்பசாக எண்ணி, உடனே புறப் 

பட்டுச் சிதமபரம் போயச் சேர்க்தான், அவ்விடத்தில் ௮வன் சிகா 

விருக்கையில் பூர்௨ஜன்மாக்தரத்திற்செய்த நிஷ்காம கர் மல்கனினால் 

சுத்தசித் ர்களாகி வைராக்கியத்தை யடைந்து ஆத்மகிசாரகையினா 

அண்டானஞானசா தசத்திறமையையுடையவர்களாயே௮டியார் கூட் 

ங்களில் அவன்சோஈலு அச்மசம்பர்தமான விஷயச்தைப்பற்றிப்



௩- வது மோகஸைக் 

  

திலஸ் லங்க ளெல்லாவற்௮அள்ளும மஹாபெருமை பொருக்் 
திய சிதம்பர மென்னும் பதிக்குச் சமீபமா யிருக்கும ௮கரமென் 

னும் கஇராமத்தில், சங்கரன் என்று பேருடைய ஒரு வேளாளனி 

ருந்தான், 

அவித்தியா சொரூபமான நாடகசாலையாகிய இவ்வுலக வாழ்க் 

கையை வெறுத்து, தேச௮பிமானததையும நீசக, உயர்ரக கம்பத் 

இன்கணின்று அர்கிலைக்கு ,தவறுவராது ௮தன்கட்கருத்சைவைதது 

திதியாகியைப்புகழ் சன்முதலிய erage to seater பழக்கத்தாற் 

காயத்திற்காட்டுதல் செய்யும் கூத்தரைப்போலல[.டி,பாபுருவஷனை ௧௪ 

சிய ஒர்காரி ௮வன்மேற் கருததைவைத்துத்தன்பு நஷனுக்குப் பழக் 

கத்தால் இவனது ஏவற்றொழில்களைச செய்தல போலவும், ஐமபொ 

றிகசள் விஷயங்களைப்பற்றிலும் ௮வற்மின்கண அசையுறுது 2h sr 
யெ வீட்டை யடையவேணு மென்கிற அசையா, புலியா சசிற்றம 

பலவனுடைய அழகிய திருவடிகளையுப, மகாபாயா ஜகதக்தார்தத 

சச்சிதானந்த ரூபணியாய் ராஜரா ஜேவவரியாய ஜகன்மா காவாயிருக 

இன்றபராசத்தியினுடைய திருவடிகளையும சதாகாலமும மெய்யன் 

புடன்போழ்்தித்தொழுபவர்களாயும், சி௨சமயங்களிக ஞானரிஷ்டை 

யிலிருந்து சாலம கழிப்பவர்களாயுமிருக்கும சில அடியார்களை 

அச்சங்கரன்தன்வீடுதிக்கு ௮ருகாமையிருககுமஓ ரவாசஸ்தள தீதில் 

கொண்வெந்து சேர்த்து ௮அவர்களு£கு வேண்டுவனவறறைக் கொடுத் 

அ உதவிசெய்து ௮வர்கள் மன திற் கசைநதபடி நடந்து வந தான், 

இப்படி. இருக்க மேற்படி அடியார் கள் சித்தார்த சங்கமென்று 

சபையொன்று ஸ்காபித்து வேதாந்த சித்தார்தத்தைப்பற்றியம், 

அவைகளின் சமரசங்களின் கிலைமையைப்பற்றியும, தத துவங்களைக் 

கடர்ச கின்மலப் பிரமமாகய கடேசப் பெருமாஸடைய ல௬ஷணத் 

தைப்பற்றியும் பிரசங்கம் செய்துகொண்டு வந்தார்கள். 

இப்படியிருக்க ஞானத்.துக் கேதுவான குணங்களையும், பத்தி 

வயிராக்கியங்களையும், செவெசின்னங்களையும் உடையவர்களா யிருர்த 
fopa du அடியார்களில் மிகவும் சிறந்தவராயிருந்த ஒருவர், இக்



பருஷத்துரோகமா தர்களின்கதை. ௨௩௯ 

தர் சங்கானனவன் அடியார்சளுக்கு உதவிசெப்வதே தகிர ஆத்து 
பக்கியானத்திற் பற்தில்லாத அவிவேடியா யிருப்பதைக் சண்டு ௮வ 

னக்கு ஞான சொரூப மின்னதன த தெரிந்து கொள்ளும் வித்தை 

யைக் சுற்பிக்க வேண்டியதாய் சஎண்ணங்கொண்டு, அவளை நானாசீவ 

வாதக் கட்டளை - வைராக்கியசதகம் - வைராக்கியதீபம் - சசிவன்ன 
போதம் - பிரபுலிங்கலீலை - பகவற்கீதை - பிரமக்தை - கைவல்யம்- 

ஞானவாசிட்டம் - தேவாரம் - திருவாசகம் - தாயுமானவர் பாடல்- 

ஒழிவிலோடூக்கம் - பஞ்சதசப்பிரகரணம் - நிஷ்டானுபூதி முதலிய 
ஞான.நால்களை வாடிக்கும்படி சட்டளை இட்டார். ௮வன் அந்தப்படி. 

அவைகளை வாசித் துவரநம்சானில ஓந காள் அந்த அடியார் சங்க 

ரன கோசுகிக் உறலு தாவன, 

த!பிள்ளாப் காம் சொல்லப் போவர் காதுகொடுத்துக்கேள். 

யார் பகவத் விசாரணை செப்யாபலு டி நான்கு வேதங்களிற் சொல் 

எபபட்ட உபரிஷச் வாக்கியங்களின் முடிவில் விளங்கும் மாதுபாக 

கைய கிடசப் பெருமானை வருதி வாழ்த்தி இறைஞ்சிப் போற்றா 

மலும், அவர் திருடிய அ௮டைவதறகுச் சாதனங்களான தத் 

துவங்களைக் தெரிர்துகொள்ள எத்தனப்படாமலிருப்பது தப் 

பேன்றுஉணரசாபலும்,உனக்குபபலபிறவித் துன்பங்களை த் தீருன்ற 

சக்அ நவ. கியஅஞ்ஞானககையாழிக்குமார்க்கக்தைத்தேடிக்கொள் 
ளாமலும், இந்தவுயிரைர் கொண்டுபோகின்ற காலனுக்குத் தப்பிச் 

செலலு நெறியை அஜிநலு. சொள்ளாமலும், ஸ்திரீ புருஷர்க 

ளுடைய மைதனத்தி லவுண்டாகிக் கருப்பாசயக் குகையிற் 

கட்டண்டு வெளிப்பட்ட மாமிச பிண்டமான இந்தச் ௪ட 

வஸ்து மலத்தினால olf Haw iL Lo புமுப்பொ இந் அழுத்துச் 

சரியும் போய்க்கூரை யாகியும், ஒன்பது ஓட்டையை யுடைய 

சூஸ்திரப்பாவை யாகியும், மலமும் மூத்திரமு Gea pss பாண்டமா 

இயம், ஐம்புலவேடி.ர் வாழும் பெருங்காடாயும், மேகத்தின்௧ண் 
தோன்றி நின்று அழியும் மின்னல்போல மாயையின்கண்தோன் றிக் 

கணகாலத்து அழிலதாயும், ஜஉசர்திரன்போற் கற்பித பிரதிபிம்பமா 

மிருக்கும் இம்மானிட் தேகத்தை மெய்யென்று கருதி அதைச் 
சுமர்துகொண்டு காமக் சடலில் விழுச்,.த, மூழ்க மூழ்கி, எழுக 8) 

ஏழூர் ௮, பல்லை இளித்துக்கொண்டு, பலவித துன்பங்களில் மோத்



௨௫0 ஆத்மயபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

துண்டு, எவாகள் கமொறுகிராகளோ அபபடிப்படடவர்கள் மா 

ணுக்கு காலத்திறகுப்பின் எப கண்டசையும நாகப் பிராப்தியுபடை 

வார்கள், 

ச + ‘ க்ஷ * . 

அப்பாச நகரா! அவிச்தியா ௮ராருபமாகிய 9) ayn & 5 BM 
* * ௭. . rn . . 

பஞ்பூக சேர்சக்சையா லுண்டான ஞானகா ப திரிய ந்தம் கர 

ணங்களையுடைய துக்ச சொரூபமான இரஈசர் ரக்மசைப் பற்றியும், 
ட த : 

BME IB WL! 1 னனையப 7 மிய/ப, அம் இதற்குள் வாரமாயிரூ , ந 

பலவாணன்பெருமையினைபபற் யக Cons GODT Mh! Byatt Uh} Lb அமி £510 Gia ar 

ளவேண்டியத அவயபான சாயி ரர கள் VD. QO FO 2 6 gS BMT oT 

ாவேண்டிய௰சா ud eo ara மதான்ரளை யடைந்து பிாபளிசாரலேோ 

செய்து செரிர்து சாரா வேண்டியறூ, சிராபாரஞய கிஞ்சிஞஞ 

னுக்கு மாயாகாரியமாகய இ ஈககனுலைச 7வபெ ருமான் இரவல 

கக்கொடுத் கருக்க, /,அபபடி 92% சத துமாதுகசென்னிஷடுக்கறு 

வைக்கொண்டுரடவுளாஇய நன்னைச்பொழமுதுபோற மி ஈற்கஇ யடை 
. . 6 . rb . ச ச . 

வதற்காகக்கொடுச்கபபட்டி நாகா 25 யல்வது வேெொன்றுக்கல் வ, 

சிவஞான சித்தியா 

௫ பாணிடப மள கானும் விசி து பானவாரு கூரம் 
ரு . க 

FID HF சைது பாடி பான்படிரி) காச வல் சு 

டத Pino 9 ர் வாணிடதக தவரு பணமீபல வாரண பபன்மாச ஏூட்பரர 

ஊனை Og oh LP By மா OL ot oF 2 1) Yori 4 ம். பதி 

இபபடியாகஈ இவ2பருமானைசசதொடு, இரவலாக கெரகெநப 

பட்டிருக்கிற சதென்பதை ஜீவன் அர ஞா ot bBo So wh BI Fl 1G 

தைத் தாமாகவுப, தமது சொககமாகவும், பாலியமயவவனம் கறபபு 

என்னும் பருவஙகளினாலும், வனிதையா போகமாதி yong otf! oa 

லும் உண்டாகும் துபைத்தை இன்பமெனக்கருதி ௮இல் மூழ்கி 

௮ வதஇிப்பட்டு அவலமாயபயோகிறார்கள். இபபடிப் பசுக்களாகயெ 

ஜீவர்கள் சரீரத்தில் சுதகதரத்தையம் அபிமானத்தையும செலுத்திப் 

பார.ட்டிவருவதும்தவிர, தங்கள் மீனைவிமக்களுக்குத் தங்களை விட 

வேறு துணையில்லை யென்பதாக நினைத்துக் சுவலையுற்றுச் சிவனடி. 

மயைமறம்மு காலகுதைக் மிக்கு கலையில் ௮வாசளையாலது இவர



புருஷத்துரோகமாதர்களின்்கதை. ௨௫௮௧ 

சகுளையாவ.து இயமனகொண்டுபோய் வியவொனாகல அப்போது இவர் 

சுள் யாது செயவா£க-, 

வைராககியசதகம். 

ஈவிலி னிமபன மசகளுக கொருதுணை 

நாமல திலையென0றோே ny 

கவலை பறறரன் ருணமறந கனையுனைக 

சால னாகொடு போயிற 

FUN LFF» திஙரைரா ொறுமபுரந 

தடுவையோ கு குகா 

சவலை கெஞ்ச ம சிவனலா தயிரகருயிர 

தானு மோதுணை யாபோ, 

ஜீலாசள இரவலாகபபறற தேககதை இரவலாசக கொடுத்த 

வன் கெரணடுபோய விவொானைனபதையோகிதது, பா ஞபூதத்தின் 

விகாரஏகளையும த தூவவகளினவிகாரகசளையும,உபா திததிரைபமுத 

லியவைகளை புமிபாககி,அசதகாகிய ௮னிததியயபொருளைக்சைகிட் 

4, ௮மராகோஸகிய7தவேசதிபனும மதறவாகளும போறறித்தொ 

(ம nel LD; பாமபொ ருளாகியு மிரா 

er pe aarti YIM மறறும ஞானசாதகங்களைச செப்து 

பே Parts foamatone uf (pura Crump na 21 80 ga dons s 

Bor CFs Follow MUTITL OF FSV GILT HART HO LOT SOF 

ஹஜீஷயககளிறமபான வழியேவிட்டு அதனசேடடையால ௮டா தாரி 

யககளைசசெயது பி.ஷடாகளாயப போடுராகள, 

சிவதருமோத்தாம், 

அரிய மானிட யாககை யடை.ந்தபின் 

பரம லோக பலததினைப பறறவும 

ஒருவி யேயுல கஞசிவஈ தோன்றவும 

nga bsaa மெண்ணில செனகொலோ; 

   
இரூவினையின் வ.மியரரய்வாது பொருச்திய of aye met iim an 

உவனாகளின்பமேவடிவாகயும,சுதோ தயமாயலிஎல்கில் by நாஞ் 

டக



௨9௨  ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

Blan Buyer, பிரகாசிக்கும் பராப.ரவஸ் துவாகியும், அகிலா ண்டகோடி. 

சைக் திருமேனியாகக்கொண்ட ஞானப்பிரகாச பதியாஇயும்,பிரம 

விஷ்ணுக்களாகியஇருவரும் தேடிக்காணப்படாத தேவதேவ மகா 

தேவனாகியும், இமையோர்தொழு மீசனாயும், பன்னகபூஷணனுமா 

புள்ளா சங்கரன் திறாவடி.யை மறக் து, சோற்றைத்தின்று வளர்க்குள் 

சுமையாகிய இந்த உடலைக் கடைசியாக எமலுக்குக் கொடுத்ஓு ௮வ 

மாசச் செயப்துகொள்ளுகி ர்கள், 

இப்படியாகக் காலனானவன் ரேச உயி/சளேக் கொண்டு 

போனதைப் பார்ததும், கொண்மிபோவதைப் பார்த்துக்கொண்டு 

மிருக்கறா யல்லவா? ஜீவர்கள் ஆணவமலக்கால் பறைப்புண்டு 

ஆசையே ஸ்வரூபமான மாயையாகிய வனத்தில் திரிர்.துகொண்டு 

காமிகளா யிருப்பசால், நிச்திய ஞானானந்த கிருமலனாயும், மலயத் 

ஹூவசன வளர்த்த பசு உஉளியம் திருமாலின் சங்கையு மாகிய 

கெளரியை ஒரு பாகத்தில வைக்கிருபபவனாயுமுள் ள இவபிரானைக் 

கும்பிட்டுத் தொழாமலும், மனோவியாபாரத்தை விர்த்திசெய்வதில் 

முயற்சித்தும், ௮ ணுவளவேலும் நன்மையில்லாக பொல்லாங்காகிய 

தீமைகளைச் செய்துகொண்டும, தத்துவ ஞானத்தை உபதேசிக்கும் 

சிவனடியார்களின் நேசத்மைக்கைப்பற்முலும், அரிய வேதாகமசாஸ் 

இரபுராணங்களை ஓதியுணராமலும்,செக்தாமரைப்புஷ்பத் தினிடத்தி 
லிருக்கும் பிரமதேவனால் உண்டாக்கிய அஞ்ஞான இருள்கிறைந்த 

ஆக்கையை மெய்யென்று ஈம்பி அதைச் சுமந்துகொண்டு வன் 

னெஞ்சக் கள்வராய்ப் போவதினாலே இவர்களுடைய யாதன சரீரத் 

தை ௮ம்மறலி கொண்டுபோய் தண்டனைசெய்து வாள்கொண்டறுத் 

தும், செவபிரானைக்கண்டு தெரிசிக்காத கண்களைப் பிடுங்கியும், சவபி 
சான் திருப்புகழை நித்தியம் புகழ்ர்துபேசாதுபொய்சொல்லிக்கொ 

ண்டிருக்கன்ற நாவையும், சிவாலயம் செல்லாத கால்களையும், மெய்ய 

டியார்களுக்குத் தொண்டு செய்யாத கைகளையும் துண்டு துண்டாய 

Gar gor dé gd, இப்படியாகப் பலவகையான ௮ளவுக்கடங்காத 

வேதனையுடன் அழற்பிரபையாயே மாபூதியென்னும் கரகத்தி லுண் 
டாகும்துன்பத்தையும் ௮றுபவிக்கும்படி. செய்விக்கன்ழுன்,
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மேற்கண்ட சரீரத்கை இரவலாசப்பெற்ற மானிடன் தான் 

இன்னானென்பசைக் தெரிர்துகொள்ளாமற் போவது விசனகாமா 

யிருக்கிறது, ௮கோ! இபபடியாகச் செய்துகொள்வது ஆச்சரியம், 

அப்பா சங்கரா! இப்ச7ரத்தை இரவலாக நீ பெற்றவஞாயிருந்தும், 

உன்னை நீ இன்னானெனபதாசதக தெரிது கொண்டவனு யில்லை. நீ 

இன்னானென்பதை ஈம் தெரிவிக்கி?ரோம்கேள். நீ இப்போது ஜீவனா 

:பிருககிறாப், உன் நீவபோதகம கஷ்டமானால் சிவமயமாய்ப் போகு 

வம்ரிபப 

பிரபூலிங்கலீலை, 

தம் மியலை பொமிகளும் 8யலை புந்தி 

Cug buw dam றினை பயங்கியா னென்னும் 

பாத நீயலை யென்றிவை ம னை BHO iL Lo Gorn &@ 6 

சோதி யாகிய பிரமமே *யெளர் Gero, 

தேகபோகத்தால் சிகமும் யானெனசென்னும் அசம்பாவத் 

தால் Bir oor A ன் என்று சொலலிக்கொண்டு மம்மசையடைஇன்ற சிவ 

போதமானது உனக்கு நீல்குமா கில் அப்போது ம சிவாய்விவொய். 

