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வேதாந்தபரிச்சேதம். 
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ஸ்ரீமத் 
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முகவுரை, 

பிரஸ்தானத் இரயக்களாகய உபஙிஷத் 9ரஹ்மகுத் 
திரபகவற் சதைகளும் ௮வற்றின பாஷிய வியாக்கியானம் 
ஈளுமாய் விரிந்த பல நூல்களைப் பாக்கச் சக்தியற்றவாக 
எரின்பொருட்டு அவற்றையெல்லாக் இரட்டி மிக வற்புத 
மாக திஜகுணயோடி யென்பவர் சகன்னடபாஷையி 
விவேகசிந்தாமணியெனு நூலில் வேதாந்தபரிச்சேத 
இப் பெயரிட்டுக் கூறியிருக்கின்றனர், அதனைக் சாசிவா 
யாயெ நீலகண்டசுவாமிகள் : தமிழ்பபாஷையில் வசன 

ரூபமாக மொழிபெபாத்தருளினார், ௮.து சல ஆண்டுகளு 
ககுமூன் பல வித்வான்௧ள் முன்னிலையில் பரிசோ க்கப் 
ட்டி அச்டடப்பட்டிருகனும் அதனுள் பெரும்பாலும் 

வாக்கெயநடைகள் பிறழ்ந்து வேதாந்தப்பிரச்ரியைசள் 
மாறுபட்டு பல எளிதிற் பொருடெரிந்துகொள்ளுதற் கேது 
வின்றி யிருச்தலான் பலருக்கு முபயோசமாவான் கருதி 
அம்மு. ரண்களை யொழித்து எளிதிற் பொருடோன்றுமாறு 
முன் எம்மால் திருத்தப்பட்டு மத ராஸ்றிப்பன் ௮ச்சியர் இர 
சாலையிற் பதிப்பிக்கப்பட்டது. 

  

ஆனால் அப்போது இதற்குமூலமான சன்னடபா 
ஷையிலுள்ள விவேகசந்தாமணிநூல் எனக்குக் இடைக்கா 
மையினாலும் நேரில் பார்க்க நேராமையாலும் அப்புத்தகம் 
பிழைபட்டது. இப்போது டை மூலத் விருந்து அகேக 
விஷயஙகள் தமிழுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டன, 

இனி விரைவில் எம்மால் பஇப்பிக்கப்படும் சாஸ் இர 
இக.ரா தியில் இதன்கண்ணுள்ள அரும்பதங்க ளெல்லாம் 
தளிவாய் விளக்கப்படுதவீன் அவற்றிற்கு இக்கு ஓர் 

*-னியகரா திவழ.வ வரும்ப,ஈ விளக்கம் சுழுதப்படவில்லை. 

இது வேசாந்தசூளாமணியெனனும் பெயரால் ஸ்ரீசிவப் 
ரகாசசவாமிகளால் தமிழ்ச்செய்யுள்வடிவாய் மொழி 
பயர்க்கட்பட் ளெ. தாயினும, ௮ல்தோர் டெளியான உரை 
னாலன்றி யறிதற்கரியதாயும், கன்னடவிவேகடர் தாமணி 

யினும் குறைர்ச பிரக்கரியை யுள்ள தாயுமிருத்தலின் வசன 
சடையில் சுலபமாய் எல்லாப்பி.ரக்றியைகளையும் அறிய 
விரும்புவோர்க் குசவாமை காண்க, 

வெ, கு,



தஞ்சைபுரி சாரதாமந்தரபுத்தகசால, 

தஞ்சை ஸ்ரீ வே. குப்புஸ்வாமி ராஜ அவர்கள் 

இயற்றிய புத்தகங்கள், 
கனரக His oe COU, 

விருத்இப்பிரபாகரம் (வேதாந்தம்) w. 4— 0— 0 
ஸ்ரீ பாலபோதம் டி. வக உட 10௮ 0 
ஸ்ரீ விருத்திரத்சாவலிஷை... we Om ]IZ— (0) 
விசாரசாகரம் ஷூ. இரண்டாம்பஇப்பு ... 8-4 02 0 

தத்துவமறிமகாவாக்யெ உபதேசம் நச் 
தோக்யெ eu as Serer ars)" . Ou 0 

கீதைக்கோத்து முதற்புக்சகம் உஉந்தரதை 
சம்ஸ்கருதசுலோகமும் தமிமுரையும் ... 0-- 4-4 0 

ஜடயோகப்பிர தீபிகை ட we 1— 8— 9 
தர்க்ககேளமுதி .. 040 

சங்காகீரந்தாவலி 1-ம் புத்தக் அப்ரோ. 
க்ஷ£நுபூதி. ஸ்ரீசங்கராசாரியசுவாமிகள் 
செய்த சம்ஸ்கருதசுலோகக்களும் ௮தன் 
தமிமுரையும் குறிப்புரையும் கூடியது ... 0-- 0-- 0 

1]. வி.கோவிந்தன் அண்டுபிரதர்ஹ் 
ஸ்ரீ வித்தியாவிநோதினி மூத்திராசாலை, தஞ்சாபா 

2. சி. ௯. மா, மாணிக்கவாசகம்பிள்ளை, மாத் அகுடி 

8. OP. dr. wot, மாணிக்கவாசகம்பிள்ளை, 
2-4. இரும்புக்கடைபஜார், கொளும்பு 

இர்ச மூன்ற இடக்களிலும் மேற்கண்ட புஸ்தகக்களும் 

இதர புஸ். தகட்களும் வி, பி. குூலமாய்ப் பெற்றக்கொளள 

லாம், வேண்டியவர்கள் அரையணா தபால்பு,த் இரை ௮ணு 

பிப் புத்தகவிளம்பரம் பெற்றுக்கொள்க, வி. பி, இலவு 
பிரத தியேகம். 

சுந்தரராஜா தமிழ்க்கதை வச டு] 0 

இிலேர்த்தமா ஷூ ... வக வட்ட 0-0 
பிருந்தை ஷி. we O— 1 0 

சுதேசவைத்தியரத்னம் சவீகாப்பயிண்டு , 1. 04 0 

ஷூ ராப்பர் பயிண்டு .., ட] 0
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14, 

அநுக்கிரமணிகை. 

இதிகாசம் ட 

அவை இகசாஸ் இரச் இரயம் 

சாக்சேயபாஞ்சராத் கரங்கள் .. 

காதாரணசாஸ்திரபஞ்சச ம் 

இலெளகசாஸ்இிரம் 

வை இகசாஸ்இிரம் ட 

அத் கியாகமசாஸ் இரம் 

அ.திமார்க்கெசாஸ்் இரம் wa wee 

we Srerev Baw. ப 

சாகாமதஸ்தர்களடைய ஆச்மகிரூ பணம்... 

நாராமசஸ்தர்களுடையமோகஷிலகஷணம் 

ப.தினான்குவித்சை த was 

மீமாம்ஸாசாஸ்இிரவிவாம்....., 

வேதார்தசாஸ்இரம் wee vee 

வேதாந்தவிஷமயம் 

கூச்தரலக்ூணம்..,. wea ய 

பாஷியலகணம் wes 

௮இகரணலக்ஷணம் 

மந்களாசரணத்துரயம் ,டஃஃ 

வியாச்யொனபஞ்சலக்ஷணம் .., _ 

அஈவயபஞ்சலக்ஷணம் vee wes 

அபர்தசதஷ்டமம் wes 

சாதனச துஷ்டயம் 

ச.தர்விசகுருசேவை we oe 
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அநக்கிரமணிசை. 

உபதேசக்கமம் ., ய bes 

பிராஹ்மணலகூஷணம் ... 

இதற் சமயிசள் சொண்டகோட்பாூ 

"பதார்ச்சவிவேகம் 

பதார்ச்சதி அவயம் 

இருக்குத் இருயெவிவேகம் 

பேதநிராகரணம் 

கற்பிதத் வயம் ன 

பிரம் மலக்ஷண விமிவகம் 

அத்மசொரூபலக்ஷணபம்சகம் 

சத் துத் ரெயம் , 

இச் தும்சறுஷ்டயம் ய் wee 

ஆநந்தாஷ்டகம் .. ves aoe 

அபாலசதுஷ்டயம் 

பரிச்சேதச் இரயம் பட 

ஜீலாதிராமபேதம் ves 

ஆத்மத் இரயம் ... ves 

சமுசாரகற்பனை .. 

ஈச்ச. ரராமபேதம் . 

௮ந்த ஈச்சு ரன்சேகநிருஷ்டாந்த. wee 

தார்ஷ்டாந்தம் ... ave ose 

ஈச்சான்முக்கெயகுணம் ove eee 

ஈச்சுரன் பஞ்சடருத்தியம் eee ee 

ஈச்சுரன்பிசபுத்துவசாமர்த் தியகுணத்திரயம் ... 

வியஷ்டி.சமஷ்டிரூபத்துவயம் ... ப 

கூடடஸ்தன்பரியாயநாமம் 

பிரஹ்மத் தின்பரியாயநாமம் .., 

இருக்குவிவேகசாரம் ves ses 

இருயவிகேகம்... ees ons 

LIT LITT GU Fp GOO LI Oh F BLD eee aoe



71. 

75, 

அதுக்கிரமணிகை, 

மாய அர்வாசயெகவப்பிரகாரம் 

மாமாப்பிரதி இத திரயம் 

மாயாநாமபஞ்சகம் ய 

மாயாசாமத்துவயும் 

மாயாகுணத்் தவயம் 

மாயாவிர௫ுச்திச்இர.பம் 

மகா திசிரு்டிக்சொமம் ee 

GRIF FIVE GIS 
LG SEE TCM E GO KL- WD வ 

ஞானேக் இிரியபஞ்சகம் ய 

கர்மேர் கிரியபஞ்சகம் 

அத் இதயா த்மிகமுதலியன வக 

இச் இரியமூலசமன்வயம் ட 

பிராணபஞ்சகம் bes 

உபவாயு 

பஞ்சபூதங்கள் ஷு 

திரிபுடி 
ததிதுவங்கள் டி 

சிருஷ்டி. ய 
ருஷ்டி இருஷ்டார்சம் வடி 
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அநுக்கிரமணிகை, 

17... பல்சகோசவிவேகம் 

78, அகங்காரத்தின் அத்மத் தலவகண்டகம் 

TU, அத௩காரசைதன்னியவிவேகம் ச 

30.. அகங்காரசம்பந்தம் 

81. பிம்பப்பிரதிபிம்பப।வம் ws 

82.  கிராகாாச் இன் ர இபிம்பம் 

3. பிரஇபிம்பத்இன் ர இபிமபம் 

53.  பிம்பசாழ்மீபக்கம் 

95.  உபாஇசாமியம் vee 

56. உபாதேயபின்னச் .றுவயம் 

RT. அரா இஷட்கம் கட 

SS. பவசப்தாவஸ்தை vee wes 

80, சப்சாவஸ்தாஸமன்வயம் 

20. வேதவாக்கியத் இரயம் பட wee 

1]. மகாவாக்கயெம் wes was 

93, வாச்கியார்த்சசம்பந்தத்இரயம் Lee 

9௦.  தத்துவம்பதவாச்சியார்த்தம் we 

04.  தச்துவம்பதலயார்த்தம் 

95. இலகூணையின்பேதம் wes 

10. ஐசல்லக்ஷணை 

01. அறரகல்லகூஷஃமா we 

08. nespsdw mscour (பாகத்தியாகல க்ஷண), 

909. தத துவமபறிஅர்ச சம் les eee 

100. தச, வம.மிதிருஷ்டார்தம் ..., ase 

101, வாக்கியொச்தட்பிரஇபத்து சிராகரணம் .., 

102. தா துவார்த தம் வட wee 

108. Spams wee on 5 bes 

104. மித்சையினின்றம் சத்தியம் த்தித்தல் யடி 

105. நிரஞ்சனத்துவடத இ eos vee 

106, கிர்ககுணசாதனை ., see eos 

107. ஞானத்தின் பிர இபச்தம் லட eve 
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108. முக்திகிக்கெச் இரயம் wes = «87 

100, விக்செத்திரய பரிகாரம் வட்ட 

110. சஹகாரிகாரணம் க ட்ட 

111. சுருதிதாற்பரிய சர்ணயலிக்கம் ட்டு 

112. மனனசாமக்ிரி ., vee . 90 

119. ஈி.தித்தியாசனயோகபஞ்சகசம் ,... wee = «92. 

114, பிரபந்தத் இரயம் ves we 98 

115. Ws Buc gPar gs saw wee we OF 

110, ஞானாதிகளின் ௮வ.இி bee ws «98 

117. மோக்ஷ்காரணம்.., cen டிக் 

118. ஞான பூமிசப்தகம் பட we 95 

119, ஷட்சமாதி ves a wee EH 

129. ரூரனபலசதுஷ்டயம் wee oe UF 

121. முத்திச்துவயம் ... த we «OD 

] 22. ஞானப்பிரபாவம் oes .» 100 

123. ஞானியின் போகூத் இ vee ... 100 

125. சீவன்முத்தனுக்குச் சற்குணசதுஷ்டயம் ... 101 

126, €வன்முத்தனுக்குப் பஞ்சப்பிரயோஜனம் 102 

127. ஞானிசின்னக்கள் ... wes we = :102 

]28. குணமிகுதிப்பாடு ... we = 108 

129, ஞானியினால் இவ்வுலூற்குண்டாம் பயன்... 109 
1980. ஜீவன்முக்தர் பிராரத்தம் பட டட்டரிழுக் 

191. பிராரத்தத் இரயம் 105 

192. சீவன்முக்தர்களுடைய விசத் as சரித்திரம் 105 

189. அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் பேதம் 106 

194. தன்ரநாசப்பிரயத்தின முண்டாதல் உ 106 

195. சீவன்முத்தர் பெருமை ee wv» = 107 
190. வி?தககைவல்லியமடையும் இரமம் 108 

௮ நுக்ரெமணிகை 

ழடிந்தது. 
நக்வி மைககுளாம்



  

சுபமஸ் து. 

ஸ்ரீகுருப்யோஈம: 

விவேகசிந்தாமணி, 
(வேதாந்தபரிச்சேதம்;) 
  

பிர்காணோற்பத்தி, 

ஆசாரியஸ்துதி, 

வேசமாங் கடலி னின்று வித்தையாம் வேசதாநர் சத்தை 

யோ தினான் வெளிப்ப டத்தி யண்மையாச் சங்க ரன்றா 

னணாதவ னுயர்வே தாந்த வம்புயந் சனக்கா மிந்த 

வேதமில்குரவ னின்றே லெங்கனம் விளக்கும் வித்சை. 

ஸ்ரீமத் ௮நரேகலோக இதார்த்தமான வேதபுராண 

சாஸ் இரந்களின் அர்த்தத்தை யாவரும் அபிவியக்சமா 

(வெளிப்படையா) கக் காணும்படி காட்டுகின்றமையால 

விலேகூந்தாமணி யென்று இதற்குப் பெயரிடப்பட்டது. 
நீ யிதனை யன்புடனே கேட்பாயாக வென்று ஆசாரியர் 

கிஷ்யனுககு அறுக்க எரர், 

மங்கலாசாணம், 

ஸ்ரீமத் அநேக புவனபவனாரம்பமூலஸ் தம்பரூ 4 

சமபுவிங்கமாதி கிராபாரிதேசிகோச்தம டரியந்தமான 

மகாகுருபரம்பரையை மனோ வாக்குச் காயங்களால் 

நமஸ்காரம் பண்ணுகிறேன். ஈமஸ்காரலகூண மங்கலா 

ச ரணததால் நிர்விக்னெமாக இப்பிரகரணம் முழடி.வுபெறு 

தல், சிஷ்யப் * பிரசஷ்யப் பிரவாகப் பிரவர்ச்தனை, சேட் 

  

* பிரசஷ்யன்-மாணாக்கனது மாணாக்கன், (॥.ரவாகம்- 
பரம்பரை, உபிரவர்த்சனை-ஈடசீஈல்,
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பவர்களுக்குச் சத்தசத்.தஇி என்னும் பலத்திரயசித்தி உண் 

டாகுமென்று நிச்சயிக்கப்படும், 

சாஸ்திரவரலாறு 

௮நாஇ சிர்மல சத்துரூபனா யிருத்தலால் எல்லாவற் 

நின் மேலானவனாடச் சர்வஞ்ரூச்துவாதி குணங்களோடு 

கூடியிருக்கும் பரமேசுவ ரனாற சொல்லப்பட்ட பரமப்பிர 

மாணமூம் வேதமூலமுமான ஸ் ரருதி புராண ஆகம இதி 

சாசாறுசாரமாய் ௮ற._விகளா மென்ன த்தக்கசாகச் FUE 

போல கற்பித மில்லாமல் (சனத சொந்தக் ஈற்பனையி 

ன்றி) சாரச்தினும் சாரமான சச் யொர்த்தங்களைச் சக்கர 

இத்த, முன்னுள்ள இ.ரத்தினாதிகளை யொப்ப நிட்டுத் சர 

மறிந்து சரமாகக் கோலைசெய்்ஈ தனால் ஈநவீனசண்டாபர 

ணமெ(பு.திய கழுத்தணிய), ன்று சொல்லத்தக்கதாய், மு 

ஞூட்சுக்கள் இச்சகத்தில் நிலைய கதியும் எவ்வாறோ வெ 

ன்று தேடி வருந்தாமல் இசனால் மகாலீலாவிரோதக்களை 

வெளிப்படையா யறிந்ஜ இருசார்த்த ராகலேண்டு மெ 

ன்று ரிசகுணசிவயோகி கன்னடத் இற் சொன்ன வரனம் 

ஈனாயெ விவேகத்தாமளியின் வேதாந்தபாச்சேதம் 

இனை யான் தமிழிற் சொல்லுகின்றேன். 

ஜகத்காரணம். 

முதலில் சகூ௩ (நேத்திர) முதலிய புறவிந் இிரியம் 

களுக்கு விஷயமாய்க் காணப்படுஞ் சகத்.இிற்ரு வெவ்வேறு 

புதஇிகுண அவயவ ஸகாரங்க ளிருத்தலின் கடம்போலக் 

காரியமாய், குலாலனைப்போல நிமித்தகாரணனான எச் 

சரனால் சக்கரதண்டம்போன்ற புண்ணியாபுண்ணியகர்ம 

மான சககாறி (துணைக்) காரணத்தால் மிருத் இகையிற் 

(மண்ணிற்) போலப் பிந்து மாயை யென்னும் சுத்தாசுத்த 

மாயாவுபாதானகா.ரணத்தினின்றும் கமனாகமன ( போக்கு 

வரவு] சுகதுக்காஇி யநேக விவகார பேதங்களோடு பின்ன



பிரகரணோற்பத்தி 8 

மான ஆத்மாக்கள் போகமோ-்ஷத்தின் பொருட்டுர் சனித் 

தன வென்றறிக, 

ஜத்கர்த்தா. 

JAS பரமாணு கால கர்மாதிகபோ சகச்கர்த்சா, 

ரச்சரன் அல்லனென்பையாயின், பிர௫ருதிமுதவிய யா 

வும் சடரூப மாரையால், சைதர்சியாதிஷ்டான மில்லா 

மல் சகம் தானே, ஈண்டாகமாட்டா தென்பது நிச்சயம். 

அனால் சேதனஞன சீவனே சகத்கா்த்தாவெனின், அவ 

னுக்குச் இஞ்சிஞ்ஞத்துவ (அற்பவறிவுடைமை) ௮ திருவ: 

டபரதந்திரதீ நவ (புண்ணியபாவவசத்தனாதல்) அச 

சுரத்துவாதி (ஈசத்துவமின்மை முதலிய) தோஷமிரும ச 

லால் அவன் சகத்.துக்குக் கர்த்தாவாகமாட்டான், * பாரி 

சேட ஙியாயத்தால் ஈச்சரனே கர்த்தா வென்று ரிச்சயி£ 

கட்படுவன், சகத் தளுபம் பெருக்காரியமாசையால் இர 

தீத்தைச் செய்வாரைப்போல வெரு கர்த் இருத் துவ முண் 

டெனின் அது இரதாசாரியனென்னும் ஒருவன் சூத் இர் 

தாலாவதல்லது, மற்றவர்களாலாவதன்று, தத்தம் அபி 

மானத்தால் தம்மைத்சாமே இரசகநித் துக்கொள்ளுங் காரி. 

மூளதேல் அதேக கர்தீதீம்யத்தால் ஓரு காரியமுமாசாறு, 

ஆகையால் சகத்துக்கு ஈச்சுரனொருவனே கர்த்தனாகவேண் 
3ம், 

ஈசுவரன் குணங்கள். 

அவ்வொருவளுயெ ஈச்சுரனுக்சே எக்காலத் இலும் எத்தே 
சத் இிலும் காரியத்தை யுண்டுபண்ணுந்தன்மை யிருத்தலின் 

நித்தியத் துவ வியாபகத் துவமும், எச்சாரியத்தையும் ௮றிவ 
  

* மூவரில் இருவர் செய்யவில்லை யென்ருல் மூன்றா 
மவன் செய்தசன் என்.று கொள்ளும் தஇருஷ்டாந்தத் இனை 
பாரிசகேடநீயாய மென்பர்,
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தற்கும் செய்வதற்குஞ் சமர்த்சனாகையால் சர்வஞ்ஞத். ஐவ 

மும் சர்வசத் இமத் துவமும் (எல்லாவல்லமையுடைமையும்) 

காலமானது தான் அழூர்த்தமாய் (வடிவ.ரில்லாததாய்) 
இலை பூமுசலியவற்றை யண்டாக்குமாப்போலச் சகல 

காரியக்களையும் ஆச்சுவோனா யிருக்சவின் சிட்களத்துவ 

மம், சர்வாத்துமாக்க ளிதயத்திலும் ௮* தரியாமியாஇப் 

புறம்பே சுருதி ஸ்மிருதரூபமான அணையால் நியாமச 

(ஈடத்துவோ) னா யிருத்தலின் சர்வ பிரேரகத் துவமும், 

குலாலாதிசாத்துருத்துவத்தால் அந்நியமான கடபடல் 

கள் நகியமிக்கப்படுதல்போல ங்கிய சரீ. ராஇயை கியமிச் 

Zorg விசுவமெல்லாம் விச்வேச்சுரனினின்று கியம 

மானதென்று சுருதியிருத்தலாலும் சர்வாத் துமகத் துவமும் 

(எல்லாவடிவமா தலும்) , தனக்குப் பிதாவும் சர்த்தாவு 

மின்றி அத்விதீயனா யிருத்தலின் சர்வ சச் இரத். துவரம் 

(sor வசத்தனாதலும்) , ஆத்மாக்கள் செய்த கர்மத் இனை 

யறுசரித்துச் சுகதக்கக்களைத் தருதலால் இராகத் தவே௨ 

மின்மையும், தன்னால் சருஷ்டியான அகாயாதி ஐகத்தை 
வேறவிதமாகச் சிருஷ்டி. செய்வதற்கு வேறு சமர்த்தரில் 
லாமையால் சர்வேசுவரத்துவமும் உண்டென்பது நிச் 
சீயம், 

See 

நாகாமத சாஸ்திரங்கள், 
அவ்வீச்சுரனால் கிர்மிக்கப்பட்ட சே தனாசேசனரூப 

சகத்தில் போகமோகஷார்ச்தமாய் வெவ்சேராகப் பிர 

வர்ச்தித்துள்ள சாசாவாதிகளின் கொள்கைவடிவினவா 

இய சாஸ் திரக்களாவன:ஃ 

சதர் வேதம், 

தேதல்முக்கியப்பிரமாணம் இருக்குவேதம், எஜுரர் 

வேதம், சாமவேதம், அதர்வணவேத 'மென்பனலாம், 

இவை சுவயம்புவென்றம், ஈச்சரனாற் சொல்லப்பட்ட
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வைகளென்றுஞ் சொல்லப்படும், அவற்றுள், 1] இருக்கு 

வேதம்'இருபத்தொருபேதம். 2, எசுர்வேதம் நூந்றொரு 

பேதம், 8. சாமவேதம் சகஸ்ரபேதம், 4. அதர்வண 

வேதம் ஈவபேதம், 

வேதவாக்கிய சோருபம். 

௮வ்வேதம் எதைச் சொல்லுமெனின் விதிவாதம், 

அர்த்தவாதம், மீர்இரவாதம், நாமதேயமென நான்கு பே 

தத்தால் சகல தர்மக்களையுஞ் சொல்லும், அவற்றினுள், 

1. இராஜன் ஆணையைப்போல மனிதரை பிவஷே£ 

தகர்மஞ்செய்யாமல் திருப்பிச் சுபகர்மஞ் செய்யவேண்டு 

மென்து விதப்பது விதிவாதம், 

2. * படர்களைப்போலத் துஇப்பது அர்த்தவாதம், 

6. ஆசாரியனைப்போல செய்யத்தக்கவைகளைக்காட் 

டுவத மந்திரவாதம், 
4. மாதாபிதாவைப்போல யாகாஇகளுக்குப் பெய 

பீடுவது நாமதேயம். 

வேதாங்கம். 
அவ்வேதத்துக்குப் பாசம், அஸ்தம், மூகம், இரா 

ணம், நேத்திரம், சுரோத்திு மென்னும் முறையான் 

சகது, கல்பம், வியாகரணம், இக்ை, சோஇஷம், கிரு 

SH யென்னும் ஆறும் ௮ங்கல்களாம், “அவற்றுள், 

1, மச்.இிர சுலோகா களுக்கு அகூரசணிதஞ் செய் 
வது சந்த்சு, 

2. ஆசுவலாயன போதாயன அபஸ்தம்பா இிசூத் இர 

வடிவத்தான் யாகப்பிரயோகா இகளைச் கற்பிப்பது கல்பம், 

8. சப்தசித்இயைச் சமர்ப்பிப்பது வியாகரணம். 

  

* அரசன் சமீபத்திருந்து துநிப்போர் படர்,
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4. உசாத்த, அறுதாத்த, ஸ்வரித, மிரசயமென்னுஞ் 
ச.துர்விசஸ்வரகரணபூர்வகம-ன *பசபாளிக்கொம வேதாதீ 

இயாயனா களைச் சொல்வ ஐ சிகைஷ். 

5. லக்னெ இதி வார நக்ஷத்திர யோக க. ரணாதிக 

ளால் ளவ இககர்மக்களுக்குக் காலந்தெரிவிப்பது Gand 

ஷம். 6 

0. வைதீக சப்த கிர்வசனத்தை ரியமிப்பறு நீநந்தி, 

வேதோபாங்கம், 

௮வ்வேசத்துச்கு ஸ்மிருதி, புராணம், நியாயம், 

மீமாம்ஸை என்னும் நான்கும் உபாக்கமாம், அவற்றி 

னிலக்சணம் CO. h சொல்லு2ம், 

உபவேதம், 

அவ்லேசத்துக்கு அயுள்வேதம், அர்த்தவேதம், த 
லூர்வேசம், காந்தருவவேசமென உபவேசம் கான்குண்டு. 

அவற்றள், 

1. ஆயுள்வேதம் வியாதிரிதான.4, வியாஇச்சின் 

னம், மந்திரெள ௮ ச௫தச்சை என்பவற்றால் ஆயராேரக் 

இயாஇகளைக் சாட்டுவது, 

2. அர்த்தவேதம் த௲ஷணை, ஆர்சியம் (செய்), 
ஈரு (அவி) முதலான உபகரணக்சளால் தர்மாதிச துஷ்ட 

யத்துக்கு.ச் சாசனமாம். 

3. தனுரிவேதம் சத்துருஜயார்த்தமான மந்திரா 

ஸ்.இிரப் பிரயோகா இகளைக் கற்பிப் து, 

4, காந்தநவவேதம் சாமசேதாதிகளின் ௪, ரி, ௧, 

ம, ப, த, மி என்னும் சத்சஸ்வர €ேப்பிரபந்தங்களை விவ 

wis gy. 
ர் 

3 பதபாளி-சொற்சஸின் வரிசை,
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உபநிஷத்து. 

அவ்வேதத்இல் ரச்திரம், பிரசதாரண்ணிப.ம, 
சுவேதாசவசரம், கைவல்லியம், காலாக்கினிருத் இரம், 

கடவ்ல்லி, காத்தியாயனம், பிரஹ்மம் : நாராயணம், 

ஹமளம், பரமஹம்ஸம், பாஷ்களம், பிரஹ்மபிந்து, ஆ 

ரூணி, அமிர்தபிந்து, சர்ச), பஞ்சப்பிரஹ்மம், ஜாபாலம், 

தேஜோபிர்த, வாஜசகேயம், போதாயநீயம், ஆசுவலாய 

நீயம், சால்யொயரீயம், பாகு ராயணியம், செளன௫ூயம், சிவ 

சல்கற்பம், சரவணம், ஈசாவாஹியம், தலவகாரம், ஙிராலம் 

பம், மு.ச்கலம், முண்டகம், மைச்இிராயணீயம், தைத் இரீ 

யம், சாந்தோக்கயம் கெளஜிூதடிமுதலியன உபகிஷத்தக் 

கள். இவை ஞானாங்கமான விபூதிருச் இ.ராக்ஷா இகளையும், 

பிரஹ்மஞானா இகளையும் விவரிப்பன. 

ஸ்மிருதி, 

* மறு அத்திரி, ஹாரிதம், விஷ்ணு, wit Seam 

இயம், உசனம், ஆங்ேசம், யமம், ஆபஸ்தம்பம், சம்வர்த் 
தம், காத்தியொயனம், பிரகஸ்பதி, பராசரம் , வியாசம், 

சங்கம், விதம், தக்ஷம், கெளசமம், சாதாதபம், வசிஷ் 

டம் என அந்தந்த நரீமதேய முள்ளவர்களால் சொல்லப் 

பட்ட தர்மசாஸ் இரம் இருபது. 

யுகதர்மம், 

இரேதாயுசச்தில் மறுஸ்மிருஇிதர்மமும், இழேதா 

யுகச்தில் கெள தமஸ்மிரு இதர்மமும், துவாபரயுகத் இல் சங் 

கலிசெஸ்.மிருதி தர்மமும், கவியுகச்தில் பசாச.ரஸ்மிரு இ 

தர்மமும் முக்கயெமாம், இந்த ஸ்.மிருதிகளில் சாதி வரு 

ளாச்டிரமாசாரங்களும், தாயாஇவிபாகமுதலிய yar 
  

* மறுதர்மசாஸ் தரத்தை நீக்டுச் சங்சத்தையும் விகி 
தீ.த்தையும் ஒன்றுபடுச் இப் பதினெட்டென்பர்,
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டாதச விலகாரங்களின் பேதங்களும், மசா பாசகட்களுக் 

குப் பிராயச்சித்தாஇி விதிகளும் சொல்லப்படும், 

சாதிவருணங்கள். 

அவற்றுள், சம்மியம் அல்லது மஹாராஷ்டிரம், கன் 

brid, அந்இரம், திராவிடம் எனச் சாதி நான்று. 
பிராண்மண க்ஷம் திரிய வைரிய சூச்திரரொன வர்ணம் 
நான்கு, 

பிராஹ்மணதருமம். 

இர்ரான்இல் கர்ப்பாதானம், பும்சவனம், மந்தம், 
சாதகர்மம், நாமகரணம், அன்னப்பிராசனம், செளளம் 

உபநயனம், உபாகர்மம், உத்ஸர்ஜனம், வேதவிரதம், கெள 

தானிகம், ஸ்நாதகம், விவாகம், ஸ்மார்த்தாக்களி ஹோ 

த்.இரம், ஒளர்த்துதேஹிகமென்னும் சோடச சம்ஸ்கா 

ரங்களுடனே யஜனம் (வேட்டல்) , யாஜனம் (வேட்பித் 
தல்) , அத்தியயனம் (துல்), ௮த்தியாபனம் (ஒ.தவித் 

தல்), தானம் (இடுதல்) , பிரஇக்இிரகம் (ஏற்றல்) என் 

னுஞ் ஷட்கர்மமும்,சிவபத்இ.பாஇ சகல சற்குணம்களு மூ 

டையவன் பீராஹ்மணன். 

க்ஷத்திரியதருமம், 

பிரஜாபாலனம், ' யஜனம், அத் தியயனம், துஷ்ட 

மிருக பகதி சத்துரு சங்காரம், அன்னதானம், வஸ்இரதா 

னம், கன்னிகாதானம், பூதானம், கோதானம், உபயமுடு 

தானம், இரண்ணியதானம், ம. தானம், ௮௬வ சானம், 

சுவேதாசுவசானம், காலமுதொனம், மகாமேருதானம், 

கற்பகவிருகதானம், வித்தியாதானம், மகாதானமுதலி 

யவைசளின் பொருட்டுக் சாலசேச' பாத்திந பரீக்ஷை 

விவ்ணுபத்தியாதி சர்மமுடையவன் க்ஷ்த்தீரியன்,
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வைசியதருமம். 

