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சைவ௫த்தாந்த மகாசமாஜ காரிய நிருவாகரான 

சென்னைக் இறிஸ்டியன் காலேஜ் 

பண்டிதர், காகை. வேதாசலம் பிள்ளையால் 
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1907ஞா மார்ச்சுமீ” 81௨ gor 
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மீமோரியல் அச்சியந்திரசாஷையவ 

பதிப்பிக்தப்பட்டது. 

  

1907.



குறிப்பு :-- 

இவ்வரிய பெரிய உபந்ரியாசம் வேதாந்த சித்தாந்த ௮.இரகசிய 

அட்பப்பொருளை யாவரும் இனிதறியும்படி எளிதாகவிளச்குதலால், 

இத சென்னாட்டில் தத்துவ விசா£ஞ் செய்வார் எல்லார்க்கும் 

மிகவும் பயன்படுமாகவின், இதனை அவசியம் புத்சக வருவாசப் பி. 

கடனஞ் செய்தல் வேண்டுமென, இச்சபையின் காரிய நிருவாசசபை 

அங்கத் தினர்களான ஸ்ரீமான். ௮. மதுரைநாயகம் பிள்ளை யவர் 

களும், ஸ்ரீமான். த, மகாதேவ பிள்ளை யவர்களும் வற்புறுத்துச் 

கேட்டுச் கொண்டதனால் இஃது அவ்வாறே வெளியிடப் பூவ 

தாயிற்று, 
இங்கனம், 

சைவத்தாந்ச சபை, 
நாகை வெளிப்பாளையம் ” ]1. 5, வைத்தியலிங்க ழதலியார், 

22 —4— 1907 காரியதரிச, 

சாமீதாத பீள்ளே, 

௨ பகாரியதரி9,



a 

(சருச௫ரற்றம்பலம், 

வேதாந்த திததாந்தம்: 
4 

TO I mr 

அரணமார்க்கத் சாசமவாசி யறபுதமாய ௩டஈதருளுய, சாண 

'முணர்ததுங சையுஈன் மெயயுக கண்கண் மூன்றுடைய வெனசண் 

ணே, பூரணவறிவிற சண்டிலமசனாறபோ ற்றியிப் பு5திஃயாடி௬௩ த 

தாரணிபுள்ள மட்டுமே வணஙகச தமியனேன வேண்டிடதசகுமே” 

ட. சீவான்மாச்சள் உய்யும்பொருட்டுச் சனுசாண புவன போசங் 

களைப் படைத்துக் கொடுதகருளிய சிவபெருமான ௮வர் அறிவை 

இனிது விளஙகச செயயும பொருட்டு, ர௬ுஷிபுஙகவரையுர சசண்ட 

பரமேசுரலாயும அதிட்டிதது வெளியிட்டருரிய பிரமாண நூல்கள் 

வேதமும் சவாகமஙகளுமாம, அ .இபரிப்ச்குவ முடையார்ககு இன் 

நியமையாது வேண்டப்படும் முடிபொருளை yours gw Cass Sear 

ஞானகாண்டப் பகுதியே லேதாஈத மெனவும், ௮ இதீவிர பரிபககுவ 

முடையார்க்கு அஙஙனமே முதன்மை.பா5ப பொக இடத வப் 

பேற்றை உணர்த்தும் சிலாகமப் பகுதியே சிததாநதம் எனவும அறி 

வுடையோரால் வழங்கப்பட்டு வருகினறன, 

இனி இவ்வேசாத சித்தாடசம் இர ரூம் சுதத அனுபவ சாஸ 

இரஙகளாகும, வெறும வாசாசயிஐகரியமாக விவசரிககபபடுகின் ற 

தர்க்கம் மீமாமலம முதலிய சால திரஙகளைப்போலாது, சுத ஞான 

மயமாயச சுதத ஆனநத மயமாயச சுதத் ௮ரள் மயமாய அருவாய 

விளஙகும் -ப3ப! பிரமமான வெததை வாககு மனக கடகது ரின் 

றனுபவிச்கும முடிஈத லையை அறிவிச்கும ஞானசாஸ இரஙகளான 

இவை விசேஷ அறிழவா டிரு௩து விசாரிககற பாலனவாம். இநத 
மெயயனுபவ வுணமை,



௨ வேதாந்த சித்தாந்தம், 

[wea 
- $அத்துவிதவச்துவைசசொப்ரகாசத்சனியையருமரைகண்முரசறை 

அறிவினுச்க றிவாரகியானஈசமயமானவா இியையகா இயேக 

தீதீதுவசொருபத்மைமசசம்மசம்பெறாசசாலம்பரசிசமான 

சாசுவதபுட்கலரிராலம்பவாலம்பசா *தபசவ்யோமரிலையை 

நிதீதரிர்மலசகிசரிஷ்ப்[பஞ்சப்பொருளைரிர்வீ6யச சீ சமான 

ரிர்விசாரத்தைச் சட ச் தமாய்கின்டுறாளிர்கிர ஞ்சனரிராமயத்தைச் 

2 சமறியாதபடி ௪2௧, இனின் மிலகு திவ்யசேசோ மயத்தைச 

சிற்பரவெளிக்குள்வளர்தர்பரமகானபாசேவதசையையஞ்சலிசெய் 

[வாம்.” 