௮.கனால் தேகம முதலியவைக ளெல்லாம் பொய்யாய்ப் போகும், 

மேற்கண்டபடி சரீரத்தை இரவலாகப் பெற்ற மானிடர்களில் 

யார சனனகரகரத்தில் நின்று வெளிப்படும் பொருட்டு வேதமுத 

லாகிய கலைகளாலும் காண்பசற் கரிய சவபிரான் திருவடியை 

யடைய விரும்புகிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பொய்யுடன் 

கலக்த மாறுபாகெளையும் கேசு ௮பிமானத்தையும் பெண்டு பிள்ளை 
பண்டு பதார்த்தங்களில் செலுத்தும் யான் எனது என்கிற ௮பிமா 

னத்தையும் விட்டுவிட முயற்சிசெய்யவேண்டியது அவசியமஈ யிருக் 
கும். ௮ப்படி நீக்குபவர்களுக்கு உலகத்தில் பெருமையும், சிறுமை 
யும், விருப்பும், வெறுப்பும், இருதயத்தில் போர்செய்யும் சங்கற்ப 
விகற்பமும் நீங்கி மனம் பரிசுத்த நிலையை யடையும், 

இப்படிப்பட்டவர்கள் நினைவானது, சுத்தப்பிரமம் பரமாத் 

மாலாகியும் யதார்த்தமாயும் பிரஏருதிமுசலிய sre வியாப்பி



2.48 ஆத்மபோததட்பிரசங்காமிர் தம். 

யங்களாயும் இருக்கிற தென்ற எண்ணத்தை யுடையவாகளாத 

லால் அவர்களுடைப மறோகிருத்தி ௮னு வாயும் அறிவு அகண் 

டாகார சொரூபமாயு மிருக்கும். அனால் சொருபவிசாரணை பண் 

கதை அஞ்ஞானிகளுடைய Hw Dy ௮ணுலாகவம மனோகிருத்தி 

அ௮கண்டாகார மாகவும பெற்றுத் தமக்குத்தகக பிராரதிதுவவசத் 

தராய் சனன மரணத்தில் ௮ருகதி வருநனுவார்கள். எந்தச்சிதா 

பாசன் தெளிந்த ௮றிவை அரண்டமாயக கைபபழ்.றுகிறா?னோ ! 

அப்படிப்பட்டவன் இிகுசெயயும் ௮சையாகிய அஷ்ட பபேய்களை 

விரட்டியோடடுபவனாயும, சங்கற்ப விகற்பககூட்டங்களைச் துரத்தி 

அ தம்பண்ணுபவனாயுப, மாடையாலுண்டாகும ௮ரஞானததுடன 

போர்செய்து அதை வெறி கொள் பலவணாயும, பகதியுடன் வாழ்ந்து 

சிவனது அடியார்களுக்கு அடியாளாயிருஈது வேண்டிய பணிவிடை 

களைச்செய்து விபூதியைச் தேகத்தில சிறையப் புனைந்து உருத்தி 

சாக்ஷங்களைச் சரசாதிஸ்கானங்களிஉ தரித்து இறபபுப் பிறப்பாகிய 

பிணியை மாற்றும சிவபெ மானது தருகாமபா3ய ஸ்ரீபஞ்சா க்ஷ 

ரத்தைச் சதா செபித்து எகனாயும ௮கேகஞனாய மிடாகினத பசுபதி 

unGu ஈடேச மூர்த்தியைப் போறித் தொழுபவளுயு மிருப்பான், 

விஞ.--ஐயனே! நடேசபபருமான் IS CHUN HLL STS நால் 

கள்கூறபபடுகின் ற கே அப்படியா னல உபாதததிரையாஃளாகிய€ வர் 

௪ e ௫ ௩ =. a o 

கள் வெவ்வேமுக இருக்க, இவாகளையே ௮௩ ஈ மசனுசிய கடவுளா 

யிருப்பதாய் எப்படி சொலல3கூடும, அப்படி பாமாகிய வஸு ஏக 

மாயிருக்கிறதாயிருந்தா லது பலவாகப பினனப்பட்டி ருப்பானேன்? 

விடை.--கிாவிகாரராயும நித்தியராடும முகண்டி தராயும் 

இன்னும் அனந்த இலக்கணங்களை யுடையவராயுமிரா கின்ற வெ 

பிரான் ஒருவனாக விருநதாலும், பலபிமபங்க ளா sas Caren 

parr, gg எப்படியெனில், ஆகாய சூரிய ஜொன்றே நீர்ச் 

குடங்கள் தோலும் தனிதனி சூரியர்களாகத் தோன்றுவது போ 

லவும், ௮ரேக துண்டுகளாக உடைஈத ஒரு பெரிய கண்ணாடியின் 

எதிரில் ஒருமனிதன் நிற்பானாகல தான் ஒருவனே ௮கேக பிரதி பிம் 
பங்களாகத் தோன்றுவான்்்போலவும் காணப்படும், அப்படித்தோ 

ன்மின போதிலும், தோன்றும் பிரதி பிம்பல்கள் சூரியளையும், சன்'



புருஷ்த்துரோகமாதர்களின்்௧தை
. od 

னையும்தவிர வேறலஉவென்ழம், தோன்றும்பொருளொன்றே சத் 
தியமென்றும் சொல்லப்படும, 

சங்கமானது அநேக காமரூபங்களையுடைய ஈசைகளானபோதி 

ஷம தங்கததிற சு amr ext} இலல்ையாம், நகைகளாகிய பொருளும் 

ரூபஙகளும் போனபோதிலும தயகமாத்திரம எப்படி யழியாதிருக் 

இன்றதோ அதுபோல் பிரமமாகியபரபொன்மே பலவுயிர்கடோறுங் 

ச௨நது தோன்றும அகண்ட வடிவான பொருளா யிருக்கும். சொ 

ரூபததை மறைகக மாயையான ௮௫்ஞானவடிவாய்க் சோற்றிய 

தில பிரபஞ்சமாயும தேசமாயும எதாபபடடதாலஅப்பரம்பலவாகத் 

தோன்மிகின்றது, தனனை தானறிஈது crake, தனனைச் விர 

அனனியமாக வேுனறும இருபபதாகத சோற்றாது, தன்னையும் 

பிரபஞச ததினையும உள்ளபடி விசாரிகதுப் பராக்கில அப்போது 

பாம பிரமாமுதல பிபிலிகா)த பமியகதம பூரண ௮ gel wine Bay 

சைதன்னியமாக விளக்குவகாய் ஏறபடம, ௮ சுகசொருபமாயும், 

எலா வடி வங்களூக தானாயுமி ரகம். ௮பபடித் இருந்தாலும் அந்த 

அந்த அுத்மாககளின் கனமத்துக்டெக ஈல்லமும மிபாலலாததுமா 

கத் தோற்றபபமெ, 

இபபடி அ௮வவஸ்து ஏகமாயும, உபாதி ச௫ிதமாககின்.றுநிகமும் 

எண்ணரியஉயி/களது உளங்களில வாசமாயும,எங்குமாயும,எங்கும் 

நிறைந்த முழு முதலாயும் விளங்கிகிறகறதென்பதைத் தெரிந்து 

கொளள வேண்டி யிருகஈதால், சுருதி யுத்தி ௮நுபோகங்களுடன் 

கூடிய விசாரணையினாலே தெரிநதுகொள்ள வேண்டியத. 

சமுசார வாரியிற படிந்து கடப்பவனாயெ ஒருவன் சாராயம் 

கள்ளு௮பினி கஞ்சா முதலியவைகளை ஈன்ரய்ச்சாப்பிட்டுப்போசதை 

கொண்டவனாயிழுககையில் உலக லீலாவிகோத விஷயக்களைப்பற்றி 

அவனுக்குததெரிர்தைப பேசுவானானால், ௮வன் எவ்வளவு௮னக்த 
மாய்ப் பேசுலானோ அதுபோல, உலக விவகாரங்களை மதர்.த ஐம்பு 
லக் சாட்சி முதலான்வைகளைத் தொலைத்து ஏசபரவனாததந்சரரய் 
தின்று பிரமானஈத௮றுபோசச்தில் போதைகொண்டு களித்திருக்கு 
இிமயஞ்ஞானிகள்௮ர்.தப பரம் ஏக மென்பதையும் ௮தன்பளைனயயை



௨8௯ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

யும்பற்றிப் பேசுகிறகானால் மிகவும் பெருமையாய்ப் புகழ்ச் துபே 

வார்கள், 

அக்ஷரங்கள் தோறும் அகாவுயிரானது சென்று அவ்வவ் 

வ௯உரங்களை இயக்குவிபபதுபோல, பரமான்மாவாயே தவ 

மொன்றே சகலான்ம கோடிச ளிடததிலும் ௮ந்தராக்மாவாக கின்று 

அ வவவவான்மாச்களை இயக்குவிக்கும, 

சிவஞானசித்தியார். 

ஒன்றென மறைக ளெல்லா முமைத்திட வுயிர்க ளொன்தி 

நின்றன னென்று பன்மை நிகழ்சுதுவ தென்னை பென்னி 

னன்றவை பதிதா னொன்றென் ஐறையமக் காங்க டோறும் 

சென்றிடு மகரம போல நின்றனன் சிவனு ஷ் சோக, 

பிரமமான.து பலவடிவமா யிருக்கு மென்பதற்குப் பிரமாணம். 

திருவாசகம். 

கிலநீர் நெருப்பு நீள்விசும்பு நிலாப்பகலோன் 

புலைய மைந்தனே டெண்வகையாய்ப் புணர்ந்துநின்றான் 

உலகே மெனத்திசை பத்தெனத்தா ஜனொெருவலுமே 

பலவாகி நின்றவா தோறணோக்க மாடாமோ, 

பிரமமானது பலகோடி ௮ண்டங்களாகவும், திசைகளாகவும், 
ோர்களாகவும், உடல்களாகவும், தததுவஙகளாகவும், இன்னும 

டலவாகவு மிருக்கும். 

திருமந்திரம். 

தானே திசையொடு தேவருமாய் நிற்கும் 
தானே யுடலு£6 தத்துவமாய் கிற்கும் 

தானே கடல்மலை யாஜயுமாய் நிற்கும் 
தானே யுலகில் தலைவனு மாமே,



மகா 

சதா 

புருஷத்துரோகமாதர்களின்கதை. உள் 

தாயுமானவர். 

அகாவுயி ரெழுகதனைத்து மாகி வேறு | 

ய்மாகதென வூலரண்ட மனைத்து மாகிப் 

பகாவனவெல லரமா௫ யல்ல தாகப 

பாமாகச சொலலரிய பானமை யாகித் 

IFN Fh SVUASY LHS ஏிளெலலாந் 

கோயாத விவாக ஈத மாகி 

கிகரிலபசு பதியான பொருளை நாடி 

கெட்டியிரத துப போன்பா னினைதல் செய்வாம். 

இதுவுமகு, 

லனராகிப் பலவாகிப பலவாக் கணட 

வொளிபாகி வெளியாக யருவு மாகி 

Boyes சீ.தாகி மறறு மாகி 

நரசூட னுற்பததி ஈண்ணா தாகி 

இன்று காளையுமாய மேது மான 

வெரகையே யெமமானே யென்றேன் றேஙக்கிக் 

கனமுகிக் சகதமினாககுர சேதா வாகிக் 

கடி இனிலவா தருள் ௫௨ கருணை விண்ணே, 

திருவிளையாடற் புராணம், 

பணழயைப புனலாயக் கனலாய் வளியாஇ 

விண்ணா யிர௬ுஈடரா யிததனையும் Campers 

பண்ணா யிசையாயப பனுவலா யெங்கண்ணுங் 

கண்ணானா யென்னுறுகண காணாவா மென்கொல்லோ. 

இப்படியாக அர்த அடியார் சங்கானுக்கு உபநிஷத 

வாக்கியங்களின் போதனையைச்செய்ய சங்கரனானவன் 

சிலத்தியானஞ் செய்யும் அப்பியாசத்தைக் கைப்பற்றி 

ஞானத்துக்கே.துவான குணங்களையும் சவன்னக்களையும் உடை 
பவனாயிறுக்கும்போ௮, மோகனாங்கி என்றபேருடைய அவன்



௨௪௮ ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமீர்தம். 

மனைவி ரூபவதியாயும் சோரத்துவ ம்செய்வதில் சிறந்தவளா 

யுமிருந்காள். இப்படி இருக்க சச் சொனக்தசுயமபிரகாசமாய் விளங் 

காகின்ற சகளவடி.வான ஈடேசரிடத்தில் ௮திகபக்திருடைய இரண்டு 

அடியார்கள் பழனிஅண்டவரைக் தெரிசனஞ்செய்வதற்குப் புறப் 

பட்டுப் பழனிக்குப்போகையில் அவர்சளுடன் ச௩கானும் கூடிக் 

கொண்டுபோனான், அதறகுபபின் இரண்டு பாசம்கமித்து அவன் 
தன்னருக்குக் இரும்பிவகான், அப்படி. வந்தவன் சன் இல்லச்.தக் 
குபபோகாமலே அவன் ஊரைவிடடுப போகுர்போது தான் பயிர் 

செய்திருக்க கம்பங்கொலலை என்னமாயிரு£?றதென்று பார்க்க 
மேற்படி. கொல்லைக்கு நே ராயபபோனான, விகாசசற் காஉத்தில் பற 

வைகள் சானியத்தைத தின்று ௮ழிததுப போடாமல் அவைகளை 

தட்டுவதற்காகக் கொலல்யின்மததியிற் சட்டியிரு,க பரணின்பே 

ரில் தன்மனைவி ஒர சோரகாயகனுடன்கூடி. இருகதகைக்கண்டு 

சினம்கொண்டு ௮வாகளை அடிதது ௩ துனபபபடுத்துமபடி தரையிற் 

கஇடர்த கற்களைப்பொ,றுக்கி மடியிலவை௪.துக கொண்டான், இதைக் 

சண்ட ௮வன்மனைவி பயங்கொணடு ௮! ஆ! இந்த HUT SSG ga 

தப்பித்துக்கொள்ள உபாயம் ய/தெனறு யோசித்து மோகனாங்கியா 

னவள் தன் சோ ரராயகனைப் பார தது௪சசொலலுவதாவ.து, ஓ எனது 

பிரிய காதலனே! என் புருஷன் இதோ வருகிருன், நானதலைமயிரை 
அவிழ்த்துவிட்டு இர்சப்பரணின்பேரி லிரகது மஹ தொபபென்று 

குதிக்கியேன், இதோ பாணின்பேரி லிக் கும கறுப்புக் கம்பளி 

யைப் போர்த்துக்கொண்டு தடியைக் கையிற பிடித்துக்கொண்டு 
நீயும் என்பின்னால் குசி, அப்போது நான் ஒட்டமபிடி கசின். நீ 

என்னைப்பின்தொடாந்து துரத்திககொண்டு சையிலி நக்கும் தடியால் 

தங்க மெதுவாய் என்னை தர் அடி அடி, கான் EC ipP ips ga 

மூர்ச்சை போனவளபோலப் பாசாங்கு போட்டுக் கொள்ளு 

இறேன், கீ கொஞ்ச தாரம் போனபின் இரண்டு கல்லை எடுத்து என் 

புருஷன் பேரில் எறிந்துவிட்டு ஒட்டம்பிடி, பின்பு வன் இவை 

களை என்னவென்று வினவுவானாகில் நான் சொல்லும் வித. மாசச் 

சொல்லிக்கொள்ளுகிே வென்றாள், பிறகு இருவரும் மேற்கூறிய 

யடி செய்தார்கள்.