ஏகம், சசம், சதம், சகஸ்ரம், தசசகஸ்ரம், லக்ஷம், SE 

லக்ஷம், கோடி, தசகோடி, சதகோடி, அற்புஈம், கிர்ப் 

புதம், சர்௨ம், மகாகர்வம், பத்மம், மகாபத்மம்) கேஷாணி, 

மகாக்ஷாணி, சங்கம், மகாசங்கம், சகதி, மகாக்ஷிதி, 

கோேஷோபம், மகாக்ஷோபம், ஙி.தி, மகாகிதி, சாகரம், மகா 

சாகரம், அரி, மகா௮ரி, சங்கை, மகாசங்கை, பணி, மகா 

பணி, இருதி, மகாகிருது என்னும் முதல்ஸ்தானமா இ 

முப்பத்தாறு ஸ்தானபரியந்தமான இலக்கம்களையும் ; (௧) 

ஒன்று என்பதற்கு ஏகம், ரூபம், பூமி, சந்திரன் என்னும் 

சமிஞ்ஞை (பெயர்) ; (௨) இரண்டென்பதற்கு துவ, 

துவே, துவி, துவித, துவய, அுவிதிய, யுக்கும, யுகள, யுக, 
உபய, பாகு, பாச, பக, நயனாதி சமிஞ்ஜஞை ; (௩) மூன் 

நிற்குத் இரி: , திரய, இரு இ.ப, ஹரஈயன, அக்கினி, வர்க்க 

குண, புராதி சமிஞ்ஜை ; (௪) நான்இற்குச் சத: , செள, 

சதுர்த்தி, சமுத்திர, வேச, வர்ண, ஆச்சிரமா தி சமிஞ்ஞை; 

(டு) ஐந்இிற்குப் பஞ்ச: , ஹரவக்த்ர, விரத, இக் இரிய: 
விஷய, கஷாய, பாண, பாண்டவ, பூதாதி சமிஞ்சை; (௬) 

ஆறினுக்கு ஷடு: , ராசாங்க, இருது, ரச, ஸ்கந்தமுக, 

வேதாக்ச, வர்ணகர்மீ, தரிசனா திசமிஞ்ஞஜை; (௪) ஏழிற்குச் 

சத: , மூனி, ரி, தானாக்க, ராசாங்க, துரக, தாது, 

sums, has, சாகராதி சமிஞ்ஞை; (௮) எட்டிற்கு ௮ஸ் 

டவசு, இக்கு, கஜ, மத, கர்மாஇ சமிஞ்ஞஜை ; (௬) ஒன் 

பதற்கு சவ, இரவிய, காத, 9B, ரக, ரஸ, பக்தி, 
ர2நாஇ சமிஞ்கை 5 (௪0) us SDE தீச:, பிந்து, சூன் 

னிய, காஸ்்இ, ௮வதார , ககனாதி சமிஞ்ஞை என்னும் 

இவை முதலான சமிஞ்ஞைகளையு மறிந்தும், இரமுகாதி 
(பாக்குரு;தலிய) வஸ்துக்களை எண்ணி யறிந்.தும், பச்சைப் 

பணத்தினிறை கழஞ்சு, கழஞ்சு௪ கூடினது கரிஷம், கரி 
ஷம் ௪ கூடினது பலம், பலம் ௪௦ கூடினது வீசை, வீஞா டு
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FLT HM துலாம், துல'ம் ௬௨ கூடின பாரம், பாரம் ௪௦ 

கூடினது ௮ஸ்சமென்று கர்ப்பூராஇிகளைத் மூக்கு gs 

தும; ஒரு சிட்ட கிகுஞ்சம் ; கிகுஞ்சம் ௪ கூடின.து குவெம், 

குவம் ௪ கூ.டினதுபிரஸ்தம், பிரஸ்தம் ௨ கூடின வாகம், 

வாகம் ௨ கூடின ஆடகம், ஆடகம் ௪ கூடினது துரோ 

ணம், துரோணம் டு கூடின ௮ கரி என்று சான்னியா இ 

களை யளந்தறிந்தும; சுவர்ணத்தென மாற்று, பிரவாளத் 

இன் கழஞ்சு, மணியின் சவ்வு, ரத்தத்தின் சூத் இிரபரீ 

கை, வச்சிரத்இ.௭ மஞ்சாஉ, பச்ரைபி.ர் ரதியமாஇ 

களை யறிந்தும் ; இிரயம், வட்டம், வட்டி முதலியவற்றை 

யறி$ தும் செய்கிற வாணிச்சிய, இருஷி, பிராஷ்மணக்ஷத 

இர்ய சேவை, கெளபாலிக (கோரக்ஷணை), யசன, ௮த் திய 

மன, சானங்களோடு சூரியாதி பூஜைகள் என்னும் கர்ம 

முடையவன் வைசியன். 

சூத்திரதருமம். 
பிராஹ்மணா இவர்ணச் ரய சேவை, சகல தேவதா 

பத்தி முதலான கர்மங்களுடையவனாப்ப் பிராஹமணா றுக் 

இரகம், கூஷத்திரிபனது பாதுகரப்பு, வைசபசகாயம் என். 

வற்லற யுடைகவன் சுத்திரன். 

ஆச்சிரமம், 

பிரஹ்மசறரியம், சரகஸ்சம், வானப்பிரஸ் 2ம், சச் 

யாசமென ஆச்சிரமம் ரான்கு, 

விவகாரபதம், 

கடன்கோடல், உபரிதி (ஒருவனிடத்துக் காக்கும் 
படி வைத்த பொருள்), கூடிமேம்படல், சல்யெரைநல் 

காமை, ஒட்பிப்பணிசெட்ய மை, கூவிகொடாமை, ௨ 
டையனஃலான்விற்றல், லிற்றக்கெரடாமை, கொண்
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ளெ ளமொப்பாமை, கட்டுப்பாகெடத்தல், நிலவழக்கு, 

மாசராடவர்சருமம், சாயபாகம், கன்செய்வச, சொற் 

கொடுமை, சண்டக்கொடுமை, ரூறு, ஒழிபு என விவகார 

பசங்கள் பதினெட்டாம். 

அஷ்டாதசபுராணம். 

பிரண்மம், பதுமம், விஷ்ணு, சைவம், பாகவசம், 

நா.ரதீயம், மார்ச்கண்டேயம், அக்டினேயம், பெளஷ் 
பத், பிரஹ்மவைவர்த்சம், இலைங்கம், வராகம், ஸ்கார் 

தம், வாமனம், கூர்மம், மச்சியம், காரூடம், பிரஹ்மாண் 

டம் எனச் சவப்பிரசாச தீசால் வியாசரிஷியாற் சொல்லப் 

பட்ட வேசத்நிலுள்ள சாரார்ச்சசிரைச் சொல்லும் நான் 

கலகம் * இரர்சசக்கியையுள்ள அஷ்டாதசபு ராணங்க 

ளில் சைவம், ஸ்காநரம், இலைங்கம், கூர்மம், வாபனம், 

வராகம், பெளஷ்யச், மச்சியம், மார்க்கண்டே௰ம், பிரஹ் 

மாண்டமென்னும் பத்தும் சிவபுராணமும்; நாரசியம், பாக 

வதம், காரூடம், விஷ்ணுவென்னும் நான்கும் விஷ்ணுபசா 

ணஞும்; பிரஜ்மம், பதமம் என்னும் இரண்டும் பிரஹ்ம 

புராணமும்; பிரஹ்மவைவர்த்சம் கூரியபுராணமும்; ஆக்க 

னேயம் அக்கனிப.ராணமுமாம். இந்த ஏற்றத்தாழ்வினா 

லேயே தேலதா தாரதல்மியங்களையும் அறிந்துகொள்க. 

சர்க்காதி பஞ்சலணம், 

இப்பு.ராணங்களில் சர்க்கம், பிர.இசர்க்கம், வம்சம், 

பனுவர்தரம், வம்சானுசரிதம் என்னும் பஞ்ச லகூணக்க 

ஞம், சகலை இக தாந் இரிக கர்மக்களுஞ் சொல்லப்படும், 

உப்புராணம், 

சனற்குமாரம், wT IF EE, bi சிவதருமம், தூர் 

வாசம், சாரதியம், கபிலம், மானவம், உசனம், பிரஹ்மாண் 
  

* முப்பத்திரண்டு எழுத்துக்களுள்ள ஒரு சுலோகம் 
ஒரு£ரந்த மெனப்படும். —
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டம், வாருணம், காளி, வாஷ்ட லைங்கம், சாம்பவம், செள 

ரம், பராச்ரம், மாரிச்சியம், பார்க்கவம் என்னும் அவ்வப் 

பெயருள்ளவர்களால் செய்யப்பட்ட ௮ஷ்டாதச உபபுரா 

ணமும் வை.இகதர்மத்தையே சொல்லும். 

இதிகாசம், 
பாரதஇராமாயணாதிகள் வியாசவான்மீகெளாலுண் 

டான இதிகாசங்கள். வை சத்துவா இ குணபேதங்களை 

யும், தேவத் இரய லகஷணங்களையும், தேவதானவா இகள் 

சனனக்கிரமத்சையும், யுதிஷ்டிர ராமசந் திரா இகள் சரித் 

இ.ரங்களையம், வைஇகொி தர்மங்களையும் இடப்படுத் இச் 

சொல்லும், 

அவைதிக சாஷ்திரத்திரயம், 

இதற்குமேல் பிரகஸ்பதி, ஆருகதர், சுகசொன்னும 

இவர்களால் முறையே சொல்லப்பட்ட சாருவாகம் ஜை 

நம் பெளத்தமென அவைதிக சாஸ்திரச் திய முண்டு, 
அவற்றுள், 

சார்ீவாகமாவது பீருஇிவியாதி நால்வகைப் பூதவிசார 

மான சகத்தில் சுக3ம சுவர்க்கம், துக்கமே நரகம், இவை 

யன்றி வேறு சுவர்ச்கடரக மில்லையென்று Sr Sun ews 

ஜைநமாவது சித்த பத்த eres Qorareyw yor 

ஹத் இரய லக்ஷணங்களையும், ஓட்டீச, ஒட்டாமரேச, சுவா 

வினகல்ப, பதுமாவ இகல்ப, சாரதாகல்ப, குச்ுடநாதாதி 

கல்பா இகளையும், மந் இரரொெளஷதாஇப் பிரயோகஜஞ் செய்ப 

வர்களான ப.ரம$த்தர்களையும், லூனகேச (மூண்டித) 

இசம்ப.ர (நிர்வாண) பாணி பாத்திர (கமண்டல) மயூரபி 

ச்ச (மயிற்றோகை) * பஞ்சபல தாரணா இிகளின் கொலை, 
  

பூ பஞ்சபலக்களாவன மனதின் அங்கங்களுக 

குள்ள அற்றல் (௧) இரசத்தை, (௨) சாமர்த்தியம், (௬) ஞா 
பகம், (௪) மனனம், (டு, ஊூத்தல்,
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களவு, பரதாரகமனம், பொய்களின்றிய பஞ்சானுவிரத 
ளில் மது, பலாண்டி'உள்ளி) முதலான ஈஷே சச் இரவியங் 

களை விட்டு, சப்தசமாசயனா நி (சூடேறிய கல்லில்படுத் 

தல் மூதவிய) உக்ரதபரினை யாசரிக்கிற முனிவிருச் இக 

ளைபும், ஏமசர் திர, நாகசற் நிர, நேமிசர் இர, மேகசந் டர, 

மாகசந்துர, ௮௫௬௧௪, ௮0௪, அக்கள, பாரிசுவநார, 

செளகத, சுருஇூர்த கி, ஸ்ரீமம் காமாகித மூனிச௨ாயி 

மூதலான இருடூதீ்நரான்ரு தீர்தசுகரருடைய சரித் இரங்க 

மாயும், ஸ்யாதஸ்தி (என்றுமிருத்தல்) , ஸ்யாந்நாஸ்தி 

(என்றுமின்மை) முதலான சத்தபங்கெளையும், சவ, சசிவ,, 

சிர்சசீவ, கிர்ச்சர, ௮? ரம, பர்௪ு, மோச்ஷமென்னும் சத்த 

பதார்த்த௩களையும் பிர இபா இப்பது, 

பேளத்நதமாவநது செத் இராக் இகம், வைபாடிகம 

யோகாசாரம், மாஈது,பரிிமன நான்கு பிரகாரமாய்ப 

பிருதிவியாகி புச்ியெர்தமான இருபத்துமூன்று தத்.ற௨ 

வ௮உம் பிரபஞ்சம் தீபாசுவாலை பப்போல கூணிகமாத் 

திர மென்று பிர இ.பா இபப. 

இரறகுமேல் கிலே சகாமசாஸ இரக்க ண்டு 

அவை சதயகாதா, சலோககாசர், அடுராதர், அராதிநா 

தர், அகுரி/த ந தா, மதமககாசர், மச்சேட்இரதாதர், படே 

இ.ரகாதர், கோரககராதா என்னும் நவநாத சித்தாகளால் 

கற்பிதமான கெளளயாமளா 8 இமசைமைதுனாதகிசிஷேத 

கர்மமுள்ள சாஸஇராந் ரங்கள் ௮௦௮ அபிசார கர்மசனி 

த வியாதியாதியால் அகாலமிருத்துரூபமான மரண ௬ழ 

தீதி விஊஞர்ச்சாகரூப மோசனமழம், அக்கினிஸ்தம் 

பனம், ஐலஸ்தம்பனம், இர் இரியஸ் தம்பனம், கடகஸ்தம்ப 

னம்,சிங்நுவைஸ்நம்பனம் க டஇஸ்தம்பனமுதலிய ஸ்சம்பன 

மூம், பூர்லசக்காசி ரய கி ரசனாுத்மகமான உச்சாடனமும், 

உஸ் இராப.ரண வாகன வனிதா தி வஸ்.துக்களை Omen sr 
2
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னத் திலிருந்து அழைப்பிக்கும் அகருஷணமும், பிராண 
சிரேடசமானவிடச் இல் அந்கியோர்கியவிரோதமுண்டாச் 

குற வித்வேஷணமும், இராஜவசியா இ வூயக்களுமான 

ஷட்கர்மங்களுமாகய இவைகளையும், ச. ராசர பூதக்கிரகா 

வேசங்களையும், பாதுகாசித்தி, அஞ்சன௫த் இ, குடி.கா9த் இ, 
மூலிசாசித்தி, ரசவாத மென்பவற்றையும் பிர இபா இக்கும், 

சாக்தேய பாஞ்சராத்திரங்கள். 

இதற்குமேல் சத்இிதத் துவவாசி யென்லும் ஒரு ஆச் 

மாவினாலும், வாசுதேவனாலும் இரமத்தில் பிர இபாஇக்சப் 

பட்ட சாக்சேயம், பாஞ்சராத்திரமென வேறு சாஸ் இர 

மிரண்ளெ. அவற்றுள், 

க. சாக்தேயம் சடாசடப்பிரபஞ்ச மெல்லாம் சத இ 
பரிணாமமென்றல் முதலிய மதவிஸ்தா ரஞ்செய்வறு, 

௨. பாக்சராத்தீரம் பிருதிவியாகிமானசமீரான இரு 

பத்துநான்கு தத்துவங்கட்ருமேல் குணமூலதத்வவடிவ 

வாசுதேவனால் சகத்தனது இதத் இன்பொருட்ட்ண்டான 

சங்கருஷண அகிருத்த பிரச் தியம்ன கஇருஷ்ணரென்னும் 

ஈமல்வரா லுற்பத்திமுதவிய தொழில்களாமென்று பிரதி 

பாதிப்பது, 

சாதாரண சாஸ்திரபஞ்சகம், 

இதற்குமேல் 'இலெளகெம், வைதிகம், அத்தியாச் 

மம, அ.இமார்க்கிசம், மர் திரமெனப் பஞ்சலித சாஸ்இரங் 
கஞள. அவற்றுள், 

&  இலேளகிகசாஸ்திரம், 

தன்வர் திரிமுதவியோராற் சொல்லப்பட்ட ஆயுள் 

வேதம், தண்டம், ரீதி, சிற்பம் முதலான சால் திரம், ௮து 

இருஷ்டபலன்களைப் பி.ர இபா இப்பது.
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௨. வைதிகசாஸ்திரம், 

ஜைமினி, அக்ஷபாதர், கணாதொன்னும் இருஷிச 
ளால் சரமத்திற் சொல்லப்பட்ட பூர்வமீமாம்ஸை, கியா 

யம், வைரேடிகமெனத் தஇிருஷ்டா திருஷ்டபலன்களைப் 

பி.ர திபா இக்கும் சாஸ் இரத் இரய மூண்டு, அவற்றுள், 

க. பூர்வமீமாம்ஸையேன்பது உபக்கிரமஉபசங்கா 

முதலான ட்விதலிர்கதாற்பரியத்சால் Ca sand&us 

விசாரபூர்வகமாய்ச் சோதிஷ்டோமயாகாதி கர்மங்களை 
விதிக்க ரமமாகச் சொல்லுவது. 

௨, நியாயமாவது கெளதமராற் செய்யப்பட்டுப் பிப 

மாணம், பிரமேயம், சம்சயம், பிரயோசனம், இருஷ்டாக் 

தம், சிந்சாந்தம், அவயவம், தர்க்கம், சிர்ணயம், வாதம், ஜல் 

பம், விதண்டை, எத்துவாபாசம், சலம், சாதி, GSEs 

ஸ்சானமென்னும் சோடச பதார்த்தங்களையஞ் சொல்லிப் 

பிரபஞ்சத்துக்கு ஈச்சூ.ரனே கர்த்தாவென்று நிச்சயிப்பது, 

m வைசேடிகமாவது கணாசராற் செய்யப்பட்டுத் 

திரவியம், குணம், கர்மம், சாமானியம், விசேஷம், சமவா 

யம், அபாவமென்னும் சத்தபதார்ச்தத்சைச் சொல்லுவத 

னால் பிரபஞ்சசொருபத்தை விவகரிப்பது, 

௩. அத்தியாத்மசாஸ்திரம், 

கபிலர் பதஞ்சலி வியாசரென்னு, முரிவர்களால் இர 

மத்.திற் சொல்லப்பட்ட சாகம்கியம், பாசஞ்சலம், வேதாம் 

தீமென ஆத்மஞானபலன்களுள்ள மோக்ூப்பிரஇபாதக 

அத்தியாத்மசாஸ்திரத்திரய முண்டு, அவை பாஷிய 
வியாக்சியொனா தகளோகூடிய சாக்கயெகுத்திரம், யோக 

சூச்இரம, பிரஹ்மசூத்திர மென்பவாம். அவற்றுள், 

௧, சாங்கியம் சித் தெயகிர்மலமான அத்மசந்கிதானத் 
தில் குணச்இரயவடிவமான பிரசருதியே மகதத்துவாஇ
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இருபச்தைஈத தத்துவசொருப ஜகத்தாமென்று விககறிப் 

பதே சம்சாரபந்ச மென்றும், சத்துவாதி குணத் இரயக்கர 

மத்தால் சிலேட்மெப்பிரஇரு இ பித்சப்பிரகருதி வாசப் 

பிர௫ரு இிபிலுள்ள சாந்த குரோத டாதி குணம் 

களோகூடிய உத்சம மத்திம அதம புருஷத்திரமம், 

வர்ணக்கிரம முசலானவைக சூண்டா மென்று சொல்லு 

வறு, 

௨. பாதஞ்சலம் இயமரியமாதி ௮ஷடாங்கயோகத் 

தால் மனேோலிச்சல முண்டாய் மோக்ூத்தியா மென்று 

சொல்லுவது, 

m உத்தரமீமாம்ஸை சகல உபகிஷதர்த்ச த்தையும் 

சொல்லும் வேசாந்தம், ௮து பிரபஞ்சத்துக்கு மித்தியாத்து 

வஞ் சாஇத்தலால் பிரஹ்மாத் தும ஐக்கியத்தை வர்ணிப்ப 

சாய் ஞாணிகளா லக்ககரிப்பட்டசாகும், அத்யாத்மமதம் 

பாஸ்கரீயம், மாயாவாசம், சத்தப்பிரஹ்மவாசம், இரீடாப் 

பிரஹ்மவாதமென நான்கு பேதமாம், இவற்றின்கண் 

அ.நகதமாய் இவற்றிற்கு மேலாயுள்ள.து *அஙிர்வசநீயக்கி 

யாதி. 

அதிமார்க்கிகசாஸ்திரம், 

மாயாதத்துவ வித்தியாதத் துவ காலதத்துவ வாடி 

சளான ருத்திரராற் சொல்லப்பட்ட பாசுபத காபாலிக 

  

  

* அநீர்வசநீயக்கியாதி யென்பது ரஜ்ஜுசர்ப்பம் 
சத்தென்றாவது அசத்தென்றாவது சொல்லத்தகாச.து 
போல ௮வித்தையும் ௮ தன் காரியமான பிரபஞ்சமும் சத் 
தென்றாவது அசத்தென்றாவது உறுதியாய்ச் சொல்லத் 
தகாத தென்றறிந்து சொல்லுதல், இதன்விரிவை விருத் 
இப்பிரபாகரம் விசாரசாகரம் விசாரசந்திரோசயமுத 
லியவற்றிற் காண்க,
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மாவிரதமென அதிமார்க்கெ சாஸ் திரத்திரய முண்டு, 

அவற்றுள், 

பாசுபதம் மாயைகர்மமென்னும் பாசமிரண்டையும் 

சொல்வது, 

காபாலிகம் நரகபாலபிக்ஷ£டனா இகளைச் (தலையோட் 

டூல் பிச்சைவாக்குதல் முதலியவற்றைச்) சொல்வது. 

மாவிரதம் ௮ஸ்.இிதாரணாஇகளை (எலும்புதரித்தல்முத 
விபவற்றை)ச்சொல்வது. 

மந்திர சாஸ்திரம். 

பரமேசுவரனாற் செய்யப்பட்ட மந் தரமே மோக்ஷ£ங் 

சமான சரியை இரியை யோக ஞான முதவியவற்றைத் 

தீறுவதா மென்பது, 

நாநாமதஸ்தர்களுடைய 

ஆத்துமநிருபணம், 

இல்வாறு சொல்லப்பட்ட மதம்க ளெல்லாவற்றிலும் 

கிருபிக்கப்படும் ஆ த்மசொருபமாவ து :-4 

சார்வாகர் ஆத்மா தேகமே யென்பர், 

சார்லாக ஏகதேசிகள் அச்மா இந்திரியமே யென் 

பர், 

இரணியகர்ப்பரென்னுஞ் சார்வாக ஏகதே?கள் ஆத் 
மா பிராணனே யென்பர், 

oper ஆச்மா தேசாஇவிலகணமாய்த் தேகபரி 

மிதமாய் (உடல் அ௮ளவினதாய்) சங்கோச விசாசசர்மமு 
டையதா யிருப்ப தென்பர்,
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பெளத்தர் ஆச்மா புத்திமே யென்பர், 

செளளயாமள சாசத்தேயருருக்கள் ஆத்துமா அநந்த 

மே யென்பர், 

பாஞ்சராத்திரிகள் ஆத்மா நாடிமத்திபி லுள்ள 

தாய் ௮ணுபரிமாணமாகவே யிருக்கு மென்பர். 

இலெளககர் ஆத்மா தேக புத்திர களத்திராதி 

வடிவின தென்பர், 

மீமாம்ஸாபேதரான பாட்டப் பிரபாகரர் ஆத்மா 

ஸ்வசப்பிரமாணமான (சானே பிரமாணமாவதாதய)ஞான 

சொரூப மென்பர், 

நியாயவைசேடிகர் ஆத்மா ககனம்போலப் பரம 

மசதபரிமாணமாய்ப், பாஷாணம்போலச் சடரூபமானா 

ஒம், மனோசையோகத்சால் ஞானாதி சொற்பதர்மமுடை 

யதா மென்பர், 

சாங்கெய பாதஞ்சலிகர் ஐத்மா அசங்க சின்மாத்திர 

மென்பர், 

வேதாந்திகள் ௮ச்மா ஜெப்இசச்சாமாத்திர Ws 

விதீய மென்பர், 

பாசுபத காபாலிசக மாவிரஇகள் ஆத்மா நித்திய 

வியாபக சைதந்ரிய மென்பர், 

மாந் இரசமிஞ்ஞக (மார் திரிகபென்னும் பெயருடைய) 

இத் தாக் இிகள் ஆத்துமா நித்திய வியாபக ஞானக்கிரியா 
சொருப மென்பர்,
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நகாநாமதஸ்தர்களுடைய 

மோஷல க்ஷணம். 

இனி இவ்வெல்லாச் சமயலா இகளாலும் பிர இபா இக் 

கப்படும் மோகூலக்ஷணமாவது ;-- 

சார்வாகர் மரணமே மோக மென்பர், 

ஜைநர் அகாசமத்தியில் ,உத்தரோத்தரகமனமே 

(மேன்மேற்செல்லுதலே) மோ மென்பர், 

பேள்த்தர் சுகதுக்காகெளால் மயக்கப்படாம விருக் 

கும் சுத்தபுத் திசந்ததியே மோக்ஷ மென்பர், 

கேளளயாமளர் அகாசகமனா இ இத்இப்பிராப்தியே 
மோக்ஷ மென்பர், 

சாக்தேயர் அரந்தப்பிராப்நயே மோக்ஷ மென்பர், 

பாஜ்சராத்திரிகள் வாசுதேவாத்மகப் பிர௫ரு இயில் 

சொருபக்கேடின்றி ௮டம்குவதே மோக்ஷ மென்பர், 

இலேளக்கர் இகலோகத்தில் புத் திரதா.ரா இகளு 

டன் கூடி வியாதியா இ துச்கமில்லாமல் சுகத் திலிருப்பதே 
மோ மென்பர், 

பூர்வமீமாம்ஸகர் சுவர்க்காதி* லோகப்பிராப் தியே 
மோக்ஷ மென்பர். 

நீயாய வைசேடிகர் ஆத்மா சரீரேர்இரியாகி இரு 
பத்தொரு துக்கச்தின் அத்தியந்த நாசத்சால் பாஷாணம் 

போலிருப்பதே மோக்ஷ மென்பர், 

சாங்கீயர் பிரகிருதி புருஷவிவேகத்தால் அவித்தை 
நாசமாவதே மோக்ஷ மென்பர்,
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பாதஜ்சலீகர் யோகாப்பியாச பலத்தால் மனோலய 

வாயிலாக ௮ஞ்ஞான மழிவதே மோக்ஷ மென்பர், 

வேதாந்திகள் பிரஹ்மாத்துமவைக்கெ ஞானத்தால் 
விவகாராதி சம்சா ரபந்தகிவிருச்தயே மோசச மென்பர். 

பாசுபதர் பிரவாகேசுவரத் தவத்தால் TERT SE Geo 

அர்சியருக்குக் கொதெது ௮த்மா ஜெப்திமாத்இிரமா 

யிருப்பதே மோக்ஷ மென்பர், 

காபாலிக மாவிரதிகள் கார்த் தருத்வமான சம்சாரபா 

வத்தை விட்டு ஜெப்திமாத்இிரமா யிருப்பதே மோக்ஷ 
மென்பர், 

மாந்திரசமீஞ்ரக சித்தாநீதிகள் அத்மா * சட்த்து 
வாதித (ஆறத்துவாக்களுக்கப்பாற்பட்ட) இவசமானத் 

துவமாவதே மோகூ மென்பர், 

இவ்வாதிகளில் சார்வாகர், றைநர், பெளத்தர், 

மீமாம்ஸகர், சாக்கெயராடிய இவர்கள் கிரீச்சுரவாஇகள் ; 

மற்றையர் சேசாவாதஇகள், இம்மகாவா இகளில் சார்வா 

காதிக ளனைவரும் பேதவாஇகள் ; வேதார்தி யொருவனே 

அபேதவாத, 

பதினான்குவித்தை. 

இப்படிச் சொல்லப்பட்ட சாஸ் இரங்களுள் வேதம்- 

௪, வேதாங்கம்-௬, மியாயமீமாம்ஸைகள்-௨, ஸ்மிரு இபுரர 

ணங்கள்-௨, அக இவை சத்த்தச (பதீனத) வித்தை 
யெனப்படும், 

  

* மந்திரம், பதம், வர்ணம், புவனம், தத் துவம், கலை 

என அத்துவா (வழி) ஆறாம். இதனை சவுஞானடத்தி 
யார் எட்டாம் சூதீஇரத்இல் விரிவாய்க் காணலாம்,
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மீமாம்ஸாசர்ஸ்திர விவரம். 

இச்சதுர்த்தசவிச்சையள், மீமாம்ஸையானது மிக 
வும் விசேஷமாய் இருபது ௮த் தியாயமாய் ௮ர்த்சத்தைச் 

சொல்லுந்தன்மையால் இரண்டு பாகமாம், அவற்றுள், 

மூதற்பாகம் ஜைமிஎ்கஞச் இரளுபமாய், பன்னிரண்டு 

அத்இயாயமாய, காமகர்க் இருப் பிரஇபாதகமாய், லோக 

வேதாஇகரண ழென்றல் முதவிய ஆயிரம் ஈீியாயங்களால் 

பூர்வமீமாம்ஸை யென்னப்படும், அந்த ஹைமிநிசூத் 

இரத்துக்குச் சபரர ல் சாபரமென்னும் பாஷியஞ்செய் 

யப்பட்டது. அதற்கே பட்டாசாரியரால் வார்த் இகருபத் 

தில் பாட்டமென் மொருமதார்தரஞ் செய்யப்பட்டது. அந் 

தீப்பட்டருடைய சஷ்யரான பிரபாகசரால் அந்தச் சாபர 

பாஷியத்துச்கே பிரபாகரமென் ஜொருமதாந்தரஞ் செய் 

யப்பட்டது. 

இரண்டாம்பாசம் வியாசகுத் தரரூபமாய் எட்டத்தி 

யாயமாய்ப் பிரஹ்மாத்றமகப் பிரஇபாதகத்தால் உத்தர 

மீமாம்ஸை யெனப்படும், அதனுள், பூர்வம் சான்கச்.இ 

யாயமும் தேவநாகா அஊடமாம். அதில் மந்இரவாதத் 

தைப்போல் சேவதாலகணங்கள் பலபத் ௫ர.ரரமரால் 

பிர திபாதிக்கப்பட்ளெளன, 

வேதாந்தசஸ்திரம், 

உச்சரமான நான்கத்தியாயமும் பிரஹமகாண்ட 
மாம். ௮து பிரஹ்மாதீதுமவைச்மெப் பிரஇபாதக 

மாய்ச் சங்கராசாரிய ரால் பாஷியஞ் செய்யப்பட்டுள்ள.து. 
அந்தப் பாஷியத்துக்குப் பஞ்சபாதிகையென்னும் உரை 

செய்யப்பட்டு ௮தற்கே விவரணாசாரிய.ரால் Sa rom & 
செய்யப்பட்டது, அன்றியும் அச்சங்கரபாஷியத்திற்கே 

வார்த் திகம் ராமாரந்தியம் பி.ரஹ்மவிச்சியாயரண முத
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விய ௮0ேச வியாச்கியானங்களும் வாசஸ்ப இமி௫ிர.ரால் 

பாமதஇிரிபந்தனமென்னும் தர் உரையும், அவ்வுரைக்குக் 

கல்பதருவென்னும் வியாக்கயொானமும், அதற்குப் பரிமள 

மென்னும்' உரைய முூளது. இவ்வாறு விரிந்த இத்தாச்த 

மாகிய நூல்களே வேதாந்தசா ஸ்திரமாம். 

பிரகரணேற்பச் திமுற்றித் று. 

  

வேதாந்தவிஷயம்: 

சூத்திரலகஷணம், 

சொற்ப எழுத்துக்களையுடையசாய்ச் சநதேகமின்் றிய 

சாரமுடையதாய் எல்லாவிடத்தும் பிரவிருத் இக்கப்படுவ 

தாய் எதனாலும் தடுக்கக்கூடாத சதோஷமின்றிய வாச்இயம் 

சுந்திர மெனப்படும், இத் தன்மைய சூத் இிரங்களின் சமுதா 

யவழ.வமாய்ச் சகலவுபகிடதக்களின் அர்த்தங்களையும் மிர் 

ணயிப்பஅ ஸ்ரீ வியாஸாசாரியராற் செய்யப்பட்ட பிரஹ் 

மதுத்தீரம், 

பாஷியல ணம், 

அச்சூச் திரா இவடில மூசல் நூலிலுள்ள பதங்களைக் 
கொண்டு அதன் தாற்பரியவடிவத் தன்பதங்களைக் கூறிப் 

பின் முதலூலிலுள்ள பதங்களையநுசரித்த பதங்களால் 

தன்பதங்களை விவரித்தல் பாஷீய மெனப்படும், அத்தன் 

மையபாஷியம் அநேகமிருக்கனும், இங்கு ஸ்ரீ சங்கராசா 

ரியஸ்வாமிகளால் செய்யப்பட்ட பாஷியமே ௮க்கோரம், 

அதிகாணல க்ஷணம், 

அக்தப்பாஷியத் திலுள்ள விஷயம், சம்சயம், பூர்வப 

ஷம், இத்தார்தம், சங்க தியென்னும் ஜர் தவயவக்களோடு
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கூடிய நியாயமே அதிகரணமாம், இதனை மேற்காட்டிய 

பிரஹ்மசூத் இரங்களுக்கு ஸ்ரீ வித்தயொரணியஸ்வாமிகளி 

யற்றிப * வையாசிகசியாயா தி௩ரணமாலை 79 யிற்காண்௪, 

மங்களாசரணத்திரயம். 

ஆசீர்வாதம் (வாழ்த்து) நமஸ்காரம் (வணக்கம்) வஸ் 

தகிர்த்தேசமெ(பொருவியல்புைத்தலெ)னு மிவை சாஸ் 

திராரம்பத் இற் செய்யப்படும் மங்களாசரணத்திரயமாம். 

வியாக்கியானபஞ்சல வணம். 

மூலடுிரந்தர் திலுள்ள பதம், பதார்த்தம், வாக்கியயோ 

சனை, வினு, விடையெனு மிவை வியாக்கியானபத்சல 
க்ஷ்ணமாம். | 

அந்வயபஞ்சல 303 COND, 

அவ்வியாக்யொனங்களிலுள்ள விசேஷணம், விதே 

ஷியம், கர்த்தா, கர்மம், கரியை யெனு:ரிவற்றின் சம்பந் 

தீமே அநீவயபத்சல்க்ட்ணமாம். 

அநபந்தசதுஷ்டயம். 

விஷயம், சம்பந்தம், பிரயோசனம், அ கொரமெனு 

மிவை அநுபூந்தசதுஷ்டயமாம்,. அவற்றுள், 

௧, ஜிவப்பிரஹ்ம வைக்கியமே, நூலின் விஷயம், 

௨. பிரஹ்மத்திற்கும் நாலிற்குமுள்ள Ur Surg 

Suds பிரதபாதக பாவமே (சொல்லப்படல் சொல்வதெ 

னுந் தன்மையே) சம்பந்தம், 

௩, சகல துக்கறிவிருத்தியின் வேறாகாத சுவசொரூ 

பத்தில் கிலைத்சலாகயெ பித் தயொரர்தவடிவ மோகமே 

பிரயோஜனம்,
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௪. சாதனச விடய சம்பன்னனே அதிகாரி, வேதார் த 

சிரவண மனன நபிதித்தியாசனக்சளுக்குத் தர்மஜிஞ்சா 

ஸாபூர்வகமாய்க் கரமகாண்ட சித்தனான சற்சுரோத்திரி 

யனே ௮/இகொரியென்று சொல்லப்பவெசோடு பிரடற 

மஞான சாத்தியமான மோக்ஷம் சா இமுதலிய நிர்ப்பந்தங் 

களில்லாமல் பரிபக்குவார்தககரண மொன்றினாலேயே 

அடையப்பவெகாயிநத்தலால் சாசனசதுஷ்டயசம்பன் 

னனேபிரஹ்மவிதசைக்கு அதிகாரி யென்பது சித்தாரசம, 

சாதனசதுஷ்டயம், 

as தியாரி* இயலஸ் விவேகம், இகாழுத் திராதத 

பலபோக விராசம், சமாஇிஷமட்சசம்பத்இ, மூமுட்சுச்த 

வமெனும் சான்றும் சாதராரதுஷடயமாம், அவற்றுள், 

௧, சசசிதாகந்தருபமான அஆரமாவே மச இயம், மறற 

அஙிருத (௮௪த த)ஐடநுககவடிவ றவைசப்பிரபஞ்ச மெல் 

லாம் மீச்சையென்று விச!ரித்தத இடமாய்த் தெளிவே 

நீத்தியாநீததியவஸ்துவிவேும், 

௨. இகபரங்கயிலுள்ள மாலைசந்தனவனிதாத வீடட 

யகளெல்லாம் கர்மஜர்சியமாகையால அறிதஇி.பமும், 

£ட்டுற்காலத்துக் க௨டசார் இயமம், அறுபவாந்சத்தில் 

விரஸத்தன்மைக்குக் காரணமுமாய் ௮றபகை பினையடுத ஐ 

ஞானப்.பிர இபந்தகமர் யிருப்பதனால் நித்திய நந்தபதப 

பிர திபந்தகமான இச்சலமசாரம் தக்கருபமுமா மென்று 

தொந்த, அவற்றை நாய்வார் செய்த அன்ன ஷூத்திர புரி 

ஷக்களைப்போல மனதிர் பற்றாமையே இகாழத்திரார்த்த 

பலயபோகவீராகம். 

