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கடவுள்துணை 

© . ட] சிதம்பா ரகசியம் 
எனைய ஆடு ௮௮௮0-௮ ee 

Liar -Felo ஷே சஹ) வறர வாரதிஉ௦ BOR | 

௨உளுடுசா.௩டெஸறாய அெஹெகாற ண க 9.க.1யெ] 

இப்பெரும் பூமண்டலத்துள்ளே எல்லாவிதத்தாலும் 

மிகச் சிறப்புற்றறொகடி விளங்கும் ஈம் பாதகண்டத்இல் 

அனேக சிவாலயங்களும், விஷ் ணுவாலயங்களும், வேறு 

பல? தவர் ௮லயங்களும் இருக்கின்றன. அவைகள் அனைத்த 
னும் கர்ப்பக்கிருகம், அர்த்தமண்டபம், மகாமண்டபம், 

ஸ்தூபி, விமானம், பிராகாரம், கோபுரம் என்னும் இவைகள் 

ஒருசன்மையவாகவே காணப்படுஇன்றன. இவையன் 3, 

ஓவ்வொரு ஆலயங்களிலும் அவ் வாலயத்தின் பிரதான 
தேவதா பிம்பம் கர்ப்பக்கிருகச்திலயே யிருக்கன்றது. 
இங்கனம் ஒன்றுபோல எல்லா ஆலயங்களும் கட்டப்படுவ. 

தீற்குச் சில முக்கிய காரணங்கள் உள. ௮வைகளை இங்சே 
இறுபான்மை விளக்கிக் காட்டுவாம்;- 

உலகத் இிலலையுள்ள மாந்சானைவரும் உண்ணோக்காக 

அசப்பொருள்ககா அறிர்துய்யும் ஆற்றல் பெற்றிலாாது 
லால்) யாவர்க்கும் தத்தம் சரிரவியல்பு எளிதிலே புலப்
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படும்பொருட்டு, ஆலயங்கள் செங்கல் கருங்கற்களால் வெளி 

கோக்காகக் கட்டப்பட் டிருக்கின்றன. இவ் வாலயங்கள் 

இருதயசமலப் பிரஸ்தாரம் (இரு தபகமலத்தை விரித்துச் 

குறிப்பது) எனவும், சரீரப் பிரஸ்தாரம் (சரீரத்தை விரித் 
அச் குறிப்பது) எனவும் இருவகைப்படுமென்று ஆசுமங் 

கள் கூறுகின்றன. இவற்றுள், இரதயகமலப் பிரஸ்தாரத் 

தாற்சுதம்பச மு.கலிய சில ஸ்தலங்களும், சரீ சப்பிரஸ்தாரத் 

தால் வேறு பல ஸ்சுலஙகஞும் அமைக்கப்பட்டி ருக்கின்றன, 

மனிதருள்ளத?த சொல்லாயும பொருளாயும் அமைக் அள்ள 

ஒவவொரு வஸ்துக்கரநம் இருதயகமலப் பிரஸ்தாச ஆல 

யங்களாலும, யோகேளறியவேண்டிய எழுவகைத்தாதுக் 

களின் கிலைமை சரீ ரப்பிரஸ்கார அலயங்களாலும் உருவக 
மாகக் காட்டப்படும். (ர. பஞ்சாக்ஷாத்து ஓவ்வொரு எழுத் 

இன் பொருளென ஆகமங்களில் ஒரோவழி குறிக்கப்பட்ட 

அன்னபயம், பிசராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், 

அகந்தமயம் என்னும் பஞ்சகோசங்கள் சிவாலயங்களி3௨ 

ந்து பிராகாரங்களாகலீம், பிணவமொழிகர்த wh gage 

ரப் பொருளெனப் பாஞ்சசாத் இரகத்தின் ஓரிடகத்துக் 

கூறப்படும் சரிர ச்இிலடங்கிய ரசம், இரத்தம், மாமிசம், 

மேசை, என்பு, மச்சை, சுக்கிலம் என்லும் சப்த தாதுக்கள் 

விஷ்ணு வாலயம்களி?ல ஏழு பிராகாரங்களாசவும் இருக் 

இன்றன. பிரணவகங்கூட்டிற் சிவமந்இரம் Bo DID FMD, 

நாராயணமர்இரம் எட்டெழுத்துமாகும். சிலவிடங்களிமல 

ஆலயம் கட்டுவதற்கு இடம் பொருள் குறைவுபடின், ௮ங்கு 

தூல ரூக்ம சாரணசரீரங்களைக் குறிக்கும் மூன்று பிசாசு
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சங்களேனும், அனைத்திற்கும் பொதுவாக ஓஒ? பிராகாச 

2மனும் அமைப்பதுண்டு, ஓவ்வொரு சரீரத்இலும் யோகிக 

எறியவேண்டிய மூலாதாரம், சுவாஇட்டானம், மணிபூர 

சம், அகாகதம், விசுத்தி, அஞ்டை என்னும் ஆரு காரப் 

கள் இங்கு நுறையே கர்ப்பக்கிருகம், அர்த்சமண்டபம், 

மகாமணடபம ஸ்ந்ரனமணடபபா, அல்ஙகாரமணடபம, 

சபாமண்டபமெனக் குறிக்கப்பசிசின்றன. ஒவ்வொரு கர்ப் 

பக்கிருகத் திலும் கமலருகை போன்ற விமானம் ஒன்றிருக் 

கும், அகன் உட்புறத் இற்றான் கடவுளுடைய இருவுருவம 

அமைக்கப்படும். 

இனி இருதயகமலப் பிரஸ்கார வாலயங்களிலலை இரு 

தீயத்திலுள்ள விஷயங்கள் விரித்துக் கூறிக்கப்படுமென்று 

முன்னே கூறியதற்குச் செதம்பராலயத்தையே இருஷ் 

டாந்தமாக எடுத்து நிருபிப்பாம், 

இச்தெம்பசகேரேக்இர மஹிமை புசாணங்களிலே மாத் 

இரம் புகழப்பமிவதன்று, வேதத்தும் கமிச?னோபகிடதத் 

இலே சதம் சம் ஹிருதய மத்தியிலுள்ள''என் று ஓதப் 

பட்டிருக்கெ ற ௪. இதனால் இது விசாட்புருஷணுடையஹிரு 

தய ஸ்தான மார்பது துணிபென்க, அதுபற்றியே புராண 

ங்கள், *இவவாலபக கட்டும்பொழு.து யோகமுதல்வசாயெ 

ஸ்ரீபதஞ்சலிமுனிவர் சிதம்பா எக௫யமறிந்து அதனை விசுவ 

கர்மாவுக்கு அருக்கிரகக்க, அவன் ௮வராணையைச் சரமேற் 

கொண்டு .நலயஞ் சமைத்சனன்'' என்று கூறுகின்றன. 

ஒர் மகாயோகியின் சரீரத்ை, வடக்கே தலையும் தெற்கே
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பாதமூமாக வைத்து கோக்கின் ௮துவும் இவவாலய ௮மை 

ப்பும் ஒத்திருக்கும், இவ் வாலயத்துள்ளே ஆயிரக்கால் 

மண்டபம் தலையின் புறத்இருக்கும் ஆயிரவிதழுள்ள ain’ 

மென்னப்படும் மூளையையும், சிவகங்கை ௮ம் மூளையின் 

மேல் புறத்துள்ள சந் இரபுஷ்காணியெனப்படும் ௮0தவா 

பிசையையும் உவமையாய்ப் பெற்றிருக்கின்றன. சாக்கிரா 

வஸ்தையிலே அன்மாவினுடைய அறிவு மூளையிலே வீளங்கு 

ag இயல்பாதலால், தேவமானத்இல் விடியற்காலமும் 

பிரதோலகாலமுமாகய மார்கழி ஆனிமாசங்கவில் ஆயிரக் 

கான் மண்டபத்திலே ஆந்த ஈடராஜமூர்த்திக்கு மஹாபி 

மேகம் ஈடந்து வருகின்றது, இவற்றின் சென்புறக்இிலே 

ஸ்ரீகுருமூர்த்தியம் ஜோ இாலிங்கமும் எழுந்தருளி யிருக்கு 
மிடம் விசுத்தி ஸ்தானமாகப் பாவிக்கப்படும், 9 F058 

தெற்கே :! இருச்சிற்றம்பலம்'*? என்னும் மகாசபை யிருக் 

Gaps! sala Gro விஷ்ணு ருத்தி மகேற்வர சதா 

சிவர்களுக்கென Siar Gime of maker par. இருவைங் 

தேழுத்துக்க ளைந்தும் 86 துபடிகளா யிருக்கின்றன. ga 

விடத் துள்ள கதவு ௮வித்தை யெனப்படும். தத்.துவ தாது 

விசங்களாகய தொண்ணூற்றாறு பதார்த்தங்களும் தொண் 

ஹாற்றாறு பலகணிகளா யிருக்கின்றன. ஈடுவிலிருக்றாம் 
நான்கு பொற்கம்பங்கள் நான்கு வேதங்களும், கூற்றியுள்ள 

இருபத்தெட்டு மசக்கம்பங்கள் இருபத்தெட்டு ஆகமங்களு 

மாம், இவைகளுள் அடக்கிய இடத்தைச் சுத்தவித்தை 

யெளவும், சகசியமு.தலாய் ஸ்ரீ,டடசாஜமூர்த் இ ௪ முர்தருளி' 
விருக்கும் இடம்வரையில் உள்ள பீடம் பிரணவ பீடி
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மெனவும் படும். ௮ப் பிரணவ (டத் ன்சண்ணே சகளத் 

இர மேனியையுடைய ஸ்ரீமக் அந்த நடசாஜுமர்தஇ யெழு 

ந்தருளி பிருக்கின்றனர். அதன்பின் வாயுபாகத்தில் சகள 

கிஷ்சளமாகிய வியக்தாவவியக்க லிங்கமும், அதன்பின்னே 

ஆசண ஆகமங்களும் அ௮றிர்தோத அரியதும், குணவரம்பு 

கடந்ததும், **இருச்சிற்றம்பலம்'” என உயர்க்மதாராற் புக 

ழந் தேற்றப்படுவதமாயெ அழி.யாப பசஈடர்ச் வவொ 

ளிச் சிதாகாச வடிவும் விளங்காநிற்கும். இச் தாகாச வடி. 

வினையே ஊனக்கண்ணாழ் கணடோர் இரகசியம் என்பர், கர் 

ட்பக்கிருகமாய் இவ்விடத்.2த அ௮கில?லாக மாகாவாயெ சிவ 

காமசகுர்தரியென்னும் பராசத் இ.பா ராமி ஸ் நாலுடராஜஞூர் 

தீதியம், இரத்இினப.பமான சூதம் ஈடராஜூர்த் இயம், ஞூ 

அதமதரமான மற் 2றார் இலிங்க.மும் உள்ளன. இரகசி.ப த்தை 

நிஷ்கள மென்றும், வியக்தாவ்வியக்த லிங்கச்தைச் ௪கள 

நிஷ்கள மென்றும், ஸ்ரீமத் அர்த ஈடசாஜமூர்த்தியைச் 
சகளவழவமென்றும் உசைக்சபபடும், இன்னும் £ம்ப் புறத் 

தமல சண்டேசுவச ஸ்தானத்திலே பிரமதேவரும், தென் 

புற்த்தில விஷவணுமூர்த்தியும், வடபுறத்திலே வைசவ ர் 

த்தி யென்னும் சங்கார ருத் இரரும் இருக்கின்றார்கள். விமா 

னத்தின் மேலேயுள்ள ஒன்ப கும்பங்களும் வாமை மத 

லிய ஈவசத்திகளாம். ga விமானத்திலுள்ள சைமசங்கள் 

அறுபத்துசான்கு கலைகளையும், செப்?பாடுகள் இருபத்தோ 

சாயிரத்திரு நாறும் மனிதனால் ஒவ்வொரு இனமும் விடப் 

பூிஏன்ற சுவாசங்களையும், ஆணிகள் எழுபத்தீசாயிரமும் 

௮ச்சுவாச சஞ்சார ஆதாரமான எழுபத்திராயிசம் நாடிகளை
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யும் குறிக்கின்றன. மறறும் ௮னேக ரக௫யங்கள கூன் 

விளக்கெயவற்றுள் அமைந்தன. இச்சபையின் கென்பாத்தே 

யுள்ள சனகசபை முற்கூறிய சபையின் அனேக பாகங்க 

ளைப் பெற்றதும், பஇனெண் புராணங்களைப் பஇனெண் 

கமபங்களாகப் பெற்றதுமாய், மணிபூரக ஸ்தானமாய் விள 

ங்குகின் றது, இங்குள்ள சபைகள் லந்தும் வகைக் கோசம் 

க யுணர்த்துகின்றன. 

அவையாவன ; இராஜசபை (அயிரக்கான் மண்டபம்) 

அ௮ன்னபையகோசஞும், தேவசபை (பேம்பலம்) பிராணமய 

கோசமும், ஈருத்தசபை மனனொயயகொசமும், சுனகசசபை 

விஞ்ஞானமயகாசமும், சிற்சபை ஆரந்தமயகோசமுமாம், 

அன்றியும், Bares Boe Bp சொல்லிய மூன்று கூடங்க 

ளும் மூலகூடம் தேவகூடம் சகசியகூடம் என இங்குக் குறி 

ககப்பட்டன. மனிதருடைய ஹிருதயம் சரிரத்இன் நடுவி 

லிராமல் சிறிது இடதுபுறத்ே விலகயிருத்தலால், இங்கும் 

ஆலயத்இன் சரிஈடுவுக்குச்சிறிது இடப்புறக்தே கர்ப்பக்கிரு 

கம்துமைந் இருக்கின்றது. ஹிருதயத்திலே இசத்தம் பிசவே 

சிக்னாம் வழி நேரிலின்றிப் பக்கங்களிலிருப்பதால், இங்கும் 

வழிகள் கர்ப்பக்கிருகத் இன்பக்கங்களி லமைச் இருக்கன் நன. 

இச் சிற்சபையின் தென்புறத்தே மகாவிஷ்ணு ஸ்.கானமும், 

அதற்குத் தெற்கக சங்கார நிருத்தமூர்க்து ஸ் கானமும், 

அதற்குத் தெற்கே கணபதி ஸ்தானமும், சருமவடி வாய 

இடப?தவ ஸ்தானமும், கோபுரமும் இருக்கின்றன. Weg 

அவாண மதில்களும் ஒரேவிக அளவில் அமைந்தன. சரீ
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ச்தினும் பிராணன் பன்னிரண்டங்குலம் ௮இகமென்னும் 

மியாகநூற் பிரமாணங்கொண்டே. இசண்டாவது மதிலிற் 

கோபுரம் வைக்கப்பட் டி.ருக்கின்றது. 

இத்தகைய மகா மேன்மை பொருக்இயது சிதம்பசால 

பம். இவ்வாலயத்இலே சால்இிர விஇப்படி மெய்யன்போடு 
சுவாமி தரிசனஞ் செய்யின் ஞாஈதிக்கும்; பந்தறிங் கும்; 

பூரணத்துவ முண்டாம் அக்தம் விளையும், ஆன்மகிலை 

விளங்கும், அத்வைதமுத்து சித்இக்கும். 

இவ் வுண்மைகளை அறியும் அறிவு சிறிதேனும் இல் 

லாத வேதபாகியர்களின் புன்மொழிகளைக் கேட்டு இது 

என்ன? கல், மண், செங்கல்கானே''என்று எண்ணலாகாது; 

ஒருவன் பூகோளத்தைப் படித்தறிம் விரும்பி அதற்குக் 

அணைக்கருவியாய்க் கொண்ட பூகோள படத்தை *இது 

ஏதோ கோடுகள், பூமியன்று"' என்று நினைப்பானாயின், 

அவன் கருத்து முற்றுப்பெறுவ தெவ்வாறு? அப் படத் 

தையே பூமியென்று கினைத்தாலல்லவோ முற்றுப்பெறும். 

அதுபோல, இவவாலயசத்தைக் கண்டவுடனே வேறொன்றும் 

நினையாது *இது ஏதோ ஒரு மகா யோகியின் இருகயகம 

லம்' என்றும், (கடவுளுடைய இருவருள் இவவிடத்தி2ல 

நிற் திருக்கன்றது'என்.றும், “இவ்வித நிலையே முத்திக்கு 

வழி” என்றும் அறிக்து அவ்வழியைச் சிறிது சிறிதாகப் 

பற்று தல்வேண்டும், 

ஆரிய சகோதரர்களே! ஈம் தேசத்திலுள்ள தேவால 
யங்களின் உண்மைகளை நன்றாக ஆராய்ந்தறிர்து கடவுளை
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இடைவிடாது இர்இத்து உப்யுங்கள். காஸ் இகர், இறிஸ் கவர் 

முதலாயிஜோர் வார்த்தைகளைக் கேட்டு ப இமபக்கா தர்கள், 

காம் உய்யும்பொருட்டே ஈம் பெரியார்கள் ௮வவப்பொ 

மூன எவ்வளவு அன்பம் வரினும் ௮அவைகளுக்குச் சிறிதும் 

அஞ்சாது ஈம் ௮ருமையாகிய சமயத்தைக் காத்துவந்தார் 

கள். அதுபோல் அவர் சந்தஇயிற் பிறந்தவர்களாகய நிங்க 

குநம், உங்கள் உங்களால்'இயன் றறுளவு பிசயாசைப்பட்டு நம் 

சமயக்மைப் பாதூகாச்தருளுங்கள். அப்படிச் செய்தாலன்றி 

காம் ஆரியர்களாகோம். சகோதரர்களே! உங்களுக்கு ஈல் 

லறிவம் ஈற்புகழும் ஈன்னிலையும் ஈன்மேனியும் ல்க மத்திய 

மும் கைகூடுமாறு, ஸ்ரீமக் அர்த ஈட்ன குஞ் ஞ்சிதபாதன் 

இருவருளைப் பிராரத்இக்வெறோம். சுபமஸ்.து. 

சிதம்பர ரகரியம் 

(ip p Bp gr. 

 



சிதம்பா மஹிமை 
டட 

ஸ்தல மஹிமை 

எல்லாவறிவும், எல்லாகுதன்மையும், எல்லாவ.றுக்கிர 

கும் உடைய முழுமுதற் கடவுள் தாம் ஒருவசேயாய், 

பசுக்களாகய ஆன்மாக்களெல்லாந் தமக்கு என்றும் உடை 

மைப் பொருள்களேயாகச் தாம் என்றும் உடையவராயே 

கின்று, பசுபதி எனப்படிஞ் சிவபெருமான் பிரபஞ்சம் 

எங்குமாடு நீக்கமற வியாபித்து நிற்பர். ஆயினும், அவ் 

வுண்மை யாவருக்கும் விளங்காது ; ஆதலினா'2ல, முத்து 

யடைகதல் எளிதன்று, இதனைச் சிவபெருமானே திருவுளங் 

கொண்டு, தம்மை ஆன்மாக்கள் வழிபட் டுய்யும்பொருட்டு 

எண்ணில்லாத முக்கிய ஸ்.தலங்களைப் பூமியில் வைச் தருளி 

னார். ௮வைகளுள்ளே, அறுபத்தெட்டு ஸ்தலங்கள் Apa 

தன, அவ்வறுபத்தெட்டுஸ் தலங்களுள் ளே, ஆறு ஸ். கலங்கள் 

சிறந்தன, அவ்வாறு ஸ்கலங்களுள்ளே, தஇருவாஞூர், காசி, 

இதம்பரம் என்னும் மூன்று ஸ்தலங்கள் சிறந்தன. இருவச 

ரூரிலே பிறந்தவர்களும், காசியிலே இறந்தவர்களும், சிதம் 

பாத்திலே சிவபெருமானுடைய இருவடிகளை ச் தரிசித்சவர் 

களும் முத்தியை அடைவார்கள். 