L ர த் aC TVS t ர உளி கதை. ஓடு 

அபபோது annie தன் மனைவியைப் பார்த்து. இதென்ன 
இபப்டி Pe ey pr எ துூன்பப பிவானே யென்று கேட்டான், 

7 ப குபோசவுககி ஈரா துவ ாானனு, காவலகா ஈறும் கொண்டிரு 

திபடியாள் இரண நாளாப வய பாரு வார சஇிஞறால விகாச்சல் அகி 

wim MCT RG Ty Yo யபோிறமாயக் சீம விபபட்கொனே 

சொயலைக்குவகது பாடின பரிய மி ப வலகாத்றும்கொண்டிருக் 

கையில காட. 2டரி யெனகிற சேவற் விகா/பானபயம்சர பூபத்து 

டன்வகது இந்ரப ப ரினமமோ Cv Dus என்றான் சின்னு, உன் 

புருஷனும் $யும வனகமுூப்பொமமமிட்பே பூசை போடுவதாக 

சொல்லி @) mori s@ar 4h டி பெய்யாமல wens /போனீக 

ராகசையால அ௮தறகாத௨ அம்ப Dy dw Map us) MODE nor QS ar 

wurst yt Oriol vy உன் பயபபட்டுப பபரின். பேரிலிருந்து 

OpPHB HS Ba, Y Pale வன்பிவழால் முதிதய என்னைத் தூரத் 

இருநுடியாலடிதநது & ௮தைப பா,த்மையோ இல்லையோ என்று 

மசாலலிப Der aun ௮திபா பபபயபபடடவள போல GE pe api ga 

Sapa yr0@ or Ga wt 5004 Qo Vs rsd WH Os ws 1 att. Daneu 

களையெல்லாப மெயமெெலாறு நபபிய துவள | நஷன் அவளைத்தன் 

மனை ௫. மெழுவாயழமை ம் றம் கொணடிபோய் பூசாரியை வரவ 

மைழ்து உடககையடி று AIG? buos ou anon ges Draw 5 

இது ப பின்பு But b wy b&b lh த பி) வகு 1) al 4B ப திரி ந்துப் 

போட செயமான, 

பொய்க் காட்டே யாகிய ர பமாயமன் எழிக்த இரண்டு கல் 

௮கள் சஙகரன் peu Nits, கயஸுண்டாடிச் சிலநாள் அக்காயத் 
. . ச் ரூ a ™ ரு ௩ ச 

தால துன்பப்பட்டு ந 2டசனை 2 மத (முதுகொண டிமுகமான, 

ஐயனே! ஈட சமன! சேசும-இரா இரியம் - மனது . பு.த்இ-பிர 

இருதி இவைகளின் விருகதிகணுககுச௪ சரம் சி.பாயிரானின்ற சிவபிரா 

னாயெ ஈடேசனே! உன் இருவடிவந்து சேரும்பொருட்டுச் சங்கற்ப 

மான சூட்சும சரிரத்தையும அதற்காதாரமான பஞ்சதன்மாத்திரைக 

ளையும் நியதிரளேச். து. வைகட் காதாரமானவித்தையையும்கிம்திகளை 

தீய் பொழுட்டு அதன்டயமான காரணசரீர ஸ்வரூப லச.ஷஉணத்தைள் 

1 8_



5 ௬() ஆத்மபோ தப்பி சககாமீரதம். 

தகெரியபபதெ தம ம்சான்கள் உறவை ஐ ௮தியாசக கைபபிடித்துப 

பெருமானாகிய உன்னை அனவா ஈ௩மும தீமானபசெயதுகொணடிருக 

குமஅடி யேனகலலவாலடி படட ரான அபைபபடவெகை கீர பராதனுக 

கொணடிருரகலாபாரி வாமி! உனனை ray Gms gu GD PuenBuy 

அடி.யேன ட்ப னர என்ன அபசாரம் மாய? FoT, BY யேன எனன 

பிழைகள செயஇரரரா புப,௮வைக?£ ப, பிது அ யேன ஜனன 

பாண. பிரவ TOHLINIM oN ரயு ச தர ர சி (க ரி ர் சட ஸ்ம ச] சி Wt 

டம், யானை (4h Heme (gf ( a eu Todt if oy யோ ரிகளில 

இனிபபிற வர 1 விரு Pero ui of MIG Tue மெ) புயையா 

ஈடேசப 0) ரப 

மேலான படாமாரய 4 புருட ரரசரரைசபெொல3ு ஞான 

காணடமாகிய உப ட சாகி புடிுரியா /சரடைசசடநச வ சானசதி 
இப விளங ரம Yur ஸிவ பப, று tas பூ. பாயாக PSO Fh Ol te I 
எனாயும, முப்பூ சதுபபபா முழு! /வபாசிமதி ரகாடடிஉ ராண 
டவ rey P igen சே 769) 1/0 விற அப்டியா பி ய்ய 4 பி 2. 08 னேநாடி. 

உனசழலைவுைய ணை சம FOE sb! LO YL WTI TORT GH digas 
(oo) 19 Th) gpl பிவிடைகளை 1 (ol ry 40 பே எச்யாவிமா எனோட Tb b 

எனபேரில ஐ Bans & நப உமைடாரமா பரதா பயனே! ey th 
பலவாணனே! 77 சே! சடப்பாப விரைய மேசப பேருமா 
னே! ஏன்று இவவாபசக மிரரசசி. ிரயழு வரரா. இறு இ ப 
பத. யிருக௮ ச்ச் ஹு (க என்மானவியின செயசைச பெலல)ப 
கப்டமானவைக சோனம பினனிட?ச மதப்து அவன விசனப 
பட்டு சோபரேகானை' Caw fuira den! அணணாமலையனே! ௪ 
வேஸவரனே! திலலைககதிபஇயே! FUSuet Ren Bema gator 
HO GEN Oey Donon அனபால நினை ததுவ hin 319. Cu ge 
GF நலலடிபவொோனே௯? இடபடிபபடட தரி மனையாடடியாக 
வது அமையுபபடி நேரிடுவதேனெனற சோலலிப புலபபி அவளை 
வீட்டைவிடடுத கிரதஇிவிடடுத தானும ௮றவாடரம மடைநது 
தவததிறகுச௪ செனறனை. இகத மனமும ஐமபுலாதிகளின வசப் 
பட்சே தன எஜமானனா௫ய ஆதம காயகனை மேற்கூறிய வியபிசார, 
ou EP aan படுகதும அயாததைபபோல Ha Bu UP 6 0 m தென்



புருஷ் ுோநமாதர்ளின்கதை. 2h 

* * ர ட ர 8 பதறகு இக்கசையும, மே ௩ரிப மாற ரிண்சகளைகளும் ஒரு ஈலல 
“ந + Neracmior IM se Ds, Autry Ouro 9H 810 G0 wigs Oi 

rr ச ச யலாநது வறிபபோரசராடவசக மகானானலா கூறவே அதைக் 

கேட்ட ௮ பபெரியவ ஈலாமி' அடி யேன சிவஃராளாகத தறவாசாம 

மடைகது திலலாசிறறமபஈ௩ததில இரநடம்புரியும ஈடராஜாரரத்தி 
ரூ * 

பினது தருவடிமடைய முயறசிரெபதுசொணடு வரடயேன. ௮ம் 
ம. er ச் ச 

முயற்சிகசேதுவாிய ளொயஎஞானபபொருளை உபரழசிப்பதற்கு 

ரய ஞானாசாரியன டைபாமையா ட மனமதயாபபிகின் ௮. ஆத 

லால் அடியேனியறறிய மாரவக ரா உற) ஙசிசமாக நளி மேத வரீரே 

எனககு ௮௮ ICU GI toh YWaKBITF» CoyoomA@uor 

ிரகதுக. று) அவவணணமே yurorreyaor அப 2பரியவர்ககு 

மகாவாக்கியாகதகை உபசோசி ப Mu sowes சையோ 

FOOT BD Mm uvishag ஞான வடைபிலிராு. பேரானந்தமா Oh BMI WN BT Gh Te (HP é 
ரய நடேசபரொன இதஙடிய மடைபுபபடி அரளசெயதனர். 

இல்விதமாஈ! காரிமட। நிபியானவ.. ரனபாலவடந ரிவரேசருக் 

(Gb mau or Russ we நிபநியை வரவி sar மனம 
4 m 

செடடமெனறும், அரசைரசெயிமா முடிய/ரெனறும  கூதினீரே 
‘ 9 1°’. (4 ( 

அதெனன YM Wa WHY Vod LOL] ML Ld வன் நேட ௮.கற்குமடா 

தபதியானவா ஐயா யேரரோ! மனம கொடி கொடிழு Bogus 

டக்கிச சிவபிபுன இநலடியை யடி மிரு துலக பமாயிருக் 

கும,தரநைபபத௮ாரவஇரசமாரச ட பபா களுபென 2 மடாதி 

பறியான௨। பறுபொ.ியாஉ அடிபிடவரம (9 கரண [இற dh. pio 

(7 ப் 

விபம்மரனோ? செல வாபா டை 

ரஷக ராமாராரளின்கதை முற்றிறறு,



Dewinu ip 

திநுச்சிற்றம்பலம், 

ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமா தம், 

ழமக 

ஆரமுவடபிரகாணம். 

மனோவிலக்ஷண ம, 
டட 

சிகொழியென்னும் பதியில் சற்றேறககுறைய நாறு ஆண்களு 
க்குமுன் விஸ்வகாதன் என்னும் பேருடைய ஒருவனிருந் தான், இவ 

னிடத்தில்,வேதாகமசாஸ்திரபுராணஞானங்களையெல்லாம்ஐ.தியுணர்ர் 

தவராயும், தூயமனத்தையுடையவராயுமிருர்த சவநேசராயேஒருபெ 

ரியவர் வந்திருந்தார், அவர் விஸவரா தனைநோக்கிக் கூறியதாவஅ, 

அகண்டாகார ஞானத்தினால் ஜீவசாகரியாயிருக்கும் கூடஸதரை 

மறைத்திருக்கும்மாயா காரியத்தாலுண்டானபகக்க ளாகியசிதாபாசர் 

கள் ஐம்புலவடிவத்தாலான சரீரத்தை அடைந்து மோகவீஷய இச் 

சையால் வேடன்விடுத்த வலையிலகப்பட்ட பேதைமான்போல் வார் 
தாங்கும் கொங்கையர்களுடன் கூடிவாழ்க்து அதில்மகிழ்ஈ ௫ ஸ்ரீ௮க 
லாண்டகோடி பிரமாண்டகாயகராயும் ஜகத$ீஸவாராயும் வேதங்கள் 

வேதார்தங்கள் ஸ்மிருதீகள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள்பெறாமையா 

கக்கொண்டாடிப்பேசும் சர்வகாரணமா னசிர்ச்சலட் பிரமமாகய உமா 

தேவிபங்கனை ஸ்மரிக்காமல் பாவிகளாய்ஜனனமரணத்தையடைஈது 
அன்பப்படும்படிநேரிடுவதாயும், ஆனால் யார் ஆணவம்சாமியம்மாயை 
என்னும் பக்ஷிகளைஐட்டி அஞ்ஞானத்தைப் போக்கிக்கொள்ள 

முயற்சசெய்கிருர்களோ? அப்படிப்பட்டவர்கள் மலத்திரவல்க 

போக்கு, சித்தசுத்தியாயெ தூயகுணத்தையுடையஅடியார்த் ae   
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ிகசொரம் மாணிக்கக்குன் ப, வேசுகரமணியாய், இச்சையை 
'யொழித தவ/களுக்கு எபயபோனும் ஓுணையாயிருப்பவராய், நான்கு 

ளே ரஙகளின் போருளாகிய உ பதிஷூதவார்கியங்களினுடைய முடி 

off ov விளங்கும் இ?க௫யப்பொருளாய், இக்திரியகோசமா யிருக்கும் 

பிரபஞ்சமெலலரமசைதன்னிய விவா திநமாகவிளங்கும்வஸ.துவாகியு 

மிருக்கின்ற சிவபெருமானுடைய ஸுடியராகளைநேடித்து ஞான நால் 

களைவாசித்அபபயிசசெய வச்சால அஞ்ஞான இருளநீங்கி: வ 

னன்னியோர ணுவு மசையாசெனும” பழமாழிக்ணெங்க ஆன்ம 

கோடிகட்குப போகத்தினை டி.ரு வைப்பான்கருதி அவர்சளையசை 

விப்பான் அருட்பெருரஞு சபையில் இரநடமபுரியும் அருட்பெ 

ரஞ் சோதியாகிய டேோபபெருமா டைய பாகதாமரையாகிய 

கருவடியையடையததமஃசதகா யிரு/குபென்று அந்தச்செகேசர்கூறி 

னார். இபபடியாக! வெரேசா௯ Dumpa@ acs. விஸ்வராதன் அவ் 

gta ma qu ஜா பரிய மடக ௫ற..அடிக் ரடிபோய்வேதப்பொருளை 

மெறகொண்ட பல நாவையும் அராயந்று, சைவசித்தாக்த நெறித் 

தலைவரரயும் சிமிஷபாசதிரம் நிலைபடாலு அலைகின்ற மனத்தைச் 

சிவசாசுகமாகிய கயிறறுர்கட்டி, ஒருகிலைபில நிறுத்தி, தூலமூதலி 

யனவாயய உபாதிததாயககளை நானென்றமுநதி யிருக்கும் மயச்ச 
மான ரிவபோருத்தைக் கெடுத்து, சித்தசுத்தியால் ஆத்மசொரு பமே 