௬. சமாதிசட்குணசித்தியே (அறு குணங்களைப் 

பெறுதலே) சமாதிசட்கசம்பத்த்.
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சமாதி அறு குணங்களாவன :₹-சமம், தமம், 2.3) 

ஐ ர, உபா, சரத்தை, சமாதான மென்பனவாம், 

அவற்றுள், 

(௧) அர்தக்கரண கிக்கிரக3ம (உட்கரணமடக்கலே) 

சடம், 

(௨) பாகியகரண (இம் இரிய) எிக்கிரசமே(புறக்கரண 

மடக்கலே) தமம், 

( m) பிராஏப்ச சாற் Goi se தாபத ரெயத்நைச் 

ச௫த்தலே திடிஸை்ஷ, 

(௪) சகலகர்மபரித் தியாகமே உபாதி, 

(9) சுருஇயிலும், குருவாக்கெத்டுலும் வைக்குற 

* மிசத்திடமான விசுவாசமே சிரத்தை. 

(௪) குருவ(சேோத்சைச் இத்தத்தில் நிடஞகர் 
கொள்வதே சமாதானம், 

௪,  சகஜசாய்சிய மோக்ஷாபேட்சையே ழழிகஷ£ூத் 
துவம். 

சதுர்விதகரசேவை 
அர்சாதனசநு௩யசம்பன்னனான அதிகாரி செய் 

* பரமேசுவரனிடம் இல் ஆராத்திபத்துவமும் சன் 
oH SAY அராதகத்கு மும், குருவினிடத்துச் சேவியம் 
தவமும் சன்னிடத்துச்சேவகர் துவமும், வேதார்தசாஸ் 
இர,த.தில் சாசனக துவமும் தன்னிடக தில் சாசிபத்துவம 
yar சென்று மிக ஈம்பியிருப்பதே பதி யெனப்படும். 
இந்தப் பக்கி இடம..பிருக்ராற்றான் ௮அவர்கள்வ "க்கத்தில் 

மிகச் இடமான விசுவாச முண்டாகும். (yore Quid men 
= YIT HSEGUIDE SOT vw, YO GES Hao = Yrs Haas 
தன்மை. சேவிபச்றுவம் - சேவிக்கப்படுக்கன்மை, சேவ 
கத் துவம் - சேவிக்குந்தன்மை, சாசனழ்துவம்- ஏவுந்தண் 
மை, சாசீயத்துவம் - ஏவப்படுர்தன்மை,) 
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யுஞ் சற்குருசேவையாவது ஆப்தம், அங்கம், ஸ்தானம், சச் 
பாவ மென்பனவாம், அவற்றுள், 

௧, குருவுக்கு ௮றகலவிருச்தியே ஆப்தம். 

2, குருபாதபிரக்ஷாளனாதியே தங்கம். (பிர 

௯தாளனம்-கழுவுதல்,) 

௬. குருவின் இரகக்ஷச்திராதிரகூணையே ஸ்தா 
னம், 

௪, ஸ்ரீகுருவை ஸாக்ஷாத் பரமசவனெனக் கருதும் 

விசுவாசமே சத்பாவம், 

அதிகாரத்திரயம், 

கர்மகாண்டி, பக் இகாண்டி, ஞானகாண்டியென வேறு 

மூன்ற இகொரிக ஞர். அவர்களுள், 

௧, தேகக்கிரகக்கருத்யா இகளில் சரமமாச டானெ 

னதென்னும் அகந்தைமமசைக ஞள்ளவனே கர்மகாண்டி, 

a. சகலக் இரியைகளையும் ஈச்சுரார்ப்பணஞ் செய்ப 

வனே பக்திகாண்டி. 

௩, சகல கர்மத்துக்கும் தான் சாட்டு யென்பவனே 

ஞானகாண்டி, 

அதிகாரபஞ்சகம், 
கர்மி, முழுக்ஷா, அப்பியாச, அநுபவி, xeric cores 

வேறு ஐந்தஇகாரிக ஞர், அவர்களுள், 

க, மூடத்தனத்தால் தன்ஜாஇொமமாத இரம் பிடி. 

த்து நாறு சன்மத்தில் முத்தனாகெறவனே கர்மீ, 

௨. ஜகம் அ௮சத்தென்று செளிந்து ஆத்மகர்மரிஷ் 

டனாய் மூன்று ஜன்மத்தில் முத்தனாகிறவ?னை ழூழக்ஷஸ, 
m சொப்பனம்போலப் பிரபஞ்சம் மித்தையெ 

ன்று அறிந்து அப்பியந்தரத்தில் (உள்ளே) தியானாஇ கர்
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மயுச்சயை இரண்டுஜன்மத்தில் முத்சனாகவனே அப் 

பியா சி, 

விவகாராபேட்சையை விட்டு விவேகதற்பரனாய் 

ஏகஜன்மத் தில் முசக்தனாகிறவனே அநுபவி. 

௫, விசு௨வி௫ருஇ (உலககிலை) தோன்றாமல் ஆத் 
மஞானச்தால் சத்தியோமுத்தி யடைபவனே ஆரடன். 

இவ்வைவரும் மூறையே ஒருவரினொருவர் ஏற்றமு 

டையராவர். மற்றும், 

(௧) ஜகமென்னும் தாமரைக்கொடிக்கு மூலம் யா 

தோ வென்னும் விசாரமுகத்தால் ஸ்ரீகுருவை யடைந்து 

பிரஹ்மஞானியாய் மோக்ஷம்பெறு மவனொருவன், 

(௨) தேகாதிகள் அச் கியமென் றறிர்து போகாபேட் 

சை தோன்றாமல் ஸ்ரீகுருவை யடைந்து பிரஹ்மஞானி 

யாய் முத்திபெறு மவனொருவன், 

(௩) ஐர்குருவானவர் தம் சிஷ்யனுக்கு உபதேசஞ் 

செய்வதைச் கேட்டு ௮அகஸ்மாத்தாக ஆத்மஞானியாய் நிரு 

வாணபதம்பெறு மவனொருவன், 

இப்படி. விவேக விரக்தி தெய்வகஇகளால் ஞானம் 

பெற்று முத்த. ராவோர் மூவருளர், 

குருலக்ஷணம். 

வி.இட்படி. ௮.2 இியயனஞ்செய்்து, வேதாந்தகிஷ்டஞு 

கிச் சரணாகதியடைந்த சிஷ்யனுக்கு மறுபடியும் சம்சயம் 

வாராதபடி தத்; துவோபதேசஞ்செய்து அஞ்ஞானசத்தைப் 

பரிகரிப்பவனே தந வென்று தெரிர் துகொள்ளப்படுவன். 

அஷ்டகுரு. 

குரவர் சாதகரான சிஷ்யருக்கு உபதேசஞ்செய்யும் 

அ.திகாரபேதத்தால் போசககுரு, வேதககுரு, கிஷித்சி
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குரு, காமியகுரு, குசககுரு, வாசககுரு, காரணகுரு, விகித 
குரு வென எண்வகையாவர். அவர்களுள், 

(௧) சாஸ்திரார்த்தம் போதிப்பபனே போதகதரந. 

(௨) தத்துவசரிசகனே ௦ வதகதரந, 

(௩) வரியாகருவணா களால் இகலோகத்இற் ae 

மும், பரலோகத் இற் றுக்கமுங் கொடுக்கெறெவனே நிவிந்த 

தந. 

௪) புண்ணியகர்மோபதேசத்தால் இகபரங்களில் 

சுகமெய்தப் பண்ணுமவனே காமீயதந. 

(௫) விவேகமுசத்தால் சமதமா இ ஷட்குணப்பிரதா 

யகனே சூசகதந. 

(௬) விஷயமித்தயொதரிசனத்தால் அச்மாுராகப் 

பி.ரதாயகனே (ஆச்மாவினிடச்துப் பிரியசதையுண்டு பண் 

ணுவபனே) வாசகதந. 

(௭) ஆச்மப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞானப் பிரசாயகனே 

காரணதரு. 

(௮) சம்சயத்தைப் போக்கும்வாயிலாக கித்தியமுத் 

இப்பிரசாயகனே விக்ததந. (பிரதாயகன்-தருவோன்.) 

சிஷ்யன்விதிவதுபசக்கத்துவம், 

மூன் ௮.இகாரிக ளென்னப்பட்ட டருள் ளொருவன் 

தாபத் இிரயாக்னெியால் வெதும்பி Mura vgs seu 
நான் யார் 12னக்கு இச்சமுசாரம் எப்படி வந்தது 2 இது 

எவரால் நிவர்த் தியாகு மென்று விசாரித்து,சகல பிரபுத் து 

வலமும் விட்டுப்,பச் இரம், புஸ்பம்,பழமு,தலியவற்றை யேந் 

இயக.ரத்தனாம் வித்தை (கல்வியறிவு) விரயம் (அடக்கம்) 

வை ராக்கெமுதலிய நற்குணங்களுடன் ஷட்குண ஐசுவ 

ரிய சம்பன்ன சுரோச்இரியப்பிரஹ்மகிஷ்டரான குருவை 

யடைந்து,
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ல அமர சர மு 1 ர் டட ] “ ஏளச் எரர் எரர் saa (ATE | 
எடிஷுசுளிம் ௭௮ ஜீரம் aa: I 

சைதன்னியமும், சாசுவசமும். சாந்தமும் Yew gs A) Su 

Lin bu Lwin, BT GET (IPD, நாதபிந்துக்களுக்' கபபாற் 

பட்டதுமாகிய ௮ந்த ஸ்ரீருருவிற்கு ஈமஸ்சா ஈம் '? 

என்னும் அஷீடமக்கிரபூர்வகமாய் இருபதம், இரு 

சை, இருதோள், கார்பு, நெற்றி என்னும் அஷ்டாங்கமும 

சிலத்திற்படப்பணிந்ற, பின்னெழுந்து; பயபச் தியினாலே 

அடிமைத்தன்மை மிகுக் ௪, கரகமலங் கூப்பித் தனது &ழ் 

மையுங்காட்டி, குருமகிமையுக கொண்டாடி, ஞானம், வை 

ராக்கெயம், பலம், ஐசுவரியம், இரத்த, ஸ்ரீயென்றும் ரட் 

குணசாமக்கிரியால் பகவானாயெ சற்குருவே / எவவாறு 

எனக் இதப் பவபந்தம் விடுபடு மென்ற விண்ணப்பஞ் 

செய்வசே ஷ்யனற விதிவதுபசந்நந்துவமாம், (வி.இ. 
படி. உரணமடையுந்தன்மையாம்.) 

ஸ்ரீகுருவினுபதேசம். 

இப்படி உபசந்ஈனான சஷ்யனுடைய அ௮திகாரசசைப் 

பரீகுதித்துச் இருபாநோக்கத்தாற் பார்த்து அஞ்சே 

ன்று அபயகரஞ் ஏரில் வைத்து, சுருதியுத்தியநுபவங்க 

ளால் அவன் தேகாதி அநாத்துமபுத்தியை நேத்து, நீ 

யே பரப்.பிரஹ்ம மென்று உள்ளபடி: *பறிவிப்பதே ஸ்ரீகுரு 

வினுபதேசமாம், 

உபதேசக்கிரமம், 

௮வ்வுபரேசக்கிரமத்தில் உத்தேசம், ல-£ணம், பரீ 

கைட யென்னும் மூன்றும் உபதேசக்ரமமாம் (போசப் 

பிரகாரமாக), அவற்றுள்,
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௧. தானறசரித் திருக்கிற இஷ்டமான வஸ்நுவினு 

டைய சாமமாத்திரம் சாத்திக்றெ2௪ உத்தேசம். 

௨, ஆடுதோலுள்ளது ஆவென்பதுபோல அந்தவஸ் 

வின் அசாசாரணதாமஞ்சொல்லுவதே (சிறந்த குறிய 

ரைப்பதே) இலக்ஷணம், 

௬,  இலக்யெலஸ் தவிற்கு ௮வ்விலக்கண முண்டோ 

வில்லையோ வென்று விசாரித் துப்பார்ட்பதே பரிகைஷி, 

பிரமாணல 1ஷணம். 

ஒர் வஸ்நுசித்இக்குப் பிரமாணம் வேண்டும். 

பிர மேயங்களின் யதார்த்தஞானச் இற்குக் காரணங்க 

ளான ஈசுவர அடருஷ்ட கால கர்சஇரு காரணாதிகளோடு 

ஞாஜனோற்பச்தீவியாபாராரிரயமான அசாதா.ரணஹேது 

வே பிமாண மெனப்படும். 

௮. பிரத்இயக்ஷம், அறுமானம், அ௮ஈமம், அருத்தா 

பத். தி, உபமானம், ௮தபலப்தி, சம்பவம், ஐதிக மென்று 

எட்டவெகைப்படும், 

அவற்றுள், 
௧, கடமுதலியவற்றைச் காண்டலாகிய gras! ws 

ரத்டிற்கு முக்கியகொரணக்களான நேச் திரமுதலீயனவே 

பிரந்தியக்ஷப்பிரமாணம். 

௨. அ௮கச்னியுடைமைஞானச்சைச் சம்பா திப்பசான 

துூமமுைமைஞானமே அநுமானப்பிரமாணம்,. 

அ பிரஇஜ்ஜை, ஏது, திருஷ்டாந்த மென்று மூன் 
று அவயவமுடையதாம், மிறருக் கறிவிச்தற்பொருட்டான 

அம்மூனழனுள், பர்வதம் அக்கினியுடைய தென்பது பிர 

தித்தை. புகையடையையால் என்பது ஏது. மடைப் 

பள்ளிபோலென்பது சபக்ஷ்த்நவீ டாந்தம்,
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மற்றும் இதற்கு* சிகமனமுதலியனவும், சவ்வியபிசா 
ரம், விருந்சம், சற்பிரதிபக்ம், ௮டத்தி, பாஇதம் என் 

னும் தஹோதுவாபாசதோஷம்க ஸில்லா இருத்தலும், ௮௮ 

கூலசர்ச்சவியாப் தியா தி௪ ளிருத்தலும் பிராமாணியத் இற் 

குப் பரம்பரைச்சாதகங்களா யிருப்பனவாம், (பிராமாணி 

யம் பிரமாணமாந்தன்மை), 

௬. யதார்த்தத்தினைக் கூறும் பரமேசுவரன் ஜகத் 

,தின் ஜீவகோடிகளுக்கு அப்தனாயிருப்பதால் வேதங்களும், 

அதனைமூலமாகவுடைய ஸ்மிருஇபுராணே இகாசக்களும், 

உலகச்டுல் கண்டசைக் கூறும் சற்புருஷர் தத்தம் ௮ப்தர் 

களுக்குக் கூறுவனவும், ஆற்றங்கரையில் இரண்டு பழக்க 

ளுளவெனப் பரோக்ஷ அர்த்தல்களை யறிவிப்பனவுமாகிய 

சச்தங்கள் ஆகமப்பிரமாண மெனப்படும், 

இதற்குப் பதம், பதார்த்தம், அநவ்யம், ஆகாக்க்ைை, 

யோக்கியதை, சாகசரியம், தாற்பரியஞானமுதலியன சக 

காரிகாரணங்களா யிருக்கும். 

௪, (௧) பகலுண்ணாச தேவதத்தனது தேகபீனத்து 

வம் (உடற்பருமை) கண்டு காணப்படும் பருமைக்குக் கா.ர 

ணமான இராத்திரிபேோஜனத்தைச் சகற்பிப்பதே திரஷ் 

டார்த்தாபத்தி (காட்சியருத்தாபச்தி) யாகும், 

(௨) தேவசத்தன் கிரக திலில்லை யென்பதைச் 

கேட்டு, கேட்ட அவ்வசனத்துற்கு வேறிடத் இலிருப்ப 

னென்று நிச்சயிப்பதே சுநதாரித்தாபத்தி (கேள்வியருத் 

தாபத்தி), 
௫, ஆவை யொசக்கும் ஆமா வென்னும் வாக்கியத் 

தைச் சரவணச்இற் கேட்டலன், வனமெய் இச் sear 
  

* ிகமனா இகளின் லகூணக்களையும், ஏதுப்போலி 
முதலியவற்றி ஸி௨க்க௩ களையும் சர்க்ககெளமுதி, தர்ச்சசங் 
இரகவுரை ஜோவிசாரசர்திரோதயமுதவியவற்றிற் காண்க”
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ag துண்டாகும் ௮வொப்புமையோடு கூடியபிண்டஞா 

னமே உபமானம். 

௬. ஈண்டுச் கடமில்லை பென்னும் கிச்சயததையண்டு 

பண்ணாம் கடத்தோற்றமின்மையே அநுபலப்தி, 

௪, ஆயிரமென்னும் எண்ணில் நூறென்னும் எண் 

ணுண்டென்னும் உணர்வே சம்பவம், 

A. இவ்வாலவிருக்ஷத் நில் இயக்களள னென்னும் 

உலகவார்த்சையால் வரும் இயக்கவிடயஞானமே ஐத்கம். 

இர்தப்பிரச்தியக்ஷாஇப் /ரமாணங்களாள் அருவாதி 

விடயதேசங்களில் பரவி அவ்வவ்வாகா ரமாகப் பரிண 

மித்த அந்தக்கரணவிருச்தியாடு வைச் இரியங்களும் அவ் 

உவ்வ இிஷ்டான வுபாதியா இகளு ம் சம்பிரகாயமான அத் 

,இயயன மனனா இிகளாலும், அநுபவங்களாலும் அறியத்தச் 

கனவா யிருக்கும், 

இதிற் சமமிகள்கோண்ட கோட்பாடு, 

இப்பிரமாணங்களில் சார்வாகனுக்குப் பிரத்தியக்ம் 

ஒன்றும், பெளத்சவைசேடிகருக்கு அ தமானத்தோடு 

இரண்டும், சாக்கியருக்கு ஆகமத்ீதோடு மூன்றும், ஜைந 

ருக்கும், நியாய ஏகதேூகளுக்கும் உபமானச்சோடு நான் 

கும், பிரபாகரர்க்கு ௮ர்த்தாபம் தியோடு ஐந்தும், பாட்ட 

வேசார் இகளுக்கு அஅபலப் இியோடு அறும், பெளராணிக 

ருக்குச் சம்பவ ஐ தீகங்களோடு எட்டும் பிரமாணமாம், 

பதார்த்தவீவேகம், 

பாரமார்த் இகம், வியாவகாரிகம், பிராதிபாஹிகம், 
தச்ச டென்று பதார்த்தம் சால்வகையாம், அவற்றுள், 

௧, சத்தசெவசைசன்னி௰ம் ஒன்றே பாரமார்த்திகம், 
° 2 ஆகாயா இப்பிரபஞ்சக்க ளெல்லாம் வியாவகா 
கம்,
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m பழுதையிற்பாம்பு இப்பிவெள்ளி கானற்சல 

மதலியனவே பிராதிபாஸிுசம், 

௪.  மலடிமகன் முயற்கொம்பமுதலியனவே அசத் 

செனப்பமடும் துச்சம். 

பதார்த்தத்துவயம். 
மற்றம் ௮ட்பதார்த்தந்களெல்லாம் ௨ சக்திக ளென் 

ஏம், பிரஹ்மமாபைக ளென்றும், சச்தியமித்ரைச ளென 

றும், as Sure sums ளென்றும் இருவகையாகப் மீ£' 

sae சொல்லப்படும். 

திருக்குத்திருசிய வீவேகம், 

திருக்கென்பது பக்தியுள்ள திருவிடாச்தத்சாற் பொ 

ருக்திய விசாரத்தினால் பிரமாணமுடையதாம் உண் 

மைப்பொருளை விசாரித்துத் தெளிவதே. இதனோடு திர 

இயமாகிய பிரபள்சத்துள்ள சுவகதபேதம் ஸஜாதியபே 
தம் விஜாதியபேத மெனனும் மூவகைப்பேதக்க ஸில் 
லாசுசாம. 

அதற்குசாரணம் வருமாறு ;-- 

௧. உலகத்தில் ஒரு விருக்ஷத் திற்குப் பத் இரபுஷ்பா 

தஇீகள் வேருயிரு_பஜ சுவகத(;பத மெனப்படும், 

2. தன்னைப்போன்ற ஒரு விரு க்ம் வேருயிருப்பது 

ஸ்ஜாதீயயபேத மெனட்படும், 

௩ சன்னினும் விலக்ஷ்ணமான பாஷாணாதஇகள் 
வேறுபட்டிருட்பதுவே விஜாதீ்யபேத மெனப்படும், 

பேதரீராகாணம் 

பேதமுழுலவதும் கற்பிக்கப்பட்டதா யிருத்தலின் 

சொன்ன பேதத்இரயம் அத்வைதப்பரஹ்மமாதிய சுத்த 

சைதன்னியத இன்கண் எவ்வளவு மிஉலை யென்று இருக்
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இம் கி.ராகரித்த லொக்கும். சத்துரூபப் பிரஹ்மம் அகாயம் 

போல் கி.ரஉயவமா தலின் சத்திற்கு வேரூக ஒரு சச்தேயில் 

லாததாயெம் மற்றைய அசதவஸ்து அகண்டமாயும் 

ஒப்பில்லாததாயும் அத்விதீயமா 'இரண்டாவதில்லா,தா) 

சியும் சுருதி குருவாக்கிய சத்யுக்து யநுபவங்களின் இத்தாக் 

தமாவதாய்ட் பிரஹ்மத் தன்கண் பேத முற்று ரல்லாசதா 

கும், ஐகத்காரணமான மாயை யுளதாய் விதாதீயபேத 

மொப்ப வேண்டியதா மெனின் உலகத்தில் சத் தீரிகனி 

டச்துள்ள சித நரசக்கி வேறாகத் தோற்றாததபோலச் 

சன்மாத்திரட்பிரஹ்மத்தில் பிரஹ்மத்திற்கு வேறாகாத சத் 

சையுடையதான மாயையின் விலகூணத்துவமே யில்லா 

மையால் பிரஹ்மத்திற்கு விஜாரய பேத மில்லை யென்ற. 

இித்தமாகும், 

இந்த அர்த்தத்தில் பிரமாணமான “*ஏகமேவாத் துவி 

Su” மென்னும் மிகப்பிரபலமான இித்தாந்த சுருஇவாக்கி 

யத்துள்ள ஏகம், ஏவ, அத்விதீயம் என்னும் பதம் மூன் 

றற்கும் ஜிவப்பிரண்ம ஐக்கியம், ௮அவதாரணை (௫ிச்சயம்), 

துவைதரிவேதமென மூன்று பொருளாதலால் அம்முறை 

Cu Srarng இன்கண் சவகதபேதம் சஜா$யபேசம், விஜா 
தியபேத மென்னும் மூன்று பேதம்களு மில்லை யென்பதே 
பிரமாணம், 

கற்பிதத்துவயம். 

அச்்இயாரோபம் அபவாதமெனக் கற்பிதத் துல்ய 

முண்டு. அவற்றுள், 
௧, இருப்பதான இரரச்சு, சுத்தி, ஸ்தாணுலா இயில் 

முறையே இல்லாத சர்ப்பம், இரசிதம், சோரன் முதவிய 
வை கற்பித மாசல்போலச் சத்ரூபப்பிரஹ்மத்தில் இல் 
லாச மாயாப்பிரபஞ்சம் கற்பிதமாதலே அத்தியாரோப 
மாம்,
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௨, இதுசர்ப்ப மல்ல, இரர்சுவே; இது இரடித 

மல்ல, சுத்தியே ; இது சோரனல்ல, ஸ்தாணுவே யென் 

பதபே லவிசாரமுகத்தால் இப்பிரபஞ்சமெல்லாம் மித் 

தை, பி.ரஹ்மமே சத்திய மென்பதே அபவாதமாம். 

பிரஹ்மலக்ஷண விவேகம். 

அசத்வியாவிருத்திறகூணம், FLO FOV RCH LD, 

சொருபலகஷணாமெனத் இருக்குருபவஸ் துவின் சாக்ஷாத் 

காரத்துக்கு உபாயச் தய மூண்டு, அவற்றுள், 

க, தேகாதி அநாத்மவர்க்கங்களை யச்இயால் நே 

இத்து கின்ற ஆத்மாவை அறிலிப்பதே அதத்வியாவிநந் 

க்லக்ஷ்ண மாம். 

௨. விருக்ஷத்தின் நனியில் சந்திர னிருபதாகக் 

காட்வெறுபோலப் பூதாதி ஐகத்காரணமாயிருக்கும் ஆத் 

மாவை அறிவிப்பதே தடஸ்தலக்ஷணமாம். 

m மிருந்த உஷ்ணப் பிரகாஈரூபமே சூரிய னென் 

பநுபோல அத்துமாவின் ஈச்?தாநந்தாஇ ஙிசருப மறிவிப் 

LC s சோநபலக்ஷணமாம், 

ஆத்மசோருபல ஷணபஞ்சகம், 
சத்து, இத்து, ஆர்ம், சித்தியம், பரிபூரண மென 

அத்மாவின் சொரூபலகஷணபஞ்சகமுண்டு, அவற்றுள், 

க, அறிவேன் அறியேன் அறிந்தே லென்ப திலும், 

காமாஇி விருச்திகள் தோன்றுமிடத்கிலுீம், தோன்றாவிடத் 

இலும், ஜாக்கரொதஇி அவஸ்சையிலும் தனக்கொருவாதையு 

மில்லாம லீருப்பதே சத்துந மாம், 

௨. சர்வாவஸ்தைகளிலும் விஷயக்களை இடை 

விடாதறியதே சித்துநபமாம். 

௩,  பரமப்பிரீதிக்கு விஷயமாவதே ஆநந்தநப 

மாம்,
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௪, சதோஇதமாவதே (என்றம் கிலைத்துள்ள ச) 

ந்த்தயநபமாம், 

டூ, சர்வார்த்த சாசகமாகசையால் சர்வசம்பர்சத்ற 

வமே பூரண நபமாம், 

சச்ிசாரர்தமே அத்மசொருபமானால், ரத்து 2 

தம்போலச் சர்வபுச்இவிருத் தியிலும் அஈச்.தரூப,த துக்கு 

௮பிவியக்தி (வெளிப்படுதல்) உண்டாகவேண்டும்; ௮ஃ 

தில்லாமையால் ஆரந்சம் ௮ச்மசொரூப மல்லவெனின், 

அதற்குத் இருஷ்டாநசம் வருமாறு :--உஷீணப்பிரகார 

மான தீபத்தின் பிரகாசமே இரகத்தில் வியாபித் இருக்கும்; 

அதன் உஷ்ணம் வியாப்தமாகாது; ஐல இல் உஞஷ்ணமே 

பிரகடித்தி (வெளிப்பட்டி) ர௬ககும்; பிரகாசம் பிரகடிச 

மாகாது; காஷ்டச்தில் உவ்ணமும், பிரகாசமுமாஇய 

இரண்டும் பிரகடமாயிருக்கும். அப்படியே Nr arose Sar 

சத்து பாஷாணா களில அபிவியச் கியாகுமன்றிச் தொர 

சங்கள் பிஈகாசியா, பதியின் தமோருணத்தால் ௮௯ 

ஞானமயமான மூடவிருக்தியிலும், இரஜோருணததால 

இராகமயமான குரோதவிருச் இயிலும் சந்றுச் ஈத் இரண் 

டிம் பிரகா?ிககுமே யன்றி ஆரக்சம் பிரகாகியாது, ௪௮ துவ 

குணத்தால் வைராக்கியமயமான சார்தவிருததீயில சச்டி 

தாநந்த மென்றும் மூன்றற்ரும் விளககம் காணப்படும, 

ஆகையா லாரந்தம் அச்மசொரூபமாம். 

இதப் பஜ்சளு.ச் துக்கும் உபா இிபேதம் வறமாறு:-- 

சீத்துத்திரயம், 

வியாவகாரிகசத்து, பிராஇபாஸிகசத்அ, பாரமார்த் இ 

EFS) எனச் சத்து மூன்றாம், அவற்றுள்,
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௧. சாக்கரத்திலுள்ள air S) .«g@g விதேககை 

வல்லியுபரியர்தம் சுமுத்இிமூர்ச்சைமுகலான Maiev 

தையிற் றோன்றாமல் எழுந்தபொழுது முன்போலத் 

தோன்ற தலால் வியாவகாரிகசத்தாம். 

௨, சுத்திகாரசித சொப்பனவிஷயா இசறங்துத் தோ 

ன் றங்காலத்தல்லாமல் விழித்தகாலத்தில் இல்லாமையால் 

பிராத்பாஸிகரத்தாம். 

௩. எல்லாக் கற்பனைக்கும் அதிஷ்டானமாய்ம் தே 

ன்றா தடங்கா திருக்கற பிரஷ்மசத்தே பாரமார்த்திக 

சத்தாம், 

சித்துச் சதுஷ்டயம், 

சீவன், ஈச்சுரன், கூடஸ்சன், பிரஸ்மமென்னு நான் 

கும் சிச்துச்சதுஷ்டயமாம், இவற்றிற்குச் சலப்பிரதிபிம் 

பாகாசம், மேகாகாசம், கடாவச்சின்னாகாசம், மகாகாச 

மெனக் இரமத்தஇல் * இருஷ்டாந்தம் நான்குண்டு, 

அநந்தாஷ்டகம். 

விஷயாநந்தம், பிரஹ்மாநந்தம், வாசனாரந்தம், முக் 

இயாசஈக்தம், கிஜாரந்தம், ஆம்மாநந்தம், ௮த் துவைதாதந் 

தம், வித்தியாரந்தமென அநரச்தம் அஷ்டவிதபேதமாம் 

அவற்றுள், 

க. வனிதாதி விஷயலாபக் திற் றோன்றுவதே விஷ 

யாநநீதம். 

௨. கித்இராகாலத்திற் ரோன். றவசே பாரஹ்மாநநீ 

தம். 
  

ee ie en cee = 

* "இவந்தின் இல ச்சணக்களை ஸ்ரீவிசாரசாகரத் 
இன் நான்காவறு தீரங்கச்இலும் ஸ்ரீபஞ்சசசியின் சத்திரத 
பத்.இனும் விரிலாய்க் காணலாம், 

4
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ஈ. நித்திரை தெளிந்து தெளியாவிடச்கிற் ரோ 

௮ வதே வாசஞாநந்தம். 

௪. ஸ்ரசானாஸ்சான மில்லாச வபேக்ஷ£புத்தி (விரு 

ப்பு வெறப்பின்றிய வுணர்ச்சி)யிற் ரோன்றுவதே ழக்கீயா 

நந்தம். 

௫, யோகாப்பியாசபலச்தால் மனோலயமானவிடச 

தித் ரோன்றுவசே நீஜாநந்தம். 
சு. பிரியமான வனிதாதி விஷயமததியில் தானே 

பிரியசொரூபனென் நறிந்தவிடத திற் ரரன்றுவசே ஆத 

மாநந்தம், 

எ. நாமருபப் பிரபழுசமெல்லா மித்சை, பாடே 

சத்திய மென்னும் விவேகசதிற் மோன்றுவசே அதவை 

தாநந்தம். 
௮. சதறுவமவஹியா இமசாலாக்கயஜஐந்கியமான அப 

சோக்ஷஞானத் இற் மோன்றுவதே வித்த்யாநந்தம், 

ALM FasL we. 

பிராகபாவம, பிரச துவமசாபாவம், அரஙி்யோநங்யா 

பாவம், அர இயாசாபாவமெனப் பிரஹ்ம௫ித்தியபசததுட் 

புகாத * அபாவம் நான்கு, அவற்றுள், 

* ௧, பிராகபாவம் ௮ உற்பத்திக்கு மூன்னில்லாமை 
௨. பிரம்துவம்ஸாபாவம் -. அழிவின்பின்னில்லாமை 

௩. அர்ரியோந்சியாபாவம் - ஒன்றிலொன்றின்னலம:-ஒன 
அமற்றொன்றன்றெனல், ௪, அத்தியந்தாபாவம்- முற்று 
மின்மை * எத்தேசத்தும் எக்காலத்துமில்லாமை, இந் 
நான்கல்லாது ஒரு சமயத இருந்து மற்றொரு சமயத் இல்லா 
மையாகிய சாமயிகாபாவமும் ஒன்றுண்டு. இது முற்கூறிய 
அபாவஙகளிலடங்குதலால் நான்கென்ளூர்,இசனை விருச் 
இப்பிரபாகர நூலிற் காண்க,
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௧. மிருத்திகை முதலீயவற்றில் கடாஇ முன்னில் 

லாசதே பீராகபாவம், 

ட... உண்டானகடம் பின்னில்லாததே பீரத்துவம் 

சாபாவம், 

௬. கடம் படமல்ல,படம் கடமல்ல வென்பதே அந்ந 

யோந்நீயாபா வம். 

௪. அசாயச சாமரை மலடிமைந்சன் முயற்கொம்பு 

மூதவியன இல்லவே இல்லை யென்பதுவே அத்தியந்தா 

பாவம். 

பரிச்சேதத்திரயம். 

காலபரிச்சேதம், தேசபரிச்சேசம், வஸ்அுபரிச்சேத 

மென்பன பிரமஹ்மத்தின் பூண பதத்துள் நிராகரிக்கத் 

தக்க பரிச்சேதக் இிரயமாம். அவற்றுள், 

௧, ஒரு காலத்துண்டு ஒரு காலததில்லை யென்பசே 

காலபரிச்சேதம். 

். ஒருதேசமநுண்டு ஒருதேசத் தில்லை யென்பதே 

தேகபரக்சேதம். 

௬,  ஒருவஸ்து இதுவாகும், ஒருவஸ்து இதுவல்ல 

வென்பதே வஸ்துபரிச்சேதம், 

ஜீவாதிநாம பெதம், 

முற்கூறிய சித்தின்பேதமான ஜீவ ஈச்சுரா திகளுக்கு 

சாமரூப விவகார கற்பனையாவது ஜீவனே விசுவன் தைஜ 

சன் பிராஞ்ஞானென மூன்றாம். அவற்றுள். 

க. காலசரீர வியஷ்டியபிமானி,வியாவகாரிகஜீவன், 

புத்திபிர திபவித சைதந்கியன், தொபாசன், விக்ஷேப
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ரூபன், கே இரஞ்ஞன், சரீரி, பிரமாத்துரு, கர்த் திரு, 

போக்திரு, சமுசாரி, விஷயி, பாவாத்மா, விஞ்ஞானமயன், 

துவம்பதமுக்யொர்த்தன் முதவியன ஜாக்கிராவஸ்ை,பபி 

மாணியான விசுவனுக்தப் பரியாயநாமம், 

௨. சூக்மசரீ ரவியஷ்டியபிமானி, பீராதிபாசிக 

ஜீவன், சொப்பனகற்பிதன் முதலியன சொப்பனாவஸ்தாம் 

மாணியான தைஜசனுக்தப் பர்யாயநாமம். 

fin « காரணசரீ ரவியஷ்டியபிமானி, * அவித்த 

யோபகீ்தன், காரியோபாதிகன் என்பன முதலியன சுமுத் 

'இயலஸ்தாபிமானியான மீராக்ரூனுக்குப் பரியாயநாமம். 

