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மீ 
வேதாகமோக்த சித்தாந்த 

௯௪ வப்பிரதாசசமாசிய 

”~ 0 6 
அிக்கியாபனம், 

அ/லலோக பூஷனாமாய், அவிச்தியாசோஷணமாய், 

அநாசாரபேஷணமாய், அந் சுகபோஷணமாய், ௮சேஷாரி 
சூல பீஷணமாய், ஆதிசச்சுருதி சகோஷணரந்சாங்கி ௮அதுலசம் 
ஸ்ர, ச பாவணமோங்கி விளங்காரின்ற புண்ணிய பூமியா 
‘Bus பர சகண்டத்திலே, வடக்கின் கண்ணே i) Came 

மூம், தெற்கின் கண்ணே குமரியும் எல்லையாகவுடைய இரா 
டம் என்னும் தமிழ்காட்டின் கண்ணும், அச்சமிழ் நாட் 
£ரே பெரும்பான்மையும் குடியேறப்பெற்ற ஈழசேசச்தின் 

சண்ணும், விக்கும் 

சைவசமபிகளே ! 

அநாதிமலமுத்தராய், சர்வவியாபகராய், நித்இயராய், ரிச் 
இியாநட்தராய், சுவதக் ராய், சர்வஞ்ஞரரய், சர்வானுக்கரொக 

கராய், கர்வகரத் சாவாய், அசலரரய், சின்மாச் இரமூர்தி இயாய், 
அதுலராய், ௮ இிருச்குமராய், ௮ இமகானய், சாந்தராய், சர்வ 
சோழூகராய், நிருபா இசஈராய், சுவபரப்பிரசாசராய், 9 Sur 
மாப்தராய் உள்ச பரசிவனே, எம்மாற் சேவிக்கப்படும் பாம 
பதி. 

அப்பரெனானவர், அகாதி சத மூலமலபெத்த பசுச்ச 
ளா ஆன்மாச்சகண்மேல் வைத்த பெருங்கருணையினாலே, 
பஞ்சச,த்திரூபபஞ்சமக் தா ச.நமானாகயெ ச,.தா௫வனாய், பிரகம 

பூகாீசிருஷ்டி யாரம்பச் திலே, முசனூலாகிய சர. தியை ௮௬ 
ளிசசெய்தார். சுரு தியாவ பரமாப்சரால் உபதேிக்சப்படிட 
பாரமார்தீ இக வாச்கியமாய், ஆன்மாக்களுச்குப் புத்தி gH 
சாசகோபாய ஞாஈச்சைப் போதிக்குஞ் சாஸ் இரமாம், ௮ந் 

தச்சுரு இ, சாமானிய விசேஷ பேதத்தால், வேசம் ௮கமம் 
சீன இரண்டு விபாகமாய் இருக்கும்.



2) சைவப்பிரகாச சமாசிய 

அவற்றுள், வேதமான இருக்கு யசு சாமம் அசர்வம் 
என நான்சாம. இவை அற்பசசுரு தி லாககியம், பிரபஉாஈசு௫ கி 
வாக்கியம் என இருபகு இப்பமும. அவற்றுள், அற்பசசுர இ 
வாசகியம் கர்மானுட்டானச இரமங்களைஈ சொல்லு, பிர 

பலசசுருஇி வாக்கியம அச தியானமாஞானச்சைச மசால் 
லும். இது மூப்பச் இரண்டு உபரிஷசதாய இருககும், இவ் 

வேதஙகளுசகு வழிநால சைவம மூசலியபுராணயகாந டி ஸமி 
ர.திரஈளுமாம். சராபுதூல் கறப ரூகதாம முசலிய ௮ஙகய 
GON Ti. 

ஆசமமானது கா.ரிசம் யோசஜம் ஈயம் சராணம் அட 
தீம் தீப் 2.௦ ரூஃமுமம சகசமிரம அஞசுமான சுப்பிபேதநற் விச 
யம் சிசசுவ£சம சுவாயபபுவ தககானேயம வீரம பெளசவம் 
மகுடம விமல2 ச௩திரஞாசம முசவிமபம் புரோற்சம லளி 
தம சத௦ சாசரனம சாம்வாகசம பாரமேசுரம பொனாம் வா 
தளம என இருபசசெட்டாம இவ்வாகமககள் மாஈதி!ரன 
வம, சந திரமிமல லம, இெசுகாரசரெனவம பெமாபெழும், 
இலை சதாசவனால அ£கசேசாரருககுடி ௮55 சாடால ஸ்ரீ 
சண்டருககு2, ஸ்ரீ. ணடரால சேலாசஞுு௫ும, சேலாசளால 
முணிவருக் கும, முரிஉாகளால மணுட ரககம) மளுடச ne 

பஜ்டமுச்கும உபதேிகபபமே. இஙஙன முபடிதசுக்கப் 

படிஙகால உளவாகய சமப௩ரம தறம, முறையே பாசமபக 

ச.௦ மகரஈமபற்தம அ5சராள் சமபஈ3ம இவங்விய சமபஈசச் இவ 

வியா இவ்விய சமபஈசம ௮ ந/வவிய சமப*சம எனபபெடயா 

பெறும இலவாசமஙஈள சிக கனியே, ஞானபா,ம யோக 
பாதம கிரியாபாதம சரியாபாசம என நானகு பாதநகஆர 
யடையனவாயிருககும். அவருள், ஞானபாதம ப திபசுபாசம 
ன்னு தஇர்பமராசசககளின ஸ௨ரூபததையும, மோகடாதம 
பிராணாயாமம முதலீய அலகஙககோரசி கூடிய ஈவயோகத் 
தையும, இரியாபாதம ம௩திரல்கள்ன உத்தசாரம சாதியாவாச 
னம பூசை செபம உமமீ எனபனவறறையும சமய விசே௨ ஈர் 
வாண ஆசாரீயாபிடிவகஙகளையம, சரியாபாசம சமயாரரங 
களையும உபதேிககும, இவவாகமஙகளுககு வழிநூல் நார 
சியசம முசல் விசுவானமகம ஈருகிய உபாகமககள இரூதூற் 
றேழாம, சராபுநூல இரகதின௪ரயம மோக்ஷ்சாப்கை பர 
மோக்ஷ சிரரசகாரிசை மு. தலிய பீபகபணஙகளாம. இசசா,ச இர 
ங்க ளெல்லரம் மூலபாவஷூபாகயெ சமஸ்இரு5த தில உளவாம, 

நமது சமிழ்நாட்டினருக்கு உபயோகமாகும் பொருட்டு; 
திருஞானசமபாச்கமாச இிராயஞார் முசல்ய சம,டகுரவர்கம்
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ந௩ல்வாரலும் வேதங்களின் அர்ச்சச்சைப்பெரும்பாலும் அ.ந 
சரித் த அருளிச் செய்யப்பட்ட தேவாரம் இருவாஈகம் என் 
னும் திராவிட! வேதங்களும், மெய்சண்ட சேவர் முசவிய 
Glas go இமான்சளால் நஐசமங்களின் அர்ச்தச்தை யணுரி 
த்து அருளிர்செய்யப்பட்ட சிவஞானபோசம் வெஞானசித்தி 

யார் மூ. தலிய திராவி... சச சரந்தங்களும், உளவாம், 

இக் நூல்கள் எல்லாவற்றாலும் உணர்ச் சப்படும் சைவமே 
சற்சமய லக்ஷஸ்£ங் சளெல் ல்லாம் குறைவற அரைர்சீ சத்திய 
சமயமென்று சுருதியுச்தி அனுபு திளாலே நிச்சயித் த, அதி 

சாலந் சொடங்கிப் பாசகண்டச்திலுள்ள ஈமது மூன்னோர்க 

ளாகிய சகல மகான்சளும் அசனையே அங்கேரிச் அச்கொண் 

வெக்சனர், அவ்வாறே நாானைவரும் அக் சச்சைவமே சற்சமய 

மென்று நிச்சயித் து, அங்கேரிச்சின்றோம். அங்கமாக, 

இப்பொழுது, லகாலச்சு BEG CPA Car, இங்கிலாக் ௪ 
அமரிக்கா என்னுக்தேசங்களிலுள்ள கர்ப். பலரா சிலமி2ல 

ச்சர்கள் ஒருங்கு இரண்டு, அந்நாட்டிலுள்ள சணங் சஈரிடடிம்/ &) 
லேபோய், பாசகண்ட வா௫களுக்குச் சஈமயச்கிரமம் ஒன் றம் 
விளங்காதென்றும், தாங்கள் அவர்களைச் இரு ச்சல்வேண்டு 
மென்றும், கபடமாசச் செரிவிச்து, இரச்கங்காட்டி, காலக் 
சோறும் பலபொருளனுப்ப ௨ உடன்படுத் இ, தரங்கள் பாதிரி 

ரியோகச்சைப் பெற்.றச்சொண்டு.இந்சப் பாதசண்டச்இிலே 
புகுந்து, எங்கள் சமயச் இன்மகிமையை அறியாமையாலும், 
சாம் பிடிச்ச தூபிமானச் தினலைம், எளிதிற் பெரும்பொ 
ரூள் பெரும்வழி வேறின்மையாலுர்) இக்ஃவியுகச்திலே 
மோேமுதலிய பலவிபெரும் பாதச சிரோமணிகளாலே கந் 
பிச்கப்பட்டசாய்ப் பர ீவபந்ச லக்ஷ்ணங்களையும் முசி. 
ஸ்வரு ,ச்சையும் முத்திகாசதனோபாயத்சையும் பிறவற்றை 

யும் ிறிதாயினு£ீம் உள்ளபடி விளச்சாசதாய் 3: ருக்கும் நாசன 
peur தங்கள் கிறில் துசமயத்சை இங்கே பாப்பும்படி, 
முூயன்ழு இரிந்தார்கள். 

Mb gs YW gs Song இங்குள்ளாசொருவரு 0 அருஇகரி 
யாஜ௦யை அறிது, ஒரு சூழ்ச்சி 0 செய்து 2 jer ard, eer gs 
Aga # “வனச்.அக்குப் ட. பம்பாலு 0 வேண்டும் பாஷையா 
இப இக்கி விஷைப் படி.ப்பித்தும், ஒவ்வோர் நியோச வி.பாசச் 
தாற் பொருள் கொடுத்தும், “சற்புச்தியத் சமய பத் இயுமில் 
லாத ரல ஏழைச்சனங்களைச் தங்கள் ஙசமாக்கினார்கள். அக் 
,சச்சனங்கள், முன்னே தாங்கள் அனுஷ்டித்த கைவரியை
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விட்டமையாலும், பின்னர்த் தாங்கள் சார்ந்த இறிஸ் தமசச் 
தைப் பொருள் வாஞ்சைபற்றிப் புறங்கொண்டசன் றிச் சிறி 
தம் உட்கொள்ளாமையாலும், உபயசமயப் பிரஷ்டராய், எரி 
வாய் உாகத்திற்கு ஆளாயிஞார்கள்,. 

இன்னும், அப்பாதிரிகள் பணச் செஞ்ச்சினலம், மதி 
மயச்ச த.தினாலும், சற்றுங்கூராமல், வன் கடவுளல்லரென் 4 
றும், அவர் பிசாசென்றும், வேசாசுமங்கள் பொய்க் நூலென் 
௮ம், சைவசமயம் துர்மார்ச்சமென்றும், சைவர்கள் அஞ்ஞானி 
சளென்ற்ம், அவர்சள் பிசாரன் அடிமைகளென்றும், பெருக் 

6 . ச ப . 6 உ. 
தூஷணங்களைப் பே௫ித் இரிந்து, குருட்வெழி மும்ஞூர்த இ 
லக்ஷணம் துராசார விரு த்சாந்சம் மு.சலிய பல தாஷண புச் 
திகங்களையும் அச்சிற் பதிப்பித்துப் பரப்பி, சைவ நூல்களி 
னுண்மையை உணராத சில பேதைகளை மயக்கிக் கெடுக்கின் 
ரர்கள். 

சிெவனொருவரே பரமப இியென்றும், சைவமே சற்சமய 
மென்றும், துணிந்த சைவர்களாகிய நாங்கள், மேற்கூறிய 
வாறே டஇ்தப் பாஇரிப்புல்லர்சள் செய்யும் சவதாஷணம் செவ 
சாஸ் இர தரஷணம் சிவகாரிய தூாஷணம் முதலிய அதி பாத 
கங்களைக்கண்டும் அவர்களைச் கண்டியாது மெளனமாக விரு 

தீ கலும், அவர்களால் அரோபிச்கப்படுந் தாவணங்களை, சைவ 

அலுணர்ச்சி சிறி தமின்மையால், மெய்யென்று மயங்கி, 
அவர்களுடைய இறிஸ் தமதப் படிகுழியிலே சிலர் வீழ்த்து 
கெடுதலைச் கண்டும் அச் தூஷணங்களைப் பரிகரித்துச்சைவச் 
இன் மகிமையை யுபசே3 தக் இறிஸ்து சமயத்தை நிராகரி 
யாது வாளாவிருத்சலும், ௮ இபாதகமேயாம். 

(psa: Ga gag oom io YsSwor @eiig gud, அவற்றைக் 
கேட்டுக்கொண்டு வாளாவிருத்தலும், அதியாசகம் என்பதற் 
குப் பிரமாணம் வறுமாத:-- 

சர்லோக்தம் என்னும் சிலாகமத்தின் உபபேதம் 
லந்தனுள் ஒன்றகிய சீவதநமோத்தாம், 

ஆறுவது பாவவியல். 

தாரகன் றன்னைச் சாதத் தடங்கடற் ளர்வார் தம்மைப் 
பாரகன் றனையும் பாரும் படைத்தவன் நனையும் பாங் 
காரகன் றன்னை லாங்குங் கடவுளைக் கயந்தகெஞ்சர்| காத், 
ந௩ரகா Len, நாளும் பிறிதிய விற்று வாமே,
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(இ.ள்.) பிறவியாகய பெரிய கடலின் சண் ுமிழ்ச்இ 
வ்ருந்துவோரை (அச்கடலினின்றும்) கடப்பிப்பவராயும் (உல 
கதைக) காக்கும் விஷ்ணுவையும், பூமியையும் (பிற உலகங் 

களையும்) படைக்கும் பிரமாவையும், முறைவழுவாமல் BBM 
டிப்பவாரயும், சங்கயிப்பவராயும் உள்ள பாம௫வனை இகழ்ந்த 
மன ச் இனையுடையவர்சள் காகஈச்தஇின் எண்ணே நெடுங்காலம் 

இடப்பார்கள். (அவர்கள் அங்கே அறபலிச்கும் யாதனையை 

Wily) அக்கரீகச் திணின்ற இரும்புங்காலத்தையும், மேல்வருஞ் 
சுவர்க்க நரகவியவின் சண்ணே சொல்வாராம். எ-று 

ஓப்பிலி யாதி முத த்த Ce Bu Ca மாதக் (ரும் 

 சொப்புயர் வுரைப்பா£ நிர்தை யுரைப்பவ ருன்னுவா 

வெப்பெரி நிரயர் தன்னுள் வீழ், $்துவெர் துருவேயார் 
எப்பொழு  சேறுவாமென் நிளைத்திளை த்தேங்குவாரே. 

டன்.) தமக்கு நிசரில்லாச ௮கா.தி மலமுத்தரரடிய 
வன் அருளிச்செய்ச வேதாசமங்களுச்கு ஒப்பாகவேறீம் 

உயர்வாகவேனும் பிறிசொரு நூலைச் சொல்லுவோரும், (அவ் 
வேசாகமங்களை) ரிர்சைசொல்வோரும்,(நிக்தையை மன தினா 
லே) நிணைப்பவரும் வெம்மையையுடைய எரிவாய் நாசச் இன் 
சண் வீழ்க்து, (உடம்பெல்லாம்) வெந்து, * ௫ளனெய்யெல் 
லாம்) ௨௬௫, (இங்ஙனம் தயருறவும்,) (அந்த யா தீனாசரீர் 
,தனின்றும்) நீங்காராகி, (இக்காசத்தினின்றும்) எச்சாலங் 
கரையேறுவோமென்று வாடிவாடி ஏச்சமடைவார்கள். எ-று, 

ஒப்பிலா வநாதி முக்த னோதிய பனுவ லோர்ந்து 
தப்பறச் சாற்று மாசான் றன்னையு மிகழ்ந்து சரீற்றில் 
வெப்பெரி நிரயர் தன்னுள் விழ்ச்துவெர் AGS ot wt 
எப்பொழு தேறுவாமென் நிளைத்தளை த் தேங்குவாரே. 

(இ-ள். சமக்கு நிகரில்லாச அ௮நாஇமலமூத்திராயெ 
"சிவன் அருளிச்செய்ச வேசாசமங்களை அறிந்து சந்சேசவிப 
ரீசமறப் போதிக்கு மாசாரியரையும் இகழ்ந்து பேசுவார்க 

ள்£சில், அவர்களும் வெம்மையையுடைய எரிவாய் நரகச் இன் 
கண் வீழ்ந்து, (உடம்பெல்லாம்) வெந்து, ஊோனெய்யெல்லாம்) 
உ௫௫%, (இங்ஙனம் துயருறவும், அநத யாசனாசரீரச்இனின் 
௮ம) நீங்காராகு, (இந்நாகச் இினின்றும்) எக்காலங் கரையேது 
Lando py வாடி வாடி. ஏக்ச மடைவார்பள். எ-று.
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_அரன்றிர வியர்சை பாசா னரும்பாரு aT BON 

பார்க்கும், பரம்பரன் பசர்ர்து வாக்கைப் Lil Fwy eh 
த் ro ” ‘ * க க . க ம . 4 

TEGOGIUODG, சரர்தவர் மான்னஞ் சொன்ன சரி 

சாஉலொருற வர்க்கும், வரும்பல முடையர் பாவ 
மண வர. 5 

LL Oar oo ௦2 7 (Ly th G வ் OF) G பீ, 

(@ cu.) Rai Dour gor Kure, Demam.owa 4) கு இர 

லியச்ன பும், யாவருச்மும் மேலாகிய சிவன் அருளிச்செய் ஈ 

இருவாகிசை எழு இய திரரா றமையும் விரும்பிச் எளவு செய் 

ga reer op toe Mul Ra Ds Fal Care reoRe ps ARMS KF 

எண்ணும்! கூறவர்சளுக்கும். வரும் நிவினைப்பயண்களை உ௬ட 

யலாாவர், (பேக்னைமன்றி) ௭ ல்லாப் பாவச்சையுஞ் செய்த 

வ ருமாவர். எடு, 

அன, றர் ந MOUS arta 6 வர்க மதிபா BRET 

பெனவ Os, Ponies SnCu இீளிணையு ளதிபா ஸ்கந்தா 

னெனை க்தெளிக, கிரைக்கு suo கநெரளே பிசனிற் 

பலரும மெனரிளோக, Gi Obs வதபா ற BAS Kt களையு 

Lb )னியாம் LO டே sma to, 

(இ-ள்) ) (இங்கனம்) கூறிப் போந்த வெறிக்சாசர்முசவிய 
இவர்ஃ௦ எல்லாரும் அ இிபாசசர்களென்றறியச் சடவாய்; இவ் 

வ. இபாஈமே சசல பாவங்ககள்ளும் அச் தியங்ச கோரபாவ 
மென் உணரச்கடவாமப்) இவ்வதிபாசசத் தினால் வரக் ஐயர 
மம் பெருந்தயரரொன்றும் அசை அனுபவிக்குங்காலமும் 

நெடுங் லம் என்றும் எட் இச்சக்கடவாய்) இஎன் கூறாகிய 
அதிபாத்கபேசச்சையும் இனியாம் சொல்வாம். எ-று, 

வேதம், மந்திரம்: யே £ஈழீபெயர்ப்பு, 

“சனங்களிடச்து (அக்சரி பாமியாய் சிறகும்) பரனாகி ய 

அக்கி உருத்திரனைப் புத்தியினால் உள்ளே பற்றுபவர்கள் 
சசியச்சை நாவினாலே இரடப்பவர்கள்.”” 

, (இன்) பான் - எல்லாரினும் உயரச், சவன். உருச்தி 
ரன். - (இணவமாகிய) நோவை இட் ட்டுபவன், சூழ் - சாணி 

யம். அதற்கு இங்கே தானியவிகாரமாகய அன்னம் எனப் 

பொருள் கொள்ளப்படும். குசர்ச்ச தோவிசளாய் அவ்வருள் 
. தினை உள்ளேபர்றா தவர்கள் மலச்தையே நாவினால் இரகிப்
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பர்கள் என்பது அப்பிரஸ்குசப் பிரகர்ஸா லங்காரசதாறி 
பெ௱ப்படும், இற்கு உபவிருங்கணம் வறுமாறு)-- 

பராசாஸ்மீநத:--மோமிபேய்ப்பு. 

EDDM Ge) BST GT கன்றிப் 

பெதற்றிமி புநதியாற் பெரிஐ கத்திடைப 

பபல்ஜிமி வோர்கிதம் பரிசு Tit a GO 

குற்றமி லமுதனைக் கொள்ளு வபர்சகளால 

உற்றி முமைபுனா ௬ர்தி ரன் நளைப 
பெ திடு புந்தியாம் பெரி கத்திடைப் 

பற்றிடார் யா் னா பிர் Al 5 T alt ம 
. . க் . 2 ra 

குற்றமா மலத்தலைக் கொள்வ ரண்மைமய, 

இங்சே முதற் செய்யுளால் மக்தாச் இன் வாச்சியார்ச் 
சம் சாட்டப்பட்டது. இரண்டாஞ் செய்யுளாலோ கம்றியார்க 

7° iN ் உ ட த் . yt A of 
சா. இது இங்சே மறு தலைப்படுசலரல், மிட் இக்சப்படும் *€வ 
னம் எனப் பபாருள் படும், 

(a) ம் ட 9 

தீநுவாசகம், இச்சப்பந்து, 

(வெருவரசேன் வேட்சைவர்தால் வினைக்கடல் 
ட்ட . 

கொளினுமஞ்சேன், இருவரான் மா..௮ காணா செம்பி 

ரான் ம்பி Trey, Bans என்றி மற்றோர் தேவ 

ரெக் சேவ சென்ன, ௮ வரா தவரைக கண்டா லம 

ட்டா மஞ்சு மாறே, 

கத்தபுராகக ம், உமைவந்படலம். 

மூண்டக மிை சயினணான் முகுந்த டையே 

பண்ணொர் வரியதோர் பரனை wT BLT a 

"கொண்டில செள்ளிய கொடுமை யோர்க்செலார் 

தண்டம்வற் திடிமென மறைகள் சாற் .றுமால். 

கூர்மபுராணம், பிராயச்சித்த முரைந்தவந்தியாயம். 

இங்களங் சண்ணி வேய்ர்ச செல்வளை யிகழ்ந்த பாவ 
dass தன்னிற் நீரா கெண்ணறும் விரத மாற்றிப்
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பொங்கழ னாப்பண் வை மருந்துவம் புரிர்திட்டாலு : 
மங்கவ னருளி vor Os Dro BL. ou gro. 

சிந்தாந்தசிகாமணி; பத்தஸ்தலம். 

கண்டன யின் முக்கட் கடவுளை நிர்திப்போ 
ளைத், தண்டனை புரிக கொல்க வரீதெனிற் * ரமித்த 

கின்றி, மண்டனில் வலிய னன்றேல் வான்செளித் 

துணைகள் பொத்திக், கொண்டவ ணஊகன்று 'செல்க குலை 

குலைர் தஇம்ல பத்தன். 

ஏயுமா சார நிந்தை யாண்ளே தவவி டத்தற், 
போய லொழிக வென்றும் புகல்சிவ நிந்தை செய் 
வோன், Sus முது நிற்க சிவூர்கை யவர்க்கு 
நாருண், டாயினும் பரிகா ரஞ்செய்  தகற்றிடற் ill Hi 
மாதோ, 

இன்னும், சச்சன் வெசாஷணம் செய்சகபொழுது, ௮ர் 
சசி. இலும் பொருளாகையா லும் அதனைச்சகேட்டுக்கொண்டு 

மெளனமாக இருந்த சேவர்கள் முணிவர்கள் முதலாயி, ரை, 
வீரபத்திராலோசண்டி கீஈப்பட்டு, பின்னர்ச் சூரன் முதலிய 
அசுரர்களாலே நூற்றெட்டுசம் வருச்சமடைக்சனர் என் 
ஸம் சரித்திரம் சந்த புராணச்திலே விஸ்தரிச்சப்பட்டமை 
செளிசக. 

௨: பரசமயங்களை நிராகரியாமையும்* சைவத்சை ஸ்.சாபி 
யாமையும் பாசகம் என்பதா.குப் பிரமாணம் வருமாழு:-- 

சிவதநமோந்தாம், பத்சாவது சிவ்ஜான 
யோகவியல. 

Blog Boss லானபல னூனெறியை யெனறும் 
மறு.த்திடவல் லானவல மார்க்கமய லுந்றே 

நிறுத்திலன் ம DEED Carol nah e னேசம் 
AMssutr மாகைகரி சல்லவற மாமே, 

(இ. ள்) என்றும் அவலமார்க்கம் மறுத் இடவல்லான் - 
எச்சாலத்தும் குற்றம்பொருக் திய புறச்சமயங்களை ரிராகரித் 

  

  erm 

* சமிச்சல்--சடுச்சல்,
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சூரிரு வல்லவனும், அமலன் நூல் செறியை சிறுத் இடவல் 
லான் - ௮௩. இமல மூத்தராகிய சிவன் அருளிச்செய்ச வேசா 
கமங்களால் உணர் £தப்படும் சைவசமயச்தைச் சாபிச்ச வல் 
லவனுமாயிருப்பவன், (ஃப்புறச்சமயிசள் சைவச்சைச் தூஷி 
FSX SHEET WF Foss சாதிக்கவந்த விடத்தும்) மயன் 
உற்று - (அவர்களுக்கு அஞ்சு சலினாலேனும், அவர்கள் மேற் 

கொண்ட நஈண்பினாலேனும், அவர்களைப் பிரீ இப்படுத்இப் 
பொருள்பேற விரு£புசலினுலேனும்) மயச்சம் பொருந்தி, 
மறுத் இலன் நிறுத் இலன் எனில் - அவர்சளுடைய சமயத்தை 
சிராகரியாசவனும் தனது சைவச்சைச் தாரபியாசவனுமாய் 
இருப்பானாகில், கரிசன் - அதிபாதசனாவன், கேசம் அறுத்.௪ 
அவனை மாள சரிசு அல்ல அறமாமே - (அந்த அதிபாசசனி 
டச்து வைச்ச) நேசச்சை ஒழித்து, அவனைச் €யென்று 
Quy ssa குற்றமன்ற; அதுவே பாமமாகய தருமம், எ-று. 

ஸ்ரீமத் அப்பத்கூடி பர் அநவிச்சேய்ந சிவதத்துல 
* வியேகவிரு$கியில உந்தரிக்கப்பட்ட சுலோகந்திள் 

மோமீபேயர்ப்பு. 

இகாறுநற் சிவதரும சிலஞா னத்தை 

As BIC at af ஓுமுயர்ர்தோ னி௰தீதி னில்லை 

பகர்பரம சவயோடு பவனே யாகும் 

பரிவினிறுத் திமொற்றல் படைத்து முய்தி 

யகலுமய லானிறுத்கா தொமிந்தோன் யோகி 

யாயிலுமீ சுரப்ிரிய னல்ல னன்னான் 

LEG DS cI mL. of LDS. புன்கண் 
பொருந்திரேவ னெனமறைகள் புகலு மன்றே, 

இப்படியே சவசாச் இரங்கள் செப்புசையால், Ga gras 
ணம் முசலிய பாவங்களைச்செய்யும் அஞ்ஜானிகளாயெ பாதி 
ரிசளேச் சண்டித்தலும், அவர்களுடைய புன்மதமாகய இறி 
ஸ்து சமயதச்சைப் பல பெரு கியாயங்களினு?ல நிராகரித்த 
லும், சற்சமயமாகிய நமத சைவத்தை அதிப்பிரபலப் பிரமா 
ணங்களினாலே வியவஸ்தாபித்சலும் மிச அவயெமாசச் செய்ய 
வேண்டிய உயர் வொப்பில்லாத சவ புண்ணியங்களாம். 

இ௫ற்கு,ரீங்கள் இதுவரையினும் கூறியது சத்இயம் ஆயி 

னும், நம்மை ஆளும் இங்கிலிஷார் கிறிஸ்து ௪ம௦பானுசாரிகள்
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அகையால். நாம் தங்பள் சமயச்சைக் சண்டிக்கவும் நமது சம 
யத்சை ஸ்சாபிக்சவும் புகுங்கால், எம்மேற் குசோசங் கொள் 
வார்களன்ரோ? அதற்கு நாம் யாச செய்லோம்? என்பீர்களா 
இல்; சுவ,சக்திரராகிய சிவன் நாம் செய்த வினைகள் எல்லா 
வர்றையும் ஒருங்குணர்ந்து, அவ்வினை களுள் இன்ன காலத் 
இலே இன்ன வினையை அனுபவிச்சப் பண் ணவோம் என்று 
நியமித்து, ஊட்மொறன்றி, இவ் விடத்துப் | uss Moraga 
பிறர் ஒருவரால் நமக்கு ஓர் தீ துவக்சடையாது; அது, 

“இன்னவினை யின்னகலத் தின்னபொழு தஇன்னதனா 

லின்னபடி. யாய்ப்பொருந்துமென்றறிக2த-யன் னவினை 
பன்னதலத் தன்னபொழு தன்னதனா லன்னபடி. 
பின்னமரக் கூட்டும் பிரான்.” 

என்பதனால் அறிச. நம்மை இரும் * ஆற்றலுள்ள நாயரா 
இய அரசர்களால் எமக்கு ஒர்தீது உறாசா எனில்; அச்சிவன் 
சர்வலோசைக நாயகராதலால், அவலாயன்றி இவர் ஒருதிது 
செய்சல் கூடாத; அது, அர சனுஞ்செய்வ நசனருள்வழி"' 

என்பசனறைறிக. அங்ஙனம் சர்வலோகைக நாயகாாயினும், 
அவாரறியாமல் இவர்்தீதுசெய்சல் கூடாசாவெனில் அச்ச 
aor ger Ass FUG Hara, அவர் அறியாமல் 
இவர் து செய்சல்கூடா ௪. அவர் அறியாமல் இவர்செய்சல் 
கூடாதாயினும், இவர் இதுசெய்யுமிடச்து அவர்வக்து தடுப் 

பாரா? எணில்) அவர் பரிபூணர் ஆசலால், அவரைவிட்டு 
இவர் இருத்தற்கு£ மெய்கற்கும் இடமேயில்லை. ஆதலால், 

பரமேசகானாகிப சிவனே இதீலினைக்கு ஈடாக ஒருத.௫ சருவார் 
எனில், அதனை யாவர் நீச்கிச்கொள்வார்? ஒருவருமில்லை. 
ஆகையால் ஈம்மினும் ௩௦ச்கு இ.ணியராகிய சவ்ன் ஒருவரே GOS 
குச்துணை. ௮ (ஈசனே சாப்பி னல்லால் யாரையும் பிறராற் 
றம்மாஃலாசறப் போற்ற லாகா சது துணிவாகும்.''என்பச.னால் 
அறிக. இங்ஙனம் இருச்சலானும், அச்சிவனே பாமத நிரா 

கரணமும் சைவஸ் சாபனமும் ஆகிய ஏிவபுண்ணியத்சை விதி 
தி சவராசலாலும், அப்புண்ணியஞ் செய்பவர்சளுச்கு யாதேர 
மிடமையும் வருவியாது போருள் புரிவரென்பது , நிச்சயம், 

ப இன்னும், இங்கிலிஷரரனர், இறிஸ் சவர்களாயினும்,தாம் 
ஆளும் சேசங்களெங்கும் உள்ளார்க்கு, சம்மாலும், சமது பரி 
வாரத்தாலும், பசைய்ராலு:௦், இருடராலும், உயிர்கள லும், 
வரழற்பாலனவாகிய ஐந்து பயத்தையும் நீக்கி, எல்லாச்சமய
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சட்கும் ஒப்பமுடிக்ச சாமானிய சருமச்சைப் பரிபாலனம் 
பண் ணுபவர்சளன்றி, சுவசமயாபிமானம் பற்றிப் பக்ஷபா தி 
களாய், மற்றை சமயங்களிலுள்ள விசேஷ சருமங்களுக்கு, 
பூரூவசாலத் இருந்த சமனார் பெளச்சர் மகம்மதியர் முசலிய 
வர்காபோல இறிகாயினும் இடையூறு கெய்பவர்களல்லர்?* 
துடிபிமானமும் பொருளாசையும் விபரீ ச௫ந்சன ழும் அநீதி 
யுமேரிறைக்சபாதிரிகள் மானிப்பாய் மூசலீயஇடங்களிலுள்ள 
நமது சேவாலயங்ஈளுக்கு இடையூறு செய்யும்படி பலதரம் 

முூயன்றமையை அறிந் த) கல்லியினும் அசன் Lagu ஆறி: 
வினும் ் அசன்பயஞய நீதியினும் சிறர்து வீளங்குழ் Blog 

இககிவிஷரசினர், ஆவ்விடையூறு உரமாமல் hale ang gig 

Qa main ட, நீங்கள் இன்னும் இவ்வாறு பிறசமயிசளுச்கு 
இடைய ஐ.செய்ய முயல்வீர்களெணில், நாம் உங்களை இந்நாட் 
டினின் மம் ஒட்டிவிடவோ மென்று அப்பா இரிசளுச்கு த் இச் 
காரசண்டம் செயதமையே அதற்குச் சான்றும். 

- இனி, டவ்வரார்களால் நீர்க்குமிழிபோல நிலையில்லாச 
சாடிய இம்சச் சரீரத்துக்கு ஒர் தீ துவருமெனிலனும்) வ்ராக7 
நிலையுள்ளசாகிய ஆன்மலாபச் இன் போருட்டு, பீராணச்தியா 
சம் பண்ணியும், சைவஸ்சாபனம் பண்ணுத்லே அ.ச தியாவ 
weir, காம் காச்சல்வேண்டுமெணா அவாவும் இச்சச்டச்சை 
மாம் பெற்றது முூத்திபெறும் பொருட் KB ? Pav or ag, 

னாம் முதலிய அ இபாதசங்களைப் பறிகரிச்சற் பொருட்டுச் 

சரீ ரச்சை விடுச்சவர் முச்இிபெறுசல் சச்தியமென்பறு சிவ 

சாத் திரங்களாலே சாதிச்சப்பட்டதன்றோ 1 அங்கனமாத 
லின், நாம் சிவதூஷணம் முதலியவற்றைப் பரிகிக்குங்கால் 
ஒரோவழி வரற்பாலசாகயெ சரீரநாசத்தை ஏற்றுக் கோடலி 
னாலே மச்தியறுவேமென்பது சதி, தியமாமே. Hows ஸில், 

மச்தியாகிய சாசதியம் சச் எதச்சலழி இச்சரீரமாசெய சாத 
னம் இருந்2சன் 1 ஒழிந்தென் ? 

அ.சலால், நாங்கள் நிச் இயாகந்தமாகிய முத்தியையே 
பெறல்வேண்டுமெனத் தணிந்து, பாதம் இரரரசுய இவர்களு 
க்கு ௮ஞ்ர இச ச்சைச்செய்யினும், இவர்களாற் சிறிதுங் காக் 

,சீப்படாது, “வினைப்போக மேயுறர் சேசங்கண் டாய்வினை 
சானொழிந்தாற் - நினைப்போ சளவுரில்லாது.”' எனச் சான் 
றோர் கூறியவாறே விழுவ தாகிய இச்சரீரச இதன்மேல் ஆசையி 
னாலே இவர்களுக்கு அஞ்சாமல், சுவதர் இரப தியாகிய பரவ 
னுச்சே ௮ஞாஈ, அவரை அனுசர் தானம் பண்ண், அவருடைய 
இருவருளையே முன்னிட்டுக்கொண்டு, 9வதூஷணம் ரநூதலி
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யன செய்யும் பாஇிரிகளைச்சண்டித்து, அவர்களுடைய புன்மத 
மாய கிறிஸ்துமதத்தை நிராகரித் ஐவிட்டு, சற்சமயமாகிய 
சைவ ச்ை ஸ்தாபிக்கும்படி முயல் சடவேரம். 

நாங்கள் முயலும் இச்சிவபுண்ணியம் அவசிய கர்த்சவ 
வியமாயெே உலோகோபகாரமாசலானும், செய்தல் செய்விச் 
தல் உடன்படல் என்னும் மூன்றும் ஓக்குமாதலானும், iba 
கள் யாவரும் இப்புண் ணியம் சபலமாகும்பொருட்டு, உபகார 
கர்சலாய் இருக தல்வேண்டும், 8ங்கள் உபகரிக்குமாறு கூறு 
அம், 

க. ரங்கள் எல்லாரும், இனந்சோறும், சந் இயாவந்த 
னம் சிவபூசை சிவதரிசனம் மு.சுவியன 'செய்யும்போழுசெல் 
லாம், வேண்டுவோர் வேண்டியசே ஈயும் பாமகாருண்ணிய 
gracing பரடவனை, அழலிடைப்பட்ட மெழுகுபோல 
மனங்கம் ரக, உரோமஞ்சிவிர்ப்ப, சண்ணீர் சொரிய, அன் 
பினோேடு Gt gd த் அதித்து வணங்கி, றில் துமக த்தை 
சிராகரித்துச் சைவஸ்சாபனம் பண் ணுலாயெ இசவ பூண் 
ணியம் நிர்விக்சனெமாய் ரிரைவேறம்பொருட்டு அருள்செய்யு 
மென்று, பிரார்த் இித்தல் வேண்டும். 

௨. இச்சிவபுண்ணியஞ் :செய்தற்குச் செலவப்பொரு 
ளும் இன்றியமையாக் கருவியாய் இருக் சலால், நீங்கள் எல் 
லாரும் சிறிதாயினும் உலோபமின்றி, உங்களுங்சளாவியலும் 
பொருளுதவி காலந்தோறும் செய்தல்வேண் மம், 

௩. அப்பொருள் கொண்டு நாங்கள் அச்சிற்ப இப்பிச் 
கும் புத்தகங்களை, நீங்களெல்லோரு.ம் வாங், சத௪ சமா 
தானத்துடனே பலமுறை வாடித் தணர்சல்வேண்டும். 

௪. நீங்கள் வாச தவற்றைப் * பிறரு$் செள்ஸி இன் 
அறியும்படி உணர்ச் நி, நமது சமயிகள் கிறிஸ்துசமயப் படு 
குழியில் வீழாசொழியும்ப்டி, சாவசானமாகச் காத்துக்கொள் 
of OG alata OD. 