நித்தியமென்றுணர்து, அத்மஞான சாட்சாத்சாரஸ்வரூபத்தை கிரு 

விகற்பாங்க நிட்டையிறாலுஞ் சோபாதிக கிட்டையினாலும் சலட் 

சண விலட்ரசணவிதமாசக வுபாசனைசெய்து, ௮$தகையநிட்டைகூடா 

தலழி பஞசாக்காத்தில யகாராதி நகாராந்தம் பிஜமாக ஈசானாதி 

மந்திரங்களை யங்குஷ்டாதி கநிஷ்டாந்தமாகவும் ஹரஸ்வப் பிரண 

வாதி யகாரரந்தம் பீசமாக இருதயாதி மந்திரங்களை கறிஷ்டாதி யங் 

குஷ்டமாகவும் நிய9தீது, சரசுமூதல் பாதாக்தம் இருதயாதி அஸ்தி 

சாந்தம் அந்தப்படியே கியசிதத, பஞ்சாக்௩ரத் இனாலே பஸமீகரணம் 

பண்ணி, இருதய கமலத்தினடுவே அன்மலிங்கத்திலே பஞ்சப்பிரம 

ORL MBPT த்தியாகெ Farha சேவரைப் பூஜைபண்ணி, குண் 

ஒனிமஸ்தகத், தில் காபிகுண்டத்தில் வைந்தவாக்கனியிலே சர் திரமண் 
த Se] ani 5 61d 81 ain ஓமம்பண்ணி, புருவமத்தியத்இில் தூலாக் 

ies Dinan in, or யுவனனிபிீசத்தையுச்சரிக்அு,சமாதியடைந்து,   
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ஆஞ்ஞாச.த்தி பிரேரிக்கச் சவானுபலம்பெற்றுத தன்னையதிர்௮, 
பரனையுணர்ந்தவராயுமிருர்த அக்தமடத்துககுத தலைவராகிய மகா 
னைக்சண்டு வணங்கி பா தம்பணிர்து எழுஈது அ௮வாமுன் கைகூபபி 
வணமல்கிகிற்பான். அவ்விடத்தில் ஈடக்கும பிரசங்கத்தைக் கேட 

டுப் போவான், ௮ வன் லெநாளாய்மடத் தக்குலராமலிருந்தான் ௮ப 

படியிருக்க ஒருகாள்மடத்.துக்குவதவனை அமமடாதிப நோக்கிப் 
பாதம்பி! விஸவராதா! நீ முன்செய்தமாதவததால அடிகடி. இமம 

ட்தீதுக்கு வந்து பிரமகதிற்கு அபினனமாயிருக்கின்ற பரையசை 

வான மாயையிற்ஊோற்றிய பிரபஞசததில சகலகேவலமெனலனும் 
இரண்டவத்தைகளோடும் சோகதுவூிககும் சீவாகளுக்குண்டா 

யிருக்கும் உபாதியைபபற்றியும், சத்தபபிரமம மாயாசமபந்தத் 

தாலே ஈஸ்வானென்.றும் ௮விதயாசமபஈதத்தாலே ஜீவனன்றும் 
விவகரிக்கப் படூகின்றதையும, பசுபாசஙகட்கு முதன்மையாக 
விருக்கும் பதியினிலக்கண சதைபபறிபு.உ,றுப்பஇிசெய்யாகி ன்ற 

பஞ்சூருத்திய விலக்கணத்தைபபற்றியும, ௮பபஞ்சகருததியகதால 

உண்டாகும்சாக்ரொதிய பஞசாவததையின இலககணததைபபந்றி 

யும், வன் என்னுகதிருகாமம இன்னது என்பதைப்பற்மியும, ௮. 

சடவுளுக்காம்தனமையையும,அககடவுளாகய சிவததின.துதிரூவடி 5 

தெப்பமே சனனசாகரததைக சடபபிதது மூகதிஎனலுபபேரின்ப 

நிலைக்களையில் உப்விகரும பராசகத்தைபபறமியும், ௮ததெப்பத 

தையடையுஞ் சமயம் வை$க சைவசுகதாததுவித சசசாகத சமய 
மாம் என்பதைப்பற்றியும், அசசமயம சரியை முதலாய கானக 

மார்க்கங்களைக் காடடும என்பதைபபறமியும், இவை முதலிய இலக் 

சணங்களைப் பறறி நகடகரும் ஞானபபிரசலகத்தையும, வேதப 
கட்குச் சிரங்களாகிய வுடரிடதஙகளுடைய சராமான அரததத் 
திலுண்டாகும் ரகூயப பொருளையும், வேதாகத மகாயாகலயேதீ 

தாலுண்டான வேதரகசியத்தின் பொருளையும் கேட்டுக்கொண்டு 

போகப்பட்டவளாயும, சா.துசங்கம் சாத்திரா தீசபழக்கத்தில் பிரீதி 
யுள்ளவனுாயும், சகா ஈஸ்வாபக்தியையும்,குரபக இயையும் கைப்பு 
ன்வஞயும் வேதா கமங்களிற் கூகியநெலிசெல்லாக்குப்பிறப்சிறய்மு 
நீல்சாதென்பதையும், வெனடி த்திருவடியை மறவாது சரியை 

கச்செய்கின் ற ரிவாகளிடம் கொடிசாகய கூற .றன்வங்க; அ 
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னென்பதையும்பற்௮ி, ஈமமால்பலசடவைகளில் எதேதுக்கூறப்பட்டி. 
ரபபதை அடிககடிகேள்வியுற் றுபபோகின் றவஞயிருந்த நீ இப்பால 

சிலமா தங்களாய் மடத்திலடஈதுவரும பிரசங்கத்.துக்குவராமல் திவ 

அிபபோனத றகுக்காரணம யாதெனறு வினவினர், அ.ரற்கு விஸ்வா 
தன, ஐயா மடாதிபதியாகிய ௮ண்ணலை! அடியேன் வியாபாரமூல 
மாயக கப்பல யாரதிரை போயிநாது ஊருக்குவந்து இரண்டு 

மாதமாகிறது. வியாபாரவிஷமகதில ௮திகசஙகடம் நேரிட்டிருக்த 

மையால் அடியேன்தஙகளை வாது கண்டு?ெரிசிக்கக் கூடாமையாய்ப் 

போய்விடடது எனறனன. 

விஸவகாதா! இதசெகமுளளபோே வேதங்களையுணர்ச்சசவன 
டியாசேலை-சிவாலயசேவை-சிவசினன தா ரணம-சிவலிங்க தரிசனம் 

சவதிடுபபணி-வெசரிக திரபா ராயணம-சிவபுண்ணியசா தனம்இவை 

களைசசெய்லு தயசளைபபற ய ௮ரா இமலசததியையும் ௮தனாலுண் 
டாகும் மாயைடிமபோககி நிதுதியானஈத ப வாழ்வைடையமுயற் 

சிசெயயாமல் ௮கனறு அறிவைக்கெகெரும் முமமலங்களை நிலையா 

கப பிடி நதுககொணடு பி,பஞசவாசனை.பா லுண்டாகும் அஞ்ஞான 

சமசாரிகளாயிருபபவாகள போக வைலஸ்வரியங்களை அடைவதற்கு 

அ௮னேககரும பேதஙகளாகிய கருஷிகளையே செய்துகொண்டி.ருப்ப 

கன்றி, பாபபுணணியஙகள் இனனதென்பதையும், ஆத்மாகாதீம 

விலஃசணம இன்னதென்ப சயம் தெரிமதுகொள்ளாமல், அ௮ஞ்ஞா 

னதசால பனேசைங்கற்பம வீரியப பற்ற வற்பவறினவயுடையவாக 

ளா யிருபபா£கள், இதனாலேயே இவாகள் அராதியாயுள்ள பதிபசு 

பாசமென்னு முப்பொருள்களுள் பசபதியைகோக்காது பாசத்தை 
யே கைப்பற்றிககொணடிருபபதில் ணரிசசயமென்பசை யறியா 
மலும், உலகத்திலுள்ள ஞான நூல்களைப் படித்தாலும் ௮வற்தின 

அ பொருள்களை Aue ௮றிஈது கொள்ளாமலும், உலகாசார 

'வழச்கத்தில் ஜணுவளவாயினுக துறந்து உள்துறவு கொள்ளாம 
தம், போவதினாலே எமன் இவர்களைவிடாமல் பிடித்து இழுச்சச் 

அள) அழலூகம் கொண்டபோய் அவ்கிடத்தில் கோல்தொண்டு 

கரளாலறுத்தம், சூலத்தாற்குத்தியும், நெருப்பு eT) 

-ப்தீ தம் ஆசெயஇவ்வேகளைகரேச் செய்வானேன்ப



௨௫ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

.தயும், பின்பு மிருசசண்டாளமாகிய கர்த்தபத்திற்கும் ழோ 
சர்துக்களினிடமாகப் Dong துன்பப்படுிவா மென்பதையும் 

அ.றிந்துகொள்ளாமல் இவர்கள் மோகமயமான பாசத்தால் ௮0ுத்ம 
சம்பந்தமான விஷயபோகமெலும் பெருங்காட்டில் உலாவும் தேகக் 
அக் குரித்தான விடயவாசனைக் குள்ளாகி) சனனக்தை பா 

ரூமல் கிலைபெறச்செய்யுமபொருட்டு ௮ஞ் ஞானத்தின றும பாபத்தி 
ஞஜும் பிரார்த்தகர்மத்தினாலும ௮பபடி.செயதுகொளளுகழுர்கள், 

வினா, ஐயா ! பிரார்த்தகர்மமென்று சொலலப்படுவறு யாது? 

விடை, பிராரத்த கருமம்யாதென்னில, சிலர்கள் முன்ஜனனங் 

களில்செய்க இருவினைகளின் பலனென் ௮சொஃலப்படும், 

வினா. ஐயா ! மானிடவுடலையெடுத்த கிஞ்சிக்ஞர்களாகயெ சிதா 
பாசாகள் பிர திஜன்மங்களிலும்செயயம பாபஙகளுரகா க மரணா$த 

காலத்தில் காலன்௮வர்கள் உயிரைபபாசக்கயிஙமுற்பிணித்துவருத்தி 

எமலோகத்திற்குக் கொண்டுபோய் பலவிச தண்டசைக்குட்படுத் 

துவதாயும், அதனாலாதப் பாபிகள் பாபக்குற்றத்தினின்று விலக் 

கப்படுகிரார்க ளென்பதாகவும்சொலலப்படுகறதே அப்படி இருக்கப் 
பிராரத்த கருமம் மீண்டும் உண்டாவதற்குக்காரணம் யாது? 

விடை, பாபஜீவாத்மாக்களா யிருப்பவர்கள் மாயாப்பிரபஞ்ச 

வாழ்க்கையிலிருககும்போதுகருமார்த்தசாமமாகிய அபரபுருடார் தி 
தமூன்றைச்சொல்லும் வேதத்தின் கன்மபத்திகாண்டத்துக்குங் கா 
மிகமாதியாகமத்துக்கு மேலான மோட்சமாகிய பரபுருடார்த்தத் 

தைச்சொல்லும் ஞானகாண்பரிமாகிய வுபரிடத)த்தில் விளங்காநின்ற 

மசசவாக்யொரத்த சொருபனாகய ஈடேசப்பெருமானைப் போற்றித் 

தொழாத தப்பிதத்துக்காகவும், இன்னும் ௮ளேக டாத சாரியல் 

சின் செய்கையா ஒண்டாகும் திமைக்காசவும், அவர்களுக்கு 
எமலோகத்தில் முழுத்தண்டனை விதிக்கப்படாமல் பாரவத்தின்பிர 

மீணத்தில் ஒரு சறுபாகத்துக்கு மாத்திரம் கண்டிக்கப்படுவதாழஜ்; 

முழுத்தண்டனை செய்கிற தானால் அசை ௮௩ ஆக்காச்கள் சித்த 
வல்லமை யுடையரா யிராமென்பதாக எண்ணிப் ஸர்த்தின், 

   



மஜேவிலக்ஷணம். உ௫எ௭ 

பாகககசைர குற்றசறினினறு 22 விமிவசாபிநபபஇனாலே சேட 

மாக சினறபாபமான ௮ பீராரகரகருமமாகநிற்குமபடிகேரிடுவதாகச 

சொலலபபரிரிறது அன்றி, ப,பிராததுவபனலுபவிக்கையில சகோத 

போகாகளைச செபகவகையாசகசொளளாது கருததுவசையாசக் 

சொள்ளுகலின ௮கரசது ௮ரசனமதி யே அகாமியமாக 

வட௫தது அவவலாகாமிடபா பிராராஈநுவபாக7 செனமககளதகோறும 

தொடருமாகலின விவாத பெனமாரதினும பிராரத்துவமுண 

டாம, 

இப்படியா அராஞாகம அவாணமவிடசேபம மாயைநல்வினை 

தீவினை பிரா கககரமமாகியமா வினை இவைகளாம கிடைத்த புமுக 

IG WAWIOHUS MIF BUI MIT HHL பஞசகோசபா 

Au uusyy Beg sOrry nu ரநபமான உடலை எடுததுசகொண்டு 

Qagus5g7 5 ava sin lu ut atgoueally சமபநதபபட்ட 

அவிகதியாசகிதாக௱ரகிப சிசாபாரு/கள இ பவுலசததுககுவருபபோ 

துயாதொருபொருளையு ௨ கொண? வ மவாசளலலா, அவாகளால 
MIT AS BUC பதிவகம் சேமம செயதுவைகதிருஈகபொ 

ரூமா ௮வாகளுபி। உடலைவி_பப Cura Dy ௮பபொருளகளைக 

கூடமகொணடுிபோவாச எலல, ௮லாக ஸிவவுலகததில கநெகொள 

Py £2 இருபபவ/ களுமலலா இவாகளமீணடு மீணடெடுதத உடல 

களையு மவாகளுணடபாலைபம கணமகுபபாரகில மாழுயிரக௨த்துக 

கு Gua rar aril £7 Ho, 

சிவசங்காகவாமிகள. 

oD 55307 on see Tp மீனமெதெததாயமர 

கெபடுதரமுலைபபாலனைகதஙகூடடி - ADS gaat 

பைகமாகணைததுயிலும பாலாழி யுஞ௫ிறி ம 

மனனாசிதபபாமத வா, 

ஞானவாசிட்டம். 

கையினா லறையுண்ணும பநதுபோல் சாலனாலறையுண்டு 
இர்ஜ்ர்லொ ௪) மெயபிலே பு. குகஇளைத்தும விவேகமபெத்று%”லிர 
அல்சர் சிலர் பிறப்பின் மீளவிழ்ஈதா) மைபினாவ்மூனறுலகுு பண 

ih. 
  