ஆத்மத்திரயம், 

ஜீவாத்மா, அந்தராத்மா, பாமாச்மாவென ஆத்மத் 

sow மூண்டு, அவற்றுள், 

* ௧, தப்சாயப்பிண்டம்போலச் தேகமாட்குள்ளே சம் 

பக்இித்து௪ சகலசமூசார விலகாரமு முள்ளவனே ஜீவா 

த்மா. 

3௨. கமலபத்திரோதகம்போலச் சமுசாரம் பொருந் தி 

யும் பொருந்தாதவனே அந்தராத்மா, 

௯, உலக விவகாரத்துக்குச் சாக்கி சூரியனாசல்போல 

ஜீவாந்தராத்ம விலகாரக்களின் சாக்கியே பரமாத்மா, 

சமுசார கற்பனை, 

ஜலத்தின் ௮சைவைச் சூரியனது அசை வென்றல் 

போலும், மேகமோடச் சந்திர னோடுசின்றதெனல்போ 

* அவிச் தயோபகதன் - அவித்தையைபுபா தியாகவு 
வுடையவளன் , 

* தப்தாயப்பிண்டம் காய்ச்சிய இருப்புச்துண்டாம், 

t கமலபத்திரோதகம்- தாமரையிலையிற்றக்யெ நீர்,
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லும் ந$ியி2ல ஒடமோடச் Fos Gar விருஷ்மோென்ரன 

வென்றல்போலும், மனையின்துவாரத இற் பிரகாசககின ற 

கூரியரெணம் கை.பசைஈகும்போது அசைசல்போலும், 

சேகத்தின் ஜனனம ரணம் அத்மாவுககென்றல்போலும் 

ஈிர்விகாரமாகிய சை அனிய அதமாவுக்ரு 1 தேகாதியுபா 

,தியாலான ஜீவாவஸ்தை சழுசாரவிவசாரமா மென்று 

சொல்லப்படும், 

£ச்சரநாமபேதம். 

Rees Cor விராட்புருஷன், இரணரியகர்ப்பன், Hh F 

பியாமியென மூவகையாவர். அவருள், 

தூலச* ரசமஷ்டி.பபிமானி வைராஜன முதலி 

யன விராட்புநஷனுக்தப் பரியாயகாமம். 

இலிககசர்ீ ரசமஷ்டியபிமானி,  மகாப்பிராணன், 

சூத் திராத்மா முதவிடன டூரணியகர ப்பறுக்தப் பரியாய 

நாமம். 

கா. ரணரரீ ரசமஃடியபிமானி, அஞ்ஞான உப 

(அல்சானுசை யுபாதியாக வுடைய) சைதநூயன், கார 

மோாபாதிகன், மாயோபா இகன், மாயாபாசகன், மாயி, மா 

யாவி, ஜ.ஃ5யோனி, ஆகச் தமயன், அக்ஷரன் அவ்வியக் 

கன், சபளபபி.ரஹ்மம் (மாயையோடுகூடிய பிரஹ்மம்), 

சகுணமஃபிரஹமம், பரன், பரமன், மகேசுவரன், பரதே 

வதை, தத்பதமூகடியார்ச்தன் என்பன முதலிய அந்தரி 

யாமிக்தப் பரியாயநாமம். 

அந்த ஈச்சுரன் தேகதிரு ஷ்டாந்தம். 

* ஒரு சித்திரபடமானது நாநாவர்ணத் கூடுமுன் 

நேளதம் (வெள்ளை வஸ்திரம்) என்றம், மேற்கஞ்9ப் 
en cen RR IRE பட leet ete eae ene thy கணண கமுகு. 

* இதன்விரிலை ஸ்ரீபஞ்சதசியின் இத்திரதீபத்இற் 
சாண்க,
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பூசசால் கட்டித மென்றும், மேல்நீலமயமான ஆகாரம் 

தால் இலாஜ்சித மென்றம், மேல்சக்கவர்ணங்களை ரப் 

புசலால் ௫ரஜஷ்சித மென்றும் சொல்லப்படும், அப்படியே 

பிரஸ்மமுசல் மாயாசற்காரியா £சமானதெ சீத்தென்றும், 

சர்வ காரணமான மாயோபா யினால் அந்தரியாம் யென் 

நம், அவ்வியக்தமான அ௮பஞ்€கிருண பூதகாறியமாகிய 

குக்மமசரீ £॥ சமஷ்டியுபா தியினால் சுத்ராத்மா வென்றும், 

வியக்கமான பல்சீகிருச பூசகாரியரூப தூல சமலிடி 

யுபா இியினால் விராட் புநஷ னெனறஞ் சொல்லப்பமெ. 

தாஷ்டாந்தம். 

அதுபோல பிரஹமதகதுககுச இத் இாபடம் இருவ 

டாநசமாகுககால் அதில் சசெசாம் யாதெனின், விரிஞ்ச 

னாதி தஇரணார்சமான சேதனப் பிராணிகளும், இரிகதியா நி 

அசேதன விவயஙசளுமான ஈடாஜடரூப சகஞ் சித் இரமெ 

ன்றறி, பாரமார்த்தெமான இத்ரூப மொன்றில் மித்தியா 

வடிவமான வெரு சேதனாசேதனருப சகமிருத்ச லெக்க 

னமெனின், சத் சாபடச்தி லெழுதப்பட்டு நாசாவர்ணமு 

டையதாய்ச தாதிகளை சிவிருச் இிசெய்ய முடியாதனவா 

யிருக்கும் வஸ் இி.ராபாசம் (வஸ் இரப்போலி)களும், தாதி 

களைப் பரிகாரஞ் செய்கிற சத்தியமான அதாரபடமும் 

ஒருவடிவர யிருந்தபோதிலும் சித் தரபடசதஇலுள்ள இரி 

ந.தியாதிகள் ௮ச்சித்திராசார படத்துடன் சமானமாகாத 

துபோலச் சித்ரூபப் பிரஹ்மத்தில் வெவ்வேருகத் தோன் 

தப்பட்ட சிதொபாச சைசக்கியரான வியாவகாரிக ஜீவர்கள் 

சித்தடனே சமானமாய்த் தோற்றினும், மிருத்இசைமுத 

லான சடரூபக்கள் சமான மாகாமையால் சேதனாசேதன 

மான சகத்து சித்ரூபப்பிரஹ்மத்தில் ahs மென்றே கிச் 

சயிக்கப்ப1....
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ஈச்சுரன் முக்கிய குணம், 

* சர்வல்ரத்துவம், சர்வேச்சாழ்துவம், சர்வகியர் இ 

ருத்துவம், சர்வாந்தரியா.ரிக துவம், சர்வகர்த் திருத நலம், 

சர்வசக் S15 gen Heer ஈர்சுரறுடைய முக்கெருணமாம், 

ஈச்சுரன் பிரபுத்துவ சாமர்த்திய குணத்திரயம், 

| கர்த்திருத் துவம்; அகர்த் நருத்துவம், அர்கியகாகாத 

திருச் பவமெள ஈச்சான் பிரபுததுவ சாமர்த்தியருணத் இ 

ரய மூண்டு, 

ஈச்சுரன் பஞ்சகிருத்தியம். 

சிருஷ்டி, நிஇ, சங்காரம், இரோபவம், 2. wears 

மென சஈச்சுரனுக்குப் பஞ்சகிருத் இயம் உண்டு, ஆனால் dr 

விகாராசதவிதீயப் பிரம சொருபனான எச்சுரனிடச் 

இம் சிருஷ்டியாதி வியாபாரமாகிய வெகு தொழில்கள் எவ் 

வாறறானாமெனின், சூரியன் இச்சையத்தனமின்றி5 சன் 

வருஷ (மழைக்) கிரணத்தால் விருஷ்டிரூப (மழைவடிவ) 

மான ஜலததைவிட்டு பின்னந்தஜலத்திற் ரனே பிர இபிம் 

பிதர, மேகாஇகளால் அதனை மறைத்து, இம(பனிக்)ர 

ணததால் அதனைத் தடுத்து, உஷ்ணடுரணத்தால் அந்தச் 

ஜலதகதைக் இரும்ப வாங்கிக்கொண்டு அப்பிர இபிம்பத் 

ழைத் தன்னுடன் கூட்டிக்கொள்ளுவன், . அதுபோல ஈச் 

ETDS BOT மாயாகத்தியுடன் கூடிச் அத்துப்பிரதானத் 
awe -—— awe eo een, க வெய் வெ 

* முற்றறிவுடைமை, எல்லாமாளுந்தன்மை, எல்லாவற் 
றையும eS UIE (KE BGT COLD, cone p Dayar ations Buse 
ந சன்மை, எல்லாஞ்செய்தத்றன்மை, எல்லாவலிலமை 
முதலியவைகளே. 

 செய்தற்றணீமை, செய்யாமை, வேறுவகையாகச் 
செய்தற்றன்மையென,
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தால் சிமித்தகாரணனாயும் ஐடப்பிரசானச்தால் உபாதா 

னகாரணனாயும் கின்று புத் தியாதிகாரியங்களைச் இருஷ் 

டூத்துச் ஜீவரூபத்சாற் ருனே பிரவேடுத்துக் கர்மச்தால் 

போக்திருவாய் கின்று *சியாமகசத்நியால் போக்கிய போக. 

திருக்களை மீயமித்து, உருத்திர ரூபத்தால் ௮க்காரியரூபங் 

களைச் சங்கரித்துப் பின் ௬௫.இ குருரூபத்தால் ௮ச்€வ 
ணச் தன்னுடன் ஐக்கியஞ்செய்துகொள்ளுவன். 

வியஷ்டி சம௯்டி ரபத்துவயம் 

சமமேடி வியஷ்டி யென ஜீவ சச்சுரரூபச் துவய 

மூண்டு, அவற்றுள், 

௧. அநேக விருகூமள்ளதை ஒரு வனமென்றாஜ் 

போல அரேகமான இவர்கள் யாவரையும் தன்னாத்மர 
வென்னும் ௮பிமானமே ஈசீசுரினுடைய சமஃ்டிநபமாம். 

5... அவ்வனதிதில் தனிக்சனி இஃதெொரு விருக்ஷம், 
இஃ்தொரு விருகூமென்று வெவ்வேளாக் குறியிசிவ துபோ 
லப் பன்னமான உடல்தோறும் வேறு வேரு யுண்டாகும் 
அபிமானமே ஜீவனுடைய விய3ஃடி நபமாம். 

கூடஸ்தன்பரியாயநாமம், 

விசுவாதி சீவச்சிரயாதிஷ்டான சைசந்கியன், ஆறி 
யன், சுவயஞ்சச்தார்த்தன், சாக்ஷிகன், பாரமார்த்திக 

சீவன், பிரத்தியகாத்மா, அந்தரியாமி, அுசச்தாத் இரு, 
அவச்சின்னசீவன், துவம்பதலகஷியார்த்தன் ம 2லியன 
கூடஸ்தன் பரியாயநாமம். 

ம்ம கடட வய ல அவ்வியம் வயலை அவையை 

* சியமிக்கும் வல்லமையால், போக்கியம்-பு9க்க 
படுபொருள், போக்.இரு- புடப்பவன்,
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பிரஹ்மத்தின்பரியாயராமம்: 

அக்சரியாமீயாதாச்சுரச்தியா இஷ்டாத் இரு, பாமா 

தீமா, பரதத்துவம், பரப்பிரம்மம், சர்வாஇஷ்டாச் இரு, 

விசுத்தடித் ஐ, கிர்ச்குணன், கிர்விசேஷன், கிஷ்களன், கிர 

வச் தியன், ஈ.ரஞ்சனன், ௮சங்கன், கிருபப்பிலவாநந்தன், 

நீர்மாயி, கிருபத்திரவன், சச்சாமாக் இரன், சத் இயன், தத் 

பதலக௯ஷியார்த்தன் முதலியன பிரஹ்ாத்தின் பாயாய 

நாமம், 

திருக்குவிவேகசாபம். 

மிருத்திகையபொன்றே நாமரூபத்தால் கடாதிவெகு 

பேதமானாற்போலும், சுவர்ணமொன்றே வாசாரம்பண 

(வாக்தன்காரிய) சீதால் கடக மருடா தியாப. ரண மானுற் 

போலும், சல மொன்றே வாயுவசத்தால் நர குமிழி 

௮லைமூதவிய சமுதாய மானாற்போலும், தீபமொன்றே 

கடத தின அவாரபேதத்தால் வெருரூப மானாற்போலும், 

மாருத மொன்றே வேணுரச்திரத்தால் மந்தா மத்திம 

தாரமானாற்போலும், உரமொன்றே பாடுவான் குறிப்பால் 

ாநாராகமாகறற்போலும், ககன மொன்றே இரகாதி யுபா 

தியால் அகேகமானாற் போலும், தொனி யொன்றே வாத் 

தியாதி பேதத்தால் அநேகமானாற்போலும், அகாய மொ 

ன்றே வாழையிலையைச்நுண்டித்தலால் i rer Serer 

பேதமானாற் போலும், இரவியொன்றே சலகும்பா இ வரத் 

தால் நாராவித மானாற்போலும் முகமொன்றே கண்ணாடி. 

பேசத்தால் பலவானாற்போலும், இலக்க மொன்றே பிந்து 

பேதத்தால் பத்து, நூறு, ஆயிரமுதவிய வானாற்கோலும், 
சித்தொன்றே உடா திபேதகற்பனையால் முற்கூறிய €வேச் 

ச்ச. ராதி சகல பேதவிகாரகற் பனையாய்ச் சொல்லப்படும்: 
இவையெல்லாம் தீநக்தவிவேகம்.
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% திருசியவிவேகம், 

சந் இிரனிடத் தில் அநாதி களங்கமானது எப்படிச சக் 

இிரனை யாசரயித்து அவனை மறையாமல் அவனால் விளங 

குகறதோ அப்படியே அநாதியானபாவரூப அன்ஞானம் 

நான் என்னை அறியேனென்னும் உலகப் பிரிச்சு விவ 

கா.ரத்சால் ஆத்மாவையடதது அதனை மறையாமல் அதனா 

லறியப்படுவசாய் ௮ககனியின் சடுந்தொழில் மணி மந்தி 

சாதிப் பிரயோகதசால் பர்திககப்பட்டுச் தான் அக்கினி 

ரூபமு மல்லாமல் அக௫ினியைவிட வேரறுகவு தோன்றா 

மல ஸ்போடகாதி (கொப்புள முதலிய) காரியத்தை யுண் 

டாக்குவதுபோலப் பிரஹ்மசொருபமு மாகாமல்,பிரஹ்மத 

இன் வேறாகவுர் தோன்ராமல் ஆகாசாதி சாரியதசாலறி 

யத தக்கதாயும், அகடிசகடனா சமாததையா (சிகழாததை 

நிகழ்த் துவிக்கும் வல்லமையுள்ள தா)யாஇியும், சர்வ அரர்த 

த ககளுக்குங் காரணமாய முள்ள தீநசியநப மாயா 

சத்தியாம். 

மாயாலகஷணபஞ்சகம், 

HSH, FLW, HEL, HAS நயம், கண்டித (பரிச 

சன்ன)மென மாயாலகஷ்ண் பஞ்சக முண்டு, அவற்றள், 

& இல்லாத சசூருக்க (மூயற்சொமபு) மூதலான 

வை அசந்துநபமாம், 

௨. மூடமான பாஷாணா களே (கஃமுதவியனவே) 
சடநபமாம். 

© இரஜ தமோமயமான புத்தியின் கோசமுதலிய 

சகக்கமுடியாத விருத்தியே துக்கநபமாம், 
ew oe no. 

* இருசியம்--சாணப்படுவது,
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௪, தோன்றிக்கெடுகிற சேகமுதவியனவே அநீத்தீ 
ய) நபமாம். 

ட, காலபரிச்சேத முதலியனவே கண்டிநநபமாம், 

மாயா அரிர்வாச்சியஙவப்பிரகாரம் . 

பின்னம், அபின்னம்,பின்னாபின்னம், ௪5 ஐ,ஆசத்.த, 

சசசத்து, சாவயலம், பிரவயம், சாலயவஙிரவயவம் என் 
னும் இவையல்லாத சென்பதே மாயையின் * அமிர்வாச் 

சியாவப்பிரகாரமாம, 

மாயாப்பிர தீதித்திரயம், 

அந்சமாயையே 1 ஈரு.இசம்பர் தஞானம் யுதஇசம்ப 

ம் தஞானம், லோக சம்பர் இஞான மென்னும் மூன்று ஞா 

சாங்களால் இரமத்தில் ககனகுஈமம்போலத் துச்சு மென் 

றும், சுத திகொாரசிசம்போல அநீர்வாச்சிய மென்றும், ஆத 

மாவைப்போல நீத்தய மென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

மாயாநாமபஞ்சகம். 

தமச, மாயை, மோகம், அவித்தை, அகிருதம்(பொய்) 

என மாயாநாமபஞசக முண்டு, அதற்குச் 

க €வசைசந்ஈ்யத்தை மறைத்தலால் தம சென் 

wb, 
வளவ ஷு ரக அவம் 

  

* ஓநீர் வாச்சியம் வாக்கினால் இன்னதென்ற சொல்ல 
முடியாதது, அகசிர்வசனீயம் என்பதுவும் இதுவே, 

1 இம்மஹூவகைச் சம்பந்தவுணர்ச்சியினையும் அதனால் 
மாயையமைசயும் மூவகைப்பெயரையும் ஸ்ரீபாலபோதத் 
இன் ௮௮-வது பிரசங்கத்திற் காண்க,
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௨. சசத்ரூபமான தன்னின் வேரூடிய தோற்றத் 

ங்க்குக் காரணமாதவால் மாயையென்றம், 

௩, அப்படித் தோற்றிய சகத்தில் சுத்திலெள்ள 

முசவிய விபரீத முண்டாக்குதலால் மோகமென்றும், 

௪, வித்தையினாற் கெடுசலால் அவித்தை யென் 

யி, 

௫. சத்ரூபத்துக்கு அம்கியமாசலால் அநீநத மெ 

( பொய்யென்றம் பெயராம், 

மாயாதர்மத்துவயம். 
சஙகோச விகாசமென மாயாதாமத்துவய முண்டு. 

௮ வையெப்படி யெனின், சித்திர படமான. தன் பிரசார 

ணையால் (விரிலால்) நாநாவித சத்திரங் காண்பிததுச 

சங்கோச (சுருக்க) த்தால் 65 நாநா ிர்திரங்களையும் 

மறைக்கும், அதுபோல மாயை சன் விகாச(விரிதல்) 

தரீமத்தால் சகலப் பிரபஞ்சத்சையு சோற்றவிததுச் 

சங்கோச தர்மத்தா லடங்கச்செய்யும். 

மாயாகுணத்துவயம். 

அசுவதந்திரத்தன்மை சுவதக்இிரத்தன்மையென “மா 

யாகுணத்துவயமுண்டு, அவற்றுள், 

௧. மாயை மிச்தையாசலாற் றான் சத்ரூப சைதந்மி 

யத்தின் வேறாகத் தோன்றாமையே ௮சுவதந்திரத்தன்மை 
(சுதந் இிரமின்மை)யாம். 

2. சாகதியும் ௮சங்கமுமாயெ அத்துமாவைச் வோ 
திப் பிரபஞ்சமயமாகச் செய்விப்பதே சுவதந்திரத்தன்மை 

யாம்,
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மாயாலிருத்தித்திரயம். 

விசுத்சசத்துவரூப மாயை, மலினசதீதுவருப ௮வித் 

தை, தமப்19ரதானரூபப் பிரக. நியென மாயாவிருச் இத் 

,கஇரயமுண்டு, அவற்றுள் 

௧, மாமை சுழுத்தி இலயங்களிலே பிரஹ்மச் துட 

னே அத்தியாசவைக்கியமாயிருர்து, பின் சாக்கரசொ,. 

பனங்களில் சிறிது பேசாவஸ்சையை யடையுக்கால் ௮ப் 

பிரஹ்மசைதந்தியம் சன்னிடத் இற் பிர இபிம்பிக்க ௮சனை 
shag sats) குணவிஷ்டசைதச்சியனான ஈச்க.ர 

னென்றும், தத்பதார்த்தனென்றும், பிரோரிப்பவனென் 

றம், பதிபதார்த்த மென்றும், இறையென்றுங் கொள் 

வ தினால் அது அந்த ஈச்சரனுக்கு உபாதியாகி ௮மோககா 

ரணியென்று சொல்லப்படும், 

௨. ௮விததை சன்னிடக் இற் பிரஇ:ம்பித்து நாநா 
தவத்தால் போச் இருக்களான ப௫பதார்த்த வருக்கு உபா 

இயொகி மோககா ரணியென்று சொல்லப்படும். 

௩. பிரகீநதி போச்யெவடிவச்சன்மையாற் பாச 

பதார்த்சமெனப்பட்டுக் குணச்திரயசாமியாவல்சையாயி 

ருக்து ௮வ்வவித்தையில் பிர இபிம்பித்த சீவருடைய போ 

கார்த்தமாய்ச் சகல காரியமு மாகவேண்டி ஈச்சரனது சந் 

கிசானலக்ண் வீகூணாமாத்இரச்தால் விரிர்து பிரபஞ் 

சத்தைக் கற்பிக்கும். 

மகதாதி சிரு ஷ்டிக்கிரமம். 

அந்தப்பிமகிநழ்யம் முசலிம் காலதத்.துவமாய், மேற் 

காலவசச்சாற் பரிணமித்து மகத்தத்துவமாம். _௮ம்மகத் 

சத்துவமானது விரைத்துக் தண்ணீர் வார்க்க அங்குரமு 

மாகாமல், *ஈ நியாயமும் சாம்பாமல உற்பின்னாவஸ்தை 

யை.யடைந்த பீஈப.3பாலக் காரணப்பிரஇரு தியமாகாமல் 

5
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காரியலசக்காரழு மாகாமல் மித்தியாஞானமுற்ற கிர்லி 

கற்ப சொருபத்தால் மத்தியாவஸ்சையாம், பின்னும் ௮ம் 

ாகத்தத்துவத்திற் குணபேதமாய் மித்தியா ஞானமூற்ற 

reo; சொழுபமான பிரதமாத்தியாச மெனப்படும் 

ழலாகங்கார முற்பத் தியாம், 

குணத்திரயசிருஷ்டி., 

சத்துவம், ரஜக, தமசெனக் குணத்திரய முண்ம, 

பிரகாசம், பிரவிருத்தி, மோகமென்பன முறையே சத்.ு 

வா இகுணக்களின் வடி.லம். MEME, வைகாரிகம், பூத 

இகமெனபன சத்துவாதி குணங்களுக்குப் பரியாயராம 

மாம். அவற்றுள், 

சச்துவகுணத்தில் மனமுதவிய அந்தக்கரணம் நான 

சூம், சுரோத்திராதி ரானேர் திரியம் ஐர்தும் தோன்றும், 

இசஜோருணத்தில் வாக்காஇி கர்மேந் திரியபஞ்சக 

மூம், பிராணாதி வாயுபஞ்சகமும் உண்டாம். 

தமோகுனாம்தில் garners) பூதபஞ்சக முற்பத்து 

யாம், 

பின் பூசபஞ்சகக்களின் * பஞ்கேரணக்கலப்பால் 

பிரஹ்மாண்ட புவன சரீர கடா திலவிஷயக்களுண்டாம். 
creer பணம்.   

* அகாயாதி பூதம்களைர் தினையும் இருகூறாக்க அவை 
பத்தாயின, முதல் ஐச். துகூறையும் Pos Su பின் ஐந்த 
கூறுகளில் ஒவ்வொன்றையும் நந்நான்காக்கி அவற்றை 
ஒவ்வொரு பூசத்தின் தன்னரை அம்சத்சைவிட்டு மற் 
றைய நான்கு பூதங்களின் ௮ரை ௮னா அம்சங்களோடு 
சேர்க்கும்போது அவை தம் அரைப்பங்கும் மற்ற நான் 
இன் அமாச்சாலலாக்கால் பங்கும் சேரும்போது பத்சீ 
கிநுதம்(அவ்ைக்தாக்கப்பட்டவை) ஆகின்றன. இவ்வாறு 
அவ்வைக்தாக்கலைப் பத்சீகரணமென்பர். இப்பஞ்சகரண 
தீ.தினிலக்கணச்தை ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம் பாலபோ 
தம் விசாரசாகர முசலிய நூல்களில் தெளிவாய்க் காண்க,
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அந்தக்கரணசதுவ்டயம். 

மனம், புத்இ, ௮கலகாரம், சித்தம் என்பன அந்தக்கர 

ணசதுஷ்ட்யமாம். 

அம்மனமுதலிய அந்தக்கரணங்களுக்குக் இரமத் இல் 

விஷயக்களை நினைத்தல், கிச்சயித்தல், BI ore ssa, 

சிந் தித்சல் என்பன வியாபாரமாம், sesh ose #6 4) 

ரன்) சதுர்முகன், க்ஷேத்இிரஞனன், திரிபு ரார்தகன ௮8 

தேவதைகளாம, இதயகோளகம் ஸ்தானம். 

ஞானேந்திரிய பஞ்சகம். 

சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷம, திங்ஙுவை, கிரண 

மென்பன ஜானேந்தீரியபஜ்சகமாம். 

௮ந்தச்சுரோத்திராதி ஞானேச் இரியங்களுக்குக் ரெ 

மத்தில் சத்தத் தனைக் கேட்டல், பரிசத்தையறிதல், ரூபத் 

தைப் பார்த்தல், இரசத்தை உரித்தல், மணக்கொள் 

ரதல் வியாபாரமாம்; அவற்றிற்குத் இக்கு, மாருதம், 

சூரியன், வருணன், அசுவினிகுமாரர் ௮திதேவதைக 

ளாம். காதுமுதவிய கோளகங்கள் ஸ்தானம், 

சுரோத்திராதி ஞானைர் இிரியங்களுக்குப் பாெ சத 

தாதி விஷயங்களை யறிவதுபோல, செவியை யங்குவி 

யான் மூடுங்கால் பிராணவாயு சாடராக்கனிகளா 

ஓுண்டாம் சத்தக்சரகணமும், அன்னபானாதிகளை மட் 

கொளளுக்காலுண்டாம் உஷணசதோதி ஸ்பரிச ரகண 

மும், நேத்திரத்தை மூடுக்கால் உள்ளிருளைச் ரெத்தலும் 

மப்பமிடும்கால் உள்ளிரசத்தைக் கிரடுத்தலும், வாந்தியா 

குக்கால் உள்சாற்றத்தைக் கவர்தலுமாயெ உட்சச்தமுத 

விய விஷயச்ெொகணமு முண்டு, 

கர்மேந்திரிய பஞ்சகம், 

வானக, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபஸ்தம் என்பன 

கர்மேந்திரிய பத்ச்கமாம்,
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அவவாக்காதஇி கர்மேந் இரியங்களுக்குக் இரமத் இல் வச 

னித்தல்,. நடத்தல், இடுதலேற்றல், மலத்தை tase, 

ஆந் இத்தல் வியாபாரமாம்; இவற்றிற்கு அக்கினி, இந் 

ரன், இரவி, மிருத்தியு, பிரறாபதி என்போர் go GCs 
வதைகளாம். வாய்முதவிய கோளகக்கள் ஸ்தானம் 

அத்தியாத்மிகமுதலியன, 

௪ அந்தக்கரணம், டு ஞானேர் இரியம், டூ கர்மேச் இ 

நியமென்னும் பதினான்கும் ௮த்தீயாத்மீகம், 

அவற்றின் விஷயமே ஆதி பெளதீகம், 

அவற்றின் ௮திசேவதைகளே ஆநீதேய்வீகம், 

இந்திரியமூலசமன்வயம், 

அச்சம் திராதி தேவதைகளே விராட்புநஷனுக்த 

டுந்தீரியம். அச்தக்கரணேந்திரியாதகளே இரணியகர்ப் 

பனுத்தச் சரீரம், அச்சரீரமே தமோரூபழ்தால் ௮ந்தரியா 

மிக்கு ஆவரணம். 

பிராணபஞ்சகம். 

பி.ராணன், அபானன், சமானன், உதானன், வியா 

னன் என்பன பிராணபஜ்சகம். 

க. பிராணவாயு இதயஸ்சானத் இவிருக்து உசுவாச 
கிசுவாசம் பண்ணும். 

2. ௮பானவாயு குதஸ்தானத இலிருஈ் து மலஷூத் 

,இிசத்தைக் கழிப்பிக்கும், 

௩. சமானவாயு நாபிஸ்தானச் இவீருக்,ு உண்ட 

அன்னசாரரத்தைச் சர்வாக்கத்துக்கும் பகுத்துககொடுக் 

கும், 

௪, உதானலாயு கண்டஸ்தானச் இலிருர்,ஈ வார்தி 
பண்ணுவிக்கும்,
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டு. வியானவாயு சர்காக்சத்திலு மிருர்.ஐ. Cgas 
சை கிறுத்துவிக்கும். ் 

உபவாயு. 

நாகன், கூர்மன், ரகரன், சேவசத்தன், தனங்சய 

னென்னும் ஐந்தும் உபவாயு,. 

௧. பிரானுலாயுவிற் ரோன்றின நாகவாயு மெய்யை 

முறுக்கச் கொட்டாவி விடுவிக்கும், 

௨. கூர்மவாயு விக்சலேப்ப பிடுவிக்கும். 

௬. திநகரவாயு அம்ம லிருமலுண்டாக்கும். 

௪, தேவதத்தவாயு ரிக்கும், வசனிக்கும். 

௫. தனத்சயவாயு சோகமோகங்களைச் செய்யும் ; 

பிராணன் மீக்கெபின்னும் ஐர்துசாளிருந்நு தேகஃ்சை 

விக்கச்செய்து தலை வெடிக்கப் பண்ணிப்போம். 

காகாஇவாயு வைந்தும் பாடியவாயுவென்று சொல் 

லப்பட்டு வாக்காஇ காமேர் இரியங்களைச் சேஷ்டித்தற் 

கேதுவாம், 

பிராணா இவாயு வைந்தும் அப்பியந்தர (உள்) வாயு 

வென்று சொல்லப்பட்ச் சுரோத்திராதி ஞானேர் திரியங் 
களைச் சேஷ்டிக்கிறதற் Ca gan. 

வைரம்பன், முக்கியன், பிரபட்ரனன், அந்தரியாமி 

யென்னு மிந்நான்குஞ் €வசம்பந்த வாயுக்களாய் மனமுத 

லிய வர்தச்சரணங்களைச் சேஷ்டிப்பிக்கும், 

பஞ்சபூதங்கள். 

பிருஇவி, அப்பு, தேய, வாயு, ஆகாயமென்பன பஞ்ச 

பூதங்கள்.
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பூரியாதி பஞ்சபூதம்களுக்குக் இரமத்தில் சாரணை 

(தாக்கல்), பிண்டீகரணம் (இரட்டுதல்)), பாகஞ்செய்தல், 

உலாவல், அவகாூப்பித்சல் 'இடங்கொடுத்தல்), என்பன 

வியாபாரமாம், இவற்றிற்குப் பிரஹமா, விஷ்ணு, ருத்தி 

ரன், மகேச்சுரன் , சதாசிவன் என்போர் ௮திதேவசை 

களாம். கந்தாதியே குணங்கள். அதெப்படி யெனின், 

ஆகாசத்துக்குப் பிர தித்தொனிரூபமான சத்தகுணம் 

ஒன்று, 

வாயுவுக்கு விஸ்ஸெனனும் சத்தம், வெம்மையும் குளி 

ர்ச்கியுமின்றிய பரிசமென குண மீரண்டாம். 

அக்இனிக்குப் புகுபுகென்னும் சத்தம், உஷ்ணஸ்பரி 

சம், விளக்கவெண்மையென ன்றாம், 

சலத்துக்குப் புளுபுளு வென்னும் சத்தம், 2 தஸ்பரி 

சம், விளக்கமின்றிய வெண்மை, மத.ரரச மென நான் 

காம், 

பூமிக்குக் கடகடவென்னும் சத்தம், கடினஸ்பசிசம், 

tor Gas Grud, மதுராதி நாநாரசம், இருவகை 

நாற்றமென ஐந்தாம், 

இவற்றுள், சப்தம் ஆகாயத் இற்கும், ஸ்பரிசம் வாயு 

விற்கும், உருவம் தேயுவிற்கும், ரஸம் ஐலச் இற்கும், கந் 

தம் பிருதிவிக்கும் பிரதானருணங்களாம், 

திரிபுடி. 
ஞாதுரு, ஞானம், ஜேயமெனத் * இரிபுடி யண்டு, 

அவற்றுள், 

௧, மூலைலகக்காரழ்தில் பிர இபிம்பிக்குஞ் சீவசைசர் 

Pui Hog. 
  

* இரிபுடி மூன்றுபுறமுடைய த.
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௩. மனதிற் பிரஇபிம்பிக்குஞ் சைதர்கியமே ரர் 

௩. பூதாதி விஷய அவச்சின்ன சைசர்கியமே 

தேயம். 

இம்மூன்றும் சோபா திகமாய் இதற்கதிஷ்டான சேத 

னமே தானாயிருக்கும், 

தத்துவங்கள் 

பூசபஞ்சகம், ஞானேர் திரியபஞ்சகம், கர்மேந் இரிய 

பஞ்சகம், பிராணாஇபஞ்சகம், அந்தச்கரணசதுஷடய 

மென்னு மிவை-௨௪ தத்துவம். மூல ௮அகககாரமே ௨௫ 

அம் சத்துவம் அகங்காரகத சதொபாச €வனே ஈ ௬.ஆம் 

சத்துவம், மாயோபாதியே ௨௭-ம் தத் துவம், மாயாவச் 

சன்ன ஈச்சானே-௨௮ ஆம் தத்தவம். அகங்கார சவர் 

கட்கு அதிஷ்டானமான கூடஸ்தனே-௨௯ ஆம் சத் துவம். 

மாயா ஈச்சுரருக்கு ௮திஷ்டானமான பிரஹ்மமே ௬௰-.ஆம் 

தீதீறுவம், அந்நிய மாயிகமான மாயோபஹித பிரஹ்ம 

சைசந்நியமே ௬௧-ம் தத்துவம், சச்சிதாரந்த எசரஸஸ் 

பூர்த்தியான மேல் தத்துவமே ௬௨-ம் தத் தவம் மற்றும் 

விசார லசகிய பேதத் தினால் தத்துவசங்கை வெகுவித 

மா யிருப்பதோடு ௮வை சொல்லப்பட்ட தத துவங்களுள் 

அடரங்குவனவாம், இம் முப்பத்திரண்டு தத் துவங்களுச் 

கசங்கமான சிர்க்குண சச்தாமாத்திரமான மாயோபலசஷிச 

பராற்பரசிவசைசன்னியமே நித் தியமுச்ச பிரஹ்ம மெண் 

னும் ஸ்வஸ்வரூபமென்று சொல்லப்படும், 

சிருஷ்டி, 
அப்பிரஇரு தியின் காரியோதயத் தில் ”ரமூருஷ்டி 

யென்றும் யுகழச் ருஷ்டி. யென்று மிரண்டுண்டு. அவற் 

ver
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௧. மூலப்பிரஇருதியில் மகத் தத் நவமூம், அசக்கார 

மூம், சன்மாத்இராபஞ்சகமுமெனச் * சத்சப்பிரகிருஇ 

புண்டு, அவற்றுள், தன்மாத்திரையானாய: பஞ்சபூசச்இி 

னின்று பிரஹ்மாண்ட புவன சமீர கடாஇப் பிரபஞ்ச முற் 

பத் தியாதலே ** கரமசிரஷடி௰யாம். 