டு. பாதிரிகளாயினும் அவர்கமாச் சேவிக்கும் பரிசனங் 
களாயினும் சைவனாஷணகஞ்செய்து இறிஸ்துமதச்சைச் சர்இ 
க்சவுந்சால், அவர்களைப் பிரீ இப்படுச்சல் வேண்டுமென்னுங் 
கருத்து துச் சிறிதுமின்றி, எதிர்த்து நின்று, சைவச் தன்மேல் 
அவர்கள் ஏற்றுக் தூஷணக்களைப் பரிகரித்து, அவர்களுடைய 
மதத்ைச் கண்டித்து, அவர்சள்வாயை ஐடக்கிவிடல் வேண் 
Gia.
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௪. நீங்களெல்லாரும் உங்களுங்கள் பிள்ளைகளை, பரச 
மயிசளோடு பரிசயம் பண்ணவிடாமல், சகுநர்ச பருவச் திலே 

ெவதிகைஷ பெறுவிச்து, அவரவர் பக்குவத்துக்கு ஏற்ப, 
சைவநூல்களை, தகுந்த ஆசிரியரைக்கொண்டு, ஐயந்திரிபறக் 
சற்பிஜ்து, சைவாசாரங்களை அனுஷ்டிப்பித் தல் வேண்டும், 

எ. நிகண்டு இலச்சணம் தருக்கம் முதவிய கருவில் 
களிலும், இருவள்ளுவர்குறள் முதலிய நீ தி. நூல்களிலும் வல்ல 
வர்களாய், பாவங்களை வெறுத்துப் புண்ணியங்களையே செய்ப 
வர்களாய், வெி$கை்ஷை பெற்றவர்களாய், தேவாரம் " திருவாச 
கம் இருவிசைப்பா திருப்பல்லாண்டு பெரியபுராணம் , என் 
னும் அருட்பாவைக்தையும் அத் இியயனம் பண்ணினவர்களாய் 
நான்கு பாசத்தையும் பிர இபா இக்கும் ஒரு தக். இர. த்தையாயி 
னும் மற்றக் கற்றவர்களாய், திராவிட சித்தாந்தம் பதினான் 

கையும் உணர்ந்தவர்களாய் குருலிங்க சங்கமபத் தி விசிஷ்டர் 
களாய் இருக்கும் புழுஷர்களை தி தெரிந்து, சைவப்பிரசாரகர் 

களாக நியோடுச். து, ஊர்தோறும் சேவாலயம் மடம் மூதலிய 

பரிசத் ஸ். சானங்களிலே சர்வஜனோபகாரமாக வாசந்சோ 
றும் சைவப்பிரசாரம் செய்விச் தல்வேண்டும். ° 

இவ்வெழுவகையாலும் நீங்கள் எல்லாரும் இந்ஈன் முயற் 
சிக்கு உபகாரர்களாய் இருப்பீர்களரடுல், ௩௦.து சமிழ்காடெங் 

கும் புறச்சமயமாகயெடுருள்கெடச் சைவசமயமரகிய பேரொளி 
தழைத் தினி சோங்றாம்; ஓங்கில் அகேகர் பிறந் திறந்துழலும் 
பசுக்களாகிய பிறலாப் பொருளெனம தியாது, பரமப தியாய 
இவனது மகிமையை உணர்கது, அவரே பரம்பொருளெனகச் 
soi, அவரையே மெய்யன்பினோடு விஇப்படி. வழிபட்டு, 
நிச்தியானந்ச ace geow அடைவர்கள். இங்ஙனம் அனேகர் 

முத்திபெற்றுய்சற்கு ஏ௮லவாய் இருச் தலால், இச்சிவபுண்ணி 
யமே எல்லாப் புண்ணியங்களினுஞ் சறட்.த ௫. நமக்கெல்லாம் 
இறச்கும்பொழுஹ் துணையாய் உடன் வருவது இச்சிவபுண் 
ணியமே ஆதலானும், நமது தேகம் இக்கணம் இருக்கும் இக் 
கணம் நில்கும் என ௮றிசல் கூடாமையானும், நாம் அனை 
வரும் சிறிதும் ,சாழ்சக்காமல், நமச்கு எக்காலத்தும் உற்ற உற 

"வாய வெனது இருவருளையே முன்னிட்டுக்சகொண்டு, இவ் 

வருமருந்சன்ன பெரும்புண்ணியச்சை விரைவிலே முயன்று 
நடத்தக்கடவோம், 

சிவதந மோத்தாம், எட்டாவது சனனமரணவியல: 

பாம்பழல் வாயினாழ் பற்ற மண்டுகர் 

தேம்பிடுந் ஏயருறுஞ் வன் றேயுகாள் 
2
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ம்பிட வல்ஒசோ வுற்ற மற்றையார் 
போம்பொழு தருந்துணை புரிநத புண்ணியம், 

பட்டணத்துப்பிள்ளையார் பாடல. 

௮/2. கமும் வாழ்வு மகத்துமட் டேவிழி 'யம்பொமுக 

மெத்திய மாதரும் வ் திமட் Cr Gund விம்மியிரு 

கைதீதலை ம் மல்வைத் தீழுமை தருஞ்சுடு காமமட்டே 

பற்றித் தொடரு மிருவீனைப் புண்ணிய பாவமுமே. 

நாலடியார். 

புன்னுனிமே னீர்போ விலயாமை யென்றெண்ணி 

பின்னினியே செய்க வறவிஊை--பினனினியே 

பினு னிருஈசான் கடெரகான்றன் ரேளலந* 

செனரு னெனப்படுத லால், 

நின்றன நின்றன நில்லா வெனவுணார்ர் 

தொன்றின வொன்றின வலலே செயிற்செய்ந 
Geer ner Oger ner an poner செறுதறுடன் 
வந்தது யன கூறு, 

தீரநாவுக்கரசு நாயர் தேவாாம். 

இருவங்கமாலை - பண்-சாதாரி. 

2 pap ராருளரோ உயிர் சொண்டு போம்பொழுது 

குற்று ஃததுறை கூத்தரல் லால் ஈமக் 

குற்று ராருளரோ, 

யாழ்ப்பாணம்; ங்கனம் ° 
பிரமரதீசஸ் ன் 
தைப்பூசம. சைவப்பிரகாச சமாசீயர் 

PPE எனககு,
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a 

சிவமயம், 

கடவுள்வணக்கம். 
அகலப் தட்ப ணையை 

Pity ig கருவிநா ணர்ச்சி தேங்கச் 

சிலம்பூத்த நிகமாக மங்க ளோங்கப் 

பார்பூதீத புறச்சமய விறுள்க ணீங்கப் 
பரம்பூத் த சைவகிலை பாரோர் தாங்கப் 

போ்பூத்த சிவானந்தத் தினிது தாங்கப் 

பிறைபூக் த சடையவுலிப் பிரானார் தந்த 
வார்பூத்த வறிவிச்சை தொழிலென் ரோது 

“மதம்பூத்த விராயகன் றாள் வணங்கு வாழ்வரம். 

  

௦ 6 
உபோ ற்காதம். 

அநாதி பசவனாகய பாவலன் அருளிச்செய்க வேசாச 
மங்களால் உணர்த்தப்படும் சைவ சமயமே கற்சமயமாம்..இச் 
௪.ற்௪மயம் வழங்கும் நமது ஆறியசண்டத் திலே மிலேச்சர்சளா 
இய பாதிரிகள் புகுந்த, இச்சைவத்தை விளக்கும் Huang 
இரங்களைச் சிறிதும் அறியாமையினாலும், சாங்கள் முன்னே 

சீழுவிக்சொண்ட அர்ச்சமயமாகய இறிஸ் துமசத் இன் மேல் 
வைச்ச துபிமானச் இதனாலும், அப்புன்மசத்தைப் பிரசாரித் 
திலே தங்களுக்கு எளிதிற் பொருள் வரும்வழியாய் இருச்சு 
லாலும், இச்சைவச்சை வாய்மொழியாலும், குருட்டெழி ops 
லிய பல புத சசங்களாலும் அரியாயமாகவே அஷிச்சன்றுர் 
Kae, 

நமது சவெசாத்இரங்களைச் றிதும் அறியாதலர்சளூம, 
அப்பாதிரிகளது பெரய்க்நூலாகிய விவிலியதநாலை முற்றும் 
வா௫யொசவர்களும், தருச்க நூலிலே அீற்பமேனும் பயிலாக 
வர்களுமாகிய சில சனங்கள் ௮த்தூாஷணங்கள் ஒச்குமென்று
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ம,திமயங்கி, சறிஸ் அசமயப் படுகுழியில் வீழ்ந்து செடுசன்ரர் 
கள், 

யாம் அதனைச் கண்டிரங்க) சைவச் தன்மேல் அப்பாத 
கர்களால் ஏற்றப்படும் தாஷணங்களாலே ஒருவரும் செடாது 
சைவச்தின்வழியேரின் றுஉய்யும்பொருட்டு, ௮. ஷணறங்கள் 

எல்லரவற்றையும் நியாயமாகவே களைந்து மெய்யறிவுச் சுடர் 
கொளுத்துகின்்ற இந்தச் சைவதூஷண பரிகாரம் என்னும் 
பிரபந்தத்தை, பரமகாருணிகராசய பரமவென்து இவ்வியப் 
பிரசா,ச.தி தினாலேயே, செய்சோம். 

திநச்ரிற்றம்பலம். 

வேசகா யகனே போற்றி விண்ணவர் தலைவா போற்றி 

மாதொரு பாகா போற்றி மறுசம யற்கண் மாளப்[செய் 

பேதகஞ் செய்வாய் போற்றி பிஞ்ஞசா போற்றி யான் 

பாதக மனைத்துற் தீர்க்கும் பராபரா போழ்றிபோற்றி, 

தீநச்சிற்றம்பலம், 

 



டே 

கணபதிதுணை, 

சைவதூஷிணபரிகாரம். 

ணதல்டு 279 20௩ 2) நெலவைை 

முதலாவது 

பதிப்பிரகாணம். 
பாதிரியே! அணா 

பெருக் கருணையினாலே, படைச்சல் காத்தல் அழிச் 

தல் மல்றத்தல் அருளல் என்னும் பஞ்ச இருத் இதயங்களையும் 
தம் பிரயோசனங் குறியாது அன்மாச்களது பிரயோசனங் 
குறிதிதுச் செய்சருளும் பதி ஒருவரே என்றும், அவர் முற்ற 
றிவு வரம்பிலின்பம் இயற்கை யுணர்வு தன்வயம் குறைவிலா 
றல் வாம்பிலாற்றல் என்னும் ஆறு குணங்களும் நிறைந்ச 
சிவனே என்றும், நாங்கள் மெய்க் நூல்களெனச் தணிநர்ச 

வேதாகமங்கள் உணர்த்துகின்றன. அதுபற்றி அச்சிவனையே 
நாங்கள் வழிபடுசின்றோம். ஆசலால், நாங்கள் சைவர்கள் என 

ட்படிவோம். நீ இச் கருச்சைச் சிறிதாயினும் ஆராய்ந்து அறி 
யாது, எங்களைப் பலரைச் செய்வம் என்று வணங்கும் அஞ் 
ஞானிகள் என்று இகழ்கின்றாய். யெசோவர பரி*த்தாவி 
இறிஸ் த என்னும் பலலூத் தெய்வமென்று வணங்கும் ௮ஞ் 
ஞானி நீயே. 

திவனையேயன்றி விஷ்ணுமூசலிய பிறரையும் ஸீங்கள் 
வணங்கச் சாண்டின்றேனே என்பாயாடில், சத்தியம் 8 
சொல்லிய) ஆயினும், நாங்கள் அவர்களைப் பாம்பொருளா 
இர ப தளெனச்கொண்டு வணங்குவ இல்லை; பதியாகிய ௮ச் 
சிவனுடைய அடியார்க ளெனச்சொண்டு வணங்குகின்றோம். 
கடவுளையேயன்றி அவருடைய அடியார்களை வணங்குவது 

தகுதியன்நே என்பாயாடுல், €வனானவர் சம்முடைய அடி 
யார்களை வழிபடுபவர்கள் தம்மையே வழிபடுபவர்சளென் றும், 

சீரம் அவ்வடியார்களை அ.திட்டித்து நின்று அல்வழிபாட்டை
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எற்று து செய் சவர் சளக்கு அனுக்கிரகம் செய்வாரென் றார், 
சம்மூடைய அடியார்களை சிர்இப்பவர்சள் சம்மையே றிர்இப் 
பவர்கள் என்றும், சாம் அர் சிக்தையின்பொருட்ட அவர்களுக் 

குச் சண்ட  செய்வாரென்றும், வேசாகமங்களிலே Bomar 
ய்மலர்ந்சருளி யிருக்னெ றமையால், அவ் வணச்கக் சகுதியே 

யாம், ட 

 உன்சமய நாலாதய விவிலிய நாலிலும், ௮,இ ஈ௮-அ.ி, 
௨. வசனத்தில் ஆபிரசாம் சேவதூதர்கள் மூவரைப் பூமிக்கு 

கேசாப்ச் சாழ்ந்து வணங்ொன் என்றும், யோசு. டூ-அ தி, 
௪௪. வசனத்தில், யோசுவா யெகோலாவின் சேனைச் சிபி 
யைச் சரையிலே முகங் குப்புறவிழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி 
னான் என்றும், மத், ௦ ௫-௮ இ. ௪0, வசனஜ்இல் ௨ உள் சேவ 
இய இறிஷ்று தமதன்பருக்குச் செய்சவைகள் எல்லாம் தம 
க்கே செய்கவைகள் என்று சொன்னார் என்றும் சொல்லப் 
பட்டிருக்கின்றன, அவைசண்டும், நாங்கள் சிவனடியார்களை 
வளங்குதலை நீ இகழ்வது மடமையன் ரோ! ட) 

சிவனுக்கு உருவருண்டென்று உங்கள் வேதாகமங்கள் 
சொல்கின்றன வே) உருவமுடையவர் கடவுளாவது எங்கனம்? 
என்பாயாஇல், இகோ! அவருடைய உருவம், தன்னைப் பந்தி 
ச் மூலமல காரணத் இனாலே சரன் முன்செய்த சன்மானு 
சாரமாஈத் சோல் எலும்பு மூசலிய சச்த சாதுச்சளாலாகிய 

சரீரங்கொண்டு ஒரு மாசாவின் யோனிவாய்ப் பட்டுப் பிறந் த 
பெருந்துயாம் அனுபவித்து இறந்த மனிசனாகயெ உன்னு 
டைய கஇறிஸ்நுவின் உருலவப்போலும். என்று நினைந் சாயா: 
எங்கள்/வன் அப்படிப்பிறர்.ச கசையுங்கேளேம்; பேருலில் 
வாழ்ர்தண்டிறக்க கதையுங் சேட்டிலேம். அவருடைய உரு 
வம் ஆன்மாக்களின் நிமிச்சம் பஞ்ச கருத், இயங்கள் செய்யும் 
பொருட்டும், சம்மை வழிபடும் அடியார்சளுடைய தஇியானாதிக 
CHEE எளிதாம்பொருட்டும், வேதாகம ங்களை ச் தோற்றுவித் 
த திபொருட் கிம், தபாது அருட்சச்/ இயா லாச்சப்பட்ட சரீரமே 

யாம்.அப்படியாமாயில், கடவுட்டன்மைக்குக்குறைவு என்னை! 
அறிவு சிறிதும், இல்லாசவனே! சொல்லு. சிவனுக்கு அங்கப் 
பிரத தயங்க eros உபாங்கங்களெல்லாம் சிவசச் இ ரூபமா 
மென்பது ஸ்ரீவாதுளாகமச்தில் விஸ்.சரிச்சப்பட்டது. 

உங்கள்வென் பார்ல இிதேவி என்பவளை விவாசஞ்செய் ஏ 
அவளோடு உகந்து புணர்ட்சார் என்றும், அவளைப் பிரிந்தார்
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என்றும் உங்கள் ஈவபுராணங்களிலே சொல்லப்படுகின் சே; 
அன்மாக்களைப்போலச் காமியாய் இருப்பவரைப் பரம்பொருள் 

என்பசெப்படி? அவர் உங்களை இரட்சிப்பசதப்படி? என்பா 
யாகில், ஆண் பெண் அலி என்னம் மூன்றுமல்லாக அகதி 

மலழ்ச்சு பதியாகிய இவகத்சையே, சர்வான்மாக்களையுக்' 

தகோற்றுவித்தலால், ஆண்பாற்படுத் சப் பிதாவெனவும், சூரி 
யனுச்குச் கரணம்போல அச்வெத்துச்கு அபின்னமாயள்ள 
சச்தியையே, , நிமிச தகாரணமாகிய அச்சிவம் MEO FGM a 

இயற்றுசற்குச் உணைச்சாணமா யிருச்சலால், இபண்பாற் 

படுத்து மாதாவெனவும், ௮ச்வெம் அச்சச் திியாடு கம உர் 
தியோடுததுச் சங்கற்பித்சகூயே, seamen ord sors) தோற் 

இச்துச்குச் சாரணத் தொழிலாசையால், உகந்து புணர்தல் 
எனவும், அச்சங்கர்பம் இல்லாமையையே, பிரிசல் எனவும் 
சொல்லியசென்றறிக. இந்த ரசுசயம் சமாக கொடுக்கும் 
ent Sarna Sapte வெளிப்படும். இவ்வண் மையை 
அறியாமலும், இவ. ராணச்களிற்றானே பலவிடங்களிலே 
சிவன் இணவம் மாயை கர்மம் என்னும் மும்மலங்களையும் 
அநாதியே யில்லாசவரொன்றும் ஞானக் சானுருவாயே நாயகர் 
என்றும் சொல்லப்பட்டிருத்சலால், அவர் பார்வ இயைப் புண 
ர்ந்சார் பிரிந்சார் என்பன முதலியவத்றிர்கு வேறு பொருள் 
இரு தீசல் கூடும்; நாம் அதனை ஆராயாமல் ,இகழ் சல் தருதி 
யன்று என்று Ae Gung லும் எங்கள் கடவுளை வாயில் வந்த 
படியே தூஷித்துச்சொண்டு திரியும் ௮ இிபாசசனாியநீ, உன் 
விவிலிய நூலிலே சலோமோன் எழுதிய உன்னத சத்தியே 
கிறிஸ் துவாயெ புருஷன் ஒரு பெண்ணைச்சண்டு மயங்கினான் 
என்றும், அவளுடன்கூடீ மூழ்க்சான் என்றும், அவளுடைய 
அழகைப் புகழக்சானென்றும், அவளைப் பிரிந்சானென்றும், 

அதனால் அவள்*அயருர்றுச் சேடிச்திரிந்சாளென்றும் கொ 
ல்வதை நிர் தியாது அ௮ங்கீசரிப்பது என்னை? 

இன்னும் மேசனூல்களாகயெ வேசாசமக்களிலே ,கூறப் 
பட்ட விஷயங்களுட் பல சவபுராணங்களிலே குறிப்பாகப் 
பொருள்கொள்எச் இடக்கும். அது ஸ்ரீமம் மாணிச்கவாசக 
eBid sor முசிலிய சிவானுபூதிமான்கள் இயற்றிய பல சாத் 
இரங்களாலும் க குருசம்பிரதாயத்சாலும் தெள்ளிதிற் / றுணியப் 
பட்டது. மலபரிபாசம் உடையவர்களாய், சைவாசாரியர்களை 
அடைந்து வழிபட்டுக் கேட்டில், அவர்கள் செவபுராணங்களு 
'ச்கு மூசனூல்களோடு விரோதமறப் பெரீருள் உணர்ச்துவார் 
கள், ௮வைசமோ எனக்கு விளங்கச் சொல்லல்வேண்டும் சுன்
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பாயாகல், சவதூஷணம் கோமாமிசபக்ஷணம் மு,சலியபெரும் 
பாதங்களே செய்யும் ௨ உனக்கும் உன் போலிகளுக்கும் அவை 
களைச்சொல்ல, எற்களுக்குச் சிவனுடைய அனுமதியில்லை. நீ 
இவ்வுண்மையை அறியாது, சவெபுசாணங்களிலே குறிப்புப் 
பொருளாகக் சொள்ளற் பாலன வற்றைச் செம்பொருள்சகக் 
கொண்டு, அதுவே மெய்ப்பொருள் என்று துணிந்து, ,சற் 
சமய லக்கணங்களெல்லாங் குறைவற அமைக்ச சத் திய சமய 
மாய எங்கள் சைவச் இன்மே2ல குற்றங்கள். ஏற்றப் UGe 
தமை மண்குதிரையை நம்பி ஆற்றின் வழிக்சொள்ளப் புகு 
திமைபோலும், 

இரண்டாவது 

புண்ணியஸ்தலப்பிரமரணம், 
  ஸு 

இன்கொடி சட்டப்பட்ட சேசமெக்கும் தன் அணைசெ 
ல்லும்படி அ.ரஏயற்றும் இராசாவானவன் குறைவேண்டி னோ 
ரும் முறைவேண்டினேராம் தன்னை எளிதில்வர்்து காணும் 
படி. அத் சாணியில் வீற்றிருச்சல்போல, சர்வலோசா இிநாயக 
ராகய சிவன் சம்மாலே பயன்பெற விரும்பிய சர்வான்மாக்ச 
ஞம் தம்மை வந்.து வழிபட்டு உய்யும்படி இசம்பாம் மூசலிய 
தலங்களிலே விசேஷமாக எழுக்சுளியிருப்பார், ஆசலால்), 
அவைகள் புண்ணிய ஸ்சலங்களெனப்படும். இராசாவானவன் 
சன்னாணை சன்தசேசமெங்கும் செல்லினும், சர்வ வியாபக ssl 
வமும் ர்வஞுருக் தவறும் இல்லா தவனாகையால் சமஸ்தரும் 
தன்னை எ ளிதிற் காணும்படி. அ.த்தாணியில் வீற்றிருக்தல் 
வேண்டும் என்பது ஒக்கும் ; கடவுள் அவனைப்போலன்றிக் 
சர்வ வியாபக த்துவமும், சர்வஞ்0ளுசச் தவமும் உடையவசாகை 
யால், அவரை எவ்விடத்தினும் எவர்களும் வழிபட்டு ௮.நச் 
கிரசம்பெற்றுச் கொள்ளலாமே என்பாயாடுல்; ௮௮ மெய்ம் 

மையே; யினும், சேவர்கள் இருடிசள் மு.சலிய பெரியோர் 
கள் ஒவ்வோரிடம்களிலே சடவுளை அன்போடு பூசித்து இவர் 
சச். இகாரிய சரீரங்கொண்டு தங்களுக்குப் பிரசன்னரான 
போது, Huo வணங்டத் HHS gH தாங்கள், தாங்கள் விரு 
ம்பிய வரங்களைப் பெற்றபின்பு, அவரை நோக்ட இருபாசமு 
சி.இரமாசய சுவாமீ! தேவரீர் கர்வ வியாபியாயினும், அடியேங் 
கவ் சேவரீரைப் பூசிச்ச இந்த ஸ்சானத்திலே சதாகாலமும்
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விசேஷாாச எழுக்தருளியிருக்து, இவ்விடச்தில் வந்த சேவ 
ரீரை வழிபடும் சர்வான்மாக்களுக்கும் விசேஷ பக்தி ஜளிப் 
பித் து, அவர்கள் செய்யும் தானங்கள் தவங்கள் ஒன்று அனக் 
கமாய் விருச்தியடையவும், அவர்கள் முன்செய்த பாவங்கள் 
குறையவும், அவர்களுக்கு அநுக்சரகம் செய்தருளும் என்று 
பிரார்த் இச்சு, வேண்வொர் வேண்டியதே யீவாராசிய அக்கட 
வுளானவர், ஆன்மாவானது சரீரமுூழுதும் வியாபித் இருப்பி 
னும் சாக்கிரமுதலிய அவஸ்தைகளிலே விசேஷமாத நிற்பது 
போல), சாம்” அங்கிங்செசைபடி எங்கும் லியாபிச் திருப்பி 

னும், அப்புண்ணிய ஸ்சலங்களிலே விசேஷமாச எழுந்தருளி 
யிருப்பாராயினார் என்று சவெசாச் இரங்கள் செப்புகின் றன. 

௪. இரா. ௧௯. ௮. இலீசா சேவமலையாகிய ஒ?ைப்பைச் 
சேர்ந் சான்.யாத். ௩, ௧, ௫, மோசே ஒரேப் என்னுக்தேவ.௦லை 
யைச் சோட் சான், யொகசோவா நீ இக்சஸ்சானச் இற்குச் சமீ 
பிச் துவராசே) நீ ரிற்குமிடம் பரிசுத்சமுள்ள பூமி) உன்பாத 
சடசைஞயசக் காலிணின்று சழற்றிவிடு என்றார். ஷே கக, ௨, 
௧௨, னாம் வனச்இிற்போய் அந்த வனத்திலிறங்கினார்கள்) 

இஸாவேலர் அங்கே மலைச்செஇிராசப் பாளையமிறங்கிய 
பின்பு, மோசேதேவ சந்சிதியிலேறினான்.நீ சனங்களைகோக்கி 
நீங்கள் மலையிலேருதபடிக்கும், அ தினடிவாடிச்சைத் சொ 

டாசபடிக்கும் எச்சரிச்கையாயிருங்கள்என் சொல்லி, ௮இன் 

சுற்றிலும் ஒரு எல்லையைக் கூறிச்துவிடு. மலையைத்சொடுகற 
எவனும் நிச்சயமாகக் கொலைசெய்யப்பவொன், சங். ௬. ௪௪. 
சயோளிலே வாசமாயிருக்கிற யெகோவாவைக் இர்த்தனம் 
பண்ணுங்கள். டை கூச, ௯, நம்முடைய சேவனாகய யெகோ 
வாவைக்குறிச்து மேன்மைபாராட்டுங்கள், அவருடைய பரிசுத் 
தமலையில் ஈமஸ்மாரம் பண்ணுங்கள். க, சாமு, ௨0. ௬. நான் 
எங்கே என்று உமதுபிசாகேட்டால், தாவீது தன்னூராகிய 
பேச்லகேமிலே தன்வமிசத்தார் யாவரும் வருஷாந்தர பலி 
யிடுகிறபடியால் அங்கே போகும்படி என்னிடத்தில் வரும் 
திச்கேட்டானென்று சொல்லும். ஜே. ௪0. ௬. டு, தேவனு 

5G ஆராதனை செய்யும்படி பெத்சேலுக்குப் போடுற மூன்று 
மனிதர் உன்னைக்ஈண்டு சந்இிப்பார்கள், அப்பால் பெலிஸ் இ] 
யரின் பாளையமிருக்கற தேவமலைக்குப்போலாய். ௨. பேதுரு 
௪. ௧௮. அவருடனே நாங்கள்பரிசு த் தமலையிலிருர்சபொழுது 
வானத்திற்பிறந்ச அக் சா சத்சத்தைக்கேட்டோம். ௧. இரா, 
௧௧, ௧௬. நான் செரிந்துசொண்ட யெருஷலே மின்றிமித்த 
மூம்) ௧, நாளா, ௨௩. உடு, இஸுவேலரின் தேவனாயெயெலோ
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வாசசாகாலமும் மெருஷலேமில்வாசம்பண்ணி, தமது சனங் 
சளுக்கு ஆறு சிலைக் கொடுச்தார். எஸ்ரா: ௧. ௨, ௩. பாமண்ட 

லச்திலுள்ள சேவறயெ யெகோவா, பூமண்டலச்திலள்ள 
சகல இராச்சியங்களையும் எனக்குத் தந்துவிட்டார், பூசாசே 
சச்திலுள்ள யெரூஷலேமிலே சமக்கு ஒர தலயச்சைக் கட் 
மம்படி எனக்குச் சட்டளையிட்டி ருக்க ரர், அவருடைய எல் 
லாச்சனங்களிலும் எவன்உங்களுக்குள் இருக்கிறானே, அவன் 
சேவளுகிய யெகோவா அவனோடிருப்பாராச) அவன் பூசா 
சேசத்திலுள்ள யெருஷலேமுச்குப்போய், அவருக்கு ஒரு 
ஆலயத்சைச் சட்வோனாக. யெரூஷலேமி லிருக்றெ இஸர 
வேலரின் சேவனாகிய யெகோவாவே சேவன், யோவா, ௪, 

௨0.எங்கள் பிதாக்கள் இந்த மலையில் அராசனைசெய்சார்கள், 
நீங்களோ தொழுதுகொள்ளவேண்டிய ஸ். சானம் யெரூுஷலே 
மில் உண்டென்று சொல்லுகிறீர்கள் என்றாள். மத். ௪, டு, 

பிசாசானவன் அவரைப் பரிசுச்ச நசடச் இற்குச் கொண்டு 
போய் அவரைச் சேவாலயச் தின்மேல் ௨உபரிகையில் நிறுச் இ 
மத், டு. ௬டு, யெர”ஷலேமைக் சொண்டு சச்தியம்' பண்ண 
லாகாது; அது மசாராசாவின் நகரம், 

சலோமோன் யெகோவாவை நோக்கிச்செய்ச விண்ணப் 
பம். ௨, நாளா, ௬. ௧௭--௨௧. இஸாவேலின் சேவனாகிய 
யெகோவாவே, உமது தாசனாயெ தாரவீ அக்கு நீர்சொல்லிய 
வாக்கு மெய்ப்படும்படி அருள்செய்யும். சேவன் நிச்சயமாய்ப் 
பூமண்டல.ச் இலே மனிதருடன் வாசம்பண் ணுவாரா? வான 
மும் வானங்களுக்கு மேலுள்ள வானமும் உம்மைக்கொள் 
ளாசே; கான் கட்டினவீடு உம்மைச்செரள்வது எப்படி! என் 
சேவனாய யெகோவாவே, உமது அடியான் செய்யும் பிரார்த் 
தனையின மேலும் விண்ணப்பச் தின்மேலும் சிந்சைவைத்தரு 
ளும்; உமது அடியான் உமது சமுகச் இல் இடும் ஒல ச்சையும் 
அவன் பிரார். த சனை யையுங் கேட்டருளும். எனது ராமம் 
அதில் சிறுச்சப்படம் என்று நீர் குறிச்ச இந்ச ஸ்சானத்து 

க்கு நேரே, உமது அடியான் செய்யு: 2 பிரார்த்தணையைச் சேட் 
சும்படி இரவும்பகலும் இந்த வீட்டின் மேல் நீர் கண் இறக 
Baus க, உமது அடியானும் உமது சனமாகிய இஸார 
ே பலரும் இந் சஸ்தானச்துச்கு நேராய்ச்செய்யும் விண்ணப் 
பங்களைச் கேட்பீராக. ழூ, ௬௨, ௬௩. மேலும் புறச்சேசச் 
சார், உமது மகாநாமத்சையும், உமது வலிமையான கரத்தை 

யும், ஒங்கெய உமதி புயத்சையுங் குறித்துச் கேட்டிருப்பார் 
சளே; ஆசலால் உமது சனங்சளாயெ இஸாவேலரிலே சே
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ரச அவர்சள், உமது நாமச்தினிமித்சம அரசேசச் இலிரு 
துவம் த, இந்த அலயச்துக்கு நேசாசப் பிரார்ச்சனை பண்ணி 
ஞை, நீர் உமத வாசஸ்தல:மாகய வானத்தினின்றம் கேட்டு, 
உமது சனங்களாகிய இஸரவேலஸாப்போலவே, பூமண்ட 
லகீ.திலுள்ள சகல சனங்களும் உமது நாமத்தை நுறிந்து 
உமத்குப் பயப்படும்படிக்கும் நான் கட்டின இந்த அலயத் 
அக்கு உமது காமம் இடப்பட்டசென்று அறியும்படிச்கும், 
அந்தப் புறச்தேச்சார் உம்மை நோக்ூப் பிரார்த் இப்பசெல் 
லாவற்றையும் அவர்களுக்குச் செய்சருளும், 

யெகோவா சலோமோனுக்குச் செய்ச வாச்குச்சச்சம்:..- 
௨. நாளா. ௭, ௧௨-௧௬. யெகோவா இரவிலே சலோமோ 
ளுக்குச் தரிசனமாக, அவனை நோக்கி, நான் உண் பிரார்த் 
pier cous கேட்டேன், எனக்குப் பலியிடும் வீடாக இந்த 
ஸ்சானத்சைச் தெரிந்துகொண்டேன், மழை பெய்யாமல் 
நான் வானச்சை அல்டச்சாலும், சேசச்சை அழிக்கும்படி. 

வெட்டுக்கிளிகள் வசக்கட்டளையிட்டாலும், நான் என் Fey 

களுஃகுள்ளே கொள்ளைநோயை அனுப்பினாலும், என்னாமம் 
தரிச்சப்பெற்ற என் கனங்கள் தங்களைச் சாழ்த் இப் பிமார்ச் 
தனைசெய்து,என் முகச்ைசஈச் தேடிச் தங்கள் அன்னெறிகளி 
னின்று இரும்புவார்களாசில், நான*வானத்திணின்று சேட்டு 

அவர்சள் பாவச்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்தை ஆற்று 
(வேன். இந்ச ஸ்சானச்திற் செய்யப்பமிம் பிசார்த்சனைக்குக் 
சண் இறந்து செலிசாய்ப்பேன், என் நாமம் சதாசாலமும் 
இத ஆலயச் திலே தங்கும்படி, நான் இசைத் தெரிந்துகொ 
ண்டு பரிசு,ச தப் படுத்தினேன். என் கண்ணும் என்மனமும் 
சதாகாலமும் இதிலே “தித் இருக்கும், 

இவ் வானக்களினாலே உன் கடவுளுக்கும் விசேஷ 
ஸ் சலயகள் ௨உண்டிடன்பது துணியப்பகெனெறது. oy gece 
டும், நாங்கள் சிவனுக்கு விசேஷ ஸ்.தலல்கள் உண்டென்று 
எங்கள் சாத்திரங்களாலே துணிந்து, அவைகளுக்கு யாத் 
திரை செய்தலை 8 இகழ்வது அறியாமையன்றோ! 

  

மூன்றாவது 

ஆலயப்பிரகரணம். 

என்னை வட 

.. /ண்ணியஸ்சலங்களிலே அறிவுள்ளவர்களும் அறிவில் 
லக தவர்களும் ஆய சகலருங் கூடிச் கடவுளை அன்போடு
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வழிபட்டு உய்யும்பொருட்டு விதிப்படி. ஆலயங்களைச் ஈட்டிப் 
பிரதிட்டை பண்ணுதல் புண்ணியமென்று சைவாகமங்கள் 
சொல்லுகின்றன. 

யாத், ௬ட.ம் அதிசாரம் கொடங் ௪0-ம் ௮ இகாரம் 
வரைக்கும் மோசே என்பவன் உன் சேவனுடைய ஆஞ்ஜைப் 
படி. அவனுக்கு ஒரு ஆவாசச்தை உண்டாகிப் பிரதிட்டை 
பண்ணினான் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ௨. நாளா, ௬. 
GIG இஸாவேலின் சேவனாகிய யெகோவாவுக்கு ஒரு ஆல 
யங்கட்ட என் பிதாவாகிய தாவீது அபிப்பிராயங் கொண்டி 

ருக்சார்; யெகோவா என் பிதாவை நோக்கி, என்போல் ஒரு 
ஆலயங்கட்ட நீ அபிப்பிராயங் கொண்டாய்) நீ கொண்ட 

அபிப்பிராயம் நல்லது; ஆனாலும் நீ அந்த ஆலயச்சை க் சுட்ட 
மாட்டாய்) உன்னுசதாச்திற் றோன்றும் புசிதினே என் 
பேரால் ஒரு ஆலயம் கட்லோன் Ete ன்று சொல்லியிருக்சார். 

க, இராசா. ௬ம்,௮-ம் அதிகாரங்களில் ௪லோமோன் யெருவு; 
ேமிலே உன் சேவனுக்கு ஒரு ஆலயத்தைக் கட்டிப் பிர 
Aco செய்சானென்றும், எஸ்றா, ௬-ம் அ.திகாரச்திலே 
யெரூஷலேமிலே உன் சேவனுடைய ஆஞ்ஞைப்படி ஆலயம் 
இரும்பவும் கட்டிப் பிர நிட்டை செய்யப்பட்டதென் றும் சொ 
ல்லப்பட்டிருக்கின்றது, 

இவ்வாறே உன் கடவுளுக்கும் ஆலயங்கட்டிப் பிரிட் 
டை செய்தல் புண்ணியமமன்றும், அசனைப் பலர் கெய் 

தார்கென்றும், உன் சமயரால் பேசுகின்ற த. .தஃதுணர்க் 
தும்) நாங்கள் எங்கள் கடவுளுக்கு ஆலயங்கட்டிப் பிர திட் 
டை செய்தல் புண்ணியமென்று எங்கள் சாச் திரங்களாலே 
செளிந்து, அவ்வாறு செய்சலும் அங்கே கூடி. அவரை வழி 
படுதலும் விருதாவென்று நீ புலம்புவது என்னை 1 

  

நான்காவது 

இலிங்கப்பிரகரணம். 

seem ONG gE tell 

வியச்சலில்கம் ௮வ்வியச் தலிங்கம் வியச்சாலியத்த விங் 
கம் * என்னும் மூவசை இலிங்கங்களை, வரிவடிவெழு.ச்ை 

ப அவவ வய வவ லவை ம 
  

பு வியத்தவிங்கம்--எல்லா அவயவங்களு ம வெளிப்பட, 
ழ.ருச்கும் சந் இரசேசார் முதலிய இருபத்தைந்து விச்சு.
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ஒலிவடிவெழுச் திற்கு அறிகுறியாகக் சொச்ளு தல்போலச்சட 
வுளுக்கு அறிகுறியாகவும், அதிட்டேயமாகவும் கொண்டு 
அவசை அவற்றினிடச்தே விதிப்படி ஆவாகனம் பண்ணிப் 
பூரித்து வழிபடில், பாலான பசுவினுடம்ெங்கும் வியாபி 
சீ.திறாப்பினும், சன்றைசக்கண்டபொழுது முலைவழியாகவே 
ஒழுகு சல்போல, அவர் சாரம் சமஸ்தப்பிரபஞ்சதச்தும் நிறைந் 
இருப்பினும் அவ்விலிங்கத் துவாரத்தால் அருள் செய்வார் 
என்று சிவாகமங்கள் செப்புகன்றன. 