௨௫௮ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 
ச் e ர 4 ச 

இிசெய்து லறறிற்கும்பபாமாகி வளர்நது வாளா, பொயயினான்் ம்5 

விரிபும் வேலையூடைபொருதிமைபோற்பாபதததேபுரிரதாயமற்றும, 

ஜீவர்கள் ௮ஞ்ஞான இசையில வச் துவமுதற் பிருதிவி 

தததுல Byes த௲துவதாத்துவிகமாய் நின்.று அவன் 

அவள் oY Mousa ள்ட்டி யுணரபபடும டசுவாதி பாகியேக 

இரிய கோசரமாய்க்கா ணம பிரபஞசவாசனை பில முயன்று பாயா 

ரூபமான சங்கர்பவிசா பங்சகனிஞலே சொடிய மூனோவிருததிடைக் 

கடாதிவிவையஅள்ஞான தில் செலுத்தி/காபச்குரோ தலோாபமோ 

கமதமாச்சரியங்கரின்வவலபததால அராசகிருத்தியா திகளைச்செய்து 

வாணாளை வீணாகக்கபிர மு அவமாயபயபே?ராகள். இசசிதாபாசர் 

கள் ௮ஞ்ஞானைத்ைதைப பாம் மெய்ஷரானத்தை அடைய ஆத்ம 

சொரூபத்தை Wat id நாலகளை யாராயரசிசெயது BF Bad 

சாரஞ்செய்் து௮ததத்துவங்களை ரகளை து சரவணமனன நிதித்தியா 

சனபலத்தினால MBF aru anol சாஸ்திரார்க்தங்களையு 

ணர்ந்த செவனடியார்களுடைய சகாயமபெற்றுச சகலமும் பிரமார்ப 
பணம்பண்ணி யான் எனது எனறும செருகசறுதீதுச் சிவபிரானை 

சலனமற்ற மனத்துடன் ௮னலாகம்போற்றிக தொழுது தட)துவஞர 

னம்பெற்றுப் பாவனாஜீதமான துரிய/மபத்தை அடைய முயத்சி 

செய்யாமல், அஞ்ஞானமாகயெ சக்கரத்தில உடசாராது ஊசலாடிக் 
கொண்டு சாயையென்லும் குபெபததின் துக்க கதை சமசதுபொண்டு 
யானென்றும் எனதென்றும அ௮பிமானிககபபடும் பொருளாயுள்ள 

தீணுவா இகளை ச் சன்றுடைமைகளாக அபிமானிககும் அுகமபாவத் 
தால் மயங்கி யார் தமோலிமயங்குமுர்க ளா அப்படி ப்பட்டவர்க 

ளைச் சிவத்துரோகிக ளென்றும், அக்துமத்துரோகெ ளென்றும், 

பஞ்சமசகாபாசுகர்க ளென்றும், ௮ஞ்ஞானப் பிரஷ்டர்களென்றுவ் 
கூறப்படும், கையால், இராமா இராவணசக்காரம்செய்து செயம் 
கொண்டதுபோல் யார்மனமுதலியதத் துவங்களாயெசேனைகளுடன் 
அ௮மர்செய்து அவைககா௪செயித்து சுவாதினப்படுதஇக் கொள்ளுக 

ரார்களோ அவர்களை விவேகத்தில் பெரியவர்சளென்றும், மதான்ச் 
ளென்றும், விடயமெனும் பகையை Quah Raa gb aries ie 

. yh PUN te, பணம் « 4 ச ச ரிம் we Us 

களென்றும் கூறப்படும்,
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சநதூக்சுக்று /குப்பீரமா ப்ப்பிரவிபிணிப்பட்மிக்ியாகின்ற 

GM MOT BOSE HAM MCU HBS Sara ag Ga உண்டாரும் 

பக்தை இங்வளென் றா சாலை அசாத்தியமான "காரியமா யிருக் 

கும. மனமுத 38 நாசமாகின் ரிவன் முத்தியும், அருவராசமாகின் 

விமேசு UP HR Ol BIO கூறப்பமம, துன்பமாகிய பனம் ந௫ூந்கில் 
‘ bt} 8் ௩ 

சொாபஞ்சபாயாபோகானுபவிவலை பனபனறுரஞுநஙுனகரைபிவ௨உலோ OF . Gh Oh 1 ow, 
SGT HH oT UN Da gy, ype a gor rin aa an a) Bi விவ 

‘ ‘ ட ர் ர் ௩ 4 

காரங்களைப் 19) Dw FTW'o, Yess சசையில் நுரியமான பிரமவிலா 

FOB UA PUG dor Bis Hr Tol ths Ho, 

விஷ--ஓயா! மனதைக் ரமனம என்க 0 மி மாறு i பனப் 

படி. சொல்லவேணும், 

Aim —ph pew Pavui சலலாபல்ப ந ரச்திமியங்களின் 

su ஐடி கதிரிபும் கர்ளாமனானது. சக முாமாகிக் கண்ட 

சண்டபொ நுளசோமகிம கணிபபடைந்மா AG wer, Raw பொருமை 

KAU GAT bh BATA புட்டி விசடபுகதி கபடர்செய்கை ரூயு 

க்திசோரப புண/ச்சி கருவம் இறுமாபபு அகங்காரம் செருக்கு 

மாதை அகரதை கரக்சக்தனம பாசரஙுகு கள்ளஉறவாடி மோசம் 

செய்தல் அசைகாட்டிமயக் கதல உனைதீதைஉண்டுபண்ணு தல் அர் 

கியரைப் பழித்தல் நிங்குசெய் நல் நன்பிமறத்சல் தரியா தீதசிலையில் 

கோடிரூரியபபிரகாசமாய் விளங்கும் ஈடேசபபரமுமானை நினையா 

இரு க்கல் இவை மூதலிய அர்க் குணங்ககா யுடையதாயும் வஞ்சமூத 

லிய தீபகுணங்களை பறைஜ்றுக்கொணடு வெளிக்குச் APA gt 

போல அபிநயித்துப் பேராசையுள்ள தீஈசெயல்ச் செய்துசொண் 

டிரூப்பகனாலே மனத்தைக் கள்ளமனமென்று சொல்லப்பட்ட, 

அஞ்ஞானம் இம்மனத்அர்குத் தோழியாகவு மிருக்கும், இம்மனம் 

அளவில்லாத பேசு அ௮த்தியாசங்ககா யுண்டுபண்ணி ஒன்ஷ்றகிட் 
டொன்றுபற், பி ஒண்றினும் இறையள வேனும் கிலைபடா.து சஞ்சரித் 

ae திங்குசெய்து கொண்டிருக்கும், இம்மனம் வேசாகம வழியில் 

தடவாமல் குடிலகாம்பீர வளப்பதையுடைய குடிம்பமாயா கற்பி 

ப்ச் இது ie: பொய்ச்சாலமாகியசம்சா ர சாகரத்திலமுச்திம் 

கல்கி தேனில்விழுக்.து வருந்தும் சயைப்போல் 
ல்மாதர் தம் ஈயனக்கொள்ளைச் சுழலில் அகப்பட் 

    

  



௨௬0 ஆத்மபோதப்பீரசங்காமீர்தம், 

டுக்கொண் டமலும்படியாகர்செயது தூன்பபபடுத்தும், இம்மன க் 

துக்கு வடிவம் சங்கற்ப ரூபமாகையால ௮ச்சங்கற்பததில அம்ம 
னம் பாவமே ரூபமா கிய விடயவளதுக்களில் மோகரூபமாய்ச சஞ்ச 

ரிப்பதால் சகலததையும் சுற்பனணைசெய்து அளவிலாக பொல்லரங்கா 

யெதீங்குகளைச்செயது வருவதே ௮தற்குச சுபாவமான தொழிலா 

யிருக்கின்ற து, சங்கற்பரூபமாகிய மனம எந்தெந்த விஷயங் 

களிம் செல்லுகின்றதோ அரத அக்கலிஷயங்களிலி ந௩து௮ ௪ குதி 

தக்கபடி நடத்துவிசகுப, அகையாலகான பனச்தைச் கலஷ்ளமன 

மென்று கூறப்பகெ'று, 

லிஞா--ஐயா ! பனச்துந்கு 3) ுண்டா?அபபடியுண்டா யரா 

தால் அதின் சொரூபம் இனனதபைதாசச நேரீரதுகொள்ள? 

கூடுமா? 

விடை--ுபமிலலை. அஞலை நீவசபரா, ரசமான வாத்மளமர 

enn un Du WET DIT TF HUW on lh Fil Al 1 VQ வபாய் விஷயங்களிப் 

பொருக்துவதே அகற்கு வடிவம, இபமனததிறரு உ கொழிலயா 

தென்னில், ராயானது சோறுபோட்டவன பின் தொடர்ந்து. செல் 

வதுபோல் விஷயஙகளின் பின்சென்று போவதே உரியதொபி 

லாகும், மனமென்னும் பேய் ஆசை என் அடையைச் தரித 

க்கொண்டு சோரததசொழிலகளை யெலலாம செய்து ப௫ழ் சிபி 

னாலே ிற்றின்பத்தில் சொக்கட்டா னாடிச2சாண்டு சளிப்பும் 

ருக்கும், இந்தக்கள்ளமனத்தை இப்படியாகப் பிமா?ரபிக்கம் 

செய்வது மாயையென்று ஒருபோருள இருககிற தலஉவா? அத்த 

மாயை எங்கேபிறந்தசென்று வினவில, ௮ஈ த மெசங்கம்பத்திலே 

பிறந்த. மாயை என்பதேமனம, இர்தமாயையி 2ல அண்டபிண்டம் 

௮ரிகரப்பிரமாதி ரூபபேதமுண்டாகிறறு, அறிவாப் Hope wer 
மிஃலை, மனமாய் நின்றுலறிவில்லை அறிவே சவம். சிவமே அறிவு, 

மனோபாவமே பிரபஞ்சம்.பிரபஞ்சமே சரீரம்,சரீரமே சத்துவம்.தத் 

தவமே விந்து, விர். தவே நாதமாகும், 

விஞை--யோ! இந்கமனத்தின் வியாபாரச்சேட்டை எப்போ 
நாசமடையும்?
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விடை--ஜிவனுக்குப் போச்சா தன மாயும்,மேகத்தின்கண்தோ 
ன்மிரின்று அழியும் மின்னல்போல மாயையின்௧ண் தோன்றி ௮மி 
யத்கக்கதாயும் இராநகின்ற இந்சச்சரிரத்திலுண்டான அபிமானத் 

தை ௮ ஈதச்சிவன் விட்டுவீட்டால் விடயவாசனஞமயமான மஜனோேவியா 

பாரநாசமடையும்.. ௮பபோழு மனம் சஇத்திறகரைற்று ஏச்சித்தின் 

பயபாய்ப பிரகாசிக்கிற தாயிருக்கும்.இப்பிபாது மலமானது €வாத் 

பாவின்அசிமசொருபம்தைமமைக்திருப்பகால் ௮ம்மலச்திசைய நிங் 

காதவரையில் விடயலாசனாபயமாகிய மனோவியாபாரம்காசமாகாது, 

WAU GE FOF மடையவேண்டு மாயின் வெளிமுக வியாபாரத் தனை 

மொஜித்து ௮அகமசமாய்கின் ற அருளே சாரகமாய் தஅனர்சசபேசன் 

அிருவடியிலன்புபூண்டு அனர்தானுபவபாயிருக்கின் றகாலத்து மனே 

வியாபாரமின் மம, ௮தறுஎ௩கனமெனின்,மனபானதுசா/க தவண்ணம் 

விளங்குர் தன்மைச்தாகலின் ௮ம்மனதக்தினை வெளிஸுகவியாபாரத் 

நில்விடாறு ௮௪ முகத்தில் சிறுக்தி ௮றிவின்மயமாக விருந்துவாழு 

தலேயாம, இப்படிபபட்டவன் லு ரண புவன போகங்களில் இழி 

சேனும் புற்றின்றி உள்ளும் புறபபும் நிராசையுள்ள துறவை யடை 

யவேண்டியது அவசியபானதாயிருக்கும், 

ஓருவன் ஜனனமரணச் சிறையினின்் று£ல்கித் தன்னைக்காத் 

துக்கொள்ளுபபொருட்டுச் துவம்பகமாகிய ஜ்வஉபா திக்கும் தபைத 

மாகிய பரஉபாதிரகும் சாட்சியாய் நிரப்பவனாகிய சிவபிரான் திருவ 
டியை யடையவிருபபினால ௮வன் மனதை முக்கியமாகச்சுவாதீனப் 
புத்திக் கொள்ளவேண்டியது, 

இமனமே: கான்லெளக்க காரியங்களைமேற்கொள்ளாமல் பகத் 

பக் திசெய்து ஜனனமரணத்சைப் போக்கக்கொள்ள வேணுமென்ப 

சாக அவஉமொண்டி.ருப்பதால் நீ எனக்குத் தோழனாயிருக்து நான் 

பேரின்பத்தை அடையும்படி உலவி? சய்யவண்டியதாய் உன்னை 

வருக்திக் கேட்டுக்கொள்ளூ?றேன். நீ சூதுவழியேசென்று என்னை 

விடாதுயெட்டோதர் தன்பப்படுத்தக்கொண்டுவருகிராய்,பேப்பிடி தத 
ஒர்வன் தன் அறிவின் கிலைமையையிழர் துசெட்டல்வத போல் என் 

நன 8ீ மோகமாயெ காமக்குழியில்தள்ஸி விஷயவா சனையைக்கையபற் 

பு ம் ப தாப்மாதே! உக இடைவிடா௮துன்ட ப்படுத்துரெய், 8இனி 

சய்யாதே! உனக்குவர்தனம் செய்கிறன். நான் பேரின்    



ர 7] a ச் ௬ ௬ ௨௦. ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம். 

USM SULLY முயற்சிசெய்து அதை அடையாபற் போலேனாகில் 
நான் சிவபிரா.னுச்கு அபசாதியாயும் தரோகியாயும் எமவாதனைக் 

சாளாயும் போய்விடுவேன். ஐ பனபே! நீ எனக்கு உ.த விசெய்யாவி 

ழூ.ல் காக்கையும், சாயம் மீடுக்கிக் இன்னும் SO bb HF FUT Em 

Lon say Gps aD Gaver, 

கவலை தரும் விஷயகாட்டில் லைபர் ஒபனமே!' நான் மாயாப் 

மிரபஞ்சமான இல்வாழ்க்கை,பில் விலாயும் காம போகங்களையே 

கைப்பற்றிக் கொண்டு உன்றுடன் உறவாடிக் ?சொண்டி.ரூ॥தால் மெய் 

யடியார்கள் எனனைககண்டு வசார்களார் நகையா கள! என்னைமதிப் 

பார்களா?வமியஜனொருவன் கன் வறுபையைூயாழித்துக் கொள்ளப் 

பொருளுடையோன்பால் சென்று௮ப்பொருளை வேண்டேலபோல், 

என்னை இல்வாழ்க்சையில கலக் விட்மெயஙகும்படி செய்யவிடாமல் 

எப்போதும் ஞானவைராக்கியப சொண்டு செவெததியானம செய்யம்படி. 

யாகிய சுது தரத்தை எனசமகு$ அருள்சேயய வேணடியகாம் ரான் 

உன்னை மன்றாடிக் கேட்டே கொல்ளுகி றன், 

ஓமன?! என் கோயிக்கைக்கு நீ.பிரங்காவிடில சகீமாகியசிவத் 

திற்கும் சித்தாகிய சத்திக்கும் இடையே மின்று விளக்கும பேராக 

தீர்தரும் பெருமானாகிய ஈடேசப் பிரானுடைய பாத சாமரைகளைப் 

போற்றி நான் பத்தியோடு தொழுது பிறவித் துன்பத்தைப போச் 

இக்கொள்ள அ௮சருகனாய் விடுவேன்.பிறப்பிறபபைத்தரும் அ௮வனவ 

ளதுவாகக் காணப்படும் பிரபஞ்சத் தோம்றம் தோன்றாமாரொழித் 

அப் பாத்துவ மென்ற ஞானத்தை அடைர்த விவே௫ிகளாயிரு்த 

மகான்களாகிய மெய்யடியார்கள் மாத்திரம் கவெபிரான் திருவடியை 

யடைந்தார்களே யல்லது வேயில்லை, மனதுகிர்மலமில்லாவீடில் ஆகி 
மஞானம் உண்டாகாது, 

விஷை-ஐயா ! ஜீவன் மனதகைக்சொண்டு உலக காரியமாகிய 
ங்களை ஈடத்திவருகிறதாயிருக்க ௮தைநீர் இழிவாகப் ona 
சழியமாகப் Cugber Sor 35 DGS காரணம் மரத் அ.த.க 

hawk fh a oe A 

படிப் பேச வேண்டும், 

   

 



மனேவிலக்ஷணம். 2. ah 

வீடை -புவியானதுபரிகுகிரைதேடிககாட்டில் திரிவதுபோலசி 
சிரா பாராகளைப பீ॥விபபிணிபபிற் பட்டுழலுமபடிச செய்விக்கின் ற 

செடடபமன ஏவிஷயஇரசையாக௰ லகமாகியகாட்டில தி ரிரதுகொண்டு 

Currants ரெய்விபபரனாலே ௮ அப்படி இழிவாய்ப பேச 

Barong gt: Cri oa ng. 