என்ற ௮ருமைத் தஇருவாச்சால் வலியுறு ச்தப்பட்டமைகாண்க,  : 

இவ்விரண்டும் ௮.இ விரட்ட பககுவமுடையார்ச்குப் பயன்படு 

முகத்தால் எழுகத முசல் நூஃ்சளாம, IPC HX, Ama இரண்டு 

நூல்களாய்க் கொள்ளப்பவெதென்னை 1 ஒன்றே அமையுமாலோ 

வெனின்;--விரிட்ட பக்குவச திலும் தீவிரபசகுவம் தவிர சாபச்கு 

வம் என இழுவகைப் பாகுபாடு உளதாகலின அப்பாகுபாட்டி ற் 
கேற்ப வேதாஈதமுஞ் சசகாஈதமுமென இரண்டெழுஈசன. தீவிர 

பக்குவ முடையார்ககுவேசாஈசமும் £விரதாபச்குவமுடையார்ககுச 

இத சாதமும் பயன்படுசலுடையவாம், ம5ததரம் மதம் தீவிரம் 

என்னும் பக்குவமுடைய மூவர் பொருட்டு வேதம் கன்மகாண்டம் 

உபாசனாகாண்டம் ஞானகாண்டம எனப் UGS OS இடநத 

வாறுபோல, தீவிரம் தீவிரம என்னும் விரிட்ட பக்குவ முடை 

யார் பொருட்மிம் வேதாகசம சிததாடசம எனனும் பாகுபாடு பிநநத 

தென்க, மநததர பக்குவமுடையார் அறிவு மிக மழுஙகி மலின 

மேறிக் ெத்தலால் அவர்க்குச சிறிதறிவு விளயகும வண்ணம் 

சோதிட்டோமம ௮சுவமேசம ௮ஜமேதம் முதலிய யாக கன்மங்களை 

வகுத்தெடுத்துச் கூறிய வேதததின் கனமகாண்டப்பகுஇ அவ்வை 

யால் ௮வரறிவைச சிறிது முறுகுவிதது மதபககுவமாக்கி உபாசனா 

சாண்டப் பகுதிக்கு அதிசாரமுடையராக்கி விடுத்னோழியும், பின் 

னர் உபாசனாகாண்டப் பகுதி மதீ 6பக்குவமுடையாரக்கு மேலும் 

௮றிவு விளஙகுசற் பொருட்டு ஒன்றினொன றேற்றமுடைய பல 

வேழ வகைப்பட்ட சேவோ பாசனைகளை விச5தெடுத்துக் கூறி அவ்



வேதா ந்த ரித்காற்தம், 

வசையால் அவரறிவை மூதிரசசெய்து ஞானகாண்டப் பகு தியினைப் 

பயிலு சுற்குரிய தவிர பக்குவ முடையராக்கி விமித்தொழியும். இனி: 

னானசாண்டப் பகுதியும் தீவிரபக்குவ முடையானுக்கு வேண்டற் 

பாலதாய ரின்று அவனறிவை விரிவு செய்யும் ஐசத்ஜீவ பரங்களி 

ஸியல்பு ஈர்தீதிச வன் சன்னைச இவனாய்ச் காணுமாறு வலியுறு 

த்தி அவ்வார்றால் அவனறிவை வாம்பின்றிமு இரசசெய்து தீவிரதர 

பக்குவ மூடையனாக்கிச௪ சிவாகமங்களப் பயின றனுட்டிக்சற்கு ௮.இ 

காரியாக்கி விரித்சொழியும். இனிச் சுக்ச சிவச்சையேயுணர்த்தும் 

சிவாகம ஞானப்பகுஇ தீவிரதர பக்குவ முடையான் கருவிகாணங்க 

ளெல்லாங் கழன்று வெனருளிஈசரோம்௩த கவெளாயே நிற்குமாறுணர் 

ம்.இ முடிந்த சித்சாஈசமாய் நிற்ப கொன்றும். வேசத்துக் கன்ம 

சாண்ட உபாசனாசாண்டப் UGH ௮தன் ஞானகாண்டச் இற் 

பச்குவ மூடையாரைச செலுத்தும் அமமாதச்திரைக்கே பயன்படு 

மல்லது, ௮௪ ஞானகாண்டப் பொருளோடு ஒற்றுமையுற்று நிற 

டன வல்லவாம், இனி வேதச்தின் ஞானகாண்டப் பொருளோ 

அவைபோலாது, சிவாகம ஞானசாண்டப் பொருளோடு மூழு 

தொத்து நிற்கும் ௮5தரங்க உரிமை உடைத்தாம், ஆகையால், 

வேதாந்தமான உபரிடதங்கள் பொதுவென்றும் Fé sre surer 

சிவாகமங்கள் சிறப்பென்றும் மகா யோகிகளான இருமூலரால் 

2 வசமொ டாகமம் மெய்யா மிறைவனூல் 

ஒ.தும் பொறுவுஞ் சிறப்புமென் றுள்ளன 

நாச னுமாயிவை காடிலிரண் டந்தம் 

பேசம தென்னிற் பெரியோர்ச் கபேசமே” என்று அவை அவ் 

வாறு அருளிச் செய்யப்பட்டன. 

எனவே, வேதாந்தமும் சிச்சாந்தமூம் பரிபாகெள் பேதத்சால் 

இரண்டாசச சொல்லப்பட்டனவே யன்றி, அவை யிரண்டு௩ சம்மூட் 

சிறிதும் முரணா வென்பது இனித பெறப்படும் என்௪, 

அற்றேல், இனி வேசாஈதமாவது யாசெனின;..- 

“அனுஇ ௪வனைம் மலமர்றப் பாலாய் 

அனளுதி யடக்கித் த௭க்கண் டானாய்த் 

சனா மலங்கெடச் தததுவா தீதம் 

வினாவுகீர் ப பாலாசால் வேசார்ச வுண்மையே”' என்ற



ச வேதாந்த இத்தாக்தம். 