யாத். ௨௫-ம் அ இசாரத்திலே யெகோவா மோசைகோக்கி, 

தம் மாச்தினாலேஒருபெட்டிசெய்த, அசைச்செம்பொற்ற 
கட்டால் மடி, அதன்மேல் செம்பொன்னினல் ஒ*௫ருபா 
சயம்பண்ணி, அம். சக்கிருபாசயச்தின் இண்டோராச் இற்கும் 

பொன்னினால் இரண்டு கெரூபிகளென்னும் விச்சிரகங்களை 
யுண்டாச்்இ), அர். சப்பெட்டிகளுக்குள்ளே சாம் எழு இக்கொடு 

_சீ.சி சாட்டுப்பச்காச்சை வைச்து, கசாசாலமும ஆராதனை 
பண்ணும்படி விதிச்சார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கன்ற து. 

ஷே. ௬டு, ௬௬, ௩௭, ௪0-ம் அஇசாரங்களில் யெசோவா வீதி 

சி.சபடி மோசே ஒரு இவாசத்சையுண்டா£ூ, பெட்டியும் இரு 
பாசயமும் கெருபிகளென்னும் விக்கிரசங்களும் செய்துமூடி 
தீது, பெட்டிச்குள்ளே சாட்சிப்பச்திச்தை வைத்து, பிரதி 

ட்டை பண்ணினானென்றும், அன்று தொடங்கி அந்தப்பெ 
ட்டிச்கு இராசனைசெய்து வந்.சார்கள் என்றும், ௮2.ற்கு ஆசா 

ரியர்களாச ஆசோனையும் அவன் சக்சுதியாரையும் சலைமுறை 

சோறும் நியமிக்கவிதித்சாரென்று௦, அநத ஆசாரியர்கள் 
செய்த ஆராசனைக்கு யெகோவா ம௫ூழ்க் த அ.நுக்கிரசம் பண் 
ணிவக்தார் என்றும சொல்லப்பட்டிருக்கன் ற௮. யாத். உட, 
௨௨, சாட்சிப்பெட்டியின் மேலிருச்சுற இரண்டு கெருப்க 
ளின் மத்தியினினு நும், இருபாசயச் துக்கு மேலாய் நான் உன் 
ச்குச் சாரினமாகி, இஸரமவல் சந்சஇியாருச்கு நான கட் 
டளையிடும்யாவையும் உன்னிட த.இல் சொல்லுவேன். (என்று 
யெகோவாசொன்ஞனார்.) எண்-௪. ௮௯. மேசே தேவனுட்னே 
பேசுற்படி சபையின இவாசத்துட் பிரவே௫ிச்கையில், தன் 
னுடினே பேசுகறவருடைய சத்தம் சாட்டப்பெட்டியின து 
, 
சள். அவ்வியச் சலிங்கம்:-- அவைகள் வெளிப்படாத தாய்ப் 

பீடமும் சிெவலிங்கமுமாய் இருப்பது. வியச்சாவியத தலில் 

| கம்:--முகமூம் சோள்களுமாச் இரம் வெவிப்பட்டிருத்கும் Rey 

விங்சம். | 

  

e
o
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இருபாசயச்தின் இரண்டு கெரூபிகளின் மச தியினின்றும் 
சோன்றச்சேட்டான்; அங்கே ௮வர் அவனுடனே பேசுவார். 
உ. சாமு. ௬,௨. கெரூபியரின் மத் இயில் வாசமாயிருக்கிற 
சேனாப இதியாயெ யெகோவாவின் நாமம் சொழுது கொள்ளப் 
படுகிற சேவனின் பெட்டி, சங். ௮0, ௪, கெருபிகளின் மச்.தி 
யில் வசிப்பவரே, பிரகாசியும். ழே. ௯௯. ௧. யேகோவா இசாச் 
சிய பரிபாலனம் பண் ணுரார்; சனங்கள் நடுங்குவார்களாக; 
அவர் கெருபிகளின் மச்தியில் வீற்றிருக்களுர், எண். ௧௬. 
௪௬.௪௮, வசனங்களிலே ஒருநாள் பூசர்சளில் வெகு ஜன 
ங்களுக்குச் சடி தியாக ஒரு வாசை சம்பவித்தபொழுது, 

ஆரோன் சீக்கிரமாக ஒடிப்போய், அந்சப்பெட்டிக்குத் தூபங் 

சாட்டி, அராசனைசெய்து வழிபட்டதனால், அவ்வாதை நீங் 
இற்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கன்ற. யோசு, ௩, ௨--௪, 
௮ இப இகள் பாளையமெங்கும்போய்ச் சனங்களை நோச்ச, உல் 
கள் தேவனாயெ மெயசோவாவினுடன்புழி.க்கைப் பெட்டியை 
யும், லேவிய ஆசாரியர் அஜைச் சுமச்சறசையுங் கண்டவு 
டனே நீங்களும் புறப்பட்டு அசர்குப்பின் செல்லுங்கள்; உங் 
களுக்கு மசற்கும் இடையில் இரண்டாயிர மூழமளவு தூர 
மிருக்கவேண்டும்; இதற்கு முன்னே நீங்கள் ஒருபோதும் 
இந்சவழியாலே போசவில்லையே; ஆகையால் ஈடச்சவேண் 
டய வழியையறியும் படிக்கு அதற்குச் சமீபமாய் வராதிருப் 
பீர்களாக என்று சொல்லிக் சகட்டளையிட்டார்கள், ஷை. ௬. 
௧௧-௧௪. வசனங்களில் இஸாவேலர் கானான் சேசத்துக்குப் 
பேரம்போது மிகப்பிர வாகிக்கும் யோர்தான் நதியைச்சேர்ந்த 
வுடனே, ஆசாரியர்கள் சாட்டிப் பெட்டியைச்கொண்டு இறங் 
இன தினால், அந்ந தியிரண்டாய்ப்பிரிந்து வழிமகொச்,ச த என் 
௮ம், சமஸ்சசனங்களும் யோர் தானைக்கடந்து தஇீருமளவும், 
ஆசாரியர்கள் அந்தப்பெட்டியைச் சுமந்துசொண் டு, அக்நதி 

யின் மத்தியிலே நின்றார்களென்றும், சொல்லப்பட்டி ருக்கி 
றது. மே. ௬-௮.இ, யெசோவா விதித்தபடி. ஆசாரியர்கள் சாட் 
சிப் பெட்டியைச் சுமந்துகொண்டு யெரீசோ ஈகாச்சைச்சுற்றி 
வந்த.இனால், ௮ந்௩கரச்தின் மதில் இடிந்து &ட£ழவிழுக்தது 
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது. ஷே, எ-௮.இ. ஒருகாள்' 
இஸாவேலர் போரிலே சச்துருச்களுக்குச் தோற்றுப் புறங் 
காட்டியோடின தினால், யோசுவாமுதவியோர் மிக வீயாகுவி 
sg, யெகோவாவின் பெட்டிக்கு முன்பாகச் சாயங்காலம் 
வசைச்கும் தரையிலே முகங்குப்புறவிழுக் தடடந்து,ச் துருகி 
களை வெல்ல வாம்பெற்ருர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின் 
ழு. ௧. சாமு, டு, ௬-ம் ௮.திகாரங்களிலே ஒருமுறை அந்தக்
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சாட்சிப்பெட்டியை இஸரவேலருடைய சழ துருக்கள்எடுசதுச் 
கொண்டுபோய்ச் சங்சள் தேவாலயத்தில் வைச்சபோது, 
அங்கேயிருந்த விக்கிரகம் அந்சப் பெட்டிக்கு முன்பாச விழு 

ந்து தலைவேறு கைவேருக வெட்டுண்டு டெந்தது என்றும், 
அந்காசெளெல்லாம் மூலவியா இயினால் வாஇிக்சப்பட்டன 
என்றும், ௮தினாலே, அவர்கள் அந் தப்பெட்டியைச் இரும்ப 
இலாகேலரிட த்திற்கு அனுப்பிவிட்டார்களென்றும் சொல் 
லப்பட்டிராக்கின்ற த. ௨. சாமு, ௬. அ௮இகாரச்திலே அந்தப் 
பெட்டியைச் "தாவீது முப்பதினாயிரம் பேரோடுபோய் ஐ 
புது இரதச்தின் மேலேற்றிக்கொண்டு வரும்பொழுது, மாடு 
சள் அப்பெட்டியை அ௮சைச்தபடியினாலே, அவ்விர ததி 
நடத்திய ஊசா, அயோ என்னுமிருவருள் ஊசாதன்கையை 
நீட்டி அதைப்பிடிச் சான் என்றும், ௮இினாுல் யெகோவா 
அவனைக்கோபித்துச் சொன்று போட்டார் என்றும், ௮து 
கண்டு சாவீ துபயந். து யெகோவாவின்பெட்டி என்னிடத்தில் 
வருவது எப்படியென்று சொல்லி, ௮சைச் சன்னிடச் திலே 
கெரண்வே விரும்பாமல், இச் தியனாகிய ஒபெ.த் ஏசோமின் 
வீட்டிலே கொண்டுபோய் வைச்சான் என்றும், அந்தப்பெ 
ட்டி அவன் வீட்டிலே மூன்றுசாமம் தங்கற்றென்றும், ௮.இ 

னிமி,ச் சம் யெகோவா ஒபெச் ஏதோமையும் அவன் குடும்பத் 
தரர் அனைவரையும் ஆ£ர்வஇத்தார்ஈ என்றும், தாவிது அசை 
அறிம் துபோய் அந்தப் பெட்டியைத் தன் நகரத்திலே கொ 
ண்வெர்து வைச்தும் பலிகொடுத்து ஆரரசனை பண்ணினன் 
என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்க்ற த. ௧, இரா, ௬, ௮. 9 GF 
காரங்களிலே தாவீ இன் குமானாகிய சகலோமோன் யெரூஷ 
லேமிலே ஒரு ஆலயங்கட்டி, அதிலே ௮ந்தப்பெட்டியை 
வைத்துப் பிர திட்டைபண்ணி, அனேகம் Gut Oster ual 
கொடுத்து, ஆராதனை செய்சான் என்று சொல்லப்பட்டிருச் 
இன்றது, 

இப்படியே உன்சமயநூலிலே, ௨&ன் தேவனாயெ யெகேோ 
வாசாட்டுப்பெட்டியையும், ௮சற்கு இருபச்சச் திலும் இர்ண்டு 
'கெருமிகளையும் வைத்து ஆராசனை பண்ணும்படி விதிச்தார் 
என்மும், அவ்வாறே மோசேழமுதலானவர்கள் செய்தார்களெ 
ன்றும், யெசோவா அந்தப்பெட்டியிலே பிரசன்னா௫க் Bey 
பைசெய்சாரென்றம், அந் சப்பெட்டியை ௮அவமதி செய்தவர் 
களைச் சண்டிச்சார் என்றும், சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 
௮தை அறிந்துகொண்டும், கோதுமை அப்பத்தையும், திரா 
பட்ச ரசத்தையும் உன் சேவனாயெ இறிஸ்துவின் சரீரமும் இர
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தீ.சமூ. மாகவேனும் அவைகளுக்கு ௮றிருறியாகவேனும் 
பாவிச்து உட்கொள்ளல்வேண்டும் என்று புதியவுடன் படிச் 
சையில் விஇச்சபடி செய்துகொண்டும், எங்களைச் சல்லையம் 
செம்பையும் வணங்கும் அஞ்ஞானிசுளென்றம், கட்வுளுச்குச் 
செய்யற் பாலதாயெ வழிபாட்டை அறிவில்லாத விக்சசங் 
சளாச்குச் செய்யும் பாவிகளென்றும், தூஷிப்பது ம.திமயச்க 

சன்றோ? அறிகுறியும் ௮ திட்டேயமூமாகய இவிங்கச் தினாலே 
காட்டப்படும் சமச்குச்செய்யும் வழிபாட்டைச் தமக்சகென்றே 
கொள்ளாது இலிங்கத்துச்கென்று கொள்ளு தற்குச் கடவுள் 
ம திமயச்ச முடையவால்லர், 

  

ஐ௩ தாவது 

அபிஷேகப்பி! காணம், 
  

இலிஸ்சங்களை AU FH அருள்செய்யும் சடவளு 

க்கு, எண்ணெய் பால் தயிர் கெய் சேன் இளரீர் மூ. சவியவை 
களினால் வி.இப்படி. அபிஷேகம் பண்ணுதல் புண்ணியமெ 
ன்று சைவாகமங்கள் சாற்றுகின்றன. | 

யாத் ௬0. ௨௨-௬௬, யெகோலா மோசேஸா) நோ 

கடி, ௮இ உச்சம சுகந்ச திரவியங்களாயெ சுச்சமான வெள் 

ளைப்போளச்தில் பரிசுச்ச ஸ்தானத்துச் சேக் சவின்படி, டுஈ 
சேக்சலும், கருவாப்பட்டையில் ௮.இற்பா தியாய உ௱டு௦ 
சேச்சுலம், சுசந்த வசம்பு ௨௱டு௦ சேச்சலும், இலவங்கப் 
பட்டையில் டு௦ 0-சேக்கலும், €சவிருட்சச்தெண்ணெயில் 
ஒருசன்னும், எடுத்து, பரிமள தைல*்சநானுடைய செய் 
கையாய்ச் செய்யப்பட்ட பரிமள சைலச்சைப்போல, அவை 
களிஞற் சத, அபிஷேசசைலச்சைச் செய்வாயாக, அது 
வே அபிஷேக தைலமாயிருச்சவேண்டும். அதினாலே சபை 
யின் ஆவாசத்துச்கும், சாட்டிப்பெட்டிக்கும், பீடத்துக்கும், 
அதின் ung Pins ளெல்லாவற்றிற்கும், இளைவிஎக்குச்சும், 
௮.தின் சருவிகளுக்கும், தாபவே இகைச்கும், சகனபலவிவே இ 
கைச்கும், ௮.தின பாச் இரற்களெவற்றிற்கும், தொட்டிச்கும்; 
அதின் பாதத்துக்கும், அபிஷேகம் பண்ணக்கடவாய், அவை 
கள் பரிசுச் சமாகும்பொருட்டு, அவைகளைப் பரிசுத்சப்படுத | 
வாயாக, அவைகளைப் பரிசிச்கிற யாவும் பரிசுத்சமாகும்,
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ஆரோனும், அவள் புச் இரும், எனச்கு “ஐசாரியக் சொண்டு 
செய்யும்படி, நீ அவர்களுக்கு அபிஷேசம் பண்ணி, அவர் 
களைப் பரிசுச்சப்படுத்துவாயாஈ, நீ இஸரவேற் சக்.ச தியாரை 
கோச்சி, உங்கள் தலைமுறைசோறும் இதுலே எனக்குரிய 
பரிச்ச்த அபிஷேக சைலமாயிருச்சவேண்டும்; இது மனிச 
ர௮டய சரீரத்தில் வார்க்சப்படாத; இகற்சொப்பாக நீங்கள் 
வேறே செய்யவும்படாது; இதுபரிகுச்சமானத; இது உங்க 

ளிடச் இதி பரிசுச்சமாயிருக்கவேண்டும்; இதற்சொப்பரசத் 
சைலமுண்டாக்குகிறவனும், இதில் எடுச்.து அந்நியன் மேல் 
வார்க்கிறவனும் சன ஈனங்களினின்றும் சே இச்சப்பலவொன் 
என்று சொல்லென்ளூர். 

இப்படியே உன்சமயநூவிலே அபிஷேகம் விதிச்கப்பட் 
டமை கண்டும், காணாசார்போல நீ நாங்கள் அபிஷேகம்பண் 

ணு சலைச்சண்டு, விக்கிரகங்களுக்கு அபிஷேகம் பண்ணின 
னாலே பயனில்லையென்று பிதற்றுவது நீதியா ? 

  

ஆரே வன் 

நைவேத்தியப்பிரகாணம், 
ee YESS OR 

இவிங்கங்களை அதிட்டித்து அருள்செய்யும் சடவுளுக்கு 
அன்னம் பால் பழம் மோதகம் முதலியவைகளை விதிப்படி. 
நிவே சனம் பண்ணுதல் புண்ணியமென்று சைவநால்கள் 
Gene gy Gar Dor. 

யாத், உட ௩0. என் சக்கிதியில், டத் தின்மேல் நித்த 

மும் சமூகச்சப்பம் வைச்சகவேண்டும். எண். ௬. ௧௪-௧௪. 
தகனபலிக்குப் பழுசற்ற ஒருவருஷத்தாட்டுக்குட்டியையும், 
பிசாயச்ரித்ச பலிக்குப் பழுதற்ற ஒருவருஷத்துப் பெண் 

ளுட்டுக்குட்டி யையும், ஸ்சோச் இரப்பலிக்குப் பமுசற்ற ஓரா 
'ட்டுச்சடாவையும், நைவேச் தியச்துச்கு ஒரு கூடையில் எண் 
ஹணெயிற்பிசைந்ச புளிப்பில்லாத மெல்லியமாவினாற் Oris 
௮ இரசங்களையும், எண்ணெய் தடவப்பட்ட புளிப்பில்லாத 
அடைகளையும், பானபலியுடன் யெகோவாவுக்கு நைவேதி 

தியமாகக் சொண்லவெரச்கடவன். அவீ்வகளை அசாரியன் 
“யெசேரவாவின் சந்கிஇயிற்கொண்வெந்து, அவனுடைய பீரா
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088 சபலியையும்” அவனுடைய சசனபலியையும், ரிவேச 
னம்பண்ணி, ஆட்டுக்சடாவைச் கூடையிலுள்ள புளிப்பில் 
லாச அப்பங்களுடனேகூட, யெசோவாவுக்கு ஸ்சோ் இர 
பலியாயிடச்சடவன்; அன்றியும் அசாரியன் மைவேச்தியச் 
அடனே பானபலியைச் செலுச் தலானாச. லேவி, ௨௪ -௫.... 
சு-நீ மெல்வியமாவை எடுத்து ஒவ் வாரு அப்பம், ஒரு ஏபா 
விற்பத்தில் இரண்டுபங்குள்ளதாசப் பன்னிரண்டு அப்பஞ் 
சுடவேண்டும். நீ அலைசளை யெசோலாவின் சந்சிஇியில் பரி 
சுச்சபீட ச் இன்மேல் ஓவ்வொரு அடுக்கல் அவ்வாறு இருச் 
சும்ப இரண்டு அடுச்சாசவைச்து யெகோவாவுக்கு அச்சினி 
பிலிடப்படிம் ஞாபசக்குறியாயெ கைவேச் இியமாகும்பொரு 
ட்டூ,அடுச்குச்சோறுஞ் சுச்ச குர் அருவையிடச்சடவாய், துவை 
ஈளை ரிச்இயவுடன்படி.ச்சையாய் இஸாவேல்சந்ச தியார்கையில் 
வாங்கி ஒய்வுநாள்சோறும் யெகோவாலின் எட்ரிஇயில் அடுச்சி 
லைக்கச்சடவன். ரிச் இயரியமமாச யெசோவாவுச்கு அ.ச்சனி 
பிலிடப்படும் கைவேச் தியக்களுச்குள் அவைகள் மிகவும் பரி 
சுசசமானவைசளாசையால் அவைசள் அரோனுக்கும்” அவன் 

பு.ச திருக்கும் உரிச்சாகும்; அவைகளைப் பரிசுத்த OM ETON 
HoH பு9ச்சச்சடவர்கள், இன்னும் நைவேச்தியச்சைச்குறி 
சீத யாத், ௨௬-ம் அதிகாரத்திலும் லேவி. ௨, ௬, ௪-ம் ௮.இ 
காரங்சளிலும் பிறவிடங்சளிலும் விரிவாசச் சொல்லப்பட் 
மருக்ன்ற த. இங்சே எடுச்அுச்சொல்லிற்பெருகும். 

.. இப்படியே உன் சமயநாலிலும் நிவேதனம் விதிச்சப்பட் 
டமை சண்டும், நீ நாங்கள், எங்கள் கடவுளுக்கு நிவேசனம் 
பண்ணுசதலை அறிந்து, நீங்கள் அள்னம், பழம் முதலியவை 
சளை இலிங்கச் தச்குமுன் படைக்கிறீர்களே; அது௮வைகளை 
உண்ணுமா என்று இகழ்ன்ருய். இதனால் பூர்வசாலச் நிலே 
உன் யெசோவா பசியினால் தமச்குமுன் படைத்தவைகளை 
உண்டாரென்பதே உன் தருச்தென்று Carer pier og. 

எழாவது 

அபதபப்பிரகரணம். 
PI im 

இலக்கங்களை அதிட்டிச்து அருள்செய்யுங்கடவுளை ச் 
அபதீபங்களினாலே " விதிப்படி பூத்தல் புண்ணியமென்று 
சவாசமங்கள் சொல்னெறன, ர
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பாத், ௩0, ௬௩௪-௨௩௬, யெகோவாமோசேயை கோச்இ 
வடீக்ச வெள்ளைப்போளமும், குங்கிலியமூம், சாம்மிராணியு 
மரிய சுகக்த.திரவியங்களையும், பரிசுச் சமான குர். தருவை 
யும் சமரிரையாக எத்து), பரிமளசைலச்சாரன் செய்கிற ௪ 
போலீ அவைசஜைச்சலக்கு நிர்மல பரிகுத்சசார்ச தூபமாச்கு 

வாயாக, அதில் ஒருபங்கை இடிச்துப் பொடியாக்கி, நான் 

உன்னைச் சர் இக்கும் சபையின் ஆவாசச்இலிருச்கும் சாட்சிப் 
பெட்டீக்கு' ன்னே வைச்சவேண்டும். அது உங்களுக்கு 

மிசவும் பரிசுத்தமாயிருக்கவேண்டும். லேவி, ௨௬ த௨. ௪௩ 
யெகோவாவின் சர்ரிஇயிலிருக்கும் லே இிசையிலெரியும் நெரு 

ப்புத் தணல்களினாலே சன் தாபகலச ச்சை ரிறைத்து,தூளாச் 
சப்பட்ட சுசந்த தபவர்க்கச் தில் தன்கைநிறைய அள்ளிச் 

இரைக்குள்ளே சொண்டுவக்.௪ு, . சான் சாசாதிருக்கும்படி 

தூபமேசம் சாட்டிப்பத்தரச்தின் மேலிருக்கும் இருபாசய 

ச்சை மூடத்சக்ச,சா*ஆ யெகோவாவின் சந்நிதியில் ௮ச்னி 
பின்மேல் தாபவர்க்கச்தைப் போடக்சடவன், எண். ௧௭௬. 
cert திபசலசச்சை எடுத்து வேதிகையின் அச்கிளியை 

அதிலிட்டு, ௮ தின்மேலே அபவருக்கக் தாலிக் சபையினிட 

*்திற் £க்கொமாயோடி அவர்களுக்குப் பிராயச்சித்தஞ் செய் 

என்றான். யாத், ௩0. ௭. ௮, ஆரோன் சாலைதோறம் விள 

ச்குகளைச் சோடிக்கும்பொழுகு அ.தின்மேஜே *சுசந்ச தப 
மிடக்சடவன், மாலையில் விளச்கேற்றும்பொழுதம் ௮இன் 
மேலே சகந்ச தூபமிடச்சடவன், இதுலே உங்கள் தலை 
முறைசோறம் யெசோலாவின் சந்நிதியில் இடவேண்டிய 
டிய ரிச் இய தாபம். வெளி. ௮. ௩.--௫, வேறொருதசன் தப 

ங்காட்டும் பொற்கல$த்மைப் பிடித். துவந்து வேதிகையின் 

அருசே நின்றான்) சங்சாசனச்துக்கு முன்பாக இருந்த 

பொன்வே இசையின்மேலே,எல்லாம் பரிசுத்சவான்௧ளுடைய 

பிரார்த்சனைகணேடும் இடும்பொருட்டு) சுசந்த தாபவருகி 

கம் அவனுச்குச் கொடுச்சப்பட்ட து. பரிசு ச்சவான்களுடைய 

பிரார்த்சனைகளோடே சுகந்த வருக்கங்சளின் புகை) தூத 

னுடைய சையினின்று தேவனுக்கு முன்பாக எழும்பிற்று, 
பின்பு அந்தத் தூதன் தாபகலச.த்தை எடுச்து, அதை வேதி 

கையிலுள்ள ௮ச்சனியினாலே நிரப்பிப் பூமியிலே வீச, சச்.தங் 

களும், இடி மூழச்கங்களும், மின்னல்களும், பூமியதிர்தலு 

முண்டாயின, 

இல்வாறே உன் சமயநாலிலே யெசகோவாச் தமக்குத் 

அபமிட விதித்தாரென்றும், அவ்வாறே அவர் பத்தர்கள்
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செய்சார் என்றும் 'சொல்லப்பட்டிருச்,சல் சுண்டும், நாங்கள் 
எங்கள் சடவுளுச்குத் தூப தீபங்காட்டுசலை நீ இஃழ்வது மூட 
தீதுவமே. 

  

எட்டாவது 

தபப்பிரகாணம். 

இவாலயங்சளிலே இருவிளச்சேற்றுதல் புண்ணியமெ 
ன்ற சைவநூல்கள் சொல்லுடன் றன. 

லேலி. ௨௪. ௧-௪, பின்னும் யெகோவா மோசேயை 
நோக்கி,ரிச்சமும் விளச்செரியும்படிக்கு இஸாவேல் சந்ததியா 

ரிடிச் கப் பிழிர்ச ”சலிருட்சச் இன் சுச்சமானஎண்ணெயை 

உன்னிடச் இல் கொண்டுவரும்படி அவீர்களுக்குக் கட்டளை 
WO; அரோனான௨ன் சபையின் ஆவாசத்தில் சாட்டப் பத்: 
இரத்தின் இசைச்சிலேக்கு வெளியே சாயங்காலந் Ogre ag 

விடியற்கால பரியந்சம் யெகோவாவின் சக்கிதியில் நித்தமும் 
ஏற்றக்கடவன்; இது உங்கள் தலைமூறைதோறும் ரிச் இய 
நியமமாயிருக்கும். அவன் பரிசுத் தச் இளேவிளச்சன் அகல் 
களை யெகோகாவின் சந்றிதியில் ஒழுங்குப் படுச் தவேண்டும். 
ung. og ௨௦. ௨௧, வசனங்களிலே மேற்கூறியவாறே 
சொல்லப்பட்டிருக்கிள்றது, எண். ௮, ௪-௪. யெசோவா 
மோசேயை கோக்க, அரோனுக்கு, நீ விளக்கேோறும்போது 
ஏழு தீபமும், இளைவிளக்குச்சண்டிற்கு நேரே ஒளிகொடுக்ச 
வேண்டும் என்று சொல் என்றார். மெகோவாமோசேக்குச் 
கட்டளையிட்ட பிரகாரம் சோன் இளைவிளக்குச் சண்டிற்கு 
நேரே எரிய விளக்கேற்றினான்.. Oise Gen Sars es 
சீண்டுமுதல் புஷ்பங்கள் வரைச்கும் பெர்ன்னினால் வை 
வேலையாகச் செய்யப்பட்டது. யெசோவா மோசேக்குக் 
காண்பித்த சாயலின்படியே அந்தச் களைவிளச்கை உண்டா 

் கீனொான். 

இப்படி. உன் சமயநாலிலும் ஆலயங்களிலே Baars 
சேற்று தல் விஇச்சப்பட்டமை சண்டும், நீ எங்களை நோகிசி, 
ஆலயங்களிலே வெகுபொருள் செலவிட்டு விளக்கேற்றி வை 
ச்கிறீர்களே 1! உங்கள் கடவுளுக்குக் சண்செரியாதா? என்று 
அஷிப்பது பேதைமை யன்றோ ! 

 



ஒன்பதாவது 

உ ச் உ 

வாத்தியப்பிகரணம். 
திர அய மன ஓழு னையை 

_9/பிஷேகம் பூசை உற்சவம் மூ.சலியன ௩டச்கும்பொ 
முது சிவ சந்ரிதானச்திலே பலவகைப்பட்ட வாத்தியங்களை 
முழக்குதறும், நடனம் பண்ணுசலும் புண்ணீயமென்று சிவ 
சாத் இங்கள்'செப்புகின்றன, 

க. நாளா-கஈட, சட, ௪௬, யெகசோலாவின் வாச்இன்படி, 

மோசே சட்டளையிட்ட பிரசாரம் தேவனுடைய பெட்டியைத் 
சண்டோடும் சங்கள் சோளின்மே வெடுச் துக்கொண்டு வக் 
தார்கள்) சங்கள் Corgis, சம்புருவும், இன்னரமும், 
சை த சரிளங்களுமாடுப ேேவாச் இியங்கள் முழங்க, ஆனந்தச் 
துடன் உரத்த சச்சமாய்ப் பாடும்பொருட்டு, ஏற்படுத்தும் 
படி தாவீது கட்டளையிட்டான். ஷே ௮தி, ௧௯-௨௪, பாடக 
ராகிய ஏமானும், இசாப்பும், ஏசானும், வெண்கலச் Hen oe 
செய்த தொனிக்குங் கைத்தாளம் போடவும், சகரியாவும், 
அ£யேலும், ஷிமிராமொத்தும், யிகியேலும், உன்னீயும், இவி 
யாப்பும், மாசெயாவும், பினாயாவும்; அலாமேரத் தில் சம்புரு 
சை வாடிக்கவும், மச்இதயோவும், இலிப்பேலேகும், ஒபெச் 
ஏதோழும், யெயீயேலும், அச்யோவும், ஹிமினித தினல் 
உயர்ந்த தொனிசெய்து, இன்னசம் வாூக்சவும் நியமிக்கப் 
பட்டார்கள், ஷூ. ௮தி, ௨. ஊது கொம்போடூம், பூரிகைக 
ளோடும், கைத்தாளத்தோடும், தம்புருவும், இன்னாமும் 
முழங்க, இஸாவேலர் அனைவரும் யெகோவாவின் உடன் 
டடிக்கைப் பெடிடியைச் கொண்டு வர்தார்கள். ஷூ. sa. 
சு, ஆசாரியராடெி பிஞாயாவும், யாசசயேலும், சேவனு 
டைய உடன்படிச்கைப் பெட்டிச்கு முன்பாக சத்தமும் பூரி 
கை யூதினார்கள். எண், a0, ௮--௪0. அசோனின் 4s Bote 
ளாகிய ஆசாரியர்களே எக்காளங்களை ஊசசக்கடவர்கள் ; உங் 

tar சீலைமுறைசோழம் இந்தவிதி நித்திய நியமமாயிருக்கும்; 
உங்கள் தேசத்தில் உங்களைச் இலேசப்படுச்தும் சத் 
திருவுக்கு விசோசமாய் யுத்த த். தக்குப் போகும்பொழு து,நீங் 
கள் எச்காளங்களைப் பேசொலியாய் ஊதக்கடவீர்கள்) ௮இ 
னால் உங்கள் தேவனுகிய யெகோவா உங்களை நினைப்பார்; 
நீங்கள் உங்கள் சச் துருக்சளினின்றும் இர ட்சிக்கப்படுவீர் 
4ள. அன்றியும் உங்கள் ஆனநததஇினத் இலும், உற்சவநாஏ்
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களிலும், மாசாரம்பீங்களிலும், உங்கள் தீசனபலிசளையுல் 
ஸ்சோசத்இரபலிகளையும் செலுச் தும்பொழு.து எக்காளங்களை 
ஊதவேண்டும்; ௮த யெகோவாவின் சந்நிதியில் உங்களுக்கு 
Gruss குறியாயிருக்கும்; நானே உங்கள் தேவனாகிய யெகோ 
வாளன்றார். சங். ௬௮. ௫-டஇன்னரச் தினாலும்,கின் னசத்€தாடு 
£௪,ச்தினோசையினலும் யெசோவாவைப்பாடுங்கள். சாரையி 
னாலும் எச்காளச் இனாலும் இசாசாவாடிய யெசோவாவின்சமு 
58 Bie) அனந்த் தொனிசெய்யுங்கள். ௨. சாமு. ௬. ௫.,சாவி 
தம், இஸரவேல் சந்த இயார் சமஸ்,தரும் யெகோவாவின் சமு 
கத்தில் தேவதாருவினாற் செய்யப்பட்ட கின்னாமும்,சம்புரு 
வும், மிருசங்கமும், வீணையும், கைத் தாளமு மாகிய நானாவிச 
வாச். இியங்களையும் முழச்இஞர்கள். 

இப்படியே உன் தேவசந்ரிசானச்திலே வாச்தியகோ 
ஷஞ் செய்தல் வேண்டுமென்று விஇத்தமை சண்டும், ந 
எங்கள் வொலயங்களிலே வாச்தியங்கள் முழக்குதலைக்கண்டு 

இகழ்வது தகு தியன்றே, 

பத்தாவது 

ண்ணியகாலப்பிரகாணம், பு 

nO OSS OO POEL 

சோமவாரம் மங்கலவாரம் சுக்ரெவரரம் பானுவாரம் 
அமாவாச பூரணை சதர்த்தி சட்டி கார்,ச்.திகை சிவரச் திரி 
மாசப்பிறப்பு வருஷப் பிறப்பு உற்சவசாலம் மு.சலிய தினங் 
கள் புண்ணிய காலங்க ளென்றும், ௮வைகளிலே மனம் 
பொறி வழிபோகாமல் pan ahs Gee, (செய்து சடவுளை 
விதிப்படி. விசேஷமாக வழிபடுதல் பெரும்புண்ணியம் ஏன் 
௮ம் சைவநால்கள் சொல்கின்றன, 

௨. இரா. ௪, ௨௨, ௨௩, சன் புருஷனைச் கூப்பிட்டு 
நான் சேவனுடைய காரசனிடச் இிற்போய் வரும்படி. வசலிப 
ரில் ஒருவனையும், கழுதைகளில் ஒன்றையும் என்னிடச் இல் 
அனுப்பும் என்றாள். ௮சற்கு, அவன் நீ இன்றைக்கு ௮வணி 
டச்திற் போசவெண்டி௰ சென்ன? அமாவாடியுமல்ல) wey 

நாளுமல்லவென் று சொல்ல, Maar நன்மையாய் முடியு மன், 
ஓள், ௪. நாளா. ௨௩. ௩௧. ஓய்வு££ளிலும்,அமாவா?ியிலும் சிய
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மிச்கப்பட்ட உற்சலங்களிலும், சொசைப்படி, தங்களுக்குச் 
சட்டளையிடப்பட்ட விதிப்பிரசாரம், யெசோவாவின் சக்கிஇ 
யில் ரிச்சமும் யெகோவாவுக்குச் சகல தகனபலிகளையு மிட 
வும். லேவி,௨-௩-ம் ௮ இகாரச் இலும் பிறவிடங்களிலும் ஒய்வு 
காளுக் மாசப்பிறப்பும் ௮மாவாசியும் பூரணையும் உற்சவ நாள்க 
ளும் புண்ணியகாலங்கள் என்ழம், அந்தச்காலங்களிலே யெ 
கோவாவின் ஆவாசச்சை விட்டுப்பிரியலாகாசென்றும், எவ் 
விசு சாசார்ணவேலையுஞ் செய்யலாகாசென்றும், நிச் இியாச் 
இனியிலே இறைச்சி முதலியவைகளை யிட்டுத் secre 
செய்தல்வேண்டும் என்றும், தங்கள் தங்கள் சங்கற்பத்தின் 
படியே சியமித்த இனங்களிலே உபவசித்து விரச மலட்டிச் 
தல் வேண்டும் என்றும் சொல்லப்பட் டி.ரச்ன்றது. 

இப்படியே உன்விவிலியநூல் பேசுவசைச்சண்டுகொண்்' 
டும், எங்கீளைப் போவுூவே பானுவாரத்தைப் புண்ணியகால 
மென்று கொண்டாடிக் கொண்டும் எங்களைகோக்கி, நீங்கள் 

காஷுமெல்லாம் சமமாயிருச்சச் சிலவற்றை வேறபிரித்துப் 
புண்ணிய காலங்களென்று கொண்டு, விரசம் அனுட்டிச்ச 
லும், இருவிழாச் கொண்டாடுசலும் வீண்கெய்சைகள் என்று 
பிதற்றுவது அழகா ! 

  

பதிஷஞெராவது 

சிவாசாரியப்பிரகாணம். 

 ரவகைகவானு டத Creer 

பிரார்த் சலீங்கப். பிரதிட்டை பரார்த்த பூசை உற்சவம் 
என்பனவும் இஓக்ஷமுசலியனவுமாகிய சகல காமங்களும் 

செய்தற்கு, கெளகொது” பஞ்சரிஷி கோத்திரத்திற் பிந 
bs ௮ இசைவர் என்னும சிவப் பிராமணர்களுள், பாவங்களை 
வெறுத்துப் புண்ணியங்களைச் செய்பவர்சளாய், சமயம் விசே 
ஷம் சிருவாணம் என்னும் மூன்று இீகைஷயும் பெற்றவர்க 
ள்ரய், “சைவாகமங்களை ஓதியுணர்க் சவர்களாய், சவாகமங்க 
ளில்*விதித்ச இன்னோன்னபல இலக்கணங்களையும் உடை 
யவர்களாய் ஆசாரியாபிஷேகம் பெற்ற சிவாசாரியர்களே ௮இ 
சாரிகள் என்றும், மற்றைப் பிராமணர் க்ஷ்த்இரியர் வை௫யர் 

சூ.ச் இரர்என்னும் நான்கு வருண த்தார்களுள்ளும் மேற்கூறிய 
வாறேஆசாரியாபிஷேசம் பெற்றவர்கள் மேற்கூறிய பார்தத 
லிங்கப் பிர இட்டைமு சலியன நீல்கலாக மற்றை ஆன்மார்த்த
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லிங்கப் பிரதிட்டை இீக்ஷைமுசலியன செய்தற்கு ௮இிசாரிச 
ளென்றும், அவர்களெல்லாரும் மனிசப் பிறப்பின ராயினும் 
தேவர்சளாகப் பாவிக்கற்பாலர் என்றும், அவர்களைப் பூசிப் 

பவர்கள் வெனைப் பூசிப்பவர்சளென்றும், அவர்சளைச் grag 
பவர்கள் இவனைத் தாஷிப்பவர்கள் என்றும் HUT CRESS 
சொண்டுசெய்து அவர்கள் சொற்கேட்டு ௩டச்சல் பெரும் 
புண்ணியமென் றும், சிவாகமங்கள் செப்புசன் றன. 