வின வராசா' பனபொனலுமயேய் ௮சையாயே கபிறறால் உன் 

CMT GLY Be Ot torus pur ெயெசொருபமாகிய பஞ்சா 

சாரா மமெனறு மீரா ரமராணடு அடி, அபபோது அசையாகிய கட 

aan pu, ற்வறாவே டறவிஷயஈ களிறசெல்லு சனைவாகியஇரை 

சாசமாம, பனபாமு அரச நரணஙாள அசையாது Boor Melo 
பெயரான நி றடமா நம துயவாகதச பணஙகளை அசைத்துச் 

சரெ.பயும நஇியான சமாக இடமப சக ந செபவகா யிநககும், 

அசைசககுச௪ ராரனம அர ரானம, அுதறுஞான இருஜில சிதா 

பாசன வாசமபாபிருபப 2 டல சிவபிரானை சினையாது மாயாகாரிய 

FFT DWH NIAAA AION POTS ஜனன மரணகதுச 

GTM Wot Sos ov, ந ரரையாஉ ஐரூவனை ஞானியென்றழைகப் 

படம யார 2 ரு பேதனரராசாபூதபெள திக பிரபஞ்ச ததைப் பெ 

குழுகமாபரினறு அுறிமமாகளோ அ௮லவாகளுக்கு ௮அபபடி௮.ிதலே 

மாயரபோதபாகிட பன பெனறு உறபபடும, 

அத்துவித வுண்மை, 

ரரமரபட நனைதோககி நாடன் மனமும புறமுகமு 

நா பளுபடி தனை கக சாட வறிவு முண்டு மு 

ராம பச தே.வளவு நாட்டஞ் சொரூபந தோன்றாது 

நாபரூப நாட்டமவீடி னமது சொருபச் சோன்மியிடும், 

ம்னம், மாயாகாரியமாகிய சடருபமானதால் ௮து க்கத் 

ர்ச் * கொடுக்கின்ற விஷடஙகளில் பிரவே?ித்துச் அக்கசொருபமாய் 
த் a ere அதை Ares மனமென்று ௮ழைககபபடுகின்ற ஆ யார் 

ROCH பஞ்சாட்சரத்தை ௮னுதினமும உச்சரித்து 

ப். டிபபட்டவர்களுறடைய மனம இத்தசுத்தியை 

       



௨௬௮ ஆத்மபோ தப்பீரசங்காமிர் தம். 

HOG DE FG ing போவகித் தக்கொண்டுலாவும், அப் 

போது பஞ்சமலமு நாசமாம், அப்படி. ச௪த்தமனத்தை உடையவர் 

கள் சர்வசித்தியையும் ஈலத்தையும் அடைவார்கள், 

மேய்ஞ்ஞான ரகசியம். 

௮மைனு பள்செழுக்கை யனுதின கெஞ்சல் வைத்த 

யோமெலும் பிணவத்து ளொடங்கிப மனக் தானாகிற் 

ரூமதமில்லைசேளாய் சர்வழூஞ் சிக்தியாரும் 

நாமது சொன்னோள், சோதி நலக் தரும் விர்தை தானே. 

யார்சுக்கமன கத்தை டையவிரும்பகருகளோஅப்படிப்பட்ட 

வர்கள் நசையைப் பற்றாமல் விட்டுவிட வேண்டியது, நசையைக் 

கைப்பற்றுெவலுக்கு அது எல்லார் இீங்குகளையும் செய்யும், 

ஞானவாசிட்டம். 

அ சைவன் பாசத் இரளினம் கட்ண் 

டரும்பிஎனி யிக்கடிக் கணுங்கி 

யேசுறு போகக் கரைகளான் மொத்துண் 

டிச்சைமூட் கோலினா லுலைந்து 

காசுறு கருபச் சேற்மிலே யழுக்திக் 
கடுஞ்சகக் காட்டிலே சுழன்று 

விமா மோகத் தளி/ரிழற் gn gy. 

வீரனே சிவனா மெருது, 

இ. ள், இச்சை யென்னும் வலி. சகயிய்றி னினங்கவினால் 

கட்டுண்டு அரிய வியாதி யென்லும் தடிகளா லடிபட்டு, இச்சை 

யென்லும்தா ற்றுக்கோலினாற்குத்துண்டு, கருமமென்லும்சே ர் திலே 

யழுந்தி, கொடிய சமுசார மென்லும் காட்டிலே சுழன்று, வனா 
மெருஅதுயிலும். வஞ்ச மனமானது இச்சா வசத்திற்சென்று மோ 

கதை உண்டாகச் சதாபாசர்களைக்கோரமுள்ளராயான.த பிண த்: 

தைப் பிடுல்கத் இன்னுவது போலப் பிடுங்கித் இன்னும், 

ஞானவாசிட்டம், 

காதலெனு மனைவியின்பின் செல்லுகின்ற ௬ 
ஞாளி, பேதமைமே கியவேன்னைப் பிணந்தஇின்   
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பாமதது த மனா றுடையோ (௪௧ துரியசை௮% களாக 

ay Dy இ hid Wert TEU DB HT UML வன்னுபநானகு Bars mie 

ce ௦ 27 alos பூடிவ்ல விளி BA ஒவதுலா ய நபபவனாகவும, முத தாழி 

ஐகுமகாரணனுகவுப, சரலபி ாஈனிமவின இருதயசதஇில வீள௱ குபவ 

னாகவுப,சசசிதானககுனாஉய சாமபபச் வஷகைவுமசாவதேவ நலூப பூத 

ளூயெ சிவபெருமாஸுகவுப ௮ரவணி£க அ௮யயனாகவும எரிபபூதை 

பிடித் தவஞுகவும் இரு பதாக ஞான சாளதிரஙகள பேசுகின் 
றது. ஆசாயத்தில ரரரியன பகனாயிரு வம இரதலை!கமு ழபையும 

ிரகாசிப்பித்தலபோல சிவப்சானுகிய ௧ கடேசபபெநபான ஏசுளயி 

GAP ard, vier அண்ட வகளையும அவறமிலுளள Par brig. களை 

i BABA IE டாக ரேகாசிக்;ச 27 பகினரா, 
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௨௬௭ ஆ த்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம். 

வீனா, --ஐயா! இந்த மாசிலாப் பரம்பொருளை யார் கண்ணால் 
காணத்தக்க தா யிருக்கும், 

வீடை. -அ௮ந்தக் களங்கமற்ற பிரம வஸ். ஐுவாகிய பரம்பொ 

Got அற்பமாகிய அஞ்ஞானச் சண்ணுடையோசகள் பாரக்கர் 

சாத்தியப்படாது, ஆனு௨ சவெனனைஈ௩பளைதரித்துச் சந்சியாசிரிய் பி 

லி pi வேதகதின் கருபகாண்ட ளானகாண்டக்இன் உண்மையி 

னையும பிரணவபபொருளையாா செரி, துகொணைடவா ஊோன மெயர௫ு 

ஞானக் கண்ணுடையலார ஏ ப பநதச௩டுபெைழை a7 Fagin B 
‘ ? rye 

லிய பெரிய பத தப we bt bts od es . 

சிவஞானசசித தியார். 

GT (Ay cbt னிறையதுசிவ னின்னானுகல எல்லா நய BT GM pov 

Cavern Oa Boom aD oot, வ ௩ த னச கநாதத Brot 9 MH ளாகும 

ஈசனருட் கண்ணிலா. கோளியாடேயநளாமி, பங்கா பர னெ 

மும்பதுமம் பக்குவத்தை யடையப் பரிதியல1 5 தீ. வதுபோற பரு 

ருவஞ்சே ருயிர்க்குக், துங்கவரன் ஞானக்கண் கொழடுத்தருவினுலே 

சோதிக்குட் சோதியாயத் தோன்றிவென காணே, 

சிவதருமோத்தாம். 

காணார் மலத்தாற கண்ணிழரக்தார் கல,தே யெயகு கிறைக்தானை 

சேணாரிரவி தனைக்காணார் இறந்ச.விழியை யிழநதாரும் 
கோணா செயும் பணேனவே கொண்டா னடியைக் கண்டாபகள் 
மாணார் மூல மலவலினய மாய்த்தா ரவன்றன் வலியா லே, 

வினா.--ஐயா! பரம்பொருளை ௮ஞ்ஞானக் சண்ணுடையோர் 
கள பார்க்கவலலவர்க ளல்லவென்றும் மெய்ஞ்ஞானகச் சண்ணுள்ள 

வர்கள் மாத்திரம் பார்க்கவகலலவாசளென்றும் ௩அகின்றீரே ௮௮ 

எப்படி? 

அிடை.-௮ு எப்படி என்னில் முன்முதிர்ர்சபேண் a nl 
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தையும் பசுஞானமம் பாரரானமம் மரகிய இவ்விரண்டுங்கடந்த 

இடத்தில பதியொன்று2ம காணப்படும் பொருளென்றும் கிஞ்சிஞ் 

சூத்வாதி குணங்களுடன் கூடி. யிநற்கிற Pal Qs Gib சர்வத்வாதி 

குணங்களுடன்-ூடி. யிருர்ிற ஈர௫ுவரனலுக்கும் ௮யிக்கெயம் இன்ன 

தென்பதைபும் தெரிகதுகொண்டு பசுபாசத்தாலுண்டாகும் தீமை 

சளை யறுத்து சி௨பிபான் தி ருவடியையடைய முயற்சிக்கா Sai sore 

யும், பிறக்தவனுக்கே மாணம் நிச்சயமென்றும், இறர்தவனுக்கே 

ஜனனம் நிச்சய மன்று முணராதவர்களாயுமிருப்பார்கள், பின்னி 

ட்டு இப்படிப்பட்டவர்கள் சண்டாளன்விட்டிலே கோவின்மாமிசத் 

ஞதித்தின்னும்மவரைக்காட்டிலும் மிழிவான சென்மத்தில் பிறப்ப 

வர்சளாவரர்கள், னபுவாஉயாக்கையாகிய இந்த wich Cae ss 

Se aNd ale யார் பிரம ஞானத்தை அடைய வு 7பகழிக்கிருர் க 

err nl விஷயள்களில் செல்லும்காமப்பேய்பி 
ட்ட hee கொண்டாட்டமிடும் தூரங்காயெமனதைச்சு 

ய் ue ம் 
         

  

௬ முயற்சிசெய்யவேணும், விட்டதெல்லாம்



௨௭௨ ஆத்மபோ தப்பிரசங்காமிர்தம். 

சுகம் சொட்டசெலலாம் ஆக்கமென்று சொல்லும பழமொழி 

யைப பால டே ஜீவனாயெ புருஷன் சமசாரஈதிலுணடாகு மோ 

குகை விபெவஞயும, பிரபஞ்ச வாசனை-ளால டாதிசசபபடாதா 

@y மிறச்கவேணும இப டிபபடட புணணிய புநவனுககு 

உணடாயிருக தம அ௮ணவபஉரசெ ஈசுகசளை வரிசைவரிசையாகச 

சோலைகள சூழகதிருககபபெறுற Kv Doe மூரருளி யிருசகு2 

சபாராயகா அகலு படி செயடதுகன த திருவடியாதய சொசரமரை 

மஉரில ஊறஜெகெ துபடாயும மேஞூய சீேவானக? வெ௱௱ததில 

படியவைதலு அட 2கரளளுபொன /தி௨ஐயமிரா இது ரிரசமம 

BFS Lito 

திருபபோராசஈரிதிமுறை 

உ மாசு cap ham மெலலா பச மியனதுபச 

வளளக கபலத செழு வானாத வாரியிலே 

சளளா சியனை கைதசாளவேணடெ ச ழனிமடை 

யளளச BinoB iu வாளைகள போரி மயில௨வனே 

விரை-ஐயா பகானுபாவரோ! 87 இதுவனாயில மனசதின 

லசக௲ணதமசைபபறறிக சு பிவாரரோடவஃத, இரசச?தசததிஉ விக 

ரூம ஜீவன ௮ல௨து உயிரைபப மி டாசொனறுபபேசவீஷடையே 

ody Ho வரலாறு யாது? 

விடை--உயிரான து பாயாவசகதால க௭௱தரனைை £யையு 

டையமன கதின சகாயசதைககொணடு சக௨௨வுிக Hua srs weir 

ந. ததிககாணடி க ரம, 

Quy 6B meses gi இரத உயிரையு। காம விஷயஙகளைபற்கி 
சினறு2காடுஞ2சயசைகளைசெயயுமசுத சட௮னிததிய அக்சுரூப 
மாகெயபன தடை யம தெருபபுக குமபு கைசகுமசமமதியாசச்சொலலப் 

படும, நெருப்பு குறைவுபட்டால புகைமேறகொள்ளு 4, செருப்பு 
௮ இ.கமானால புகைகுறையம, அதும்பாலத் சச் தவச்கூட்டக்கை நி 
மையானவஹழியில செலலவிமே மனம விஷயன் சனை Bin, ள் 
மாகிய அறிவான. ஞானமா கக ததில குறைதுபப்தித் dé 

   
   



UG onal way OTe A, 2sth 

மான வீஷயஙகளில சாலி௮அவைகளையே வித்தி செய்துசொண் 

டிருக்கும. அமமனம் பகிமுககிற் செலலாது அரதர்முககோககந 

இல கின்றால், அறிவானது பரகதினிடமாக ஈரரவி ஞானசாதகங்க 

ளாரசெயது “வறுகுண்டான பசுபலசை$ க இனி வே பாதம் 

Csr mow சிவசெலவதை உணடாுுிப பேரினபரதை முகர்ந்து 

வாழ் இிருகது (படி மாய்பும, இபபடி பட்ட பகவியை வூடைபவர் 
ரு . “ரூ rn ச 

கள ஒபபிலலாஃ? பேரினபயளளத்தல மு விமாயாடுவராகள், 

சிவயோகததினிடச்தில எசாலும மன 9 ழுசசிடடையவாக 

ளின ஜீவனும மனழ பரிஈ கரநிலையினிறகு 2 

Y, இப்படிக்குப பரிருகுந சிலையை யடைந்த பனதுடையவார 

ஞூஃகு ஐபபொிகளாற் காணபபடடசத நாகிலிஷயஈ காட்சிகளும், 

அலவ்வலிஷயக் STARA IY கரண தில எறியி/ த வாசனைகள் அனைத் 

அம்விட்டு௩க௰, இவவாசனை பயுடிவில்சோன்று ॥றைப்பும் அற்று, 

அவர்கள கிரத்த/ யா ரம தா பபபோல சாக்கா ரகாரமான் சொரூப 

நிலையில் விளங்காகிறபாகள, அப்பொழு முன்னா பபொருகதியிரு த 

பிறவித்துன்பக் சிற துபபயகபயமனைசஅம கீஉரிபபரிசக்தாகளாய்ப் 

பாரம்பததகனைதை யடையலம கவா தகர பிர /பர்ம்க்ளி, 

அஞ்ஞானரரையகறு ிரசவஞானத்தை விளககுர் பெயஞ்ஞான 

நூலகளை அராய்சசிபண்ணி ௮தின ௮ாதபசா rater 8 ) 7 fe ga 

கோள்ளாமனலும அி/ைபபற்றி ஞானவானகள் கூலுவதைக்கேட்டு 

அ/ச்தப்படிரடவாமலு1மனைககலசகும சேற்கண்டையோதத இர 

ண்கெண்களையுடைய பேண்களது வஞ்ச கவி மெய்யென்று நபபி 

பனகைக்காமவெகுளி மமகசம்மளிற் சழலவிடும் ௮ஞ் ஞானிகளுக்கு 

சாம் மேறகூறியதெலலம யாதொரு பிர?யாசனத்தையும்தரா து, 

ஆனால் யார்சொரூபவிசாரணைபண்ணிசசிவபுண்ணியுகளைச ௦சயது 

ஆசாரியன் உபடதசமொ ழிப்படி GL. gol கொளளுகிார சுளோ BU 

படிப் பட்டவாகளுடைய ம2னாசங்கற்பம நாசமடைஈது ௮ திதிவர 

துக்கு வ an aed ஒிரியா தீரபபொருளை அறிந்து 

tina உ௫்லைமை 

 



௨௭39 ஆத்மடோதப்பீரசங்காமீர் தம். 

சிவவாக்கியர். 

rom AG aD HAS? DT ooo DLT on Ds a Ha Cow 
or EAN oF 6 3, Og reir on 2) UIT Gm நீக துகொண்டபின 

என்னிலேயிரு தசொன்றையாலர்காணவகலிம்ரா 

௪ன்னியிருக் தருக்துயாணுணார தகொண்ட னே. 

திருமந்திரம். 