அருட் டிருவாக்கால் வேதாந்த மிது வென்பது செள்ளிதி "ஏணர்ச் 

தீட்டட்டது, இதன் பொருள : ':அனாதியாயுள்ள ஆன்மாக்கள் 

ஐந்து மலபக்சங்களு மறுத்து அவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டசெவனை யே 

ஆதாரமாய்ச் கொண்டு, ௮னாதியாயுள்ள ஆணவ வலியை அடக்கத் 
தன்னை அரனுருவாய்க் கண்டு, அங்ஙகனங் காணப் பெறுமாற்றால் 

தன்னைப் பொதுக்க மலம் சானே வலிகெட்டொழியத் தச்துவங் 

களின் புறம்பே பாலோடளாய நீர்போலச் சிவசச் தயோ டியைந்து 

நிற்றலே நீ கேட்ட வேதாந்த உண்மையாம்.”' 

அனாதி 2வன்' என்ஈமையால் பிரமமே ஒரு காலச்து மாயை 

யாற் பற்றப்பட்டுச் 2வனாயிற் றென்னும் மாயாவாசம் வேசாந்த 

மாகாமை பெறப்பட்டது. அங்கனம் அனாதியாயுள்ள சீவனும் 

ஒன் றல்ல பலவுள்ளன என்று சிரியர், 

பசுப்பல கோடி பிரமன் மூசலாய்ப் 

பசுக்களைக் கட்டிய பாச மூன்றுணடு 

பசுத்சன்மை நீகசியப் பாச மறுழ்தாற் 

பசுகீக டலைவனைப் பற்றி விடாவே,'” என்று வேறிடச் 

தும் ஒதியவா£றால் ஆன்மா ஒன்றே யென்னும் ஏகான்ம வாதமும் 

மறச்சப்பட்டது. இனி “அனாதி சவராபமாகிய அன்மா”” என்னும் 

ஏதோ ஒரு வி௫ுதிப்பாட்டுத் திரும தித்தி லுள்ளசாகப் பிறழ 

உணர்ந்து, சிவமே 'எசோ காரணக்சால் மலச்சாற் பற்றப்பட்டுச 

சீவளுயிற்று” என்று ஆன்ரோருரை வழக்கோடும் ௮னுபவ வழக் 

கோடும் முரணிக் கூறினாருமுளர். அப்போலிப் பாட்டுச் இரும் 

இரத் இருவாக்கன்றாகலானும், பிரமாணமன்றாய் யாரோகட்டிவிட்ட 

அதுகசொண்டு ஏனையனுபவ சாத் இரங்களுக் கெல்லாம் டொருந்தா 

வாராய்ப் புதிதொன்று உரைச்சல் இழுச்சாமாகலானும் ௮வருரைக் 

கூற்றுப் பொருந்தாசென மறுக்க, 

'ஐம்மலம்'” என் மையால் ஆணவம், சன்மம், சுத்தமாயை ௮௬ 

தீ சமாயை, திரோசாயி என்னும் ஐந்து மலங்க ஞண்டென்பதும், 

அனாதி யடக்கி'' என்றமையால் பூவை யைந்தும் அநா தஇரித் தியமா 

மென்பதும் வலியுறு ச்சப்பட்டன, இசனால் *மலம்' சூனியமென் 

லும் மாயாவாதம் மறக்கப்பட்ட தூஉங் காண்க, இன்னும் ஆணவ
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மின்று, கன்மமும் மாயையுமே உள்ளன வென்பாரும், சுத்சமாயை 

அசுத்தமாயை யென இருவேறு மாயைகளில்லை சுத்த மாயையே 

அசுத்ச மாயையா மென்பாரும் மறுக்கப்பட்டனர் 

₹(அட்பாலரய்” என்றது இறைவன் ஆன்மாக்களோடும் ஐந்து 

மலக்சளோடும் ௮னாதி சொட்டே ஒற்றித் ௪ நிர்பினும், அவனியல் பு 

சேசனம் அசேசனம் என்னும் இவ்விருபொருளிய௰ல்புக்கும் அப் 

பாற்பட்ட சொன்றென்பது அறிவித்தது, ஆன்மாக்கள் மலத்தான் 

மறைக்கப்பட்ட சேசன ரூபிசள் இறைவனோ அங்கனம் அசனாற 

பற்றப்படாது அனாதியே சொயம்பிரகாச விளக்காய்ப் பொலியும் 

சேதன ரூபியாம், மலங்களோ அசுக்சமான அசேதன ரூபமாம். 

இறைவனோ சுச்சமான சேசன er Sunt நிற்கும், இங்கனம் 

சேனா சேசனப் பிரபஞ்சங்களை யெல்லாங கடாது நிற்கும் இயல் 

புடையனாதல் பற்றி யன்றே, 

்அளவையெலாங்கடக் அமனங்கடர் அமறர்ையரிவையெலாங் 

Eb GELB Fit ne wir 

ருளவையெலாங்கடகதுபசஙக_ர் துமேலையொன்றுசடர் இரண்டு 
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களவையெலாங்கடா சண்டபிண்டமெல்லாங்கடர் தநிறைவான 

சுசககடலேயன் பா் 

வளவையெலாமிருளகற்றுமொளியமோனவாழ்வேயென் 

னுயிர்ச்குயிராயவதியுதேமவ' என்னுந இருவா 

க்கு மெழுந்தது, 

இனி “அனாதி யடக்கி” என்றது சொன்று சொட்டுத் தன் 

னுடனாய் நின்று சன்னறிவை மறைத்துச் சன்னை ஏசசேசப்படுத் தி 

வ௩த ஆணவமல வலியை உயிர்சா ஸிறைவனை ஆசாவாய்க்கொண்ட 

வாற்றால் ஒ௫ெகிக்கொள்ளும் என் றுணர்ச் இய தென்க, 

இனிச் “தனைச்சண்டானாப்” என்றது அங்ஙனம் இறைவனை 

ஆதரவாய்ச்கொண்டு அணவமவ வலியை ஒ௫ூக்கிரின்ற ஆன்மாவா 

னது பின் அவ்வியல்பினின்று இறிதும் பிற ராமைப் பொருட்டு அவ் 

விறைவனது அருளுருவைச் ” சன்னுருவாய்க் சுண்டு நிற்குமென 
அறிவித்தது. இசளறால் ௮ன்மாச் சன்னைப்பஈஇத்ச மலசேட்டை 

ஒடக்குகலே வேசாஈத மூடிபா மென்க, இறைவனியல்பு தானே



௬ வேதாஈ்க இத்காந்தம். 