௨, இஸ்தரம்க சமுத்்இரத்துள் ஏககாலத்தில் வாயு 

வசத்தால் விரிச்நிரமான பேன தாக்க புற்புதா தகளுசய 

மாதல்போலச் ரச்சிசாநந்சப்பிரஹ்மத்தில் ஏககாலத் இல் 

மாயாமய நாமரூபம் விரிதலே **யுகபந்சிநஷ்டியாம் 

இவ்விருவகையும் சுரு இசித்தமாகையால் ௮௩ூரிக் 

கச்சக்கனவாம, 

சிருஷ்டி திருஷ்டாந்தம். 
அதிரோசெ (மறைபடாத) பிரஹ்மசொரூபமான வி 

காரமில்லாத ஈச்சானால் சடப்பிரடிருகியினின்று காரி 

யங்களுண்டாதல் எங்கனமெனின், இச்சையா இகளின் 

நிய சூரி.பனால் மாயற்சியாஇகள் இல்லாச்சூரியகாந் சத் 

தினின்று ௮க்னெிவெளிப்படுதல்போல ஈச்சுரனால் பி. 

இருதியினின்று மகதாதி காரியமுண்டாசதந்கு விரோச 

(சில்லை, 

  

* மகதத் துவம், அகங்காரசத்துவம், தனமாத்திரா 
பஞ்சக மென்னும் எமும் சத் தமக்கு முதலாயதனை நோக்க 
விதருதியாசலும் தக்கட்டோன்றுவனவற்றை நோக்கப் 
பிரஇரு தியாசலு முடையனவாம். 

kK தீரமசிநஷடி காரணகாரிய முறையாக ஒன் 
நண்பின் ஒன்ராய்த் சோற்றுல ௮. 

யுகபத்சிநஷ்டி காரணகாரிய 5-1 100 ழி எல்லாம் 
ஏககாலத்தில் தோற் றுவத,



ew
e 

ர 

கூ
ர வேதாந்தபரிச்சேதம். 

மாயாகாரியோதயசதுஷ்டயம். 

t விருத்தி, பரிணாமம், ஆரம்பம், விவர்ச்தமென 

மாயாகாரியோதய சதுஷ்டமய முண்டி, அவற்றிற்குப் படக் 

ருடிலாதல், பால் தயிராதல், நூல் படமாதல் , கயிற்றி 

ல ரவுதோன்றல் எனக் இரமத்தில் திருஷ்டார்த சதுவ 

டய முண்டு, 

மித்திமாத்துவ திருஷ்டாந்தம, 

சத்ரூபப்பிரஷ்மத்தில் மித்தியாவஸ்நு கற்பிதமா 

தீற்கு இரச்சுசர்ப்பம், ஸ்தாணுசசொரன், சொப்பனபுரம், 

இக் திரசாலரகர், கந்தர்வரகரம், சுத்திவெள்ளி, நீலவாகா 

யம், கானற்சலம், சங்கிற்பொன்மை,, செம்பரத்தம்பூவ 

டுத்தபடிகச்செம்மை முதலியவை இருஷ்டார் 5௦ 

களாம், 

காரணத்துவதோஷ பரிகாரம். 

கிர்விகாரசொரூபாத்வயமான ஆத்மாவினிடத்தில் 
மிச தியாவஸ்து கற்பிதமாயின், அப்பிராந்தி யாருக்குத் 

தோற்றின செனின், ஓர் யோூச்சுரனிடத்தில் தலைவனும் 

தலைவியும், அவனோடு கூடும் விருஃ்பும், அவளோகெடிய 

வின்பமுமாகிய மூவகையும் சொப்பனத் தில் ஏககாலத் இற் 

னேன்றினும், அதனால் அவனுக்கு யாதொரு கேடுமில்லா 

சீதுபோலச் சாக்ஷயாயெ ஆச்மாவினிடீத்தில் முக்குண 

வடிவமான மிரஇருதியிறல் பிரார்திஞாதுரு, பிராந்திஞா 

னம், பிராநதிஜேயமென்னுந் திரிபுடிமயப் பிரபஞ்சம் 

ஏககாலத்திற் கற்பிதமானாலும் அவ்வாச்மாவுக்கு யாதொரு 
a ect   

  

* வஸ்திரம் கூடாரமாதல் விநத்தீயெனப்படும். 
மற்றையபரிணாமமுதவியவற்றின் லகணம் விசாரசர்தி 
சோதயமுதவியவற்றிற் செவ்வையாய் கிரூபிக்சப்பட் 

Gas ps.
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கெடுஇயும் இலலை, ரஈச்சுரனால் சருஷ்டியான மாயாமய 

வியோமாதி பி.பஞ்சமானது சொருபத்துற ஏகப்பிரகா. 

மாம். 

விஷயத்திரயம். 

அதனிடத்தில் சேவபுத்இகற்பிதமான போக்கியவடி 
வமானது பிரீஇிவிஷயம், துவேவ விஷயம், உபேக்ஷா 

விஷய மென மூவகையாம். அவற்றுள், 

௧, வனிதாதி விஷயமே பிரீதிவிஷயமாம். 

௨. வியாக்கிராதி விஷயமே துவேஷவிஷயமாம். 

௬.  தெருவிற் இடெக்கும் துரும்பு உயபேக்ஷ£விஷய 

மாம். 

36s விஷய மொன்றில் ஈச்சுர கிர்மிதமான ஏகாகா 

சமம், வ கற்பதமான அநேகாகாரமுமானதற்கு3 இரு 

ஷடார்தம. 

ஈச்சுரனால் சிர்மிதமான இ.ரத்தினாதி வஸ்.துக்கள் ஓர் 

விதமாயிருக்கனும் போக்தாக்களின் புத்திகற்பித ராகா 

விதத்தால ௮வை தம்மைப் பெற்றவாகளுக்குப் பிரீ இ 

விஷயமும், பெருதவர்களுக்குத் துவேஷவிஷயமும், 

விரத்தனுக்கு உபேக்ஷாவிஷயமுமாம். 

இதனை விஎக்குதற்பொருட்டு மற்றுமொரு இருஷ் 

டார்தம் வருமாறு:-- 

ஒருஸ் இரியின் மாம்சமயமான வடிவம் ஒரே விதமாய் 

முக்க ௮ந்த ஸரீ போக்துருக்களின் புத்தி கற்பிதாகாரதீ 

தால் பிதாவுக்குப் புத் இர்யென்றும், கணவனுக்கு மனைவி 

மென்றும், மகனுக்கு மாதாவென்றும் வெகுவிதமானாற் 

போல, எகாசேகப் பிரகாரமாகயெ விடய மெல்லாம் ஈச 

வ ரசர்மிதம், சீவசற்பிதமென இருவகையாம். Kees
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சீர்மிசமான பிரபஎ்சம் பாசகமில்லாததும், குரு சாஸ் இர 

ரூ.பத்தால் மோக்ஷகாசனமும், சன்னால் நீக்கக்கூடாதது 

மாயிருதீசலால் அது ௮ங்கனமே ஙிற்க, வேகற்பிதப்பிர 

பஞ்சமே அரேகாகாரமாயிருத்தலால் மோக்ஷவிருப்புடை 

யோரால் நீக்சத்தக்கதாம், 

பிரபஞ்சத்துவயம். 

சாஸ் திரப்பிஈபஞ்சம், அசாஸ்இரப்பிரபஞ்சமெனப் 

(4 ரபஞ்ச,ச்.துவய மூண்டு, அவற்றுள், 

௪, அதமப்பிரஹ்மவிசாரமே சாஸ்ந்ரப்பிரபத்ச 

மாம். அது ஞானாஇசாசனங்களால் அத்மசாகஷார்கார 

Lom oor ear ear i விடத்தக்கது, 

2, அசாஸ்திரப் பிரபத்சம் தீவிரமென்றும் மர்த 

மென்றும் இருவகைப்படும, ௮வறறுள். 

(௧) தீவிரப்பிரபஞ்சமாவது காமக்குரோதாதிக 

ளாம், 

(௩) மநீதப்பீரபஞ்சமாவது மனோகற்பித சாஇகர் 

மாதீகளாம், 

இச்ச ௮சாஸ் இரப்பிரபஞ்சம் ஆம்மசாகூநாத்கார௮ 

அக்கு விரோசமாதலால் ஞானாப்பியாசத்துச்கு மூன் 

விடத்தச்சது, இர்ச உபபட்பிரபஞ்சகமும் ஆச்மசாக்ஷாத் 

காரமானதற்குமேல் மோக்ஷடத் இியாய் பற்றும் விடத்தக் 

கன, கஸ்தூரியிருர்த கரண்டகத்தில் வாசனைமாச்திரம் 

(சிஞ்சியிருப்பதுபோல் பிரபஞ்சாகாரத் தோற்றமென்னும் 

சிதாபாலப்பிரார் தவாஸனாமாத்திரம் ஜீவன்முக்தனான 
போது விடாது விதேசகைவல்யபரியந்தம் நீக்கக்கூடாத 

தாயிருக்து, பின் தானே நாசமாவதோடு தன்னின் வே 

முயவற்றின் அறிவின்றிய சுவ அறிவாயெ சுத்தாரர்ச
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சித்திய பூர்ணத் துவமே நிர்வாணமா மென்பது இரக்கி 

யாத்தம், 

உபாதித்திரயம் 

அவச்ின்னோபாஇ, பிரதிபிம்போபாதி, அத்தியா 

சோபாதியென உபாத்.திரய மூண்டு. அவற்றுள், 

க, பிரத்தியகாத்மாவிற்குச் சழுத்திரூபாவித்தையே 

அவம் சின்ஹேபாதியாம். 

௩. அதன் காரியமான புததியில அவவாத்மா பிரத 

பிம்பித் இருட்பசே பிரதிபிம்போபாதியாம், 

௩... பிரதட் பச் இயிவிருக்கும் சுகறுக்கா இகளை அவ் 

வாசமா புசிப்ப தபோனறிருபபதே அத்த்யாசோபாதி 

யாம், 

அத்தியாசம் 

இப்பியில் வெள்ளியைப்போல அ. நுவல்லாததன்கண் 

அதனைக் காண்டல அச் யொசலகஷணமாம, அந்த அசத 

யாசமே மிர்இிபாச்தியாசம், இதராசஇபாசம், இசரே 

தீராத்இபாசம், சத்திபயாத்தியாச்மெனச ச .கர்விதமாம், 

அவற்றுள், 

க. அ௮க்தினிசம்பற் சத்தாற் சலத் துககு உஷ்ண முண் 

டாவநுபோலப் பிரத்தியகாத்மசர்கிதியிற் இரமத்தில் 
நடததல், பாரத்தல், கீனைத்தல், ௮றிதலாகிய சத் இகளை 

யுடைய அலசரீ ரமே மித்தியாத்கீயாசம், 

a. இந்திரியவாக்சமே டுதராக்கியாசம். 

௩.  அத்தக்கரணமே இத0ோதமாத்தீயா சம். 

௪, ஞூலாசம்சாரமே சத்நீயாத்தியாசம்.
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அகமென்பதிற் பிரத்இயகாத்மவகங்காரமே இரச்சு 

சர்ப்ப மென்பதுபோல நீநுபாதிகாத்தியாசம். 

அகம் கர்ச்தா (யான் செய்பவன்) என்பதில் படிக 

மணிக்கொத்த அகக்காரதர்மவாத்மாவிற்கே சோபாதி 

காத்த்யாசம், 

இச்சாம்யகமெ(யான் இம்சிக்கின்றேனெ)ன்பதில் 

அந்தக்கரணதர்மவாத்மாவிஃ்கே பிரவாகசலத்பிற் படிந்த 

சூரியப்பிரஇபிம்பம்போலச் தத் (அதன்) தநமாத்தியா 

சம், 

குடும்பியானென்படுல் புத்இிரகளத்திரா இகளுக்கு 

மாதீமாவீற்கும் ஒடத்திலிரப்போர் விவகாரம்கிபாலக் 

சம்பந்தமாத்திராந்தயாசம். 

இவ்வத்தியாசச்தால் ஆத்மா கிர்விகார மென்பது 

பெற்றாம், 

பஞ்சாவஸ்தை. 

சாகம், சொப்பனம், FS), gallu, துரியா 

கிதமெனப் பஞ்சாவஸ்சை யுண்டு, அவற்றுள், 

௧. சாக்கிரம் ஸழூலபஞ்சபூதம், தசேச்ிரிபம், 

பிராணா இவாயுபஞ்சகம், அர்தக்கரணசதஷ்டய Gwar 

ஆம் இருபத்துகான்கு தத்துவவடிவ ஸ்.நாலசரீரத்திற் 

பொருந்தும், அதற்குர் சத்துவம் குணம் ; அகாரம் அகத 

ரம்; விஷ்ணு அதிதேவதை; மேத்திரம் ஸ்தானம். 

* இதயகமல அஷ்டதளாதஇகளில் விசுவ£வனும், விராட் 

டென்னும் ஈச்சுரனும் ஏகமாய் வணிதாதி விஷயபோகந்த 
  

* இருதயஸ்தானத்தில் எட்டிதட்சமல விருக்க் 

ந. அதன்மத்தியில் இேகாவலயத்தைச் செய்து ஜீவா 

தீமவடிவம் மீற இிரூபமாய் அனுமாத் இிரமா யிருச்ச் 

ற.து. அதன்கண் யாவும் கிலைபெற்றனவாஇன்றன. எல்லா 

6
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ளெல்லாவற்றையும் கரணம்களாயெ எல்லாச் சாமக்கரி 

களாலும் ௮.ரபவிப்ச்தே சாக்கிராவஸ்தை. 

௨, சொப்பனம் இருபத்துரான்கு தத் துவங்களுள் 

ள். தூலபூதம் ஐந்தும் சித்தமும் புச்திய மொழிந்த ௧௭-௪௫ 

மறிசின்றது, எல்லாஞ் செய்கன்றத, இவ்வெல்லாம் 

சேய்யப்பட்டசாம், நான் கர்த்தா, நான் போக்தா, ௪௫, 

gee, குருடன், மூக்கரையன், செளிடன், ஊமை, 

இளைத்தவன், பருத்தவன் என்றிவ்௨-ற சுதந் இிரத்தன் 

மையாக விருக்கன்றான் ஜீவன், 

௧, சுவேதவரணமான கீழக்குத்தளத்தில் இளைக் 

பாறங்கால் பக்தியை முன்னிட்ட சர்மபு௨இ யுண்டாடின் 

றது, 

உ.  இரக்தவர்ணமான அக்கினேயநளத்தில் இளைப் 

பாறுச்கால் ர்ச் இரை சோம்பற்பு இ யண்டாகின்ற து. 

ஈ... இருட்ணவர்ணமான தக்ஷிண தளத்தில் இளைப் 

பாறமகால இலேஷ கோபமதஇ யுண்டாகின்றது, 

ச, நீவயர்ணமான ரைநத்தளத்தில் இளைப்பாறு 

சாலத்தில் பாபகர்மமும் ஹிம்லஸயு முண்டாகன்ெறன, 

6,.... ஸ்படிகவர்ண மேற்தத்தளத்தில இளைப்பாறக 
கால் இரீடையிலும் விதோதத்இலும் பும் யுண்டாகின் 

றத. 
௬. மாணிக்கவர்ண வாயுகளத்தீல் இசோப்பாறுங் 

கால் நடத்தல் சஞ்சலம் வைராக்கிய மென்பவற்றில் 

புத்தி யுண்டாகின்ற.து. 

௭, $தவர்ண வடத்தத்தளத்த்ல இளைப்பாறுங்கால் 

சுக சிற்காரமதி யுண்டாடுன்றது. 

௮. வைடூரியவர்ண ஈசானதளத்நீல் இளைப்பாறும் 

சால் இருபைமதியுண்டாகின்றது,
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துவலடி.வாய்ச் சூக்ஷ்மசனுவி லிருப்பது, அதற்கு இரஜ௯ 

குணம் ; உகாரம் அக்ஷரம்; பிரஹ்மா அதிதேவதை; கண் 

டம் ஸ்தானம், இதயகமலகர்ணிகையின் கஇகளில் சை 

சந்திசந்திகளில் மஇயிருக்குங்கால் வாதபித்த லேட் 

டம மகாவியாஇயின் பிரகோப முண்டாகின்றது., 

மத்தியிவிநக்கம்போது எல்லா மறிகிரான, பாடு 

கிரான், ஆடுகிறான்? பேசுகிறான், அநந் இக்கிளன். 

கேத் திரசிரம முண்டாகும்மோது ௮ச்சரமத்தை நீக் 

குதற்பொருட்ெ முதல் இரேகாவலயம் செய்து நடிவில் 

மூழ்குகின்றான். 
அம்முதல்மோகை விச்சிப்புஷ்ப வர்ணமாம். அப் 

போது ஈித்திராவஸ்சை யுண்டாகின்ற ற, கிச்திராவஸ் 

தையினிடையில் சோப்பறவைஸ்தை யுண்டாடின்றது, 

சொப்பனாவஸ்தையினிடையில் பார்க்கப்பட்டது கேட்சப் 

பட்டது ௮நுமானம் சம்பவம் வார்த்தை யென்றல் முத 

லிய கற்பனையைச் செய்கிறான், 

அட்போது அதிக சிரம முண்டான்றது, சிரமத்தை 

நீக்குதற்பொருட்டு இரண்டாவது இரேகாவலயத்தைச் 

செய்து மத்தியில் மூழ்குகின்றான். 
அவ்விரண்டாவறு ரேகை இந$்திரகோபவர்ணமாம், 

அப்போது சுழத்தியவஸ்தை யுண்டாகின்றது, சழுத்இ 

யில் கேவலம் பரமேசுவர சம்பந்தமுள்ள புத்து யண்டா 

இன்றது. சீத்தியபோத சொரூப மாகின்றான். பின் பர 

மேசுவர சொருபமாகப் பிராப்தி (அடைவு) உண்டாகின் 

றது. மூன்றாவறு இழேகாவலயஞ் செய்து மத்தியில் 

மூழ்குகின்றான். 

அம்மூன்றாவது இரேகை பதுமராகவர்ணம், அப் 

போது துரியாவஸ்தை யுண்டாகின்றது. துரியத்தில் 

கேவலம் பரமாத்மசம்பர்தமுடையவ னாடுன்றான், நித்தி
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ஐசலனும், சூத் இராத்மா வென்னும் ஈச்சாரனும் ௭௧ 

மாய்ச் சாக்கிரவாசனாவிஷயபோசத்சை மனமென்ஸுக் 

கரணத்தால் ௮றபவிப்பதே சோப்பறுவ ஸ்தை. 

mr. பறந்து மேயப்பட்ட குஞ்சுக ளெல்லாவற்றையச் 
தீன்பக்த்துள் அடக்கிக்கொண்டு ஈத் ளெைசெய்யும் கோழி 

யைப்போலக் காரியக்க ளெல்லாவற்றையும் உட்கொண்டு 

அவற்றின் சல்ஸ்காரச் துடன் கூடியதாய், அச்மாகிரயத் 

தில் ஈீரவஸ்தையா யிருக்கப்பட்ட பிசகிருகிரூபமான 

காரணதேகத்தி விருட்பது சுழுத்தி. அதற்குத் தமசு 
குணம்; மகாரம் அக்ஷரம்; உருத்திரன் அதிதேவதை; 

இதயம் ஸ்தானம், அ௮க்கமலகர்ணிகையின் மத்தியகதி 

கஸில் பிராஞ்ஞினென்னும் சீவனும், ௮ந்தரியாமி யென் 

னும் ஈச்சுரனும் ஏசமாய்ப் பிரஹ்மாசந்த விஃயபோகக் 

தை மாயாவிருத்தி யென்னுஞ் சூஷ்மகசணத்தால் அப 

Sus spas wal omg. 

  

போதசொருப மாகின்றான். அப்போது மெல்ல மெல்ல 

தைரியத்தைக் கொண்ட புத்தியினால் உபர இியடைகின் 

ரன். மனதை அர்மாவினிடத்துச் செய்வையாய் கிற்ப 

தாக்கு எதனையும் சர்தியான், அப்போது பிராணாபா 

னன்களின் ஐக்கியத்தைச் செய்து எல்லா ஐகத்தையும் 

ஆத்மவிவமாக இல௯தியம் வைக்கின்றான். அப்போறு 

துரியாதீதாவஸ்தையாம். அப்போது எல்லோரது அநந்த 

சொருபமாகன்றான். துலந்துவாசீத (இருமைக்கப்பாற் 

பட்டவ) னாகன்றான். எதுவரையில் சேகதா ரணை யிருக் 

இன்றதோ அதுவரையில் நிற்கின்றான், பின் பரமாத்ம 

சொரூபமாக அடைவுண்டாகசின்றது, இவ்விதச்சால் 

மோக்டி முண்டாடஇன்ற து. இவ்வாறு இருதயகமல,* இன் 

லகூணத்சையும் அதில் ஜீவன் அடையும் ஈதியினையும் 

சாமவேததியானபிந்தாபநீஷத்தானது க. றன்று.
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இர்தச் சாக்ரொதி அவஸ்தைகளுக்து அவஸ்தாத் 
திரயம், தாமத்திரயம், புரத்தீரயம், ஸ்தான்த்திரய 
மெனப் பறியாயநாமங்க ளுண்டு. 

௪, அந்தச் சாக்ரெத்தில் அக்கமலமழிர் து, மனோ 

வியாபாரமழிந்து, பரமாத்மசிர்தனைசெய்வதே துடியா 

வஸ்தை. 

டு, அந்தத் நுரியாவஸ்தையிலுள்ள அத்மாவினிடத் 

இல் மனமொடுமசியிருப்பதே துரியாதீதாவஸ்தை, 

இவ்வவஸ்தைகளில் ஸ்.சாவரங்களுக்குச் சுழுச் இயும், 

பசுச்களுக்குச்” சொப்பனம் சழுச்கி யிரண்டும், தேவர் 

களுக்குச் சாக்கிரமும், மனிதருக்கு ௮வஸ்சாத் இிரயமும் 

உன்மத்தருக்குத் துரியமும், யோடுகளுக்குச் துரியாதீசமு 

wr, Hanger, oso மூன்றவஸ்தையும் மனிதருக் 

Gi தம்மிற்றாமே தோன்றிப் பந்தமாம். மற்றைய 

விரண்டவஸ்தையம் யோகாப்பியாசபலத்தா லுண்டாய் 

மோக்ஷ்சாகனமாம், 

அவஸ்தாமித்தியாத்வம். 

அவ்வவஸ்தைகளுள், ஜாக்கிராவஸ்தையும் அதன் 

விஷயங்களும் சொப்பனீகாலச் இலும், சொப்பனாவஸ்தை 

யும் அதன் விஷயங்களும் ஜாக்கிரகாலத் திலும், இவ்வி 

ரண்டவஸ்தைகளும் இவ்விரண்டின் விஷயங்களும் சுமுதீ 

இகாலத்திலு மில்லாதிருத்தலாலும், காலதேச வஸ்து கிய 

மத்தி வில்லாமையாலும், ௮இகொாரி பேதத்தால் ப்லலகை 
யாஇத் தோற்றுதலாலும், அபிசக்தி (சேர்க்கைப்) பலாநு 

குணமாம் காரியவைடுத்திரியம் தோற்றுதலாலும், திரி 

காலாபாத்தியம் (மூன்று காலத்தும் வாதஇிச்கப்படாத து) 

அல்லாததாய்ச் சச்தியமல்ல வெனப்பட்டுப் பிரஹ்ம 
ஞானச்தினால் மூலச்சோடழிவதனாலும் மித்தை யென் 

றநியப்படும்.



66 வீவேகசிந்தாமணி. 

இவ்வவஸ்சைக ளெல்லாவற்றள்ளாம் ௮.சூதனும், 

அவிதாியும், சாகமியம், அசங்கமும், இவற்றை இடைவி 

டாசறிகின்ற We stupor gu ௮ச்மா வொரறுவனே சத் 

fw மென்றறிவது, 

மித்தியாத்துவ நிருக்தி, 

வஸ்நுகதியாகப் பரமார்த்சுவிசாரத் இனால் மாயை 

யென்பது இல்லாசகாய்ச் தானில்லாதவிடத் அச் தோற்று 

வதே மீந்தை. பிரண்மஞானமாத்திரத்கா லயிர் அபோ 

வதே மித்தை, காலச் இரயத் லும் கிவே.இக்கப்படத் 

தக்கதே மீத்தை. சச்தியத் நிற்கு வேறாய்ச் தோற்றுதே 

LSS oy. 

இரச மித்சைரூபமான மாயை அதன் காரியமான 

பிரபஞ்சம் அதன்கணுள்ள மித்யொச் அவம் ௮தன் ஞான 

மென்னு மெல்லாம் சொரூபமாக மித்தையாயிருக்கும், 

பிரஹ்மச் திற்கு வேறாய மாயை முற்றும் சூகியமாய்ப் 

பிரண்மஞாளுபரியந்சம் சொப்பனயானை முசவியவற்றைப் 

போலத தோற்றி விசாரிககப் பொய் யென்று கிச்சயிக்கப் 

படுவதே௮சன் மித்தியொத்வமா மென்று முழமுகஷாக்கள் 

கூறுவர், 

ஆத்மசித்தி, 
௮௪ ஜாக்கரசொப்பனக்களில் I Sao Oe gs 

பிரசித்தம், சுமுத்தியில் ௮றிவண்டென்பதற்குச் சுழுச் இயி 
னின் றெழுந்தகாலத௮ நான் ஓன்றுமமியாமல் சுகமாய்த் 

தக்கனே னென்னும் நினைவு அறுபவமின்றி யுண்டா 

கா.து என்னும் அர்த்தாபத் இப்பிரமாணச் இனால் சுழுத்தி 

யில் அச்மா சகல சடாதிகளும் தோற்றாமையால் அவித் 

சையினையும், அவித்தியாகுக்ஷ்மவிரூச் கெளின் கதி 
ene erent   

* இம்மித்தொத்வ நிருக்கு 49 ௨.) பக்க, இன் முத 
லில் இருக்கவேண்டிய ஐ,
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களில் அசைஇன்ற மரச் னிலைகளினிடையில் சோற்றும் 

சந் இிரிகாம்சக்களைப்போலப் பிரகாசிக்கும் கிஜசொருப 

மான அகர் தாம்சங்களையும் வேறு கரணக்களின் அபே 

ஷ்ஷையின்றி அறுபவித்துக்கொண்டிருப்பதால் : உண் 

டென்றே சச் கெடுன்றது. 

யான் ஒன்றும் தெரியாது சுகமாய்த் கக்கினேன் 

என்பதற்குக் இரமழாய்ச் சசலவிஷய ஞான மில்லாமலும், 

சம்சார துக்கரிவிருத்தி யில்லாமலும், அக்கார பவந் 

தோற்றாமலும் எப்போதும் சுமுத்தியில் ௮வித்தைக்குச் 

சாசகுகிகனான அநந்தமய ஆத்மா வுண்ி அங்கன மிருக்க 

ஏன் ௮றியப்படவிஃலை யெனின், ஒருவஸ்.றுவை யெடுக்கக் 

கூப் இில்மூழ்கினவணுக்கு அவ்வஸ் ச உண்டுஇல்லையென் 

ues Jaane நவெளியே புறப்பட்டாலல்லது சொல்லக் 

கூடாததுபோலச் சழுத் இயில் அழிவீருக்தாலும், காலகர்ம 

வசத்தால் எழுந்து, எணையாகிய கரணஙக்களோடு கூடினா 

னாலல்லது தானறிர சை: சொல்ற தற்குக் கூடாது. 

அகையால் சர்வரவஸ்சைக்குஞ் சாகமியாகிய ஆதீமா 

விற்கே சச்சிதானந்த சுவயம்பிரகாசறாபத் துவம் ௮.றுபவ 

இத்தமாம். 

பஞ்சகோசவிவேகம். 

அர்சமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞான 

மயம், அரந்தமயமெனப் பஞ்சகோச முண்டு, அவற்றுள், 

௧, பிதாமாதாக்களின் சுக்கில சோணிதத்தாலாகிய 

தூலசரீ ரமே அந்நமயகோசமாம். 

௨. சூக்்மதனுவில் பிராணவாயு சர்ழேந்திரியம் 

கள் கூடிப் பீராணமயகோசமாம். 

௯... மனமும் ஞானேற்இரியமுக்கூடி மழைய 

கோசமாம்,
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௪. பிரத்தியகாத்மசைதர்சியச்சாயையடனே லோ 

கார்தகுந்தம்போ லிருக்கும் அகங்காரமும், ஞானேந் இரி 

யங்களுங்கூடி வித்கானமயகோசமாம், 

௫. காரணதேகளுபமான அவித்சையம், சாக்கிரத் 

தில் வனிதாதி விடயங்களைக் காண்டல், அடைதல், ௮ 

பலித்த லென்பவற்றால் இரமத்திறுண்டாகும் பிரியம், 

மோதம், பிரமோதமென்றுந் இரிவித சுகவிரு,ச் Juan. 

ஆநந்தமயகோ சமாம், 

அகங்காரத்தின் அத்மத்துவகண்டாம், 

விஞ்ஞானமயகோரரூபமான  அகங்காரத்தினையே 

அத்மாநாச்மவிவேகரூனியர் அகமென்னுர் தம்மறபவத் 

தால் ஆக்மா வென்பர்.லோற்பல மென்னு மிடத்தில் $ல 

குண விசேஷணத் உடனே விசேஷியமான வுற்பலமும் 

அறி.பப்படுவ நுபோலக் இருசோறரம் (மெலிர்தவன்யான்) 

என்னுமிடச்இல் ஸ்தாலசரீரத் டனும், இருஷ்டாஹம் 

(காண்பகன்யான்) என்னுமிடத்தில் நேச் இரேர் திரியத் 

தடறும், ஸ்மர்த்தாவாம்(பினைக்கன்றவன் யான்)யன்றாமி 

டத்.தில் ஸ்மாணமென்றும் அற்தக்கரணவிருத் இயலும் 

கூடி பிர தியகாச்மாவுக்கு விஷயமாதலாலும், அகங்கார 

இற்குச் சாசதியாகிெய அஹக்கார்யஹம்( அகங்காரியான்) என் 

னுமிடச் தில் அகங்கார ச்தோடகூடி அகமென்ப இல் ௮க.மா 

கார அச்தக்கரணவிருத்தி விசிஷ்டஞாய்ப் பிரத் இயபிஞ் 

ஞையி லறிதலாலும், விசேஷணும்ச மெல்லாம் ஜடமா 

யிருத்தலாலும் சேசனனான ஆத்மாவிற்கு இவ்வாறு வில 

க்ஷணமாயிருக்க அகம்காரமே ஆத்மாவென்பது அத்த 

மாம், 

அகங்காரசைதன்னிய விவேகம். 

ஆனால் அசேதனாகங்காரம் பாகயொப்பியந்த.ர விஷ 
யம்களை யறிவதெப்படியெனின், கார்சச்சல்லின் சன்னிதா
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னத்தில் ஊ9 சேஷ்டிப்பது போனும், வெயிவிற் பிடித்த 

கண்ணாடியினால் உள்மனையிருள் நீற்குவநுபோலும் பிரத 

இயசாதமசக்கிசானத்தில் அச்சைசர்கியப் பிர இபிம்பக் 

சன்னிடத்தி லிருக்கப்பெறுதலால் அச்சடமான அகங்கார 

மே பாகியவிஷப வறிவுடன்கூடிச் சாக்குரசொப்பனம் 

ளில் சஞ்சரித்துச் சுழூத் தியில் அடங்கும், 

அவ்வாறுதற்கு உபமானம் :--- அகங்கா ரமொடுங்கும் 

௮வஸ்தையாமெ£ சுழுத்தியிலள்ள அவித்சையென்னும் 

உள்மணைச்சுவரையும், கிரு நிரையென்னுல் கபாடத்தை 

பம், நிஷ்சகளருபமான தன்னையர் தானே பிரகாடப்பிப் 

பதே பிரத்த்பகாத்மசோதி யெனப்படும், பின் காலகர் 

மாதி சமீரணப் பிரேரகச்துவத்தால் தாமசமான மித்இ 

ராகபாடச் இறக்சப் பின் சக்த அவிழ் தைபின் முதலவஸ் 
தையாயெ மகத்தத்துவமென்னும் வாயிற்படியிலிருக் த 

சாம்நுவிஎமமான அசக்கார மென்னும் படிகமணி, அம் சப் 

ம்ர* யெகாறீமப் பிரதீபப் பிரதிபிம்பத்தைப் பெற்று 

முன் போலச் சஙளெனப்பட்செ சொப்பனமான நமெனை 

சப விளக்கி, பின் இர்டிரியங்களென்னும் பலகணிவாயில் 

காற் புறப்பட்டுக் சாக்கிராவஸ்தையான பாயெமுற்றத் 

சையும் பிரகாளிப்பிக்கும். பின் காலகாமசமீரணப் பிரேர 

கச்றுவரால் கித்திராகபாட மாடினவுடனே, அந்த அகம் 

காரமென்னும் படிஈாணி சனக்குக் காரணமான அவித் 

தையு எடங்கலால் வாக்கிரசொப்படிமென்னும் பாலய 

முற்றம் ஈடுமனே பிரண்டும் ௮ந்தகா ரமயமாக அவ்வசவ் 

காரமணியிற் பிரஇபிம்பித்திருந்த சிற்பிரசாசம் தனக்கு 

மூலபூசமான பிரத்தியகாத்மப் பிரதீபத் தில் ஐக்யெமாம், 

இவ்வாற்ரன் சாக்ரொாதஇி அவஸ்சாத் இரயங்களில் 

அகங்காரத்தின் பாலாபாவங்களை அ௮விகாரனாய் அறியு 

மாத்மா வெதருவன் வேறிருத்தலால் அகம்பாவம் அதம 

சொருபமல்ல வென்பது பெறப்பட்டது,
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அகங்காரசம்பந்தம் 

பாதிய விஷயச் அக்கு ஆத்மாவாய், உள்ளில் பிரத்தி 

யகாத்துமாவிற்கு வேத் திய மாகலால், சடாசடரூபமாய்த் 

தர்ப்பண ச.இன் பின்புறமும், முன்பறமும்போலப் பிரகா 

சாப்பிரகாசவடிவினதான அகங்காரச் துக்குச் தேகம், இற் 
சாயை, பிரத்தியகாத்மா வென்னும் இம்மூன்றுடனும் சம் 

பந்தமுளது, அவற்றுள், 

௧. அகம் ஜஐ்வராமி (நான்தபிக்கறேன்) என்பகனால் 

சிற்பிர இபிம்ப யுக்தமான அகங்கார சம்பந்தத்தால் தூல 

தேகத்துக்கும் உஷ்ணா இகளை யறிதலே கர்மஜூிதமாயெ 

கரமஜ மெனப்படும், 

௨. அகஞ்சானாமி (யானறிகறேன்) என்பதனால் 

இற்சாயைக்கும் அகங்காரத்திற்குமுள்ள சம்பந்தமே 

திருஷ்டி. தொடக்கி மோக்பரியக்தம் கெடா திருத்தலால் 

சகஜ மெனப்படும், 

m கங்கரோமியெ (யான்செய்கிறேனெ) ஸ்புத 

ஞல் அசம்கனான பிரத்தியகாச்மாவிற்கும் அகம்காரத் 

திற்குமுள்ள சம்பந்தமே பிராநீதிஜந்ந்ம மெனப்படும். 