இருவாரூரிலே பிறத்தல், முன்செய்த புண்ணிய மிகு 

தியிஞலே, தானே நேர்படினல்லது செயற்கையால் ௮டை
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யத்தச்சதன்று, காசியில் இறக்கலாமெனின், பிறர் பொருள் 

கொள்ளா, பாலவததுக்குப் பயந்து தரும செறியினாலே 

சம்பாதுத்த பொருள்கொண்டு, ஜனமதேசத்தை விடுத்து, 

வழியில இறவாது உயிர்தாங்கிச் சென்று காசியை 

அடை, இறக்குமவரையும் நல்லொழுக்கத்ோடும் அத் 

திருப்பதியில் இருர்து இறப்பது எளிதின் முடிவதன்று, 

சிகம்பா த்திலோவெனிற் சிவபெருமானுடைய இருவடிக 

ளைச் தரிசிக்சகமாக்திரத்தே முத்தி இத்திக்கும. இன்னும், 

தக௲ணதேசத்தார் சதம்பரத்தை நீங்கி முத்தியைத் தேடிக் 

காசுயிஃல சென்றால், அது முக்இயைக் கொடுப்ப தில்லை, 

உத்தர தேசத்தார் (சிதம்பரம் முத்திதரும்' என்று வரது 

சேர்ந்தால், இது மூத்இயைக் கொடுக்கும். ஆதலினா லே, 

சிதம்பாமே எல்லா ஸ்தலங்களினுஞ் Ants za. 

பிண்டமும் பிரமாண்டமும் சமம், பிண்டமாக சரீ 

சத்தில் இடப்பக்க நாடியாகிய இடைக்கும், வலப்பக்க நாடி. 

யாய பிங்கலைக்கும் நடுவில் உள்ள ௬ுழு மனா காடியும், பிச 

மாண்டத்தில் உள்ள இப்பரதகண்டத்தில் இலங்கைக்கும் 

இமயமலைக்கும் நடுவில் உள்ள தஇில்லையும் சிவபெருமான் 

ஆரர்த நிருத்தஞ்செய்யு£் தானமாம், 

சரீரம் பிரமபுசம், சரீரத்தினுள்ளே இருக்கும் இரு சய 

ஸ். கானம் தகரமாகய புண்டரீக வீடு; இருதய ஸ்தானத்இ 

னுள்ளே இருக்கும் பிமமமாகிய சிவம் ஆகாசம். புறத்தும், 

இப்படி யே பிரமாண்டம் பிரமபுசம்; பிரமாண்டத் தி.லுள் ளே 

இருக்கும் இல்லைவனம் புண்டரீக வீடு; இல்லைவனத்இல்
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கிருக்தஞ் செய்யும் வம் காசம், இல்வாகாசம் பூதாகா 

சம்போற் சடமாகாது இத்தேயாம்; ஆகலாற் இதம்பர மெ 

னப்படும், இச்செெம்பரம் எக்காலமும் நீக்கமின்றி விளம் 

கும் ஸ்தானமாதலால், இத் இல்லையும் சிதம்பரம் எனப் 

பெயர் பெறும், 

சிசம்பரத்திலே ஞான௪பையிலே, சிவபெருமான் சிவ 

காமி யம்மையார் சாண, ஆன்மாக்கள் பொருட்டு அன 

வ. சதரும் ஆந்த கிருக்தஞ் செய்தருளுவர். சபாநாயகர், 

கோடி சூரியருடைய ஒளிமபாலும் ஒளியும் இருப்புன்முறு 

வலையுடைய ஒரு இருமூககும், மூன்று இருங்கண்ணும், 

கங்கையையும் பிறையையும் கொன்றைமாலையையும் தாங் 

கிப் பின்றாங்காரின்ற இருச்சடையும், சங்சுக்குண்டலம் 

பொருர்திய வலத்திருச்செவியும், திருத்கோடுபொருகர் இய 

இடத்திறுச்செயியும், இருநிலகண்டமும், டமருகம்பொருந் 

திய இருக்காம் அபயகரம் என்னும் வலத்இிருக்கரம் இரண் 

டும், அக்கினியகல் பொருர்திய திருக்கரம் டோஎகாம் 

என்னும் இடத்திருக்காம் இரண்டும், புலித்தோலை ஆடை 

யாகக் கொண்டு கச்சையுடைத்தாய் நெறிப்புப் பொருந்தி 

விளங்குர் இருவரையும், முயலகன்மேல்ஊன் றியவலத் திருப் 

பாதமும், தூக்கி வளைச்ச இடச்திருப்பாதமும் உடையர், 

சிவசாமியம்மையார், பச்சைகிறச் திருமேனியும், இருச்கமு 

தீதிலே பொருந்திய இருமங்கல சூஸ் இரழும், செங்கழுகீர் 

மலர் பிடித்த வலத் இருக்கையும், கடிக்£ழ்த் தொங்கவிட்ட 

இடத் இருக்கையும், மிக ஒடுங்யெ இருநிலையும் உடையர்,
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சபாநாயகருடைய வடிவம் ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷர வடிவம்; 

வாச்சிய மர் தீரமாயெ வளத்தி அவருக்கு உண்மை வடி. 

வம்) வாசக மந்திரம் அவருக்குக் கற்பித வடிவம், அவ 

ருடைய அந்த நிருத்தம் பஞ்சகிருத்தியம். சிருள்டி. இருத் 

இயம் டமருகத்இனும், இதி கிருத்தியம் அபயகசத்திலும், 

சங்கார கருக இயம் அக்கினியிலும், இரோபவ இருத்தியம் 

ஊன்றிய பாதத்தினும், அறுக்காக இருத்தியம் ரஞ்செ 

பாதத்திலும் தோன்றும், அவ்வாநந்த கிருத்தத்துக்கு 

நிலைக்களமாகிய சபை Hoes Sure of Hogg secur 

சுத்த orus wu. Gus gS, அக்கினி3யாடு சூ$ிபோலச் 

சிவத்? தாடு நீக்கமின்றி உள்ள இருவருள், 

விபாக்கரபாத முனிவர், பதஞ்சலி முனிவர், உபமன்ய 

முனிவர், இருவுடை யர்தணர்கள், வியாச முனிவர், ௬௪ 

முனிவர், செளனக முனிவர், ஜைமினி முனிவர், சூத 

முனிவர் முதலாயினோர் எண்ணிறந்தோர்கள், சிதம்பரத்தி 

லே கியமமாகச் செவகங்சையிலே ஸ்கானஞ்செய்து, ஈடேசப் 

பெருமானுடைய அந்த நிருத்தத்தைத் தரிசித்து வணவய் 

இத் துதித்துச் சிவாநந்தப் பெருவாழ்வு அடைர்தார்கள். 

உபமன்யு முனிவர் இருஷ்ணருக்குச் வதிக்ை செய்ற 

சிவபூஜை எழுந்தருளப் பண்ணிக்கொடுத்த சைவாசாரியர். 

ஜைமினி முனிவர் ஈடேசப்பெருமானை வேதபாத ஸ்தவத்த 

னாலே அதத்தவர். வேதபாத ஸ்தவமாவத: முதன் மூன்று 

பாதமுர் தமது வாக்காகவும், நான்காம்பாகம் வேதமாகவும் 

செய்யப்பட்ட தோத்இரம், [ஸ்தவம் - தோத்திசம்.]
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பசங்கருணைத் தடங்கடலாகிப நடேசப்பெருமானு 
டைய இலக்கணங்களை ஈஉண்மை நூல் வாயிலாக அறிந்து, 

ஈல்லொழுக்சத்இன் வழுவாது நிலைகொண்டு, அவருடைய 

விளக்கத்துக்கு இடமாகிய இருவுருவை விராட்புருடனாகிப 

பிரமாவினது பிரமாண்ட சரீரத்தின் இருதய கமலமாகிய 

இல்லையிலே நாடோறும் விரெபெபடி அன்3பாடு தரிசித்துக் 

கொண்டு வர்தவர், அர்ந2டசப் பெருமானைச் தமத பிண்ட 

சரீரத்தினது இருதய கமலமாகிய தகரத்திலே தியானித் 

அத் தரிசித்துப் பாகறீங்கி மத்தி அடைவர், இதுவே sar 

விச்சை. தகாவித்தை சாந்தோக்பயோபநிடதத் இலும், 

கைவல்லியோபநிடதத் இலும் பேசப்பட்டது, 

சிதம்பா த்துக்குச் சிதம்பச மான்மியம், புண்ட ரீகபுர 

மான்மியம், வியாக்சொடா மான்மியம், ஏமசபா மான்மியம், 

இல்லைவன மானமியம் என வடமொழியில் ந்து மான்மி 

யங்கள் உள்ளன. (கரவலர் சதம்பச மான்மியம்.) 

தீர்த்த மஹிமை 

சிதம்பசத்திலே பத்துத் இரத் சங்கள் உள்ளன. அவை 
பாவன: 

1. சிவகங்கை-இ௮௫ கனகசபைக்கு வடக்சே உள்ளது, 

4. சூய்ய தீர்த்தம்-..இ௮ இருக் 2காயிலுக்கு வடகிழ 

கே உள்ள சழுத்திரத்திற் பாசமறுத்த துறை, 

9, புலிம6--இ௮ இருச்கோயிலுக்குச் தெற்கே உள்
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&. வியாக்கிரபாத தீர்த்தம்--இது இருக்கோயிலுக்கு 

மேற்கே, இருப்புலீச்சரத்துக்கு எஇர உள்ளது. இது 

இளமைகாயஞுர் குளம் எனவும் பெயர் பெறும், 

Dd. அனந்த தீர்த்தம்-இது இருக் கோயிலுக்கு மேற்கே 

இருவனம் 2சச்சா த்துக்கு மூன் உள்ளது. 

6, காகசேரி-.-இது இருவனர்தேச்சார த்துக்கு மேற்கே 
உள்ளது. 

1, பிரம தீர்த்தம்-இத இருக்கோயிலுக்கு வடமேற்சே 

இருக்களாஞ்சேரியில் உள்ள ௮, 

8. சிவப்பிரியை--இது திருக்கோயிலுக்கு வடக்கே 

பிரமசாமுண்டி கோயிலுக்கு முன்னே உள்ள அ. 

8. திருப்பாற் கடல்-இது சவப்பிரியைக்குத் தென்கிம 

க்கே உள்ளது. 

10, பரமானந்த கூபம்- இது கனசசபைக்குக் கிழக்கே 

உள்ளது, 

செவெகஙகை ெவெவடிவம், ௮ன கோடி ஜன்மார்ஜிதமான 

பாவ சமூகங்களை த் தன மசாத்மிய புண்ணிய ௪ரவணததஇி 

ஞற் போக்க கல்லமையுள்ளது. அச்எவசஙகையின் தென் 

கரையில் சிவபெருமான் அரச்தத்தாண்டவம் செய்துவரு 

இன்றார் பசுதீர்த்தம் உல௫ன்கண்ணுள்ள எல்லாப் புனித 

தீர்த்தமகளி மம மிகப் புனிதநுடையது, புண்ணியத்தை 

'விருக்சிசெய் க வீடனித்தற்குப் பெரிய சாரணமானது, 

தங்கமயமான பங்கய மலர்ந்து THR wen dx ௮தி
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தீர்த்தத்தில் பக் இியில்லாது, விளையாட்டாகவாயினும் ஆருர் 

தல் குளித்தல் ஸ்சானமு தலியவைகள் செய்தவசைப்பார்த்,த 

எமனுடைய ஹிருதயம் ஈடுங்கும். அவர்களுடைய வரவை 

நினைத்துச் வலோகம் விசாலத்தை அுமபக்ஷிக்காம். புண் 

ணியம் நிறைந்த அத் தீர்த்தத்தில் ஒருமுறை ஸ்சானஞ் 

செய்தவன் பிறகு எத்தலத்தில் எவ்விதமா யிருப்பிலும் 

சிவலோககதை யடைவான். அதில் ஸ்ரானஞ்செய்து, சிற் 

றம்பலத்தில் 61 BBO Ch Geuwujp FaQumMRura s Sha g 
துச் வ பஞ்சாக்ஷ£த்தை ஆயிரத்தெட்டு உரு ஜெபித்த 

வன் ௪சுல பாவங்களினின்றும் விபெட்டு சிவரூபத்தை 

யடைவான். மேஷ சங்காமணத் இல் ஸ்கானஞ் செய்தவர் 

கள் உடனே மகா பாவங்களினின்றும் விடுபடுவார்கள். ௮னி 

are பிரவேச இலும், அுந்தமாசத்துிம இருஷ்ணபை 

அவ்டமியிலும் ஸ்காாஞ் செய்தவர்கள் அளவிறந்த செவ 

புண்ணியங்களை அடைவார்கள், துலா மாசத்தில் உத்தர 

நக்ஷத்திரத்தில் ஸ்நானஞ் செய்தவர்கள் ஜனன மாணத்தி 

னின்றும் நீங்குவார்கள். தை பாசத்தில் புஷ்ய ஈஷத்திரத் 
இல் ஸ்கானஞ் செய்தவர்கள் சேவர்கட்கெலலாம் தலைவ 

சாவார்கள். பங்குனி மாசத்தில் உத்திர நக்ஷத்இரத்இல் 

ஸ்ரானஞ் செய்தவர்கள் சிவபெருமானது சாளுப்பியதைை 

படைவார்கள். சுக்செவாசத்தில் ஸ்நானம் பண்ணினவர்க 

ளின் புண்ணியவிசேஷத்தைச்சொல்லமடியாஅ, மாசிமாசம் 

இருஷ்ரைபக்ஷம் அஷ்டமியில் ஸ்நானஞ் செய்தவர்கள் பிதுர் 

குலங்களில் நாறு குலங்களை மோக்ஷத்திற் சேர்ப்பார்கள். 

ஆவணி மாசத்தில் ஸ்சானஞ் செய்து தர்ப்பணஞ் செய்த
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வர்கள் இருபத்தொரு குலங்களை த் இருப் இசெய்விப்பார்கள். 
மார்கழிமாசத்இல் ஈுக்கலபக்ச்இலாவது கிருஷ்ணபக்ஷச்இ 
லாவது பிதுருக்களை eo gl sh eq ௮ச் சிவகங்கைக் கரை 
யில் சிராச்கஞ் செய்பவர்கள் எழு குலங்களைத் தாசணஞ் 
செய்விப்பார்கள். சந் இர சூரியர்களுடை.ய இர ஹண காலம் 
களிலும், இருவாஇரசை ஈக்ஷக்தஇர சதிலும் ஸ்கானஞ்செய்து: 
கசாத்தம் புரிபவர்கள், கதியற்றவர்களாய்ப் பசியாலும் தாக 
தீதாலும் வருநதுகிறவர்களான கமது குல பிதுருக்களைப் 
பிரமகற்பம்வளையில் நித்இப இருப்தர்களாகச் செய்வார் 
கள். அப் புண்ணிய சடாகக்கரளையில் பிராமண போஜனஞ் 

செய்துவைப்பவர்கள் தமது வம்சங்களுடன் சிவசாயுஜ்ஜிய 
ததை யடைவார்கள். 

பரமானந்த கூபம் சிவசத்தி வடிவம். அதிலை சக்கர 
வாரம் ஈவமி என்பவைகளிலே ஸ்சானஞ் செய்வது விசே 
ஷம், வப்படுமாச ஈுக்கெபகரவமி, மாசிமாச ருக்கிலபச்த 
சதர்த் கச, ரூரியயர ஹணம, சந்தஇரகர ஹணம் என்பவைக 
ளிலே ஸ்கானஞ்செய்வன௫ 1மகாவிசேஷம். பரமானந்த கூபத் 

லைலப்பசிமாசம் சுக்லெபசு ஈவமியிலே ஸ்கானஞ்செய்.து 
௮ன்முதல் ஒரு வருஷகாலம் இடைவிடாது காடோறும் 
அ௮த்தீர்த்தத்இல் ஒர் உழுந்தகளவு உட்கொண்டுவருவது உல் 
தமோத்தம புண்ணியம், 

தைஅ௮மாவாசைதோறும் சிவபெருமான் சவகங்சைமுதி 
ல் பசமானர்தகூபம் இறுதியாயெ பச்துத் தீர்ச்தக்இனும் 

எழுந்தருளித் தீர்த்தப் கொடுத்தருளுவர். ௮ச்இனத்தில் 
இப்பத்அத் தீர்த்தத்திலுஞ் சிவபெருமானைச் சேவித்துக் 
கொண்டு, உடன்சென்று, செத்தையோடு ஸ்நானஞ் செய் 
வஅ மகா புண்ணியம்,



ரிப்பன் புஸ்தகசாலை, 87, நம்புசெட்டி வீதி, சென்னை 
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ரிப்பன் சாளப்பாட்டு ,,. 2 
ஆசத்திசுடிவெண்பா உரை 12 
உரிச்சொல் நிகண்டு உசை 8 
விடுகவிமஞ்சரி வட்ல 
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ரிப்பன் புண்ககசாலை, 817, தம்புசெட்டி. வீதி, சென்னை 

ஸ்ரீ வி3ஙூகாநந்த விஜயம்? ஸ்ரீ விவேகாகர்ச ஸ்வாமிசளின் 
இிவனிப சா ததிரமும, அவா செயச அற்புதமான பீரசவ 
௪4 இரட்டும: விலை ரூபா 1-6௩0 

ஸ்ரீ சாமகிநஷ்ண விஜயம் ஸ்ரீ விவேசாகந்த ஸ௨ாமிகளின 
குருராதநியாகிய ;3 ராமகருஷண பரமறமசரின இவ 
விய சரித ரமும, கதாமிருதமும, உபதேச வாககிய௩க 
ஞூம: விலை ரூபா 1 4-0 

ஸ்ரீ சாமகிநஷ்ணார் சரித்திரம். ஸ்ரீ ராமசிருவ்ண பரமஹமச 
ரின ஜனன முசல மடறாசமாஇவசை.பில உளள விரிவான 
சரிதஇரம: விலை ரூபா 2 0-0 

ஸ்ரீ சங்காவிஜயம்: ஆகி சஙகராசாரியா திவவிய சரிததிரம்” 
(ஸ்ரீ சககசா,சார சாமபாள படஙகளுடன்) ரூபா 1-4 0 

தீவ்விய தேச யாத்திரையின் சரித்திரம்: ஆரிய சேசமாகிய 
சமது இகதஇியாவிலுளள தஇிவவிய ஸசல, இவவிய தாத்த, 

வவிய பாவதாதிகளின மஹிமையம, விசேஷஙகளும்? 
மூ.சல்பாகம (வட தேத௪ககள) விலை ரூபா 2 0-0 

தக்ஷ்ண டுந்தியா சரித்திரம் ஜே. 2ம பாசம் (தென் 
௪௧௭) விலை ரூபா 5 0-0 

பட்டினத்துப் பிள்ளையார் எனனு £ இருவெணகாட் Lig ser 
சரிதகிரம: விரல அணா 12 

ஸ்ரீ பகீதலிலாம்நத வசனம்: 82 பகதர்சளின இவவிய 
ச்ரிததிரம்: விலை ரூபச 8 0-0 

பேரியபுராண, திநவீளையாடற் புராண வசனச் சுரறுகசம் : 
பாச்செட் அளவு? விலை ரூபா 1-4.0 

திவேஷத்திர விளக் கழம், "வக தஇராலய மஹோத்ஸவ 
உண்மை விளசசரூம்: தவவொரு க்ஷசதிரமும் இருக்கும் 
இடதிதையும், அதன் சமீப ரயில்வே ஸ்டேஷனையும் 
ட்டிம் விஉாமான அட்டவணையடன்! விலை ரூபர 1-6-0
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  ஸ்ரீ தத துவபோதம 
(வினா விடை) 

ஸ் 
ம். தறை 

சத்த வர ததைஷ்டு ஷய டவ onde தெ தத்வம் வத ஷ்ஷ் வயம் வெக்க பல் வெடடடபு 
  
  

சே nneneepf SD “ rt ஆத் 

STE ay 
ட ல்) S etd 

ரிப்பன் பிரஸ், சேன்னை] [விலை அணா ] 
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ஒம் பாணஹ்மணே ஈம3 oe 

ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாசாரிய ஸ்வாமிகள் 

அருளிச்செய்த 

௦ ௦ 

ஸ்ரீ தததுவபோதம் 
(வினா விடை) 

PON வைகையை 

இஃது 

கஞ்சைமாககாம் 

வெ. குப்புஸ்வாமிராஜு அவர்களால் 
தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்படடறு, 

எவ 

மதராஸ் ரிப்பன் அச்ியத் தரசாலை, 
811. தம்புசேட்டி வீதி, சென்னை. 