யாய் நிர்கு் சசைமையது; ஆன்மாவி னியஃபு சான்சார்*ச பொருள் 

வயமாய் நிர்கு$ சசைமையது. பளிங்கானது சன்ளைச சார்ந் சவண் 

ணங்களைச் sora பிர திபலனமாட்க் சொண்டு சான் அவ்வண்ணயே 

சன்னுருவாய்ச் சொண்டு நிற்குமாறுபோல, ஆணவம் மாயை கன்மங் 

சமாச சார்ஈது நின்ற வழிச் சன் குணங குறி செம்கைக ளெல்லாம் 

அவற்றியல் பாய் நிற்கும். மன்னவ குமாரன் ஒருவன் சன் குழந 

தைப் பருவத்திலேயே வேடர்களால் அபசரிச்சப்பட்டுக் சாட்டிலே 

அவரோடு உடன் வளர்ஈது வர்க் தள்ள குணங் குறி செய்கைக 

ளெல்லாம தன் மாட்டுச் சோன்றச் தான் மன்னவ குமாரன் என்ப 

தைச் ரிறிது முணாாமல் இருஈதான், பின்னர் அவன் தாசையான 

வேந்தன் அவனைத் தலைப்பட்டு 'நீ வேடர் மகன் அல்லை, என் மக 

னாவை' என் றுணர்த்திய வழி அவன் சன் பெருமையை யுணர்ந்து 

சின் தந்சையின் அரசுரிமைச செல்வமெல்லாம் பெற்றுக் சளித் 

தான், இதுபோ௨வே, பள்சமலக்கொத்தின் வயப்பட்டு உழன்ற 

ஆன்மாக்களை இரைவன் குருவுருவாய் வெளிப். ட்டு நின்று அனுக் 

இரடஇம்து அவற்றைக் தன்னுருவாச்கிக் கொள்வன், இவ்வுண்மை) 

மன்னவன் ரன்மான்வேடரிடச்சேசங்கெவளர்க்ச வனையறியா து 

மயங்கிரிற்டப் 

பின்னவனுமென்மகனீயென் ரவரிர்பிரித் துப்பெருமையொடுக் 

தாகைப்பேணுமாபோற் 

அன்னியவைம்புலவேடர்சுழலிர்பட்டுச் துணை வனையுமறியாது 

துயருந்தொல்லுயிரை 

மன்னுமருட்குருவாஇவக் சதவரினீக்சுெமலமகற்றித் சானாக்கி 

மலாடிச்சீழ்வைப்பன்'' என்ற Hagar #4 Bs 

இிருவாக்கானுணர்த்தப்பட்டது 

LO Wb. மாணிச்கவாசசப்பெருமானும், 

வினையிலேடடந்சேனைப்புகுக் துரின் றுபோ துநான்வினைக்கேட, 
னென்பாய்போல 

இனையனானென் நுன்னைய றிவிச்தென்னையாட்சகொண்டெம் 

பிரானாஞாய்ச்சிரும்பின்பாவை ்



Cagis As GTS BW, ௭ 

அனையகான்பாடேனின்றாடேனர்சோ அ௨உறிடே னுலறி 

டேனாவிசோரோன் 

மூனைவனேமுரையோகானைவாறுமுடிவறியேன் ip ges 

மாயினானே'' என்தருளிய அருமைத் இருவாக்கை 

நினைக்க நினைச்ச என் நெஞ்சம் நெடுழுகன்றது, சாயுமானச் 

செல்வரும், 

'வந்செனுடல்பொருளாவி மூன்றுந்கன்கைவசமெனவேயத்து 

வாமார்ச்க2காகடுி, யைந்துபுலனைம்பூசங்காணமா தியடுச்சகுணமத் 

சனையுமல்லையல்லை, யிந்தவுடலறிவறியாமையுநீயல்லையாதொன் றப 

ற்றின சனியல்பாய்ரின்று, பர்சமறும்பளிங்களையத் துநீயுன்பக்குவ 

ங்கண்டறிவிக்கும்பான்மை யேம்யாம்'” என்றருளிய தஇருவாக்கும் 

இசனோ டொப்பிட் ணெொரர் பாலசாம் என்க, எனவே, காலைப் 

போ திலெல்லாம் தன்னருகே யிருச வண்ணங்களைப் பிர இபலித்த 

பளிங்கானது, சூரியன் உச்சியிலேறிய ஈண்பகற் பொழுதில் அவ் 

வண்ணங்களைப் பிரதி பலித்த லொழிந்து, ௮சசூரிமனொளி மாத்தி 

ரமே தன் கண் விளங்கச்கொண்டு பெரும் பிரகாசமாய் நின்றவாறு 

போல, ஐந்துமலச் கொத்தின் வயப்பட்டுப் பெத்ச தசையில் அவற் 
றின் சொரூபமாய் நின்ற ஆன்மாவானது, முச்தி சசையில் அவற்றி 