பிம்பப்பிர திபிம்பபாவம், 

நிர்க்குண அகண்ட சின்மாதீ திரப்பிரஹ்ம மென்னும் 

ப.ரிவமே பிம்பம், மூலவடிவமாயையே கண்ணாடி, சகு 

ணப்பி.ரஹ்ம மென்னும் ஈசுவரவிக்கமே பிர இபிம்பம், 

மற்றும் ௮ப்பரசிவனே பிம்பம், அவித்தையே கண் 

னாடி,  ஜீவவிக்கமே பிரதிபிம்பம். 

மற்றும் அவ்வீசுவரனே பிம்பம், குணசாமியமென்
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றும் மாயோபாடுயே சண்மை, பிரஹ்மாண்டப் பி, 

பஞ்சமே பிர இம்ம்பம், 
* 

ஜிவலிங்கமே பிம்பம், அச்சக்காணமே கண்ணாடி. 

சுகாதிவிவயங்களே பிரஇிமிம்ப மென்று தெளி. ஜீவ 

சாசமி ஈசுவரசாக்ஷிகளே கிருபாநிக மூலபிம்பம்களாம். 

அவர்களுள் ஐக்கியம் பொருக்சமூடைய தாகும், 

நிரரகாரத்தின் பிரதிபிம்பம், 

உலகஙியாய விருத்தமாய் ஈிராகாவஸ்் ஐ. எதில் 

Nr Buds oo பிரஇபிம்பமாமெனின், அகாயம் உருவ 

மில்லாஈகாயிருந்து ஐலக்ில் பிரஇிமபிம்பிப்ப நபோல 

வேற பிர இபிம்பியாயமும் அரியதமாய்ச் ரத் ஐ பிர இபிம் 
பித்தலிலும் விருக்தமாகா று. 

பிரதிபிம்பத்தின் பிரதிபிம்பம். 

அந்தப் பிம்பம் பிர இிபிம்பிப்பது நியாய சம்மதமான 

லும் பிரஇம்ம்பமான ஈசுவரன் ஐகச்றுவடிவமாய்ப் பிரத 

பிம்பிப்பறு எப்படியெணின், ஒறுகண்ணாடியல் பிரஇபிம் 

புச். காணப்படும் கண்ணாடிமிறுட் சுவர், விளக்கு, 

குரியன் முதவியன மற்மோர் கண்ணடியிழ் பீ.ரஇபிம்பிக் 

ன்றன. யாவும் பான (தோற்ற)மாச் ர மென்னுமிடத் த 

எவ்லாருயினும் விரோசுமில்லா இருக்கும். 

பிம்பசாம்மியபங்கம். 

ிஸ்கள தனைச் சகளிதாபாஸ னென்பது எப்படி. 

யேணின், சின்னமில்லாக முகம் சின்னபட்ட கண்ணாடி 

யில் பிரதிபிம்பித்துச் ரின்னமுடையதாகசத் தோற்றுவறு 

போல உபாதிகளாளெ மாயைஅவித்தைகளின் களப் 

கச்தோகூடிய தன்மையே பிதாபாஸாதிகாரணமாவ 

தாய்ப் பிரகிபிம்பமா௨தெப்லாம் பிம்பசமானமாயிருக்கு 

மென்பூது நிராகரிக்கப்பட்டசாம்,
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2.பாதிசாமியம்., 

௮ந்தக்கரணத்சோடு பிரதிபிம்பத் டிற்கு? சமரியதத 

துல முண்டு, அதாவறு உபாதியாஒய கண்ணாடி யிருக்தர் 

விருந் ஐ, கண்ணாடி தூ ஷிக்கப்பட்டதானால் ஷிச்கப்பட்ட 

தாய்க் கண்ணாடி அசைந்தால் அசைந்து கண்ணாடி நக்க 

போது தானும் 586 90 பிம்பத்துள் ஐக்கியமாதலால் 

பிரஇபிம்பமும் அதன் eur Bu ode gor, Hse 

கரணமென்னும் அவிசுதியோபாதி காமக்குரோதாகி மலத் 

சோடுகூடிபதான ஜீவலிக்கஸ்வருபம் களங்கமுடையதாய் 
அந்தக்கரணம் மைததீரியாஇி பரிகற்ப(தச்தன்மையால் 

வைராக்பயெவிவேகா பரிசுத்தமாகும்போது ௮ச€வவிங்க 

சொரூபம் இயலிக்கம்போல் ரிஷ்களங்கமாகி அந்தக்கர 

ணம் நாசமாகும்போது ஜீவத்துவச் இற்கு சாசமண்டாகச 

சிவலிக்கச்இில் ஐக்கியமா மென்பதே சிர்சயக்கட்பட்டதர 

கும், 

உபாதேயபின்னத்துவம், 

அச்சைதன்னிய மொன்றேயாம் அசன் சந்ரிதிமாச 

இசதீதில் மாயா இபுபாஇிகள் சேஷ்டிக்கன்றன, சைதன் 

ணியமென்பது சர்வஇக்காலவி.பாபகமாயிரக்க உபாதிகா 

ரியம் எல்லாவற்றின் வேரூயும் எல்லாக்காலச் 

மிருப்பதாயு மிருப்பதெப்படி. யெனின், ஒன்றாகிய ௮கண் 
டாகாசத்தில் கண்டங்களான வீணைவே நு மிருதங்க மூத 

லிய வாத்தியங்களுள் பின்னக்களாடி.ப சப்தவை?த் இரி 

ஐங்களாயிருத்தலால் விகருதமான அகாசச் இற்கு வீணாசா 
சம் வேணுவாகாசம் மிருதங்காகாசம் என்று பேதம் கற் 
பிப்பது போல் ௮வ்வவ்வந்தச்கரணாக சரிராபாதிகளால் 

HSE .ஜீவாதிசைதன்னிய பின்னத் வமும் பந்த 

மோக்ஷபோதமும் வியவகார சிச்தமாயிருக்கும்.
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அநாதிஷட்கம். 

சுத்தசித்சென்னும் பரசிவம், ஐகத்சாரணனான பர 

மேசுவரன், சம்ஸாரியாகெயெ ஜீவன், சம்ஸாரத் இற்கு மூல 
மான அஞ்ஞானம், அவற்றின் சம்பந்தம், அவற்றின் பே 

தீம் என்னும் ஆறும் ௮காஇயாய்ச் சத கிச்துள்ளன., இவற் 
றிற்குக் காரணமில்லா இருக்க இவற்றோடுகூடிய பிரப் 

சதிதனைப் பரமேசுவரன் எப்படிச் சிரும்டிக்தானெ 

னின், bs pu gen பதார்த்தக்களெல்லாம் முயற் 

கோடுமுதலியவற்றினைப் போலத் 'துச்சமாம், ஜீவகற்பித 

மான சுத்திரஜதத்தினைப்போல அரிர்வசனியமான ஆகா 

யாப் “பிரபஞ்சக்கள் பிறந்தன. பரமேசுவரகற்ப த் 

துவழும் பா இதமாகும், 

ஜீவசப்தாவஸ்தை, 

அஞ்ஞானம், அவரணம், விஷ்ேபம், ul 77 mp 

ஞானம், அபரோகூரானம், சோகள௱விருத்தி, tracy 

சத திருப்தி யென 2 வசப்தாவஸ்சையுண் 0, அவற்றுள், 

௧. சமுசாரப்பறிறுள்ளவனான சிதொபாசசவேன் #75 4 

விசாரத்நுக்குமுன் சன் ிஐரூபமான சவயம்பிரகாச 
அரத் திபகாச்மாவை அறியா இருப்பதே அஜ் கானமாம். 

௨. மன் ஒவ்வொருவேளை இதாத்மப்பிரசககம 

வந்தவிடத்தில் * பீ.ரத்தியகாத்மா இல்லை, ௮ஃ இருந்தால 

தோன்றாதா ?' வென்றும் இவ்விருவகையான மறைப்பே 

௮வ்வஞ்ஞான காரியமான ஆவரணமாம். 

m பின் தானே ஈர்மத்சைச்செய்பவன், தானே 

ஈர்மபலத்தைப் புசிப்பவன் என்று எண்ணுவதே விக்ஷ்ப 

மாம், 

௪, பிள் ஆச்ம"வின் இருப்பை சொல்லுஞ் ௬௫; 

குருவாக்கெ விசுவாசத்தால் பிரத்இயகாத்மா உண்டு 
vr 
é
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என்று தெளிவதே முதலாவதான அசத்தாவரண5ைத 

ஈிவாத் திக்கும் (சச்தையின் மறைப்பைக்கெடுக்கும்,) பரோ 
க்ஷ்ஞானமாம். 

G. பின் நீயே பிரஹ்மமென்று சொல்லும் வேச 
வாக்கியவிசாரப்பிரவாகவசத்தால் பிரத்தியகாச்மா நா 
னென்றறிவசே இரண்டாவதாயெ அபானாவரணத்தை 

சவரத் இக்கும் (விளக்கக்தின் மறைப்பைக் கெடுக்கும்) 

அபரோக்ஷரானமாம். 

௬, பிரதி தியகாசமா சாக்ஷா£த்காரமான தற்குமேல் 

கான் கர்மகாத்திரு (நான் கர்மத்தைச் செய்வோன்" 
கர்மபலபோச் இருவெ (கர்மபலத்தைப்புசிப்பவனெ) ன் 

னுஞ் ஜிவத்தூவரூப துச்கத்சின் பரித்யொகமே சோத 

நீவிநந்தியாம, 

௭. செய்யத்தக்க இருத்தியமெல்லாஞ் செட்யப் 

பட்டன வென்னும் சகச சந்தோஷ முண்டாயிருப்பதசே 

நீரங்குஈத்ந்நப்தியாம், 

சோகரிவிருத்தி கிரங்குசத் இருப் தயென்னும் இரண் 
டவஸதையம் அபரோக்ஷ ஜானபலமாம். 

சப்தாவஸ் தாஸமன்வயம்,. 

சு.பம்பிரகாச சித்ருபனான ஆத்மாவிற்கு கித்திபாப 
Crim gs gu das sor ௮அதனிடத்து அஞானாதி சப 

சாவஸ்ை எக்கனமாமெனின், (இருஷ்டாந்தம்) பத்துப 

புருஷ ரொன்றாகக்கூடி நதியைக் கடந்துபோய்த் தம்மை 

யெண்ணுஞ்சமயத்தில், அவருள் ஒன்பது புருஷரை யெதி 

ரிட் டெண்ணுவா ஜெருபுருஷன், 

௧, தன்னைச் தசம னென்றறி.பாததே அத்ஜானம், 

e, பின்பு தசமனில்லை, அ௮வனிருர்தால் தோன் 
Ge வென்னும் இருவகைப் பிரார்தியே... அஞ்ஞான 
சாரியமான ஆவரணம்,
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௩ பின் தசமன் நதியில் இறந்தா னென்பதே 

விக்ஷேபம், 

௪, பின் வேெ,ரு ஆப்சவசனம்தால் தசமனைச் 
சுவர்க்கம்போ லுண்டென்றறிவதே அந்தச் தசம -ணில்லை 

யென்னும் முதல் ஆவரணத்துக்கு விரோதியான பரோக்ஷ 

ஜானமாம், 

௫, பின் ஒன்பது புருஷருடன் கூட்டிக் இரமமா 

யெண்ணி £யே சச்மனென்று தெளிவிச்கத் தானே தன் 

னைச் சாக்ஷாத்காரமாக அறிவதே “தசமன் ரோற்றவில்லை 

யென்னும் இரண்டா மாலரணத்றுக்கு விரோதியான 

௮பரோக்ஷஞானமாம், 

௬. பின் தசமன் இறந்தான் என்னும் துக்கத்தை 

விடுவதே சோகநீவிநத்தியாம். 

௭, பின் சஸ் திதியில் சுகமாயிருப்பதே நீரங்தசந் 

த்ருப்தி, 
இவ்வாற்றாற் பொருந்த மென்க. 

வேதவாக்கியத்திரயம். 

விதிவாச்கியம், கிஷேதவாக்கியம், சித்தார்த்தபோசக 

வாக்கியமெனச் Shas முண்டு, அவற்றுள், 

௧, யாகாஇகளைச் செய்யவேண்டு மென்பதே விதி 

வாக்கியமாம், 

௨. மதுபானாஇகளைச் செய்யக்கூடா சென்பதே 

நீஷே தவாக்கியமாம், 
௩, விகி சிஷேத குனியமாய்ப் பிரஹ்மாத்மறச் 

இயவடிவப் பொருள்மாத்இரத்சைப் போஇப்பதே சித் 
தார்த்தபோதக வாக்கியமாம். 

மகாவாக்கியம், 

௮ச்சித்சார்த்தபோதகவாக்கியம் இருக்கு, எஜுு௬, 

சாமம், ௮தர்வணமென்னும் நான்கு வேதங்களிலும் இரமச்
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தில் பி.ரதிபாஇக்க்ப்பட்ட பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம், ௮௧ம் 

பிரஹ்மாஸ்மி, தத் துவமஸி, அயமாத்மா பிரஹ்மமெ 

நான்கு மகாவாக்கியம்க ளுண்டு, அவற்றுள், 

௪. நித்திய சுத்த பூர்ண ஞானமே பிரஞ்ஞானம்; 

இதுவே பிரஹ்மமென்னும் அர்த்சமுள்ளஅ பிரத்தானம் 

பீரஹ்ம மென்னும் மகாவாக்கஇயம். 

௨. யானே பிரஹ்மம் என்னும் அர்த்தமுள்ளது 

அகம் பீரஹ்மாஸ்மி யென்னும் மகாவாக்கயம், 

foe அதுவே (பிரஹ்மமே) நீ என்னும் அர்த்தமூள் 

எ.து தத்துவமஸி யென்னும் மகாவாக்இயம், 

௪,  இவ்வாதமாவே பிரஹ்மமென்னும் அர்ச்தமூள் 

எத அுயமாதமா பிரஹ்ம மென்னும் மகாவாக்கியம், 

இச்சான்கு மகாவாக்கியங்களும் சர்வவேசாந்ச முக்கி 

யமாம், அஃசெப்படியெனின் கர்மகாண்டத்தில் ஸ்ரீ ரத் 

Gs அத்தியாயமே முக்கியம், அ௮சனுள் சி௮பஞ்சாகூ்ஷரி 

மகாமச் தரமே முக்கயெமென்பதுபோலப் பிரஹ்மகாண்டச் 

இல் உபள்ஷத்திலுள்ள பிரஹ்மபோதக வாக்இ.பக்களே 

மூக்யெம். அவற்றுள் மகாவாக்யெ ஸஹஸ்ர ரத்நாஉவி 

யே முக்டுயம், அவற்றுள் மகாவாக்கெய சதுஷ்டயமே முக் 

இயமாயிருத்தலால் இச்சித்சார்த்தபோசகம்களான நான்கு 

வாக்டெயங்களும் முழுகூாக்களுக்குச் தம்மதகாரத்திற் ௧ந 

ரூபமாகப் படும், படவே அர்த்தவிசாரத் இருப்பவர்களாய் 

மனனாதிகள் செய்வர், இத்சன்மைய இந்கான்குவாக்இபங் 

கஞள் ச.த்துவமறி யென்னும் மகாவாச்கய.ம் எல்லாவற் 

னுமுக்கியமா மிருப்பதோடு “gaat aaatey Casa 
களுள் சாமவேதம் யான்?' என்னும் பிரமாணத்தால் 

ஈசுலரனது வேதவிபூதியுள் முக்யமான சாமவேதசி 
கையே சார்தோக்கியோபகிஷத்தா யிருப்பது, அதனுள் 

ஆருலது அத்தியாயம் சசலமூம் தத்துவேபதேசமா 

குதலால் அதனுள், சுவேதகேதுவென்னும் Curé Quit &)
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காரிக்குச் சர்வசம்சயகிவிருத் இபூர்வக ஞான திடத்தன்மை 

தத் இத்தற்குத் சத்துவமஸி யென்னும் மகாவாச்கியார்த் 

தம் ஒன்பதுமுறை உபதேக்கப்பட்டிருத்சலால் இதற் 

கநுகூலமாய்ச் சர்வவேதங்களும் உபதேத்தல்: இதுவே 

முக்கயோபதேோமென்று அருச்கிரகித்தலாகும். ஆனால் 

கத் தூவம் அஸி யென்னும் பதமூன்றற்கும் இரமத்தில் 
சிவனும் ஜீவனும் அர்த்தமாகச் சவெஜீவலிங்காங்க சங்கோ 

ur fumes சின்ழாத்திர கைவல்யமென்னும் இித்தாந்தார்த் 

தீமே றிச்சயிப்பதாகும். 

,வாக்கியார்த்த சம்பந்தத்திரயம். 

பின் பதார்த்த வாக்யொர்த்தங்களுக்குச் ௨ * சாமா 

னாதிகரணியசம்பந்தம், வீசேவுணவிசேஷி.ப சம்பந்தம், 

லக்கிய லகஷ£ணசம்பந்தமெனக் இ.ரமத்தில் சம்பர்சத்திரய 

மூண்டு, 

தத்துவம்பத வாச்சியார்த்தம், 

பதங்களுக்கு வாச்சியார்த்தா, லசகியார்த்தமென ௮ 

ர்த்சச்துவய முண்டு, அவற்றுள் முற்கூறிய தூலாதி 

தீனுத் ரய சமஷ்டிரூபரான விராட்புருஷன், இரணிய 

கர்ப்பன், அந்தரியாமியென்னும் ஈச்சுரர்களையும், பிரஹ் 

மத்தையம் கூட்டிச் தப்தாயபிண்டம்போல ஏகாகாரமாகக் 

காண்பது தத்பதத்துக்கு வாச்சியார்த்தமென்றும், முஸ்கி 

யார்த்தமென்றம், அபிதாநார்த்தமென்றும், சக்யொர்த்த 

மென்றும் சொல்லப்படும். சனுத் திரய வியஷ்டிரூபமான 

விசுவ தைஜச பி.ராஞ்சீ சவனையும், பிரத் தியகாச்மாவையு 

கூட்டித் சப்தாயபிண்டம்போல ஏகாகா ரமாசச் சாண்பதே 
  

* ஒருகிலைச்களத் திருச்சற்றன்மைச் சம்பந்தத் இனைச் 

சாமானதைகரணியசம்பந்த மென்பர், விசேஷணம்-- 

அடை. விசேஷியம்-- ௮டையடுக்கற்பாலது, இலகதியம் 
௪ குறிக்கப்படுவது, இலக்ணம்- குறி,
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துவம்பதத்துச்கு வாச்சியார்த்சமென்றும், மூக்கயொர்ச்ச 

மென்றும், அ௮பிதார்த்தமென்று சக்யொர்ச்ச மென்றும 

சொல்லப்படும், 

தத் துவம் பத லக்ஷியார்த்தம். 

விராட் புருஷா திகளின் வேறபட்ட கிருபா இகப் பிர 
ஹ்மமே தத்பசச்துக்கு இலக்ியார்த்சமென்றும், Cer Bs 

(சத்த) சச௪பதார்ச்சமென்றும் சொல்லப்படும், 

விசுவா திகளின் வேறுபட்ட நிருபாதிகப் பிரத Quen 

தமாவே துவம்பதத்துக்கு இலகஷியார்ச்சமென்றும் சோ 

இத (௪22) துவம் பதார்த்தமென்றும் சொல்லப்படும், 

இல -ஷணையின்பேதம். 
மற்றும் அப்பதங்களுக்கு வியாகரணம், உபமானம், 

கோசம் (கிகண்டு, அப்தவாக்கியம், விவகாரம் 'உலகவழக் 

௬, வாக்யெசேஷம் (சொல்லெச்சம்), விவிருஇ (அகலம்), 

சிச்சபதசார்சித் தியம் (பெறப்பட்டபதக்களின் அண்மை) 

என்னும் சாமக்கிரிகளால் கடபதத் இற்குப் பெருத்தபண்டி 

நீண்டகழமுச்துமுதலியவடிவமுள்ள கலரமே பொருள் 

என்னும் ஈசுவரசக்கேதத்தினால் இப்பதச்திற்சு இது 

பொருள் என்று தெரிவதே சக்கியாரீத்த மெனப்படும், 

வாக்யொர்ச்சச்தில் அர்த்தச் இற்காவது தாற்பரியத் 

திற்காவது பிரகரண லிங்கஷட்சாஇகளின் ௮௩,பபத்தி 

யுண்டாகுமிடத்துச் சக்கயொர்த்தசம்பர்தமுள்ள பொருக் 

தீமான மற்றோர் அர்த்தமும் அவ்விடத்திற் சொல்லுவதே 

சத்கியசம்பந்தமான லக்ஷ்ணை யென்று கொள்ளப்படும் 

அந்த லக்ஷணை ஜகத் (விட்ட) லகணை, ஜகத் 

(விடாத) லஷூணை, ஜகதஜகச் (விட்டுவிடாத) லஷணை 

யெனச் திரிவிதமாம், அவற்றிற்கு மூறையே சக்காயாம் 

கோஷ: (கற்கையில் இடைச்சேரியுளது), குர்தா: பிரவி
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சந்தி (ஈட்டிகள் செல்லுகின்றன), 'சோயம்சேவசச்த : 

(அவனே இர்தத் தேவதச்சன், என்னும் மூன்றும் இருஷ் 
டாந்தமாம், அவற்றுள், 

ஜகல்லக்ஷ்ணை, 

கக்காயாம் கோஷ : என்பதில் கங்காசத்தச் இற்குப் 

பாக$ரஇ ஜலப்பிரவாகம் வாச்சியார்த்சமாம். ௮ தன்கண் 

கோஷசப்தார்ச்சமாகெய இடைச்சேரியிருப்பது அப்பிரசி 

சமாகலின் ௮ரபபன்னமாய் (பொருச்தமில்லாததாய்)வாச் 
சியார்ச்சமான ஜலப்பிரவாகத் இனைவிட்டு அசனையடுத் நு 

அதனோடு சம்பந்தித் தள்ள சீரத்தின் (கரையின்) கண் 

இடைச்சேரியிருக்கிறதென்று அதன்கண் ஆ9ிரயத்துவம் 

பொருந்துவசால் பொருத்தமுள்ளதாகக் கங்காபதச் இற் 

குச் திரத்தினைச் கொள்ளுவதே ஜ்கல்லக்ஷ்ணை யெனப் 

படிம், 

அஜகல்ல 1ஷணை, 
குந்தா? பிரவிசந்தி என்பதில் ௮சேசனங்களான 

குந்தாயுதங்கள் (ஈட்டிகள்) சேசனசம்பந்தமின்றிப் பிர 

வேூிக்கின்றன வென்பது பொருந்தாமையின் குர்தசப் 

தீதீ.இற்கு வாச்சியார்தீசங்களான ஈட்டிகளை விடாது குந்த 
தாரிகளாகிய ஈட்டிதாக்கியோரைக் கொள்ளுதலே அஜ 

கலலக்ஷணை யெனட்படும், 

ஜகதஜகல்ல க்ஷ்ணை, 

(பாகததியாகலகூ ணை) 

ஸோயம் தேவதத்த: என்பதில் “ oy i—gacr”’ 

என்னும் சப்தத்திற்கு முன்னறிந்து ஸ்மரிக்கப்படும் இறந்த 
காலம் க"௫(தூ.ர) தசம் பாலியவ;பது என்பவற்றோகெடி 

யதேவதத்சனென்பவன் வாச்சியார்த்தமாவன்” !*அயம்-- 

இவன்”? என்னும் சப்தத்திற்கு, ஈீசழ்காலம் இத்தேசம் 

(முன்னிடம்)கிழச்சனம் என்பவற்றோகூடிய தேவதத்த 
னென்பவன் வாச்சியார்த்சமாவன்,
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அவன் என்னும் சொல்லிற்கு ஸ்மரிக்கப்படும் தேவ 

தத்தனே சக்கியார்த்தம், இவன் என்னும் சொல்விற்குக் 

கட்புலனுக்கு விஷயமாகும் தேவசத்சனே சக்யொர்த்தம், 

காலம் தேசம் வயது அறிவுஎன்னும் இவற்றால் பரஸ் 

பரம் வேறுபட்டிருக்கும் தேவதத்தர் இருவருக்கு més 

பயத்தைக் கூறுசல் அவர்களது தர்மங்கள் விருத்தமாயிருத்த 

லால் பொருந்தாது. பேதக்கூறின் விசேஷண விசேஷ 

யத்தன்மை கூடாது. அத்தேவதத்தரிருவரல்லா த முன் 

காசியில் சிறுவயதுள்ளவனாய்க் காணப்பட்ட தேவதக் 

தனே டுத்சேசத்தில் விருத்தளாய்க் காணஃ்படெலால் வாச் 

சியார்த்தத் தில் விருச்சமாயுள்ள ௮ந்சக்கால அந்சத்தேச 
விசேஷணும்சங்களைவிட்டு மிக்க விரோதமில்லாச விசே 

வியத் தினைவிடாது சுத்சதேலதத்தனே பிரதியபிஞ்ஞை 
க்கு விஷயன் என்த“ஸோயம்”' சத்தங்களிலிருக்கும் தேவ 
தீத்தசனது எகத்துவத்தை இலக்ஷயமித்து இவனே அவன், 

அவனே இவன் என்றுபரஸ்..ர அபேதமான தாதாத்மியம் 

ஈிகழுமாறு போதிஃ்பதே ஜகதஜ்கல்லக்ஷணை யெனப்ப 

டும், இதனையே பாகத்தியாகலக்ஷணை யென்றும், அர்த் 

தலக்ஷணையென்றம்,கண் டலகூடணை யென்றம் கூறவர், 

இதுவே தத் துவமறி என்னும் மகாவாக்யொர்த்தத் இல் 
உதகரிக்கத்சக்கது, 

தத்துவமஸி அர்த்தம். 

தச் துவம் அஷி என்னும் பதம் மூன்றில் தத் என் 

னும் பதம் தன் வாச்சிடார்த்தமான சர்வஞ்ஞத் தவா இகுண 

விசிஷ்டனான பரோக்ஷ ஈச்சுரனையே அறிவிக்கும், துவம் 

என்னும்பதம் தன் வாச்சியார்த்தமான இஞ்சிஞ்சத் துவா கி 

ஈனகுண விரஷ்ட அபரோகஷ்£னான சிமாபாச வனை 

யே அறிவிக்கும். 

“cc இக்கு GT EH வென்பது AD ge tev 73. cb இங்குப் 

பேதம் சிறிதுமில்லை.”? “eer அச்விதியப்பிரஹ்மம் ?'
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என்றல மூதலிய ௬௫.௫ பிரபலச்சன்மையால் ௮த்வைத 
மே சாற்பரியவிவஷயமுள்ளனவாய்ப் பிரஸ்ம ஜீவ ஐக்கியம் 

கூறும், சர்வஞ்டித்வ இஞ்ரிஞ்௪த்வாஇகள் விரோதமா 

வதெப்படியெனின், பிரஹ்மமே ஜீவனாகுமிடதீதுச் சர் 

வஞ்ஞித்துவ மில்லாமையாகய இங்குள்ள அநுபவமே 

விரோதம், அன்றியும், பரோக்ஷத் துவமுண்டாகவேண்டி 

ய தில்லையாய்த் தானென்னும் சாக்ஷ£ச்காரமிருப்பது ஓர் 

விரோதம், :* அதுவே நீ, நீயே ௮27? என்னும் பிரமா 

ணச்தால் துவம்பதார்த்தவபேதம்“ தத்பதார்த்தத் இனிடத் 

துக் கூறப்பட்டுச் சர்வா நபவ௫த்சமான இஞ்ரிஞ்ஞத்துவம் 

பிரஹ்மத் இன்கண் சுர இிரித்தமாகும், இத்துணை விரோத 

ப.ரம்பரைக்கவகாசமாவசோட அவிருத்தமாகும்்சரமும்வாக் 

இயார்த்தமும் தெரியாது வாச்சியார்த்தங்களுக் கைக்கயம் 

நிகழாதாகும். சுருதீதாற்பரியமான ஐக்கியத்தை Gesu s 

தீற்குப் பாகத்தியாலக்ஷணையினை யம்கேரிக்கன் அது இத் 

இக்கு மென்ப செப்படி யெனின், 

தீச் நுவம் பதங்களுக்கு"வாச்சியார்த்சங்களாகிய பிர 

பமஜீவரிடத்தில் க.ரமமாயுள்ள சர்வஞ்ஞத் துவகிஞ௫ஞ் 

சூத் துவங்களையம் பரோக்ஷத்துவ அபரோக்ஷச்துவர இக 

ளையும் விட்டு ௮அவிரோ, சைதன்னியமாத்திரமான பிரஹ் 

மத்துவ உபலகஷித சுத்த வெசைதன்னியத் இற்கும் ஜீவத் 
துவ உபலக்ஷித கூடஸ்தபிரத் தியகாத்மசைதன்னியத் 

இற்கும் ௮வம என்பது ஐக்யெச்குனைப் போதித்து ஸபல 

மாவதாயிற்று, 

இவ்வாறு லக்ஷிக்கப்பட்ட ஜீவப் பிரஹ்ம ஐச்கியொ.நசந் 

தானபலச்தால் ௮விச்யாகற்பிதச்சளான விசேஷ்ரபாசம்ச 

ளடட்டஇுப்போக அகண்ட சச்ரிதாகந்த சவசொருப மொன் 

றே சச்தியமென்று மகாவாக்கியார்த்சதாற்பரியம் சிச்தமா 

oY,
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தத்துவமளிதிருஷ்டாந்தம். 
தீத்துவமஹி வாக்கியத்தால் பிரஹ்மப் பிரத் இியகாத் 

மாக்களுக்குள்ள ஏகத்துவம், கடாதிவுபா இகளை கேதித்து 

அகாச மொன்றென்பது போலும், இராமசந் இி.ரனை மனுஈ௩ 

யத்துவம் விடுத்த நீயே விஷ்ணு வென்பறுபோலும், கர்ன 

னை வியாதத்தன்மைக்குக் காரணமான இராதாபுத் இரத் 

தன்மையை விடுத்து நீயே க்ஷச் இரியத்தன்மைக்குக் கார 

ணமான குந்இபுத்திர னென்பதுபோலும், தசமனை மரண 

அக்கம் விடுத்து நீயே சசமனென்பதுபோலும் சுபாவ்சித்த 

ஐக்கியமாய் ௮ றிவிக்கப்படுகிற து, 

வாக்கியார்த்தப்பிரதிபத்தி நிராகரணம். 

ஒரு பூவினுக்கே சுவர்க்க முண்டென்னும் வாக்கியம் 

போல அ௮பேகைஷ யுண்டாக்குகற ௮ர்த்தவாத மென்றும், 

பிர திமையைத் தேவ தாரூபமென்னும் வாக்கியம்போல ௨ 

பாசனாபரமென்றும், மனுஷயனை த் தேவேர் இரனென்னும் 

வாக்கெயம்போல ஸ்துதி பரமென்றும், ஆளை யரசனென் 

னும் வாக்தியம்போல உபசாரமென்றம், ௮க்இனி மாண 

வகனென்னும் வாக்கியம்போலக் குணசா இருசியமென் 

௮ம், இது கோவின் தேக மென்னும் வாக்யெம்போலச் 

சாதி வியக்க பரமென்றும், கடம் மிருத் இிகைக்கு ௮௦8 

யமென்னும் வாக்கயெம்போலக் காரிய காரணமென்றம் 

$லோற்பலமென்னும் வாக்யெ.ம்போலச் குணகுணியென் 

Ow, சக்ஷீரக் திக்குப் பேத மென்னும் வாக்கியம்போல 

விகாரமென்றும், வாரிசணங்களேகமென்னும் வாக்யம் 

போல அம்சாமிச மென்றும், பிம்பமே பிர இபிம்பமென் 

னும் வாக்கியம்போலப் பிம்பப்பி.ர இபிம்பபாவமென் றம், 

ஒளபசாரிக அபேதப ரமென்பதாசவும், வேறு பதார்த்தத் 

துள்ள அபேதப.ரமென்பதாகவும், ௮ர்தரியாமி அபேதபர 

மென்பதாகவும், தாத் துவிக (உண்மையான) பேததாற்பரி 
யமுடைய தென்பதாகவும், சம்பர்தமாத்இதிரபோதக மென்
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பதாகவும் வாஇகள் பலர் மூ. ரணிப்பேதத்தைக் கற்பித் து 

வாக்கியார்த்தத் தனை ஆபாஸமாகக் கொண்டனர், € சத் 

தியம் அத்வைசம் ?” “: பரமார்த்தமாக அ௮த்வைதமாம் ? 

நாநாவைகச் கண்டு மிருச்தியுவை அடைகருன் ?' 4 எவன் 

தீனக்கந்சியமாக ஒன்றை யறிகிரானோ ௮வன் பிரஹ்மத 

சையறிந்தவனல்லன் ”” * ௮அஸ்தொன்று; நாரா வென்பறு 

இல்லை?” : இங்குப் பேதம் சிறிது மில்லை“ உள்ளதொன் 

றே? “உருச் தரன் ஒருவனே உளன்'' $ஒரே அத்விதிய 
மூளது” *ஒருமையையறிபவனுக்கு* சோகமே.து? மோக 

மேது?” நான்காவதான சிவமாகிய அழ்வைசமுளு?? 