யாத், ௨௧-ம். அஇகாரத்தில் ஆசோனையும் அவன் புத்தி 
ரையும் ஆசாரியராக அபிஷேகம் பண்ணல் வேண்டும் என் 

தும், அபிஷேகவிதி இன்னது என்றும் யெகோவா விதித்தார் 
எனவும்,ஆஷை ௪௦-ம ௮ இரச இல் அவ்விதிப்படிமோசே ௮௨ர் 
களுக்கு அபிஷேகம் பண்ணிஞன் எனவும், எண். ௮-ம் அ.தி 
காரச்இில் யெகோவாவுக்கு மற்றைச் சொண்டசெளைக்செய்யும் 
பொருட்டு லேலியர் இஸ வேலரினின் றும் பிரிச்து -அபிஷே 
சம் பண்ணப்பட்டார்கள் எனவும்,எண்.௧௮-ம் ௨௦-ம் வசனச் 

இலும், உபா ௧௮ ௧, ௨. வசனகளிலும்) ழி. ௪௬ம் வசனத் 
இலும், அசோனுச்சும் அவன் புத்இரருக்கும் அவன் பிதா 
வின் வம்சச்.தாராகிய லேவியாசாறியருககும் அவர்கள் சசோ 
சரசாபெ இஸாவேலரோடு பாசம சுதர்சரமும் இல்லை; 
யெசோவாவே அவர்களுக்குச் சுசர்.சரம் எனவும்,எண். ௧௮-ம் 

அ.திசா£த்தில் இஸரவேலர் யெகோவாவுக்குக் கொண்டுவா 
கொடுக்கும் இறைச்சி அப்பம் காணிக்கை முசலியவைகளில் 

அசோனுககும அவன் புச்இிரருக்கும் லேவியருச்கும் பங்கு 
உண்டெனவும், உபா. ௨ம் அதிகாரச்தில் லேவியரைக 
கைவிடலாகாகு எனவும், ஷ, ௪௭-ம். oo Marrs He see 
ரம் லேவியர் சொற்கேட்டு ௩டத்கல்வேண்டும் எனவும், எண் 
௧௬-ம் ௮இிசாரச்தில் ரோலுக்கு விரோதமாகப் பேசினவர் 
கள் தண்டிச்சப்பட்டார்கள் எனவும், லேவிஉக-ம் ௮ இகாரச் 
இல் இவர்கள் சக்த தியார்களே தலைமுறைசோறும் ஆசாரி 
யர்களாசற்கு ௮.இிசாரிகள் எனவும், இன்ன இன்ன இலக் 
கணங்களை யுடையவா்களே ஆசாரியர்களாதற்கு உரியரென 
வுழ்) மத்-க0-ம் ௮இகாரச தில் யேசு சன்னுடைய சீஷன் 
கோச்டு உங்களை அ௮ககரிச்கிறவன் என்னையும் அங்கேரிக் 
இரான்) என்னை அஙக£சரிச்சிறவன் என்னை அனுப்பியல.ர 
யும அக£கரிக்கறான், இந்தச் றியவர்களில் ஒருவன் என் 
சஷனென்று அவனுக்கு ஒரு கலசந் தண்ணீர் முடிக்சச் 
கொடுக்கிெறவன் தன் பலனை இழக்துபோகான் என்று சொ 
ல்லி வியாதிகளை நீக்கவும், பிசாசுசளை ஓட்டவும், ௮வர்
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சரக்கு ௮. இிகாரங் கொடுச்தார் எனவும்சொல்லப்பட்டிருச் 
ன்றது. 

இப்படியே உன் சமயநூல் பேசு சல்கண்டிம், மனிதர் 
கள் எல்லாருஞ் சமமாயிருக்ச, சைவர்சள் சங்கள் அறியாமை 
யால் அவர்களுட் சிலரை ஆசாரியர்ச ளென்றம், பிராமணர்க 
ளென்றும் பெயரிட்டு, அவர்களே உச்சமோச்சமர்க ளென்று 
அவர்சளை வணங்கி அவர்களுக்குத் தொண்டுசெய்து இகிக 
ரார்சளென்று நீ புலம்புவது என்னை 1 

  

பன்னிரண்டாவது 

சரீரசுத்திப் பிகரணம், 
உ விடட 

இனீந்தோறும் அனுட்டானம் செபம் பூசை வாலய 
சேவை வேதாகமாதிசாசத்தி படனம் முதலிய சற்கருமங் 
களை, சலத்தினாலே வி.இப்படி. சரீர சுச்இிபண்ணித் செளத 
வஸ்திரம் தரித்துக்சொண்டே செய்தல் வேண்டுமென்றும், 
அவ்வாறே செய்யாமை பாலமென்றும், சைவதீல்கள் சாற்று 
இன்றன. 

யாத். ௧௦. ௧௧. யெகோவா மோசேயை கோக்), மூன்றும் 
நாளிலே யெகோவா சகல சனங்களுக்கும் பிரத்தியக்ஷமாகச் 
சீளாய்மலையின்மே லிறங்குவார். ஆதலால் நீ சனங்களிடச் 
இற்போய், இன்றைக்காம் நாளைக்கும், ௮வர்கள் சங்கள் தங் 
கள் வஸ். இரங்களைச் சோழ்க்கும்படி. செய்து அவர்களைப் பகி 

சுச்தப்படுச் தி மானை ராம்நாளுக்கு ஆயச் சமா யிருக்கும்படிசெய் 
வாயாக, ஷு. ௪௦.௧௨, ௧௯,௧௭௬, ௬௧, ௩௨. நீ அரோனையும் 

அவன் புச். இரரையும், சபையின் ஆவாசவாசலில் வரச்செய்து, 
அவர்களைச் சல,த்.இனால் ஸ்நானம் பண்ணுவித்து, ஆசோனுச் 
குப் பரிசுத்த வஸ். இரங்களைச் சரிப்பிச்து எனக்கு சாரி 
யத சொண்டு செய்யும்படி, அவனுக்கு ௮பிஷேகம்பண்ணி, 
அவனைப் ' பரிசுத்தப் படுச்துவாயாச:--அப்படியே மோசே 
செய்தான்; : “யெசகோலா தனச்குச் கட்டளையிட்டபடியெல் 
லாம் செய்தான். அவ்விடத் திலே மோசேயும், ஆரோனும், 
இவனுடைய புச்இரரும், தங்கள் கைசளையும் கால்களையும் 
கழூவிஞர்கள். யெேகோவோ மோசேச்குக் கட்டளையிட்டபடீ 

4
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அவர்கள் சபையின்” கூடார,சிஇற் பிரவேசச்டிற பொழுதும் 
வே.இிகையைச் சமீபிச்சறபொழு.தும் கழுவுவார்கள், மே. 
௩.௦. ௧௭. ௨௧. யெகோவா மோசேயை நோக, கழுவுறெதற் 
Gu Is strlen oo சொட்டியை, யுண்பெண்ணு; 
அதின் பாதமும் பித்தளையா யிருச்சுவேண்டும்; அதைச் 
சபையின் அவரச துக்கும் வேதிசைக்கும் இடையில்வை 
த்து; அதிலே சலம்வார்க்கவேண்டும்; அதில் ஆரோனும், 
௮வுன்புதி இரும் சங்கள் கை கால்களைக் சழுவச்கடவர்கள் ; 
அவர்கள் சபையின் வாசத் நில் பிரவேசிக்கும் பொழுதும், 
யெகோவாவுச்குச் சகனபலி செலுத்தும்படி தொண்டுசெய்ய 
வேதிகைக்குச் சமீபிச்கும் பொழுதும், சாவாதபடி goss) 
னால் தங்களைக் கழுவச்சடவர்கள்; இது சலைமுறை சலை 
மூதையாக அவனுக்கும், அவன் சந்த தியாருக்கும், நித்திய 
ரியமமாயிருக்குமென்ருர். 

இப்படியே சரீரசுச்தி ௮,ச் இியாவஏயகமென்றும், ௮ 
செய்யாதார் சண்டிச்சப்பவொர்கள் என்றும், உன் *மயழால் 
பேசுதல் சண்டும், நீ எங்களை இகழ்வது மடமையன்றோ! 

  

பதின்மூன் முவது 

அஆசெளசப்பிரகாணம். 
ee IL ore 

சனன மாணங்களினாலே அகெளசமுண்டு என்றும், 
அது விஇித்தகால எல்லையிலே பிராயச்சித்சச்தால் நீங்கு 
மென்றும், ர௬.துமதிச்கு மூன்றுநாள் துசெளசமுண்டு என் 
றும், அது நான்காம் நாள் பிராயச்?ித்ச ச் தரற்றீருமென்றும், 
இவ்வாசெஎசங்களுடையவர்களைச் தீண்டலாகாது என்றும், 
சைவு நால்கள் சாற்றுகின்றன. ப 

லேவி, ௧௨, ௪--டு, யெசோவா மோசையை நோச்௫, 
நீ இஸரவேற்சந்சஇியாரிடத இல், ஒரு ஸ்்இரி கருப்பிவு,இ 
யாக ஆண்பிள்ளைபெற்றால், ௮சுசியினிமித்தம் ௬ தும தியைப் 
போல ஏழுராள் அசுசியாயிருச்சக்கடவள், எட்டாக் இனச் 
தில் அந்தப்பிள்ளே தன் ௮க்சருமச்தில் விருச்சசே தனம் 
பண்ணவேண்டும். பின்பு அவள் முப்பத்து மூன்று நாள்வரை 
சகும் உ.திரசுசிபி னிலைமையிலிருப்பாளாக, சுசிக்கேற்ற இன
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mar நிறைவேறுமளவும், எந்தப்பரிசுச்.ச வஸ் துவையும், பா£ 
சிச்சவும், பரிசுத் ச ஸ்தானச் இற் பிர வே?ிக்கவும் வேண்டாம். 
மபண் பிள்ளையைப் பிரகவித்சால் ௬.துமதியைப்போல இர 
ண்டுவொரம் அசுசியாயிருந்து, பின்பு தன்னுதிர சுசியினிலை 
மைக்கேர்ப அறுபத்சாறு நாளிருச்சச்சடவன். ஷூ, ௨௮. 
௧-௩, யெகோவா மோசேயை நோக்கி, ஆசோனுடைய புச் 
இரசாகய ஆசாரியர்களில் எவனாலும் சன்சனத்தாரில் ஒரு 
வன மரித்சால், அசுசியாயிருக்சப்படாது, தன் *மபிதாவும் 
மாதாவும் புத்திரனும் புத்திரியும் சகோதானுமாகய தன் 
இட்டின உறவின் முறையாருக்காகவும், தன் சட்டின[இன 

ச். சாளும் புருஷனில்லாச கன்னிகையுமாயெ தன் சகோதரி 
த்காசவும் ௮சுசியாயிருக்கலாம். டே. ௧௪. ௬௯, உய்களுக்கு 
ஆகாரத்துச்சான மிருகஞ்செத்தால், ௮தின் பிணத்தைப் 
அரிசிச்கிறவன் சாயக்காலபரியந்தம் ௮சு9ப்பட்டிருப்பானாக. 
ஷி கடு, ௧௧-௨௪. “ருதுமதியான ஸ்இரி சன் சரீரத்இன் 
ஊறலினிமித்சம் ஏழுகாளளவும் அசுசியாயிருப்பாள். ௮வ 

ளைப் பரிசிக்றவன் எவனோ அவன் சாயங்கால பரியந்தம் 
அசுஏியாயிருப்பான். அவள் ௮சுசியாயிருக்கையில் ௮வள் படு 
த்,ச எந்சப்படிக்கையும் அவளிருந்ச எ௫்௪ ஆசனமும் ௮சுசியா 
யிருக்கும். அவளுடைய படுக்கையைப் பரிசிக்ிறவனெவனோ 
௮வன் சன் வஸ் இரங்களைச் சோய்ச்துச், சீலிச் இலே ever 
னம் பண்ணக்சடவன், சாயங்காலபரியந்தம் ௮வன் ௮௪௫ 
யாயிருப்பான், வள் இருந்த ஆசன ,ச்சைப் பரிச்சிறவன் 
எவனோ அவன் தன் வஸ் இிரங்களைச் சோய்ச்.ஐச் சலச் திலே 
ஸ்டானம் பண்ணவேண்டும், சாயங்காலபரியந்தம் ௮வன் ௮௪ 
சியாயிருப்பான். அவஞ்டைய படுக்கையின் மேலாகலும் ௮வ 
ஞூடைய ஆசனத்தின்மேலாடலும் இருந்த யாதொன்றைப் 
பரிசிச்சவன் சாய்ங்காலபரியந் தம் அசுயொயிருப்பான். ரத 
மதியான ஸ்திரியுடன்' படுத்தும், அவளால் இண்டப்பட்டு 
மிருக்றெ எட்,சப். புருஷனும் ஏழுநாள் அசுசியாயிருப்பான்) 
௮வன் படுக்கும் படுக்கையும் ௮சுசியாகும், இன்னும் அசென 
சங்களைப்பற்றி மேற்படி. புச்சகம், ௪௪. ௪௨. ௪௬. ௧௪, கடு. 
௨௧; அதிகாரங்களிலே விரிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கன் 
தத. 

இப்படியே, சனனமாண முதலியவைகளால் விதித்த 
கால எல்லைவரைக்கும் ஆசெளசமுண்டெளுறும், ௮௮ பிசாய 
'ச்சித்சத்.தால் நீங்குமென்றும், உன் சமயதூல் பேசுதல் சண் 
மம், நீ எல்களை நோக்ச, சனனாசெளசம் மாணாசெஎசம் உண்
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டென்று Oana gar Sita Cor | அதற்கு. உருவமுண்டா ? 
பிரேதமு.தலியவற்றைச் நண்டில் ௮து நீண்டினவனைச் 
தொடருமா! அது பிராயச்சித்தம் செய்தாலன்றி நீங்காதா ! 
என்று தூஷிப்பது என்னை ? 

RRO 

பதினாலாவது 

நிபத்தத்திரவியப்பிரகரணம் BGS DIM ULILWT HI GO Lp, 

சிவாலயங்களுக்குச் தங்கள் தங்களாலியன்றபடி. நிபந் 
சத் இரவியங்களைச் கொடுத்தல் புண்ணியம் என்று சைவ 
நூல்கள் சொல்கின்றன. 

யாத், ௨௫, ௧-௭. யெசோவா மோசேயைநோச்ட, இள 
சவேல் சந்ததியார் எனக்குச் சாணிச்கையைச் கொண்டுவந்து 
செலுச்தம்படிக்கு, அவர்களுடனே பேசுவாயாக, இஷ்டச் 

துடன் மனப்பூர்வமாய்ச் கொடுப்பவன் எவனோ), அவனிடச் 
தில் எனக்குக் சாணிச்தையை வாங்குவீர்களாக. நீங்கள் ௮வ 
ர்சளிடச் இல் வாங்கவேண்டிய காணிச்சையாவன:--பொன், 
வெள்ளி, பித்தளை, நீலம்) தாமிரம், Pacey seared Ang 
களையுடைய மெல்லிய பஞ்சினூல், வெள்ளாட்டு மயிர், Pa 
ப்புவன்னங் கொடுச்ச ஆட்டுச்சடாச்தோல், தகரின்தோல், 

த் தம்மாம், விளக்கெண்ணெய், ௮பிவேச தைலத்தச்குப் 
பரிழுள இரவியங்கள், தூபத்துச்கு ஈசுகந்த வருச்சங்கள், 
சோமேசகாச்தினம், எபோத்து வஸ் இரச்இலும் மார்புப் பத 
ச்கத் திலும் பஇக்கும் இரச் இனங்கள் என்னுமிவைகளாம். 
டு கடு. ௪-௯, வசனங்களில் இவ்வாறே *சொல்லப்பட்டிரு 
shang. ஷே, ௨௨. ,மனப்பூர்வமுள்ள ஸ்ரீ புருஷர்கள் 
யாவரும் ௮ஸ்.சகடகங்களும், சாசணிகளும், மோ இரங்களும், 
'ஆரங்களுமாகிய சகலவிசப் பொன்னாபரணங்களையும் சொண்் 

டுவந்தார்சள், ௭. ௬. இவ்விரண்டு பிரசானிகள் ஒவ்வொரு 

வண்டிலும், ஒவ்வொறுவன் ஒவ்வொருமாமொக ஆறகுவரல் 
வண்டில்களையும் பன்னிரண்டு மாகெளையும், யெகோவா 
வுடைய சக்நிதியில் காணிக்கையாகச் செலுச்தும்படி ஆவா 
௪,ச்.துக்கு முன்பாசக்கொண்டு வந்தார்கள். ஷெ. ௧௬-௧௭. 
அவனுடைய சாணிச்கையாவது, கைவேச்தியத்துக்கு எண் 
.ணேயிற் பிசைந்த மெல்லிய மாவினால் நிறைந்ததும், பீசு



நீபந்தத்திரவியப்பிரகரணம். 41 

சீசஸ்சானச் ௪ ஷேரக்கலாக நூற்றுமுப்பது ஹேக்கல் நிறை 
கொண்ட தமான ஒரு வெள்ளிச் சாலமு£ப) எழுப Gaz s Fev 

நிறைகொண்ட ஒரு வெள்ளிக்சலமும், காபவருக்கம் சிறை 
6௪ பூத்துஷேச்சல் நிறைகொண்ட ஒரு பொற்கிண்ண மும்) 
தீசனபலிக்கு ஒரூ இளங்காளையும், ஒரு ஆட்செசடாவும், 
ஒருவருவச்.ஐ ஆட்டுக்குட்டியும், பிராயச்சித்த த் துக்கு ஒரு 
வெள்ளாட்டுக்கடாவும், ஸ்சதோச் இரபலிக்கு இரண்டுமாக 
CFD, Ris ஆட்டுக்கடாச்களும், ஐந். வெள்ளாட்டுக்கடாரச் 
களம், ஒருவருஷச்.ஐ ஐந்து ஆட்டுச்ருட்டிசளுமமே: இவையே 
அம்மினசாபின் 4H Ss cys நாச்ஷோனுடைய நைவேச் இ 
யம். இன்னுமிவ்வாறே ரிசனேல் எலியாம் முதலிய பிரபுக் 
கள் காணிக்கை செலுச்தினார்௨ள் என்பது இவ்வ இசாரத் 
,தஇிலேசானே சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது. யாத் ௬௦ கடு. 

உங்கள் ஆத் துமங்களின் பொருட்டுப் பிராயச்சிச்சம் பண் 
ணும்படி நீங்கள் யெசோலாவுக்குக் சாணிச்கை கொடுக்கும் 
பொழுது, செல்வர், அரைச்சேச்சலுக் சேறச்கொடுக்கவும் 
வேண்டாம்; தறித்திரர், அதற்கும். குறையச் கொடுச்சசிம் 
வேண்டாம். ௨. இரா, ௧௨.௧௬. ௧௪, ௧௬. யெகோவாவின் 
ஆலயச் இற் சொண்டு வயப்பட்ட பணச் இனால், யெகோவா 
Nor Yunus pears வெள்ளிச்ணெணங்களும், இரிவெட்டி 
களக், பாத்திரங்களும், எக்காளங்களும், எட்சீப்' பொற்பாத் 
திங்களும், வெள்ளிப் பாத் இரங்களும் செய்யப்படவில்லை. 
யெகோவாவின் ஆலயர்தைப் புதுப்பிக்கும்படி அதை வேலை 

க்கரருச்குக் சொடுத்துவிட்டார்சள். குற்றச் இனி௰ித் ச மும், 
பாவத் இனிமிச்சரமும் கொடுக்கப்பட்ட பணம், யெசோவா 
வின் ஆலயச் தில் சொண்டு வரப்படவில்லை; ௮.து ஆசாரியர் 
களுச்கு உரியது. மத். ௮, ௪. பின்பு யேசு, நீ இதை "ஒருவ 
னுக்கும் சொல்லா*படி காவ சானமாயிரு; போய், ஆசாரிய 
னுக்கு உன்னைக் சாண்பித் த, அவர்சளுக்குச் சாட்டியாக 
மோசேவிதஇச்ச காணிச்கையைச் செலுத் துவாயாகவென்ளாூர், 
மதி. ௨. ௪௧. பின்பு அவர்கள் ௮௩௪ வீட்டிலே பிரவேசித்த, 
ஆதின், (யேசுவின்) மாசாவாரய மரியாளோடே பிள்ளை 
மைக்கண்டு, வணக்கமாய் விழுந்து, அசை நமஸ்கரித்தார் 

கர் அன்றியும், அவர்சள் தங்கள் பொக்ஷெப்பெட்டிகளை ச 

இறக்து, பொன்னையும், ரட் துருவையும், வெள்ளைப்போள 
த்தையும், அதற்குச் காணிக்சையாக வைத்தார்கள். 

இப்படி.யே உன் சுடவுள் சமச்குச் சாணிக்சை சிரும்படி 
விடுத தார். என்மும், அவ்வாறே அவர் பத்தர்கள் செய்தார்
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ச் என்றம், உன் விவிலிய நூலுணர்ச் துல் கண்டும், சிறி 
சாயினும் தராய்ச்ரி இன்றி எங்களைகோச்ச, மனிசருக்குப் 
பரிதானங் கொடுத்சல்போல நீங்கள் எல்லாப் பொருள் 
சளையமுடைய கடவளுச்குப் பொன் வள்ளி மூசிலியவை 

களை கொடுக்கின் நீர்களே! இசனாலே ஈடவுள் பிரிய்ப்ப 
வாசா? இது புண்ணியமாகுமா? என்று சொல்லி இகழ்கின் 
ap. 

ஜனவ கவை எம. 

விவேசனம். 

  

புண்ணியஸ் சலப் பிரகரணமு சலாக மிபக் சச் இரவியப் 
பிரகாணமீருச உள்ள பிரசரணங்களிலே, உன் சமயதாலா 
இய விவிலிய நூலினின்றும் எடுச து£்சாட்டப்பட்ட வசனங் 
களினாலே, புண்ணியஸ் சல யாச் இரை முசலிய இரியைகள்* 
செொயற்பாலன என எங்கள் சமயநூலில் விதிச்சப்பட்டவாறே 
உன் சமயநூலினும் விதிக்சப்பட்டமையைச் தெளிவுறச்சாட் 
டினோம்; நாங்கள், எங்கள் சமய. நாலில் விதிக்கப்பட்ட இரி 
யைகளை லிடாது செய்துவருடன்றோம்; நீயோ உன் சமய 
நூலில் விதிக்ரப்பட்ட இரியைசகளைச் செய்யாமல் வெறுத்து 
ஒழித்ச துமன்றி, ஐயையோ, பாவீ! எங்களை நோக்க, நீங்கள் 
செய்யும் இச்கிரியைகள் எல்லாம் பயனில்லாசனவாம்; ஆச 
வே, இவைகளைச் செயற்பாலனவென விதித்த உங்கள் ௧௨ 
வுள் மூற்றறிவுடைய மெய்ச் கடவுள் அல்லர் என்று இசழ் 
சீ.லும் செய்கின்றாய்: செய்யவே, உன் சமயநாலில் விஇத்ச 
இரியைகளும் அவ்வாறே பயனில்லாசன என்றும், அவைகளை 

விதித்ச யெகோவாவும் அவ்வாறே மெய்ச் சடவுள் அல்ல 
சென்றும் இகழ்சின் நவனாயினாயே. — 

“எங்கள் கடவுளாகிய யெகோலா பிசா குமாரர் பரிச 
சாவி என மூவராயிருப்பர்: அவர்களுள், குமாரர் எளப்பட் 
“டவர் மனிச அவதாரமெடுத்து, யேசுச்சறிஸ் த எனப்பெயர் 
பெற்று, அ௮ச்ரியைசர் எல்லாவற்றையும் தள்ளிவிட்டார். 
ஆதலால், நாங்கள் அவைகளைச் செய்யாசொழித்தனம் என் 
பாயாகில்; உன் யெகோவா அ௮ச்ிரியைகள் தலைமுறைசோ 
றும் நித்தியமும், செயர்பாலன என்று விதித் இருக்கன் 

சே, அதற்குப்பிரமாணம்:--ஆ.இ. ௪௭. எ, ௧௨, ௧௬, யாத 
GR. EP, FET CDE. AM. Hin. ரழி, ௨௯. ௬) ௨௮) ௪௨. ம்.
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௬0.௮. ௪0.௨௧, ௬௪.௩௧, ௧௨ சு, மே, ௪, ௪௫, 
லேவி. ௬. ௧௭. ஷை. ௬. ௨௨. மை. ௭௨௬௩. ௬டு, மே. ௧௦. 
௧௧, ச௫, மேடி. ௪௬,௨௯௬, ௬௧௪. ௩௱. Cap. Sor. எ, டி. ௨௨, 

௩.மை. ௨௬. சற, ௨க?க, ஷே ௨௱, ௩, ௮, ௯, எண். ௪0. 
ot, Op. FY. 6S, Bia, Mth. CHD. FH. HO. மே. ௨௪. 
எள்னு மிவைகளாம். யேசுக்கிறிஸ் து இப்படி. 'நி.த்.இயமும் 
சலைமுறைசோறும் செயற்பாலன வெனச் சமது பிசாவா 

சிய யெசோவாவால் வி இச்சுப்பட்டவைக ளைப் பயனில்லரசன 

என்று சள்ளிஞசெனில், சீரம் அவரினும் றண்ணறிவுடைய 
ம ெனச்சாட்டிட, அவருக்கு விரோதியாயினாரே) இப்படி. மாறு 
பட்ட இருவசைச்சமமாக ரய அறிவும் ஆற்றலுமுடையசென்று 
ரீ கொள்வது எப்படி ? 

அச்திரியைகளைத் சள்ளுஈல் பிசாவாகிய யெகோவாவுக் 
கும் ஒத்தகருச்சேஎன்பாயாகில், அவர் சமச்கு அது கருச்சா 
மாயில், அவை பின்னர் இன்னகாலச் திலேசள்ளப்படும் என 
மூன்னுணர்க் து காலவசையறை குறித்திருத் சல் வேண்டும்) 
அங்கனங்குறியான dé இயரியமம்"' எனக் கூறின மையா 
லும், பின்னர்ப் பயணிலவெனத் தள்ளற்பாலனவற்றை மூன் 
னர்ப் பயனுடையவெனச் சொண்டு விதித்தார் எனப்பட்டு 
இயற்சையுணர்விலாதார் என மூடிசலாலும், அவர்க்கு ௮ 

கருத்சன்றென்ச. இன்னும், நித்திய நியமம்*என்று யெகோ 
வா வி.தித்சபடி இறிஸ் தநாசருக்கு விரு ச்சசேோசனம் பண்ண 
ப்பட்டது என்றும், அவருடைய பிதாமாசரச்கள் ௮வசைத 

சேவாலயத்துக்குக் கொண்டுபோய் அவர்பொருட்டு யெசோ 
வாவுக்குப் பலியிட்டார்சகளென்றும், அவர் ஒரு குஷ்டரோி 
யைச் சுஸ்தப்படுத் இ, ater Cores, ஆசாரியனுக்கு உன் 

ளைச் காண்பித்த, மேசேயின் ஈட்டளைப்படி நீ சுத்சமான 
சைச்கு.றிச்துப், “பலிசெறுச் துவாயாச என்று கட்டளையிடடா 
சென்ழும், உற்சவகால்க்களிலே சேவாலய சேவைசெய்தார் 
என்றும், மத்தேயு மாற்கு'லூக்சர் யோவான் எழுதிய சுவி 
சேஷங்களிலே சொல்லப்பட்டிருத்தலரல், அவருக்கும் அது 
She Soro mere. 

மணிசர்சள் சகலரும் பாவிசளானபடியினாலே, அவர் 
சள் பொருட்டு யேசுக்கிறிஸ்த மனிதராய்ப் பிறந்து சிலு 
வையி லறையுண்டு மரிப்பார் என்பதனை முன்னுணர்ந்து, 

அதற்கு அறிகுறியாகவே இக்சரியைகளை யெகோவா விதத் 
சார்; ஒரு பொருளைச்காட்டும் அறிகுதியான.து தன்னாலே 
'காட்டப்படும் ௮ப்பொருள் கைவரும்வசைச்கும் பயன்பட்டு
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அது கைவக்சபின்னீர்ப் பயன்படாதொழியுே ச அவ்வாறே 

யேசுச்சிறிஸ்துவின் மாணச்சைச்காட்டும் அறிகுறியாக 4 
இரியைசள் ௮௮ நிகழும்வரைக்கும் பயன்பட்டு அது நிகழ்ந்க 
பின்னர்ப் பயன்படாதொழிக்சன எண்பாயாகில், ௮ங்ஙனமா 

"யின், இறிஸ் தநாசர் மாணிச்ச உடனே, இக்கிரியைக ளெல் 
லாம் பயணில்லன எனக்கொண்டு ஒழிச்கப்படுசல்வேண்டும்) 
அங்ஙனம் ஒழிக்கப்படா த, அச்இறிஸ் தவின் அப்போஸ் சல 
மாயெ பவுல்கு,தலியோராநற் செய்யப்பட்டன வென்பது, அப் 
௪௮, ௪௮-௨௧. பவுல் தான் முன்பண்ணின சங்கற்பத்தி 
னிமிச்சம் கெங்கிரேயாவிலே சுலைச்செளரம்பண்ணிப் பிறரிஸ 

இல்லாளும் அச்விலாவு மானவர்சளுடன் சூரியசேசத் இற்குக் 
கப்பலேறிச்சென்றான். அவன் எபேசாகாத்சைச் கேர்க்ச 
பொழு, அவர்களைவிட்டு நீங்கு, ஆலயச் தில் பிரவே?ித்து, 
யூ.சருடனே சம்பா ஷணை பண்ணினான். அவர்கள் அவனைச் 

சிலகாலம் தங்களுடன் இருக்கவேண்டும் என்று கேட்சு, 
அவண் சம்மதியாமல், வருகிற உற்சவச்சை ஆசரிப்பதற்கு 

எதுலிஈமூம் நான் யெரூஷலமில் இருச்சவேண்டும் தேவ 

னுச்குச் சிச்சரூண்டானால், இரும்பி உங்களிட ச் தில் வரு 
வேன என்று சொல்லி, அவர்களுடைய உத்தரவைப் பெழ் 
லுக் கொண்டு கப்பலேறி எபபேசுவைவிட்டுப் புறப்பட்டான்." 
என்பசனாலும், ஷே. ௨௪. ௨௬. ((மறுகாரிலே பவுல் அந்த 
மனுஷசைச் சேர்ச்து அவர்களுடனே சானுஞ் சுத்திசெய்து 
கொண்டு, சேவாலயத்திற் பிரவேசித்து, அவர்களில் ஒவ் 
வொருவனுச்சாசவும் வேண்டிய பலிகொடுச்சப் படுமளவும் 

சு த்சமாவகற்கான நாட்சளை கான் நிறைவேற்றுவேன் என்று 
அறிவிச்தான்'' ஏன்பசனாலும், np! ag... பவுல் திமோத் 
சேயுக்கா விருத்தசே சனம் பண்ணினான்.” என்பதனாலும் 
செளிவுறத் தோன்றுசலாலும், பின்னரப் பவுல் எபிரேயரு 
க்கு எழுதிய நிருபத்திலே பலியையும், * உசேர்மாககரத்தாரு 
க்கு எழுதிய சிருபச்திலே விருச்ச சேசனத்தையு மாத்தி 
ரமே வீலச்கினானன்றி வேறொன்றையும் விலக்காமையாலும், 
அந்தப்பவுல் மணிசனேயன் றிச் தேவனல்லாமையாலும்,தேவ 
னாகிய கிறிஸ் ஐவின் சொற்பற்றி விலச்சினொனெனில், அவர் 
மரித்தவுடனே தான் அச்ிரியைகளைச் செய்யாசதாழிச்.கூ 
விடருவனே ௮ங்ஙன மின்மையானும், இறிஸ் துநாதர் விலச்னொ 
சென்பது புதிய உடன்படிச்கையில் யாண்டும் பெறப்படா 
மையாலும், யார்விலச்ரினும் யெகோவா நிச் இய ரியமமெனக் 
கூறியசரகு மாறுபடுதலானும்; நீ கூறுவது எவ்வாற்றானும் 
பெரருக்சாது,
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இன்னும் யெகோவா பளனழையவுடன்படி ச்சையில் விதித்த 
இரியைகளெல்லாம் அறிகுறிகள் எனச் கூறிஞயே. அந்ஙன 
மாயில், நஇகஇரியைகளெல்லாம் இன்னது இன்ன ற்கு அறி 

குறி பெனப் பொள்ளெொனப் புலப்படினன் றிப் பயன்படுதல் 
கூடாமையாலம், அற்றனம்இன்னடிறியை இன்ன தற்கு அறி 
குறியெனச் செளிவுற யெகோவா விரிச்சாரென யாண்டும் 
கூறப்படாமையாலும், கூறப்படாசாகவே, அச்கிரியைகளை 
அ௮னுட்டிச்சாமோசே முசவியவர்கள், அவைகள் அறிகுறியெ 
னவும் அல்வறிகுறிகள் சாட்டும் பொருள்கள் இவைகளென 
வும் அறிந்தாரர்க ளாசையானும், அறிக் இரார்கள் அகவே 
அவைசளாற் பயன்பெற்றிலர்சள் என்பது தெள்ளி திற்பெறப் 
படுசலானும், நீ கூறுவது சற்றும் பொருக்சாது, இப்படிப் 
பொருந்சா உரைகள் பல பிதற்ழ. தலை இனி3யொழிச் துவி, 

எங்கள் சமயஞு்த ஞூல்சளாகயெ சிவாகமங்கள் இரியாகா 
ண்டம், ஞானகாண்டம் என இருபகு இயனவாம். அவற்றுள், 
பின்னையசாண்டச்தாற் பிரதிபா இக்கப்படும் வெஞாக்மே 
பரமமாயெ மூச்இச்கு நேரே காரணமாம், முன்னையசாண் 
டச்தாற் பிர.திபாதிச்சப்படும் இரியைகள் அந்தச் சிவஞான 

தச புறிப்பித்து Ges Sonus டியப்பிச்சலால் பரம்பவரச் 
ச௩ரணமாம். அக்கிரியைசள் எல்லாம் சிவஞான த்திற்கு அறி 
குறிசளாகும். ௮த பசுக்களாகிய எங்கள் யுத் தியினால் இடர்ப் 
பட்டு அமைச்சப்பட்டதன்று. சிருட்டிசாலத்திலே சைவா 
கமங்களில் அச்சிரியைகளை SDSS அஇபரமாப்தராயெ 
சிவனே அச்ரியைசரரள் இன்னது இன்னதற்கு அறிகுறி 

- யென அவ்வாசமங்சளிலேதானே தெளிவுற த இருவாய்மலர்க் 
தீருளியிருக்கன்றார். மூச்,திக்குகேரே சாசனமாகிய” சிவஞா 
னங் கைவரும்க் ரைக்கும் இக்கிரியைகளை யாவரும் தங்கள் 
தங்கள் பக் Gus: g6Gan cu gertut eu ses sug Crd 
தல்வேண்டும் எனவும் சில்ஞானங் கைவச்சபின்னர் ௮வை 
களைச் செய்யாசொழியினும் ஒழியலாம்) பரோபகாசத்தின் 
பெரருட்டு ௮வைசளைச்செய்யினும் செய்யலாம் எனவும், அச் 
கடவுளே அருளிச்செய் இருக்கின்றார். இப்படியே பூர்வாபர 
சோதமு.சவிய சோஷங்கள்இன்தி விளங்கும் Rac sank x 

மாயெ சைவாசமங்களைச் குருமுகமாக உணர்ந்து, ௮வைச 
ளால் வி.திச்சப்படும் சிவஞான சாசனமாகிய இரியைகளை ரங் 
கள் செய்துவருகின்றோம், இவ்வுண்மையை 8 சிறிதாயினும் 
ஆசாய்க்சறியாமையாலும், நான் பிடி தீசசேசாதிப்பன் என் 
லுங் கருச்தினாறும், எங்களையும், எங்கள் சமயத்தையும்
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வேண்டியவாறே இக்காள்காறும் இசழ்க்சமைபோல இன்னும் 
அவ்விகழ்தலே சொழிலெனச்கொண்டு, உன்வாழ்நா!ள வீணா 
ளாகப் போச்காமல் மெய்யுணர்வைப் பெற்று உய்குதி! உய் 
குதி! 

பதினைந்தாவது 

சிவசின்னப்பிரகரணம்.' 
லுக்கு 

Paws Are கொண்டு விதிப்படி சூக்சப்பட்ட கோமய 
மாகிய விபூதியும், அவ்வாறே விதிப்படி பிர நிட்டை செய்யப் 
பட்ட உருச் திராக்ஷமணியும், மூதையே பசுமல நீச்சத்துச் 
சவெச் துவக்குறியாயும், வெனது தஇருக்கண்ணிற் றோன்றும் 
இருவருட் குறியாயும் இருச்தலாலும், 'ம்மைத் தறிப்பவர் 
களை, நாம் சர்வலோசாதஇி நாயகராசிய பரசிவனுடைய அடி. 
பைங்ள் என்று இடைவிடாது நினைந்து, தங்கள் மளம் வாச் 

குச் சாயம் மூன்றையும் சிவச்தொண்டுகளிலே செலுத்து 
வித்து, அவர்களைச சிவனடியார்களோடு சேர்த்தற்கும், அர் 
களைச் கரண்பவர்களி யாவரையும், இவர்கள் எம்பெருமானா 
யெ சிவனுக்கு அடிமை பூண்டவர்கள் என்று செளிந்துஅவர் 
சள்மேற் பச்திபண்ணுவிச்தற்கும், ஏதுவா யிருத்சலாலும் 
அவைகள் சைவசமயமே சற்சமயம் என்று துணி£த, ௮தன் 
வழி நிற்கப் புகுந்தயாவரும் விதிப்படி நிச் இயறும் தரிக்கற் 
பாலனவா௫யெ சிவசின்னங்களா மென்று வேதாரகமங்க ளெல் 
லாம் விளம்பு இன்றன. 

எண்.௧௯. டு, ௯. சடாரியின் தோலும் மரமிசமும் இர 
சீ சமம் சாணியும் எரிக்கப்படவேண்டும்; சிரியாயிருச்சறவ 
ஜஞொருவன் ௮ந்தச் சடாசியின் சாம்பலைப் பாளயத் இறகுப் புற 

ம்பே -சுசியான ஒரு இடத்திலே கொட்டிவைக்சக் கடவன், 
அது இஸாவேற் ௪௩, இயின் சபையார் நிமித்தம் சுசகெய்யும் 
ag Gor பொருட்டு வைக்கப்பட வேண்டும்: அது பாவத் 
தைப் பரிகரிக்கும். எபி ௯. ௧௯, காளை வெள்ளாட்டுக் சடா 
இவைகளின் இரத்தமும், கடாரியின் சாம்பலும், அசு9ப் 
பட்டவன மேலே தெளிக்கப்பட்டு, சரீர ௮௬ நீக அவனைச் 

சுத். இகரிக்கு:், எண், ௧௫, ௩௭ - ௪௦, யெகோவா மோசேயை 
நோக, நீ இஸாவேற் ச்ச தியாரிடத்தில் உங்கள் தலைமுறை 
சோறும் வஸ்.இரங்களின் ஒரங்களில் குஞ்சங்களை உண்டா
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க்கி, goo Bias Gears Ce 8ீலகாடாவைக் கட்டவேண்டும். 