னின் முழுவதுங் கழன்று சவெசூரிய சந்நிதானத்தினின்று ௮ச் 

சிவசூரிய அருளொளிவயமாயே நிற்கு மென்றுணர்க, 

இனிச் சனா திமலங்கெட'” என்றது மேற் சொன்னவாறு 

ஆன்மாச்சானவனாய் நிற்பவே சன் வவிமடங்கி ரின்ற ஆணவ மல 

மானது பின் தலை யெடாமலே யொழியுமென் றறிவித்சது, ஆன் 

மா முத்தி யடைந்த பின் அதனைப் ப5.இிசத ஆணவ முதவிய மலங் 

கள் சூணியமாமோவெனின் ;--௮ங்ஙனங் கூறுதல் சற்காரிய வாதங் 

கொணட சைவசித்தரந்தத் இற்கு ஏலாமையின், எல்லரப் பொருளுச் 

குக் தாரகமாய் ரின்ற இறைவனே ஆண்டு ஆணவமலச் இர்குங் களை 

கணா யிருப்பனென்௧க அற்மேல், அதனால் ௮வன் துடக்குறுவனோ 

வெனின்;-- துடக்குறுவானுமல்லன், ஒருவன் வயிர்றகத்தே ட 

௩த புழுசகளுக்கு உண்டாகுங் குணங் குறி வேறுபாடுகள் அவனைச்



yy வேதாந்த ரித்தாந்தம். 

சென்று தாக்காமையோல ஆணவவலி யிறைவனைச் துடக்கமாட்டா 
Bg SE; DE 

உன்னுதாத்ேே௫டந்ச €டநூறுவசெல்லா 

முன்னுடைமி தென்னாநீ யுற்றனையோ--மன்னுயிர்க 
ளவ்வகையே காணிங் கழிவ தவு மாவதுவுஞ் 

செவ்வகையே நின்ற சிவன்பால்” என்னும் திருச்சளிற்றுப்படி 
யாரினுஙகாணக. 

Qos “ss sare so Senay நீர் பாலாதல் வேதாந்த ey evar 

மையே'' என்றது சுத் அவங்களுக்கு அப்பாற்பட்டசாய்ச் தானவ 

னாய் நிக்கும் நிலேயை உணர்த்தியத, நீர் பாலோடு கூடிய வழி 

௮ப்பாலி னுருவாயக் சன்னுருவு சிறிதுங் காட்டாமல் அப்பாலோ 

டொருமைப்பட்டு நிர்றல்போல உயிர் முதல்வ னருளோடு ஒரு 

மைப்பட்டுச் சானதவாய் நின்ற வழிச் தனக்கென வேறோ ௬௫ 

வின்றி அவ்வருளுருவே சன்னுருவாய் வயங்கச் தானொரு பொரூ 

ஞண்டென்பதாஉம் அறியப்படாவாறு நிற்கும் என்க, 

எனவே, சீவன் தன்னைப் பொக ஆணவ மலவலீயை அடக் 

கிச் தன்னைத் தத்துவங்களின் வேருய்க்கண்டு சிவனே தானாய் நிற் 

திலே வேசாகச முடிபா மென்பது சிவானஈசானுபவ சிரேட்ட குரு 

மணியான இருமூஉர் இருவாக்கால் இனிது பெறக் இடக்கின் os. 
உபரிடதஙகளின் முடி.பாய் வலியுறுத் து உரைக்கப்பட்ட ‘eos am 

மாஸ்மி' சச்துவமஸி' என்றற் ரொடக்கத்து மகா வாக்கியஙகளும் 

இதனையே வற்புறுத்துகின்றன, இன்னுமிதனை 

அதுவிதுவென்று மவனானே யென்று 

மதுநீயே யாகின்றா யென்றும்--௮ துவானே 

aor nb சமை யுணர்ந்சா ரெல்லா மிரண்டாக 

வொன்றாகச சொல்வரோ வுற்று” என்னு திருக்களிற்றுப் 

படியார் இருவாக்காற் காண்க, 

இங்ஙனம் மகா வாக்கயங்களாற் சிவோகம் பாலினை உணர்த் 

இய உபரிடத முடிபையே Cagis மென்று மெய்ப்பொரு்ளறிந் 

தார். உரையாநிற்ப, இம்மெய்ப்பொரு எறி.யமாட்டாத டுபாய்ப் 

பொருளுடைய ஒருசாரார் இம்மா வாச்கிய மெயப்பொருளைப் பிறழ



வேதாந்த இத்தார்சம், ௯ 

வைத்து நான் அவனானேன்' என்றமையானே பிரமம் என்றும் 

நான் என்றும் இரண்டு பொருளில்லை, அ௮ப்பிரமமே நான், கட்புலனா 

ய்த் சோன்றும்இவ்வுலசமும் மற்றையவும் இல்லாதகுனியப்பொருள் 

சளே யாமென்று சாமறிந்சத வாறெல்லாம் போய்ப் போலி வேதாந்த 

மொன்றுகட்டினார். இவர் கூறும் இப்போலி வேதாந்தம் வேசாகம 

புராணேஇிகாச சிஷ்டாசார முழுவதற்கும் முற்றும்விருத்தமாமென் ' 

பதனை யாமுணர்த்சல் அவ௫யமன்றுயினும் ஒருசிறிது காட்டுதும், 

சுவேதாசுவசரோபரிடதத்து (ETS 00௨ நிர Wi arrair air 

[Bh osBSX Ori 335022 க5. Ty Ges x ல 991 

என்னும் மந்திரத்தால் பரமான்மா சவான்மா இரஈண்டினிருப்பும், 

64 x sy Nhe her aa “OS SONS) Wee Bion SI wso 

a) 9-5) | 

என்னும் மக்திரச்சால் அவ்விருவகைச் சைதன்னிய இருப் 

போடு வோன்மாக்கள் அனக்தமுள்ளன வென்பதும், 687 879௦ 

கி”? என்னும் மக்இரத்சாற்சச்துவ இராசத தாமதகுண ஸ்வரூப 

மானமாயை என்று முள்ள சென்பதம் வலியுறுச்சப்பட்டமை 

சாண்க, இன்னும் பிருகசாருணியத்தில் 

GR BHO T [NGL yoy” 

என்னும் மந்திரமானது “₹இஙகு முன் ஏதொரு பொருளு மிரு 

நச தில்லை; ஈதுண்மையே சுருக்கு மியல்புடைய மிருச்யுவால் விழுங் 
சப்பட் டிருந்தது,” என்று சிருஷ்டி யாரம்பச் இற்கு முன் ஆன்மா 

ஆணவ சையோக முற்றுக்கிடந்த அனாதி நிலையை இனிது விளச் 

இற்று. இதில் *இங்குமுன் ஏசொரு பொருளு மிருந்த இல்லை.” 