சினெனனச் சவனென்ன வேறிலலை 

சிவனா சவனுரை உ DDE on 1 

F ag? Far@ons walt £5 om 

Poveyt RareauS wy muses, 

மனமாயெ நிலவறையிக் அன்2பன்னுரம். பொக்கிஷத்தை 

கிரைம் திருக்கு மெய்யடியாகள சத சுததியடன். போறறும் 

முக்கண்ணனாகிய ஈ£டசப் 2. ௬மான் ஆலமா ஈையடக்கியவிரதைப 

போல ண்டமெலலாம் Fs Har அிடககியளிபபவனாகிய CT Go) Ls 

விளங்குகின்றனன். 

சிவபுராணம், 

ஆல மரத்தை யடக்கிய வித்தென வண்டமெலா மெளிதிற் 

சால வடகக யளிபபவனே இகம் சகா சேோகரனே 

மால யலுக்கு மனஈத மறைச்குகல வானவகுசகு மேலா 

மூல மெனத்தகு காரண னேகம முக்கணனே ஈம, 

திருமழிசையாழ்வார், 

தன்னுளே திசை ததெழுச் தரங்கவேண் டடங்கடல் 
தன்னுளே திரைத்தெமுக தடங்குகன் உ தன்மையபோல் 
சின்னுளே பிறந்தியகது நிற்பவுஞ சரிப்பவும் 

நின்னுளே யடங்குகின் த நீர்மை நின்்க ணின்ததே, 

இட்படியாகத் தங்களுக்குள் மறைபட்டிருக்க emi anim, 

சொருப்மாயெ பரம்பொருளை அறிந்துகொண்ட sehen, ean 

க்கு ௮ர்தப்பரம்பொருள் எல்லையற்ற சோ திப்பி   



மனோவிலக்ஷணம். acre 

பவனுமன்றி, ௮சதபபாஞ சா தியில அசசபபசமபுருஷா குளித.து 

உல இனபததை ௮ நபவிசக அதுபூணபபிரகாச ஏக?போகமாகய 

BARMAN மான ஞானசாகரம UD AH Fie, 

சிறுஙாககி பா. 

எல்லையறறு ின்டறசொதி பேசமா யெழிககவே 

௭நைபூ ரணபாசாச௪ மேகபோக மாமிய 

நல்லவினப மோன சாக ரததிலே ய/ (2 » ப்ப 

BIOL 1 exp ahi 6 yp oh BT OLY T ரினறனன், 

பாயைபினாலுணடா கப பிடைமாகிய இசைவலைப பாசம சசப் 

பட்டு மாயாமல அரச சனி௨னைச சொ சதுப பிரபபஞான சதை 

யடையவேணுமானா போப பவாரியும மக சலஙகளமாயும புழு 

கூடாகயுமிறுனினற இரச£ீர; னிட சதல உரைடாயெ அபிமா னோ 
பாதியால ரீலேவ வராக கு௱டாபிர2௬ம பேதங்களின்ன 

சென்பதையும, கட்டையிஸிடச்தில இஉலாச்களவன் கநபிதமாயத் 

தோனறுவதுபோல உளளபீரமகதிரிடததல இலலாத பாயை கற் 

பிதமாகக தோறறுகினம் ஜெனபது முகலியலைகளாகய வேராறத 

மகா வாசகிய மகள கிரமிய நூலகளை அ௮ராபசசிசெயது அவைகளை 

பனனபசெ.ப்து, மனம டுகரிய துஷடசாகவாசங்களைவிட்டு ஓட் 

டைஉடஇைபும நீரிறகுமிழிபோ ஸரினையத ற வாழ்வையும 8யென்று 

காதியுமிழ்ச துடனோநது, உடலைஉ ரபிமானித தஉபோலும், கண 

ணைபிமைபா ெலரேசாகளமனககசைக காசகதலபோலும ஊூசென்ற 

விடங்கடோறுஞசர$ிபினசெ௨ லுதகபோலவும௮ சிவ 7௪ (களுடை 
ய உறவைவிடடுப பிரியாதகின்று, பிறவிககு அகாரமான ஆசையா 

இய சாட்டில ௮லைஈது ஐடாமல, சதாகாலமுபசதோகயமாய் வீளங் 

கும் இரிரே,த்திர செசதசாரண தேவ தவனாய், சச்சிதானரத பரி 

பூரணமாயிருக்கும் புரமசிவனாய்,; சத்தொ௫சித்தானாத வடிவாய் 

என்ஞர் தானாகி அிளங்கும சமபிராளாய அண்டமெலலா நிறைஈதீடு 

அத்புசசிக்சனம் அணிதிகமும வாக்கறகு மனததிறகு பெட்டாவ 

pa  சுமம்பிரகாசங்றபுத சதாஞானவானாத லோகராரயீகனாய், 

ஷ், ரிராஜிஷ்க்சொரு பஞய், து௨ம் ௧௨ தனகருணும்புஜலிழி   



௨௭௬ ஆத்மபோ தப்மீரசங்காமிர்நம். 

wou Cow go ger nn toh TSX Bony Pig அவாகள் அள்ப 

GEHL BUT wb v4 FouT HOHT HUG (9 oF Bon IL Y ணுகாமலீரு 2 

கும்படி. செய்யுபய்யளுப், 87ரகர சந் தொோஷக்சையடையவஷைய்,சச 

இசானக்த பிரப்சொரபளுய, 6 /சகால வள்துபரிஈசேசு விதஞய், 

சுசாதி லிசாதி ௧௪ ப்பதாஹிகளய், ஷட்பாவவிகாா sans 

மை, சுத்தபுத்தமுசசு பாரனாக சோருபழாையை, சர்வபரிபூண 

சரகரமாய், நிளியாசயெ ரர ேபரா சங்க நிபாணரிஷ்சாம நிரூப 

Coins Grow நாவீரேஷானாத நீ நபசத்தாவ நிபரக நிவேத்ய நிர 

க்குண நிரஞ்சனற்ர சல ஈஷ்பிரபளர சோருபனாட்டி அசேத்ய ௮௫ 

லேத்ய சோகிய அகாகய அசலஅலாசசிய அசகாமய அசத ப 

பிரமேய அந்திய அரநியபாகய ஆக்ரு?ராக அளிதர்க்கிய அதிரி 

சய அராதிரிசய அராசரா அனர்த அசண்டாமகார சோபூபமான 

சந்திரசசகாளுயெ சாம்பசிவஞய் வீராட்டு இரணியச/ பப வவ 

வியகாடதகளை அமின் ற சர்வசாசயஞுய், சழஹலபபிரகருஇி ௮க 

ண்டாராரவிருத்தி அனர சவிறுக்தி ௮ரயை, கிர் தூருத்திமனாய் 

விளங்குவதுபன்றிச சமன் கம்ீலாக பூபாவனாகய பாய், சாணப் 

Li. aga main Fens Bm. அவையலலவாகி நிற் 

இன்ற செய்வமாய், சமஸ்டி வியவ்டியாசப பிரதாசிக்கும moves 

னும் தானாய், இங்காங்குக தக்கியிருசரும் ஜீவராசிசளூம தானாய், 

சொலலுகின் ற சங்கறபமும கா ளய், கோறுபபமிகின்ற நாம 

ரூபங்களைச் சந்தேடிக்கும (neo F னாய், அபபொருள்களை CET 

யிக்ரகும் புத் திபுந்தாளாய், ௮பிமாணிக்கன் ற ஆ௩்கார மம் தாரளாயிருக் 

கும் சங்கரனாய், அகா திசிவனாம், சதாசிவஞும், மகேசனாய், சநதி 

ரசேகரஞய், உமாமசேசனாய், நிஷபாரூடஞாய், சபாபத்யாய், கல் 

யாணசுந்தானாய், பிக்ஷாடனனாய், காமாரியாய், ௮ரதகாரியாய், திரி 

புராரியாய், ஐச ந்தராரியாய், நரசிங்கசிபாதகனாய், 21 FSCS CHW, 

கங்சாளனாய, விக்கிராகனஞாய், சண்டோ சாலுசரகஞாய், நீலகண்ட 

ஞய், சோமாஸ்கர்கசமை, ஏகபா சனாய், HIG THE CHL, த்கூளு 

மூர்த்தியாய், லிக்கோ நபவனாய்,. ஞானமயமான பிரம்மானர்தளுஷ், 

ஞாைகெம்பீரளாய, சொற்பதங்கடந்த வின்பச்சொரூபஜய், 1: ் 

பதியாகிய இிலபிராஞய் மாசற்றசோ தியாய்ப் பசத்ாரனர்த புழுத் 

லாய்க் சேளாயமுதமாய்ச்சிந்றைக் குமறியாச்சி த் are 

   
  



மனேவிலக்ஷணம். ௨௭௭௮ 

குன்புப் உமடானபங்களுப் அராதிமாயையில் தோன்றிய பிண்டா 
ணடபாண்டமகடு ளலா ger gr ரோமம் ஒன் அி?ல உண்டாக்கி 

சான் சிந்தாகளைப பாலே நானுவிசமான அனேக் லிம்பங்களாய்த் 

Geren piu Limon dt hu புக Yi Hut எட்டா BAUGH LOT WaT 

Boa 1 ராசமபணுகினற FTA BM HT காலனாயி ௬! 'பவஞாய், மது 

ராபுரிபில எலவாவஎல் சீத்சா।கிய இருக ஈகர௨ங்கொண்டு ரல்லானை 
சு நபபதினனசசெ பம மற்றுபகானுவித திருவிளை பாடலைசசெய்த 
வழயை,அண்டசம உற சம கவைரநசமசாா/சம என்னும் நாலுவ 
கைவகுப்புகளை யுடைப மயா பினும் வு மயானியிலும் அ௮ன்மாக் 

களைச ௪ருவடிச், அ௮ன்னப௰ம பிராணபயம் பனேமயம் விஞ்ஞா 
னமயம் ஆன மய சிப ன்றும் பரரசோசங்களால DEF MOE OI (iH 

FL PH Bs பர ஈாமாகய செக்1மத்திய பாதாளமென்லும் 
திரி ரலாகடகளிறுமேய பை பாரர்குதூவ வீடுதியின ற தத்தில் அவை 
சளின்வ.ரி2ய  கட்ரிகன்ற பருபழியா பிரு£கின்ற பரமசிவஞாய், 
பனிபின்பின்டசன் மவிகலை யுடைய வேடனாய், .பரவையாருடைய 
ஊடலைக தலிாபக அரத்தராதஇரிபில் நாதுசென்ற நமமியாய், 
ஹேவர்சளுககரசனுகியம சவ தானுடை யபிரமவாதீதிதோஷக்தைத் 
Gigs சோமு ரக நடவுளாய், விணையையுடைய பாணப்பதி 
Bs a Hs தானடிமைென்பதாகததனது திருமுடியின்மேல்விறரு 
சமந்த கடவுளாய, அடிமையாகிய மார்க்கண் 2டயரைப் பற்றவந்த 

இயபனைத்தரையிறபு £நெம்படிகர ல கொண்டுகைக்தவயை, கரும்பை 

வில்லாகவளைத்துச்ஈரும்பை காணாகப்பூட்டிமூல்லை௮சோகு $லோற் 
பம் பாபபூ தாமரை யென்னும் ஐர்துவிதமலர்களை த் தொடுக்கும் 
அ.ஙைகனாகிய மன்மநனை நெற்றிக் சண்ணினல் நீழுக்கெெ பெருமை 
யையுடையவனாய, சோழனுக்கும் பாண்டியனுக்கும் நேர்டித 
யுத்தத்தில்தன்னடிமையாகிய பாண்டியன் சேனைகளுக்குத் கண்ணீர் ப் 

பற் சர்வைக்.து அவர்களை ஆதரித்த கருணாசாகானாய், பாரோ விண் 
ணோர்பாலிப்பேசுபவஞப், அனுதிமல பெத்தர்களாயுள்ள சகலர் 
என்னும் ஆன்மகசோடிகள் வழிபட்டுய்வான் வேண்டி நெடியமுயலச௪ 

டைல் 'கெரியும்படி, அனர் தாடனம்புரியம் அதமில்லா த உயர்வு 
ர். ஜானாகாக சொரூபமான இருச்சிற் றம்பலக்?ல் நடஞ்செய் 

கய னைப் ட ருமானைப் போற்றித்தொழுது அகீத்தை 

  

  



௨௭௮ ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர் தம், 

யைப் போக்கடிக்கக் தக்கதாக லேதாகமலிதிகாச புராணங்களைஈன் 
குதோர்து ஆசிரியனை௮டைந்து ஞானசா ககங்களை அ.றுஷ்டி த்துவக் 
ஜால் ௮ப்போது ' ஆசாரியன் உபதேசத்தால் மூனோலயமாயிருக்க 
சீவன் ஞான சித்தியைப் பெற்று ஞானச்செல்வத்தை அடை 
யூம்படி யிருக்கும், அுப்படிபபட்ட குருவின் உபதேசமானது 

சேற்றாம் கொட்டையை ரைத்தா சேற்று௪ சலததிற கலர் 

அவைத்த சற்று நாழிசைக்குப் பிற்கு அத்மதற்றுு கொட்டை 

யின் ேணுக்கள் முச்சலத்திலுள்ள A (IPG CEN OUD OM MLD Grew pu 

சேர்த்து அடியிற்றங்கும்படிசெய்து தாலும் ௮ர்சமுக்குகளுடன் 
சேர்ந் துவிடுவதினால் தாகத்துக்குரிய சுத்தமான ஜலம் மேலேகின்று 

விடுவதுபோல் வுக்தக்காணத்தின் சுக்காம்சமானது அவிவேசச் 
ைப்போக்கி ஜீவனைப பிரபத்தின்கண் லயிக்கச் செய்து தானும் 

நூ துவிடும், 

இப்படிக்கிருதாலும சிஷன் குருவினிடமாக உபதேசமபெ 

ற்றபின் ௮வன் ஏகாந்தளதல ஈதிற்சென்று ஸ்திராசனகத்தில உட்கா 

ந்துகொண்டு பாசத்தைநீக்ப் பசுவைபபதிபிலவீட்டு நிஷ்டைய 

டைந்து ஸவா நுபூதிக்லையைப்பொ றால் ௮ப்போதபபடிப்பட்ட மகா 

புருஷன் பிரபமானர்தபோகத்தை யநுபவிததுப பிரமமஸ்வருப 

மான ஸ்வா. றுபவக்தை ௮டைவான். 