இது மேலும் £ழும் எங்கும் ிறைந்துள்ளது” **இவையா 

வம் சொட்பனம்போற் பொம்யாம்'” என்று இவ்விஷய 

மாயுள்ள ஆயிரக்கணக்கான மிகப்பிரபலமான சர.இவாக் 

இயங்கட்கு விரோதம் வருதலாலும், உபச்திரமஉபசங்கா 

ராதி ஷட்விதலிந்கசாற்பரியத்தால் சர்வ வேதாந்தசாஸ் 

இ.ரந்களிலும் ௮அத்வைதமே தாற்பரியவிஷயமாய்ப் பர 

மார்த்த சத்தியமாகுதலாலும், நுவைதக்திற்கு மாயாமாத் 

இரத்துவமும் மித்தியாத் துவமும் சிஷேதமும் சுருதித்த 

மாக அத்வைதத்தித்கு மித்தியாத்துவமும் கிஷே.தமும 

சொல்லப்படாமையாலும், துவைசத்திற்குச் சச்தியச் சன் 

மையினைக் கூறச் சுருதியில் ௮தா.ரமில்லாமையாலும், கர் 

மாதி வியவகாரப்பிரகரணக் இற் கூறப்பட்ட சத்தியத்தன் 

மை விரோதமில்லாசசாலும் பேதவாஇகள்கொண்ட வாக் 

இியார்த்தப் பிரஇபச்இ (விவாதம்) சி.ராகரிக்கப்படுகிற த. 

தத்துவார்த்தம். 

ஆனால் சுருதிகுருசுவாறுபவயுக்தி சம்மதமாய்த் தத்ப 
தார்த்தமான சவலிம்கமே துவம் பதார்த்தமான ஜீவலிங்க 

மாயிருப்பதே தச் துவம் என்பவற்றின் உண்மைப்பொருள் 

என்று இ! சரமாய்ப் பிரமாணிச்சப்பட்செ சிச்தார்த 
மாகும்,
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மித்தியாத்வவிரோதம், 

இது விசேஷணாம்சமான துலைதத்தற்கு மித்தியாத் 

தவம் கூறிச் சத்தியமான விசேஷிய சன்மாத் இரத் இற்கு 

ஐக்யெத் தனைக் கூறுதலால் அத்வைதம் ரித்தியாகுமெ 

னல் மித்தியொதீவ மென்பதற்குக்க இியில்லாமல் ௮த்வைசம் 

பொருத்தமில்லாசதா மென்னெனின் ஜகம் மித்தையாச 

மித்தையாத்தன்மை ஜகத் நின் கண்ணிருந்கலாகா ௪. ௮2 

ற்காசிரயமில்லாமையால் எசன்கண் ஸணிருக்கு மென்பதற் 

குச் செம் சத் தியமாதலால் பொருந்தாது. அன்றியும் மித்தி 

யாத்தன்மை சத்திய மென்டதோடு சவமொன்றும் சத்தி 

யமாம், ஆகவே சச்தியமிரண்டாடு ஏகமென்னும் ௪௫ இக்கு 

விசரோதமாம், அல்லாமலும் மித்தியாச்தன்மையே மித்சை 

யென்பதோடு சத்தியச்சன்மை மிச்இயாச்சன்மை யிரண் 

டினுள் தன்று சத்திபமாயின் மற்றொன்று Cas Hear 

படும். ஒன்று மித்தையாயின் மற்றொன்று சத் தியமாகும், 

இவ்வாறே சுத்திரஐதத் தனைப் பார்த்து இரஜதமாகுமோ 

அகாதோயென்று சந்தேடுத்துப் பின் எிச்சயித்து ௮. நபவி 

இன்றனர், பிரபஞ்சத் இவிருஃகும் மிச்தியாச் துவம் இத் இல் 

கப் பிரபஞ்சமும் சத்தியமாகாது : சத்சாயெ அம்றைசச் 

இற்கு ஹானிய முண்டாகாது, அவ்வாரு தலெப்படியெ 

னின், அரத்துள்ள யானையைக் கண்டறியாது அது 

எருமையோ ? குதிரையோ ? என்று சம்ரயப்பட்டு ௭௬ 

மையல்ல வென்று எீச்சயிக்குங்கால் ௮ந்த யானையிலிருக் 

கும் யாளைத்சன்மை சத்தியமாகாதா? என்னை? அத 

போல மித்தியாக்தன்மை மித்தையாதலால் விரோதமி 

ல்லை. மற்றும் ௮து மித்தையாகாமல் ஆதாரஸ்வருபம் 

எப்போதும் 'சத்தியமாசாறு, ௮ஸ்த ஏனெனின், பொய் 
யென்னும் வார்த்தை இடமானால் பொய் பொய்யாகவே 

யிருக்கும். இல்லையாயின் பொய்யினது சொருபமென் 

பது இடமாயறிப்படாசதாய் நாநாவிகாரமாய்த் தோற்றும்
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Baars GoTo, Io ிபாய்யென்னு 2 ஞூனமு ய 

வனகரிலுண்டாகிப ௮ஈஏணி வனத்தை எரித்துக் தானு 

மடகதிபபோவதுபோலத் தானே நரிம்துப்போம். Qasr 

யமாத்திரமான முஈலதிட்டானமென் றரியப்பட்ட சவ 
ஐ 7சன்னி, மொறே சதயம், அரற்ரு வாணிய மில்லை 

யென்பசே தடமகும். 

மித்தையினின்றும சத்தியம் சித்தித்தல், 

எல்லாப் .ரபஞ்சத்திற்கும் பிச்தியாத்துவ 2 இனை 4 

கூறும் வெராந்க க்நமதில் சுருகிவிசாரத்சினால் சத்ய 
மான முக்டி எப்படிப் மபாருந்நு. னின், பிராந் Suey It 

இய சொப்பன தீரீபோகமூதலியவற்றால். சத்திய 

மான வீரியப”ம் 27 மூதலி.பனவும்,  கற்பிதமான சில 

பைாவாடிகமாப் பர்ததலால் சசதியமான சம்பத் துமுு 

வியன தெதெடுத்தலு. , யதராத்தமல்லாஈ கண்ணாடிப் ரு 

பிம்பசதால் சத்சுபமான முகத்தி எ ௮ழகுமுதலியவற் ௩௬ 

யநிதலும் சிழ்டப்பறுபொல் மித் ிபாவடிவ ஐடத னுள் 

எடககியதான பிரணவரொருப சுருதியிர விராரப தினல் 
ப ரமார்மதமான மூ.) 92 இசதல் பொருந்தும், 

நிரஞ்சனத்நுவசிந்தி 

பாரடசாவா படான் இஙன் ஐ ர்இன் ஜன்மாடு றக 

புகடாணம இய ப பறியும் சுதாசின்மாத்செ கானப் 

பிர ககமாகமவே ௧௨ மோன து அழிகின்றன, சத்ய 

யறியாதனாற்9 ப ப2 பிரா திபாஷிகஉரஜதம் சுதி ஈன 

மின்றி ஸ்படிகஞானத இனால் அழியாததுபோலச் (1௦ ஞான 

மின்றி ஐஜகமழியா த. மற்றுப் அப்பர3௨னே ளானவிவய 

மென்பதனால் வாக்கு மனதுக்கெட்டாதசன்ைம பங்க 

மாவ தா ௮தற்குச் சலசேஷத்சன்மையின் அடைவுண் 

டாரு $_) இஸவ்டாபத்தியாவசோமி கிஷ்களம் ிரஞ்சனம் 

சிவம சாந்தம் என்னும் சுரு இவாக்கிடத் இனோடும் இச் 

8
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தாந்தம் பொருர்சாதெனின், மதுரமான ரரி ஈன்றாயிருக் 

இற சென்னுமிடத் த எப்படி ஈன்மை வேறுபட்டதன்றோ 

அறிவென்பது குறி ஒன்றையு மறியா இருக்குந்கால் சா 

சரியானது எப்படி. ரிர்விகற்பவிருத் இயில் கிர்விகாரமாயிரு 

நீறும் விருத் இகளுக்கு உயிரில்லா இருக்க விரிர்.து ஸ்வயம் 

பிரகாசமாகின்றதோ, அதுபோலச் சச்சதொகக்தைகஸ்வருப 

சபாவமான பரப்பிரஹ்மசிவசைதன்னி௰யம் ஜலம்பற்றாத 

'தாமரையிலையினைப்போலச் துலவதப்பநற்றின் றி.எதனாலும் 

பபற்றப்படாததா யிருத்தவின், ௮ச்ிவச் இன்கண் கி.ரஞ்சன 

த். தவம் கிச்சயிக்சப்பட்டதாய் எப்படி மூன் சர்ப்பமென் 

றறியப்பட்ட வஸ்துவே இது இரஜ்ஜு வென்னும் ஆப்ச 

வசனத்தால் அபரோக்மாயிற்றரோ, அதுபோல ஜகத்இற் 

குச் காரணமாய் மாயையோடுகூடிய பரமேசுவரன் எப் 

போது அறியப்பட்டதோ ௮ப்போது,நிருபாதிக கி.ரஞ்சன 

அ௮த்விதிய பரப்பிரஹ்மமான இயம் கிர்க்குணலிங்க மென் 

னும் வேதாந்தவாக்கெயச் தினின்ரான சப்தாபரோக்ஷத்தி 

Cw gab HN GE Hust STO CHIE’ ஈன ்களுக்குச் 

சமானவிஷயமுடைமையால் இத்தாந்தம் குற்றமின்றிய 

தாகும், 

நீர்க்தணசாதனை. 

அந்தப் பிரஹ்மம் உலககியாயத்தைச் சகாயமாகக் 

கொண்ட ௮.நுமானா இகளினால் சகுணமாக நிர்ச்குணம் சித் 

,திப்பது உடாததா மென்பதோடு பலர்௮ தபவிகளாயினும், 

அதுபவிகள் பரவடிவினராகவின், சாஸ்திரயோனியான 

பி.ரஹ்மம் சப்சம் ஒன்றினாலேயே அளக்கத்தக்கதாய் கிர்க் 

குண தாற்பரியமுள்ள சாகதி, சேதா (அறிகறவன்), கேவ 

லம்(சணி), சர்க்குணம் என்பனமுசவிய பிரபலசுருஇகளால் 
அறுச்சிரகப்பட்டசாகலே, வா இயினாற் சற்பிச்சப்பட்ட 

அ.நமானம் அப்பிரமாணமாடுப் பிரஹ்மா இப் பிரஹ்மவித் 

யாசம்பிரதாயகர்த்தர்களுக்குப் பரவெளினின்றும் உபதே
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சிக்கப்பட்ட மதம் விடாது சம்சயமின்றியிருக்கும் கிர்க்கு 

ores Buin கிச்சிமேயச மென்னும் கைவல்யூத் இயுமாம், 

ஞானத்தின் பிரதிபந்தகம், 

பரப்பிரஹ்மசைதன்யமான கிர்க்குணசிவஞானம் பிர 

பஞ்சம் தோற்ற தல்வாயிலாசவல்லது சத் தியாததாய்ப் 

பாபசேஷத்தால் துவைசப்பிரார் திசம்சயங்களிருக்கப் பிர 

விருத்திெர்மஜடரான சம்சாரிகளுக்குச் சற்சங்கத் இனால் 

முக்தியடைதற்குச் சத்கர்மசக்ை சிவத் யொன மானஸ 

பூராதகெளே.காரணமாம். ௮ல்இில்லாதிருத்சலே பிரஹ் 

மவித்தைக்குப் பிர இபந்சகமாகும். 

  

முக்திவிக்கினத்திரயம். 

அசம்பாவனை, சம்சயபாவனை, விபரீதபாவ்னை என் 

ணும் மூன்றும் முச்.இக்குப் பிர இபந்தமாம், அதெப்படி. 

யெனின், 

௧, நீயே பரப்பிரஹ்மமாகிய பரமஏவசைதன்னிய 

மென்றறிக்து சவோஹ மென்று பாவித்து கிச்சயத் இனால் 

சுகயாய் மோகூமடைவா யென்னும் அராய்ச்சியுள்ள கரு 

வினுபதேசத்தைக் கொண்ட சிஷ்யன் பிரஹ்மத் இன் தர் 

மங்களான சர்வஞ்ஞத்தன்மைமுதலியவற்றைச் தன்னிற் 

காணாதவனாய் யான் பிரஹ்ம மல்லன் என்று பாவிப்பதே 

அஜ்ஞானம் (அசம்பாவனை), 

௨. ஜகதஜகல்லக்ஷணையினால் தத்துவமஹிமு தவீய 

வால்யொர்த்தக்களைத் தெரிந்தும் நம்பிக்கைக் குறைவால் 

யான் பிரஹ்ம மாவனோ? அல்ல?னோ? வென்று சந்தே 

இப்பதே சம்சயபாவனை,
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௩. சுருதியுக்தளால் யான் பிரஸ் மமாவேளுயினும் 
எனக்கு இன்னும் ஜீவச்துவம் விபெடவில்லையாகவின் 

யான் ஜீவனே யென்றறி. தே விபரிதபாவனை 

விக்கினத்திரயபரிகாரம், 

அம்முக் நிவிக்கனெங்களசான அசம்பாவனையா இ மூன் 

றும் கரமமாகச் சிரவணம், மனனம், ஙிதித் இயாசன மென் 
னும் மூன்றனாலும் கெடும், அவற்றுள், 

௪. ஆப்தவசனத்சினால் அசெளசசத் இனைச் கேட்கவே 

தான் சூதகமுடையவ னென்று இடசாமாய் நம்புவதுபோ 

லப் பிரத் தியகாத்மாவும் பிரஹ்மமூம் ன்றென்னும் உப 

wars வாக்யெதாற்பரியத்தளேக் கொள்ளுவதே 41 

வண மெனப்படும். இசனால் அசம்பாவனை நிராகரிக்கப் 

படும், ப 

௨, அவ்வாற கேட்கப்பட்ட வேசாந்தார்ச்தச் இனை 

நல்லயுக் இரல்லதர்க்சந்களால் இர் இத்தலே மனன மெனப் 

படும், இதனால் சம்சயபாவனை அின்ருச் Guin ew, 

fh.  அ௮ச்சிரவணமனனமங்களால் இடசரமாய் நிச்ச 

யிக்கப்பட்ட ௮ர்த்சத்தனை கிச்சலசிச்தமாயிருந்து ௮௩ ௪ 

நீஇத்துப் பிரஹ்மாகார அந்தக்கரணமுடையவஞனாயிரப் 

பதே நீதித்தியாக னமெனப்படும். இசனால் விபர தபாவனை 

யெனனும் விக்னெம்.பரிஹாரமாகும. 

சஹகாரிகாரணம். 

இள்குச் சரவணச் தினின் ஓுண்டாகிப ஞானச் தினால் 
ஆச்மசாக்ஷ£ச்கார முண்டாகுதலா ௨ சிரவணமே முச்கிய 

மான அங்கி யெனப்படும். இத்சன்மைய சிரவணஜந்ரிய 

பிரஹ்மஞானம் இடத ரமாய் வஸ் தசாக்ஷாத்கா ரமாவத 

ற்குபயோடியொய் ௮சற்குச் சககாரிகளாயிருக்கும் சிரஉ௨ண 

மனணனக்கள் அ௮க்கக்களாம். ௮ல்செப்டடியெனின்,
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சம் (ஒனி) சககசாரிகாரணபமவ உட. .! மரவம் தத்து 4 . 
வளானத்திற்குச் சசகாரிகாட வர. அ 

௨. மனனமோ பொருளை விளக்கு: இடம் சலித்சால் 

காரியம் ஙிகழாமையின் அச்சின் இங்குக் காரணமான 

வாயுசஞ்சாரத்தைம் தடுக்கும் இரையினைப்போலச் சககா 
ர்யாம், 

௬. ி.இச்தியாசனம் ௮த்திபத் சன் ஒளிமழுக்குக்க-வ் 
இரியினைத் காண்டிவிட்டுப் பிரகாடிக்கச் செய்வ நுபோலச் 

சககாரியாம். 

சுருதிதாற்பரியநிர்ணயலிங்கம், 

௧, உபக்கிரமஉபசக்காரம், ௨, அப்பியாசம், ௩. அபூர் 

வதை, ௪, பலம், டு. ௮ர்த்சவாதம், ௬, உபபத்தி யென் 

னும் நறுவிக்கங்களாலும் சிரவணக் கில் தாற்பரியம் நிச்ச 

யீக்கப்படும். அவற்றுள், 

க. (௧) சாந்தோக்கயொதி சுருதிகளில் பிரகரணாரம் 

பத்தில் சிநஷ்டிக்குமுன் சகத்து ஒரே அத்விதயசத் 
சாகவேயிருந்த சென்று அந்தப்பிரஹ்மத் நுக்குர் -வகதா இ 
பேதத்திரயத்தை நீக்கி அகண்டாகாரத்தைச் சொல்லு 

வதே உபக்கீரமம், (2-.) பிரகரணமுடிவில் நாமரூபாச்மக 

சகத்தை அந்தப் பிரஹ்மத் இலே விலயல் செய்து பிரத 

தியகாத்மாவுக்கு அர்சப்பிரஸ்மத்தோடள்ள ஏகத்துவத் 

தைப்போதிச்ுு, அரசப் பிரஹ்மம் அத்வைத மென்று 

சொல்வதே ௨பசங்காாம். உபக்சிரமம், உபசக்கா.ர மென் 
னுமிரண்டுங்கூடி ஒருலிங்கமாகும். 

௨. பிரகரணச்இனிடையில் தத் துவமஹியாதி வாக் 
யங்களால் ஒி.ரத்தியகாத்மாவே பிரஹ்ம மென்று pear. 
சொல்லுவதே அப்பியாசம்,
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௩. அப்பிரத்தியகாத்மா Sos Huey G பிரமாணா££த 

மென்ற, கொல்வதே ௮பூரீ வதை, 

௪, அப்பிரத்்தியகாத்மா லொருவனை யறியவே சகல 

மும் ௮றியப்பட்டனவா மென்று சொல்லுவதே பல, 

௫, பி.ரச்தியகாத்மரூப கிர்விகாரப்பிரஹ்மக தக்கு ஈிலைத் 

துள்ள இன் ௪.இி சிந்தனை செய்யத்தக்கசா மென்னும் சியா 

யமிருத்தலின் சகத்தின் இருஷ்டியாகு அ௮றுக்கிரகாக்த 

மான பஞ்சடருத்திய கர்த்திருச்துவஞ் சொல்வதே அர்த் 

தவாதம், 

௬. கடத்துகரு மிருச் இகையும் சந றுவுக்கு ஊாணநாமி 

யும் தாணமாதல்போலச் சகச்துக்குக் சாரணம் பிரஹ்ம 

மென்று சொல்வதே உபபந்தி (திநஷடாந்தம்) 

மனனசாமக்கிரி, 

யுக்தி தர்க்க ௮னுமானங்களே மனனசகாயட் ள், 

அவற்றுள், ஆத்மா அநேகம், வியாபகமென்று சாக்கியா இ 

யர் மத்ததுள் எல்லாவாச்மாவிற்கும் தனித்தனியாக ஒவ 

வோ.ராசமாவிற்கும் எல்லாச்சரீ. ரக்களிலும் ஒருஙகே சம் 

பக்தமுண்டாகச் சர்வாசமரும் சம்பூரணராவர், அகவே 

இவ்உாத்மாவிற்கு இசசரி. ரமே போக சாதனம்; வே.றசரீ 

சமல்ல; அந்ியருக்கு இச்சரீரம் போகசாசன மல்ல 

வென்னும் லோகா நபவவிரோதமாகும், ௮ஃசெவ்வாறெ 
னின், சரீ ரசம்பர்ச முண்டாயின் ௮ந்சியசரீ ரத்துள்ள மற் 
ரொருவனது சுகதுச்கங்கள் இவனுக்குத்தோற்றவேண்டும்; 

தோற்றுவதில்லை, ஒருசரீ ரத் இல்.மாத்திரம் ௮பிமானமிரு 6 

இன்றது, மற்றச்சரீ ரக்களில் ௮ ॥மானமில்லையாசலின் 

வியாபகத் துவம் பொருந்தாத, பூரணத்துவச்இற்கேதுவா 
வனு௮ர்சச்சரண மன்று, ௮துஎல்லாச்சரீ.ரச்திலு மில்லை; 

அதைவிட வேறு உபா இயிருக்ன்றதெனின், அத யாது?
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கூலாஞ்ஞானமெனின், ௮து ஒவ்வொறு சரீரச்.இலு மிருத் 
சீலால் ௪£துக்காறுபவவேற்றுமை சோற்றாசதாய் அகே 
கவிபுஜீவாஇகளை யங்கசறிக்கும் சாக்கெயகணாசர்மூதலி 
மோர் மதம் பொருந்தாததாம். 

ஏகஜிவவாசம் கூறம்பகூத்தில் அஆத்மாவிற்குக் கரத் 
இருதிதுவம் கூடாது. 

அன்றியும், சரீரம் கர்மசாச் இியமாய் ௮ச்சரீ ரத்ிற்குச் 
சாசகமான சர்மம் எச்சரீரதிதில் செய்யட்பட்டது? ௮ர் 
தச்சரீர சாசககர்மங்கள் அவ்வச்சரீ ரச்கட்கு முந்திய சரீ ச 

ங்களான .புதரூக்ஷ்மங்களில் செய்யப்பட்டவைகளெ 

னின், அவற்றிற்குப் பரிணாமியுபாதானக: ரணமாவன அந்த 
ந்த மூலாவித்தைகளாம், ஆகவே ஒரு ஜீவனுக்காகப் பி.ர 
மமவித்தைகளைக் கற்பிச்.துக் க.றுவது தோஷமாகும், 

மற்றும் ௮அவ்வவித்தையொன்றே ஆச்மா ஒருவனுக் சப் 
போகசாதகமான வெகுசரீ ரம்களாய்ப் பரிணமித்ததெனி 
ன், அவிச்திய-மாசமே மோக்ஷ மென்பதனால் ஒருசரீ ரத் 

இல் பிரஹ்மஞானம் வந்து முக்இயுண்டானால் சர்வசரீ.ர 
&கஷக்கும் முக்தியண்டாகவேண்டியதாயிற்று. அவ்வாறு 
இதுவரையில் ஈடக்கவில்லையேயெனின், சாஸ் திர விரோ 
தமாகுகலால் முன்பே இக்ஈம்பிக்கை போசாசதாய் முக்இ 
யென்பதே யில்லாததாகவேண்டிய தாயிற்று, அல்இல் 

லாஇருத்தலோடு மதப்பிரவிருத் இக் கவசாசயின்மையுமா 
யிற்று, 

மற்றும் அக்க ஐடத்திற்குச் கர்த்திருத்துவம் பொரும் 
தாததாய் ஏகஜீவனுக்கு ஒருகாலத்தில் அநேக ஞானேச் 
சைகள் சிகழ்வதால் ஏகஜிவவாதம் பொருந்தாது. ஜீவனே 
யில்லை யென்பசோடு சக்சாரவாரி ஈசனுக்காய் ௮வன் 
பெத்சனாகவேண் டியதாயிற்று, -இம்மேற்கண்'ட மதமிரண் 
டும் டொருத்தமில்லாதன வென்பதே யுக்தி. இதில் ௮ற 
ப்பத் இ(சொருத்தமின்மை)கொள்ள வேண்டிய தென்னெ 
ஸின், ௮ரேக ஜீவபக்.த் இல் வியாபகத்துவமுதலிய தோ
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ஹதீதிற் கவகாச மில்லை, பரிச்சன்னததுவச் இல் நித்திய 

த்து வமெப்படி. யெனின் பரிச்சின்னத்துவம் eur Bue 
லாகிய தசென்பதனால் ஹானியில்லை,. மற்றும் அவ்வாறு 

அக்€கரிக்கன், ஜீவனுக்குப் பரலோக கமஞாகமனா திகள் 
உபபச்நமா(பொருத்தமுள்ளனவா) மென்பதுவே யுக்தி. 

ஏகஜீவபக்ஷத் தில் அரா தியவித்தை நாந-த்.துவமும், 
உபா இநாநாத்துவச் இற்குப் பிரயோஜகமாட உபா இயினால் 
பந்தமோகஷங்களாகுதலால் பூர்ணாச்மரவில் கர்த் இருத் 
துகாஇகள் தோற்றுன்றன வென்பதே யுக்தி. ஜீவேசு 
வரபேதமும் ஆஇகர்த் இருத்துவமும் பெ ரர் சாதெனின், 
௮/வைக ளரகாதி யென்ப இனால் ஐறார்யில்லை.கித் தியமாதல் 
என்பதனோடு ௮த் Suns மென்ப$ூவிருக்து ௮து நிகழா 

சென்பதே யுக்.இ, 

இவ்வாறு சுருஇவிருக்தமான அசத்யுக்கதி ஆயிரங்க 
ளால் அவ்வவ்விவயங்களும் பொருத்தமுடையனவாக 

மனனம் கொள்ளப்படும், 

தர்க்கா றுமானலக்ணங்களோடு ஸ்ரீயஊ* வமிசிரர் பிர 
ஹ்மாநந்தர்முசலிய ஆச ரியர்களால் கண்டகா இடிரந்தம் 

களில் பிரசித்சம் இந்நூல் சுகாறுபவப்பிரகரணமாக 
லால் நூல் விரியுமென் றஸ்சி யுச்செடினமான தர்ககா 4] 

கள் இதில் சொல்லப்படவில்லை. வாதவிருப்புடையோர் 
அ.த்தர்க்கங்களை சர் தாமணிமுதலிய நூல்களிற் காண்க, 

நிதித்தியாசனபோகபஞ்சகம். 

மந் திரயோகம், ஸ்பரிசயோகம், பாவயோகம், அப 
வயோகம், மகாயோகமென நிதிச்தியாசனருப யேக 
டஞ்சக முண்டு, அவற்றுள், 

ச. பிரணவாகி மந்திராநுசந்தானத்தாற பரமாத்மா 

வினிடத்தில் மனோலயமாவசே மந்தீாரயோகம், 

௨. அந்த மந்இிரயோகத்தோடு மனதும் வாயுவு 

மொன்றாய், மூலாதார திலிரு$து சுழிமுனை சாடிமார்க்கத
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slop, சிர௫ன் நடுவிலுள்ள பரமா/மதேஜூனுள் 
அர்த மனம் இலடமாவதே ஸ்பரிசயே/கம். 

௬  சுவர்க்கமே ஈரசம், இக்குகளே சுபோச் இரமும், 
சழ்திரசூரியரே நேத்இிரமும், : க்ெ/யே முகமும், அகா 

யமே நாபியும், பூமியே பாதமூமான ௭ சரனுடைய 
விராட்புருஷரூபச்சை அல்லது அபயவாஸ்ச ஆபரணாநி 
சகசமான ஈச்சுரனுடைய இலஃ்வியகுரர்த்தியைச் இயா 
ns gf, பின் அந்த அவயவம்ஃஉள ஒவ்வொன்றும் விட்டு, 

உன்ற அவயவிமாக் இிரமான சச்ருபப்பிர் மச்இில் மனோ 

லயமாவதே பாவ0யோகம், 

௪. சரணகோசரமாகாத பிரமாணாதீதமான சிரு 

பாஇகப்ட்£ வ்மசி ல் மனோலயமாவசே அபாவயோகம், 

(1 உற்பத் திலயம்கரிலும், அறியேன் அறிவே 

னென்ப லம் தனக்கொரு அண் மில்லாமல் ஒரேவித 
மாயிருககும் பிரத நியகாத்மப்பிரஹ்மக் இல் மனோலயமா 
வதே மக।யோஈ. 

பிரதிபந்தத்திரயம். 

பூசட்பிர இடர் சம், வர்ச்சமானப்பிர இபந்தம், ஆகா 
மியப்ப் ரதிபச்சமேன அத்மசாக்ஷாத்கா ரத்துக்கு al? gn 

இிச்திரய முண்டு, அவற்றுள், 

க, மோகஷா£பேகவையயால் சர்வசக்கபரித்தியாகம் 

டண்ணி, ஸ்ரீ குருவை யஎடந்து சிரவணாஇகளைச் செய் 
sot மூன் இரகஸ்சாரமத்தில் ௮௩ €கரித் இருந்த வனி 
சா வஸ்நுஈ்களின் ரூப பெளவன சிம்காராதி சற்குணங் 
களை யநுபவித்த ௮.துவே சம்ஸ்சாரபலத்தால் வர்துவர்று 

சுகதுக்கத்மை அடிக்கடி கொடுத்தச் இந்இப்பித்து, ஆத்ம 
சாகஷாச்காரமாக வொட்டாது தடுப்பதே பூதிப்பிரதிபந் 

தம், 
௨ ச£டபுத்தி, ஜனச்சேர்க்கை, விஷயாசக் இ, குதர்க் 

கம், அபிமானம், சபலத்துவ (சஞ்சலச்சன்மை) மு2லியன
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வுண்டாய்த் தத்துவவிசாரல்ெய்யினும் ஆத்மசாக்மாத்கார 

மாகவொட்டாது தடுப்பதே வரீத்தமானப்பிரதிபந்தம், 

௩. தனக்குச் சில ௪ன்மம் வர்தாலல்லத! பிராரத்த 
விஷயர் தீராதென்கிற புசதி, பிரஹ்மலோகவாஞ்சை 
யென்னும் தோவூர்துவய முூடையவனாயிரக்து, வேதார் 
தார்த்ச மறிர்சாலும் ஆத்மசாக்ஷாத்காரமாக வொட்டாது 
தீடட்பதே ஆகாமியப்பிரதிபந்தம், 

பிர திபந்தநிவர்த்தகம், 

அந்தப்பிர இபக்சம் செடுவதற்குச் சாரணமாக ஞானம் 
வைராக்கியம் உபரி யென்னும் முக்யெசாதனம்களை 
இடைவிடாது அப்பியாசஞ்செய்தற்கு அவற்றின் கார 
ணம் சொரூபம் காரிய மென்னு மூன்று லக்ஷணக்களைக் 
இரமத்தில் வெவ்வேருகச் சொல்லுவாம் :- 

௪, வேதாந்சசரவணஜக்கிய அத்தியாசவிவேகப் 

பிரயோகமுள்ள சாக்ஷித் துவதரிசனமே ஜானலக்ஷ்ணம், 
(௧) சிரவணாதிகளே ஞானத்தின் காரணம். (௨) ஆத்மா 
கங்காரச்களின் ௮ச்இபாசவைக்யெத்தை வேறசெய்வதே 
கானத்தின் சோநபம். (க) அ௮கக்காரத்துள்ள சாக்ஷி 
துவமே ஞானத்தின் காரியம், 

௨. போகஅித்தியதவசரிசனச்சா லுண்டாகிய வி. 

ச,த்தன்யோடுகூடிய விஷயமே முககயமான வைராக&$ 
யம் (௪) வைராச்பபெத்துக்கு வணிதாஇயிஷயக்களில் 
9898 தியத்துவாது தோஷதரிசனமே காரணம் (௩) மேவ 
எவ்விதத் தானாயினும் அவற்றை விடுவதே சோநபம், 
(௩) அ௮வ்விஷ.பங்களில் பின்செல்ல)/ மையே காரியக், 

௬... யே கறந்கியசித்தத்தின் ஸ்தரத்தன்மையோ$ 
கூடிய பாகயெப்பிரபஞ்சத் இன் லயமே உபரதி, (௪) உபர 
திச்கு இயமகசியமாதி ௮ஷ்டாக்கயோகமே காரணம், 

(௨) மனக் தன் ள். தானத்தில் ஏகாக்ரமயயிருப்பதே 
சாநபம், (௬) கிர்விசற்பசமா திமினால் இலெள௫ிகம்
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வைக மென்னும் இருவித வியலகாரமு மொழிந்து 
மனம் சொரூபத்தில் மக்ெமா (அழுக் இ) யிருப்பதே காரி 

யம், 

கானாத்களின் ௮வதி. 

௧. தேகாச்மபாவர் இடமானதுபே!லப் பிரஹ்மமே 
கானென்னுர் திடபுத்தியே ஜானாவதி. 

௨. பிரஹ்ழ€லாகாஇகள் துரும்பெனக் கருதல் 
லவைாக்கீயாவகி, 

௩. சுழுத்தனைப்போலச் சகல காரியம்களையும் கனை 
யாதிருத்தலே உபரதியவதி. 

மோக்ஷகாரணம், 

அந்த ஞானம் sere ews உபரதி என்னும் மேன் 

ag சித்தித்தால் அவனுக்கு ௮து மகாதபசின் பல 
மாம். அவற்றுள்,நானமின்றி வைராக்கியம் உபர இியிரண் 
டும் சம்பூரணமானாலும் அவனுக்கு முத்தி கூடாது; மகா 

சுகஸ்தானமான பிரஹமலோகப்பிராப் தியாம். ரானமொ 
றிருக் து வைராக்கியம் உப.ரதஇிக ளில்லாதவ௨னுக்கு மாத்தி 
ணி முறிக்தால் அதன்மே விருந்தவனுக்கு விழும் இச்சை 
யில்மேயாயினும் விமுதல் ஆபாவமாதல்போலத் தேகாக்தத் 
தில் முத்தி சித இக்கும், அதுவரையில் பிராரத்துவச்தா 
லாஇய சுக.துக்காறுபவ முண்டென்பது சத்தம், Bev 

பி.ரஹ்மஞானமே முத்திக்குக் காரணம், 

ஞானபூமிசப்தகம், 

சுபேச்சை, சுவிசாரணை, சனுமாந௫, சச்.துவாபத்தி, 
அசம்சச்இ,பதார்ச்சாபாவனை, தரியசாமியென ஞான்பூமி 
ஏழாம், அவற்றுள், 

௧, நான் மூடனா யிருக்கக் காரண மென்னை ? ௮௪ 

னைச் சுருதி குருவினா லம்யவேண்டு மென்பதே சுபே 
ச்சை,
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௩... மெல் ர OH TON Bor Heart Ap gy Ceram gy 

ஞான வைராக்கிய பலத்தாலுண்டாகும் சசாசாரப்பிரவி 

Cho Mew a an Fos, 

m. மேல் சுபேோரை விசாரணைகறின். பலத்தால் 
வி யப்பற்றொ வதே தனுமா நரி. 

௪. மேல் quiets Bound Sure LOU gy GIO FTE 

காப்பிரபகச மெல்ல ம் சொப்பன பொன்று கண்டு அம் 

மாவின் சன்மாத்திராமர்தானமே சீத்துவாபத்தி, 

௫. மேல் சகலப் $ரபஞ்சகசதொற்றமு மடங்கி, சுழுச் 
gor leur ஆச்மா சின்மாச் ரமாக வற்றல் அரும்சத்தி. 

a, மேல் சகல வாசனைகர மெ ழிக்து காடகித் 
இரை யடைந்தவன்பொல் grag தம.வில் இயமாவதே 

பாதார்த்நாபாவனை, 

௭. மேல் உண்டில்லை யென்னாது, அகல்இரு இ தோற் 

ஈறு, சேவலம் ஞப்கரூ .॥ன ௮ச்வைதபத3இல் வெறுங் 

கடம்போல உள்ளும் HELD சூரியமாயிருப்பசே துரிய 

காம், 

* on சட்சமாதி. 
os, 

அம்வுபா இக்கறுசாரிகளரீன இருரியா நவித்சம். சத் 

தாநுவித்தம், நிர்விகற்பமெனப் பா பெ ஆ 3. WUE ர 

பேசத்தால் ஷட்சமாதிக ளுண்டு. அவற்றுள், 

௧. கடாதிவிஷயசராகத்துள்.. ஒன்றனைக்கறிழ்க 
அதன் காமருபமான ம யாம்சங்கள்! Tews Lue நிக்க 

ட
ர
 

a திலுள்ள “aot ean Be பிரிய மென்னும் 2 Gann s ப் 

பிரஹ்மாம்சச இிரயங்களை அ.நாந்தானஞ் செய்தே பாஓ 

யதீநசியாநுவி$தசவிக$பசமாதி 

௨, அகண்ட சச்சிதொகர்சாச்விதயகொக்பம் பி-ஹ்ம 

மென்று இயானிப்பதே பாகியசந்தாநுஃத்தச FATS HL 
சமாதி,
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௩, இந்தச் சமாதித்துவயாப்பியாசபலத்தால் Iran 

மாகந்தா.நுபவச் இல் மனம் மக்கெெமாய் கிஸ்துக்க௪ (அலை 

யின்றிய)சமுச் திரம்போல நிச்சலவடி.வா யிருப்பதே பாக் 

யதிரீவிகற்பசமாதி, 

௪, மனத்தின்கணுள்ள காமசக்கற்பா இகளே திநசி 

யம். இத்திருசயத் இற்கு சான் சாக்ஷியென்னும் அ௮நுசந்தா 

னமே ஆப்பியநதரதீநசியாநுவி த்தசவிகற்பசமா தி. 