[4-வது பதிப்பு] 

1921 
விலை அணு 1 

[All Rights Reserved] 

சர்ச கக் எர ரம ச வெரி TE FETE TO 

  

IY
 

He 
SG

 S
e 

He
 S
E
 

TG 
ET

E 
HS
E 

A
m





ட. 

றம் ஸ்ரீகசணாசாய நம? 

௦ 8 5 

ரீதத்துவபோதம் 
ee TEE eae 

மங்கலம் 

எங்குமாய் நின்றி லங்கு மிணையிலா வீசன் னு 
சங்கர பகவற் பாதத் கனிப்பெயர் பூண்டு வந்று 
ஈங்குறை தீரு மாறு நவின்றனன் பாடி யாஇ 
யிங்கவன் றன்னை யேத்தி யியற்றுவன் றத்வ போழம், 

நூல் 

சாகன சதுட்டய சம்பன்னர்களாகயெ அஇகொமிகளுக்கு 

மோக்ஷசாதனமாயெ தத்றுவவி?வகப்பிரகாரத்தைச் சொல் 
வாம், 

வினா: -சாதன சதுட்டய மென்பது யாது? 

விடை:--(௧) நித்தியாநித்திய வஸ்து வி2வகம் (9 
இய அடித்தியப் பொருள்களைப் பகுத்தறிதல்), (2) இகா 
முதிதிரார்த்த பலபோக வீராகம் (இம்மைமறுமைப் பயன்க 
ளாகிய போகங்களில் இராகமினமை), (௩) சமாதி சட் 
சம்பத்தி (சமமுதலிய ஆறனடைவு), (௪) முழு்ாத்துவம் 

(மோக்ஷத்தை விரும்புதல) என்பனவாம், 

வினா :-- நித்தியொநித்திய வஸ்து வி2வகமென்பது 

யாது?



4. ப்ரீ, தத்தவபோதம் 

விடை.--ஓன்றாய Groin நிக் கியப்பொருள்? அக 
ற்கு அநிசகஇயமான பாவு she Rude HTM 

. rd Bio Qgia agus s Sut ans) ff Saisintin. 

வினா _.-விராகசமென்பது யாறு 9 

விடை: -டுகலோம பசலோக பாக்களில் இச்சை 
பிலலாமையாம. 

விையரமாிிராாகன சம்பசிஇ யென்பது யாது ? if oy: Mt GET Fe பது யாது 

விடை சமம், தமம், உபரி, இக, பரத்சை, 
சமாஜாமை எனபனலாம, 

வை —— FID Sl ebliy 537 யாறு 3 

விடை: — Fi Or omes Wh Leo HF UL GG BOT. 

விற தமம் எனபறு யாகு ¢ 

டிடை 9 95 Bd C iF, BE அடை Som GOT Ep) HOw I Lj Dak Bi EM Ui _ FF Bea 

இப்ப, 

வினா:--உபசஇ எனபது யாது * 

விடை உபரஇடிபன்டர. ரலகரரம ௮ ஙஷ்டானமே 

யாம, அதாவது. பாகியதர்பஙகளினினறும சிவர்தடுபாத 
Gowri. 

விற: இதுசைஷஊமயன்பது யாது ௪ 

விடை “தட, உவ்ணம், சுகம், துக்கம முதலியவற் 
நை சகிததல இதிகையாம். 

வினா:- ர சதை யென்பது யாது 1 

விடை:--குருவாக்கயம் வேதாந்தவாக்கியம் முதலிய 
வற்மில உண்டாகும் விஎவாசம் ஏரததையாம்.
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GN Ol F LNT சான மென்பது யர.து? 

விட :--௫த்க ஏகாக்கசத்தன்மை (மனவொருமை) 
PLY FT ott tL TL, 

GC + ட ௪ ௪ . ட 

Git GD): PD YPooE & BI alto எனப ஙி யரதுூ ச் 

“~ . od ௪ ௪ . “hh » 

QML — OUT Pd TM EH ©.OU Ts Cars பெண 
oun Bs nF முழுத் F GIO DT Lo. 

+ Hv ௬ a 

இஎ சாகனசமூட்டயம, இனை யுடைபவர் தழ்தூவ 
a las & 3m ROTH ot Tego Mert ம் விரி கு தா் i (4 0௦ . 

விரு. -த௲கதுவவிவேகமென்பது யாறு? 

விடை: தமா FH BUD, MEDS VU மான WIT Oj Ln 

மித்தைபென்னுப கிச்சபம தமறுவவிவகமரம, 

லீனா. --அ்பா வேன்பறு யாது? 

விடை:-- ஸ். தூல ரூணதாம காரண சரிமற்சரைக்கு 2வ 
ப . a ச . ட 

ப, பர்சசநாரவசஙந ர அப்பாறபட்ட தரப். ப நன்றவஸ 

தைக யகர சாட்சுயாய், சரசிகாரநத சொடபமாப் இந 
ப்பெதுமீவா, அது ஆதமாவாம, 

வி:--ஸ்நூலசரிச மென்ப தூ யாரது 7 

விடை:-- பஞ்சக பஞ்சமகா பூசங்களாலாகிய தும் ட NOL EH ENOLPF IAT Eh 5 அம) 
a) ச ரு க * 

THROSSTY pow Os Bld, KF PSST 9) CUTTS HY) Be. 
யைதுமாகிய பிறசகல, இருக்கல, வபார்தல, . திரிதல், 

. க . ~ தப 
குறைகல, கெடுதல் ஊன்றும் அறு விசார ப்க்ளைய முடைய 

இச்சரிரம் ஸ்தாக சரிரமாம். 

லி © Que 2 னா: -ரூஸ்ாுமசரிரமென்பது யாது 

விடை:-- அபஞ்சிகுருக பஞ்சமகா பூசங்களா லாகிய 
‘ + et . > JIL, HOSS) Cot Ou gi, KF GHoal# OUTST Hw
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குச் சாதனமாகிய துமாய், ஞானேக்இரியம் 885.த, கன்மேச 
௪ உடம். ௪ ச . . இரியம் 85 gi, Goren RS 856௪, மனம் emp, usa 

arp அகிய இப்பதினேழு கலைகளோடு கூடியிருப்ப 
CEMA, YH (HHA? row, 

வின:--ஞானேக் இரியல்கள் எவை ? 

விடை: -சரோத்இரம் (காது), துவக்கு (2தால்), 
சு (கண்), * இரசனை (ரா), சொணம் (மூக்கு என்னு 
மைக்கும் ஞானேக் இரியங்களாம். 

வினா: -- ஞானேக்திரியங்களின் ௮ இதேவதகைகள் 
a உவை 

விடை: -சசோத் திரியத் இற்குத் இக்கும், DUES IDG 

வாயுவும், ச்ஷாவிறகுச் சூரியனும், இசசனைக்கு வருண 

னும், இர Tao gH DB அச வனிகுமாரிருவரும் தேவதைக 

ளாம், 

விஞ:--ஞானேக் இரியங்களின் விஷயங்கள் எவை ? 

விடை:--சுரோத் இரத்இற்குச் சத்தத்தைக் சுவாத 
௮ம், தவக்கிறகுப் பரிசத்தைக் கவர்தலும், சக்உாவிற்கு 
LUGO KE Gurls oun, இரசனைக்கு இசசத்தைக் கவர்க 
௮ம், கிராணத்திற்குக் காதத்தைக் கவர்தலும் விடயங்க 
ளாம், 

வினா: -கன் மேக் இரியங்கள் எவை 2 

வீடை:---வாக்கு. பாணி, பாதம், டாயு, உமஸ்சமென் 
அமைந்தும் சன்?மா இரியங்களாம், 

  
  

owe an etm பெயிதமுலுகுவமத வதும் eile im at we லக ௮ amily 

* இசனையே சிந்ஙவை யென்றும் கூறவர்,
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வினா:--கன்மேந் திரியங்களின் ௮ இிேதேவசைகளெவை? 

விடை: வாக்கிற்கு அக்கினியும், பாணிக்கு (கைகள 
கு) இந்திரனும், பாதங்களுக்கு விஷ்ணுவும், பாயுவிற்கு 
யமனும், உபஸ்தத்தற்குப் பிஜாபதிய (பிரமலு)ம் தேவ 
ஷூகளாம், 

வினா:--கனமேர் இரியங்களின் விஷயங்கள் எவை? 

விடை:--வாக்கிற்கு வசனமும், பாணிக்குப் பண்டங் 

Stet upp gia, பாதததிற்கு ஈடத்தலும், wT yA HG wor 
நீக்கமும், உபஸ்தத்திற்கு ஆகந்தரும் விடயங்களாம். 

விரு: சாரண சார். சமென்பது யாது? 

வீடை:--* அகிர்வாச்செயமாய் 1 அநாதியாய் yeh sore 
வடிலமாமச் சரீர மிரண்டற்குங் காரணமாத்துரமா பிருக் 

குஞ் :வசோரூப அஞ்ஞானமாகிய நிருவிகற்பவடிவம் எ.து 
oD * 

Cal, 9 காரணசாாசமாம், 

  

  

* மெய்யென்றும் பொய்யென்றுஞ் சொல்லத்தகாகது எது 

கவோ ௮ அகிர்வாச்சியமாம். மாயையைப் பொய்யென்போமாயின் 

பிரபஞ்சோற்பத்தி கூடாது; மாயையோ பிரபஞ்சத்தை உண்டு 

பண்ணுன றது; சத்திய மென்போமாயின் ஞானத்தாற் செடுின் 

2.த; ஆலின் மாமை அகிர்வாச்சியமாம். அங்ஙனமே, பழுதையிற் 

ஜோன்றிய பாம்பு பொய்யென்போமாயின் உண்டாடன்ற அச்சம், 

நடுக்கமு யன உண்டாகலாகா. சத்தியமெனின் விசாரத்தாத் செடு 

'இன்றது. ஆலாற் பழு கையிற் பாம்பு அகிர்வாச்செமாம், அிர்வாச்ச 

யம்-- இஃ இன்னதென் நுறுதியாய்க் சொல்லத்தசாச.து. ௮7 

வசநீயம் எவபதும் அதுவே. 

t உற்ப இ யிலலாததாய்.
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விஞா:--ன் றவஸ்கைகள் எவை? 

விடை:--சாக்கரம், சொப்பனம், சுழுத்தி யென்பவை 
மூனறவஸ்தைகளாம், 

விை--சாக்ரொலஸ்தை யென்பது யாது? 

விடை:--சுசோச்திசமுதலிய ஞானேச் திரியங்களல் 
சப்தமுதலிய விஷயங்கள் எக்காலத்தி லறியப்படுகிஷ்ன 
லோ, று சாக்கிராவஸ்தையாம். (அவஸ்தை - கஸம் « 
சமயம்.) 

வினா:-- இவவலஸ்தையின் அபிமானி யாவன்? 

வீடை:--இவ்வவலஸ்கையின் தூல சரீ ராபிமாரியாகெ 
திமா விசவனெனபபடுவன், 

வின --சொப்பனாவள்கை யென்பது யாது' 

விடை..-.- சாக்ரொலஸ்கையில பார்க்கப்பட்டணகளா 

இம், கெடகப்பட்டவைகளாலும் உண்டாகிய வாசனயால் 

நித்திரைக்காலத்தில் ௪ இல் பிரபஞ்சக் தோற்றுகண்தோ, 
௮௮ சொபபனாவஸ்தையாம். 

வினா.-- இவவவள்கையின் ௮பிமானி யாவன் 

விடை: இவ்வ வல்கையின் சூக்ஷம சரீ ரீபிமானி 
யாய ஆதமா தைஜஸன் எனப்படுவன். 

வினா '--சு மு.த்தியவஸகதை யென்பது யாது 

விடை.-ஃயான் ஒன் றுமறியேன், நி.த்இசையென்னாற் 
சுகமா யறநுபவிக்கப்படுகின்றது என்னும் நிஜவிற்கு ஏது 

வாய ௮றுபவகாலம் சுழுத்தியவஸ்தையாம்.
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வீஞா:---இவ்வவஸ்சையின் அபிமானி wreven 2 

விடை:--இவ் வவஸ்கையின் சாரண சரீராபிமானி 
யாகய ஆச்மா பிராஞ்ரன் எனப்பவென், 

வினு:--பஞ்சகோசங்கள் எவை ? 

விடை:--அன்னமயம், பிராணமயம், மனேமயம், விஞ் 
ஞானம௰யம், அனஈதமயம் என்பனவாம். 

வினா: -௮ன்னமயகோசம் என்பது யாழ 2 

விடை... -அுன்ன ரசச்லேயுண்டாய், அன்ன சசத்த 
னாலே விரூல் Rus ool SB, அன்னரூபப் பிர நிவியில் எறு 

ஒடுங்குகன றதோ, ௮! ௮ன்னமயகோசமாம. அவே 

WEF ரமாம், 

வினா: -பிராணமயகோசம் என்பது UIT gt? 

விடை:-- * பிராணா இயைக்து வாயுகுகளும் வாக்காடு 
ஈது கன் மேக் திரியங்களும் பிராணமயகோசமாம். 

வினா:--மனோமய கோசம் என்பது யாது 7 
க * ள் ௬ ஆ aos 

of on. — Lo OT 243 LD, ஞானேர் இரியமைநதுஞ் !2சாந்து 
ஆவது எதுவோ, அது மமனாமய?கோசமாம், 
sow 

  

அண்டி         
* பிராணாதி யை த வாயுக்களாவன?:-. பிராணன், அபானன், 

சமானன், உதானன், வியானன் என்பனவாம். அவற்றுள, பிரா 

ணன் : இசயததிலிருர்து உசுவாச நிசுவாசங்களை் செய்யும் அபா 

னன்:கு.தச்லிரும் தகொண்டு மலசலங்களை வெளிப்படுத்தும்; சமா 

னன்: உர்தியிலிருர் கொண்டு உண்ட அ௮ன்னரசங்களை சாடியின் 

வழியாய்ச் சரீரமுழுவதிலும் செலுச்தும்; உசானன்: உண்பனவும் 
ப்ருகு௨னவுமாகிய ௮ன்னசசங்களைப் பிரிக்கும்; வியானன: உடல் 
மூழுவதினுமிருற்து உடலின் சூட்டுகளை த இருப்பும்,
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வினா: -- விஞ்ஞானமயகோசம் என்பது யாது? 

விடை:--புக்தியும் ஞானேர் இரிய மைந்துஞ் சேர்ந 
அவது எதுவோ, அது விஞ்ஞானமயகோசமாம். 

வினா: -- அனர் கமயகோசம் என்பது யாது? 

விடை:--காரண சரீரவடிவினதகாகய அவித்தையின்க 
ணுள்ள * மலினசத். அவமான 1 பிரியாதி விருத்திகளோடு 
கூடியது அனந்தமயகோசமாம். 

இப் பஞ்சகோசங்கள் என் சரிசம், என் பிராணன், 
என் மனம், என் புத்தி, என் ஞானம் என்று தன்னாலேயே 
உணரப்படுகின்றன. எப்படி எனதென்னுர் தனமையால் 
அறியப்பட்ட சனகம், குண்டலம், வீடு முதலியன தன்னி 
னும் வேறாகன்றனவோ, அதுபோலப் பஞ்சகோச முதலி 
யனவும் எனதென்னுர் தன்மையால் அுறியப்படுிகனெறன 
வாகலால் ஆன்மாவாகா. 

வினா: அங்ஙனமாயின் ஆன்மாவின் சொருபம் யாது? 

விடை:--௪த்து, சித்து, ஆனந்தம் அத்மாவின் சொ 
ரூபமாம், 
  நனக அடப் வம ene 

1 இரஜோ தமோ குணங்களாக அமிழ்த்சப்பட்ட சத்துவ 

  

ருணம் மலின சத்துவகுணமாம், 

* பிரியாதி விருச்திகளாவன:--விரும்பியபொருளைச் சண்ட 

சாலத்துண்டாகும் சுகவிருத்தி பிரியவிருத்தியாம்) விரும்பிய 

பொருள் கஇடைத்தகாலச் தண்டாகும் சுசவிருச்தி மோதவிருத்தி 

யாம்; விரும்பியபொருளைப் போடுக்குங்காலத்துண்டாகும் ௪௧ 

விருத்த பிமோச விருத்தியாம்.
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வினா:--சத்தென்பது யாது? 

con :—eper gp காலங்களினு மிருப்பது சத்தாம், 

வினா:--சத்தென்பது யாது? 

விடை:--ஞானசொருபம் இத்தாம். 

வினா:--அனச்தமென்பது யாது? 

விடை:--சுகசொரூபம் அ௮னந்தமாம், 

இவ்வாறு சச்சிதானந்த சொரூபமாயே ஆத்மாளை 

(தன்னை) அறியவேண்டும். 

வினா:--இருபத்துகான்கு சத்துவோற்பச்இயின் சர 
மம் யாரது? 

விடை:--பிரமத்சை அசிசயித்ததும், சத்துவ ரஜோ 
துமீமாகுண வடிவினதுமாகிய மாயையுளது. அதினின்று 
அ காயமும், அசாயத்தினின்று வாயுவும், வாயுவினின்று 

தேயுவும், தேயுவினின்று அப்புவும், அப்புவினின்று பிரு 
இவியும் உண்டாயின, இவவைக்து தத் தவங்களுள் ஆகா 

யத்தின் சாத்துவிகாமிசக்தஇனின் று சசோத்திசேர் இரிய 

மும், வாயுவின் சாத்துவிகாமிசக் இனினறு துவக்கிர் இரிய 

ம், அக்னியின் சாத்துவிகாமிசச்இனின்று சக்ஷுவிக் 

இரிய மம், ஐலதீ இன் சாததுவிகாமிசத்இனின்று இரசனை 
யிர் திரியமும், பிரு இவியின் சாத்னவிகாமிசத்தினின்று இசா 
ணேக்திரியமும் உண்டாயின, இவ்வைந்து தச்துவங்களின் 
* சமஷ்டி சாச்துவிகாமிசத்தினின்று மனம், புத்த, அகங் 
காரம், சித்தம் என்னும் அக்தக்கரணங்கள் உண்டாயின, 
சங்கற்ப விகற்பவடி.வின.த மனம்; நிச்சயவடிவினத பு.த்.இ, 

செச்வதுஆுகணகைவ மை வவமயமயாமவைவாயபை mmm   
* சமஷ்டி - சேர்க்சை,
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யான் என்பதைச் செய்வது அகங்காரம்? இந்கனையைச் 

செய்வது இச்சகம், இவற்றுள் wom Bays? gags, 

புத்திக்குப பிரகனுப, அகங்காரத்திறகு உருத்திரனும், 

சித்தககற க வாசு sal gon © Karen Gaon re, 

இ வைக்று சசதுலங்களுள் ஆகாயத் துன Qors grb 

சத்தினின்று வாக்க th திரியமும், வாயவின் இராசதகாமிசத்தி 

னின்று பாலரீஈ இரியமும், அக்னியின் இராசகாமிசத்தி 

னின்று பாதேந திரியும்... ஐலகதின் இராசதாமிசத்தி 

னின்று உபஸ் தேக நிரியமம், பிரு திவிபின் இராச காமிசத்தி 

னின்று. ioe eduaipn உண்டாயின, இவற்றின் சம 

வ்டி இராசறராமிசத்தினின்று பஞ்சப்பிராண னுண்டாயின, 

இவ்வைக் தச்துவங்கயின் தாபதாமிசத்இளின் று பஞ்ச் 

௧௫௧ பஞ்சககதுவஙகள் உண்டாயின. இஃழு இருபத்து 

நானகு ககலுமீலாற்பததுக் கரமமாம், 

விணா.-- யூ பஞ்சக ரணம எங்கனம்? 