உங்களுக்காக அது குஞ்சத் திலே இருக்ச வேண்டும். NOS 
பார்த்து வியபிசார மார்ச்கமாய்ப் போடுற உங்கள் சுவ Aas 
யத்துக்கும், உங்கள் சுவகண்களுக்கு மேற்க நடவாமல், என் 
சகலீகட்டளைகளையும் நினைத் தச் சாத்து உங்கள் சேவனுச் 
குட் பரிசுத், சராகும்படி நீங்கள்பார்த். த, யெகோவாவின் ௪௧௮ 
கட்டளை களையும் கைச்கொள்ளும்படி. நினைக்கும் பொருட்டு, 
௮.த உங்களும்கு ஒரு குஞ்சமா யிருச்சுவேண்டும். யாத், ௧௨, 
௨௨, ௨௬. இஸரவேலர் எடப்துதேசத்தி லிருக்கபொழு.து 
யெகோவா விதித்தபடி ஆட்டிரத் தத் இனாலே தங்கள் சங்கள் 
வாசல் நிலைக்கா லிரண்டிலும் நிலையின்மேல் விட்டத திலும் 
அடையாளமிட்டு வைச்சார்கள் என்றும், அர்சச் சேசச்சதா 
சைச் கொல்லும்படி பெசோவாவா லலுப்பப்பட்ட தூதர் 
அவ்வடையாளம் உள்ள வீடுகளிற் போகாமல் அவ்வடையச 
ளம் இல்லாத வீடுெ௨ிற்போய் அங்குள்ள . தலைப்பிள்ளைகளைச் 
சொன்றாரென்றும், சொல்லப்பட் டிருச்கின்ற து. வெளி, ௯, 
௪, சேவனுடைய முச் திரையை நெற்றிகளில் சரியாச rey 

ஹஷர்களை மாச். இரமே வருச்சப் படுத்துகறதற்கு ௮வைகளுக் 
குக் சட்டளை கொடுக்கப்பட்டது, 

நீ உன்சமய நூலிலுள்ள இவ்வ்சனங்களை வாடச் சிந்து 
கொண்டும், கோதுமை அப்பத்தையும் இராட்சரச த்தையும் 
உன் சேவனாடய கிறிஸ்துவின் மாமிசமும் ரதி சமுமாச 
வேனும் அவைகளுக்கு அறிகுநியாசவேனும் பாவித்து உட் 
கொண்டுகொண்டும், நாங்கள் வெரின்னமாகிய விபூதி உருச் 
இராக்ஷம் தரி.ச்சலை இகழ்வது நீதியன்றே, 

புதின ரவு 
தியானா இப்பிரகரணம். 

௮௮0000020௮௨- 
சிவமர் ,இரத்சைச் குருமுகமாக அறிந்து, இனந்சோ.றும் 

சண்ணினாலே ஆந்த அருவிசொரிய அழலிடைப்பட்ட மெழு 
ரூபோல மனவ்க?ந்துருசச் வெனை* தியானித்து அச்வ 
மந்திரத்சை விஇப்படி. ௮சன் பொருளைவிடாது சர்இக்குஞ் 
சிந்தையோடு செபம் பண்ணுதலும், அவருடைய திரு காமங் 
களையும்) சர்ச்சனங்களையு மெடுத்செ௫ுச் ச்சொல்லி அவரை 
ஷ்தோச்திரம் பண்ணுதலும், புண்ணியமென்று சவ சாத்தி 
ங்கள் சொல்லுகின்றன.



48 சைவதூஷணபரிகாரம். 

௪. ராளர். சக, ௮:௪0. யெசோவரவைச் இச்சு 
அவருடைய நாமச்தைச் சொல்லிப் பிரார்த்தனை பண்ணுங் 
கள்; அவருடைய இரியைகளைச் சனங்களுக்குள்ளே பிரசத்சப் 
படுத்துங்கள்; அவரைப் பாடுங்கள்;” அவரைச் SIs sori 
"பண்ணி, அவருடைய ஆச்சரியமான இரியைச ளெல்லரீவற் 
றையும் தியானித் துச் சொல்லுங்கள்; அவருடைய பரிசுத்த 
நாமச்தன் மேன்மையைப் பாராட்டுங்கள். கொலோ, ௩, 

௧௬. சங்£தங்களினாலும், சீர்சிசனங்களினாலும், ஞானப்பாட் 
டிக்களினாலும், ஒருவருச்சொருவர் போ திச்த, புச்திசொல்லி, 
ப,ச்தியோடு மன இலே கர்ச்சருக்கென்று பாட்டுப்பாடுங்கள். 
௪, செச, டு. ௧௭, இடைவிடாமற் பிரார்த்தனை பண்ணுங் 
கள், உரோ. கடு. ௧௧, புறத்சேசத்சாசே நீங்களனைவரும் கர் 
கீதாவை ஸ்சேரக்தஇிரியுங்கள்; சனங்களே ,நீங்களனைவரும் 
அவசைச் துஇயுடக்கள். மச். ௬-ம், அதிகாரத் திலே யேசுக்கி 
றிஸ் து தமது வேரை நோக்கி, யெசோவாவைப் பிரார்த்தனை 
செய்யவேண்டு மென்றும் ௮௮௪ செய்யும்முறைமை இதுவென் 
௮ம் உபதேசித்து, 4பாமண்டலங்களி லிருக்இற எங்கள்பிதா 

வே” என்பகசை முதலிலுடைய ஒரு பிசார்ச்சனையை உண் 
டாக்கிக் கொடுத்சாரென்று சொல்லப்பட் டிருக்கின்றது. 

இவ்வாறே உன் சமயநூலில் விஇர்சப்பட்டமை சண்டு 
கொண்டும், நீயும் ஒவ்வாறே இனெந்தோறும் உன் கடவுளைப் 
பாடிப் பிரார்த்தனை செய்துகொண்டும், நாங்கள் எங்கள் சட 
வுளாகிய சிெவளைச் இயாணிச்து அவருடைய மந்இரத்சைச் 
செபம்பண்ணி அவரை ஸ்சோச் இஞ் செய்தலைப் புண்ணிய 
மன்றென்று இகழ்வது நீதியா! 

  

பதினேழாவறு 
நமஸ்காரா இப்பிரகரணம். 

A NO MOEN SS Pty TAP nen ae 

Gate I @iug ஈமஸ்கரித்சலும் பிரசகதிணம் அங் 
. க க % : ் . ல . 

சப்பிரசக்ஷிணம் செய்தலும், புண்ணியமென்று சைவதழூல்கள் 
சாற்றுகின்றன. 

சங். ௬௫, ௬. ஈம்மைச் சருட்டிச்ச யெகோவாவை நாம் 
நமஸ்கரித்து முழங்காற் படியிட்டு ஆராசனை செய்வோம் 
வாருங்கள், லேவி, ௬. ௨௪, மியகோவாவின் சர்நிஇயில் நின்
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mo அக்னி தோன்றிவந்து வேதிகையின் மேலிருந்த த௪ 
னபலியையும், நிணத்தையும் பட்டுச் ௪, சனங்களெல்லாரும் 
அதைச்சண்ட மாச்நிரச்தில் சத்தமிட்டு முகங் குப்புற விமு 
ந்தார்கள். யோசு. டு. ௧௪7. அப்பொழு யோசுவா சரையிலே 

முகங் குப்புறவிழுக் து நமஸ்காரம்பண்ணி, அவருடனே, என் 
னண்டவர் தமது அடியேனுக்கு என்ன சொல்றுகிரென்று 
வினாவ. மச், ௨.௧௪. பின்பு அவர்கள் ௮ந்௪ வீட்டிலே பிர 

வேசித்து அதன் மாதாவாயெ மரியாளோடே பிள்ளையைக் 
சண்டு, வணச்சமாய் விழுந்து, அதை ஈமல்கரீத்தார்கள். 

வெளி. ௭, ௪௪, ௧௨, சேவதாதர் யாவரும் சில்காசன த்தையும், 
மு.தியோரையும், நாலு பிராணிகளையும் சூழ நின்றார்கள்; அவ 
ர்கள் சங்காசனச்துக்கு முன்பாக முகங் குப்புறவிழுந்து, 
ஆமென்: எங்கள் தேவனுச்குத் a Guy, மகிமையும், ஞான 
மும், தோச இரமும், சனமும், பராக்ரமழும், வல்லமையும் 
ச. சாசாலிழும் உண்டாகக்சடஙவன மென் என்றுசொல்லித் 

வனை ஈமஸ்சரித்தார்கள். 

இப்படியே உன் சமயநாலிலே முழங்காற் படியிடுதலும், 
நமஸ்காரம் பண் ணுதலும் புண்ணியமென: விதிக்கப்பட்டமை 
கண்டுகொண்டும், அவைகளுள் முழங்காற் படியிெலை நீயும் 
புண்ணியமென்று செய்துகொண்டும், நாங்கள் எங்கள் கட 
வுளை நமஸ்கரிச்சலையும் பிர,தகிணம், அங்சப்ஃபி 5 and) mor ip 

செய்தலையும் புண்ணியமல்லவென்று இகழ்சன் ரூயே; விவேக 
மில்லாசவனே | எங்கள் அவயவங்களிலே இரண்டுமாச் இரம் 
கர்ச்சாவுச்கு முன்னே நிலச்இற் றோயும்படி வணங்குசல் 
புண்ணியமென்று அவ்வாறே செய்கன்ற நீ எட்டு அங்கம் 

பூமியித்பட ஈமஸ்காரம் பண்ணுதல் அதின் மிகவும இதமென் 
றும், ஒருமுறைஃபிரகசதிணஞ்செய்து கமஸ்காரம்பண் எறசல் 

அ.தினும்மிக அததிசமென்றும், அங்கப் பிரசகணெம் செய்து: 
தமஸ்காரம் பண்ணுதல் அனேசமடங்கு அ தி5மென்றும் அறி 

யச்சடவாய், 

  

பதினெட்டாவது ய 

சிவபுராணப்பிரகர ணம். 
வச 

  

ிவபுசாணங்களிலே சிவனுடைய மூமையும், அவராே 
விதிச்சப்பட்ட செவபுண்ணியங்கள் பசுபுண்ணியங்களும் 

5
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அவைசளைச்செய்யு் முறைமையும், அவைசளைச்செய்சவர்சள் 
பெற்ற பெரும்பேறும, சவச் தரோகம முசலிய பாவங்களும், 
அவைசளைசசெய்சவர்கள் பெற்றசண்டமூும், சொல்லப்படு 
கிறபடியால், அவைசளை அறிநதவம்சளுக்குப் பாவஙகளிலே 
வெறுப்பும், புண்ணியஙகளிலே விருப்பும், வெணிடச் திலே 
பத்தியும் உதிக்கும். ஆசலால், அச்வ புராண்ககளை ஆலயம், 
மடமமுதலவிய பரிசுதச ஸ்சானஙகளிலே அனபுடனே வீதிப் 
ப்டி பூரிதது வாசி சலும, பிரசாரம பண்ணுதலும், கேட்ட 
இம் புண்ணியம் எனறு சைவநால்கள் சாற்றுசினறன. 

4 

OF. Ge. ine அவர்கள் தங்கள் கஙகள் ஸ்சானங்களிலே 
நின்றுகொண்டு ஒரு சாமமட்டும தஙகள் சேவனாகய பெகோ 
வாலின் சியாயப்பிரமாண புத்சசசகசை வாகிததார்கள். ௧, 
செச, மி ௨௪. இ£த நிரூபததைப் பரிசுச்சமான சசோசார் 
யாவரும உாடிக்குபடி செயயவோன் மி மென்று, ENG FDIS 

vwarem® e.métor g tor Qs skl eo ror, சொலோ. ௪ 

௧௬ இரசு ரிரபம ஐ களிட சி.இில் வர௫ிக்கப்பட் டபின், இலா 
வேள இிககையா சபையிலும் வாசிசகப்படும்படி செய்யுஙகள், 

உன் சமயநாலிலே இப்படிப் பேசப்பட்டமை கண்டு 
கொண்டும், நாஙகள் எங்கள Gay. remaster are g xa, 
பிரசரிசசல, கேட்டக்களிஷலே யாசொருபயறும இல்லை 
யென்று பேசுகின்றாய். அப்படியாயில், நீ உன சமயநூலை 
வெருபொருல மொலவிட்டு 2959 பதுப்பிசது அனேகர் 
வா௭க்குமபடி கொடிப்பது எனனை? vn A 9 fo பொரு 
tor Wrage Caroug coartrr, S49 6 gsoréQarcy 
௩யாயம, பிநாுகொரு ஈயாயம பேசலாமா! மாங்கள் எஙசுன் 
சவபுசாணஙகளைவாடிசதல், பிரசாத தல், சேட்டல்களினாலே 
பெருமபய லூண்டெனபதைசக சகல பிரம ணங்களினாலும 
பூசணமா யற்5குருககமம. 

  

பண 

பத்கொன்பதாவ.து 

புஸ் ண்ணியதர்த்தப்பிரகாணம் 

em GE YES Oo 

(ிலசற்கை, சுவசை, சேதுமுதல் யன ஈவெனது அருட் 
சச்இிபஇிஎலால் புண்ண்ய நர்ச்சுஙகளாம் என்றும, ௮வைசக 
ளிடலே ௮ புடன் வழிப்படி ஸ்மா பண்ணுெ றவர்களுச்.
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குப் பாவங்களும் குஷ்டம்மாசவிய கோய்களும் நீங்குமென்' 
றும் சைவ நூல்சள் சாற்றுகின்றன. 

௨. இராசா. ௫-ம் இஇகொச் இலே காமான் என்பவன்" 
யோர்சான். ஈஇயிலே ஸ்காஈம் பண்ணின இனால், அவளை 
வருச திய குஷ்டரோகம் நீங்டிற்று என்றும், யோவான். ௫-ம் 

அதிசார தி திலே குருடர் கப்பாணிகள் சூம்பின உறுப்பை 
உடையஙவர்கள் gps அனேச வியாதிச்காரர் யெரூஷ 
லேமிஓுள்ள பேசெஸ்தா என்னப்பட்ட குளத்இூல ஸீகா 
௩ம் பண்ணிள இறொாலே சொலஸ்த மடைந்தார்களேன்றதும் 
சொல்லப்பட் டிருக்இன்றது. அன்றியும் ஒருவன் உன் சமயச் 
இதிலே பிரவேடக்கும்பொழுது, அவனுடைய அஞ்ஞானமெல் 
லாம்போச் அவனிடச்சே ஞானத்தைப் பதிச்செரோமெ 

௪. CE ௬ aw . ணீ ய் od ளை * ய * e வி ௫ 

or MOTTA, Sas aor ll Cosa) அவ ஸ்நானம் பண்ணுவிக 

Beir cp ts, 

உ இப்படியிருக்க நீ எங்களை கோச்சி, பூமியில உள்ள 
மற்றைச் சண்ணீரைப் பார்க்கிலும் புண்ணியதீர்ஈ சம என் 
னப்பட்ட இல் இருச்கும் விசேஷம் யாத! அஇலே ஸ்நானம் 
பண்ணு சலினால் சரீரத்திலுள்ள ௮ழுக்குப்போமே யன்றிக் 
குஷ்டம் முதலிய வியாஇகள் நீங்குமா? பாவங்கள் விமோசன 
மாமர: எனறு இகழ்வது என்னை? 

நாமான் என்பனுடைய குஷ்டரோகம் நீங்கெது தேவ 
தாசனாகிய இலிஷா என்பவன் நீபோய் யோர்சான் ஈ.இயில் 

எழுசரம் ஸ்நானம் பண்ணு; உனது மாமிசம் புதிதாகும்; நீ 

சுசியாலாய்"” என்று சொல்லிய சொல்வின து விசேஷ ச்ி 

னாலே யன்றி அந்நதியினது விசேஷச் இிஞல் அன்று என் 

றம், குருடர் சப்பாணிகன் முசலிய வியாதஇக்காரர் சொல்௪ 
மடைந்சது சேவதாசனொருவன் விசேஷ காலச் இலே ௮-௦ 
குளத்தி லிறங்கர் சலச்சைச் கலக்கிய விசேஷச் இனாலே 
யன்றி அச்குளச் இன் விசேஷச் இனால் அன்று என்றும், காங் 
கீள் ஒருவனை எக்கள் சமயத்திற் சேர்ச் துக்கொள்ளுப்பொ 
மு. பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுஷடய பாவங்களைச் கழு 
விச் சுத்தனாச்குவார் என்பசற்கு அடையாளமாகத் தண்ணீரி 

னல் அவனை ஸ்கானம்பண் ணுலிக்கிறோம்) அது எங்கள் சமய 
ஒழுயகுசீகாகச் செய்யும் சடங்கு அதுவன்றி, அந்தத்தண் 

ணீர் அவனுடைய பாவங்களைப் போச்சி அவனைச் சச் சனாக்கு 

மென்று மாங்கள் உபசேூப்பதில்லை என்றும் சொல்வாயா:
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இல், அப், ௨. ௩௮டிபாவமன்னிப்பின் நிமிக்சம் யேசுக்கிறிஸ் 
pasar நாமத்திலே ஞானஸ்சானம் பெ த்றுக்கொள்ளுங்கள் 
அப்பொழு பரிசுத்தாவியாகிய வரச்சைப் பெறுவீர்கள் 
என்று சொல்லப்பட்டிருச்ளெறசே., 

இத புண்ணிய தீர்ச்சம் இதிலே சாம் ,விதிச்ச al § ப் 
படியே நம்மேல் வைச்ச அன்புட னே ஸ்நானம் பண்ணுளல் 
புண்ணியம் என்று சர்வசாமர்,2 இ பமூள்ள சிவன் இருவாய் 
மலர்ந்சருளின மையாலும், அந்தச்தீர்ச்சச் திலே அவருடைய 
அருட்சத்தி பதிட் இருக்கும் விசேஷச்தினாலும், விதிப்படி 
௮ திலே ஸ்நானம் பண் ணுகின் றவர்சளுடைய பாவங்களும் 
நோய்களும் போமென்பது நிச்சயம், 

நைவ ரகம். 

இருபதாவது 

சுவர்ண தானப்பிரகரணம். 
னு 

சிவனடியார்களுக்கும், வறியவர்களுக்கும், குருடர் மூட 

வர் கோயாளர் முசலியவர்சளுக்கும் பொன் வெள்ளி முசலிய 
இரவியங்களைக் கொடுத்தல் புண்ணியமென்றும், சிவனடி 

யார்களுச்குக் சொடுக்கும் தானங்கள் ஒன்று அனந்சமாக 
விருத்தியடையும் என்நும் சைவநூல்கள் சாற்றுகின்றன. 

FH. M62. & அவன் வாரி இறைக்கிறுன்; தரித் இரருச் 
குச் கொடுக்கிறான்; அவன் நீ.தி என்றும் நிற்கும்; அவனு 
டைய சொம்பு மஇூமையாய் உயர்த் தப்படும், எபி. ௧௩. ௧௬, 
நன்மையையும் சான தருமச்சையுஞ் செய்ய மறவாதிருப்பீர்க 
1௧; இவ்விதமான பலிகள் மேல் தேவன் மிகவும் பிரியமா 
யிருக்கிறார். உரோ, ௪௨. ௧௩. பரிசு த்தர்களுடைய குறைவு 
கள் நிறைய உசவி செய்யுங்கள்; ௮ன்னியரை உபசரிச்கச் 

கருத்சாயிருங்கள். ௨. கொரி. ௯. ௬, ௭, ௪௨. இறுக விதைக் 
இறவன் சிறுக அறுப்பான்) பெருக விதைச்றெவன் பெருச” 
Ca அறுப்பான்) HUT ௮வன் விசனமாயாவது, கட்டாயமா 
யாவது அல்ல; தன்தன் மனவிருப்பச் இன்படி கொடுக்கச்சட் 
வன்; மன விருப்பமாய்ச் கொடுப்பவனில் சேவன் பிரியமாமிரு 
க்ரார்; உங்களுடைய இக்சக் இருபையின் இரியை பரிசுதி 
திர்களுடைய குறைவுகளை நிறைவேற்றுவசற்குமாத் தரமல்ல) 
௮னேகர் தேவனை ஸ்தோச்திரிச்கிற சற்கும் மிகவும் உபயோ,
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கமாயிருச்கும், ௦௪, டு, ௪௨, உன்னிடத்தில் வேண்டிக்கொ 
எஇறவனுச்ருக்கொடு; உன்னிடச் இற் கடன் வாங்க விரும்பு 
கிறவனுக்குப் பராமுகம் பண்ணாதே, நீதி. ௨௪. ௪௩. சரித 
ரன் ஒலமிடம்போது தீன்செவியை அடைத்துச் கொள்ளுகிற 
வச் சாணும் ஓலமிடும்பொழுது கேட்கப்படான், ஷே ௧௯. 
௧௪. தரித்திரனுக்குச் தயை செய்பவன் யெகோவாவுக்குக் 
கடன் கொடுக்கிறான்; அவன் செய்ததற்கு அவர் பிரதியளிப் 
பார். ௪, யேரவா. ௬.௪௭. ௧௮. இவ்வுலகச் இன், பொருளை 
உடையவன் ஒருவன் சன் சகோசான் குறைவுபடக்கண்டும், 
சன்னிருதயச்சை அவனுக்கடைச் துக்கொண்டால், இலனு 
ச்குள்ளே சேவனுடைய அன்பு நிலைச் திருச்சிசெப்படி? 
என் பிள்ளைகளே! சொல்லினாலும் நாவினாலும் அல்ல; இரி 
யையினாலும் உண்மையினாலும் அன்பு கூரச்சடவோம். தானி 
௪, ௨௭. இராசனே! மான சொல்லும் ஆலோசனையை நீர் அங் 
கெரித்துகொண்கு நீதியைச்செய்து, உமது பாவங்களையும் 
தாரித்இரருச்குத் தயைசெய்து, உம்முடைய அச்ரமங்களை 
யுக அகீற்றுவீராக) அப்படியானால் உம்முடைய வாம்வு எீடித் 
இிருக்கவுங்கூடும், லூச், ௬. ௬௮. கொடுங்கள்; அப்பொழுது 
உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்ஃழடி ௧௮.௨௨, உனக்குண்டான 
வைகளை யெல்லாம் நீ விற்றுத் சரித்தரருக்குச் கொடு; பர 
மண்டலச்திலே பொச்வச்சைப் பெறுவாய். டை௧க, ௮. 
௯. சச்சேயு கர்ச்சரை நோக்கி, கர்ச்சாவே | என் பொருளிற் 
பாதியைச் தரித் இரருக்குச் சொடுக்்ேன்; நான் ஒருவனி 
டதிதில் எசையாயினும் அரியாயமாய் எடு ச் திருந்ே சேனானால் 
மாலுமடங்சாய்ப் பிர.தியளிப்பேன் என்றான், யேசு அவனைக் 
குறித்து, இவனும்.ஃஅபி£ காமின் புதீகிரன்; இதினிமித்சம் 
இன்றைக்கு இக்ச வீட்டுக்கு இரட்டிப்பு வந்த. ஆப், ௧௦, 
௪. சேவதாதன் கொருமீலியை நோக், உன் பிரார்த்தனை 
களும் உன் தீனதரூமங்களும் தேவனுடைய சமுகத்தில் 
ஒரு ஞாபகக்குறியாய் வந்சன. லூக், se, ௩௬, உங்களுக் 
குண்டானவைகளை விற்றுப் பிச்சை கொடுங்கள்; பழையதா 
யப்போகாத பணப்பைகளையும் குறையாத பொச்வஷெச்சை 
யும் பரமண்டலச்.இற் சேர்ச் துவையுங்கள்; அங்கே இருடன் 
அணுகான்; பூச்சியும் கெடுக்காது, 

இப்படி உன்சமயநூலிலே பேசப்பட்டிருத்தல் கண்டும், 
நாங்கள்செய்யும் சுவர்ண தானம் புண்ணியம் அன்றென்றும், 
அதனாலே நாங்கள் பயன்பெறோம் என்றும், பாதிரியே! நீ 
சொல்வது புச் இயீனம். - 

 



Vy ச 
இருப.த்தொராவறு 

அன்னதானப்பிரகாணம், 
_அ௮-00௦00-0௮௬- 

மிஎனடியார்களு க்கும் வறியவர் சள. ய் குருடர் மடை 

at ¢4 மு.சவியவர்களுச்சும் அன்னதானம் பண்ணுசல் மேலா 
மய புண்ணியம் என்று சைவநால்சள் GM ww) sor wane. 

1? 

Use 60. ௪௨. இந்தச் நிறியவர்களில் ஒருவன் என் 
ஷன் என்று அவனுக்கு ஒருகலாக் கண்ணீர் கூடிச்சச்சொ 
இச்திறவன். சன்பலினை யிழர்துபோகானென்று | மெய்யாய் 

உங்களுக்குச் சொல்லுறேன் (ஒரு நவனுக்குி தண்ணீர் குடி. 
க்கச் சொடுத்தல் புண்ணியமாூல் ௮ன்னங்கொடுத்சல் அ.தி 

னும் எவ்வளவு ௮.இக புண்ணியமாம்,) மச். உட, ௬௪ ௪௬. 
பின்பு இராசா சமது வல துபாரிச சத தி தூள்ளவர்களை நோக்கி 

வாருங்கள், என் பிதாவினால் ஆசர்வ திச்சட் பட்டவர்களே] 
உ௭௧ சிருஸ்டி தொடங்கி உங்களுக்காக ஆயச்சம் பண்ணப் 

பட்ட இராசரியத்சைச் சுசக்சரிசதுர் சொள்ளாங்கள்) நாண 

பசியாயிருந்சேன், நீங்கள் எனக்குப் போசன சதைக் தந்தீர் 
சுள்) ஈன தாசமாயிருந்சேன், நீங்கள் எனக்குப் பானத்தைக் 
கொடுத்திர்கள்;. நான் பாசேசியாயிருக்சேன், நீங்கள் என்னை 
உங்காரிடச்இல் சேர்ச் ுச்கொண்டிர்கள்; கான் சிருவாணியா 
யிருந்சேன், எனக்கு வஸ். இரங் கொடுத்தீர்கள்; நான் வியாதி 
யாயிருந்சேன், என்னை விசாரித்தீர்கள்; நான் காவவிலிருக் 
தேன், என்னிடச்திற்கு வந்தீர்கள் என்றகொல்ல, நீதிமா 

Gor & air அவருக்கு த்சரமாய், கர்த்தாவே! நாங்கள் எப்பொழு ௮ 
உம்மைப் பசியுள்ளவரரககி கண்டு போசனங் கொடுத்தோம்! 
சிகீமுள்ளவரரகம் கண்டு பானச்சைக் கெடுச்தோம்? நாங் 
கள் எப்பொழுது உம்மைப் பரசேசியயென்று ண்டு சேர்த்துச் 
கொண்டு சிருவாணியென்று கண்டு வஸ்.இிரங் சொடுச்சோம்? 
நாங்கள் எப்பொழுது உம்மை வியாதியுள்ளவசென் றும், காவ 
லிவி Geel றவ Orc nase, abi ¢ He aC saQwear 
பார்கள். ௮௪ ற்குத்சரமாய் இராசா, மிகவுஞ் சிறியரான என் 
சசோதரராகயெ இவர்கலில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எசைச் மெய் 
தீர்சனோ, அசை எனச்சே செய்தீர்களென்று மெய்யாய் 
உங்களுக்குச் சொல்லுகிறே ளென்பான். பின்பு அவர் திமது 
ட தபாரிச சச்தி லுள்ளவர்களை நோக்கி, சபிச்சப்பட்டவர் 
களை | நீங்கள் என்னைவிட்டுப் பிசாசானவனுச்சாகவும், அவ 
னுடைய அதர்சளாச்சாகவும் ஆயத்தப் படுத்தப்பட்ட மித்.திய்
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அக்கினியிடக்தில் போங்கள்; நான் ப௫யாயிருந்சே ன நீங் 
சார் எனம்குப் போசனங் கொடுச்சவில்லை; நான் தரசமரயி௫ 
சேன், நீங்கள் எனக்குப் பானங் கொடுச்சவில்லை; நான் பா 

Ce Furl pee waar, நீங்கள் என்னை உங்களிடத்தில் சேரச் 

அிச்ிசொள்ளலில்லை; கான் நிருவாணியா யிருந்சேண், நீங்கள்” 

எலக்கு வஸ் இரங் கொசெகவில்லை; காண் வியா தியள்ளவணும், 

சாவளில் வைச்சப்பட்டஈ வணுமா யிருக்தேன், நீங்கள் என்னை 

விசாகிக்சவிவுலை யென்பான். அப்பொழு அவா் சள் அஒருகி 
குச்சரமாய், சாச்சாவே | உம்மைப் பஅியுள்ளவ Or: ரன்றாவது, 
சீாரசமுள்ளவ ரென்றாவத, ப பாசேசியென்றால, 5, “Eqgredl 
யென்ராவத) வியாதியுள்ளவ சென்ராவ ளு, காவலி லிருப்பவ 
ரென்றாவது நாங்கள் எப்பொழுதுகண்டு ௦ உமக்கு, சவிசெய்ய 
வில்லையென்பார்கள். அதற்குத்சாமாய் அவன், மிசவுஞ் சிறி 

யரான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எசைச்செய்யா இருக் 
தீர்சளோ, அசை எனச்கே செய்யா திரு$தீர்களென்.ற மெய் 

யாய் உங்களுக்குச் சொல் லுிரே னென்பான். இவர்கள் நித 

திட சண்டையையும், ரீதிமான்சளோ, ie Dur வளையும் 
௮னுபலிச்சப் போவார்களென்றார். ஏசா. ௫௮. ௭. ௪0. ப௫ியு 
ள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரச்சைசக் கொடுக்கிறதும், தள்ஞண்ட 
gOS Be eos உன்வீட்டிலே. சேர்க்க ததும், வஸ்.திரமில்லாத 
வனைச்சண்டு அவனுக்கு வஸ் இரமீதைக் கொடுச்கிறதும், உன் 

மாமி ச்சைப் போன்றவர்களுக்கு உன்னை மனைத் துக்கொள் 
ளாமலிருக்கிற துமாகிய இவைஉளல்லவா எனச்குப்பிரியமான 

உபவாசம். ப௫ியுள்ளவன்மேல் மனமுருகி, அயரப்படும் ஆதி 
துமாவைத் திருச் இப்படுச் இனால், அக்சகாரச் திலும் உன் 

ஒளரிதோன் ஐம்; உன்; இருளும் மத் தியானத்தைப்போலாகும். 

லூச், ௬. சச, யோவான., இரண்டு சட்டைகளை யுடையவன் 
இல்லாதவனுக்குக் கெரடுக்சக்கடவன்;) ஆசாரச்சை யுடைய 
வனும் அப்படி€ய செய்யச் கடவனென்றான். டெ ௧௪. ௧௩, 
நீ விருந்து பண் ணும்பொழுது oils Bot, ஊனர், சப்பாணி 
கள், குருடர், இப்படிப்பட்டவர்களை அழைப்பாயாச. 

'இப்படியே ௨ உன் சமயநாலிலே பேசப்பட் டமை சண்டும் 
நரங்கள் ௮ன்னசானம் பண் ஹுதல் வண்: ணியமன்று என்றும், 

அதனாலே பயன் பெமே Goer wid Cus alan ay. 
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அின்மாக்களுக்கு மனிசப்பிதப்புக் RAL. FF Ba » Yoor 
வழிபட்டு ரி£ இயமாய் அனர்சமாயுள்ள Cpe Hen யடைசற் 
பொருட்டாசலால் அதற்கு விக்னெமாயுள்ள மண்ணாசை, 
பொன்னாசை, பெண்ணாசை என்னும் முழன்னீறயும் முழுமை 
யும் வெத. அ.ச்சள்ளி, சவலேடக்தரிதத, வனச்தில் வாசஞ் 
செய்தகசொண்டு, உண்டி சுருக்குசல்செய்த, ஜம்பொறிக 
ளேயும் அடக்கி, வனை நினைந்து சவம் பண்ணுசல் பெரும் 
புண்ணியம் என்று சைவநூல்சள் சாற்றுகின்றன. 

ஆசைகள் மூன்றை mit} ம் முழுமையும் 8சவேண்டிய௰ அகி! 

சயெம்யாத? வேடச்தி Deni பயன்யாது? உண்டிசுருச்கு சலி 
ஞாற் பயன் யாத? இப்படிச், சவம்பண்ணின தினலே மோக்ஷம்" 

கேலாமா! என்பாயாகில், சொல்வோம் கேள். 

முதலாவது: -மண், பொன், பெண் என்னு மூன்றும் 
அடித்து தக்கச்சருவுனவுமா யிருக்சலாலும், அவற்றின் 
மேலாசையுண்டாயவுிக் கடவுள்மேல் அன்பு வைச்சல்கூடா 
மையாரலும், gape டுகூடிய வழி ஆசையுண்டாசல் ஒரு. 
SW ஆதலாலும், அவைகளை முழுமையும் வெறுத்த, ஒழித் 
சீல்வேண்டும். ௮ங்கனம் எல்லாப்பொருளையும் ஒழிச்து ஒரு 
பொருளை ஒழியாவழியும், பெருகெருப்பைத் சணிச்து ஒரு 
சிறபொறியை இற யாது செய்யுமென்று சணியாவிடத்றும் 
அதுபச்சத்தள்ள பொருள்க ளெல்லாவற்றிலும் நு.இ£க்கிர 
மாசப் பர்றிப் பின்னு மெரிந்தாற்டீபால *அவ்வொருபொரு 
ளாசை முன்விடப்பட்டவெல்லாப்பொருளாசைகளையும் மீண் 
டும் வருவித்து, புண்ணியசங்கர்பச்சை அழித்துத் தவத்தி 
நீரு இடையூரறாய்க் சலச்கஞ்செய்யும். அசையால் அவைகள் 
எல்லாவற்றையும் ஒருங்கே விடுதலே தகு.தியாம்” 

௪, கொரி. ௭. ௪, ௨, ௬௩, ௪௦, ஸ்.இரீயைச் சொடரம 
லிருப்ப.த மனுஷனுக்கு நலம். நீங்கள் கவலையில்லாமல் இரு 
ச்ச வேண்டும் என்பதே என் வாஞ்சை. விவாசமில்லாசவன் , 
கர்ச்சரைப் பிரியப்படுச் தும்படி சர்த்தருக்கு ஏற்றவைகளைசக் 
குறித்து விசாரமாயிருப்பான். விவாகம் பண்ணினவன், மனை: 
வியைப் பிரியப்படுத்தும்படி உலகச்துச் கேற்றவைசளு£
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சாகச் கவலைப்பவொன். அவள் விவாகம்ப்ண்ணாமல் இருந்தால் 

௮ இகரெளக்கியச்தை Ms 
அவருடைய€ஷர் அவரைகநோச்ட, ஸ்திரீயுடனே புருஹனு 
டைய சம்பகஃதம் இப்பம். யிருச்குமேயாகில், விவாகம் பண்ணு, 
வது ஈன்மை யல்லவென்முர்கள். அவர், அவர்களுடனே, 
GTHUT 4 OF EG அ௮ளிக்கப்பட்டதோ அவர்சளேயன்றி, மற்றவர் 

கள் இவ்வாக்சைப்பற்றார்கள், அண்ணகர்களுண்டு, லெர் மாதா 
வின் கருப்பதிதில் அப்படியே பிறந்தார்கள். லெர் மற்றை 
மணுஷர்சளால் அண்ணகர்களாக்கப்பட்டார்கள். இலர் பரம 

மாச்செயெச்துி னிமிச்சம் தங்களை அண்ணகர்க எளாச்இஞர்கள். 
இச க்கடன்பட வல்லவனெவனோ, அவன் உடன்படச் கடவ 
னென்ஞளுர், ழூ. ௮.இ. ௨௩, ௨௪, யேசு திம்முடைய ஷ௨ஷேரை 

கோசி, ஐஈவறியவான் சேவனுடைய பரமராச்சியத் இற் பிர 

வேூப்பசரிசென்று மெய்யாய் RWC EGE MITA BD Morr. 

a0 sad Bau a Gor சேவனுடைய இரரச்சிய,ச இற் பிரவேூிப்ப இ 

ஓம், ஒரு ஒட்டகம் ஊரியின்கா திலே நுழைவ த எளிதென்று 
உங்களுக்குச் சொல்லுகின்றேன் என்றார். ஷே. ௮.இ. ௨௯. 
என் காமச் இனிமிச்சம், வீடுகளையாகிலும், சகோதரரையாகி 
லும், சசோகரிகள ஐடலும், பிதாவை ஆலம், மாதாவை 

ஆலும், மனைவியை அஇலும், பிள்ளையை ஆகிலும்,கிலங்களை 
அகிலும், விட்டவன் எவனோ அவன் நாறு மடம்கு பலன் 
பெற்று, Ag Gu வனையும் சதக்சரித்துக்கொள்வான் லூச். 
௧௪.௨௬, ௬௬. ஒருவன் என்னிடச் இல் வந்௮ சன் பிசாவை 
யும், மாசாவையபும், மனைவியையும், பிள்ளேகளையும், சகோதரா 
ரையும், சகோதரிகளையும், சன்சுவபிராணனையும், வெறுச்சா 

விட்டால் என் ஷன யிருச்சமாட்டான். உங்களில் எவனும் 
சனச்குண்டான யாவற்றையும் வெறுச்தவிட்டா லோழிய 
அவன் என் சீ வஜயிருக்தமாட்டான். மத், ௬, ௨௮. ஒருவண் 
இரண்டு எசமான்களக்கு ஊழியஞ் செய்யமாட்டான். ஒரு 
வனை அவன் பகைத்து, மற்றவனை கேப்பான்) அல்லது ஒரு 
வனைப் பற்றிக்கொண்டு மற்றவனை அலட்சியம்பண் ணுவான். 
நீங்கள் சேவளையு:ம் மம்மோனையும் சேவிச்கமாட்டீர்கள். 

இப்படி உன்சமய நூலிலே சேசப்பட்டமை சண்டும், 
மூற்றச்துறச்சலினாலே பயனில் வேயென்று நீ கொல்வதுபுதி 
HSao, woos s நந்சோ மென்று தவவேடக்சரித் தத் இரி 
இன் றவர்களணாள் அனேகர் ஆசையில் அமிழ்ந் திர் செட்டுப்பேச 
ஞர்சகளே எனபாயாகில், உன்னுடைய இறிஸ்த 210d HEF aD 

காகத் தெரிந்துகொண்ட பன்னிருவருள் இருவர் சொடியங்ர
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வலஞ் செய்சார்களென்று உன் சமயதாலிலே பேசப்பட்டசை 
நினைந்து பேசக்கடவாய். 