௫. அ௮சக்க சர்சிதாநந்த சுவயம்பிரகாச அத்வைத 

சொரூபமே நானென்று Aé தனை செய்வதே அப்பியந்தம 

சத்தாநுவித்தசவிகற்பசமா தீ, 

௬, அச்சுவாறுபூகு சுகாவேசத்சால் இருகியம் சத்த 

மெனு மிரண்டையும் விட்டு லிவாசேபேம்போல Wiese gs 

வடிவாயிருத்தல் ஆப்பியந்தரநீர் விகற்பசுமாதி, 

இச்த ஆறுவித சமாதஇகளினின்று பழகிய யொடிச் 

சுரன் மனம் எங்கெங்கே சஞ்சரிக்கெறதோ அக்கக்செல் 

லாம் சமாஇயாம், 

ஞானபலசதுவ்டயம். 

துக்காபாவம், ச்ஷ்வகாமாப்இ, இருத௫௫ுத்தியத்து 

வம், பிராப்தபிராப்பியத்துவமென ஞானபலசதுஷ்டய 
மூண்டு, அவற்றுள், 

௧. துக்காபாவம் இகபரலோகபேசத்சால் இரண்டு 
விதமாம். அவற்றுள், 

(௧) தூலசரீ ரத்தில் வியாதி தர்க்கச்சத்துவ குரூபத் 
துவாஇகளும, சூக்ஷ்மதனுவில் காமக்குரோதாஇிகளும், 

கா ரணதேகத்தில் ஆதிவியா இகளுக்கு , விதிதாகிய சம்ஸ் 

காரங்களுமாகய மூவகைத்தாபமும் இகலோகதுக்கமாம். 

மித்தியாசொாரூபமாகிய மாயசகாரியமான தூலசரீராஇக 

ளின் வேறுபட்ட அத்துவிதீயப்பிரத்தியகாச்மஞானகத் இன் 

9



93 வ் வேகசிந்தாமனரி, 

பின் பாமார்சசமான போக்கிய போக் இருக்க ளில்லாம 

யால் அத்றுக்கக இரயஈம்பர்த மில்லா திருப்பதே இக் பா 

நதுக்காபா வம், 

(௨) புணண்ய மெப்போது வருமோ,பாவ மெப்போ 

து போமோ வென்று மிசசிந்தனையே பரலவலோகதுக்கம் 

அத்மஞானத் ரிப் பின் தாமரையிலையிற் ண்ணீர 

போல அவவிருக்மங்களும் பற்றா. அஃ்செங்கை மெரி 

ன், காஷ்டச ]ம் நெருப்பிருக்கும்; அக்கெருப்பிம் காஸ்ட 

மிராறு. ௮துபோலக் கர்மததுவய விவசாரமஇல் விவேக 

மிருப்பன்; அவணிடச் - அக்காம நவயவிவகார மிரர பு 

அதளுல் சாட்டு பப றறியள் ர். பா வசஈரைப் பல 7] 

ர்ருகககளொ.௪ மம செராசறுபோல மூருமிினிசொறா 

பனை அப்பண்ணியபாவங்கள் பொருந்தா, இவ்வாற்றால் 

அச்சிந்தனை தோன்௱ இருப்பதே பரலோகதுக்கா பா வம். 

ஃ,  சாவைசவரியசமபனனனான சார்வபெளமன் 
« 4 6 - ௪ . முதல் இரணியகர்பபபாமுக முலறயே ஓன்றினொன்று 

நூறுமடங்க திகமாயள்ள ஆந் தமகள யாவும் ஈிவா2 தனான 

விவேடுச்குண்டாம் ஐும, அவ்வாரச்சக்களெல்லாம் பிரஷ் 

மாமசசகராப அ௮சணடாராந்தம். கி ததலால் அதுவே 

சம்வகாமாப்தியாம். 

௩... அவவிவேஇுகருகத ௪௨ துவமான முண்டாதற்கு 

முன் இகலோக ஈமபந்தமான இ டப்பிராப் இ ௮அகிஷ்ட 

விவிருத்தியின் பொருட்டுக் Sli ea} வாணிச்சியா திகளும், 

௬வர்க்கா இர் இயின் பொருட்டு யாகோபாசனா இகளும, 
மோகூசாதன ஞானடித்தியின் பொருட்டுச் சரவணா இக 

ஞூமாயெ மூவகைச் கர்ததவ்விய மிருந்தது, தத் துவஞான 

முண்டானபின் சமுசாரபுத்தயோடு இகபோக இச்சையில் 

லாமையால் இருஷிமுதலான வியாபாரமு; மில்லை. சாள 

ரின் வழியுட்புகுந்த சூரியரணத் இல் காண்ப்படும் பர 

மாணுக்கள், வெளியிலுள்ள பிரகாசத்திற் காணப்படாது
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போல ஒஞ்ஜானிக்கு விஷயமாம் கர்மமெல்லாம் ளானியீ 

ஸிட துத் தோ ற்றாமையால் யாகொபாசனா இகளும 

அ ஈவ்டீசகசசக்கனவாத வில்லை, பிரஊமாநந்சசாக்ஷ£த 

சார மிருதசலான் சரவண இகள் செய்யப்பட்டனயே 

யாம். இதுவே கிருநதீநத்தியததுவம். 

௪, தனக்கு விரஷ்ட புண்ணிய பரிபாகம், மழுக்ஷ் 2 

வம, குருபாகசெவை, சாஸ் இரசிரவணம், அமமா 

காத்மவிவேகம், அரரஞானகியிருத,  அசமசாக்ஷத் 

காரம், சமுசார ஐுக்களிவிருத 7, நீசாரந்தப்பிராப் இ)முத 

மிய ததெதிகளேோ பீராப்தப்பிராப்பியநது எம். 

முத்தித் துவயம். 

ீவன்றாத் இ, விதேசகைவல்வியமென மூஇத் தலய 
முண்டு, அவறறுள், விவேூக்கும அகமாதமருஈகும் 

அர்சியோர்சியசம்பர்தலகூணம் சமானமா யிருந்தாலும், 

விவேடுக்கு இதயககிரந்து யெல்லாம் சிரைந்தமையால் 

பரசரீ ரக திற்போல சவசரீரசதிலும அ.ிஅமானமில்லை, 

பிராரத்தபோக ௮நுபவ ஒப்புமையால், சாக்ஷ£த்காரமற்ற 

பாலராதியர்போல மந்தாறுசந்தானத்தால், போகிப் 

மானமுமாய்க் ௧ட முற்பத் இயானதற்குமேல் குலாலன் 

சக்கரம் சுழலுமாப்போலப் பிராரத்த வாசனாபலத்தரல் 

சஞ்சரிக்கிறதே சீவன்ழத்தி, 

பிரஹ்மஞகானோதயமானபின் ரூறியோதயத்தால் 

இருள்கெடுவதுபோல ஞானத்தால் அஞ்ஞானகாரியமான 

சாராதிக எழிந்து விதேககைவல்லியமாதலேயன்றி 

இடையில் சீவன்முத்தியுளதெனல் எ௫்௩னமெனுின், விவே 

கததால் இரச்சுசாப்பப்பிரார்து கெட்டாலும் அதன் காரி 

யமான பய தடுக்கங்க ளிருப்பதுபோல, ஞானத்தால் AC 

ஞானமழிச்தாலும் ௮தன் காரியமான சரீ ராஇிகளுக்கு ஸ் இ 

தியிருத்தலான் பி ரஹ்மவித்தயோற்பச் இகாலத்தலேேேய



100 விவேகசிந்தாகணி, 

அஞஜ்ஞானத்தோடு அதன் காரியமான தேகா இகளும் சிதி 

துமின்றிக் கசெடுமாயின் பிரஹ்மவித் தியாசம்பிஈ தாயம் 

கெடும், அக்கனம் கெட்டால் ஈச்சாரனால் பிரஹ்மனும், 

பிரஹ்மனால் பிரசாபதஇியும், பிரசாபதியால் மதநுவம், ம. 

வால் சகலரு மறிந்தாரென்று பிரஹ்மவித் இியாரம்பிஈதா 

யத்தைக் கூறும் சாந்தோக்கிய பிருகசாரணியாதி சுருதி 
க்கு விசோதகமாம். ஆதலால் அஞ்ஞானிக்குச் வென்மு 

#5 @s இக்கும்பொருட்டுப் பி.ராரத்தகர்மவாசனான்ஞான 
லேச மிருப்பசாக அக்€ேகரிப்பதனால் சேஸ் இதயும், சிஷ் 

யோப(தேசா இகளும் இத் இக்கும். 

ஞானப்பிரபாவம். 

சிவன முத்சனுக்குச் சஞ்சிதகாமம் ஞானாச்சனியால் 

அற்பப்புற்போலத் த௫க்கப்படும், பிராரத்தகர்மம் புத் 

அத் தொலையும், ஆகாமியகர்மம் கர்த் இருத்வப்பிராச் இயின் 

மையால் பலியா தென்று ௮றுமிக்கப்படும். ஞானாக்கினி 

யால் தகனமான சஞ்சிதகர்மமே பிராரத்தபோக மீவத 

னால் மேல் தேகோற்பத் தியைச் செய்யுமெனில், வறுத்த 

கடலைமுதலியன புசித்தற்குமாததிரம் உபயோகமாவ 

தீல்லது அம்குரோபற்பத்திக்கு(மூளையுண்டாதற்கு)க் கர.ர 
கமாகாததுபோல ஞானாக்கஇனியால் த௫ூக்கப்பட்ட கர்மம் 

ி,ராரத்தபோகத்துடனே தஇிருவதல்லத சன்மாந்த த் 

தச் கேதுவாகாது, அட்பிராரத்தகர்மமானது லோகயாத் 

இரைகளை ௮ இகரியாத ஈம்மனோர்முதலிய நரருக்கு ஒரு 

சரீ.ரத் இற்குரியதாம். அ.இகொரபுருடருக்குப் பல சரீரத் 

இற்கேதுவாயினும் ஞானத்துக்கும் திரோதான மில்லை. 

எப்படியெனின் பால்ய கெளமார வார்த்திகாதி பேத 

முூண்டானாலும் தேக மொன்றேயாதல்போல வென்றறிக, 

ஞானியின் போகசித்தி. 
சகலவிஷயத்துக்கும் மித்தையாத்துவஞ்சா இக்கும் 

ஞானச்துக்கும், விஷயங்களுக்குச் சத்நியச்தவஞ்
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சாதிக்கும் பிராரத்தபோகத்துக்கும் அர்கியோர்கிய 

விரோதமிருத்தலால் ஞானிக்கெப்படிப் போகத் தியாமெ 

னின், மிழ்தையாகயெ சொப்பன இக்இிரசாலா இகளில் ௪ 

மமாக வுண்டாகும் வனிதா இசுவர்க்காதித் தோற்றங்களில் 

மைதுனா திவிஸ்மயா இகிசபோகமாவதுபோல ஸியாவகா 

ரிக பீராரத்தபோக விஷயங்களுக்குச் சத் தியத் துவ தரிசன 

முண்டானாலல்லது அகாதென்னும் நியம மில்லை. ஆகை 

யால் பிராரத்தபோகத் துக்கும் ஞானத்துக்கும் ௮ந்சியோ 

ந்ரியவிரோத மில்லை, அதனால் .ஞானிக்கும் பிராரத்த 

போக மூண்டென்பது சத்தம், இவ்விடத்தில் பிரார்இ 

கெட்டால் அந்தகஷணத்திலே சுத திகொாரசிதசொரூபத் 

துக்குக் சேடுண்டாவதுபோல, ஞானத்தால் அஞ்ஞான 

மழிந்தமாச்சிரச்றெ பிரபஞ்சமே தோற்றாமையால், 

விவேடஇிக்குப் பிராரத்தபோகம் எங்கனமாமெனின், es 
,தஇகாரசித மென்பது கிரூபாஇிகப்பிரமமாதலாற் றெளிந் 

தபோது இரஜதசொருபத்துக்கு ஹானியுண்டாம். இது 

சோபா இகப்பிரமமாகலின் அ௮க்கனமன்று, மற்றெங்கன 

மெனின், தெளிந்த குளத்தின் தீரத் இலிருப்பவன் தான் 

அந்தச் சலத்தில் அதோமுகனாகித் தோன்றுவது பொய் 

யென்று நிச்சயித்தகால,த்தும் அவ்வதோமுகம் தோன்று 

வதுபோல, அகம்காரசம்பந்தமான வத் துவமுதலிய 

யாவும் மித்தை; சதிதியமான பிரத்தியகாத்மா தானென் 

றறிச்தகாலத்தும் 2வத்துவாஇு பிரபஞ்சச்தோற்ற மிருத் 

தலால் வேன்முத்தனுக்குப் பிராரத்தபோகவிவகாரம் 

௮ கரிக்சப்பவெதாகும். 

சீவன்முத்தனுக்குச்சற்குணசதுஷ்டயம்- 

அச்சீவன்முத்தனுக்கு மைத்திரி, கருணை, முதிதை; 
உபேகை்ஷையனச் சற்குணசஅஷ்டய முண்டு. அவற்றுள், 

௪. சற்புருஷூரேகமே மைத்தீரி,
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அக்கிகளிடத் இிறுண்டாகும் இரக்கமே 9நணை 

m புணணியபா சிகாரிகளிடத்தி லணடாரம் சந்தோ 

ஷமே ழி. 

௪௯. பாபிகளிடத் தில இராகத லஷ ரில்லாசுசெ 

oO GLIA. 

வன்முத்தனுக்குப்பஞ்சப்பிரயோசனம். 

FUT (YY Ge VEG நூானரகை, பசு, EAT 

வாதம், றுகககூயம, சுகாவிற்பாவம ட ஈப் பள்சப் அயோ 

கமண முண்டு, அவற்றுள். 

௧. வாசனாக்ஷ்யமசனேகாச௩களால் Us 7) காமலம? 

யிருப்பசே ஜானரக்ஷ, 

-. மனவிர் இட் டகளின் எகாச்இொமேருபசு 

ஈ. த போசிடனாதலால பாலனமுசா பண்டிசன 

வரையிலுள்ள யாவரும் யோசச்சுரரென் ந ஐ இறமள 

காரா இகளைச் செய்வசே சர்வசம்வாகம். 

௪,  அ்மிசைமாதவிய பஞசககிலேச deer La 

பதே துக்கக்ஷயம். 

௫. அச்சாசளற்களால் சனககொன்றம் Wr Subs 

மில்லா திருப்பதே சுகாவிர்ப்பாவம். 

ஞானிசின்னங்கள். 

காமச்ருரோதாதி அறபகைவர்க்கங்களும் முழுக் 

களுக் கறுக்குரகார்த்தமாய் உடனமாத் இரமாவதாய் அவற் 

றிற்குட்படாது பற்றின் றியவனாயிருப்ப செப்படியெனின், 

முழுக்ஷ£ாவுக்குப் பிரியமூண்டாகுதற்பொருட்டுச் வத் தியா 

னமுதலியவற்றைச் செய்யவேண்டுமென்று வருவது காமம்,
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அசத்விஷயச்தஇில் குரோதம். guts இரனுக்குக் கொக 

லாகாசென்று பிரஸ்மவிததையைச் சொல்லா இருப்பது 

லோபம். பிநீருக்கு உபகா.ரஞ்செய்யவேண்டு மென்பதனால் 

அச்தெளிடத் அண்டாம் தயையென்பதே மோகம். IF 
விஷயங்களைக் கொள்ளாது சஷ்டஞனாயிருப்ப னென்பதே 

௦௪ம் இர் இரியக்களை ஐயிப்பே னென்பதே மாறசரியம், 

இலை எடிப்புமாச்இரமாம். இயல்பாய்ச ஈர். நுள்ள 

டைதகரமான சார் சொச்வீகசம்பச்து சர்வபூசசமத் துவம், 

வைராக்கயெம், அத்கயாத்மகிஸ்டை, எிச்சலஸ் இ, ௮௧ 

ங்காரமமகாரரின்மை, கித்தியத் திருப், பயபின்மை, 

சோகமின்மை, பரிக.சக்சன்மை, சஷயனை ச சன்னைப் 

போலாக்குதல் என்னும் பன்னிரண்டு குணஙகளும் ஞானி 

யில் ஏன்னங்(ரூறி)களாகும். 

குணமிகுதிப்பாடூ. 

ஞானியாகயெே ஜீவன்முக்தன் அவகுண்முடையவன் 

போல் லீலையாக நடித்துக்காட்டினும், அவனிடத் துப்பெரு 

ம்பாலும் அஹிம்ஸை, பரோபகாரம், செளசம், தபசு, 

சச யம், சாக் இ(மனவடக்கம்), தார் இ( இர் இரியவடக்கம்), 

Gam, சுயை, காகூரியம், மிரு நத துவம், விரக்இ, 

புண்ணியம், விவேகம், பரிசுத்தத்தன்மை, சிரவணாதஇ சாக 

னம், தீனத்றுவமின்மை, தெய்வபக் இமுதலியவைகள் 

அ௮வணிடக்நுக் காணப்படும் குணங்களுள் மிருஇியாகக 

காணப்படுவனவாம், 

ஞானியிஞல் இவ்வுலகிற்குண்டாம் பயன், 

அந்த ஞானியிகுக்கும் தேசம் உபத் இ.ரவழில்லா இருக் 

கும். அச்€வன்முத்சனால் உதாசனேன்,* பாபி, சிஷ்யன் 

பக்தன் என்போர்க்கு அதுக்க ரச முண்டாம். ௮ஃதெப்படி. 

யெனின், ௮வனத பரிசுச்சமான சரித் இரத்தைக் கண்ட 

உதாச€னருச்குப் புண்ணியகஇிருத் இயவிருப்பமும், ௮௨ன்
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தரிசனபறிசனக்களால் பாபிகளுக்குப் பாபக்ஷயமும், அவ 

னை ஈம்பும சிஷ்யனுக்குத் தத்துவோபதேசத்தினால் முக்.இ 
யும், அவனை அன்போடு வழிபடும் பத்தனுக்குப் புண்ணிய 

முதலிய சாதனமு முண்டாம், கர்த்திருத்வாஇகர்ம மில் 

லாத சீவன்முச்தனால் வேதாந்தவாச்கெ சத்தியதாற்ப 

ரிய பிரமாண அதுகூலதர்க்க இருஷ்டாந்தயுக் இகளால் 

மூயற்தியோகூடி௰ பிரஹ்மோபதேசாதிக ளெக்கனம் 

கூடுமெனின், மறைப்பின்றிய பிரஹ்மசோரூபமா யிருத்த 

லால், இராகத் துவேஷீ திகளில்லாத ஈச்ச ரனுக்கு ஜனங்க 

ளுடைய புண்ணியபாபவசத்தால் அறுக்கிரககிக்கரக 

சேஷ்டை யுண்டாவதுபோலச் சாதகருடைய புண்ணியா 

இட்பிரபாலத்தால் ஞானிக்கும் ஞானோபதேசாஇ செய்தல் 

கூடும், 

ஜிவன்முக்தப்பிராரத்தம் 

சவன்முத்தர் சொல்லப்பட்ட லவூணங்களோ டி. 

மல் வெகுவிதமாயிருப்ப சென்னெனின், பிராரத்தகர்ம 

சம்ஸ்காரமானது தீவிரம், மச் இயம், மந்தம், சுப்தமெனச் 
சதுர்வித முண்டு, அவற்றுள், 

க. தெளிந்த ஞானியாயினும் போகத்திலேயே 

தற்பரனாய்ப் பசுவைப்போல அத்மப்பிரீ திமாத் இிரமா 

யிருப்பதே தீவிரசம்ஸ்காரம். 

௨. போகச்டிறப்பைப் பொருச் தியவனாயினும், எப்போ 

தும் தான் அத்மதற்பரனாய்ப் பாலனைப்போல விநோத 

மாத்திரமாயிருப்பதே மத்தியசம் ஸ்காரம். 

௩. போகதாற்பரியத் தில் உன்மத்தனைப்போல கிச் 
சித மில்லா திருப்பதே மந்தசமஸ்காரம், 

௪, சர்வ வியாபாரமு மழிந் த கிருபா திகாச்மாவினி 

டதீ.இல் தற்பரனாய்ப் பரமுச்தனைப்போலப் ப.ரமசுகத் இல்
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இருப்பதே சப்தசம்ஸ்காரம். இப்படி நாராவிதமான 

பிராரத்தகர்மசம்ஸ்காரத்தால் வேன்முத்தர் நாகாவித 

மான ஒழுக்கீங்களோடிருக்கினும் கேராகவும் கோணலாக 
வும் செல்லும் நஇகள் பலவும் சமுத் இரரம்பந்தத்தி லோன் 

றேயாவதுபோல முடிவில் பிரஹ்மசொரூபமா யிருக்றெ 
விதேகமுச்.இசுகம் ஒரேவிதமாம். 

பிராரத்தத் சிரயம் 

இச்சாப்பிராரத்தம், ௮௫ிச்சாப்பீராரத்தம், பரேச்சாப் 

பி.ரா.ரத்தமென மூவகைப்பிராரத்தல்கள் பிரஹ்மா இக 
ளாலும் நீக்கக்கூடாதனவாம், அவற்றுள், 

௧, தனக்கு அபச்இியசேவனமுதவியவற்றான் அன் 
பம் வருமென்றறிந்தவிடத்தும் இச்சைமிகுஇயால் விடாது 

௮தனையே செய்விப்பது டூச்சாப்பீராரத்தம். 

௨. சான் செய்யக்கூடாதென் நிருந்தாலும் இரா 

சாக்கனைபோல் பலாத்காரமாக இம்சா இகளைச் செய்வித் 

தலே ௮நீச்சாப்பிராரத்தம். 

௩. தனக்கு இச்சையகிச்சைக ஸில்லா இருந்தாலும், 

பரதாக்ஷண்ணியச்தால் சுகதுக்கா திகளை ஊட்டுவிப்பதே 

போச்சாப்பிராரத்தம், 

சீவன்முத்தர்களுடைய விசித்திர சரித்திரம். 

இத திரிவிச பிராரத்தா நசாரத்தால் Paras 

G86 Shs Gres Gs cpenQucrugs pe « Hem Ap 
ஏுணார் சரி எகரி எச எ: எ எனை 
॥ ணை! என் எகரி: என் எனை 

எணண எண: | TAY Tyas Har: | Sa 
ஷ்ணபகவாள் பே, சுகர் தியாசி(சர்சியாச), ஜனகரும் 
இ.ராகவரும் ௮.ரசர்கள், ௨சிஷீடர் கர்மஞ்செய்பவர் இவ் 

வைவரும் ஞானமுள்ளவ.ராசச் கொள்ளப்பட்டவர்சள்,
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அவ்வாறே சச சாத௫ரேயா உன்மகதர், பிீரகலரதர் பக்தி 

யில் வணங்கெ புத€யடைவர், சாரதா கரனலோ 

லர், ஸாகாதியர் யோஇகள், ௮ ரான் நூதரீ எனவிருந்த 

இவர்கள் ஜீவன் மூக்தர்க. ளென்று மதிக்கப்பட்டவர் 

ளாவார் ?? என்னு7/ வாகீடியக் தினால் ஸககர், ஐரகர், சட 

ப.ரசர், யாஞ்வல்இயர், சுகர், வாமதேவர், பிரகலாதா, 

கெளதமர், வ௫ூலஷ்டர், வான்மீகர், விரவாமித் இர், தூர் 
€ 

வாசர், வியாசர், நாரதர், பிருகு, செளபரி, ததி௫, சுவேத 

கேறு, சத்தாத்திரேயர், இராமகிருஷ்ணா, வாயுபுத்இரர், 

பரத்துவாஜர், சக்கரர், இராவணன், டாணண், விருஷபர், 

முதலியோர்கள து ஓழுக்கபேதமே நிதரிசனமாம், 

அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் பேதம். 

இவ்வாறு ஞானிக்குப் பிராரத்தபோகம் அங்கீகரிக் 

இன் அஞ்ரானிக்கும் ஞானிக்கும் பேதமென்னை யெனின். 

விராத் இயர் சுரோத்தியர்களுக்கு வேதாச் தியயனபரித்தி 

பாகம் வேதாத்தயயனமுடைமை யென்பவற்றால் பேத 

மேயன்றி, அகாரம் கித் திரைமூசவியவற்றாற் பேதமில்லை. 

அதுபோல அள்ஞானிக்கும் , ஞானிக்கும் இதயபந்த 

முறுதல் இதயபந்தமுராமை 'யென்பவற்றால் பேதமே 

யன்றிப் போகஸ் இிடுயிற் பேதமில்லை, 

தன்நாசப்பிரயத்தினழண்டாதல. 

தீத்துவஞானச்தால் பிரஹ்மத்தையடையின் ௮க்கணமே 

புவியைக் கண்டாற்போலச் வத துவம் கெடுமாகலின் தன் 

உரசததுக்கு எப்படிச் வன் பிரவர்த் திப்பனெனின், தேவ 

தீ துவவாஞ்சையால் கங்கை பிரயாகையா இகளில் நரத் 

துவபரித் யாகம் அக்கேகரிப்பதுபோல, பி.ரத் தியகாச்மப் 

பிரஹ்மரூபமாக வேண்டித் தத்துவஞானத்தால் தன்னை 

சாசஞ்செய்ய உடன்படு௨ன்,
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சீவன்முத்தர்பெருமை. 

வியாசாஜாள்போலச் சாபானுக்கரக சாமர்த்திய 
ச் 

டமவனுக்குண்டோ அவனெ தத்றுவளுூனியல்லால் வே 

றொருவஞனாகானெனின், அச்சாமர்த் இயம் சபரின் பயனே 

யல்லால் சத் துவஞானச ன் பயனன்று, அன்றும், ௪௮ 

HUG ETE HERS FICE மூல மென் அஞ் ஈறுகியிருக் த 
லால் சபோரசெனுச்ருச் தத்வ கானா Oy ணின், GT 

பா இகளுக்குக் காணம் காமியபரென்றும், ரிஷ்காமிய 
e Cr 

தப௫னால் தச் வவளான முண்டா மென்றாம் அறிக, அவ் 

வியாசாஇிகளுக்குத் தத்துவளானம் சாபாஇிசாப் * இய.மிர 

ண்டு மிருச்ச லெண்னெனின், ௮யர்களுக்கு 2ருவலாத்தவ 

மூமிருத்தலால் ஞானம் சாமர்த் ய மென்னு மரண்டு பய 

மூண்டு. ஒவ்வொன்றை யாசரித்தவனுக்கு ஒவ்வொன் 

தேம் இக்கும். ௮சனால் விரோத மில்லை, சாபா இசாமர் 5 

Bu dart விஇருசியனான தத் தவஞாணியைச் இரி 

யாகிஷ்டரெல்லோரும்கிந் இக்கருர்களே மெனின், கரியா 

விஷ்டர்களையும் விஷயத் இ லமுந்திய மூடர் விந் இக்இஞார் 

கள். அச்கிந்தையால் அவருக்கு வைஷம்ரிய மில்லை, 

26g விஷயலம்பட(விஷயப்பற்றடையோ) ரத கிர்சை 

யால் இரியாவிஷ்டருக்கு ஊாகறியில்லாத.ஐ. போலத் தே 

காதமபுத் இ.புள்ள இரியாலிஷ்டர் செய்யும் கிந்தையால் 

தத்துவஞானிஈ்கு யாதொரு அணி(கெடுஇி)யு மில்லை, 

சவன்முச்சன் இலெளூகஞுதலால பராரீத்தவசத் 
தால் அறிவுடைமை அறிவின்மையாகிய அவஸ்தைகள்! 

லிருச்தாலும் வாயுவசத்சால் இதெறியம் செதருமவிருக்கும் 

மேகபடலமுள்ள வாசாயம்போல கித் இயிர்மலனுவான். 

ற்றும் ௮ தருஷ்டமென்னும் பரிசாரகனால் புஷபசச் தனா இ 

போகங்களைக் கிரதம் சன்கணவணிடமே பற்றுள்ள 

ஸ் இரீயினைப்போலச் சொரூபத்தில் இரமித்திருப்பன், 
மூடனைட்போலக்கலாஞானத்துள் மெளனியாயிருந்தாலும்,
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சற்பிதத் துலை தபரமான சுருதிவாக்கிெயமாகிய வைகரிவிஷ 

யத்துல் ஆலசியனாவன், மற்றும் ப. ரஸ்துத மறியாத வெகு 
பாஷிதனைப்போல என்ன வசனித்சாலும், கூடவபிப்பி 

ராயத்தை யடக்யெ சசத்தயொத்துவைதிஷ்ட sewn cs 
பிராயமாகும். மற்றும், ஆசாரியனைப்போலர் சிஷ்யருக்கு 

உபதேித்தாலும், அம்மா கிச் தியமுத்சகனாதலால் போல 
'இயபோசகத்துவங்கள் மாயாடருடிடிவடிவின வென்று 
செய்துள்ள ஙிச்சயத்தால், அகாயவாணிபோலக் குருத்து 
வாபிமான மில்லாதலனா யிருப்பன். மற்றும் உன்மத்தனை 

ப்போல, அநுதத்தைப் பேசுபவனானாலும் அுவைதபாவ 

மழிந்து ஆத்மாராமனா யிருத்தலீன், ச ரசசமயத்து ௮.இகா 
மாசமுள்ள மிதுனவாச்கியம் போல அநபிதேய(சொல் 
௮டாஈநிய) விவயமாகும், மற்றும் கவீசாக்ரெகண்ய 

'னப்போலக கலகலெனப்பேசினாலும், பூரணைக்கயெ சுபாவ 
கிஷ்டனாவ தனாஃ், விரசெள் மனம்போல அப்பிராப்பியா 
அசந்தனமாகும். மற்றும், புத்திர வியோகாறபவ முள்ள 

இராம்மியனங்களைப்போலச் சோசஞ்செய்தாலும் சர்வே 
க இரியம்களும் பிரஹ்மாம்சங்களென்று லோசனை செய் 

யாதேகற்பிதசாதகாவஸ்தையில் கிக்கொஇத்த சர்வேந்திர்ய 
தீர்ம2விஷயமான கருணாரசமாகும்.மற்றும், விவிதவெகுரூப 
தரிசன விநோதத்துள் அட்டகாசஞ்செய்தாலும், விச. 
இர புண்ணிய பாபாதி விஷகாரமுஞ் சத்திய மென்று பிர 

திபா.இிக்கிற மீமாம்சாதி தரிசனவிஷயமான பரியாசம ஈ 
கும். மற்றும், விடனைப்?பால ஸ்திர்லோலனாயிருந்தா 
லும் பூரணைக்கிய சுபாவனாவ ல்லாமல் ஈ/சாரந் தாறுபவி 
யாவன், மற்றும் சத்துருவைப்போலக் குரோதத்தால் சர் 

காபஞ் செய்தாலும் கேஷேத் இரசகனாக்னெியோல விஷ் 
LU சம்பத்துக்கு அசிரயஞ்செய்உனென்று விசுவாசஞ் 
செய்ய டேண்டும், 

f 

'வீதேககைவல்லியமடையுங்கிரமம். 

மேல் எக்காலத்இலும் எத்தேசத் திலும் யாசொரு சரீ 

சமும் மு டயாசே சச்சிதாசந்தப் பிரஹ்மசொருபத்தி
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வீருப்பதே விநேககைவலலியமாம். , ௮௫௪ விதேகசை 
வலஸலிய மடையும் இரமமாவது ஒரு முழூக்ஷ£வுக்கு நீதி 

யகர்மாறுஷ்டானத்தால் சர்மோற்பததியும், சர்மோற்பத்தி 
யல் பாபக்ஷயமும், பாபக்யச்தால் சித்சசத்தியும், சித்த 
சுத்தியால் சமுசாரதோஷதரிசனமும், சமுசாரதோஷதரிச 

னததால் விஷயவிரக்தியும், விஷயவிரக்தியால் மோக்ஷ 
பேகையயும், மோகஷாபேக்யால் பாகயகாமபரிச் இயா 

apo, பாடியகர்மபரிச் யொகத்சால் யோகாப்பியாசமும், 
யோகாப்பியாசத்தால் பிரத்இயகாச்மப்பிரீ இதயும், பிரத்திய 
கர்மப்பிரீதியால சத் தவமஸஹிவாக்கயவிசா ரமும், தீத்நுவ 
மவிலாச்கெயவிசாரத்தால் ௮த்வைசஞானமும், ௮தவைத 

ஞானத்தால் அவித்தயாநாசமும், அவித் தியாநாசத்தால் 
துவைதப்பிராச் தரஷடமும் துவை சப்பிரார் இரஷ்டச்தால் 
சுகதுக்சபரி2 இயொகமும், சுகதுக்கபரித் தியாகத்தால் இரா 
கத்றுவேவாபானியும், இராகத் ஏவேஷஹானியால் al 5) 
எிஷேதிரரன($2௧)மும, விதிரிஷேதசிரசனச்தால் புண் 
ணியபாப௯யமூம, பண்ணியபாபக்ஷயத்தால் தேகாபாவ 

ஈத் இயும், தேகாபாவூததியால் சர்வபாபவிமோசனமு 

முண்டாம். சர்வபாபவிமோசனததால் சர்வோத்திருஷ்ட. 

மான பரமஸ்தானமும், புகராவிருத் தரமும் (மீட்சி 
யின்றிய ஐம்), சகல சாஸ் இரமுடிவாய் நாம சா.இக் சரியா 
வரசனைகள் புகாதநும் மனோவாக்குஃளுக்செட்டாததுமான 

ஈத் தியாரந்தசொருபமாயிருத்தலாகய விதேககைவல்ய 

முண்டாம், 

இதுவ சுருதி நசாரியப்பிரசாத௫ித்.தி, இழவே Fv 
Fl ot ITE Sg wow LID, 

விவேகடூிந்தாமணியில் 

வேதாந்தபரிச்சே தட் 

டிடிந்தது. 
நலள்ாவன்ம்.