விடை:--டப்பஞ்ச மகாபூசங்கவின் தாம சாம்சசொரு 

பமாகயஒங் வாரு பூகத்தையும் இவ்விரண்டாகப் பிரித் த, 

அவற்றின் ஓவூவொாரு பாதியை வேற கஈம்மாவிருத்தி, 

மற்ற ஒவ்வொரு பாஇயையும கந்கான்காகப் பிரீகத, தமது 

பாஇகளின் வேறாகிய பா திகளில் தம் பாகங்கள் நான்கையும் 

சேசர்க்க, அப்பொழுது பஞ்சி BT GO LN £ம் அகன்றது. இப்பஞ்சீ 
            

யூ பஞ்€கரணம் - அவவைகதாக்கல், 

* இப்பஞ்சசாணச்தை ஸரீ விசாரசச்திரோதயம் என்னும் 

நூலில் விரிவாய்க் காணலாம்.
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கிரக பஞ்ரமகா ப தங்களினின்றும் ஸ்ராலசரிமம் உண்டா 

இன்றது, இவ்வாறஸாற் பிண்ட பிரமாண்டங்க ளுக்கு அயிக் 

கிய முண்டாயிற று, 

ofl oo) — வனென்ப௱ யாது? ரவரன் பாவன்? 

ச . ee . ம் 

விடை:--ஸ் நால சரீராபிமானியாய் ரீவனன்னணுக் 

பெயருடையகாய்ப் Grins par பிரிிபி்ப மன்டாகனை 
CF ¢ (அன்ன ர் (Lf 

DA. grFuss பிரகிருகியிலை ரச பனைக சன்னின 

வேருக அிின்றது. அவிகையாகிப உபாதநியுடையதாப் 

கமா உவனெனப்படுகின்றகு, மாயோபாதுி யுடையகாய் ற ஜு வனெனப்படுகின்ற.து யோபாியு 

ஈசுவரன் எனப்படுகின்றது. இவவாறு உபாடு பேசுகநால் 
t oh ro 3 ச பட்ட ச 

ஜி2வசுவர பேக இருஷ்டி. எதுவசையிலு மிருக்ன்ற கா, 

அதுவசையிறும். ஜனன மரண மகலிய வடிவினதகாகய 

சமசாரம் ங்கு லை. அம் காரணத்தால் 22 ௮சுவரர்க 

ளின் பேசபுக 0 (றீவன் வறு, ஈஈவரன் வேறு என் 3 ம) 

ஷானம்) HD bibs GES ST Ds 

விஞ.---அப்படியானால அகங்காரத்தோடுகூ டிய BoA 

ஞ்ஞ்னாகிய பிவறுக்கும், அகங்கார மிலலாதவலும் சருவஞ 

ஞனுமாகிய THAT MEH தத் ஏவமசியென்னும் மகா 

வாக்கிபக்கால் எப்படி ௮2 பசஞானம் உண்டாகசம? Ore 
ச், ye 1 mee ஸ் 4 

ரிடததும வி2ாத கருமம காணப்படுதலா. 

விடை:-- அங்ஙனம் அன்று; ஸ்நூல சூஷம சரீ சாபி 

மானி அுலம்பத வாச்சியார்ததமாம்; உபாஇ.பினின்று விடு 

பட்டதும் சமாஇதசை யடைர்கதுமாகிய சுசசசைதன்யம் 
. ப் e » * 8 fo உ e ° 

துவம்பக ௨௭திபார்க்கமாம். இப்படியே சர்வஞ்ஞுத்துவ



14 ஸ்ரீ தத்துவபோதம் 

முதலியவற் ரோடு கூடிய ஈசுவரன் தற்பத வாச்சியார்த்த 
மும், உபாதியின்றிய ஈக்தசைதன்னியம் தறபத உ.ஷி 
யார்த்தமுமாம். அகவ ஜீ வேசுவரர்களுக்குச் சைதன்னிய 
வடிவமாக அ 2பதங் கூறுதலில் பாதகமின்று. இவவாற் 
ரன் வேதாகத லாக்கியங்களாலும் சற்குரு உபதேசத்தர 
௮ம் எலலாப் பூதங்களிடததும் எவர்களுக்குப் பிரமபுக்தி 
(சத்த சச்ிதகானக்க பிரமம் நான் என்னும் நிச்சயம்) 
உண்டாகின்ற?தா, அவர்களே இவன்முக்தர்கள் எனப் 

பொருளாகன்றது, 

வினா:--ஜிவன்முக்கன் என்பவன் யாவன்? 

விடை:--2தகம் யான், புருஷன் யான், பிராமணன் 

யான, ரூதஇரன் யான் என்னும் இடகிச்சயத்தைப்போல, 
யான பிராமணன் அல்லன, யான் ரூசஇரனல்லன், யான் 
புருஷனல்லன், யான் ௮௪ஙக சசடுதானந்த சொப்பிரகாச 
சருவாந்தரியாமியாகிய சிதாகாசசொரூபன் என்னும் திட 
நிசசய வடிவினதாகய அபரோக்ஷ ஞானமுடையவன் 
ஜிவன் முக்தன் எனப்படுவன். பிசமமம யானென்னும் அப 

சோக ஞானத்தால் சகல கருமபந்தங்களினின்றும் விடு 
பட்டவனாகின்றான், 

வினா:--கருமங்கள் எத்தனை வகையாம்? 

விடை:--அகாமியம், சஞ்சிதம், பிராரத்தம் என்னும் 
பேதத்கால மூவகையாம். 

வினா:--ஆகாமியம் என்பது யாது? 

விடை:--வர்த்தமான தேகத்திர் செய்யப்படும் புண் 
e “eS ச ச 

ணய பாவமாயெ கருமம் எதுவோ, ௮து ஆகாமியம் எனப் 
சரி,
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விஞ:---சஞ்சிதம் என்பது யா.து? 

விடை:--அனந்தகோடி RT OBE ORGS கா.ரணவடி. 

வமாய் முன்னரே சம்பாதிக்கப்பட்டுள்ள கருமக் கூட்டம் 

எதுவோ, அது சஞ்சிகம் என அறியத்தக்கலு, 

வினா:--பிரார த்தகருமம் என்பது யாது ? 

விடை:--இச்சரீரத்தை யுண்டுபண்ணி இவ்வுலகத் 
தல் இவவாறு சுகதுக்காஇகளைத் தரும் கருமம் எதுவோ, 
௮/௮ பிராரத்தமாம், 

வினா:--பிராரத்தகாமம் எதனால் ஈூக்கும் ? 

விடை:-- பிராரத்த கருமகாசம் போகத்இனாலேயே 

யுண்டாம்' என்பதனான் பிராரத்தகர்மம் போகத்தஇனால் 

நஷ்டமாம். 

வினா:--- அப்படியானால் சஞ்ிதகருமம் எதனால், 694 
கும்? 

விடை: -சஞ்சிதகருமம் பிரமமே நான் என்னும் AF 

சயவடிவின தாகிய ஞானத்தாற் கெடும், 

வினை--அ.காமியகருமம் எதனாற் கெடும்? 

விடை: -- அகாமியகருமமும் ஞானத்தாற் கெடும். 

தாமசையிலையிற் றண்ணீர்போல் ஆகாமியகருமத் இற்கும், 

ஞானிக்கும் சம்பந்தமில்லை, 

வினா:--௮ப்படியானால் அவர்களாற் செய்யப்படும் 
புண்ணிய பாவங்களுக்குக் ௧இ யாது?
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விடை:-- * ஞானியை எவர்கள் அத்துப் பூத் 

தருச்சிக்க்றார்களோ, அவர்களை அவன் செய்த அகாமிய 

புண்ணியம், எவர்கள் நிந்திக்அச் துவேஷித்துத் துக் 

சத்தைக் தருகன்றார்களோ, அவர்களை அலன் செய்த 

அகாமிய பாவமும் அ௮டைகன்றன, 

இல்வலாறு அச்மாவைபுணர்ந் தவன் அ க்மஞானியான 

வன் சோகத்தைக் கடக்கின்றான்'” என்னுஞ் FH Bue 

னும், “காசியிலேனும் சண்டாளனுடைய விீட்டிலேலும் 

சரீரத்தை விடுக; பற்றொழிரக இவன் ஞானம் கிடைத்த 

காலக்இல் முக்கணாகின்ழுன்'' என்னும் ஸ்மிரு தியினானும் 

எம்சாரகதைக் கடந்று பிரமாார்ததகதை இகத்தஇிலேயே 

யவ டைகின்றான். 

ஸ்ரீ தத்துவபோதம் 

முற்றிற்று, 

எுகவவைகறணவைய வயதுள்ள 

* :இசஞ் செய்வோர் புண்ணியங்களையும், துவேஹிப்போரச் 
மாபங்களைமம் சொள்ளுகின்றார்கள்' என்பது ௪௫௫,
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Me பற்றிச் சிலர் மயங்கிக் கூறியவமுஉக் 

Fie களை குடாரம், 
aX ணி னு. லை 

அல் இச 

Me தலைத்தமிழ்ச்சங்க வியந்றமிழாசிரியராகிய 

ட வி. இராமாநு௪ கவிராயரவர்களால் 

வத் இயறறப்பட்டு, 

  

சென்னை : 

மதராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடத்தில் 
பதிப்பிக்கப்பட்டது, 
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ரூடார LD, 
அணத. 
அதை 
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சிலர் மயங்கிக் கறிய வழமூஉக் களை குடாரம். 

சன் பொருள் : செல் ைமாகசர்கயின் இலக்கணச் சவிஞநித் 

சிலா மருண்டு சொல்லிய குற்தறுகளாகிய சாகெளைச் களை 

கோடாலி என்பது. இஃ?சகதேச வுருவக வணியாப 

றிகுப் பெயராயிற்று, 

Qa 
தலைத்தமிழ்ச்சங்க வியற்றமிழாசிரியராகிய 

வி. இராமாநுச கவிராயாவர்களால் 

இயற்றப்பட்டு, 

  

சென்னை : 

தராஸ் ரிப்பன் அச்சுக்கூடத் சல் 

பஇப்பிக்சப்பட்ட௮. 

  

1909. 

விலை அணா 1.
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சென்னே சென்றனி ரிருந்தறும். ஈறர்வயி 

னிரந்துளை யெழுத்தி னியெ நரி புலமை 
வரைந்துணா ரெஉலைகாண் enon toc Canara r 
களளுவா பென்னெறி Gy tg) BGI vr 
aiar gui Oster Oor DB uma ._6N oven aU) BH Lf 

கல்லா வொருவன் Gow Bemiy GEVLIO! 101 HF 

சொல்லாடச் சோர்வு படமெனல் விளக 
. wT . « 

புகழ்புல.. பூத்துது.ம் /ரிந்துட. 
1] ச ட் 7 ry ச . Ae 

விதபுலப பம் ததா தங்ஙனம வமமிமன, 

இநு நேட மோமி. 
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உள wv பாயிர நள், “வாழ்த்துக் கூறலேனலும்) 
வழக்குந் தன்ட (மெனவும் வல்லொற்று மீக்குவநுதல 

கூடாது” எனற்கு& கன்டம். 

௪. இறு வன்ரரெடர்மொழிக் குற்றுகரச் ரொன்னின்று 

வல்ல, ந்த முமின்மொழியயொல புணர்ச் த.தாகலி னிரற்று 

ஆ, சிரியர் நொல்கா। பியனு ஞர், “வல்லா? ௮2 பசொட/மொழி 

வல்லெ முகற மிரு மே” என வல்விக்கும், “imped 
மொழியு மென்றொெடர் மொழியும், ang வல்லொறச் மொழி 
அடை மிரு மூ” என வேற்றுமைப் உூறினார். இஃுணர் 

றத பவரைகதி முதலி? பாரும் (year), மூட் சலலன முனமிதா 

வல்வழி”” எனவும், *“இடைககதகொட சாய்கத்கொடசரொம் றி 

டையின், மிசாரெடி லுபிர்ந்தொடர் முன்மிகா வேற்றுமை” 
coat Ou) per, vor wos கஇிருவழியம வல்லொ 

ற்று மிருமெனல் காண்க, 

உகாரரைம்:- வழக்குச். தண்டம், சுக்குற் இப்பிலி 

அரைபபுச் ரிக்காய், குணககும் குடக்கு, பாசருப் புகையிலை, 
கொக்கும் கடிது, குரக்குக்கடிது, பாக்குக்கடி. தூ எனவும், 
வழக்குத் சப்பு, வாழ், த்தும் கூறினார், ஈமகுக் கொடு தான், 
அரைபபுத் த்தான், சிழக்குககொல்லை, பாக்குக் கடை, 

கொக்குக் கால், கரக்கும் கால் எனவும் வரும். இனம் 
வல்லொற்று மிகாவேல், €ரை கறி, வாழை பழும் என்பன 

போலப் புணர் Pu oir 3) விட்டிசைபோன்று நகுதற் பாலன 
வாமெனக காண்க, 

உரைப்பாயித்துள், “பதினேட்டுப் பதத்தேேனல் 
வேள்டூம, பதினட்டுப் பதார்த்தந்ததேன் பநு 

கூடாது'' எனற்தக் கண்டனம். 

௨. பதமே, மொழி வழியிடங் குறிமுதலன கொளினூ 
உம், பொருள பெறல் வேண்மோற் புகல் பதார்த்தக்கது,
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வமும்கென வினைமுகன் மாட்டுதன் மரபு எனக் காண்க, என் 
னெனின், வழக்கானது பதினெட்டுப் ப சக்தசெனின், அத 
குப் பதினெட்டுச் ரொல்லை படையது: ப- வஹி - அ, 

ஈட, புகு-து எனப பொருள்பறிம், அங்கனம் படி. 
னும் பதனெட்செ சொற்பொருளையுடையது: ப-வ-பொ-ு, 
ப- இடஃ- பொஃது,ப- ரூ:-பொ.ஃ து எனப் பொருள் 
பெய்துரைக் கன்றி நிரம்பாமையா னென்க. பதமென்ப 
இண்டுத் தொடர்பு தோன்ற இன்ற. இவற்றுட் சடன் 
கோட லென் பதோர் பகமெனவும் ௮கனுட் பொருளமை 

ந்து கடச்சலாற் பதார்த்த மெனவுங் காண்க. பதார்த்த 

மென்பது வட. நான் முடி.பாய்க் சமிறஜினுள ளே பண்ட பதா 

ரத்தம், சுறிபதார்க்தம, நானொரு பகார்ச்கர்சை விரும்பி 
யிருக்கியறேன் எனப பெருமபாலும் பொருள குறிதறும், 

சிறுபான்மை விடயங்களைக குறித்தும் வங்க வருதல் 
காண்க. இனிப் பொருளகள்ையிம், விடயங்களையும் பதமென 

வழங்குவது வட நால் வழக்கன்8ிஈ தமிழ் வழக்கன்் ௮. 
எனை? கே con) Gi சொடாநறும் பொருடரிற், 
பதமா மறுபகாப பதம்பகு பதபென, லீருபா லாஇயியலு 

மென்ப,” பதவிபல், பதவுரை,பசப்பொ௱ள என்பவாசலிம் 

பகமென்ற துணையானே சொல்லென்றே பொருள் பி 
மாதலால் அதனை விலச்கூசற் பொருட்பெ பகார்த்தமென்றே 
வழங்கி வருவது கமிழ் வழக்கெனக் காண்க, இங்கன மன் ஜிப 
பொருள்களையும் விடயங்களையும் பகமெனம்க நின் ௮ வே 
மரபு வழுவெனக் காண்க. இன்னும் இது கூடாசென விலக் 
யோர் காட்டிய நியாயநால் விடயமென்றசே மிக்க சான் 
ரபிற்று; ௮வர் இதை யறநாலென்றே வெளிப்பட்டு நிற 

லின், என்னை? “சாற்று மநுபந்த சதுட்டய ரநாற்கு விட 

யம் சம்பந்தம் பயன திகாரிகளென நான்கறியே'” “ லீடய 
மனு இவ வேர் தமதேகத்துவமாம்'” என்பவாகலின் விடய
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மென்பறு நாற்பொருளை யாகலான், அறம்பொரு ளின்ப 
மும விறு நிமித்தமுர, திறம்பெற வுரைக்க விம் திரவள 
ளஞுவருழை, புரையாவிடய Our ore gal py Fiero pi, 
புளை3ர் மொழியெலாம் பொய்படுமொன்்ம, விறு தமிழ் 
வேதமென் OM Osa Onis», பிழைத்தது மரபெனப 
பசலேத் றெ்மற, தமைநதறும் மரபொடி தமிழ் மாண் 

[ச] 

ட். ரம. 

இன்னும், “9 .தஷாாக) சணிஉா ௩௦ என் றெ ip BH 

ப்பிழையாக வெழுநிககாட்டிய மநுவசனத்திம் சொல் 
லபபட்ட பதமென்பது, அதற்குரிப பெயரன்றென்பது 

தோன்ற விவகார விடயமென்றன்ே வுரை செயப்பட்டிருக் 
Baim gi? பதமென்றதற்கப் பொருள விடயமன்று ; அறு 

வலிரது கோடலாய்ச் சொல்லப்பட்டதன்றி எந்த கிகண் 
ஒஇமில்லை. இன்னும் நாரதர், 2, Sours a1 td Z us 
UD. aT வா வியொ.ம.௪௦” எனவும், “வ ஷா ௨௨ 

ag. GIT OM + Gig” ய வனக டொச் 20) a9. 3 ௦7 ப் எனவுக கூறி F 831 (Bt 

சனிலே விவகார மிரண்டுவகையாய்ப் பிரிக்கப்பட்டதெென் 
றம், அதுதானே நாற்றெட்டு வகையாய்ப பேதப்பட்டிருக் 
இன்றென்றுஞ் சொல்லியிருகின் று, இவ்வாறே மேற் 

சொகலிப மநுவசனதஇர் குரைசெய்த விஞ்ஞானேசுவரரும் 
sae UU Ag. IT உறயாவடி)0.த ்” என்று பீடிகை போட் 

3) . . ௭ 

மிந்கொண்டி மறுத்தலென்னு மதம்பற்றி விவகாரம் பதி 
னெட்டு வகையாய்ப் பேதப்பட்டிருககின்றதென் ரா; பத 
மென்றெடுகசவேயிகலை, இப்படி.பிருக்கின்ற வடநூல் வழக் 
கையு தமிம் வழக்கையு கோக்க யுரைசெயப்புகுர்த பரிமே 
லழகர் இவவிரண்டினுக்கும் பொருர்தப் பதார்த்தமென்று 
ரைக்ச துணராறு மிதச்ச கருச்சானே யது கூடாது, ஒன்
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றின் பெயரை யொன்றிற் கட்டு வழஙருவறு மரபுவழு 
வென்றனர். ௮ஙஙன மரபு வ ழுவென்போ மறுவுடனே கான் 
சொல்லவேண்டிற்று; ப.நு விவகார விடயதறுக்குப் பத 
மென்று பெயரிட்டாரென்றும், ௮தநுவே பற நாலிலே வழங் 
இற்றென்றும், ஆராயாதுரைத்களைபின். என்னை £ நியாய 
சாக்திரத் திற் கெளதம சூசதிரச்தில, சக்தம் புதமென்று 
சொல்லுக்குப் பெயரிட்டிருக்கின் நரா, வியாகரண த PO, 

சுப்திவாகம பதமென்று மிருக்கன்றறு, வேதாந்த சாத்திரக் 
திலே சத்றுவ ஈஈசலிய கன்றிற்கா மிடபபட்ட குணமென் 
பதை நியாய சாத்தரச திலே உருவ முதலிய விருபதீறு 
சான்இற்கு மிட்டிருகமன்றது, ஜே - ல். காமிய முதலிய 
நூன்றிப கு மிடபபட்ட கருமமென்பசை எடுத்தன் முதலிய 

கழி கு மி ் இனுமே Rae வைஈது கரியைகளுக்கு மிடபபட்டன; wyerHenoc திர 
யம் குணம் முதலிய வேழுக்கு மிடபபட்ட பழார்ச்சமென் 
பதை,லிவகார விடயகதுக டெககூடாரென்பது அவர் மரபு 

“cy ௭ . . ரு . ட 

கோக்க யன்றி மற்றெம்மரபு நோககியும் வழுவாராதென 

வுயத்துணாக, 

உரைப்பாயீரந்துள், *நிரறவ்லவவற்றிம் கேனல்வேன்டூம் நன்ற 
வற்றிப்கெள்பது கூடாது” எனற்குக் கண்டனம். 