என்றது அனாதியில் தூலகாறியமாக விளங்கும் இப்பிரபஞ்சம் இரு 
ச .தில்லையென அறிவிப்பசாயிற்று. அப்போது ஆன்மாவின் வியா 

பச ஞானச்சைச சுருச்குமியல்புடைய ஆணவம் தனைவிழுங்கியிருக் 

2௮. அவ்வாண்வம் ஆன்ம ௮அறிவைஇறக்கசசெய்யும் ௮ல்லதுவிளங்க 

வொட்டாது செய்யும் இயல்புடைச்தாதல் பற்றி :ம்ருச்யு' என்னும் 

பெயராற் சொல்லப்பட்டது. இன்னும் இவ்வாறே உபரிடதங்களில் 

ஆண்ட.ரண்டு இவ்வுண்மைகளை இனிது நிறுவி விளக்யெ மந் இரங்



&O வேதாந்த சித்தாந்தம், 

களை எடுத்துக் காட்டலுதின் இவ்வுபக்ரியாசம் மிச விரியுமென 

வஞ்சி விடுக்கின்றாம். ஆகையால், போலி வேசாக் இகள் சொல்லும் 

மொருளுக்குப் பிரமாணம் உபநிடதங்களில் பெறப்படாமையாஷ்9 

அவர் கொள்கை வேதாந்த பாடியம் என ஒழித்து மேலே செல்வாம் 

CT ams. 

இனிச் சிச்சாந்சமாவது என்னையோவெனின்;---௮.சனையும் 

மெய்ப்பொருட் குரவரான திருமூலர், 

நித்தம் பரனோ டுயிருற்று நீண்மனஞ் 

ச,த,௪ மூ.தலைந்தும் சச்துவந் தானீங்இச் 

சுதச மசு,ச்சம் தொடரா வகைரினைக் 

தத்தன் பரன்பா லடைதல் சித்தாந்தமே” என்றருளிய இரு 

வாச்காற் றுணியலாம். *மனம் சித்சம் புத்தி அகங்காரம் முசலிய 

அந்தச் காரணங்களும் சத்தப் பரிச ரூபரஸ கந்தம் முதலிய தன் மாத் 

,தஇிரைகளும் மூலப் பிரகிரு தியி லுண்டான ஏனைச் தச்துவங்களும், 

சுத்த மாயை ௮சுச்ச மாயை முதலியனவு மெல்லாம் பற்றறக் கழி 

தீது ஆணவ வலியை ஒடுக்கி ஒழிப்பசற் கேதுவான மேற்சொல்லிய 

சோகம் பாவனை வழி நின்று நித்தம் பொருளான சிவபெருமானு_ 

னிரண்டறச் கலந்து ஒன்றா யொழிதலே இத்சாந்சமாகும்' என்பது 

இசன்சண் வலியுறுக்கப்பட்டமை காண்க, இச்செய்யுளில் நினைந்து? 

என்றது மேற்செய்யுளிற் கூறிய சோகம் பாவனையேயாம், இசனால், 

சித்தாந்தம் என்பது வேதாந்தம் இற்கும் அப்பாற் சென்ற முடிபாம். 

வேதாந்தம் சிவோகம் பாவனை வரையிர் சென்றது, இத்தாந்தம் 

அதற்கு மேலும் போய் ரின்ற த, சிவோசம் பாவனை வலியுறுத்தும் 
மாவாக்யெ உபநிடத முடிபால் ௮அச்சிவோகம் பாவனையுள்ளும் ஆன் 

மாவில் நான் என்னும் உணர்வு நின்ற தென்பது தெற்றெனப் 

புலப்படும், நான் என்னும் உணர்வு மிடைகிகழச் சவோகம்பாவனை 

செய்து நின்ற விடமே வேதாந்தமாம். அவ்வுணர்வுங் கெட்டுச் வெ 

மாய் ரின்ற விடமே த்தார் சமாம். இவ்வியல்பை இன்னும் விளச்ச 

மாச வைத்துத் இருமூலயோகிகள் 

டட tg, . . . 
தானான வேதாந்தம் சானென்னுஞ் சித்தாந்த 

மானா துரியச் தணுவன் றனைக்கசண்டு



வேத்து சித்காச்தம், சக 

சேனார் பராபாஞ் சேர்சிவ யோகமா 

யானா மலமற் நருஞ்சிக்தி யாசலே” என்ாருளிச்செய்,ச 

டுபருங்கருணைத்தரச்சை யாசெனமொழிவேம் ! '“தானானவேதா 

ர்சம்” என்பசனால் சிவவுணர்வும் தன்னுணர்வும் ஒருங்குபட்டுகின் ஐ 

சிவோகம் பாவனாசிலை அ௮றிவிச்சப்பட்டதாயிற்று, தான் என்னுஞ் 

த்சாந் சம்” என்பசனால் தன்னுணர்வின்றிச சிவ வுணர்வு மாத்்.இர 

மாய் நின்றநிலை அறிவிச்சப்பட்ட சாயிற்று, ஸ்ரீம், மாணிக்கவாசக 

சுவாமிகள் அடைந்த முத்தியே முடிவானசசன்று நூல்வழகச்கானும் 

அன்ரோர் வழச்சானும் துணியப்பட்டு கடச்தலன் அப்பெருமான் 

இசசித்தாந்ச நண்முடிபு சேறறிய 
்(அவமாய தேவரவக இயி லழுஈகாமே 

பவமாயங் காச்சென்னை யாண்டுசொாண்ட பாஞ்சோ த 

நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலு நாமொழி௩.து 

சிவமான வாபாடிச் செள்ளேணங் கொட்டாமோ” 