௨-வது: சவவேடமானத, சன்ன தரிக்சின்றவனை, 
அவன் தவஞ்செய்யும்படி மனசிலேபண்ணிய சங்கற்பச்சை 
இடைவிடாது நினைப்பித்து, அவனைச் சவச் திலே நிலை நிறு 
சதி, சபோசனர்சளோடு சேர்த்சலாலும், அவனைச் சண்டோர் 
யாவரையும், அவனைச் சபோசனனென்று உணர்க அவன் 
மேற் பச பண்ணுவிச்தலாலும, சன்னைத் சரிக்னெறவர் 
கருக்கும் பிறர்க்கும் பயன்படுகின்றது. 

அப். ௧௮. ௪௮, பவுல் சான்முன்பண்ணின சங்கற்பத் இ 
ளிமித்சம் கெஙகிரேயாவிலே தலைச்செளரம்பண்ணி, சூரிய 

சேசத்இர்குச் கப்பலேறிச்சென்றான். ஷே. ௨௧. ௨௪, நீ அவர் 
களைச் சேர்ச், அவர்களுடனே உன்னை ஞ் சுச். இபெண்ணிக் 
கொணடு, அலர்சள் தலைசசெளரம் பண்ணிச்கொள்வதர்கு 
வேண்டிய செலவபண்ணுவாயாச. எண், ௬. ௫. அவன் பிர 

இட்டை சஙசற்பகாலம் முழுதும் செளரகன் கத்தி அவன் 
சிலையின் மேற்படலாசாது; யெசோவாவுச் சென்று பிர திட் 

டைபண்ணின காலம் tien ou moar sy, usr wi eS GOT 

யிரு௩து சன் சலைமயிரை வளரவிடக்கடவன், நிகி, ௯.௪. அந்த 

மாசசதின் இருபச்துகாலா௩ இன ச்திலே, இஸுவேற்சாத தி 
யார் உபலாசஞ்செய்து இரட்டுத்து, புழுதியை தலையின 
மேர் போட்டீசகொணடு கூடினார்கள். தூசு. ௧0. ௧௨. அவர் 

கள் நெடுஙகாலச் துக்குமூன் இரட்டைத் தரிச்.து, சாமபலிலுட் 
கரர்ந்து மன திரும்புவார்கள், 

இப்படியே உன் சமயநூலிலே சவவேமீம் விதிச்சப்பட் 
டமை கண்டும், சைவர்கள் மூண்டனம் செய்சலையும் சடை 
வளர்ச சலயுல் காவிவஸ் இரம் சரித தலையும்இகழ்வது மடமை 

யன்மே? 

௩-வது : உண்டி சுருக்குதல் மனம் பொறிவழி போகா 
மல் நிற்றற் பொருட்டேயாம். 

கொலோ. ௨. ௨௬, இவைசள் சுவூச்ச இராதனையின 

ஐம், சாழ்மையினாலும், சரீர ச்சைப்பேணா௦ல் அதை வருச் 
தப் படுத் துகையினாலும், ஞானவேட முள்ளவைகளா யிருக் 
இன்றன, சல். ॥க ௨௪, உபவாசச்தினால் என் மேழர்தாள்கல்
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தீமொறுகின்றன. நிணமின்றி என் மாமிசம் சாய்ந்து போடி 
ன்றது, உரோ. ௪௩. ௧௪, உங்கள் மாமிசத்திற்காக அதின் 
இச்சைகளைத் திருத்தியாக்கும்படி சேடாமல், கர்த்தராகிய 

யேசுக்கிறிஸ்துலைச் தீரிச் துச் கொள்ளுங்கள். மச். ௬. ௧௯. 
நீங்&ள் உபவாசம் பண்ணும்பொழுக, சபடிசளைப்போல apa 
வாட்ட ச்தைச் காட்டவேண்டாம். அவர்கள், தாங்கள் உபவா 
சமா யிருப்பசை மனுஷர் காணும்படி, தங்கள் மேகங்களை 

வாடப்பண் ணுகிறார்கள், 

இப்படியே உண்டி சுருக்குசல் உண் சமயநாவில் I Oe 
சப்பட்டமை கண்டும், சைவர்கள் உண்டி சுருக்குவதை நீ 
இகழ்வது பேசமை அன்றோ? 

. ச வது : மனசைப் பொறிவழி போகாமல் அடக்குசல் 

கடவுளை இடைவிடாது தியானித்து முச்நிபெறற் பொருட் 
டாம், 

மதி. ௬. ௬. நீ பிரார்த்தனை செய்யும்பொழுது, உன் 

உள்ளறையில் பிரவேசிச் ௭, அதின்கசவைப் பூட்டினபினபு, 
அந்தரங்க சி இலுள்ள உன்பிதாவைழீகாக்கி ப்.பிரார் ச் சனைகெய்; 
அப்போது அங்தரங்கத்தி லுள்ளசைப் பார்ச்றெ உன்பிதா, 
பிரத்தி மட்சமாய் உனக்குப் டலனளிப்பார். (உலகச்சவவையை 
'யொழித்தச் சணியே சற்றுநேரம் இருந்து பிரார்ச்சனை பண் 
ணுசல் பெரும்பயனைத் தருமாயின், ௮நவாதமும் கடவுளை 
இடைவிடாறு சிந்தித்துத் தவம் பண்ணுகை மூதினும் எத் 

தனைபங்கு அஇகமாடிய பயனை ச் சருமென்பதனை, புத்தியில் 
லாத பாதிரியே! நீதானே ிந்தித்துப்பார்.) லூக், ௧௧. டு 
௪௦. பின்னும் அவரவர்களிடத் இல், உங்கவரில் ஒருவன் அத் 
திராதிதிரியிலே தனக்றாச் சினேசனானவ னிடச் திற்குப்பேரய் 
அவனுடனே, சினேசனே | என் இனே௫சன் ஒருவன் பிரயா 

ணமாய் என்னிடத்தில் வந்திருக்ொன்; அவலுக்கு caper 
வைக்கிெறதற்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை; நீர் எனக்கு 

ம்ன்ற் அப்பம் கடனாகக் கொடுக்கவேண்டுமென்று கேட்கும் 
பொரீழுது, உள்ளேயிருக்கிறவன், என்னை வருத்தப்படுத்சா 
சே; இப்பொழுது கதவு பூட்டியாயிற்று; என பிள்ளைகள் 
என்னுடனே படித் இருக்கிறர்கள்; நான் உனக்குத் தருகிற 

திற்கு எழுச் இருக்கக்கூடாதென்று ag தீ. தாஞ்சொல்லி, அவன்: 

னக்குச் சனேகி கனா யிருப்ப திணிமிதீதம அவனுக்கு எழும் . 
பிச்சொட இருந்தும், தனனை ௮வன் வரு$திச் சேட்டுறபம்.
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யினால் எழுக் த, அவனுக்கு வேண்டிய அளவு சொடுப்பானெ 
ன்று உம்களூ£்குச் சொல்லுகிறேன்; வேண்டிக் சொள்ளுங் 
கள், உங்களுக்குக் கொடுச்சப்படும்; தேடுங்கள், கண்டடை 

வீர்கள்; தட்டுக்கள், உங்களுக்குச் இறக்கப்படும்; வேண்டிக் 
கொள்ளுகிறவனெவனும் வாங்கிச்சொள்ளுகறுன்; தேடுற 
வன் சண்டடைூரறான்; சட்டுகிறவனுச்குத் இறக்கப்படும். 
ழூ. ௪௮. ௭. தேவன் சிலநாள் சாமதஇத்தாலும், தம்மால் 
தெறிர். தகொள்ளப்பட்டு, சம்மை நோக்கி இரவும் பசலும் 
வேண்டுசல் பண்ணுகிற அவர்களுக்காகப் பழிவரங்காமலிருப் 
LIT DT a 

இவ்வாறே கடவுளை இடைவிடாது இம்.இத்தல் பெரும் 
புண்ணியமென்று உன்சமயரால் பேசுதல்கண்டும், சைவர்க 
ஞள் அனேகர் சம்கியாசிசளாய்ச் சிவனை இடைவிடாது Qua 
னித து.ச் சவம்பண்ணாதலை ஆவசியசம் ௮ன்று என்று நீபேசு 

வது பெரும்பாவமே, 
(1 

மத். ௩. ௧, ௪. யோவான் ஸ்கானன் புசேயாவின் வனத் 
திலே வந்து, ஒட்டசமயிருடையைச் தரித்து, சன் அரை 
யிலே வார்க்சச்சுச் சட்டிச்கொண்டிருந்தான்; வெட்டுக்களொிக 
ளும் காட்டுக்சேனும் அவலுச்கு ஆகாரமாயிருந்தன. ஷை ௪௪, 
எ--௧௧, அவர்கள் போனபின்பூ,* யேசு, யோவானைக் குறித் 
துச் சனங்களி௨.ச். திலே, நீங்கள் வனச் இல் எதைப் பார்ச்சப் 
புறப்பட்டீர்கள், காற்று அசைச்கும் மாணலையோ; எதைப்பா 
ர்க்சப் புறப்பட்டீர்கள், மெல்லிய வஸ் இரங்களைத் சரித் ச ஒரு 
மனுஷனையோ; மெல்லிய வஸ் இரங்களைத் ரிச் இருப்பவர் 
கள் அசர் மாளிகைகளி விருக்கிறார்கள்; எசைப் பார்க்கப் 
பூ.நப்பட்டீர்கள், தீர்ச்சசரிசியையேர; ௮ம், நீர்க்க சரிசியிலும் 
௮இக மேன்மையுள்ளவனையே யென்று நான் உங்களுக்குச் 

சொல்லுகிறேன். பாரும், ஏண் தூதனை உமச்கு முன்பாக 
அனும்பறேன், அலன் உனக்கு முன்னேபோய், உனது 
வழியை ஆயத்சப்படுத்துவான்” என்று ஒருவனைக் குறிக். 
எமுதியிருக்கின்று; அவனே இவன்; ஸ்திரிகளிடச் திலே 
பிறக்சவர்களிவ், யோவ்ன் ஸ்கானணிலும் பெரியவன் ஓ 
வனுந் தோன் ௪வில்?வேயென்று மெய்யாய் உங்களுக்குச் சொல் 
ஓுஇறேன் என்றார். இசனால் யோவான் ஸ்கானன். லெளகிக 
ஆசைகளை முழுமையும் வெறுத்துத்தள்ளி, சவவேடந்தரிச்து 
உண்டிசருசக் வனவாரியாய்ச் சலம்பண்ணினான் என்றும், 
௮ தினாலே ௮வன் பூமியிலே பிறர். சவர்கள் எல்லாருள்ளும்
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மிசப்பெரியவாஞயினான் என்றும் காண்ன்றது. அ.துவுமன்றி 

இலீசா என்பவன் சவவேடம் பூண்டு, தவம் பண்ணினான் 

என்று, ௨. இரா. ௧. ௮. ம் வசனத்திற காணப்படுகின்றது, 

  

விவேசனம்: 
வைவ் tlie BANS Cpr 

ம் 
ரிவனே பரமப தியென்றும், அவர் அருளிய வேசாஈமங் 

களே மெய்க்நூல்சளென் றும், அவைகளில்” விஇச்சப்பட்ட 
வைகளெல்லாம் புண்ணியங்களென்றும், அப்புண்ணியங்களி 

னாலே பெரும்பய னுண்டென்றும், சகல பிரமாணங்களின 
லும் நாங்க றிக் இருக்கின்றோம். அப்படிப்பட்டவைகள் 

பண்ணியங்கள் அல்லவென்றும், அவைகளினாலே பயணில்லை 

யென் நும், பயன் உண்டென்று சொன்ன நால் பொய்ந் நாலெ 

ன்றும், அப்படிக்சொய் சலர்சளாக்கு இன்ன இன்ன பயனளி 

ப்போமென்று சொன்னசேவன் பொய்த்சேவனென்றும் உன 
e ௬ . . « 

bee Osohars Sarma eon, 6 அவவாருஇய புண்ணியங் 

களையேவிதஇத்ச உன் சமய நூலையும் பொய்த்நூலென்று இழிச் 

செறிட்து, இப்போது நீ சேவனென்று வழிபடுகின்ற பொ 

ய்த்தேவனையும் உன் மனரனின்று மசற்றிவிடு, 

. இறிஸ் தவை விசுவக்கும் விசுவாசசச் இனுலன் றி, யாவ 

ராயினும் தாங்சள் செய்யும் புண்ணியங்களினாலே மோட்சம் 

சேர்சல் கூடாதென்கிறேன்) ௮ துவன்றி, சொல்லப்பட்ட 

புண்ணியங்களைப் புண்ணியங்களல்லவென்று நான் ஒருபொ 

முதும் சொன்ன இல்லை என்பாயாகில், மற்றைப் புண்ணியங் 

களைத் சவிர்த்சால் விசுவாசம் என்பதி! ஒன் நில்லையே. யாச்: 

௨, ௪௪௨௨௪, 4என் சகோதரரே! ஒருவன் தனக்கு விசுவாச 

முண்டென்று விசால்ஜியுங் இரியைகளில்லாதவனானால் அவ 

னுக்கென்ன பலன்வரும்) விசுவாசம் அவனை இரட்டிச்குமா? 

௪கோதரளாயிலும், சசோதரியாயினும் வஸ் இரமில்லாதவர்க 

ளம், தின அசாரமில்லாதவர்களுமா யிருக்கும்பொழுஜ், உங் 

'களில் ஒருவன, அவர்கள் சரீ ரத்துக்கு வேண்டியவைகளைக் 

நாடாம் அவர்சளுடனே, நீந்தள் சமாசானச்சோடே 

2பாய்ச் குளிர்சாய்ஃ து, பரியாறுங்கள் என்று சொல்வ இனால் 

என்னபலன்? இங்வண்ணமே விசுவாசமும், அ.தற்குக்கிரியை 

யில்ல திருந்தால், தணித்து மரிச்ததாயிருச்கும். ஒருவன் 

வத்து உனக்கு விசுவாசமுண்டு) எனக்குக் இரியைகளுண்டு; 

உன இரியைகளில்லாமல் உன் விசுவாசத்சை எனக்குக் சா 

0
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ண்பி) கான் என் விசுவாசச்ைைச என் இரியைசளினால் உனச். 
குச் சாண்பிச்சிறேனென்பான். தேவன் ஒருவருண்டென்று 
விசுவ்சிக்கிறாய்; 8 கன்றாசச் செய்கிறாய்; பிசாசுகளும் விசு 
வித்து நடுங்குகின்றன. உணர்வற்ற மனுஷனே! இரியைச 
ஸில்லாத விசுவாசம் மரித்ததென்று அறிய விரும்புஇருயா) 
நம்முடைய பிசாவாடய ஆபிரகாம், வேதிசையின்மேல் தள் 
46 Bs னாகிய ஈசாக்கைப் பலியிட்டபொழு தி) சிரியைகளினா 
லல்லவா நீ. திமாஞாச்சப்பட்டான்; விசுவாசம் அவன் இரியைக 
ஞூடனே கூட முயற்சிசெய்து, அந்தக் இரியைசளினாலே விக 

வாசம். நூடிவுபெத்நசென்று நீ காணலாகும்) *(அபிரகாம் 
சேவனை விசுவாசித்சான், ௮து அவனுக்கு நிதியென் றெண் 
ணப்பட்டது'? என்டுற வேசலாச்சியம் நிறைவேறலாயிற் ம; 
அவன் சேவனுடைய னைக னென்னப்பட்டான். ஆதலால், 
ஒரு மனுஷன் விசுவாசச் திஞலே மாச் இரமல்ல, ியைகளி 
னாலும் நீ திமானென்ெண்ணப்படுவதை சண் டிருக்கிறீர்கள். 
மேலும் இராகாப்பென்னு 5 வேசை தூதர்கமே ஏற்றுக்கொ 

ண்டு, வே.றுவழியாய் அவர்சளை அனுப்பிவிட்டபொழு தூ, 

இரியைகளினாலல்லவா நீதியுள்ளவளாக்ஈப்பட்டாள்.அசலால், 
ஆவியில்லாமல் சரீரம் சாவுச்குட்பட்டசா யி( ப்ப துபோல், 

GA enw ev ev re விசுவாசம் மரித்சசா யிருக்கின்றது” 
என்று இப்படி மற்றைப் புண்ணியல்களைச் , கலிர்கீடில் விசு 
லாசம் என்பத ஒன் றில் லைசிெயன் ற உன் சமய தூலீலே தானே 
சொல்லப்படுகின் நத. அதுவுமன்றி, இரக்கம் மிபாறை Ys 
லியனபோல விசுவாசமும் மனசினாலே செய்யப்படும் புண் 
ணியம் சானே; ஆகையால் யாவரும் தாம்செய்யும் புண்ணியங் 
களினாலே மோக்ஷம் சேர்சல் கூடாதென்று நீ பிதற்தவது 
பொருந்தாது. மத்: எ, ௨௪. என்னை நோக், கர்த்தாவே! கர் 
த்தாவே!| என்று சொல்லுகிற எவனுமல்ல, பரமண்டல த்தி 
லுள்ள என்பிசாவுடைய சித்த ச்.தின்படி செய்றெவனே, பரம 
ராச்சியச்திற் பிரவேசிப்பான். லூச்: ௬, ௪௬, நான் இடுகிற 
சட்டளைப்படி நீங்கள் செய்யாமவிருந் அ என்னைச் கர்த்தாவே! 
கர்த்சாவகே!| என்று சொல்வசென்ன? யாச்; ௪. ௨௨. நீங்கள் 
உங்களை வஞ்சியாமல் வாச்சுயதசைச்சேட்டுறவர்களரய் மாச் 
,தஇிரமல்ல, ௮ தின்படி நடம்கிறெவர்களாயு மிருப்பீர்களாக, இப், 
படி. உன்சமயலிலேசானே புண்ணியங்களின் றி மோக்ஞ் 
சேர் சல் கூடாதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றசே, 

விசுவாசம் ஈனம் வாக்குக் காயங்களினாலே செய்யப் 
பம் புண்ணீயங்களுள் ஒனறு என்பதும், புண்ணியங்ச
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ளின்றி மோக்ஷ்ஞ்சேர்சல் கூடாசென்பதம் மெய்யே; ஆயி 
னும், அவைகளை எங்கள் சமயச்தினின்று செய்தல்வேண் 

டும்; மற்றைச் சமயிசஷ் செய்யும் கரியைகளெல்லாம் புண்ணி 
யந்சளைப்போன் றிருப்பினும் அவைகளாற் சிறிதும் பயனி 
ல்லை, ௮வைகரர் ஸ்இரீகளுடைய அசெளசம்பட்ட வஸ் திரங் 
கீள்போன் நிருச்குமேயன றி, ஒருபொழுதும் கர்.ச். சாவுடைய 

திருவுளச் திலேராவாம். ஆசலால், அவர்கள் எவ்வசைப்பட்ட 
புண்ணியல்களைச் செய்யினும், நித்திய நராசவேதனையை அனு 
பலிப்பார்கள் என்பாயாகில், இறிஸ்துசமயம் சிறிதாயினும் 
பரவாத இடங்களிலுள்ளவர்களும் சாம். சாம் எவ்வெப்புண்ணி. 

யங்களைச் செய்யினும் இறிஸ்துவை விசுவசியாமையால், ௩௪ 
கத்திற் செல்வாரொனச் சொல்லல்வேண்டும்; அங்ஙனமாயில், 

அவர்சள் இறிஸ்துகவை விசுவசியாமைக்கேது உன்சடவுள் 

சமது “சமய நாலை அவர்கரரச் குணர்த்துவியாமையாம். ஆக 

வே, குற்றம் யாரிடத் தத! விவேசஞ் சறிதுமில்லாகவனே! 
சொல்ற, இன்னும், இறிஸ் துசமயம் பரவிய இடங்களிலுள் 
ள.ர்களும் அச்சமயநாலை வாசி தும், ச.ச்சஞ்சமயதாலே 
மெய்ந்நூலென்று துணிக் து, அத சனுள் விலக்கப்பட்ட பாவ 
ங்களையொழித்து விதிக்கப்பட்ட புண்ணியங்களைச் செய்து 

அசசனாலே சடவுளெனப்பட்டவரை வழிபடுகின் றவர்கள் 
நிச் திய 6188 1D செல்வாரீக ளெனல்வேண்டும்) அப்படியா 
இல், ௮வர்சள் இறிஸ் தசமயநூலை மெய்ந்தூலெனச் கொள் 

ளாமைக்கேது உன்பரிசுச்சாவி அவர்களுள்ளச் இற் புசகாமை 

யேயாம். ஆகவே, குற்றம் , பரிசுத்ச ஆவியினிட ச.சசேயாம். 

இ£சியாயச் தினாலே இறிஸ்நுவை விசுவசியாசவர்கள் எல் 

லாரும் நித்தியரகத்.இற் செல்வார்கள்” என்னும் என்னுரை 
சிறிதும் Quin cfs சாமைஃிறுவருக்கும் செள்ளிஇற் புலப்படிம், 

எங்கள் சமயதால்கள்ரகயெ வேசாசமங்கள், சைவூத்தாந்த 
மொன்றே சற்சமயமென்றும், அதன்வழி நிற்பவர்சளே பாம 

மாகிய மூச் இியையடைவர்கள் என்றும், அக் நால்சளைமெய்க் 
, நூல்களெனச் செளியாது பிறசமய நூல்களை மெய்ந்நூல்க 

ளானக்கொண்டு அவச்றின்வழி பற்பவர்கள் சுவர்க்காஇக 

லே திங்கள் சங்கள் கர்மத்துக்கேற்ற பயன்களை அனுபவி 

தீது, தங்கள் சங்கள் புண்ணிய விசேடச் தினவலே பின்னர்ச் 
சைவச் இற் புகுவார்கள் என்றும், சைவமே சற்சமயமென்று 
செளிக் தும் பரசமயங்களிஜ் புகுக்தவர்கள் நாசச்திலே அயரு 
ற வார்களென்றம் சொல்கின்றன. இதகனைக்குறித்துச் சைவா 
சமங்களிலே விரிச்சவாறே வரர் பெருகுமாதீலா 
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லும், விரிச்சு முனச்குச் சிறி தம் பயன்படரதாகலாலும், 
விரிச்துரைச் இலமென் தறியக்சடவாய். 

| அகேகர் அற்ப புண்ணியச் தினாலும் மோக்ஷம் சேர்ந்தார் 

சளென்று உங்கள் செவபுராணத்கிற் சொல்லப்படுசின் ற ௪3 

இது யுச்இச்குச் சிறிதும் பொருட்சவில்லையே என்பாயாகில், 
இன்னது இன்னது புண்ணியமென்றம், இன்னது இண் 

னத பாலமென்றும், அவைகளுக்கு இன்னது இன்னது பய 
னென்றும், ஆதியிலே சடவள் gn AGF Gat. SOOT Ts 

னைப் புண்ணியமென்று விஇிச்சாரோ அதுவே புண்ணியநுசம், 
அசற்கு எதனைப் பயனென்று விஇத்சாரோ அதுவே பயனும், 
எசனைப் பாவமென்று விலச்சினொாரோ அதுவே பாவமும், அத 

ற்கு எதனைப் பயனென்று வி௫ச்சாரோ அ.துலே பயனுமாயிரு 
க்கும், அங்கனமன் நி௮அவரால் விஇச்கப்படா,க.௮ புண்ணியா 
மன்று; விலச்கப்படாசது பாவமுமன்று.” இப்படி வகுக்கப் 
பட்ட புண்ணியங்களுள் சற்றும் பிரயாசமின்றி மிக எளிதிற் 
செய்யப்படுவனவாயும் மிகுந்த பயனை த் தருவனவாயும் இருக் 
கும் புண்ணியங்களுமுண்டு; பெரும்பிரயாசச் தினம் செய்யப் 
படுவனவாயும் சறுபயனை ச் சருவனவாயும் இருக்கும் புண்ணி 
யங்களுமுண்டு; பாவக்களும் இப்படியே யிருக்கும். இப்படிப் 
பட்ட புண்ணியாபாவங்களைச் செய்பவர்கள் அதற்குக் சபவு 
ளால் மியமிச்சகப்பட்ட சுக தக்சங்களை அடைவார்கள். அகை 

யால் பிரயாசமின் றி மிக எளிதித் செய்யப்படும் புண்ணியவ் 

சளிஞ லும் மோக்ஷ்மடையலாம் என்பதற்குச் சந்ேச மில்லை, 

கிறிஸ் தவுடனே சலுகையில் அறையப்பட்ட. மகாசண்டாள 

ராகிய கள்வரிருவரும் AOS Ri Gowers Go Hues we 

இ.ச்சார்களெனறும், பின்பு அவர்சளுளொருவன் அவரை 

நோக்கி, கர்த்தாவே! நீர் உம்முடைய இசாச்சியச் இற் பிரவே 
சிச்கும்பொழு.து அடியேனை நினை சருஞ்மென்றான் என்றும், 
அ/சனால் அவன் மோக்ஷமடைந்சரீனெனழும், மச். ௨௭. ௪௪, 
இரக: 8.௩, ௪௨-௪௩, வசனங்களிற் காணப்படுகின்ற ௪. டுப் 

படிச் சநறேனும் பிரயாசமின் றிக் செய்யப்பவெனவாயு*, 
பெரும்படனை தீ சீருவனலாயுமிருச்கும் புண்ணியங்கள் உண் 
டென்று உன் சமயநாலிலே காணப்பகென்றத. பெரும்பிர் 
யாசசச்.இனற் செய்யப்படுவனவாயும் சறுபயனை ச் சருவனவா 

யும் இருக்கும் புண்ணியங்களை உன் சமயநூலில் வந்தவழிச் 
கண்டிமசாள்க. ஒருவன் அர்பபாவச் இனாலே நாகடைவா 
னெனின், அற்ப புண்ணியச் திஞலே ஒருவன் மோக்ஷமடை 
EGE BAC, பாவச் இனால் வருக்துன்பம் அவனுக்கு உண்
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பெனில், புண்ணியச்தினல் வரும் இன்பமும் இவனுக்கு 
உண்டென்பசற்குச் சக்சேசமில்லையே, 

al Go Far. 

உன்ச்:௭, ௬௪௮, பரிசேயரில் ஒருவன் தன்னுடன் 
போசனம் பணணும்படி அவரை வேண்டிச்கொண்டான். 
அவர்பரிசேயனுடையலிட்டிற் பிவேடுத் அப் பக் தியிரு£ சார். 
பரிசேயலுடைய வீட்டிலே பந்தியிருச்கிறசை hs ஊரி 

லுள்ள பாவிபாயெ ஒரு ஸ்இரீ அறிந்து, ஒரு பரஊியிற் ௪௪ 
6௪ சைல ச்சைக் கொண்டுவக்து, அவருடைய பாசங்களி 

னருகே பின்கை ஙின்றா அழு கசொண்டு) அவருடைய பாத 

களைக் கண்ணிரினாலே கழுவி, சன் சலைமயிரினாலே டை. 

தீது, அவருடைய பாரங்களை (os 5 eA aus இ சுசந்ச தைல 
திசைப் kp 9] GO) air அவரை MODE F பரிசேயன் அறைக் 

sein Boney ௭, இஈஉன் பாவியே) இவர் தீர்க்கசிசியானால் 

சம்மைச்தொலவெற*ஸ்இரி இன்னாளென்றும், இப்படிப்பட் 

டவளென்றும் அறிடதிருப்பாசென்று For ERT எண்ணிக் 
கொண்டான். அப்பொழுது ஏசு அவனை கோச்சி, சம்மா | 
உளச்கு ஒன்றைச்சொலல விரும்பு சேனென்று சொல்ல, 
அவன், போதகரே ! சொல்லுமென்றாள். கடன்சரரன் ஒரு 
வனுக்குக் கடனாளிகள் இரண்டுவேரிருந்தார்கள், அவர்களில் 

ஒ௫ுவன ஐந்நூறு சேணரியச்காசும், மற்றவள் ஐம்பது 

கொடச்சவேண்டிய சாயிருச£சஐ. அவர்கள் கொடுச்கிறதற்குத 

இிராணியில்லாசவர்களா யிருாதபொழு ஐ,  இருவருக்குங் 
கடனை மன்னிச்சான், அவர்களில் எவன் அவணிடச் இல் 

௮இக அன்பாயிருப்பான்; அதை எனக்குச் சொல்லென்று 
கேட்க, சீமோன் அவருக்குத்சரமாக மிகு திக்கு மன்னிப்புப் 
பெற்றவனே மென்று நினைக்கிறேனென்றான். அப்பொழுது 

அவர், நீ சார்ந் சமாய்ச் தீர்ச்சாயென்று சொல்லி, பின்பு 

ஸ்.இரிக்கு நேரே திரும்பி) மோனை கோக்கு இகந்ச ஸ்திரி 
யைப் பார்க்கிறாயா) நான் * உண் ஷீட்டில் வந்தபொழுது நீ 

என் கால்களுச்சாகச் சண்ணீரபைச் சாவில்லை; இவளோ 
கண்ணிரினால் என் கால்கசோக் கழுவி, சன் தலைமயிராலே 

நுடைத்தாள்.நீ என்னை மு.திசஞ்செய்யவில்லை; நான் இங்கே 
சி வேச தமல் இவள் என் பீரசங்சளேை ஒயாமல் மூதி 

தஞ் செய்கிறாள்; நீ என் ௪₹ லைக்கு எண்ணெயிடவில்லை; இவ 
ளோ சுசந்ச சைலச்தை என் பாதங்களிற் பூசினாள்; ஆச் 

£ல் இவள் சான்செய்த ௮னேச பாவங்கள் மன்னிச்சப் 
(ட்ட சைக்குறித்து மிகவும் அன்பாயிருக்கறாளென்று உனச் 
ச் சொல்லுகிறேன்; சொஞ்சமாக மன்னிப்புப்பெற்றவஒன
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வனே அவன் சொஞ்சமாய் சகேசிப்பானென்று சொல்லி, 
பின்பு அவளை நோக்கு, உண் பாவங்கள் மன்னில்சப்டட்டன 

வென்றார். இவ்வாறே அற்ப புண்ணியங்களிறாலே பெரும் 
பாதகங்களும் சிவாரணமாருமென்றும், அனே பாவங்களைப் 

பொறுச்துவிதெலே தருதியென்றம், உன்னுடைய சமய 
சாச்இரச்க்லே சொல்லப்டட்டிருக்கின்றது. அதுகண்டு, 

6 He ணும் பிரயாசமின் மச் செய்யப்பட்ட அற்ப புண்ணியத் 

,கிற்ருப் பேயன் இடைகுமா 1 greg பொம்; அப்படி விதித்த 

தேவனும், பொய்ச்சேவன்; அப்படிச் சொன்ன ஈமயநாூலும் 

பொய்க் நூல்) ௮ தூ மெய்யாடுல், உல ச்ச இல் உள்ள சகலரும் 

உள்ளாள் எல்லாம் பெருர்பாசநங்களைச் செய்து, இறக்கும் 
போகாயினும் அதர்கு முன்ளாயினுமி, அப்படியொரு அற்ப 
பண்ணியஞ்செய்௮ மோஷம் கோலாமே); ஒரு அற்பபுண்ணி 
யத்தை சசய்து மோகம் சேர்க் ககொள்ளவாம் என்று கிணை 
ர்.து சகலரும் மற்றைப் புண்ணரியங்சளெல்லாவ த்றையும்செய் 
யாமல் விட்டுவிட வார்களே; இப்படிக்சொல்றும் சமயநூல் 
பாவஞ்செய்யும்படி சகலரையும் ஏவடுன் சசே; இப்பட்ப்பட்ட 
அ.த்பபுண்ணியம் செய்/வனுச்கு இவ்வளவு பயனென்றால், 
பெரும்புண்ணியத்தைச் செய்தவனுக்கு எவ்வளவு ௮இகமா 

இய பயனுண் ட ர் அப்படிப்பட்ட புண்ணியங்கள் ஆயிரம் i bi 

ஞயிம் ஒருவன் செய்தால், அவனுக்குக் எடைக்கும் பயணு 

EG அளவில்லையே, என்று வாயில் வந்தபடியே ப்ச் நீறுடன் 

ரய். ஆன்மாக்கள் சாம்தாம் செய்த புண்ணிய பாவங்களுக் 

குச் சக்க சுகதுக்கங்களை அனுபவிப்பார்சளென்றும்) பாவங் 
கள் விதஇப்படி பிராயச்சி2ம் செய்சஉழி நீங்குமென்றும், 
பின்னர்ப் பிசாயச்சிச்சஞ் செய்தசொள்வோமென நினைந்து 
முன்னர்ப் பாவஞ்செய்தார் சண்டிக்சகப்படுவாரென்றம், இல 
சாச்இரங்கள் செப்புகன்றன. இப்படிச் சொல்லும் எங்கள் 
சமயதாலோ, எவ்வகைப்பட்ட பாவங்களைச் செய் ஐம் இறு இ 

யிம்ல இறிஸ் துவை ல்சுவசிச் சவர் Gg Bu Cums gang 
HO_ ANDI Mid, TYEE புண்ணியங்களைச் செய் 
திம் இற இயிலே கிறிஸ்துவை விசுவசியா சவர் Hs Siw ௩7 
சத்தை அடைவாசென்றும், சொல்பன்ற உன் glow gr evry 
ஆன்மாஃகளைப் பாவம் செய்யும்படி ஏவும் நூல் ? நன்றாகச் 

ம தித்துணர்க் து பேசு. 

எங்கள் தேவனாகிய ஜஸ் துவை அம்சச் சள்என் புச்இ 
பூர்வமாகப் பிரார்ச் திச்தபடியால் மோகஷ்ஷம்சேர்ந்கான்) அர்த. 
ஸ்இரியும் அவரைப் புச் இபூர்வமாக வழிபட்டதனுல் 2வளு
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டைய பாவங்கள் சிவானா;மாயின. உங்கள் சிவபுராண்ங்சளிற 

சொல்லப்பூம் ஈரிச்இாயள் இப்படிப்பட்டனவல்லலே; சிவ 

௪௨ என்று சொன்ன இலம். விபூதி சரீரச்திலே பட்டதி 
னாலும், புண்ணிய ஸ்சலச்திலே சற்றுநோர் சங்கதி 
லும். மோசம், சேர்ச்சாரகளென்று சொல்லப்படுகின்ற த 
என்பரயாடுில், கடவுள் சர்வகாமர்ச்திய மூள்ளவராகையால், 

ட 5 . 5 ‘ 0 tl 
ஒன்றுக்கும் திமு ஒரு அருமபை கோக்றி 6 உலகமெல்லா 

OOD MUO FH EI GT HOT tO eficin atti செம்யினும், அஹி அறு 

னம் செய்யவல்லசாகும்) சாக்சென்றுரைத்த” அக்கடடவுளது 
௪௭. சன்னிடச்சே பதிக திருக் றமையிரலேயே, ௮ 
அ௩ஙனம் விசேஷருள்ளசாயிற்று. அவ்வாறே௮க்கடவுளால் 

பியமிக்சப்பட்ட பொருள் இடம் காலம் கரியை என்பவை 
a of எல்லரம், அவருடைய ag fi சங்களிடத்தே பதிந்திருச் 

இன்மையால், புண்ணியப்பொருள்களு a, புண ணியஸதலங் 

சாம், புண்ணியகாலங் ஈறநம், புண்ணியக்கிபியைகளு மாய், 
விசேஷம் அடைக்சன. சிவூவ அகர சம்பு மகாசேவஎன் தற் 

மரடகக்த்தச் சொற்களும் அவருடைய திருகாமங்ஈளா விரு 

சீச்லால், அவரைதச்சொட்டுப் புண்ணிய நாமங்களாய் விசே 
ஷம் அடைச்தன. விபூதி ருச்துராக்ஷங்களும் அவசாலே an 

SEUULCL AMOUNT D0, BUFO FB) சங்களிடச்திலே 
பதிந்சமையாலும, புண்ணியப் பொருள்களாயின. அவரை 
வழிபஇின் றவர்களு:ம  அகீருச்கு. அடிமைசளாயினபடியா 

் ட ் ட (a ட _ ர் * 

இம, அவருடைய சச்இ தங்களிடத்தே ப.இ சமையாலும், 
புண்ணியலான்களாய் விஊமடைந்தார்கள். மச்: ௨௬,௨௭௬. 
௨௮, யேசு அப்பத்சை எடுத்து, துஇசெய்து, அசைப்பிட்டு, 
சீஷருக்குச்கொடுத்து, நீங்கள் எடுச்துப் புரியுங்கள்; இதுவே 

ச 0 ௪ . * க . . ப . 