௩. அந்தணர் முதலிய வருணைத் தார்தாம், பிரம சரிய 
முதலிய நிலைகளி, னின்றெனப பயனிலை Oscar gag 

தொடர்பி, னிடைத்தத் தமக்கு விதிக்கப் பட் டென், றிடை 

ப்பிற வரலுழைகத் தகமமக் கென்ற, வுகினிற் பயலுடை த் 
தவர்பல ராதலிம், பிரம சரிய முதலிய நாவவகை, ந்லைகளி 

னின்றவ வலழ்றிற் கோதிய, வெனபபன்மைரஎ் சுட்டகேகேற் 

றுவா மொல்லோ, வரிமே லழகுறாஉ மன்பமை யர் கணா, பரி 

மே லழகர்தாம் பழிப்பரி மேற்கொள்வோ, ரன் நிய சென் 

னெனி னநறைதரு கால்வகை, நிலைகவி ஸின்றெனக கொண்ட
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* சு ச் . ° ச oO . “ உ 

பின் பக்கர், சட்டிபர் வேண்டி னஃு3ற் செல்ோ, சட் 

டாது பன்மை ர எட்டமிெெகி வரலா, லாலி சிவா கோ 
. a ப + ச fo . (ஆது ஏடு ச 

ய வென்ன, CUD BT GI Fii-L0 ov WD Si Fj how avi Ba 

a 

உரைப்பாயிரத்துள், “பயந்நவாயேனல் வேஷ்டூம் பயந்த 
4 

வேன்பநு கூடாநு' எனங்கக் கண்டனம். 

௪. வழக்ரார் கண்டமும், பயத்கவெனனே பயனிலை 
முற்றி, (மூமசமன்றா முடிந்கது முடிக, வாயநாஉம் பன்மை 

யாக வேண்டும், கல்லதூஉம் பன்மை யலலகாகஉம ப்பை 

Dy Git BT DI, 2 1IO Fem DS பமி/ தாயெனம்கொண்ட அ, தாய 
a 4 = 

Aner Oswijer 5C a7 கொண்டநுமே வட்டாலுமிமன மரயயுா ம் தாமுமமை, மகாணடதும்பாலு 

மென் வண்டமிழ்ப் புலவர், 

கடவுன்வாழ்ந்து ஒர்பதாவது தறளுரையில, (இனி இந்ந நான்த 

ழஉடயறுயேனல் வேண்டும, உடைந்தாயேனல் 
59? 6 5 © a கூடாது” TM DHS & KL cord. 

டு. இனி, எண் குணங்களாவன:-.-இறைவன் இக்த 
நான்கு முடைத்தாயிருப்பதும், இக்கு கான்கு மில்லாதிருப்ப 

தம் எனவும், அட்டசி/தகளெனவுஞ் சொல்வாரு முண்டு, 
என்றதோர் தொடர்பிடை யெழுவாய் பயனிலை, யிஃ்தென 

வுணர்ந் தில ॥ஃகெனோே மொழிமதனர். 

அதனுளாறவது குறளுரையில, (இச்சைகளுமைநீராயினவேனல் 

வேண்டும் இச்சைகளு மைந்தாயிற்றேனல 

கூடாது” cars கண்டனம். 

௬. **ஒருமையிற் பன்மையும் பன்மையி னொருமைய, 
மோரிடம் பிறவிடந் தழுவலுமுளவே'' என்னு மிலக்கண 
முணராதார் *இருநோக் கவளுண்க ணுள்ளது”” என்பதனை 
யும், “உள்ளிய தெல்லாம்'” என்பதனையும், “தந்தை Os A



10 குடாரம், 

யா”: என்பதனையும், “இளையர்காய்”” என்பதனையும், ஒளவை 
கூறிய “இளாககெக்கு'' என்பதரீன “வளர் நெங்கு'' எனவும், 

“சின த்தைப்பேணின்” என்பதை *சிவக்தைப்பேணின்” 

எனவுக Bh BL 3G 10 திருத்தல்வேண்டுமென் அறு து 

அவ ரவியும், பால்வமுவமைதயும் பால்வ.ம விவர்க்மீ5, 

உரைப்பாயிர) நமா, “கடவுள்வாழ்நதுக் கூறுகின்றரேனல் 

வே.1ர0.், மடற்கடவுள் வாழ்ந்துக் கூறுகின்றுரேவல் 
கட்டாது” எனற்குக் கன்டனம். 

or. இணி, மூசற் கடவன் வாழ்க றுக் ௬ றுஇன்றார். கட 
வுள் வாழ்ததாவது எனபுழி முத றணிநினறறை, முன்னென 

வுணராரக நரென்னினியுரைபபாம், அவர் குன்றக கூறலென் 

க்வி வென்டெய்வாம ! ப் 

உரைப்பாயீரந்தும், “சாக்குவிகமேனல் வேஃடும் சாநநுவித 

மேனல் கூடாது” GOs bw intr, 

. நிலையினி மீந்தகோர் நீர்மையர் கம்முழை, யலைவின் 
முன் னீர்மை யாய்பறு ப Ol Db Gh PrSinr yn, ஏ 5 AI GO Lo yy 6 

தமிழ்மொழி சன்னுமைச, சாற்றுவிகமெனர் சாற்றயன் 
மொழியிய, லிலவையென்ருய்கரல் ொல்லியாங்காற்று ம. 
என்னை? தஇருஷ்ணன்-கண் TOT GIT, காவியம - காபபியம, பாவ 

௭ * 4 ச 6 . oR 

த்ம் - பருப்பதம, மரதகம்-மரகதம், கோகாதம்-மீமாகறகம, 
சாத்துவிகம் - சாததுவிதம், சாததிகம, மசாமம் - மயாறம் 

. ௩ ர oo . * ம் ° ட 

எனப் பல்லாற்றானு5 தீரிகதுஞ் சிதைநஅஞ் சான்மோரிலம்கி 
௩ ௩ . , ரு ரு ச . 

யங்களுட் பயின்று வருவன நோக்க, ஆகரியர் தொல்காபபி 

னார் *“வடசொற்ளெவி வடவெழிக்மொ£இ, யெழத்தொடு 
உட “ ச அ . 

புணர்ந்தசொல்லாகும்மே”' எனவும, “சி தந்தன வரினு மியை 
ந்தனவசையார்'” எனவு மிலக்கணங் கூறுதல் காண்க. இனி 

பர் சாத்துவிச மென்பது கூடாசெனற் குதா.ரணமாககி
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காட்டிய வேதாக்ச ரூளாமணிபில், “ச ச்அுவகுணத்்இிற் றோன 
7 99 . . ச ௪ . ‘ 

அம்'”' என்ற பதினாராவது செய்யுளின் பின்னின்ற நாழ்ப 
௪ a ல் ன oN * . ந 

தாவு செய்யுளில, “*அருந்தூல ஈரிரச்திற் ராச்னுவிதருணா தீ 
9 உ டு . ட ட . : சோடு” என்றிருக்கன்றத; அகதுணையமிலர் நண்மாணுழை 

ச : உக , : . 
புல நழைர் தின்னு சொல்லோ வென வுலகங் கூதுதம்கு உட் 

கட . உட ப் * fon . ச _ . . » ர் ட 

Savi Beth, (IPE HI DH OT Or iar CLP BL GF BO Ts ys OH 

மிராசதந் ETD GD, ர Th GIO KHIM 5 கொ மமிலின்பெய 7? 
Om 2 ட டிஇடி; _ 

ன கின்ற த வாக! ் பயிற்சியும், ப Tigo 5 oC gtr 

பிராசதசாமகங்கள”” என்னைற் நிகண்டுப் பயிற்சியும். இல் 
௭ 4 [சு] ச ச . ல 

வாயி னென்பெ யப 1 பொரும் L Jorn T BDO, oot] Zou F (iF OL! 7 

புவிக்“கலாகூர் வரரஉச்ரொல், லன்றி யாண்டைய வாமிலக் 
கணசசொல், லொனறிய சான்றோ ரரைக்2 நாலவவே. 

இனுள், “கடளரோனல் வேட், கடவுளமேனல் 

கூடாது” எனற்ருக் கண்டனம். 

௯. விளம்பிய கடவுளை சறவரும் விமேடிக்று, வளம் 
பெற நின்றுழி மயலறககேண்மின், மெய்கைக௫ சீர்மையவ 

விரிஞ்சீனை நேர்கருஉஈ, தெய்வப்புலமை இருவளளுவனு, 
சரோதியமுறட் ருபையொன்பதிழ் இற இடக் கருர்துப பதப 
பொருள் காட்மி வினாவீடை, பொருழ்தி யை£தியலுடன் 

பொருள விரிச்துரைபபத், தொடங்மிய ணிலிஞ மடங் 

கலில் புலவர் சா, மம்ராவரையு மென் நியாங்கனஞ் குட்டுவர், 
மும்மாண்பிலாது முறறும்மையும் விதற்மீத, அதான்று, உறு 

திப் பொருட் ரூரை யுணராபையினான், முதற்கட வுளசோர் 
மூவரென் றுணர்சதிலரமமபொருளின்பமு மாதன்முக் குண 

GET, CTO முபபொருள் கூறலுற்றார்க்கம், மூவைவாழ் 
த்துதன் முறைமையிவ வாம்த்தம்,ஏறவர்க்கும் பொதுப்படக் 

கூறினாரென்றன, ராக்கவினைக்கு வினைமுதல் வேண்டுமென், 
த o ந nN . ச . 4 ச 

மேககறம கென்செய்து மூலபபகுதியே, விடுமுன் விலக்கனர்
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விதிபு மிய ஈன், yp or ழக் தெனல் போன் (Uf FBO} 

ளே, யி PWM b தின்றி யி யன் 2 Fam 1) 14 657 2. Dy கு ry Le. bd 

veto Ornibsgonuw யன்றி, முணவிஞாதியம் Gu me. 

முகவி கோறலினே 

அநறுள், “மந்த யேனல் வேஸ்டூ:, மோக்கமேன்பது 

கூடாது” எனற்நக் கண்டனம். 

G0. BO moi மோக்கபென்பளு, பிர் நிகண் 
டெனும் பெய்றியோர்ஈ சனரெனின், மோக்கமெ4் பம நிலை 

முனிவரோ poo init. ச 

அதனுள், உறுதி நன்மை யன்று” எனற்கு&் கண்டனம், 

௧௪. உறுதியென்।! பற் குறுபொரூ ணன்மையிற், பிரிது 

பொருளுளவென. பேச லு றவர்ம்குக், கல்வீகொல் வலி 
கொல் கண்மபக்கிற் முங், கொழுக்கம்போன் மக்களுயிர்க் 
கு௮தி பயபபபசொன், றி Pos, விக யெனி னிதம்குவளியெ 

வன், கல்வீபென் னோேதுதல் கண்சாய்க தோதினாஉ, மவற்றிற் 
முமுடிளினி னஃசேதுணோயகால், வேரிலை யாதலிம -ூ ுதறே 
ற்ரும். இன்னும், “உறுதியே கடவுளொண்மையுத்தம மற்று 

நன்ரும்” என்பது நிகண்டாதலானும் தெவிக, 

டுநு :'பஃவுஈரயின் பிர் 0சாருந்தச் சோஷலப்பட்டவை 

யேஃலாம் விரித்துச் சோன்னலைன் நி யோரோவமி 
விரித்நுரைத் த Val wel ware கூடாது” எனற்குக் 

கண்டனம். 

௪௨. “விரிவ காரக் அணக |பயனே), டாசியியவசன 
மென் நீரேழுரையே”' என்பகற்கிளமையி னெத்துணேயழக் 
துழம், அுணர்ச்தியதன்றியு மெழுத்திலும் விரித்தா, மழுக்
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. * 3 . . 

காடு resto) AT\o VT 6 Bing சென்மொலேர, Oar WUTINACE F 

இல ரென்புகர்நாற் பவ, ,ற்றிமை மா பலிய பொர நின்ற 
விஷ, வேண்றிபி விரஉபுரைநு இடல் விரவ உரபேபு wv c?? 4 0774 o cis ‘ ச ~ way ii» 

இது : பாரமேலழக நாய் wud Sr Uf: WON OTS 4 hry (“பப 

சில வேறுபட சொறி oom sa (2) Hy புந்தேனல் 

o 

FLT 5) என தக் கரா டனம். 

டி 5 a . GR. மன! அயா (பவி 9, /7 fi, BI O air 7 தா, 
உரு . > o> 

Derr 0ல் Cara dan et 5)! [ப் hy a, ws Sammie aie Ad 

ர 99 17 ௩ , 

வழிநாலாகும' “இறவா. சாரு நுல்ரா நறை தொட BD Fy 
O பத, 

இரிபுமவறுடையது. புடைராலாரும” “பான்டூ Foy Bons 

பொருளே பன் ஜியா மொழியும், பொன்னை போர ம்போற் 

அவ மென்பது ற்கு-முன்ே ஞரின், Cam 4 ப்செய்நு © 
டே uf திர் 

மேற்ே காவி லென்ப 55 கற Bl, கூறுப GF, 1 ng Dear 
ந் ச > பட்ச உட * ட்ப ர 

கோள?” என்கின்ற நான்மாபுணராரர் கியான் பென் 

ளும்! 5 ஜெ சால்காப்பிய ப: “றா, நய என்முன்ன ரர ots jarwil, 
பய் டிரா புரா வலாநன் Bans 6 9. 66m coro © குதி... 

(மின, ம்தே.”” இலககனா வீசாசகம? “குறி...மிை த.” 

தொல்வப்பி யம் “ஒளசாரகிவரப்ப் பன்னீ௰ர pb BB முயி 

சென மொழிப.” நன்னூல்: “அம் ஈதலிராராவி.' இலக்கண 

விளக்தம்: “அ கரமுதலவிரா அுருமிர்,"” Goa: “ஐபுணர்வெய் 

இய ர்கண் த அறும் பயனின்ே Ny மெய்யணர் வில்லா,கவர்ஃ்னு"" சசி 

வர்ன போதம்: “ய வறிரதலை யடங்கினவேனு - மெய் 

யறிவிலாசவர்கள விட impor” என, முழவதாஉ மொத் 

துச் சறிஐ வேற௮ுபடச்செய்வதாஉஞ் சிறிதொத்து முழுவ 

தூஉம் வேறுபடச் ரெய்வதாஉற், சொன்னெறிமரபெனஜச் 
துணி, தனர்கோட, னன்னெரிப்புலவர் ஈவின் பனரவ்வே.
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உரைப்பாயீர/துன். “இந்திரர் yaosur @w vu tar 95 

QidTo முடலிய கடவு ல் கூடாத எனற்ருக 

கணடனம். 

௧௪. இமகரன்மாரலிப கடவுளபென்னு, தம்தரன் மூ. 
பியஊரரென் மஜ) ஜிய லவ (றஐவுராஃதிலம் பல் வழவுணமா, 

Ps boon மே) ன்ேனு மூணாநதிலர், மூரைரெய் கப 
பாபு பன்னவனமககம், பழையெனறு €ை தப்ப டே ம்மான 

[1b H, Blom voi smi ola னம்கு மெனசொலற்பாலாம்? 

a 

அகனுள். இந்திரற்போலத் ேவர்சள் பலர 

Curioni ugal ater urchin Came 

கூடாது” எனற்குக் கண்டனம். 

௧7. இகதிரன்போன்றே கடவுளா பலரூமா க, தோபோர் 

ப ஙளை யொல்பெுுவாண்டன, ரருமறை bil I LIMA I DS 
தடலஓுணரார், காசிசாண்டமுங் கண்டார்மகண்டிலர், Cou wld 
ப௨ுட்கு விளம்புவர் மரண, 

அதனுள், LIP கூர்மை யென்பநு 
FEL வழ ' எனற்தக் கண்டனம். 

௧௬. வயிரகடகமுந் தனதடமென்பது, ( (மணாரார்க்கென் 

புத்தி கூர்மையினோருரை, 

இதனுள்) கற்பேன்பதற்த8* சலியாத 
வன் பேனல் கூடா” எனற்குக் & ook Olin. 

- ௧௪, சத்ிபெனப்ப்வறு சொற்றிறம்பாமை, யதன் 
காரணமனக தசைவி, ரவன்பு, சாரணங்காரியங் காரியம் 
GIG, WIS OTIS லரியநால் வழக்கே,



Grid ib 1b 

அரனுரளே, “தவிடயன்பரற்த ali gwaniGarar 

கூடாது” Toryyh Sorronth. 

ச. “பவர் பார க்ருர் ப ஈருமபர்பலிகண் ணு 

ளர்” வனவரு செண்டு ஈறியுணார ரர ரு விழுது வன்னி 
Gor விரசாரபப்பென்னே, sta ©) Fils பிரசிசர விறு 

வானவர், PI OND bd கணர்வ ரென் NO Ny EL 16) nein Bon | 

OYTO, ரிரதுவாருனவன் வணங்தங் நடவுளை 

மயேனலவேஸ்டூ:, வணஙமப்பட்ட சடவு 2 யேல் 

கூடாது”? பனந்தக கள்டனம். 

௧௯, இர், பேய்பிட்கப்பட்டா செனினங்கே, யெடு 

வாய்ப பயனிலையாயெ வீரை க்ருறை, பெயாக ௬௮ கொண்ட. 
மென் ஜறெங்கனமூணாருமா, அள சனின் வி) வா ணனைவன் 

UM BS, UDO 5S yi. GL o|Oarer gm rain. 

4-ம் அதிகாரம், ௨-ம் குறளுசையில், “ஈன் வோன் கண்ணழித்தல் 

கூடாநு” எனற்தக் கண்டனம். 

௨௦. என்னெவன் வினுவிளச் ரொல்லென் அுணரார்ச், 

மென்னிடைச்சொல் வழககிடற்குள Bit an LD. 