'வான்கெட்டு மாருசமாய்ம் சழனீர் மண் 9டினுக் 

சான்செட்ட வின்றிச சலிப்பறியாச் சன்மையனுகச் 

கூன்கெட் டுயிர்கெட் ணெொவுகெட்டெ ணைளமும்போய் 

நான்கெட்ட வாபாடித் செள்ளேணங் மசொட்டாமோ” 

இன்றெனக்கருளி யிருள்கடிந் தள்ளத் செழுகன் ற ஞாயிறே 

போன்று, நின்றரின்ரன்மை நினைப்பற நினைந்தே னீயலாற்பிறிது 

மற்றின்மை, சென்றுசென் றணுவாய்த் தேய்5துதேய்ந் தொன்றாக் 

இருப்பெருந்துறையுறை செவனே, ஒன்றுநீயல்லை யன் றியொன்றி 

ல்லை யாருன்னை யறியகிற்பாமோ'' 

என்ற ரிதசாரக்ச அருட் செம்பாடல்கள் திருஷலர் இருவாக்கோ 

டொற்றுமை யுறுதல் காண்க, 

இணி இவ்வேதாந்த த்தாந்ச மென்னும் இரண்டனுள் ஒன்று 

ஏனையொன்றற்கு உபகாரமாய் நிற்றலால் இவை யிரண்டும் மெய்ப் 

பொருள் நந்தாமணி விளக்காய்ச் இகழும் சவஞானபோதத்து 

ஒருஙகுணர்தத்ப்பட்டன 

“அவனே சானேயாஇிய வக்நெறி 

யேகனாட யிறைபணி நிற்க 

மலமாயை சன்னொடு வல்வினையின்றே” என்னும் பத்



௧௨ வேதாந்த சச்கார்ம். 

தாஞ் சூச்இரம் வேசார்சப் பொருளான சிவோகம் பாவனை உணர் 

மி. அிவதாம், வேதாந்தத்தின் பயன் பாசக்ஷ்யம் பண்ணு சலே யா 

மென்பது மேலே விரித்துக் சாட்டப்பட்டமையின், UBC ep 11 G 

ரூச்திரத்தி லுணர்ச்தப்படும் சிக்சாந்ச முத்தி முடிவுக்கு முன்ன 

சாகப் பாசக்ஷயம் பண்ணு தற் கண் நிகழும் வேதாந்த வழியை ஆரி 

யர் மெய்சண்டசேவர் பத்தாஞ் சூத்இரச் தோஇயருளினார் என்க, 

பின்னர்ச், 

சாணுவ் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்போற் 

சாண வுள்ளசத்மைச் கண்டு சாட்டலி 

னயரா வன்பி னான்கழல் செலுமே” என்னும் பதினோ 

சாஞ் சூத்திரத்தில் சித்தாந்த முச்திமுடிபு சிலையிட் டருளினார் 
என்க. இங்கனம் வேதாந்தமுஞ் சித்தாந்தமும் ஒன்றுக் கொன் 

ணுக்கமாய் நிற்றலினாலன்றே, 

2 வசாககளச் சாக்சசமரசகன்னிலைபெற்றவிச்தகச்சிச்தர்கணமே”' 

(வேசாக்சசிச்சார்சமேபிறவாவீடென்றான் 

ஒ.சாமல்வேதமுணர்ந்தோன்'' 

ஒரும்வேசாந்தமென்னுச்சியிற்பழுசத்த 

ஆராவின்பவருங்கணிபிழிந்து 

சாரங்கசொண்டசைவூதச்தாக்கத் 

தேனமுதருக் இனர்சிலரே'' என்றற் ரொடச்சத் துத் திருவாச் 

குக ளெழுந்தன. 

இனி, இங்கனம் வேசாந்த ௫த்தாக்சம் என்னும இரண்டனுள் 

வேசாகந்தம் சித்தாந்தச் இற்கு வழியாய் நிற்றல் பற்றியன்றே பிரத 

மத்தில் எடுத்துக் கொண்ட திருவாச்கில் ஆரணம்" மார்ச்சமாம் 

என்றும், *ஆசமம்' அம்மார்ச்சத் இற் செல்லுங் கு இிரையா மென்றும் 

சொல்லப்பட்டன, வேசாநக்ச முடிபான (சோகம் பாவனை' தலைப் 

படுதலின்றிச் சத்தார்தத்துட் புகுதல் ஒருவாறரானுங் கூடாமை 

யின், ௮ச்சோசம் பாவனை வழியே செல்லுவசாகிய சித்தாந்த முச்.இ 
யினைச் குதிரை யென் றுவமித்தது பெரிதும் பொருத்த முடைச் 

BT SO காண்க,



வேதாந்த சித்கார்தம், ௧௩. 