என் சரீயமென்றார். பின்பு அவர் பாச் இரத்தையும் எடுத்து, 
ஸ்சோத் தரஞ்மொல்லி, அசை அவர்சளுர்குக்கொடுத்து, 8ங் 
கள் எல்லாரும் இதிற் பானம் பண்ணுங்கள், இதுவே புதிய 
உடன்படிக்கைச்சேற்ப பாவமன்னிப்புச்கென்று அனேகருக் 
சாகச் சிந்தப்படிகிற என்னுடைய இரத்தம் என்றார். இப்படி 

0 ௪ * லி . . . 3 ம . e 

யே அப்பரும் திராட்சாசமும் உன கேவனாலே நியமிக்சப் 
பட்டமையால், விமசஷமடைக் சனவென்பது உன் சமய நூலி 
ல். காணப்படுகின்றது. அவ்வாறே நீயும் இப்பொழு த இராப் 
போசனம் உட்கொள்ள விரும்பி, உன் சபையார் எல்லாரும் 

சூழ்க் இருப்ப, அப்பத்தையும் மதுவையும் சொண்டுக்து, பீட 
சீதின் மேலேவைச்.து, உங்கள் சேவனை நோக்கி, அவைகளை 
ஆசீர்வ இக்கும்படி விண்ணப்பம் பண்ணின சன்மேல், அவை 

ஞு ட க் ) . ச ச . வ் 

கள் அவராலே ஆ?சரவ இச்சப்பட்டமைபற்றி அவருடைய
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சரீரமும் Drs ரூ மாய் விசேஷமடைக்கனலென்று கணி 
ந்து, நீயும் உட்டொண்டு ழசசபையாருக்கம உட்மசொள்ள க 
கொடும்கெ ன் cop Gas, 

Haha ௮ரசர என்றற்றொடச்சத் சுப் பெ uiser Ay 

னுடைய AG seo manus eso Slr F 3 Ga, waa 
புண்ணிடகாமஙகள நினைபபினும், arSenn Lard ay ry 
பிறர்சொல்லச் சேட்பிறு ச், பாவலசள் நீ௰ ப புண்ணிபயள 
ஞண்டாம். இறிஸ் அுசமயசதிலே பிரவேரியாச வாக ௦ 4/1 
ஸவின்காமச்தைசசொல்வி,பிசாகக£ளை மம்டிரறாக சன்று 

மாற்கு ௬, ௬௮, வசனச்இளாலம், நரக: ௯. ௯௨ம். வக 

னத இிலை௦ மோன்றனெ௱, அுப்பசாசுகளை யோட்டன 
atea Biden gio விசவூயா_சவர்களாகையால், அவ்கு 
டைய நாமத இனது விச? ௪ இிளுலேயே அப்பிகாசுகள்பய6 

தோடின என்பது. ச: ௬௯௨ கட 0 கீத்துலமூம் பயங்கர 
மான உமது காமச்தை அவர்கள் சுஇிப்பார்களாச? அது பர் 
FL Sper aT 4," GoM oo வசன த.ரியலே al ait (855) 00" OS se 

SD ருச்சிராஷாசள் வலை கணரியப்பட்ட வி2௪ 
ஷம் உடையன் அ சலால, அந்தப புணணியப பொருள்களைத 

தீரிக்கொெறவர்கரரடைய பாவஙான நீககுகனறன. பன்னி 
ண்டு வருவாமாசப் பெரு ம்பாி உடையவளாய, அனேக வைத் 
தியரிடத துல மிகவருசசப்பட்ிி, னச குண்டான யரவையு 0 
செலஉழிசதும் = Apu ab பொஸ் மடையாமல் da Ocal 

VEN ஒழு ஸ் திரி யேசுவைக்குறிஈ.௮௪ சேள்லிப்பட்டுப் 

போய், அஉருடைய வஸ் இரசதைத தொட்டவுடனே, அவ 
ஞடைய இரத்த ஊறல் ரினறுபோயிற்ற, அவள் ௨ பனா 

வம் நீ, ஆரோககியமடைநகனள் என் ௮ “மாற்கு, ௫, உறி - 
௨௯, வசனஙசளிலே சொல்லப்பட்டிருககின் த, a) sch 
4s an Srgogs தொட்ட்வுடனே ,கோய &malorem o 
யால், அவ்வஸதரத்தினது விசேஷச்சதிஷலேயே அவளு 
டைய மோய Aw DO poo go Cg Toor wy alot MD. 

இலீஷா என்பவன் யோர் சான் ஈஇச்சரையிலே நின்றி 
கொணடு, திலீசாவினுடைய மேலங்கியினாலே சலச்சை அடி. 

கீ) ௮து இருபுறமும ஒத வூப் பிரிவுபட்ட) இிலிஷா கட 
ந்தபோனான எனம) ௨. இரா. ௨-௪௩-ஈ௪, வசன௰களிலே 
சொல்லப்பட்டி ருக்கின் றது. இ.சனால், ௮5௩ சவஸ்இரச்இன து* 
விசேவத்தினாலேயே அது இலிஷாவுக்கு வழிவிட்டது
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என்று காண்டுன்றது. இப்படியே, புண்ணியஸ்சலம், புண் 

ணியசாலம், புண் ணியச்கிரியை முசலியவைகளின் விசேஷதி 
தினாலே பாவம் நீக்கினமமை லட்.துழிவர்.தழிக் சண்டுகொள்ச. 

இறில் தவினுடைய சீஷர்கள் அவருடைய ஈாமத்சைச் 

செல்லி, பிசாசுகளை ஒட்டினமையைச் கண்டு, இறிஸ்து சம 

we BD பிரவேரியாசவாசள் சாங்களும் அப்படியே அவரு 

டைய மாத்சைச் சொல்லில், ஒருபோது பிசாசுகள் நீங்கு 
மென்ற விசுவசச் தச் சொன்னமையினாலேயே பிசரீசுகளோ 
டின; பன்னிசண்வெருஷமாசப் பெரும்பாடுள்ள அம்,சஸ்ஜிரி 
௮வ்வஸ்திரத்தைக் சொட்டால் தான் சொஸ்சம் அடைவா 
ளென்று விசுவூத்துச் சொட்டதினலேயே சொஸ்சம் 
அடைங்சாள்; உங்கள் சிவபுராணகஈ்களிற்கொல்லப்படும் சரித் 
இரங்கள்,டுப்படிப்பட்டன அல்லவே; இன்ன ௪ செய்தால் 

பயனுண்டென்று -வீச்வூயா இருச்சவும், விபூதி os Ser 
கம் Big ab மு.சலியவைகள் சரீரத்திற் பட்டமையால் 

மோகம் சேர்க்தார்களென்று சொல்லப்பட்டிருச்ள்ெ நச 
என்பாயாஇல், ஈன்று சொன்ஞாய்; சர ச்சையே பாமசருமம் 
என்று, சரச்தையே சமஸ்த புண்ணியங்கருரக்கும் மூலம் 

என்றம், புண்ணியங்க ளெல்லாடீ ௭ச்சொத்தையோடு கூடிய 
வழிய பயன்பக்மென்றும், அச்சீரச்சையோ கூபீரவழியும், 

ஒருவாறு ௪ ச்சம் விசேஷங்களுாகுச் சக்கயயன்களைப் பிறப் 

பியாது விடா என்றும், எங்கள் சமய நால்கள் சரற்றுஇன் 
றின. ஆகையால், இத புண்ணியப்பொருள், இகைச் சொட் 

டால் டாவம்நீங்டுப் பண்ணிய௦ உண்டாம் என்று eau Bw 
திருப்பினும், அப்பொருள் ஒருவனுடைய சரீரச்தநிற்பட் 

டால், அப்பொருளின் வசேஷச் அக்குத் சக்கபயன் அவனுக் 
குக் இடைக்கு ச்ன்பதங்குச் சந்தேகமில்லை. அப்: இ, ௪௫ 

௪௯, பிணியானிஃளப் படுக்கசைகளிலும், கட்டில்களிலுங் ட 
ச்.தி, பேசர நடந்துபோகைபில் அவனுடைய நிழலாகலும் 
இலரிற் படிப்படி, அவர்களை வெளியே வி.இிசளிற்கொண்டு 

வந்து வைத்தார்கள். நான்கு இசையிலுமுள்ள பட்டணங்க 
ளிலும்சின் று இரளான சனங்கள், பிணியாளிகளையும், ௮௬ 
ச 2. அலவிசளால் வா திச்சப்புட்டவர்களையும் யெரூஷூலே 
மூர்குச் கொண்டுவக்சார்கள்; அவர்கள் எல்லாரும் சொஸ்,த 

மாச்கப்பட்டார்கள், ஜே. ௪௯. ௧௨, பவுலுடைய சரீரத்தி 
லிருந்த வேர்வைப்பரிவட்டங்களையும் சச் ஏச்களேயும் வியாதி 
யள்ளலர்களிடச்தில் கொண்டுவா, வியாநிள் அவர்களை 
விட்டு நீற்கிப்போயின; துஷ்ட ஆவிகளும் அவர்கரினின்
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௮ம் புசப்பட்டன. இர்ச சோயாளர்சளாள் அனேகர் சன்னி 

முசிலிய வியாதிகளினாலும் பிசாசனாலும் மூழுமையும் அறி 
விழக் இருப்பார்களே, அப்படி, அறிவிழந்து கஇடப்பவர்சள் 
பேதுருவினுடைய் நிழல் சங்கள் மேர்பட்டால் சங்கள் 

சொஸ் சமடைவார்களென்றும், பவுலடையவேர்வைப்பரிவட் 
டங்களும் சச்சுச்களும் தங்கள்மேற்பட்டால் சாங்கள்சொஸ் த 

மடைவார்சளென்மும், விசுவரச்சல் கூடாதே) அவர்களுள் 
அரேகர்: அறிவிழக் திருப்பார்களென்பது புதிய உடன்படிக் 
கையிற் சொல்லப்பட்ட சரிச் இரங்களால் விளங்கும், 

இவர்கள் பேதுருவினுடைய நிழல் சங்கள் மேற்பட் 
டால் சொஸ்சமடைவார்ஃளென் றும், இவர்கள்பவுலினுடைய 

வேர்வைப் பரிவட்டங்கறம் சச்சுக்களும் சக்கள் மேற்பட் 
டால்,ரசொஸ்தமடைவார்களென்றும், பிறராயினும்விசுவ?த்து 
அங்ஙனம் செய்சமையால், அவர்களைப் பிடித்த வியாஇகளும் 
பிசாசுகளும் நீங்கின; உங்கள் செவபாரணங்களிற் சொல்லப் 
படம் சரிச் இசங்கள் இப்படிப்பட்டன அல்லவே; மகாபாதச 

னாகிய ஒருவனுடைய எலும்புகளில் ஒன்றை ஒரு கழுகுகொ 
ண்டேபோய்ச் கங்கையிலே போட்டசனால், அவன் மோட்சம் 
சேர்க்தானென்றும், சாவேரிநதிக்கரையிலே இடந்த ஒ௱வன் 
மேல் ஒருதிவலை தெறிச்சசனால் அவனுடைய பைக்(தியம் 
bis momen mr, eas HC Sy Suc gen அவ்வான், 
மா மோட்சம் சேர்ந்சசென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கனெறதே 
என்பாயாகில், அவைகளெல்லாம் அப் புண்ணியப் பொருள் 

களின் வீசேடச் தினாலேயே சிஈழந்கன, ஒருசவத்சைச் சல 
ரடக்கும்படி கொண்டுபோகும்பொழுது, பகைஞருடைய 
சேனைகளைச் கண்டு பயந்து, இலீஷாவின் பிரேசவறையில் 
ஆச்சச்சவ ச்சை எறிந்துவிட, ௮ இலீஷாவின் எலும்பு 
சளின்மேலே ule gene, உயிர்பெற்றெழுக்து சாலூன்றிக் 

கொண்டு நின்றது என்று, ௨.இரா, ௧௬௩ட௨௪, வசனத்தற் 
சொல்லப்பட்டிருக்கின் றது, இலீஷாவினுடைய எலும்பைத் 
திண்டினால் தான் உயிர்பெற்று எழும்புமென்று அக்தச்சவம் 

விசுவசசசல் கூடுமா! கூடாசே, அதைச் சுமந்துகொண்டு 
போனவர்களாயினும் விசுவ௫த்தார்சளா ? இல்லையே, இப் 
படி உன் சமய சாச் இரச திற் சொல்லட்பட்டவைகள் உனக்கு 
நியாயமாகத் தோன்றுவது என்னை 1 இவைகளெல்லாவற்றை 
பும் உன் சமயசாச் திரச்தில நீ வாசுத் திருந்தும், பிறசமய 
நூல்களிலே அவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கும் fs Sra 
களைப் பொய்யென்று நுஷிப்பது என்னை 1
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கெசின்னீசாரணம் Rayos இவமக் இரசெபம் மூ 
லிய சிவபுண்ணியங்களினாலே பயன் இல்லையென்று, உங்க 
ராலே மெய்ஞ்ஞானிகமஎன்று பேசப்படும் பட்டணத்தப் 
பிள்ளேயார் சவவாக்பொ தாயுமானசுவாமிகள் முதலியோர் 
கள் பேசுவதேது,! என்பாயாகில், 

:நீற்றைப் புனைக்சென்ன நீராடப் போயென்ன நீமனமே, 
மாற்றிப் பிறக்க வகையறிக் சாயில்லை மாமன றர, லேற் 
றிக் டக்கு மெழுகோடிமக்திர மென்ன கண்டரீம், யாற் 
றிற் டெம்தும் துறையமியாம லலைடின்றையே.'' எ-ம்7 

சோல்லினுஞ் சொல்லின் முடிவிலும் வேசச் சுருதி 
யில, மல்லினு மாசற்ற வாகாய் சன்னினு மாய்ந்து 
விட்டொ, ரில்லினு மன்ப நிடத்திலு மீச னிருக்குமி 
டங், சல்லித னுஞ் சேம்பினு மோவிருப்பா னெங்கள் கண் 
oy EC ew. ௪-ம்) 
6 e 

“எட்டுச் இசையும் பதினாறு சோணமு மெங்கு மொன்ளாய் 

மூட்டிச் சதும்பி முளைத்தோங்கு சோதியை மடமெல்லாங் 
கட்டிச் சுருட்டிக் சங் சச்சி இல் வைப்பர் கருத் தில்வையார் 
wed பசலை யிரவென்று கூறிடும் பாசகரே”' எ-ம், 

“ஆரா ரிங்கிருக்க வவ்வூர்ச் திருகாளென் 
அாரூர்க டோறு மூழறுலீர்--நேரே 
யுளக்குறிப்பை காடாச வூ௰ர்கா ணீவிர் 
விளச்இருச்சத் “திததேங் வீர்,” 

என்றும் கூறிய பஃ்டண த் துப்பிள்ளையார் சாமே, 

ஓயும் தொடர்ந்து விழியுஞ் சொருதி யறிவழிச்து, மெய் 
யும் பொய்யாக விடுகின்ற போதொன்று வேண்வேன் 

யான், செய்யும் திருவொற்றி யூரூடை மீர்திரு நீறுமிட் 
க, கையுச் சொழப்பண்ணி யைந்செழுச் தோதவுங் 
க ற்பியுமே.” எ-ம், 

“por df Gosden ருபதேசங் கேளு முடம்படங்கப், போ 
ரீர் சமணைச் கழுவேத்று நீற்றைப் றக் திண்ணையிற்ர 
சாரீ ரனந்தலைச் சுற்றத்தை நீங்கச் சசகசைக்க) Caf 
ருமக்கவர் சரமே தருவ ரிணையடியேரி எ-ம்,



2 சைவதூஷ்ணபரிகாரம், 

அஞ்சக் சாமெனுல் கோடாலி கொண்டிந்த வைம்புல 
ளம், வஞ்சப் புலக்கட்டை வோற வெட்டி வளங்கள் 
செய்த, விஞ்சச் இருச்இச் கசாசவ மென்டின்ற வலித் 
சையிட்டு, புன்செய்க் களைபறித் சேன்வளர்ச சேன்சிவ 
'போசத்தையே.' ௭-ம், 

(நாய்ச்குண்டு சொண்டு நமக்குண்டு பிச்சை ஈமனை வெல்ல, 
வாய்க்குண்டு மக்கா பஞ்சாட் ஈரமதி யாமல்வரும், பேய் 
க்குண்டு நீறு இகைப்புண்டு நின்ற I madi Vat, கோய் 

- ச்குண்டு சேச்சன் றன்னரு ஸணோக்கங்க ஸெக்குதற் 
கே.'' எம், 

சட வரக்கைக்கு நல்ல இருவெழுத் சைந் துண் ரெொப்படி 
யே, செருக்கி சரிக்குச் இருகீறு மூண்டு தெருக்குப் 
பையிற், றரிச்சச் கரிச் தணி யாகூடயு முண்டெட்சச் சக் 
Buen, 9 & & & அணிக்துகொண் டேன்குறை வேது. 
Oweré Be லையே.” எ-ம், 

நல்லா யெளச்கு மனுவொன்று தந்தருண் ஞானமிலாப், 
பொல்லா வெனைச்தொன்று போடும் Gumy Sue பூசை 
செபஞ்,சொல்லார்ஈற் சோயி ணியமம் பலவகைதீ சோக 
இரு, மெல்ல! முடிர்சபின் சொல்லுகண் டாய்கச்சி 
யேகம்பனே.'' எ-ம், ப 

நல்லா ரிணக்கமு நின்பூசை கேசமு ஞானமூமே, யல்லா 
து வேறு மிலையுள தோவக மு_ச்பொருளு, மில்லாளுஞ் 
சுற்றமு மைந்தரும் வாழ்வு மெழிலுடம்பு, மெல்லாம 
வெளிமயச் சேயிறை வாசச்சி பீயகம்பனே.' எ-ம், 

(துடியா ர௬ுறவு மரன்பூகை நேசமு மன்புமன்றிப், படிம் 
ee வேது பயனுளதோ பங்கயன் வகுத்த, குடியான 
DLLs தாரமும் வாழ்வுக் குசக்கலங்க, டயர் லடி. 

பண்ட வாறொக்கு மென்தினஞ் சார்க் திலே.” எ-ம்,” 
~~ 

(தடப்படு வாரறி யார்புர மூன்றையுஞ் சுட்டபிரான், 
pu மாம திற் றென்ஜொற்றி பூன நெருப்பாப்பி, 
னடப்பவர் Qui pus peste Co mur Boi GHB, 
இடப்பது சாரண்மன மேவி யேட்டைக் இழிப்பதுவே.'” 
எ-ம்)
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%சோக்கிட் டர்மனைப் புச்குட் டிருடிய துட்டர்வந்து, இச் 
குற்ற மன்னசைச் சேட்பது போற்ிவ நிக்சைசெய்த, மிக் 
குச் குருலிங்க சங்கம சிந்திச்து வீடிச்சிக்கு, மெக்குப் பெ 
ரூச்.தவர்க் கென் சால்லு வேன்க&ச யேசம்பனே,” 

என்றும் கூறிஞர், 

மற்றை ஞானிகள் வாச்சியமும் இப்படியே இருக்கும். இப்படி. 
இரண்டையும். ஒருவர் தாமே திருவாய்மலர்ந்தருளிஏமையால் 
அவைகள் ஒன்றைஒன் றழிச்சமாட்டாவாம்; “அசற்குச் சமா 
சான மிருச் சல்வேண்டும்; ஒன்றை ஒன்று அழிப்பினும்,,முன் 
னர்தி சழுவியதற்கும் பின்னர்ச் தள்ளியதற்கும் காரணம் 
இருச்தல்வேண்டும் என்று பெரியோர்களிடச்திற் கேட்டறி 
சில்வேண்டும். அப்படிச் கேட்டறியாமல் எங்கேயாயினும் ஒரு 

செய்யுளை எடுச் துக்கொண்டு, சைவசமயிகளே! இந்சச் செய் 

யுள் இப்படி.ச்சொல்லியிருச்சு, நீங்கள் ஏன் இப்படிச் செய்கின் 
றீர்சள்? ௮௮ பெரியசப்பு ! சப்பு!! என்று சொல்லிச்சொண்டு 

Aramis, வியாதி நீங்கும்படி. மருந் துண்பவனொருவன் 
வைத்தியசாச் திச்தில் விதிச்சவாறே அனுபானச்சோடு 
உண்ணாமையையும் அ௮வபச் தயஙகளை த்சள்ளிப் பச்தியங்களை 

கொள்ளாமையயயும் வைத் தியாரச் திரம் வல்லானொருவன் 
சண்டிரங்கி, நீ உண்ணும் இம்மருக் தினாற் பயன்யாது? என் 
றக்கால், அவனுக்கு அம்மருக் துண்ணற்கரென்பத கருத்தன் 
ரூம். அதுபோல், மலபரிபாகம் வரும்படி இரியைகளைச் செய் 
லோர் வெசாத் இரத்தில் விதிச்சவாறே அன்பொடு செய்யா 
மையையும் கொலைமுதலிய பாவங்களை ச்சள்ளி இரக்கம் மூ.௪ 
லிய புண்ணியங்களைச் கொள்ளாமையையும் இவசாச்இரம் 
வல்லார் சண்டிரங்கி, கீர் செய்யும் இக்கிரியைகளாற் பயன் 
யாது? என்றக்கச்ல், அவருக்கு அச்சிரியைகளைச் செய்யற்க 
வென்பது கருத்தன்றாமென்றறிக. இன்னும், சிவாகமங்களி 
லே சொல்லப்படும் பாத ங்கள் சரியை இரியை யோகம் ஞான 
என நான்காம். அவற்றுள், மூன்னையமூன் றும் பொதுப்படக் 

தரியைசளெனவேபடும். இக்கான்கினுள்ளும், சரியையின் றிச் 
இிரின்பயும், இரியையின்றி யோகமும்) யோசமின்றி ஞான 
மீம் கைகூடாவாம். அது :விரும்பாஜ் சரியைமூசன் மெய்ஞ் 
ஞானகான்கு,மரும்புமலர் காய்சனிபோ லன்றோ பராபரமே” 
என்னும் தாயுமானசுவாமிசள் இருவாச்சால் உணர்க, இக்ச 
ஞான த, சாலடையப்படுவது பரமு)த்.தியாயெ சிவசாயுச்சியமாம். 
இரியைசளினாலே அடையப்படுவது ப.தழு.த்.தியாம். அப்ப, 
Ys பலபேசப்படும். இரியைகளைச்செய்து ௮௪தற்சேற்ற 
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பதமுச்இகளைப் பெற்றுப் போசம் புசித்தவர்கள், இரும்பப் 
பூலோகச் திலேவந்து சென்மித் த, இருவினையொப்பு மலபரி 
பாசச்இனாலே சிவஞான ச்சைப் பெற்று, சவசாயுச்சியச்சை 
அடைவர்கள். பட்டணத்துப்பிள்ளையார் மூசலியோர் இப் 
படிப்பட்ட பெருஞ்சிறப்பினசா௫ய சிெவஞானச்சைப்பெற்ற 
வர்கள், அவர்கள், அச்சிவஞானமே பாமுதச்திசாசனமென் 
றும், இரியைகளெல்லாம் அசற்குச் சருவிகளென்றம், உணர் 
ந்து ,அகச்கிரியைகள் வாயிலாகச் ஈவஞான ச்சைப்பெற மூய 
லாது, அக்கிரியைகளேயே பொருளெனக்சொண்டு களிப்பா 
ரைச்கண்டி ரங்க, இகழ்க்காரென்க. ஆசலால்), செவஞானத் 
தைக்குறிச்ச துச் கிரியைகள் கீழ்பட்டன என உணர்ச் தசலே 
அவர்களுக்குச் கருத்தாம். ௮ஃதன்றி, அச்சிவஞான சறுக்கு 
இன்றியமையாக் கருவியாகிய அக்காியைகளைச் செய்யற்க 
என்பது கருத்தன்றாம். இய்விரு சமாசானமும் ஏற்குமி.. 
மறிந்து கொள்ளப்படும், ” 

, தீர்ச்சமாடசல் முசலிய புண்ணியங்களினாலே பாக் 
சேயுமெனில், அப்புண்ணியங்களைச் செய்சவர்ஈளிடத் இலே 
சோபம் Gee ous அர்க்குணங்கள் மாறா இருக்கச் காண்குன் 
மேனே; அவர்கள் மீளவும் பாவம் செய்கின்றார்சகளே என்பாயா 
ae, எங்கள் சமயநூலிலே விதிச்ச விதி தவராமல் சிவன் 
மேல்வைச்ச அன்பினுடனே ஆப்புண்ணியங்களைச் , செய் 
பவர்கள் அனேகர் ஒரு வருஷதச்தினுள்ளே உலகப் பற்றுக் 
களை முற்றிவெறுச்து வனவாசம்பண்ணி் தவம்செய்யச்கரண் 

இன்றோம், இக்சப்புண்ணியம் செய்பவர்களெல்லாரும் இப் 
படி ஏன் ஆகவில்லை? என்பாயாகில், எங்கள் உள்ளத்திலே 
பரிசுத்தாவி புகுந்துவிட்டது என்று சொல்லி, உன்சமய 
விதிப்படி ஸ்கானம்பெத்று இசாப்போசனம் கையேற்பவர் 
சள் அனேகர் சொலை சளவு பிறர்மனைகமத்சல் முதலிய 
பல பெரும்பாவங்களைச் செய்யக், காண் இன்பே ரமே; ே சோபம் 

முதலிய தர்ச்குணங்களெல்லாம் ம் அவர்களிடத் இலே மேன் 
மேலும் பெருகி வளர்சன்றனவே. அதுவுமன்றி, உன் சமயா 
சாமியர்கள், நாம் பரிசு. தீதாவியினலே லெளடிக ஆசைக் 

யும் சசலபாவங்களையும் வறுத்துச்சள்ளி Bad or Ame. sin 
dig செய்வத்சன் மையோட கூடியிருந்து காள்விடுகின்றோம் 
என்று கள்ளஞானம் பேசுகின்ரார்களே. இவர்களுள், எவன் 
திறிஸ் துநாதர் கூறியவாறே முத் இவிச்கினமாரய மண்ணாசை 
பொன்னாசை பெனிணாசை யென்னும் லெளூக ஆசைகளைச் 
இிறிதாயினும் வெறுததுவிட்டவன்1 இவர்களுள் எவன் ஒரு:
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றாசமேனும் ஒருநாளேனும் ஒருநாழிகையேனம் மனம் வாக் 
குச் காயங்களினாலே பாவஞ்செய்யாது ஓழிந்தவன்? இப்படி. 
யே நீங்கள் உங்களாள்ளேசானே பெருஙகுத்றய்களை வைச் 

அக்கொண்டு, பிறரை வேண்டியவாறே தூஷிப்பது என்னை? 
மசி: எ. ௪-௫, சநீங்கள் ருற்றம் சுமத்சப்படாம லிறாக்கவேண் 
டில், பிறர்மேல் குற்றஞ் சுமச்சவேண்டாம்; நீங்கள் குற்றஞ் 

௪ு௦சீதுவதுபோலச் குற்றஞ் சு௦ச் சப்படுவீர்கள்; நீங்கள் 

அளச்கும அளவினால் உஙகளுச்கும் அளப்பார்டிள்; உன் 
கண்ணிலுள்ள உத்நிரச்சை உணராமல் உன் சசாசானு 
டைய கண்ணிவிருச்சிற சிராயைப்பார்கறது என்ன? உத்தி 
சம் உன் சண்ணிலிருகக, நீ உன் சகோதரனை நோக, உன் 
சண்ணிலுள்ள சராயைஎூத்2 விடிகிறேன .,இடஙகொளென் று 
சொல்லுவதென்ன? சபடியே! முன்பு உன் சண்ணிலுள்ள 
உச். இரச்சை நீக்கிட) அப்பொழுது உன் சண்தெளிய, நீ 
உன் சகோசரனுபைய கண்ணிலுள்ள சிராயை எடுத் தவிடு 
வாய்.” இவ்வசனஙகளை அறிந்தும் மறக்கனிர்போலும். இன் 
sab, உலசப்பொருள்களெல்லாம் அகி,ச் இயமென்றும், உறவ 
நிீறின்மேல் ஆசையை ஒழிச்சல்வேண்டும் என்றும், சனங் 
சரக்குப் புச்திசொல்லி ௪ இரிகின்றவர்கள் தாங்கள் Mar 
வாறு நடவாசறுஎன்னை!இஃதெல்லாம் பண ச்சைச்சம்பா இத் 
திட் பெண்டிர் பிள்மாகளுடனே உண்டுடுத்து args Das 
960 வேண்டும் என்னும் அபேட்சையினாலே எடுச்ச வேவு 
மமனறு காண்கின்றது. 

ஆன்மாச்கள் தாம்சாம் செய்த பண்ணிய பாவங்களு 
ச்ஞு ஏற்பச் சுவர்க்க நரசங்களிலே சுகதுச்கங்களை ஒருவர் 

கடவம் ஒருவர் குநையவும் அனுபலவிப்பார்களென்றுசொல்ல 
லாமா? என்பாயாடுல், ஐருவன் ஒரு பணச்துச்காசச் சொல் 
விய பொய்யும், ஒருவன் ஒருவனைச் கொன்ற கொலையும்,ஒரு 
வன் ஒரு பெண்ணுடன் செய்த வியபிசாரமும், ஒருவன் 

ஒரிஎநீரைச் இருடிய களவும், ஒருவன் ஒருவனைக் கழுதை 
என்றி சொல்லிய நிந்சையும், ஆகிய பலபல வரறுக்கமான 
பரிய களெல்லாம் சமமாக பாவககளென்றும், அப்பாலவங்க 

மாச் செய்தவர்சளெல்லாருக்கும் சமமாகி சண்டம் டை 
சகு மென்றும் சொல்லுவது சசகாது. இன்னும், ஒருவன் ஒரு 
சவசையுடன் செய்த வியபிசாரமும், ஒருவன் ஒரு கன்னிகை 

புடன் செய்த வியபிசாரமும், ஒருவன்பரசாரத் துடன் செய்த 
லியபிசாாமும், ஒருவன் குருபச் இனியுடன் செய்த வியபிசீார
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மும், ஒருவன் சகோதரியுடன்செய்,ச வியபிசாரமும், ஒருவன் 
மாசாவுடன் செய் வியபிசாரமும், ஒரேவருகச்கமா யிருப்பி 
னும், அவைகளெல்லாம் சமமாகய பாவங்கள் எனறும், Hu 

பாவங்களைச் செய்ச ஆடவர்கள் எல்லாருக்கும் சமமாகிய 
தீண்டம் சடைக்குமென்றும், சொல்வது ௪௫. இப்படியே 
பாவங்களிலே பலவேற்றமை உண்டு; புண்ணியங்களையும் 
அவ்வாறே பகுத்துணர்தல் வேண்டும். & இசனைச் சற்ருயி 
னும் ஆராய்ந் சறியாமல், ஒரு அற்பபாவச்சைசீ செய்தவனும் 
அ௮னேகம்' பெரும்பாவங்களைச் செய்சவனுமாகிய இருவரும் 
சமமாகய சண்டச்சை அடைவார்கள் என்று சொல்வது 

தப்பு, சிற்றறிவினையுடைய அரசர்களும் குற்றம் செய்தவர் 
சளை அவசவர்செய்ச குற்றத்துக்கு ஏற்பத் தண்டிச்சின்ளூர் 
கள். கு்றஞ் செய்சவர்ஈள் எல்லாருச்கும் சமமாகிய தணட 
தை விதிக்கும் அரசனைக் சண்டுமிரேம், கேட்டுமிரேம். 
எங்காயினும் ஓரரசன் அவ்வாறு சண்டம் விதிச்கில், அவனை 

ரீதியீனனென்றம் கொடுங்கோலாசனென்றும் உலகத்தார் 
யாவரும் பேசுவார்களே. சிற்றறிவினையுடையவர்களும் ரீதி 
யில் வழுவச் கூடியவர்ஈளும் ஆய பசுக்கள் தாழும் பருத்சறி 
ந்து அவரவர்செய்ச குற்றத்துக்குச்' தகுக்த தண்டம் விதப் 
பார்களாயில், மூற்றறிவினையுடையவரும், நீ.திவழுவாசவரும், 
சர்வவேதயாபாரமாயெ சடவுள் ௮வரவர்செய்த குற்றங்க 
ளைப் பகுத்தறியாமல், இரக்கமின்றி எல்லாரையும் சகமாசச் 
தண்டிப்பாரா? தண்டியாசே. 

மதி: ௧௨. ௩௪, ('மனுஷர்செய்யும் எந் சப்பாவமும், தாஷ 
ண மும்) மனுஷருக்கு மன்னிக்கப்படும் ; பரிசுத்சாவிக்கு 
விரோசிமான பாவமோ மன்னிச்கப்படுவ தில்லை யென்று 
மான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்!” இசை, பாவங்களில் 
வேற்றுமை யுண்டென்பசே உன்ச்ம்யநூல சரு,ச்சென்று 
சோன்றுகின்றது. புண்ணியங்க்ளிலும ,அவ்வாறே வேற் 
வறுமை உண்டென்பதை உன்சமய நாவில் வந் சவழி கண்டு 
கொள்க. | 

யோசு: ௫. ௧௪, நரன் யெசோவாவின் சேனைச்ச தபதி 
யாய் வந் திருச்சிறேன் என்றுர்',” மத்: ௪. ௨0, காத்தரு 
எடய அாசன்.'' இவைகளினாலே, மோட்சவா?கள் 'ஒருவரினு 
மொருவர் அதிக மரச். துவமும் ௮. திசாரமும் உடையாகளெ 
ன்று தோன்றுன்றது. மச: ௧௯, ௨௮, “யேசு அவர்களை, 
கோச்9, புதச்ரருஸ்டி தோன்றுங் காலத்இல் மனுபுச்.தரன்
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சமது ம௫ிமைய்ள்ள சிங்காசனத்தில் வீத்றிருக்கும்பொழு ௪, 
என்னைப் பின்சென்று வந்த நீங்களு:ர், இஸ்ரவேலாகிய பன் 

னிரண்டி வமிசச்தாரு*கு ரியாயச்தீர்ப்புக் கொடுக்குர்படி, 
பன்னிரண்டு சங்காசனங்களில் வீற்றிருப்பீர்களென் ற மெய் 
யாயி உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.” இசனால், மோட்சத் 
திலே மற்றவர்களுக்கு ரியாயர் தீர்க்கு மதிகாரமும் மகத்.துவ 
மூம் இவர்களுக்கு உண்டென்று காண்கின்றது. வெளி: ௧௪. 
bt. 2பின்று நான் பார்க்சையில், யோன் மஃஷைமின் மேல் 

ஆட்டுக்குட்டியானவர௫ுர். அவரோடே அவருடையவிசாவின் 
நாமக் தங்கள் சங்கள் நெற்றிகளில் எழுசப்பெற்ற இலட்ச 

த்து நாற்பச்இனாலாயிரம் பேரும் கிறஈச்சண்டேன்;. அன்றி 
யும், சலராசயின் இளாைச்சல்போலவும், மசா இடியின் மூழக் 
கம்போலவும், பரமண்டலத்திருந் துண்டாகிய ஒரு சத்சதி 
சதைக் சேட்டேன்; நான் சேட்ட சத்தம், சங்கள் சுரமண்டலங் 

களை வாசச்சற சுரமிண்டலக்காருடைய ஓசையைப்போலிரு 
தது; அவர்கள் அந்சச் சிங்காசனத் அக்கு மூன்பாசவும்) 
சாலு பீராணிகளுக்கும் மு. தியோருக்கும் முன்பாகவும் ஒரு 

பு அப்பாட்டைப் பாடினார்கள்; அக்சப் பாட்டு, உலகச் இிலிரு 
ந்து மீட்டுக்சொள்ளப்பட்ட wis இலட்சத்து நாற்பத் தினா 
லாயிரவரேயன்றி வேறரொருவருங் கற்றுக்கொள்ளச் கூடாத 

தாழிருந்த து. இவர்களே ஸ் இரிசளால் சங்களை அசுசப்படுச் 
நாச நுறையுடையவர்கள். இவர்களே ஆட்டுக்குட்டி எங்சே 

போனாலும் அசைப்பின்பற்நு இறவர்கள். இவர்சளே மனுஷரி 
லிருந்து மீட்செகொள்ளப்பட்டு தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டி 
ச்கும்மூ.தற்பல னைவர்ஈள். இவ்வசனங்களிலே, **இலட்சத்தி 
நாற்பத்து நாலாயிரழ்பே்'' என வீசேடித்துச் தொகை குறி 
த் சதினாலும், அவர்கள் ஒரு புதுப்பாட்டைப் பாடினார்கள், 
அக்சப்பாட்டு இந்ச இலட்சச்து காற்பத் தனாலாயிரவூரே 
யன்றி வேறொருவருங் சற்றுக்கொள்ளச் கூடாதசாயிரு$ 
தது?" என்று மோட்சச் இலிருந்ச மற்றவர்களை விலக்கி, இவர் 
களை விசந்து கூறீனமையாலும், (*சேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட் 

டிக்கும் முதற்பலனைவர்கள்”' எனவே மோட்சத்தில் இரண் 
டாம் பலமானவர்களும் உண்டென்பது பெறப்படுதலாலும், 
மோட்சவாசெளுள் வேற்றுமை உண்டென்று சாண்டுன்றது, 
லூச்: சக-ம் அ.திசாரச்நிலே ஒரு இராத்தல் இரவியத்மைச் 
கொண்டு. பத்து இராச்தல் ஆதாயம் பண்ணினவன் பத்துப் 
பட்டணங்களுக்கு அ இகாரியானான் என்றும், ஐந்த இராத 
சல் ௮சாயம பண்ணினவன் ஐந்துபட்டணங்களுக்கு ௮இ 
'சாரியானான் என்றும், சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது. இச னால்,



18 சைவதுஷணபரிகாரம். 

ஆன்மாச்சள் போட் சச்சிலே சாம்சாம் செய்க புண்ணியங் 

சறரச்குச் சக்கமேன்மையும் இன்பமும் பெதுவார்சளென்ற 
சோன்றுகின் றது, 

றத்: ௪௪. ௨௬, (ரியாயச்தீர்ப்புகாளில் உண் றிலைலமயி 
லும், சோதோ pC Fag a நிலைமை சராயமா மிருச்குளென். ற 
நானுனக்குச் சொல்லுடுேன்”' என்றார். லூச்: ௪௨, ௪௭-௪௮, 

சன் எகமானனுடைய சிச்சக்சை அறிந்தும், “நயச்சமா 
பிராமலும், அவனுடைய தத்தர் தின்படி செய்யாமலும் இருக் 

இற பணி விடைச்சாரன் பல அமழுி.சள் அடிச்கப்படுவான். அறி 

யாமலிருக் Ay MERI ஏற்றவைகளைச் செய்கிறவனோே 
இல அடிகள் அடி.*சப்பவொண், " உபா: ௧௯. ௨௪, (கண்ணுக் 

குர் கண்ணும், பல்லுக்குப் பல்லும், கைக்குக் சையும், சாலுர் 
குக் காலும், பிர தியாகலேண்டும்.” இவைகளினாலே, அவரவர் 
பாவத்துக்குச் சகச தண்டம் விதிச்சப்படுமென்று தோன்று 
இன்றது. 