&-ம் அத்காரம், ௮-ம் குறளுரையில், “ழலத்திலுரவக 

மீஸலை* எனறதக் கண்டனம், 

௨௧. நீந்தலரிதென் றரனணனிறைவ, னடிக்குரு வகம 
சதுமூலபதே (2) தோன்றாமையாழ் C par agp 

Bun: eo அப்புணையைச் சேராதார் கரைகாணுதவற்றுள் 
ளோ யாழக்துவாராதலி ஸீக்நலமி சென்றுபை னர்) என 
வெடுததெழுதியு முணராருணர் கர, வணித்தாக விஃதேக 
தேசவுருவக, Quer om காட்டின ரினிக காணார்க்குக், காட்மி
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ச ட ௬ ௬ ரூ ச ௬. 

வான் மன்கா ணானெனமுடியும்,பிமவாபஸ்ரீ யறவா.மியந்தகணன் 
0 முளபுை, யெனவரு? தலா லியை! [ர உகமாம,  புரைஜீர 

ப 
பேளளிப। புலமையபினோரா, முூமை2/ ரரி wWuSenr sso 

fo . ெனமலா. 

க-அுக்காரம்-க-ம், குறளருரையில் 

று£ரம் லஒலியிகார மன்று” எனற்க கண்டனம். 
et an . n . 

2௨. அணு திர ணாத பதன் காட்யவொல, யெ டக் 
தென Cf HV Mot i தியப பி WL) TB ION பூண இலான் சன 

க அஆ 

வாயுலவு மாணா ௩௬, மீங்கிதுகாறுஉ.. ஜீங்ரு.று.. தொழிலி 
. ் கட்ச . 

னென், னெ.ழதி3 கக்காரண பெனஆணராமேணு, மாடைக 
காடைவிசாரங் காரணயபென, மறு௧௧௮7 மாக்தமின் விறுப்பு 
மொபமிம்கனர். 

ன் [ 

உரைப்பாயிர)துள் நியமித்த பென்று போநமை 
கூடாது'' எனற்து௩ கண்டனம். 

௨௩, “ஒருபாற் களவி யெனைபபாழ் உண்ணும், வருவன 
தாமே வழகமென மொழீப”” எனவும், “ஒருமொழி யொழி 

தன் னின௩கொளற் குறிததே'' எனவுங் கூறு லிலக்கண 
மாதலால், ஈவதுவிலக்சே லெனினீவனவுர், விலக்கிபதன்றெ 
னின் விடநுகாஈதனனோ, சாவனெனினேனை காற்பாற்பொரு 
ள்களு, முய்வதுண்டெனின் மெய்பெுுவணர்சறு, ud ss 
தென்பதி னியமித்கனவ, மடங்காசகென்பறு திடங்காண் 
வெளிப்படை, 

அதனுள், நமக்கேனல் கூடாறு, 

தத்தமக்கேனல் வேள்டம்” என்பத௩க் கண்டனம். 

௨௪. தமக்கு விதித்தவெனு நேர்ச்சிக்குத், தத்தமக் 
கென்பதூஉர் தழுவாதாயி, னெப்பேபரு ளெச்சொலி னெவ
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வா றென்பதற், கோர்பொருளோர்சொலி னோராறென்றே 

பொருள்படுமாறதாஉ மிரள கெடவுணாக. 

அதனுள், (வழவாதேனற்ருக் குற்றமில்லாம லேரல் 

கூடாது” எனற்நக் கண்டனம். 

உ௫. வழுவாகெனு மெதாமறை வினைக்குறைக்குக், கூற்ற 

மில்லாமலென் குறிப்பெதார்மறைபபொரு ளொவ்வாகெனிழ் 

சோ அ௮ண்டாயென்குறைச் இன்றியென்குறிப்பெதிர் மறை 

யென்காட்டுவ, செச்சிறரைக்கிவறிய விரணையனையவரு, நச்சி 

ens கினியாதொல் காப்பிய ஞர்புகல், பெயரெஞ்சுகிளவியும் 

வினையெஞ்சுளெவியு, மெதிர்மறுச்து மொழியினும் பொரு 

ணிலை தரியா, வென்றதிலிஃதியன் மன்ற தலலம்ம, 

அநனுள், “நேறியிலேயுயிர்களை நீலைந்றுந்துத லேன்பது 

கூடாது” எனற்தக் கண்டனம். 

௨௬. இருவகைகெறியினும் வமிஇயினோரை, யந்நெறி 

நிறுத்தற் பொருட்டென வடிக்கடி, சுட்டி க்காட்டியு் துணி 

வுளத்துர ௮௮, பால்கோடியற்கையர்:பால்கோடியற்கையிற், 

நெரிபிறுமாக்குஈர் செய்கையிற் கைதழாய், வான்மதிகோ 

டெனு மகாரினுமடமைகூர், வான்மதி கோடென வழங்கு 

மற்நெறியினை, யெடுத்துகிறுச்தற் கெனவுடன்பட்டமை, 

யடுததெவருடன்சொலி யாற்றற்பாலாம். 

அதனுள், “சோலலியவேனல் கூடாது 

எனற்தக் கண்டனம், 

௨௪. சொல்லியநெறியி னின்றெனல் வழாநிலை, பல்லிய 
5 னமன்மறை பகர்ர்தே கிடத்தலின், ஆசிரியர் தொல்காப்பிய



18 குடரரம், 

ஞர், “இறப்பே பெதிர்வே யாயிருகாலமுஞ், சிறப்பத்தோ 

ன்று மயங்குமொழிக்கிளவி” எனவம், *ஏனைக்காலமுமயங்கு 

தல்வரையார்'' எனவுங் கூறிய விலக்கணங்களை யையந்திரிபற 

வாய்ந்துணர்தோ.ராதலிற், சொல்கின்றகெறிக்க ணின்றெ 

னக்சொற்றன, ரதுவழுவமைதியன் றெனினதுவழுவமூஉ 

எனக்காண்க, 

௮நனுள், “என்னத்திலவேனல் வேஷ்டும் என்னவேனல் 

கூடாது? எனற்தக கண்டனம். 

௨௮. அகும் என்பதை, ௮ம் எனல் கூடாது, ஆமத்தி 

ஞலெனிற் பொருத்தமென்பதோர் புலமையினீங்கே, யென் 

னவெனல் கூடா தென்னத்தினாலென, லியல்வழுவின்னிலை 

யென் பருறுதவ, வியல்வழுவின்னிலை யினசாதலினால். என் 

னெனின், ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார், “2 இணைமருங்க 

னிருபாற்கிளவிக்கு, மொக்குமென்ப வெவனென் வினாவே” 

எனக் கூறிய வெவனென்னும் வினாவினைச்சொல் இக்காலத்து 

என்னெனவும், என்னை யெனவும் சஎன்னவெனவும் மரீ இயிற் 

ரூதலால், என்னவென்.று கேட்பீரானாலென்.லும் பொருள் 

பட என்னவென்றால் என கின்றதெனக் கண்ணொக, 

௧-ம் அதிகாரம் ௧-ம் தறளுரையில் **இுகரமாசிய ழதலைக் 

கொண்டிநக்கமேனல் கூடாது” எனத்தக் 
கண்டனம். 

௨௯. அகரமுதலவென் றறைதருமஃறிணைப், படாக்கை 

ப்பன்மைவினைக் ரூறிப்பினுக்குகச, யகாமாயை மூலை
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யுடையவென், ௮௯ரத்ததுணரார்களு முூணர்தரற் பொரு 

ட்ரென், ககரமாய முதலைக்கொண்டிருக்கும், மென்றியல் 

வழுவோ டிசைக்கும்பொருள்வாமஉ, வாராரீர்மையி னாராய்ந் 

அரைத்தமை, யோராரென்சட னுடையவுடைத்திக்கு, வெளி 

ப்படையெனக்கொடு களிப்படைச்சளரால். | 

அதனுள், *இகாத்திறநத் தலைமையோலி 

விகாசத்தின்று”” எஈற்ரக் கண்டனம். 

௩௦. அகரக்குத்தலைமையவ் வொலிவிசாரத்தினு, மின் 

றெனி னன்றுநன் நிசைப்பது Comix, கூஹைகக்கியயர் 

நடத் தனன்-ூத் துணாவரியா, மிமைநுமியயா்படத் தன 

னன்றியென்னாச், தேவரோ முனிவருஈ கெருண்டன ரியோ 

இய, ரியாவருச் அுதிசெய வமைச்தன ரகா௮ன்று, தங்கச் தா 

ரணி தமிழ்வளாத் இருகன், றங்கத் தார்மீனவன் சங்கத்தார், 

பலகைதாழ்ர்தாப்பப் பரிஈதுதன்செய்மையே, மேற்படக் 

குறட்பா வியனமிழ்தளித்துக், கடவுளர் துதிர்தொண் கவி 

மணிமாலை, சூட்டபபெற்றனர் தொல்லுலகதா௮ன்று,பன்ன 

ரும் பெருமபுகழ் பரப்பினர் திசைதிசை, யின்னா்தா மெழுத் 

தெலா மகரமுதலவேன்; றெவ்வாறுரைட்பர் மற்றொவ்வா 

தாதலா, லொலிவிகாரச னெ னுதிக்கன வெழுக்தெலா, மவ 

வொலி முயத்சிகான் கண்ணகாப பல்லிதழ், வவவியவவற் 

றுழைமன்னு மூவகை, முயற்சிக்கு மங்கா முயற்சிகாரணமா, 

மதனாற்பிறப்ப தொன் ரூகலானு, மேனைய வேனைமுயற்சியிற் 

பிறபபினு, மங்காக்தல் வேண்டி ற்ருதலானுமவ, வொலி விகா 

ரத்தெழுத் தொன்றொழிமானூத், றினுமிது சிறத்தலி னியன்
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முறைகிறுபபோர், “றப்பினு மினத்தினுஞ் செறிந்தீண்டம் 

முத, னடச்தரானே முறையாகும்மே'' எனக் கூறி முன்ன ர 

கரத்தைவைத்து முறைசெயலால், எழுத்தெல்லா மகர முதல 

வெனல்பொருந்திம்௮ எனாகாண்க. காதமாத்திரை யகார 

வடிவிற், ரூகலி னிரண்டிடக் தமைந்தனு தலைமை, விரவியுற் 

தனித்து மெனவரு மிரண்டிடம், (இணி) இறைவன் விராட் 

டெ னிரணியகரூபப, னந்தரியாமி கூடத்தரென் விகாரியா, 

யெல்லாவுஃ&ம்கும் வல்லகாரணனாய், முயற்சிவகையின் முன் 

னின்றவை முழவதா௨, முணர்தலாலும் புணர்விகாரமாஞ், 

சுபாவசை தடிய மாததிரமா யபாவமாய, ஈனிதுன்று பிரம 

மெனக் தணிகின்றுலகெலாக், காட்சியின் வைரூறாஉ மாட்சி 

யானு, மடுததுக் காட்டிய வகரமிறைவற், கெடுத்துக் காட் 
டணி யெனலுமுய்ம் துணாமின். இங்கனமுணராது கூதிய 

விவரனையா் பலருங்குழிஇ யிக்திருவளளுவர் நாற்கும்பரிமே 

லழகருரைகளுவ் குற்றம்வாராமற் காக்கக் கடவவோமென்ற 

சொல்லுளளே மறைந்து கின்றவற்றை முழுவ தூஉங் கெடுப் 

பவ ரிவரென்றே கோடுமபொரு தலையாவே. என்னெனின், 

விகாரத்தானன்றி காகமாத்திரை யானகியல்பாற் பிறததலான் 

அ௮கரத்திற்குத் தலைமையு மென்ற தொடர்பி லிவர்சட்குப் 

பட்டபொருள் விகாரத்தில்லை யியல்பாற்றலைமை யுண்டென் 

றன்றே. அ௮ம்கனமாயின தற்தியைய விவரச்சற்பஇப்பிக்கத் 

கொடக்குங்கால அக்குறளுக்கும் பரிமேழைக ர௬சைக்குமாரு 

கவே பதிபபிப்ப ரென்! ।கற்கையமின்றே; மேற்ஷெட்டு மிவ் 

வாறே சான்றோர் நால்களையெல்லாங் கெடுத்தமையான், இணி 

இவர் கருச்தின்படி யிருத்தல்? வண்டி ற்ேறல், காதமாத்திமை
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யானவியல்பாற் பிறத்தலின் அகசத்திற்குத் தலைமையும் ௮.து 

போ லியற்கையுணர்வான் முற்றுமுணர்தலின் நதிபகவற்குத் 

தலைமையுங் காண்க என்றன்றுகொல்லோ விருத்தல்வேண் 

டி.ற்று. மண்ணானன்றி நாலானியல்வதுபடம் நாலானன்றி 

மண்ணானியல்வஅகட மென வேதுவாகாததனை விதந்தெடு 

த்து மறுத்தலிற் பிறிதோர் பயலுமின் ரம்; அதுபோல விகா 

மத்தானன்றி யென்பதாஉஞ், செயற்கை யுணர்வானன்றி 

யென்பதூஉம், வாளாகூறலாப் நின்றுபயனின்மை, யென்ற 

தோர் குற்ற நாற்கிவரா னெயது.றாஉ, நன் ஞய்ந்து நிலிஇயர் 

தன்னெ.றி, பொன்றாக் கதியுடன் புகழ்பெறம் பொருட்டே. 

முற்றிற்று.



இனிச் சல்வாம்காட் பல்பிணிச் சிற்றநிவினேற்குப் பல் 

வாழ்வாட்: 'சில்பிணிப் பேரறிவினோர் கூறிய விலக்கண 

விலக்க நூல்கண் மூழுவது௨ முணர்ந்துணர்த்தி யச்சிற் 
பதிப்பிச்தற்கேலாதென் நிதுகாறும் வாளாவதிர்தவிரதத் 

தை யித் திருவள்ளுவர் நாலும் பரிமேலழகருரையும் வலிர்து 

பற்றிச் இதைக்தகனம் குரவனைப்புகழ்க்து, சன்னிகரில்லாத் 

தலைவனைக் தாழ்ந்தாங், கென்னி ஸியன்றவாற் றினி 

அணார் துணர்த்தித, தொடங்கின ஸச்சிற் பஇப்பித்தற், 

கடெங்கெழு சென்னை யியல்வயினோரே. 

பூமிசுந்தரமின்றியமையாச் 

சோமசுந்தர குருதணை யேனக்கே. 
 





 





ID DITA ELIE ககர லை, 

தம்பசேட்டி வீதி, சேன்னை. 

திருவாசகம் --(பு இய ப.இபட) மாணிக்சலாசக சுவாமிகள் 
ஆப்டோன ul gs pir Huu Base செயயுள் 
சள மூலததை வாசாழருமபோமீள கூடியமட்டுற 
பொருள வீளா௩குரபடி ௪௩௧௫௯ ஜெடாத வண்ணம் 
சதி பிரிகபபெறறு, பைகா (பொ) எழு தில் 
நூதன மாய தாரிடப்படசிளான மாணர்கசவாசக 
சுவாமிஈன கரிசதிரமாம காலவலாயறையுடன நூத 

னமாய எழுதிச சீசாககபபட்டு£ற ப! உயர்ஈத கிலி 
டடுபயிணமு். ,., . wee 

இருவெஙகசை- கோவை —(F வபபிரசாச சுவாமிகனருளிய 
இவவரிய கோவைக௩கு நூசனமாய எழூ சபபட்ட பத 
வுசை கழுத துரை விசேஷ உபைசளுடம) உயாநத 
இிலிட்டே பயிணடு,., ase bes , 

கைடதம் மூலமும் ஈகணாயு (புய படுபபு) இதில 
YONI L SWE MW Bele BUS Me 
டேன் வாணபபட்டு 2 2 ல்தமா் ப் படறுசஞம 

அடககியுள்ளன. உயாஈக இயிட்டு பயிணயு bee 

ஸ்ரீ வி£வகாக ௪ விஜயம --விவேகாககச சுவாமிகள இவ் 
விய athe Bay ம் அவா செயச அ௮௱புசமான பிரசங 
கததிரட்மை [சுவாமிகள் படச நடன [காலிசோ பயி 
ண்டு உயாகச இலவிடடெடன , . bee vee 

ஸரீ சஙகா விஜயம.--௮ இ சஙகாரகாரரிய சுவாமிகள் சரித 
இம். (அஆஇ சஙகரர் படமும், இருஙகேரி ஸ்ரீ சார 
சாமபாள் படமும கூடியுளள து) கரல்கோ பயிண்டு 
உயாஈத இலிட்டிடன் wee ப 

ஸ்ரீ திலகர் விசாரணை, அலலது 3-வது கேசரி இசாஜ நீக 
நினைக் கேஸ் : ஸ்ரீ பாலகஙகாசர இலகாமீது பமபா 
ய்ச் கவர்ன்மெணடாரால் சமீபத்தில கொண்வொப் 
பட்ட இராஜ நிரதனைக் கேசில் நடநத சகல நடவ 
டிக்கைகளும ஆதியோடந்தமாயத் தமிழில் மொழி 
பெயர்க்கபபட் ளெளன : இலகர் சரிச் இரமும், உர 
வப் படமூம கூடியது ony vee 
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ரிக்சாககராபம்-௮வ்டாவதானம 

பூவை - கலியாணசுந்தரமுதலியாரவர்சளால் 1. 
பாரரலையிடபபட்டு, ‘} 

(ப வெய் 

சென்னை, 

பண்டித மித்திர அச்சியந் தரசாலையில் ் 
பதிபபிக்கபபட்ட.து, | 
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6... 

FF at Dutt, 
masses (0) இவனை 

அருட்பெருஞ்றோகி, 

ஷடாரந்தசமாசசுத்தசன்மாக்க 

Ins, 
9 a 

நு 

தி Hau ருட்பி ரகாச வைலார் தமையன் பெளத்தாரும், 

  

ரசங்காத்தினகாம் ௪, வட வேறுபிளளை யவரகள கமையன் 

வித்வான் சி, ஈமச்சிவாபபிள் 3 யவர்கள் 

Crus (jets jute us 

௪, இரக்தனசபாபஇபின்ளை யவர்கள் 
முியபம்ற, 

மதுரைத் தமிழ்ச்சஙகத்து மஹாவிக் துவான் 

ஏித்தாக்கசாபம்-௮வஷ்டாவநானம் 

பூவை - கலியாணசுந்தாமுதலியாரவர்களால் 
பார்வையிடப்பட்ட, 

ne 

சென்னை, 

பண்டித மித்த அச்சியந் தரசாலையில் 
பதிப்பிக்கப்பட்ட து, 

  

1909, 
இதன் விலை அணா - ௮,



௮ மிலப்பு. 

இனி அச்சிற் பதிப்பிக்கப்படும் புக்சகங்கள் 

    0 

சன்மார்க்க போதம். 

சமரச அகவல். 

உத்தரஞான சிதம்பா வேண்பா. 

சமரச இலக்கண வினா விடை.



a. 

௪ிறப்புப்பாயிரம். 
x 

மதுரைக் த.மிம்ச் சங்கத்து மகாவிக் தவான் 
சிக்கார்தசரபம் - ௮அவஷ்டாவதானம் 

பூவை - கலியாணசுந்தரமுதலியாரவர்க ளியற்றிய 
கிலைமண்டி லவாஇரியப்பா, 

    

அருவம் முறவரழு மருவு வனுவு 
மொருபெரு முகலென வுலகக் கதோவான் 
பொதுவாய் விளங்கிப் பாற்புற வோங்குபு 

விதுதவம் குடுமி வியப்பிற pil Qe 
பொன்வரை யென்னாப் பொலிவி னி7இ 
மின்மலி கனக மே.பப் பெற்ற 

வம்பல நாப்ப ணானந்த நிர்ச்தன 
மூம்பர் பராவ வுவகையி ஸனுஞற்று 
ஈம்௩ட ராஜ னற்சரண் வாத்து 
வம்ம வம்ம வளவில் கவிகள் 

சேன்கற கண்டு சீனி முப்பழ 
மான்றரு வமாக மளவிய சுவையினு 

மிக்க வினிச்கவு மேவிய வன்பர் 
கெக்குகெக் குருகவு கோமையின் பாடிய 
வருட்பிர காச வள்ள லென்னத் 

தெருட்டுமே தினியிற் நிகழ நின்ற 
வராமங் கஞறு மமல வடலூ 

ரிராம லிங்க வேர்தல் சோதர 
ஜனெனவவ தரித்த வெழிற் சபாபதுலே 

ளனவற் இனிய வருமைப் Qua é Ba 
னிமீழ்பிர சங்க விரத்இினாகரந் 

தமிழறி வடிலேற் றமைய னாக 

 



சறப்புப்பாயிரம். 