இன்னும் தாயுமானச் செல்வனார் தாமுணர்த்தப்புகுக்ச வேதா 

சிச் சாந்த முடிபு பொள்ளெனப் புலப்படுதற் பொருட்டுப் 

“பூரண அறிவிற் கண்டிலம்' என்றும் “அசனால் போற்றி யிப்புக்த 

யோடிருந்து சாரணியுள்ள மட்டுமேவணங்க' என்றும் அறிவுறுத் 

தருளினார். இவற்றுட் (பூரண வறிவிற் கண்டிலம்' என்பது இத் 

தாந்த முடிபையும், மற்றையது வேசாக்ச மூடிபையும் இனிது அறி 

வுறுக்கின்றன, செவனது அருட்பரிபூரணம் உயிராற் பெறப்பட்ட 

விடத்து உயிர்க்கொரு செயலுமின்றி அன்ம வியற்கை யெல்லாம் 

முழுதுங் கெட்டுச் வெமே யெங்குமாய் நிற்கு மாகலின் ஆண்டு 

ஞாதுருஞான ஜேயப் பாகுபாடு சிறிதுங் காணப்படுவ தில்லை யென் 

றார். பிறாண்டும் ஆ௫ரியர் அச் சித்தாந்த முத் தியி னியல்ப விளங் 

கச் தெரிப்பான் வேண்டித், 

(தானான தன்மயமேயல்லா லொன்றைச் தலையெடுக்க வொட் 

டாது தலைப்பட்டாக்கே, போனாலுங் கர்ப்பூர தீபம்போலப் போ 

யொளிப்பதல்லா த புலம்வேறின்ராம், ஞானாகாரச் தினொடு ஜேயம 

நீத ஞாதுருவு நழுவாமனழுவி நிர்கும், அனாலு மிதன் பெருமை 

யெவர்க்கார் சொல்வா ரதுவானா லதுவாவரதுவே சொல்லும்"? 

“அதுவென்றா லெதுவெனவொன் றடுக்குஞ் சங்கையா தலினா 

லதுவெனலு மறவேவிட்டு, மதுவுண்ட வண்டெனவுஞ் சனகனாதி 
மன்னவர்கள் சுகர் முதலோர் வாழ்க்சதாரென்றும், பதியிந்த நிவேயெ 

னவு மென்னையாண்டபடிக்கு நிருவிகற்பத்தாற் பரமானந்த, ௧இ 

சுண்டு கொள்ளவு நின்னருள்கூரிந்தக் க.தியன்றி யுறங்கேன்மேற் 

கருமம்பாரேன்?' 

என்றருளிச் செய்ச இருவாச்முகளின் அருமை பெருமையை என் 

னென்பேம் ! *அதனாற் போற்றி யிப்புந்தியோ டிருந்து தாரணி 

யள்ளமட்டுமே வணங்க” என்றத சீவன் முத்தர் தம்மருமைச்சரீ ரத் 

தோடிருச்குல் காறும் (நான்' என்னும் உணர்வு இடையிடை நிகழச் 

சிவோகம் பாவனை செய்திருக்குமாறு வகுத்துணர்த்தியது. ‘Qu 

பு6.தி' என்பது “கான்' என்னும் உணர்வை, இவ்வுட லொழிந்தபின் 

இசசிவோகம் பாவணையினின்று முறுகிய அவர் 'சர்ப்பூரதீபம்' 

போலச் சிவனருளாய்க் கரைந்து போவர் என்சு,



SP வேதாந்த சித்தாந்தம், 

அற்றேல், ஐச்மா மூச்இியில் இல்லாச சூனியப் பொருளா 

“வொழியும் போலுமெனின் ,--அற்றன்று, ஆணவமல சம்பந்த முற்" 

றிருக்குங்காறும் [பசு வென்னும் பெயர்பெற்ற உயிரானது அசன் 

சம்பந்த மறுத்.த.ச் ிவசம்பந்தமுற்றுச் சிவமாய் நின்றவழி ௮சனை 

௮ப்'பெயரிட்டு வழங்கலாகா சென்றதே யன்றிப் பொருளுண்மை 

ஆண்டும் மறச்சப்படா சவாறேயா மென்க, இம்முடிந்த வுண்மை. 

கல்லாத புல்லறிவிர் சகடைப்பட்ட நாயேனை 

வல்லாளனாய் வந்து வனப்பெய்தி யிருக்கும்வண்ணம் 

பல்லோருங் சாண வென்றன் பசுபாச மறுத்தானை 

எல்லோரு மிறைஞ்சு இல்லை யம்பலத்தே கண்டேனே'' என் 

னும் ஸ்ரீமந். மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் இருவாக்கற் காண்க, ஆயி 
னும் ௮அவாங்மனகோசாமான அந்த முத்இரிலையைப்பற்றித் தாயு 

மான சுவாமிகளே ':'தஅனாலு மிதன் பெருமை யெவர்க்கார் சொல் 

வார்” என்று சொல்லக்கூடரமையைச் தெரிவித் தருளினர்களாயின் 

ஒன்றுக்கும் பற்றாக சிறியேன் எங்கனம் ௮தனை உரைச்சு வல் 

லேன் ? அம்முதீதி ரிலேடை அதனை உண்மையா ஸனுணர்ந்த இந்தாக் 

தீச் செல்வர், 

்முச்திசனின் மூன்று ps Hy மொழியச்கேள் 

சுத்த வனுபோசத்தைச் துய்ச்தசலணு--மெச்சவே 

இன்பங் கொடுத்தலிறை யிச்தைவிளைவித்தன் மலம் 

அன்புடனே கண்டு கொளப்பா' என்றருளிய தஇருவாக்கான் 

உணார்ந்துகொள்க, 

இனி, (ஆரண மார்க்கத் தாகமவா?'' என்னும் இருவாக்இற் 

சோகம் பாவனை செய்தற்கு இன்றியமையாச மெய்ப்பொருள்முறை 

யும் உபதே?க்கப்பட் டிருக்கன்றது, அது பக்குவமுடைய சட 

னியல்பறிந்து மெய்க் குருவால் உணர்த்தற்பாலதன்றி, “வரொரு 

வாற்றானும் வெளியிடற்பாலசன்றாகலானும், வெளிபிடற பெரி 

யோர் சாபம்வந்தெய்துமாகலானும் அதனைப் பற்றிசீ றிது மூலை 

யாது விடுக்கன்றாம்,