இப்படிப்பட்ட நிலையை யடைபவர்கள் மகாபுண்ணியவான்க 

ளாயிருப்பார்கள். மானிடதேகம பெற்றவர்களில புண்ணியாத்மாக் 

கள்மாத்திரம் இவகேசர்களாவார்கள். பானிடஜனனத்தை யடைச் 
௮ம் சிவபிரானை 599சாழாமல் மனம்செய்யும ௮ட்டகாசத்தால் காம 

சுடலில்விழுந்து பாபம்செய்யும் அத்மாக்கள் இரியக்காதி ஐன் 

மங்கக யடைக்து பாபானுபவங்களை யனலுபவிக்கும்படி Ba 

டும், இடைப்பதற் கருமையாகக் கிடைத்த இந்தமானிட சென்மத்தி 

லேயே சிதாபாசன் ஈற்கெதியையடையம் பொருட்டுப் பிரயத்தினம். 
செய்யவேண்டியது ௮வசியமென்று ௮32, அப்படிக்குச் செழ் 

யா தவுரையில் ஜென்மபரம்பரையில் பிதந்திதக்து Caste my 

சாரத்தினாலு்டாகும் ௮னேசுவித அுச்சங்களைவளங்கி நன்கு 

யதாய் நேரிடும், 

  



மனோவிலக்ஷணம். ௨௭௯ 

விடை-ஐ மடாதிபதியாகிய அண்ணலே ! அிவரனர்சப்பெருஞ் 

சேலவத்தை அடைய விருமபுபவர்களுக்கு உப உட தமகாவாக்கியங் 

களும் குரு உபதேசமும் அறிவிக்கும் விஷயங்கள்யாது, 

விடை--£ கேட்கும் இரண்டு அ௮மசங்க௱ எசைப்பற்றிப் 

பேசுமோ அதை நாமே சமித்துக்கூறுகிோம் கவனதக்ுடன்கேள், 

இஞ்சிஞ்ஞ்ணனை Fer .ஐன்பபாசத்தால் பர்தமான தேசத்து 

டன்கூடி. அதிலகப்பட்டுிப்பசுத்துவமமன்னும் பேரினையடைந்து வா 

ணவபர்தம் மாயாபந்தம, பாயையினாலுண்டாகிய பே. காதிபிரபஞ்ச 

மோகமாகய மயச்சத்திற்சிக்கிக் கொண்டு ௮வதிப்பபிபவஞகையால் 

இர்கச் சிதாபாச.லுக்குப்படி த்தன்மையில்உண்டாயிருக்கும் நனவில் 

வரும்பொழியும், சிவசாக்கிரகதில அமைந்த ஞானேந்திரியகன் 

மேக தீரியங்களும், கனவிலவரும் கரணங்களும், சீவசொப்பனத்தில 

வரம் மனம் புத்தி சிரம் இங்காரங்களும், வசு முத்தியில் ௮வ்வியத் 

தமாய் நின்ற பிரகிருதியும், ஈலபுரூடனில பகுியும, பாசாக்கிரமா 

கிய புருடதத்துவத்தில விய தபாய் கின்ற மூலப்பிரடுருதியும், ஈவில் 

காலபரத்தில அசுத்நமாயையும், பரசொப்பனமாகய காலபரத்துவ 

தத்துவத்தில ௮.3தாழுருமாகிய சுத்தவித்சை முதலிய தத்தவங்க 

ஸின் காமியப்பாடுகளும, மாயையும்பக்க மமாகிய தத்துவங்களைறீம் 

கச்செய்வதே உபசஙகாரமென்றும், அலையொடுங்குவதற்கு சீவ 

சரக்கிரம்.வசொப்பனம் - வசமுத்இ,-பாசாக்கிரம், - பரசொப்ப 

னம்-பரசுமுத்தி - Rua ssw - சிவசொப்பனம்-சலசழு 1 தி-குர௬ 

22ரியம் - சிவ்சொற்பனத்தில் உலகவாதனைக்கழியுமென்பகைதப்பற் றி 

பும், ஆதிசேடனுடலில .நிதுயில் கொள்ளும் பசிபநிற த்தையுடைய 

வனும போர் செய்யும பாஞ்சசன்னியமென்னுஞ் சங்கை யேந்திய 

ஈயை யுடையவலுமாகிய திருமாலுக்கு மைநதுனராகியும் கேவ 

9ம் ஞானமூர்த்தியாகிபும் தாதுவமசியாதி லக்ஷயமாகியுமி சார்வ 
சாட்சி பூதி கிய ் விளங்காகின்ற நடேசப்பெருமானுடைய 

tah மலர்போன்ற திருவடியையடையும் மார்க்கத்தைப்பற் 

7 அிடசிகறாலாக்கே் கூறும், 

    

   
ena muhanig ow bd மேற்கண்டபடி ஞான நூல்கள் கூறினா 

நட்பது தித் aU Be சிவபக்தி குறைவுபட்டுப் பாவம்



௨௮0 ஆத்மபோதப்பீரசங்ாமிர் நம். 

மூன்றுபங்காயும் புண்ணியம் ஒருபககாயும் மோகம் காமம என 

னுமிவற் சின ௮ண்டாகும் கடிமபாசைபெரிதாடும் இருபபதால 

என்னாளி ரரதாலு ௨ எபன்விடமாட்டா ॥னன்பதையும இச 2,௧௧௦ 

விட்டபிறகு௮ஞ் Gh ORTON DH cm MPL i wo கேவாதிலவவராக தவறை 

யிலிருக்கிற ஜன்பங்களில அவரவாசள் சாமபானுரூபமான ஜன்ம B) 

களை ௮ டைவதாயிருக்குபெ ன பதையும் அறியா பானிடாகளாகிய 

பாமரர்கள் இத்ிதெகமிருக்குபபோகே தககளை வளைததுக2சாண் 

டிருக்கும் எழுவசைபபிறவிகளை பும மீககிககொளளச சதா காலம 

பசுபதியாகிய சாபபவ மூக ததியைபயபோற நிர கொழாம லிருப்பார 

கள், இவர்கள் ௮ளுஞானபபா£ஷ்டாகளா பிருபபதினா ௨. இபபடி 

செய்வது௮ நுசி தமான காரியமென்பதை ௮ களதெரிரது கொண 

டவாகளல்ல அலை விவே௫களாகிய புணணியபு ருஷாகள் தாஙமள 

கீழ்ப்போன ௮னஈு; செனனங்களில் செயமாரசின்ற நபோபலச 

தால் ௮ரிதாகக கிடைத்த இர ததேக மிருககுபபோ? த Bau Fs 

அவங்களைத் தெரிர தகொண்டு சமசார தீதிலஉணடாயிரும் குமபாறை 

யைத்தொலைத்வச்சிவருக்குச்சாலஸதிரஞானமுண்டாகயும தாடிவளா 

த்துச் சடைவளாத்து நலலசஈசியாசியனழறு வேடமபூணடு காடும 

லைநதிபதி காசியூதலிய இடஙசளுககோடி பிரமா னுபவம உண்டாகு 

வத HAIG HE Gio HG) ஏனெனில ௮வாகளுககு விபரீ தப। வனை 

நீங்காமையால் பிரமா லுபவம் உண்டாகா ஜெனன ரிக, KYOBU 

யடைய முயதசிசய்வாகள. 

இங்கனமிருப்பசால விவேலகேளா யிருபபவர்கள் ஞானமநூல்க 

ஸில் கூறப்பட்டிருக்கும வேதரா ததஙகளையுப, சாஸதிரஅகளைக்கற் 

அணர்ந்த புண்ணியலான்களால எடுத்துரைக்கும் ஜீவாத்ம பரமாத் 
UTM ANAM LOS Hw விடயககளையும், இர் நூலில பிரசங்கிச் 
திருக்கும் ௮த்துவிதகிச.. ரக்; உணமையினை 1 யாராய்ந்ததிந்து அன் 

பவித்தற்கே.துவாக விளங்காகின்ற ஞான௪மபற தமான பொருள்களை 

யும்கேட்டுச் சிர்தித்துத்தெளிசது சகாமாதகாரவிஷயங்களி வழு 

ததலையெடாதபடிச்செய்யும்௮ுமிர்தசட LIE SCG AEST OT OR 

சியப்படுத்திக்கொண்டு அசாரியன்ஞான உபடுத்கத்தா 
சாதகத்தை நாடிஜனன மரணமென்னலும்பிணியர்மி 

   
  



மேேவில ஷணம், ௨௮2௩ 

உரசி பரமானரஈதாககனசை Hom ups சோ ௱ரமெய்யடியாகள 
மானசபானம் வி நிடைபு கடய வுமா சசவியை ஒருபாகததிலகொரை 

டிலகணடனாிய பாமேஸடனை இனிபிறவாகெலிபை௮னுசகிரகக 

ரூமபடி வணா௫ித 9சொழுறு ௮ரனு தாமரை மலாபோனற திரு 

gs rum! gp பேரினபாசிமாசிபபஞானங!ரீபில ap ip our Lp 

திகொண டி. ரர குரபடயான pupa சிரபவார£ள, 

இபபடிச ககலாம௩ Duti cr Ds Har ul yr wos OM சாமரூ 

படசளாசிப பிரபஞு மூசா] ரகழு மாயாகாரிய மானவறமிற 

டறறுரளவரா பிராகனற ராமரா அமா Ye Buses Deir wo Tor 

pin, CES Ipo புபனஙர ரன று புசிச & OF சசசாறி விஷபஙகவா 

Gu Curae ra wis cro Ragan முணரா று செசீனா 

சேசசை பபா பிரபரூசபமளை ய எனசகுத ?ருோனிபாசச் 

Csram® Osguipy vam செரிபுமபடி இரச. ஈடனம புரிபும 

அதியாத மிலலாக உயா௮ பு நாசா ரூபமான இரரசிற 

இபைபஉச்தில ஆனத நிரு ர செயகனற நீடாப பரமா னப 

Gury ee Dea pron ulm ட ஞீரர ரரிபஙசளுகு | பிரறி 

உட௪ இனபதுசைக கரன॥ி க௨லர வாழமசசைபில மாயா காப 

மாகிய துறாரானகரிறு வுணடான மனதை அுது3பான உிமய 

வீஷயசகளில விடிப பெய வாழசுகைபில விஷயரன 7} 7 

SF &OlLD oat அறண ரரிப பெரிய உசநிமோோக௩ர  வியாபாரஙரளா 

முசலிய கிருஷிசள சட அஞ்ஞான 9ூரஷட ௨-சரசதினால் 

இரவியயகளா? சபபாறி2.து, ரொகஙாரிகளாய மெகதை வீடுதகா 
அ௫ிகசககாயக கடடிககொணடு ஏாசமிகுச மேசசாயகெர 

சைககணழம விடடுப பிரிபமனஞ சியரா தவாகளாய, கலகல 

ர புர்லபுலெனப பு5திரரகளைப பெழறுகசொணச9ி அலாகளால 
Gite மடைவசாசக இாமாளிதது வலாழாதும, ஈனரன 

sai '€ேபோபெறறும, Gerry Dos gr, ஸ்சாடு2 கருவி 

sen ர திமாதிவரும எணணிலாச பலபிறபபுகளை யெடு 

ரதவாகள) சிகா படூ.ப ஏடடிலெழுதி பிருக்கும 

ரன பாட்டுககளைக ஏற ச கொணடு கருங்காற 

     
     

  

   

    

பெருமபோராடமரப காக.வெனறு பெ



௨௮/2. ஆத்மபோதப்பிரசங்காமிர்தம், 

ரங்கூச்ச லிட்டுக்கொண்டும், சில சமயங்களில் ஊமையைப்போல் 
மவுனமா யிருர்தும், பாசபந்தங்களை விருத்தி செய்துகொண்டும், 
பாயாசம்பந்தமான் பிரபஞ்ச வாழ்2வ பரமபிரயோசனமாக மதித்து 

அதிலுண்டாகும் அன்பத்தில் சலித்து வாழ்வார்கள், இப்படிக் 

கொத்த வேடம்பூண்ட மாக்கள், ஆகாசத்தை கையினால் சேர்த்துப் 
பிடித்து விழுங்குவேனென்று புநதியற்ற மூடர்கள் மெச்சும்படி. 

தம்மைத்தாமே பெருமையாகப்பேசிபாராட்டிக்கொண்டுகுகநிபாதை 

நிமித்தியம் கல்வியறிவு சிறிதமில்லாகத கயவர் பின்சென்று அவர் 

களைச் லா௫த்துப் பேசியும், தெய்வபக்தி சறிதுமில்லாத இரடா 

பாலடைந்து அவர்களைத் தோத்தரித்தும், eames Sits 

கொண்டு வாணுட்களை விணுட்களாசக் கழித்து அத்துமத் துரோடு 

களாகின்றமையால், கடைசியாக இவாகள் காரகப்பிராப் திக்கு Mawr 

வார்கள், 

, அன்பனே! அரிதாயெ பானிட யாக்கையை யடைந்த இிதொாபா 

சர்களில் யார் இந்தத் தேகம் நிலையிலலாக தென்றும், அதுசோற் 
றைத் தின்னும் காயச்சுமை யென்றும், இயமனால தகடிகொண்டு 

அடித்து உடைத்து விடப்படும் மட்கலமென்றும் எண்ணாமல், ந் 

தத் தேசம் கிலையானதென்று நம்பி ௮த்தேகாபிமானத்தால், மற் 

கையர் தம்யோனிமிசையம் மற்று௩ காம விஷயங்களிலும் அசை 

வைத்து ௮ம்மங்கையர்களோடு கூடிப போடூப்பதே பேரின்ப 
மென்று சுருதி--உமையாள் பங்களுகயெ சங்கரனை நினையாமல் 

மறந்துபோகுரார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் ஈரகப்பிராப்திக்கு 

ஆளாய்விடுகறார்க ளென்பதாக மேற்கூறப்பட்டுள்ளது. 

ஆத்தும கோடிகளை அவரவர்கள் கன்மத்திலுக்குச் தக்கபடி 

யுண்டாக்கி யவர்கட்கேற்ற சனுகாண புவன போகந்ககா£க் தொ 

டுத்து ஆதரித் துவரும் சங்கரனுக்கு சம்புவென்றுஸ், கிவனென்றும் 

பேருண்டு. மெய்யடியார்களுக்குச் சுகத்தை a | Gade     
   பெயரா்வந்தஅ. இந்தக் கடவுள் உயிர்க்குமிராயெப் 

யொன்று மில்லாததரியன். அரியமுங் காணா,



மனோவிலக்ஷணம். ௨௮௩ 

பொருளாயெ சவதத்துவச்சைத் இயானிக்கின்ற அடியார்க்கு 
வருமிடையூற்றைப் போக்குகின்ற சனகசபை நடேசன். சாம்ப 

ச சாசிவன், மஹாதேவன், பாவனாசன், சூலபர்ணியன். பரமன், 

நித்தியன், கூற்றன் றனக்கோர் கூற்றன், புரிய வொருசண்ணைத் 

இறந்தவன். பாசாங்கு௪ தான், சாமவேத தேப்பிரியன, பஞ்சாக்ஷ 

ரத்தையே திருபேனியாகம் கொண்டவன். 

இந்தச் சங்கரனாகிய மகாபுரஷன் ஒரு பற்று மில்லாது உண் 
மையறி வானந்த மோந்து ஓரு ஏழசபாவிருந்து உயாந்தவநீ । நிலை 

யிலாழ்க் து வாழ்ஈதுவரும் னை முத்கர்சளின் மர ஷாடமாகிய 

இருமய அகாசதநில் ௬ுவனம பேல வலித்துக்கொண டிருப்பவ 

Dw, குற்சமிலலாக M Mesa bong புடைய மரான்களா . மியப், 

பபபெவனாப், ஆச்சரியத்தை விரரவிபபவணாய, அரிய அழுர்-மய 

யை, அனாமச Oss பிரகாசித்சனனாய், அறிவும். சகமிலான 

வனாய், அ௮கண்டி களாய் மின்ற பரிபூண சிவளாய், சத்திரூப முள்ள 

உய், யாவராலும போற்றிப் புகழ்கழு துதிசசபபடும் பொருளா 

னவனாயு மிருப்பசாக புராதனமாய மகாவாககியங்கள் (Lp sour 

னது கூறுகின்றது 

மேலும்--இர்தப் பரம்பொருள் நித்தியம் நித்தியாதிதம் சிரா 

மயம், கிராபயா தீதம்-அரர்தபூதம், ௮௩௧5 பூதப்பிரளயம், நிக்குணம், 

அகோசரம், பாாபாம், பசாபராஇீதம், பரப்பிரமம், சவப்பிரமம், 

நிரூபம், கிரூபாஈதம், நிரூபா$சம, கிரஞ்சனம், நிரஞ்சனா தீதப 

பிரணவம், அராதிப் பிரணவம், அதிப்பிரணவம், சிெவபபிரணவம் 

சக் திப்பிரணவம், சமஷ்டிப் பிரணவம, வியஷ்டப் பிரணவம், 

Mgr பிரணவம், ரூக்குமப் பிரணவம், சுயம்பிரகாசம, இப்படி. 

யாகவும் விளல்கும் வஸ்துவாய மிருககும், 

இன்னும் இர்தப் பரம்?பாருள் சிதாகாச ரூபமாய் சருணைகி 

ஸ் பக அவிந்த வள்ளல் மு.தீதிசிலையாய்,உயிர்வொளியாய், ஞான 

வோ ௮! ர்வொளியாய், “பிரமானந்த கடலாய், சிர்தைக்கும் 

ரரி தங்கையாகயெ உமைபாகளுய், அருள்வடி. 

இ. வமையற்ற மாணிக்கமாய், சச்சிதானந்த சொ 
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