வமிச ரூற்ற OU HE Cov கோர்த 
நம௫ச வாய னற்றவப் புத்திரன் 
௪ர்கரு ணீகச் செல்வர் மரபிற் 
பேரபெபற வரத பிரபல வறிஞன் 
மூந்திய தெலுங்கு மொழிப.பில் கின்ற 
பந்தார் நகரின் பாங்கர் சமைந்த 
பாவனைச் செல்ல பல்லி யரசண் 
சேசவர கோடை சீர்சமஸ் தானம் 
பண்டித னாகிப் பன்னிரண் டாண்டங் 
கெண்டிசை யும்புக மியம்ப வாழ்ந்தோனண் 
கருகரு மொெண்ணில கருவிநால் சாத்தித் 
இருதய முணர்ர்த விரகச்தின சபாபதி 
மருமமாச் சூழ்ந்சு மந்கண மெவையுங் 
கருணையா யவனியிற் கழற வெண்ணுபு 
இருமக் இருந் திருவருட் பாவு 
மிரு_நால் களுமே யேற்றவா தாரமாச் 
ச த்தசந் மார்க்கச் சூட்சுய மமேமச் 
ச௪த்தியஞ் சமயச் ௪ததி சிலைகளுள் 
தத்துவ நீக்கமுஞ் சாகாக் கல்வியுள் 
சுத்தம் பிரணவம் சூட்சும ஞானழாம் 
வித்தையின் விளங்கு விசேடசா மாண்யமு 

முத்தச பூர்வ வுயர்சித் தாக் தழு 
மூவகைப் பாடிய முடிவு மைந்தொரத் 

தாம்வகை விளச்கமு மவற்றின் பொருளு 
மருங்கலை யின்னரு மனேக மாகச் 
சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைத்துச் 
ச௪டார்த Fics Caso wir ss Teo 
தடாரியபோன் முழங்கக் தானியற்றினனே.



a 

சாதீ துகவிகள், 
3 

  

  

பெங்கஷூர் அருட்பெருஞ்சோதி சபையின் தாபகரும், 

சடாச்தசமரசசுத்தசன்மார்க்க சங்கத்தாருள் ஒருவருமாகிய 

மகாவித்வான் சித்தாக்தரத்நாகரம் அ-வேங்கடசுப்புபிள்ளை 
அவர்கள கருத்து, 

  

அறு£ர்க்கழி நெடிலடியாசிரிய விருத்தம், 

அருட்சொண பானுவெனவகத்திமிர 

மிரித்தருள்வான வதரித்தோன் 

தெருட்ரெண மதிஞர் புகழிரா மலிங்க 

கரமவருட் சித்தன் மேனாண் 

மரூட்சரண மாயையினான் மாழாந்த 

மாந்தருய்ய வழங்கும் வாய்மைப் 

பொருட்கிரணச் சடாந்த சமரச சுத்த 

சன்மார்க்கம் புவிமேலோங்க, (1) 

அன்னவருட் பிரகாச வள்ளலடி 

யார்ச்கருளு மானமபோத 

மென்னவருஞான விசாரத்தெளிவின் 

சிந்தனையா லிதயந்தேறித் 

தீன்னதுரை முழுதுமம்மான் வாய்மலர்ந்த 

தூமொழியுஞ் சார்ந்திலங்க 

ஈன்னயஞ்சேர் சமரசமுங்காய இத்தி 

யேமசித்தி ஈலமுர்தோன்ற, (3)



சாத்துகவிகள், 

கடந்தவரும் பவஞ்சகெறி தொடர்ர்தவ நம் 

படி.த்தளவிற் கரங்குவிக்க 

நடர்தருசிற் சபாராதரனவரத 

தாண்டவத்தை ஈவிற்ருசிற்குஞ் 

௪டரதசமரச சுத்த சன்மார்க்க 

தீபிசைப் பேர்தரித்த நாலை 

மடர்தவிரக்திடன் குலவமேனோக்கித் 

தானாக்கி வழங்கினானால், (3) 

வழங்கெவன் யாவனெளில் வடற்கணருட் 

பிரகாச வள்ளலென்றே 

முழங்குசிறப் பபிதான னிராமலிங்கப் 

பெருர்தகைக்கு முன்னோன் பன்னூல் 

பழம்பொருடேர் சபாபதிவேடரு நமச்சிவாய 

மூிபன்னேோர் செல்வன் 

கிழங்கைடுக்கு மெய்ய/ரவோ னிரத்தின 

சபாபதிப்பேர் களர்வல்லோனே, (4) 

இனையவஷோர் பெரியவனே வியற்றியதும் 

பெருநூாலோ வெனவெள்ளேன்மின் 

பனையளவார் தருகிழலைத் இனையளவாம் 

பனித்துளியுட் பார்க்கிலிரோ 

சனைகடஓுண்டவர் வடிவை யெள்ளுவரோ 

வி.ராமலிங்கர் கடைக்கண்ணோக்விற் 

புனகருணைக் கிலக்கான பேரனிவனறிலாழம் 

புகலற் பாந்மோ (5)



௪ பு « 

FTF SENG M, எ 

சீராளன் றேவர்கோட்டைர் செல்லப்பல்லி 

மன்னன் றெளிவுமேவ 

வாராயும் பன்னூலஓுமவற் குணத்தும் 

புலவனென வாங்கிருந்கோன் 

பேராலுங் குணக்கா௮ு ஈல்லவாதனமாகப் 

பிறகா நின்போன் 

தாராளமாவழங்குல் சன்மார்க்க திபிகை ரா 

நழைக மாதோ, (6) 

  

சென்னை மாறி - இந்து Kar pag won பத்திரா இபர் 

வித்வான் - இருமபிலை வி. சுந்தாமுதலியாரவர்க ளி.பற்றி.ப 

அறுசிரடியாகிரிய விருத்தம், 

  

PEE RGD RMT KS Ol oo SOLD OF 

சின்மயா னந்த ஞான 

பத்திதருஞ் சன்மார்க்க கிலையறியப் 

பரிச்துதிரு கலர் முன்செய் 

மூத்திகரு மந்திரத்தி னுட்பொருளு 
முதறிஞ ர௬வசை கொள்ளச் 

சத்திகருந் திருவ ருட்பாக் கனியிலுறுஞ் 

சாரமதைக் தக்கார்க் செல்லாம்,



சாத்துகவிகள் 

பெருமைசதம் பரமிரத்ன சபாபதியாம் 
பிள்ளைப்போ பெற்ற சீவன் 

றிருவருளாற் சடாச்தசம ரசவேத 

சுத்தசன் மார்ச்சதீ பிகையென்றேற.து 

மரமை நாற் செய்ததற் கரியபிர 

மரணங்க எளாய்ர் தெடுத்தே 

ஒருமைசிறை செந்தமிழில் வசனகா 

வியமாக வுரைத்தா னன்றே, 

  

சென்னைக் இகிரிஸ்டியன் காலே தமிழ்ப் பண்டிதர் 

ஈக்காடு - இரத்தினவேலு மு தலியாரவர்க எி.ந்நிய 

அறுசீர்சக்சழிநெடில் விருத்தம், 

  

மமரகற்றுர் இருவருட்பா வாய்மலர்ந்த 

வளளலுக்கு மகிழம்செய் பேரன் 

குமரனையே சிகர்கல்வி கொளுமிரத்ன 

சபாபதிப்பேர் கொளுகா வல்லோன் 

தமரறீர் சுலவவனிப் புலவர்களி 

கூரந்திடவே She டாந்த 

சமாசசன் மார்க்கசுத்த தீபிகையின் 

சிறப்பதனைச் சாற்றலாமோ,



சாத்துகவிகள், ௯ 

மஹா வித்வான் - பு/சை அவ்டாவதானம் 

சபாபதிமுதலியாரவர்கள் மாணாக்கரி லொருவரும் 

சென்னைத் தொண்டைமண்டலம் ஹைஸ்கூல் தமிழத் தலைமை 

பண்டி தருமாகிய திருமழிசை - வீரசிம்மாசன மடம் 

ஸ்ரீ சாந்தலிங்க ஸ்வாமிகளாதீனம் 

வித்வான், சிவப்பிரகா சய்யரவர்களியற்றியது. 

  

திருஞானச் சிதம்பர மிராமலிங்கேர்திரன் 

றமையன் சபாபதிமால் பெளதாரனென்ன 

வருஈமசிவாயவேள் மைந்தன் கல்வி 

வளந்திகழி ரத்தினசபாபதஇப்பேர் 

தருவனையவா மாத்தியகுலன் சடாந்த 

சமரச சுத்த சன்மார்க்க தீபிகையா நாலை 

ய்ருமருவுமலர் நூற்குரையாய்ச் செய்தே 

யுலகநெற்கீர் திட்ட திற னுவக்சற் பாற்றே, 

  

டு யய 

சென்னை இந்து தியலாஜிகல் ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப் பண்டிதர் 

கோ - வடிவேலு சேட்டியாரவர்க எியற்றிய 
௮றுர்க்கழிநெடி லடியாசிரிய விருத்தம், 

  

சன்மார்க்க முறுமார்க்க மெனச்கொண்டிங் 

கருள புரிந் து தவரா வாய்மை 

பன மார்க்கத் தாலுரைத்த வள்ளலார் 

பணித்தவற்றின் பயனை யெல்லாஞ்



௧0 சாத்துகவிகள், 

சொன்மாரக்கத் தெவருமுற்றுச் ச கம்பெறச் 

சடார்தசமரச மாஞ்சுத்த 

சன்மார்க்க தீபினகாக் தினசபா 

பதியியற்றிச் சார்ர்தான் ஏம, 

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் தமையன் மருகரும், 

சமரசவேத ச திதசன்மார்க்க சங்கத்து மஹா வித்வான் கரி 

லொருவருமாகிய சைவபுராஊணிகா் 

பொ . சுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் குமாரர் 

போ - பரமசிவம் பிள்ளையவர்க எியற்றி,ப 

அ௮ுசீர்க்கழிசெடிலாசிரிய விருக்கம், 

மன்னியால் ஷடாந்த சமாசவேத 

வுண்மையினை மகியோர்கேறத் 

தன்னீ கரில்லரிய சனமார்க்க தீ 

பிசையெனு நால் சதுராச்செய்தான் 

மன்னியாம்மரூட்கோமான் வடலூர்ஞா 

னச்சீமான் வழியுதித்த 

நன்னயன் சிதம்பர ரத்தினசபா 

பதியென்னு சாவலோனே,



சாத்துகவீகள், கக 

சிசம்பரம் . பிராமண குலம் மசான் சீவப்பிரசாரயீஸ்வார் 

சீடர்களிலொருவரும சிச்தாந்தசாபம் ௮ஜ்டாலதானம 

பூவை - கலியாண ருக்கரமு ஈலியாரவர்கள் 

மாணாக்கர்களி லொருவ மாட ப 

காவிர்தண்டலம்-மதுரகவி சோதிட வாரூட ச விதப்டலமை 

சு - ஆறுமுகசுவாமிகள் இய ய ஐ, 

முத்திபினுக்கிலக்காகும் ஷடார்த சமாரவெத 

முூடிவைத தோறு 

ச த்தசன்மார்க்க திபிகையெனவோர் 

பனுவலினை. சுகமாச்செய்தான் 
5 ie) ரு 9 . ச ம * ௪ த ச 

பத்திரெறிபினைப் பயக்கு ஈன்மார்க்கத் 

துறைய?எத்து பண்பிற்றேர்ர்த 

புத்திமிகுஞ சிதம்பர ரத்தினசபாபதி 

யென்னும் புலவன்ருனே. 

  

  

0 

சென்னை இகந்து தியலாஜிகல் ஹைஸ்-ூல் தமிழ்ப் பண்டிதர் 

மீகா - வடிவேலு! செட்டியாரவர்கள் 

மாணவரி லொருவராகிய 

தே - கிருஷ்ணசாமிப் பாவலாவர்க எளியற்றிய 
அர்க்க ழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தம், 

  

தெருட்டருஞ்சி வானந்த ஈன்னிலையைத் 

தஇிகழ்பெறநற் சீடர்ச்கூட்டு



௪௬௨ சாத் துகவிகள். 

மருட்பிரகா சன்னடிக்கே யன்பு குர் 

தவன்வழியே யார்ர்த செம்மன் 

மருட்பிறவி யிரியஷடாக் த௪மரச௪ 
சுத்தசன் மார்க்க தீபம் 

பொருட்பொலிவிம் குறமொழிந்தா 

னிரத்தின சபாபதியென் புனிதன் மாதோ 

  0



B th 9 Fp) MUP sv LD. 

அருட்பெரும் 2சா தி தனிப்பெருக கருணை. 

  

ஷடாந்த சமரச சுத்தசன்மார்க்க டிபிகை, 
a SSS Ee oer 

Up & af oy T. 
ee () ௨௨ 

“அருளுறுங கயமுகக் தண்ணல பாசமும் 
பொரளுமு சண்முகப் ipa Fo (MPM BOB 

செருளுறுஞ் சிவரான் செமயொற் கஞ்சமும் 

மருளநகாடொறும் வண்ஙமுி யேத்துவாம,'” 

வேசாக மேதிகாச புராணசாகதிரங்கள் அன்மகோடி 
களகன்மத்திற்குக சக்கபடிபொருள கொடுத்துக்கொண்டி. 
ரூதகலின் அவற்றிற்கேறபட்ட பாஷ்யயகள் பலவாய், சீம்ய் 

க்கள்பலவாய், கொள்கைகள் பலவாய், சாதனங்கள் பலவாய், 
ஒழுக்கங்கள் பலவாய் விரி தன, ஆபினும்௮வவவற்றால் பிரதி 

பாதிக்கப்படும் உண்மைபபொருளொன்றேயென்பதும் ௮த 
னையரிதற்கேற்ற அறிவு எல்லா நக்கும் பொதுஎன்பதும்நிச் 
சபமாகலின், ௮ததகையஅரியபெர்ய விஷயமாகிய அனுபவ 
தீதினைக் கரதலாமலகமெனக் காட்டத்திருவருளை முன்னி 
ட்டிக்கொண்டு வெளிவந்தது ஷடாஈத சமரச சுத்தசன் 
மார்க்க தீபிகை என்னும் சாத்திரம், இது௮ளலவைநாலிற்குறி 
தீதபிரமாணங்கட்கு முரணுரதபடி சாமானியமாகவும் வீசே 
டமாசவும் விடயங்ககைவிளக்கும். இர்திரியகரண ஜீவன்ம 
வொழுக்சங்களிற் கிறர் தார்க்கு இச்சாஸ்திரம்௮ர் தர்முகபாவ 
னையில் விளைந்த நாலாகக் காண்பர், ௮வ்வொழுக்கங்களில் 
மா௮பட்டார் ப௫ிர்முகபாவனையில் விளாத நூலாகக் சா



*. (Yi & oj OM ர, 

CON LIT, இனுவாழை யடிவாழையென வந்ததிருகூட்ட மரபின 
சனுபகித்தற்கேற்ற சன்மார்க்கஞான பொக்கிலுமாம், ஆங் 
காங்குள்ள பரிபாஷா சொற்சளுக்குப்பொருள் முன்பின் 
மு ரணாது இடநரநோக்கிக் இரகித்சல்மாபாம், இதில் முக்கியமாக 
அனுபஈத சதுடடயம, ORL 1 DLO, ௪மாசம, சுத்தம், சன் 

மார்க்கம், சத்து, ஈத்தம், சமயசனமார்க்கம், மதசன்மார்க்க 

ம்,சத்சன்மார்க்கம், ஏமளிச்தைஎன்£ க%.ப்பெயர்களுடன் 
கூடிவிளங்கி ஒவ்வொன்றும் பற்பல£ ட்பிரிவுக௭ ப் பெற்று 

வைதிகசீலர் பலரும்கொண்டாடச்சக்ககாய, வருட் 

பிரகாசவள்ளலாருக்கு _அடி மைபூண்டெ ரமுகும் நியமத்தி 
னும் அப்பெருமான் திருவருள் உணர்ததப்பெற்ற அருள் 
உணர்ச்சியினாலும் விளங்கிய ௪மரச சன்மார்க்கவிளக்கம் 
இனையது என ஒருவாறு சிறியேன் புன்மதியிற்றோன் நிய 
வண்ணம் இத்திபிகையை உலோகோபகாரமாக வெளிபி 
டச்அண ந்தனன். இவவசனந்டையால் இயற்றப்பட்ட இந் 
நாலில் திருவருட்பிரகாசவள்ளலார் பற்பல சமயங்களில் 
சம. பக்தஜனங்களுக்கு உபதேகித்தருளிய காலையில் வெ 

ளிப்பட்ட ௮ப்தவசனக் ப்புகள ப் பெரும்பாலுந் தா 
Suen @orer, sie மேர்கோளாகம் தருமர்திரத் : 
தின்கண்ணுள்ள பிரமாணங்களையுர் தருவருட்பாவிற்சண்ட 

அ௮௫ுபவஞானப் பாசரங்களையு மெடுத்தாண்டபெணேன், சம 
7௪ ஞானானுபவிகளாகும் ஞானச்செல்வர்கள் இர .நாலின் 
கண் குற்றங் கவனியாது குணத்தையே பாராட்டிக்கொண் 
டருள்வர் எனப் பணீவொடு பிரார்த்திக்கின்றேன். நால் 
முழுவதனையும் பொறுமையாயும் நுண்மையாயும் ஆய்ந்த 

பின்னரே அருமைபெருமை விளங்குமாகலின் முன்னுரை 

யை இல்வளவில் நிறுத்திக்கொண்டனம், சுபம், 

தனிப்பெருங்கருணை ௮ருட்பெருஞ்சோதி, 
இர,



திரு ச்சிற்றமபல ப், 

அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை. 

  

ஹடாந்த சமரச சுத்தசன்மார்க்க தீபிகை, 

வவ திய றட OO Oe 

சிந்திஙிநாயகர வணக்கம். 

ஈன்மார்க்க மீதென்று நான்மரைபின் செம்பொருளை ப்: 

பனமார்க்கா யாரும் பரிரதுணர்வா--னன்மார்க்க 

கிக்திபினுக் கேற்ற நால் செய்திடற்கிங் கென்மனமே 

கித்திவி சாயகனைச் சேர், 

அவையடக்கம். 