. ஆன்மாக்கள் சாம் சாம் செய்ச பாவச் தக்கு ஏற்ப “நா 
கச்திலே அன்பம் அனுபவிப்பினும், அதனை நித்தியமும் 
அனுபவிப்பசேயன் றி, இடையிலே அக்௩ரகச் இனின்றும் மீள 
வார்சளென்பது சியாயமா?, என்பாயாகில், சம்தைதாயர்கள் 
தங்கள் பிள்ளை சுளேயும், அரசர்சள் தங்கள் பிரஜைக?ளயும், 
ஜாங்கள்கூறிய நீ திமார்க்கச்திலே நடவாமை கண்டு சண்டிச் 
சல், அவர்கள்மேலே வைச்ச அன்பினாலேயாம். அதுபோல, 
கடவுள் சாம் அருளிய வேசாகமங்களிலே விலச்சப்பட்ட 
பாவங்களைதீசெய்ச ஆன்மாக்களைச் சண்டித்சல், அவர்கள் 
மேல் வைச்ச கிருபையினாலேயாம். ஆசலால், அத்சம்தைத 
யர்களும் அரசர்களும், பிள்ளைகளையும், பிரஜைகளையும், அவ 

சவர்செய்த குற்றச்துச்குத்சக்க சால எல்வைகுறித்அ, சண்டி 
gu wwe இ, முன்பு செய்ச குற்றங்களை அந்தச் சண் 
டனையினாலே ஒழித்து, நீங்கள் 'முன்போலச் கெட்டுப்போ 
காமல் இனி நீஇிமார்க்கச் இலே நடவுங்களென்று புத் திசா 
ல்வதுபோல, கடவுளும் அவ்வான்மாக்களை . அவரவர்செய்த 

பாவத்துக்குச்தக்க கால எல்லை குறித்து 4 சண்டிச்துப் பயப் 

படுத்தி, மூன்பு செய்தி பாவங்களை தந்தத் தண்டனையி 
eGov ol # நீங்கள் உய்புக்களென்று அருளுவார்) ஆகை 
யால், நரகத்திலே விழுந்ச ஆன்மாக்கள் சத்தம் பாலங்களுச் 
Ca pus குறித்த கடலவல்லை வரைச்குமே துச்சத்சை அறு 
பவிப்பார்கள் என்பதற்கும், ௮சன்பினனர் ௮க்கரக த் தினின் 
௮ம் மீளுவார்கள் என்பத நகும் சந்சேசமில்லை.ஒருவன் தான்
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இசய்ச கர் ச தினிமிர்சம் அரசனாலே விதிக்கப்பட்ட சண் 
Li Fan ee aMiganoa Aang & ரும் ிறைர்சாலையிலிருக் அ 

FIO EO Sisarg, mePen néartevetes mi Baar 

Gat gare பின்னும் NF SRM LL Foe or RS SH 

வேண்டுவ இல்லை; அதுபோல ஆன்மாக்கள் சாம் செய்த பாவ 

ச்தினிமித் தபம்  ய்ளால் விஇிச்சப்பட்ட சண்டமச்சைச் 
குறிச்சு காலம் வரைக் Io ௩ாக௪ Co Buea அனுபவித் 

SS தீர்க்சால். » bere இனின் ற 'சச்கப்படவேண்கிவதன் தி, 
பின் மைச்சண்டச்சை அறபலிக்க வேண்டுவ இல்கல, 

காம்செய்ச பாகம் அளவற்ற மமையுடைய கடவுளுக்கு 
விரோசமாகையால், சாம் நித்தியம் நாசத் திலே இட ச்தல் 

வேண்டும் என்பாயாடில், நாம் மெய்யும் புண்ணிய பாவங்களி 

னாலே வரும் பலங்ஈளாகிய சுக அச்சங்கள் நமச்சேயன் றிக் 
சடவுளுச்கல்ல ; கையால், காழ் பாவஞ்செய்தல் நமக்கு 
விசோசுமேயன் நிச். கடவுளுக்கு விசோசமன் ஐ; அன்றியும், 
புண்ணியபாலம் இரண்டையுஞ் செய்ச ஒருவன் தான்செய்சு 
பாவச் இனிமித்சம் ரிச்இிய நாசயாசணைப்படில், சான்செய்த 
புண்ணியபல தசை இழக்து போனானே! ஒளவற்ற மகிமை 

யையுடைய சடவளது விஇப்் படி புண்ணியத்தையும் செய் 
சரன் அகையால், அவன் அக்சப் புண்ணிய பலத்தை இழப் 
பசற்கசூ ரியாயமில்லையே! அப்படி இழச்சப்பண்ணுசல் சடவு 
ளுச்கு நீதிமன்றே! அரசனைவன் இன்ன ஈன்மை செய்தவ 
MEG Os ster பொன் சகொடுக்சப்படுமென்றம், இன்ன 
திமைசெய்சவனுக்கு இச் துணைச்காலம் இன்னசண்டம் செய் 
யப்படும் என்றும் கிஒச்திருக்கும்பொழு ஐ, ஒருவன் சானே 
அவ்விரண்டையும் செய்தானாகில், அவன் அவ்வாசனாலே 
குறிச்கப்பட் ட “பொன்னையும் சண்டத்தையும் ஒருங்கே 
அடைவான்; அங்கனம்ன்றி, அவ்வரசன் ஒன்றைவிட்டொன் 

றைச் செய்தால், அவனை ரீதிமீனனென்மம் பொய்யனென் 
அப் இரச்சமில்லாதவனென்றும் உலகத்தார் யாவரும்: இகழ் 
வார்களன்றோ!. இப்படியே ஒருமனி,சன்றானும் சான சொல் 
லிய சொற்படியே ஈடத்தல் வேண்டுமாகில், நீஇயும் வாய்மை 
யும் இரக்சமும் உள்ள கடவுளானவீர் சமது விஇப்படி ஒரு 
வன் செய்த புண்ணியங்களை மறந்து அதற்குப்பயன் கொடா 

செ ழிந்து, அவன் செய்த பாவத்சைமாச் இரம் உட்கொண்டு 
அவை நிச் தயமும் நாகச்இிலே வீழ்ச்தி,ச் சண்டிப்பாரா? 
சண்டிப்பாராசல், அவரிடச் திலே ரீதி எங்கே? வாய்மை எங் 
கே: இரச்சமெங்கே!
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ஈடவுளுடைய விதிப்படியே காம் எப்பொழு ௮ நன்மை, 
செய்யும்படி அவருக்குச் கடன்பட்டோம்; ஆசலால், நாம் ஒரு 
அற்ப பாவச்சைச் செய்யினும் நித்திய காகச்தை அடைசல் 
வேண்டும் என்பாயாடல். காம் ஈன்மை செய்சவினால் வரும் 
பயன் ஈமக்கேயாம்; ௮ இளுலே கடவுளுக்கு ஒருபயனுமில்லை; 

உண்டெனில், அவரை கிச்தியானக்சரொன்ரல் கூடாது) 

ஆசையால், எப் ாழுதும் ஈன்மைசெயயும்படி சடவுளுக்குக் 
சடன்பட்டீடாமென்று நீ கூறுவது சற்றும் பொோருகசாத, 

இதுசாறம் கூறியவாற்ளுல், ஆன்மாக்கள் சங்கள் சங்கள் 
பாவத்துச்ருச் சச்சகாலம் வரைக்கும் காசத்தில யாதனை 
அனுபலித்து, மீளவும் பூமியிலே பிறப்பார்களென்பது நிச் 
சயம். 

இறந்ச ஆன்மாக்கள் மீளவும் பிறப்பார்கள் என்பத ற்கு 
யாசொரு பிரமாணமும் இல்லையே என்பாயாடில், அன்மாக் 
கள் இறக் ஈசன் பின்பு சுவர்க்ச நரசங்சகளிலே புண்ணிய பாவ 
பலக்களாகய சுகதுச்சங்களை அனுபவித்து, பின்னும் சவர் 

க்சமாக சேஷச் இனா பூமியின்கண்ணே பலயோனிபேசங் 
களிலே பிறந்து, அந்தக் சேடபலமாகிய சுக.தச்சங்களையும் 
அறுபவிப்பார்ளென்று சைவாகமங்கள் சாற்றுகின்றன, ஆன் 
மாச்சளெல்லாம்*முன்னேபிறந்து புண்ணி.ப பாவங்களாதிய 

சர்மங்களைச்செய்யா இரு*சால்,சில்ர் குருடர் செவிடர் சமை 
கள் முூடவர்களாயும், சிலர் அக்குறறங்க ளொன்றுமின்றி 
அழகுடையவர்களாயும்) சிலர் நித்திய வியாதியாளர்களாயும், 
இலர் நிச் இியாரோக்கெ மூடையவர்களாயும், சிலர் வறியவர்ச 
ளாயும், எலர் செல்வர்களாயுர், சிலர் அவிவேகெளாயும், சிலர் 
விவேடுளாயும், கெர் துர்க்குண முடையவர்களாயும், சிலர் 
சற்குண முடையவர்களாயும், சிலர், அற்பாந்சுடையவர்களா 
யும், லர் தீர்ச்காயுசு உடைவர்களாயும், பிற்த்தற்குக் கார 
ணம் என்னை? பிறச்கும்பொழுசே இப்படிப்பட்ட வேற்று 
மைகளூடன் பிறக்கின்றார்களே. பூர்வ சென்மமும் ௮இற் 
செய்யப்பட்ட சர்மங்களு மில்லையாகில், சமஸ்,ச ஆன்மாக் 
களும் சமமாகப் பிற் சல் வேண்டுமே! ஓங்ஙனமின்மையால், 
காம இம்மையிலே அறபீவிச்கும் சுக தச்சங்கள் பூர்வசென் 
மக்களிலே செய்ச புண்ணிய பாவங்களினாலே வர்சன என் 
ய தற்குச் சக்ேேதகமில்லை. 

இவ்வேற்றமைகளெல்லாம் நாம் முள் செய்த சர்மக்சளி 
னால்ல்ல),சடவுளுடைய ௪,௪௪௪. இன்படி ஆயின என்பாயாகில்/'
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ச்டவுளானவர். எங்களுச்குச் சம்முடைய த்ச,ச் இன்படியே 
பன் றி, எங்கள் சர்மக்சளின்படி சுக.துச்சங்களை அளிப்பவர் 
அல்லன் ருயிற் ற. அங்கனமாயில், நாம் புண்ணியம் செய் 
தாலும்சரி, பாவஞ்செய்தாலும் சரி, அதினால் நமக்கு இன் 
பமுமில்லை, இகினால் நமக்குத் துன்பமுமில்லை என்ற முடி 
யும், அன்றியும், யாகொரு காரனாமுமின் றி.ச் தமது சித்தத் 
இின்படியே பிறச்கும்பொழுசே சிலரை அப்படியும் சிலசை 
இப்படியும் படைக்சார் எனில்) சருவ£வசயாபரர், என்னும் 
பெயர் இழநது பக்ஷ்பாச முடைவராவர்; ஆசலால், அது 
போரு$தாது, ’ 

குயவனால் வனையப்பட்ட பாண்டங்கஞட்சில, எங்களை 
ஏன் இப்படி. வனைந்தாய? என்று அவனுடன் வழக்கரவெது 
ரீ.தியன்2/ ற) அதுபோல, கடவுளாலே சருட்டிச்கப்பட்ட நாங் 
கள், எங்களை என் இப்படிப் படைத்ர்? என்று அவருடன் 
ands Gag நீ.தியன்று என்பாயாகில்; அவைகள் சடப் 
பொருளாகையால்,அந்த த் திருஷ்டாந்தம்பொருக்சா து? Sana 
சளும் எங்களைட்போலச் சித்துப்பொருளாகில், ஒருவன் தன் 
பிள்ளேகளைச் சமமாகக் சரப்பாத்ரு அபொழுது) பிள்ளையா 
னது சன் பிதாவை நோக்கி, *ஏன் பிசாவே, நீர் என் சகோ 
திரறுக்கு இந்தப் போச்மெட்பொருள்ச Cet daa poo py 
கொடுத்தீர்) எனக்கு ஒன்றுக் தீந்தீரில்லையே! உமக்கு கான் 
சேய்த அபசீராம் யாது? அவன்செய்த உபகாரம்யாது? என்று 
வழக்காவெதுபோல, வழக்காடுமே. 

குயவன் வனையிம்பொழுது, சில பாண்டங்கள் சோண 
லாய் வனையப்படவில்லையா? சிலபாண்டங்கள் வெடித்துப் 
போகவில்லையா? என்பாயாகில், குயவன் பாண்டங்களை வனை 
யும்பொழுது, எல்லாப்பாண்டங்களும் யாதொரு குழ்நமுமின் 
றிச் இறந்தனவா௫வே வனையப்படல்வேண்டுமென்று விரும்பு 
இன்றான். விரும்பினும், அவன் இிற்றறிவு சிறுசொழிலுடை 
யனாலசையால், அவனுடைய விருப்பத் துச்குமாரு சச்சிலபாண் 
டத் எவ்வாருகன் ன. கடவுள் எல்லாரையும் சமமாகவே 
படைத்தல் வேண்டுமென்று விரும்பி, படைக்கும்பொழுது 
அவருடைய விருப்பத்துக்கு மாருசப் பலர் குருடு pps 

குக்சமுடையவர்களாம்ப் பிறந்தாரெனில், அவரை முற்றறிவு 
முற்று, ச்சொழில் உடையசெனல் கூடது. ஆதலால், பல 
சைக் குற்றமுடையராகப் படைச்சல் வேண்டுமென்று நினை 
ந்தி படைச் தரார் என்பது சிறிதும் பொருந்தாது.
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ச டெடி 8, 

பெருமை சிறுமை இல்லையாகில் உலகம் நடவாசாச 

லால், அவ்வாறு படைச்தார் என்பாயாடில், அவர் சர்வசாமர் 
தீதிய மூடையவராகையால், பெருழை சி.மை இல்லா இருப் 

ட் . ‘ . ட (od . ட ஈ ௩ 

பினும், உலசச்தை சட த்துவாமே; ஆகையால், அ துவும் பொ 
(Hb ST Ble 

இங்கேர்றுமைகளெல்லாம் பிதா மாசா செய்சபாவங்க 
ளிஞ்லே*பிள்ளேகளுக்கு உண்டாகின்றன. பிரம்மியம் வெட் 
டை இரக்கி ஈளே டாண்டு மூசலிய வியாதிகளிலலை அழுந்தும் 

பிசா மாசாச்களிடத்திலே பிறச்காம் பிள்ளேசளூம் அவ்உல் 
விமாதிசளை உடையவைசளரய்ப் பிறச்௪ன் றன என்பாயாகில், 
மேற்கூறிய வியாதி உள்ளவர்களுக்கு அவ்வியாதியில்லாத 
பிள்ளைகளும் வியாதியில்லாச வர்களுக்கு வியா இயுள்ள பிள்ளை 
களும் பிறச்கக்காண்டின்றோமே! தஆசலால்,ரோவழி வியாதி 
யுள்ள பிசா மாசாச்சளிடத்திலே விய/தியுள்ள பிள்ளைகள் 

பிஈப்பினம், அப்பிள்ளேகள் பூர்வசென்மச் இலே செய்த வினை' 
ந் 

மினுலேயே அவைசளுக்கு அவ்வியா இகள் வர்சனவெண்று 

கொள்ளவேண்டும்; இன்னும், பிசா மாகாச்சள்செய்ச கார்மத் 
ய D டட . « : ம - க : ப் 

தினாலே பிள்ளைகளைச் தண்டித்தல் நீதியனண்று. அரசர்கள், 

ஒருவனை ஒருவன் சொலைடண்ணிஞால், அவளைச் கொல்வசே 
யன்றி ௮வன் பிள்ளையைக் கொல்ல? கண் டுமிரோம், உட்டு 

4 . wy ப r ' « wo ச் 

'போம். இப்படியே இற்றறிலினை யுடையவர்சளும் கீஇயில் 
வழுவக்கூடியவர்ஃளும் ஆய மணிசர்சாமூம் அமாய்ந்து அல. 
மயர்செய்தகுற்றள் தச்ரு௮அவரவமையேண்டிப்பார்களெனில், 
முூற்றறிவடையவரும் நீதியில் வழுவாதவருமாகிய கடவுள் 
guts ஒருவன்செய்ச குற்றத்துச்கு வேரொருவனைச் 
தண்டிப்பாரா| சண்டியாரே. உபா: ௨௭, ௪௬, பிள்ளேகளி 
னிமித தம் பிசாக்களும், பிசாக்களினிமித் தம் பிள்ளை சஞூம் 
சொலை செய்யப்படவேண்டாம், அவனவன் செய்ச பாவத தி 
னிமிச்சம் ௮வன௨னே. கொலைசெய்யப்படவேண்டும்.'” எசே: 
௧௮. ஐ, (இஸ்ரவேல் தேசக்சைச் குறிக் து, பிதாச்சள் திராட் 
சக்காய்களைத் இன்றார்கள், பிள்ளேகளின் பற்கள் கூசுகன் 

ன என்னும் இந்தப் பழமொழியைச் சொல்லுகிறசென்ன! | 
இவ்வசனங்களினுலே ஒருவன் செய்சகுற்றம்மற்றொருவனைச் 
சாசாென்பதே உன்சமயநூற்றுணிபென்று தோன்ழுகின் 

த்தி, ர | 

நாங்கள் மூன்னும்பிறந் த கர்மஞ்செய்தோமெனில், நாம் 
a. © 7 . . ச * ௩ rial . t 

முன்னே இனனபிறப்பாய்ப் பிறரதோமென்றும், இன்ன
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இன்ன கர்மங்கள் செய்சோமென்றும், நமக்கு விளங்கா திரு 

க்சவேண்டுவது என்னை! என்பாயாகில், அறிவுடனே இருப் 

பவனொருவன் சின்சையிலிருச்கும் ஒருபொருளைச் தன்வீட்டி 
லே ஒரிடத்தில் வைச், தவிட்டு, உடனே எங்கேவைச்சேனோ 

செரீயவில் லையே! என்று Buon sy @eircy a, இப்படியாமா 

இல், கருப்பாசயப்பை உறுச்சலினாலும், ௮இற் சலம் பூரித்த 
விஞலும், ௨ உசராச்ணி சுசெவினலும், பிரர.ச தீவாயு முரித்துத் 
சள்ளுசவிலைம், மலையிருத் இச் சொண்ட தபோவவும், "கட 

லின்கண்விம்ர், து அமிழ்ச்சல்போலவும், இருப்புச் சட். 

ao gH Coury சுசெல்போலவு!், மலை 2மல்சின்றானை ச் 
தலைழோசச் சள்ளுசல்போலவும், வரும் பெருங் ஈரடுந்நுன் 
பங்சளினாலே பெலங்கெட்டு மிழுந்சமயக்ச ச்ரைப் பொரும் இ, 
ஆலையிலிட்ட சரும்புபோல மாசாவின் யோனித் துவாசத்தி 
னாலே கெருக்சுப்பட்டுப் பிறக்ச எங்களுக்கு, பூர்வசென்மம் 
2 ao வன்றும், ௮இலல செய்யப்பட்ட சர்மஙஈளிலையென் 
றம், எப்படி ச்செரியும்: சதெரியாமையால், பூர்வசென்மம் இல் 

லையேணீற சொல்லுசல்கூடாது, சடவுளானவர் நன்மாள்சள் 
செய்க ட |/ண்ணியபாவகர்மங்களை தீ திருவுளச்சுடைச்து அவை 

களை ப ay ae gi சீறு த் தொலைப்பிர்று ( (pi Bum Sagi பொ 

ருட்டு அவ்வக் கர் DBA GEO OD சகதுச்சங்சளை ஊட்டவோர் 
என்று சைவாசமங்கள் சாற்றகின் றன. ஆசலால், நாரம் இ: 

மையி லனுபவிக்கும் சுகதுச்கங்க ளிரண்டையும் காம் மூன் 

செயச Ly ain eat ws பாவங்களினாலே பெருங் கருணாரி தியாய 
கடவுள் ஈமச்கு ஊட்டுகின் ு மென்பது சச் இயம், 

அப்படியாமாடில், அரசனானவன் சுற் றிஞ்செய்தவஜனொரு 
வளைச் சண்டி ச்கும்பொழுது, நீ இன்னகுற்றம் செய்தமை 
யால் இன்ன சன்டம் பெறுவாய்” என்று அவனுக்கு அக்குற் 

றத்தை உணர்திதியன்றோ. அவனைச் சண்டிப்பான். அது 
போல, நாம் பூர்வசென்ம,ச்.இஃல பாவம் செய்தோமாகில், சட 
வுள் நீங்கள் இன்ன பாவஞ் செய்தமையால் இன்ன சண்டம் 

்' பெறவீர்சளென்று நமக்கு உணர்ச் தியன்றோ நம்மைத் சண் 
ப்பார். அங்வனம் உணார்ச்சாது சண்டிச்தல் நீதியன்றே 

பமொன்பாயாகில், அச்சடவுள் இன்ன இன்ன பாவஞ்செய்தவர் 
கள் இன்ன இன்ன தின்பங்களை அடைவார்களென்று. சை 
வாசமங்களால் நமக்கு உணர்ச்துகின்றாசே. இதுகாறும் கூறிய 
வாற்றால், நாம் செய்ச கர்மங்களினாலேயே மென்மேலும் 
பிறந் திறந்து சுகறுச்சங்களை அறுபவிச்சின்றோம் என்பது 
காட்டப்பட்ட து,



84 சைவதூஷணபரிகாரம். 

அன்மாச்சள் தாம் சாம் செய்? புண்ணிய பாவ காமங் 
களினாலேயே பிறர் திறந்து சுச துச்சங்களை அனுபவிஃன் ரர் 
சளெனில், அவர்கள் ஆதியிலே கடவுளால் படைச்சப்பட்டுச் 
சுக துக்கங்களை அனுபவித்றகு மூன்னே என்னகர்மஞ்செய் 
இருக்,சார்கள்? என்பாயாகில்,பசுக்களும் ௮ப்பசுச்களைப் பந்தி 
தீதபாசமும், அப்பாச.த்சை ஒழித்து அப்பசுகளுச்குப் பேரின் 
ப,ச்சைக் கொடுக்குமபொருட்டுப் ப தியினாலே செய்யப்படும் 
பஞ்சூர் த.தஇியமும் ஆ இயல்ல, ௮மா இியேயாம். ப தியைப்போல 
பசுக்களையும் ௮மா இயெனில், ப தியை ஒப்பில்லாசவரென்றல் 
கூட(சே என்பாயாலல், நீறன்மாவுக்கு உற்பத் தியுண்டு நாசம் 
இல்லையெனக் கூறுன்றாயே) அவ்வழியம், பதியைப்போலப் 
பசுவை சாசமில்லாதசென்சையால், பதியை ஒப்பில்லாதவ 
சென்றல் பொருந்தகாதென்ற பேசல்வேண்டுமே | பதியும் பசு 
வும் அகாதிசெதாயினலும், பதி அகாதிமலமுச தத்தும், பசு 
அநாஇிமலபெச்தசச் தம்,பஇ பசுவுக்குட் பாமுக். இ Sug Oe 
குறி அனுசக்சொகம்பண்ணும் சத்தும், பசு ௮வ்வனுக்கரகத் 
சைப் பதியினிடச் தினினறும் பெறும சித்தும், பதி சிருட்டி. 
சங்கார தி தஇிரோபாவ பத முச்தி அனுச்கிரகங்களைப் பண் 
ணுஞ்செதும், பசு அந்தப் பஞ்சடிருத்திய பாசந் இரத இல் 
அசப்பட்டுச் சட்டுண்ணுஞ்டிததும், பதி ஒருவரா வறிவிச்கப் 
படாது சானே அறிபுஞ்ித தும், பசு ஏிற்றறிவு பேோறிவுகளி 
னால் உணர்த் தவிச்ச யோச்சயெமாகுஞ் சத்துமாயிருத்தலால், 
பதியை ஒப்பில்லாதவர் என்றல் கூடாதென்பது கூடாது, 

பஞ்சு ச் தியங்களை ௮நா.தி என்றல் எவ்வாறு? என்பா 

யாடல்; பஞ்சூருச் தியஞ் செய்யும்ப இயம், அப்பஞ்சூருச்.இ 
யங்களில் அகப்படும் பசுவும், அராஇியாமாசலானும் அநாதி 
யாகிய பதி சிலகாலம் வாளாவிரந்த பின்னர்ப் பஞ்சருத்இ 
உஞ் செயயத் சொடங்கெரெனில் அவரை” நிருவிசாரியென் 
றல் கூடாமையாலும், ஒருவனிடத்தினின்றும் உயிர்ப்புண் 
டா யொடுஙகு சல் சிலசாலஞ் சென்றபின்னர்த் சோனறு௪ 
வின்றி ஒயாது ஏச்சாலத்தும வருதல்போல, பதியினின்றும் 
உண்டாகும் பஞ்சூருத்தியங்களும் லெகாலத்துக்குப் பின் 
னர்ச் தோன்று தலின் றி ஓயாது எச்காலத்தும் வருமாதலா, 

லும், பதி பஞ்சடரு த. தியம் அமா தியென்பதே சித்தம். 

இப்படிப் பிறந்திறர்கழலும் ஆன்மாக்கள் எப்பொழுது 
மேச தியடையும்என்பாயாடல், பலசென்மங்களிலே நிஷ்சகாமிய 
மாசச்செய்ச புண்ணியங்களினாலே) மந்தம் wissen Er
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இவிரதாம் என்னும் நான்கு சச் திறிபாதங்களும் இரமமாக 
வரும். அப்பொழுது கருணாரி யொ௫ய சிவன் ஆசாரியகூர்த் தி 

யை அதிட்டிஜ் து, சவ இிணைஷசெய். ௫, முறையே சரியை இழி 
யை யோசம் ஞானங்களிலே நிறுத்துவர். இக்கான்குபாசங் 

களின் வழிரிஷ் றவர்சகள் முறையே சரலோச சாமீப சாரூப 
சாயுச்சியங்களைப் பெறுவார்சள். இவைகளெல்லாம், சைவாச 
மங்களைச் குருமுகமாக வாக்கில், தெளிவாக விளங்கும், 

% 

சைவாகமங்களை எனக்கு உணர்ச்சல்வேண்டும் என் 
பாயாகில்,அவைகளைச் சிெவறிந்சை பண்ணும் புறச்சமயிசளுக் 
கு்சொல்ல எங்களுக்குச் சிவனுடைய அனும இயில்லை, ஆச 
லால், உனக்குச் சொல்வது கூடாத. மத், ௪. ௬. நீங்கள் 

காய்களுக்குப் பரிசுச்சமானை இடா இருங்கள்; பன்றிகளு 

க்குமுன் உங்கள் முத்துக்களைப் போடா இருங்கள்; இவை 
கள் அந்தமுத்றுச்ககாக் காலகளால் உழக்கி, இரும்பி உங்க 
ளைப் பறும்.”"என்னும் வசனச்தை நீ மதந்சனைபோலும், ௮.2 
நிச, “சைவர்களுள்ளும் எல்லாரும் சைவாகமங்களை aed) gs 
திற்கு ௮திகாரிகளல்லர். சைவாகமங்களில் கிரியாசாண்டச் 
,இற்குச் சமய திகைஷையோடு விசேஷ இகைஷயும் பெற்றவர் 
சள் ௮, இகாரிசளாவர்கள். மற்றை ஞானகாண்டசத் இற்கு அவ் 
விரண்டோடு சீர்வாண இக்ஷையையும் பெற்றவர்கள் oy ia} 
காரிகளாவார்கள். 9 Hart முள்ளவர்களும் குருவின்திச் 
சாரமே வாடக்கப்புகுகல், ஆயு௪ பரீக்ஷை இல்லாதவர்கள் குரு 

வின்றி ஆயுதங்களைப் பரீகதிக்கப் புகுசல் சம்மைத் சாமே 
சேதிச்தற்கு ஏறதுவாமாறபோல சம்மைச்சாமே கெடுத்தற்கு 
ஏதுவாகும். ஆதலநல், அவர்கள் சைவாசாரியரை அடைந்த 
வழிபட்ட, அவ்வாசமங்களைப் பூசித்து வாசிச்ஃல் வேண்டும், 
அவர்களல்லு சசசமயிகள் தாம் செய்ய வேண்டுவனவற்றையும் 

விலச்கழீவண்டுவன வற்றையும் அறியாது கெட்டுப் போக 
லாமா! அன்பாயாகில், ஆவர்கள் சைவாசாரியர்களை அட 
ந்து வழிபட்டு, தங்கள் தங்கள் பக்குவச்துக்கேற்ப * தவர் 

கள் போதிப்பனவற்றை அறிந்து, அவ்வாறே நடக்இல் ஈடேறு 
வார்கள். யூசர்களெல்லாரும், தங்கள் சமய ௪ 

oe ச இ i Oe ot ஆசாரியர் ஆலயச் திலே வைச்துப்*பூததது இ 
னது செய்டல் வேண்டுமென்று தங்களுக்குப் 
அறிந்து . அவ்வாறே நடந் தார்சளென்று அந்தக் Gg Or g 

திலே சொல்லப் படுகின்றது. அங்ஙகனமன்றி, அவர்கல் 
லாரும் அசை எழுதிவைச்அ வாசிச்சார்ச ளென்று கோன்ற 
வில்லை. இன்னும், யேசுவுடைய €டர்களு சனங்கள் இன் 

5 

18 Bs & 00 g 
oot IT hy இன் 

போதிச்ச,
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arg இன்னது செய்யல்வேண்டும் என்று வாய்மொழியாக, 
உபதேூச்சார்கள். தாரதேசத்தாருச்கு சிருபங்களை எழு. 
யலுப்பினார்கள். அங்ஙனமன்றி, தங்கள் சமய சாச்திரசத்சைச் 
சகல சனங்களுகச்கும் கொடுச்சனுப்பிஞார்களென்றும், அவர் 
கள் வாசிச்சார்களென்றுவ் காணப்படவில்லைஃ 

பாதிரியே ! 8 இலைகளைப் பக்ஷபாசம் இன் நி ஆராய்க 
தறிர்.த, எங்கள் சைவச்சைச் தூஷியாமல் அடங்க யிருச்சுக் 
கடவாய்,



௮ 3 
அன்னவன் தவன வைகை 

சூசனம். Cbg) 

சனங்களே ! 

ஆழன்மாக்களுக்கு தணவமாகிய மூலமலகாரண த் தினா 
லேகன்மானுசாரமாக உண்டாகும் பிறப்பு,௮ண்டசம் சுவேச 

சம், உற்பிச்சம், சராயுசம் என நால்வகைப்படும், அவைகளின் 
விரி எண்பத்து நான்கு நாருயிரம் யோனிபேசமாம். இவ்வர் 
அள்ள யோனிகளுள, இசாயோனிக ளெல்லாவற்றையும் 
போசச்தினாலும் பிராயச் சச தா திகளினாலும் நீச்ச மனுஷிய 
ஐன்மச்திலே வருதல் மிகுந்த அருமையாம்? அவ்வருமை, 

ஆசாயுங்காலத்து, சமூச் இ.த்தைக் கையினாலே நீக் இக்கரை 
பேறுதல்போலாம். இப்படிப்பட்ட மனுஷியஜன்மதிசை எடுப் 

பினும், சாத் தரமண மும் வீசாத மலைகளிலும் வனங்களிலும் 
குறவர் மறவர் மூதலியோர்களாய்ப் பிறவாது சாஸ் இரங்கள் 
வழங்கும் சேசங்களிலே பிறப்பது மிகுந்த புண்ணியம். ௮.;இ 
னும், வெப்பிரணீ சகாகய வேதாசமங்கள் வழங்காத மிலேச்ச 
சேசத்சைவிட்டு, அவை வழக்கும் ஆரியசேசச்திலே பிறப் 
பி மிருக ச புண்ணியம். ௮ இனும், வேசாகமவாகய பாகமயி 
கள் வயிற்றிலே பிறவாமல், சைவசமயிகள் வயிற்றிலே,பிறப் 
பது மிகுர்சபுண்ணிமம். இப்படி மிக அருமையாகப் பெற்ற 
மனுஹிய ஜன்மச் தினால் வரும்பயுன் சற்குருலக்ஷணம் குறை 
வற,அமைநக்த சைவாசாரியசை அடைந்து, சவ த$க்பெற்று 
சைவாசமவிஇவழியொழுக,சிவனை வழிபட்டு, பாமபுருஷார் 
தி.சமாகிய நித தியானந்ச முத நியை அடைதலேயாம். 

இந்த அவசிய கர்ச்சவ்விய சவபுண்ணியத்துச்கு இன்றி 
யமையாச் கருவியாகிய இம்மானுட ஜன்ம,ச்தைப் பெற்றும், 
அப்பெரும் பயனை - தடைதற்குச் சிறிதும் முயலா தவிட்டு 
சிவசாஸ் இரப் பொருள்களைச் குருவருளினாலே யதார்ச் சமாக 
அறியாது ஒசிபசீதமாக அ௮.றிசலாகய பிராக்இியினாலும், ௮ச் 
வெ சாஷ்தல்சளை ச் சிறிதும் அறியாமையாகிய மோகத் தினா 

லும், பாசமயாபி , மானிகளை்ப் பிரீதிப்படுத் இ, வயிறுவளர்ச்க 
விரும்புதலாயே லோபச்தினாலும், முன்னே சுலீகரிக்சப் 
பட்டு குற்சிசசமயச் தின் மேற்கொண்ட தராச்செசமாயெ மச 

அழாபிமானத் னாலும், இளைமையிலே புறச்சமயிகளோடு பறி 
சயஞ் செய்தமையால் வந்த தர்வாசீனையின் அனுவிருச் இயி 
ஞ்லும், உங்கள் வாணாளை வீணாளாகப் CursG, ora gs Sev 
விழுந்து ௮இதீவிரவேசனைப் பட்டு உழல்வசற்கு உபாயம் 
தேன் தீர்க ளே | 

இவ்வாறே சாங்கள்கூறிய பரம புருஷார்ச்,ச மாயெ 
பேரின த்தைப் பெறுதற்கு முயலாது, வியர்த்சமாகய இம்
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மச் சிற்றின்பத்தை நுசர்தற்குக் சருவியாகய செல்வமே. 
பொருளென்று மயங்கி உலைகன்றீர்களே! நீச்சள் பெறக்கரு 

திய ெெறின்பச் இினிழிவு இப்படிப்பட்டசென்பசை ஈண்டுத் 
தெளிலீராச, 

:அடுசரி சொடாவீழ வைர்சலை நாகங் சாண. 
விடிஇணற் நறுன் வேரைப் பற்றிரான் மிடவிங்வேரைக் 
சடுகவோ செலியும்வந்து கறிச்திட வதினின் ரோனுச் 
இடைதளி சேனச் இன்பம் போலுமிப் பிறவிழின்பம்'' 

என்று முன்னோர் கூறிய செய்யுளைச்சொண்டு இந் தித்துப் பா 
ரங்கள்) இங்வசை இழிவுடைத்சாயெ இற்றின்பச்சை அறு 
பவிக்கும் வழியும், வனை வழிபட்டு மூ.ச் தியடைதற்குக் ௧௫ 
வியாயெ இச்சேகம் இன்னும் வழிபடுதற்கு ஆரோக்யெமாய் 
ரநிர்ரும்பொருட்டு எனச்கொண்டு அனுபவித்சல் வேண்டும்; 
அச்சிற்றின்பச் தக்கு ரிமிச்சமாெ செல்வச்சைச் தேடும் 
வழியும், கமயத் துரோகம் சொலை களவு பொய்ச்சான்றுரைத் 
தீல்விசுவாசசாதம்மு சலிய பாதகங்களின் றிச் தேடல்வேண் 

டும். நீங்கள் இங்ஙனம் செய்யாது, சற்சமயமாகிய சைவச்தை 
விட்டு, வ காஷணம் வெசால்இரதூஷணம் முதலிய இபாத 
கங்சளேசெய்யும்பா இரிகளால் மருட்டப்பட்டு, அவர்களுடைய 
அர்ச்சமயமாகய/: இறிஸ்து சமயப் படுகுழியில் வீழ்க்து, அசன் 
வழியாகப் பொருளும்புகழும் சே முயன்று, அவர்சளோடொ 
தீதி ௮இபாச௫க ளாகன் நீர்களே! இம்மையில் எளிஇந் பெற 
ப்படுவன வாகிய மிசச்சிறிய பொருளையும போலிப்புகழையும் 
குறித்தும், சைவச்இன்மேலே பாதிரிகளேற்றம் தூரஷண த்தி 
னாலே மதிமயங்கியும், எம்மையினும் பெறுதற்கரிய பெருஞ் 
சிறப்பின தாகிய அன்மலாபசை இழகந்துவிடாது உய்யும் 
பொருட்டு, சைவ தாஷணபரிகாரம் ஏன்னும் “இர்நூலைப் பக்ஷ 
பாச மின்றிச் இச்சசமாதானச் துடனே பலமுறை தடித்து 
ஆராய்ந்து பார்த்து, அப்பா இரிகள் ஏற்றிய தூாஷணங்களெல் 
லாம் பொய்யென்பசைச் செரிந்து, வேளாண்மை வாணிகம் 
இசாசசேவை முதலிய தொழில்களலும், அவை கூடாக்சால் 
யாசனச்.இனாலும் சீவிச்துச்கொண்டு அறிருசம் பூர்வப், 
வீரோதம் Cp sous சேரீஷங்கள் ஒன் நுழின றி, யதாரத்ச 

மாய் விளங்கும் சைவம் இின் வழிகின்ற, நிச்தியானந்ச மூச்தி 
யைப்பெற WG SL OTB, தனை இன்னுமெர்ரு பிறப் 
பிலே அடைகுவ மெனின், ஐயையோ, இப்பிறவி சப்பின 
லெப்பிறவி வாய்க்குமோ யாதுவருமோ! செ௱ியாதே! இப் 
பிற்ப்பிற்ருனே இனனுஞ் ௪லநாட சென்றபின் அலு£.குவி.
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மெனின், இப்பிறவிநீங்கும் எல்லை இதுவென்று செரியாசே; 

இங்ஙனமே; 

உலாத் தீரே யுலசத் £ரே 
ஷாக்கடிப் பாக வாய்ப்பறை யந்து 
 சாற்றச் சேண்மின் சாற்றர் சேண்மின் 
ம்னிதர்க்கு வயது நூறல்ல இல்லை 
ஐம்ப: இரவி லசலுந் சயீவினால் 
ஒட்டிய விளமையா லோரைக்ு நீங்கும் 
ஆக்கை யிளைமையி லைம்மூன்று நீக்கும் 
எழுபது போகறநீச் இருப்பன முப்பதே” 

அவற்றுள், 

“இன்புறு நாளுஞ் சிலவே யதாஅன்று 
அன்புறு நாளுஞ் சிலவே யாதலால் 
பெருக்கா றொச்தது செல்வம் பெருக்காற் 
றிடிசகரை யொச்ச இளனமைடியிடிகமை 
வரீழ்மா மொச்சது வாழ்நா ளா,சலால் 
ஒன்றே செய்யவும் வேண்டு மமான்றம் 
ஈன்றே செய்யவும் வேண்டும் ஈன்றும் 
இன்றே செய்யவும் வேண்டு மின்றும் 
இன்னே செய்யவும் வேண்டு மின்னும் 
நரளை 6 நாளை யென்டீ ரஈஇல் 
ஈமனுடைமுறைகா arma மறிமீர் 
நம்முடை: “Gp en Dm ளாவது மறிமீர் 
எப்போ தாயினுங் கூற்றுவன் வருவான் 
அப்போ தந்தக் கூற்றுவன் றன்னைப் 

போற்றவும் போகான் பொருனொடும் போகான் 

சாக்தம் பாகான் இமரொடும் போகான் 
“தென்னா னல்குர வறியான் 

நிய்மென்னான் செல்வரென் நன்னாள் 
தரியா னொருகணம் திறுக ணன்,” 

எனப் பேரியோர் கூறினார். ஆதலால், இச்சரீரமுள்ள பொழு 

ளேோமேர்கூறியவாறே முத் நியடையூ முயலக்சடவீர்சள், 

ைவதூாஷ்ணபரிகாரம் 

முற்றுப்பேற்றது. 
 