கற்றவர்கள் க௩சினிபிற் கனிவாகக் கன்மவினைப் 

பற்றே பகர்ந்த. நாற் பட்டுநா லேயாகும் 

உற்றவருங் கலகவினி லொருசிறிது முணராத 

கிற்றறிஞன் செய்தநூற் சிலந்இ.நா னிகர்த்திடுமால், 

வேதாகாமங்களின் அணீபொருகாயும் ௮தணைச் சுருக் 

கியும் விரித்துங் கூறும் சுறுதிஸ்மிருதி' புராண இதிகாசங் 

களின் உள்ளக்கிடைக்கையும் தமிழ்மக்கள் உண்மை நிலை 

கண்டு எளிதில் உய்யும்வண்ணம் பரமாத்மசிகாமணிகளாய்த் 

திருவவதாரஞ் செய்து வேதாகமங்களின் துண்பொருளை 

கேவாராதி வாயிலாக ஐயந்திரிபற உணர்த்திய திருஞான 
சம்பந்தமூர்த்தி முதலிய பரமா.சாரியர்களது இருதயத்தை



சீ உடாுச ரமார ,ககசரவாரராகு GIT ore, 

யும் சுவானுபூதிவாயிலாகர் செயஉனே யுணர்ச் அம் திருவரு 

ட்பிரகாசவள்ளலார் இரு வரப் மக ் கருஷிய திருவருட்பா 

வில் பெறப்படுகின்ற ஷடார்கசமாச ஈத்த சன்மார்க்கத்தின் 
ர் பர் ர் 

சொரூபத்தைச் செவ்வனேயுணரா து மாறுபடுகின்றவர.து 

மயக்கமகஓுமாறு டா) ச ரமரா ர ச்சசன் மார்க்க தீபிகை 
ச் 9 a: ௪ ச ௪ 

சாதுக்களின் ஆசீர்வாசக்கைப் பெற வெழுதலாயினேன், 

அருபந்த சதட்டயமுணாாவிடக்துப் படிப்போர்க்கு 

நூலில் பிரவிர்த்திபுண்டாகாமைபின் முன்னர் ௮வையறதியத் 

EEG AMIN, 

  

அதுபந்தசதுட்டயம். 

படு ட 

விஷயம்சன்மார்க்கம. 

இச்சனமார்க்கக தாதமார்க்கம், சற்புகிதரமார்க்கம் 
ர் ee ? 

சகமார்க்கம் சன்மாரக்கமென ரால்வகைக்காம். இவற்றின் 

பொருள் கடவுளுக்கு அடிமையாசல், புத்திரனாதல், சினேக 
ஞாதல், * முதல்வன்மயமாதல் என்பன, ஈற்ஈது சரியை, 

இரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் சாதன நான்கனுள் 

நான்காவதாய் * ஞானத்தில் யோகமாம், இதனை வேதாக 

மங்கள். நிவர்த்திமார்க்கமெனக் கூறும் பிரவிர்த்திமார்க்கம் 
  

* முதல்வன்மயமாசல் என்றது, கருடோசம்பாவனை போலச் 
Haran ureter now sso. 

* இது ஞானத்தில் யோகமாக மேற்பட்ட பரபோசம் இருவ 

ரூள் வியாபகத்தில் அமிழ்தலென் றபடயாம்.



ஒடா)க சமாச HF HRT oH LTT GS Bioeng. (இ 

காமகாண்டக்கிலும் நவாச்திமார்க்கம் ஞானசாண்டக்தி 
இங கூறப்படுகின்ற ன 

ஆணவத்தால் முக்குண சம்பா AUP டைய ஜீஉர்கள் 
குணமற்றதை யுபாசித்துச் சகதமாகிகளை யடைவது மிக 
வருக்தமாதலின் முதலில் சகுணப்பிரமமாகயெ அல்ட 
முகர, த்தங்களை உபாஇத்து அ தனால் “குணழுத்திவாய்க்சப 
பெதறல ர்கட்கே பின்னர் STE HME (FDO ws odt GCF rn FB 
மாதிகளுண்டாம். இவற்றைப பிபிலிகாமாரக்கமெனக் கூறு 
al, Grr Gur ents real + EFOTHS sh ITO Lode wp 
க்சகதியை விகங்கமாஈக்கமெனப பலபட விரி த்து ஆன்றோர் 
கூறுவகால் அதுசன்மார்க்கமெ௮ ப பொதுபபடக் கூப் 
பட்டது 

திரலரநட்பா, 

மார்க்கமெலாமொன்றாகுமாகிலத்தீர்வாய்மையிது 
தூக்கமெலாநீக்கித்து ணிரதுளத்தே.-யேக்கம்விட்டுச் 
“னமார்க்கசங்கத்தைச்சார்ர்இடுமின்சத்த war 
ஈனமார்க்கஞ்சேர்வீரிர்சாள். 

  

  

    

* இர்நூலினுச்கு முன்னால் இருவருட்பாவாகலினாலும், அவ் 
வருட்பா தஇருமக்கிரத்தினை யாதாரமாகப் பிறர்தமையானும் ௮ம் 
முறைபற்றி அருட்பா முத்தியும் தருமர்இரம் பிர்இயுமாகக் சாட் 
டப்பட்டத. ‘



௬ ஷடாற்தசமாச ரச்தசன் மார்க்க தீபிசை, 

திரர் திரம். 

மார்க்கஞ்சன் மார்க் கிகள்கிட்டவகுப்பது 

மார்க்கஞ்சன் மார்க்கமேயன் நிமற்மொன் ல்லை 

மார்க்கஞ்சன்மார்க்கமெனுநெறிவைகாதோர் 

மார்க்கஞ்சன்மா ர்க்கமாஞ்சித்தயோகமே. 

சம்பந்தம், 

எண்குணத்தனாகிய இறைவனகருளே உயிர் பாமெ 

னும் பகுதீமுதந்படியாம், அர்வயவியதிரேங்களால் சா 

மானிய விசேடமரீகிய விடயத்திற்கும் அங்விடயத்தைக் 

கூறும் நாலுக்குமுள்ள தொடர்பு சம்பச்தமாம், ௮து குரு 

சடன் என்னும் பரம்பரைத்தொடர்பும், தந்கைமகன் என் 

னுங்கால் வழித்தொடர்புமாம். ஈண்டு ௮ர்வயம் பிரமேயம் 

அபிதேயமென விருவசைதது,. பிரமேயம்-எட்டென்னும் 

அகரவுபிரம் இரண்டென்னும் உகரவுயிறாங்கூடிய பத்தென் 

ஹம் யகரம், அ௮பிதேயம்பூதமுதல்காததத்துவ மீருயுள் 

ளவை. பிரமேயம் உயிர்பரமெனவும், அமிதேயம் பூத 

மெனவும் கூறுவதில் பூ என்பதற்கு மலாந்தது பிரகாசம் 

எனவும், த-என்பதற்கு சடித்தது காரியம் எனவும், 

ம்-என்பதற்கு ஊன்றியது நிலஎனவும் பொருளாம், என 

வே அதற்கு கிலைபெற்ற காரிய ௮க்ரிப்பிரகாச மென்றும் 

நத்காரிய அ௮க்கியென்௮ம் பெயராம். பூ-என்பதில் உ௧௪ 
உயிரும், தம்- என்பதில் அகரவுயிருங்கூடியதொகை ௮-



ALL TFG சமாச ஈத்தசன்மாாக்க தீபிகை, eT 

PAD, P-P LD, இகபபத்தாகிய யகரமாம், இலைபத்தும் 

பாது ஸ்தானங்களாகச் சன்மார்க்க பாதத்திற் சொல்லப் 

பலெனவாம். அவை மண், ஜலம், அக்ரி, காற்று, வான், 

பிரகிருதி, மாயை, சூரியன், சாகரன், அ௮த்மா என் 

பனவாம, இவை அபிதேயமெனவும் எட்டிரண்டால் 

உயிர்பராமெனவும் பத்து பொது ஸ்தானங்களேனவு வ் 

கூர பபடும. இவற்றின் அநுபவம் ஈவரிலை ௮வை விந்து 

நாதம் பரவிற்து பரராதம் அபரவிந்து அபரகாதம் திக்கி 

DT BLD அதிக்கிரார்தம் ௮ருள் என்பன. 

திருவருட்பா. 

எ ட்டி ரண்டென்பனவியஓமுற்படியென 

அட்டகின்றோங்கியவருட்பெருஞ்தோதி, 

திரமந்திரம். 

௪ ட்டுமிரண்டுமினித றி௫ன் நிலர் 

௪ ட்டுமிரண்டுமறியாதவேழைகள் 

௪ ட்டுமிரண்டுமிருமூன்றுகான்கென 

பட்டதுசித்தார் தசன்மார்க்கபாதமே, 

பயன். 

சாகாக்கல்வி, கடவுணிலை, தத் துவகிக்ரகம், THASB 
யென்னு மிவற்றால் என்றும் அழியாத சுத்தம், பிரணவம், 

ஞானம் என்றெ எல்லாம் வல்ல சர்வதித்தி வல்லபங்களைப்



ஆ ஒ ௩ உர ௫ 

வி] ஷடார்க சமாச சுத்தசன்மார்க்க சீபிகை, 

பெற்று அவற்றால் அருட்போகம், அனறந்தபோகம், திவ 

போகம் முதலிய நித்தியபோகங்களை ௮நபலிச்சப்பயனாம். 

திருவருட்பா. 

ராகாககல்வித்தரமறிதல்வேண்டுமென்றும் 

  வேசாசகாலுணர்தல்வேண்டுமூடன்--சாகாத 

கயை றிதல்வேண்டுந்களிய Mh oil Mg air on LD 

நஃயடை தல்வேண்டும்சரிலத்.து, 

திருமரதிரம். 

காலுந் தலையுமறியார்கலதிகள் 

காலர்தசத்தியருளென்பர்காரணம் 

பாலொன்றுஞானமேபண்பார் தலையுயிர் 

காலக்கஞானத்தைக்காட்டவீடாகுமே, 

அ தஇிகாரி. 

இருக்கு, யஜுர், சாமம், ௮தர்வணமென்னு கான்கு 

வேதங்கண் மு.வினும், தந்திர, மந்திர, உபதேச கலக 

ளென்னு மாகமங்கள் முடிவினும், பூர்வ உத்தர, பூரவோத் 

தர, உத்தரோத்தரமாக வழங்குங கர்மகாண்ட ஞானகாண் 

டத்,தள் கூறும் பரவெளி ஈடனமா௫ிய இற்சபா தரிசனத் 

wos யிற்தூற் கூறடன்றமையால் .இதற்கு அதிகாரிகள் 

யோகமாந்தர்கள். மூக்குற்றங்கள் கிரம்பிய மோகமார்தர்க 
எனாதிகாரிகள், முக்குற்றங்களாவன: சாமம், வெகுளி, மய



ஷடாந்த சமரச சத்தசன்மாாக்க திபிசை, a 

க்கம் என்பன, யோகமார்் தர்கள்சித்தபூமிசளில்உழலல் உற 

க்க நிலையற்று நிருத்தம், ஏகாக்கரமென்னும் தன்னிலையும் 

ஒருவழி நிலையமுடையவர்கள். வாழையினிடத்து௮க்நி 

செல்லாததுபோல மோகமாத்தர்தட்கு இது விளங்காதாத 

லால் அவர்கள் ௮னாதிகாரிகள், காய்ந்த சட்டையினிடத்து 

௮திரிக்கரம் அக்கி பற்றுவதுபோல ௮திதீவர பக்குவமு 
டைய யோகமாந்தர்கட்ரு ஈன்குவிளங்குவ தால் அவர்கள் 

அதிகாரிகளாவர்,. 

திருவருட்பா 

ஆகமாந்தமூவேதத்தினர் தமுமறையும 

பாகமாம்பரவெளிஈடம்பரவுவீருல£ர் 

மோகமாந்தருக்குனாத்திலேனிதுஈகமுன் லும் 

யோகமார்தர்க்குக்காலமுண்டாகவுரைததேன், 

திருமந்திரம். 

மூன்றுளகுற்றம்முழுதுஈலிவன 

மான் றிரு$ூங்கமயங்கிக்கிடர் தன 

மூன் நினைநீங்கியேீங்கெனநீங்காதார் 

மூள்.றினுட்பட்டுமுடிரின்றவாறே. 

ஷடாந்தம் (௭-௪) வேதாந்த, சித்தாந்த, நாதாந்த 
யோகாந்த, போதாந்த, காலாந்தம், 

சமரசவேதம் (௭-,த) ௮ர்தவாறிதும் நீச்கழின் தி நித்த, 
லெதுவோ ௮தவே லம் பிரமமெனும் அறிவு, அதனைத் 
தெரிலிப்பதே சமரசவேதமாம்,



ao ஆடர்ர்த ௪லரச சுத்தசின்மார்க்க தீபிகை, 

சுத்தம் (எ-த) ஒன்௮மல்லாதது எல்லாமுடையது, 

சன்மார்க்கம் (௭ - ௮) சத்-மார்க்கம் சத்தென்லும் 
'பொருளிலுண்மையை தெரிகிக்கும் வழி, 

திருவருட்பா. 

தத் அவத்துட்புறர்தானாம்பொஅகிற் 
சத்தார்திரு௩டகான்காணல்வேண்டும் 

'கொத்தறுவித்தைகுறிப்பாயோதோழி 

குறியாதுலகில்வெறிப்பாயோதோழி, 

என்றபடி சத்-சர்வசொருபத்தன்மையடைய திருட 

னம், சத்பிரமம், அக்ஷரம், அவ்வியாகிருதம் ஆன்மா என் 

அ மிவை ஒருபொருளகுதித்த சொற்கள். 

பிரமம் - இன்பவடிலமான் து, 

ஆன்மா - சொருபலாசகமானது, 

அக்ஷரம் - எஞ்ஞான்௮ு கொருதகைத்தாய் ௮றுபல 

வடி.வமாயிருபது, ௯ஷரம் (நாச) மற்றது, 

அவ்வியாகிருதம் (or- 37) வியாகிருதமென்பது உலகக் 

Chih wishes தகுதியான்- தூல தசைனயச்குறிள்சன்ற 
அ ள்லும் சதிர்மன்ற் உபச்ருக்கித்தால் நுண்ணிய reg 
தை குறிக்னெறது, ஒரு பொருரடைம ஸ்தூலகுக்கும



ஷடார்த சமாச ஈத்தசன்மார்க்க தீபிகை, ௧௪ 

தசைகளைச் ஈகம் யிரமம் என்னும் மெரழிகளகல் கூறப்படு 

சனெறன, ஆதலால் சத்பிரமம் அக்ரம அவவியாகிருதம் 
ஆன்மா. ஐசு ஐந்து மொழிகட்கும் ஒசே பெசருள்: என். 

ணர்க, 

சத்என்பதுபறறி சாமவேதசார்தோக்கிய உபநிலத்து 
அருட்டிக்குமுன்ஆன்மா ஒருவனடச் சத்ரூபமாயிருர் சான், 

பலவாகப பிறக்சின்றவனாகின்ரேனெனச் சங்கற்பித்தான்; 

Mert; தேதஜஸ-௦ ஒளியையுடைய தில யப்படைத்தான், தீயி 
னின்றும் உருவமுமஉ டய பொறிகள் ௮ரேகமாய்- சஎவ்வா௮ 

வெளிப்படுகின்றனவோ அவ்வாறே ஆன் மாவினின்௮ of ay ft. 

௪ள் பிறக்கின்றார்கள் என்று கூறுவதறிக, 

திந-ருட்பா. 

ப.ரமதனோடுல குயிர்கள் கற்பனையே யெல்லாம் பகர் 
சிவமேயென வுணர்ந்தோமாதலினால் காமே, பிரமமெனப் 

பிறர்க்குரைத்துப் பொர்கிவழிர் தாங்கே பேசுகன் pon ய் 

வரதம் பெரியமதம் பிடியேல், உரமிகுபேருல குதிர்கள் 

பரமிவை காரியத்தாலுளி்ளனவே காரணத்தாஇ/ள்ளன 

வில்லனவே தருமிகுபேசரு ளொளியாற் சிவமயமே யெகல் 
லாக் தாமெனவேயுணர்வது சன்மார்க்கநெ றி, பிடியே- 

ச௪மசசம், 

மைதிதிரேய sree ort gic சுருதியில் ere 

வின் இறம் நூனசைப்பட்டிருக்கும் பிலை :, .மிரமன்.



௧௨ ஷடாந்த சமரச சுத்தசன்மார்க்க தீபிகை. 

விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும்வடிவத்தை யுடையது அறிவு 
விளக்கமானது அவற்றுள் இராஜதகுணத்தின் கூறு பிர 

மன், சத்துவகுணத்தின் கூறுவிஷ் ஹு, * தமோகுணத்தின் 

கூறு ருத்திரன். ௮ச்சவன் ஒருவனே சிருட்டிதிதி சங்காரத் 
தொழில்களை அடையும் பொருட்டுப் பெயராலும் தொழி 
லாலும் பேதமடைகின்றானென்று கூறப்பட்டமையால் சத் 
தென்னும் பொருளில் ௮ன்மா ௮டகஙூயெதால் சமரசம்வரு 

விக்கப்பட்டது. சத்துவகுணத்தின் கூறுவிஷ்ணு என்ற 

தற்ருக்காரணம் விஷ்ணு வியாச உருவமடைந்து எல்லா 
வுயிர்களும் இன்பம் ௮டையும்பொருட்டு வேசப்பிரிவுச 

ளைச் செய்து சமயமத சன்மார்க்கங்களை விள க்கினமைபற் நி 

யும், காத்தல் தொழிலைப்பற்றியும் Konan app Snes 

£5. 
திருவருட்பா . 

பிரமமென்றுஞ்சிவமென்றும்பேசுகின் றநிலைகான் 

பெருசிலையேயிந் கிலையிற்பேதமுண்டோவென வே 
காமதியவினவுகின்றாய்தோழியிதுகேணி 

சமாசசன்மார்க்கநிலைசார்தியெனிலறிவாய் 
இரமுறவாயினுமெல்லாமாகியல்லாதாகுர் 

திருவருளாம்வெளிலிளங்கவிளங்குதனிப்பொருளாஞ் 
சரமு௮ுமோர்பொதுவுண்மைச்சவம்பிரமமுடியே 

திகழ்மறையாகமம்புகலுர்் திறனி.துகண்டறியே, 

a சமோகுனமென்தது. அவ்வுருத்இரன் தொழிலை. Gane 
யாம், 

சண்ட ருச்திரனென்றஅு gees Rite. 

    
 



ஷ்டாந்த சமரச ஈத்தசன்மார்க்க தீபிகை, ௧௩ 

சுத்தம். 
சத்ரூபமும், ஞானவடிவமும் முடிவற்றதும் பல முளை 

களயுடைய மஹா மாயையோடுங்கூடி வேறுபட்டிருப்ப 
அம் ஞானம் பலம் தொழிலென்னு மியற்கை யிலக்கங்க 
காயுமுடையது, சுத்தம், அ௮ச்சுத்தத்தில் ஆன்மாவும் ஆன் 

மாவில் ஆகரயரும் ஆகாயத்தில் வாயுவும் வாயுவில் தீயும் 

தீயில் நீரும் நீரில் மண்ணும், மண்ணில் பைக்கூழும், பை 

ங்கூழில் ௮க்கமும், அக்கத்தில் புருடனும் * பிறந்தன. புரு 
டன் என்ற வாக்யெத்தால் ௮து கைகால் முதலிய Maw 

வங்களோடுகூடியிருக்குந் தனுகரணங்கள் பிறப்பதற்கு 

ஏதுவாயது. அ௮த்தனுகரணங்கள் பிரமன்முதல் ஸதம்பம் 

வரையிலுள்ளன. அவற்றுள் தம்பம் நுண்ணியதோர் 

ஐந்து, பிரமன் நித்தியத்துவமுடைய ன், த்திய பிரமன் 

தோன்அவதற்கு சாரணம் வேண்டாதாயிலும் அகித்திட 
மான உடம்பு பிறப்பதற்கு காரணம் வேண்டுமா 

தலின் இரணியகருப்பன், விராட்புருடன், ஈஈ.ரன், சதுமுகட் 

பிரமன் முதலாயினோர் காரணமாயினாசெனு முண்மைகளை 

தெரிவிக்கு கிமித்தம் சத்தம் வருவிக்கப்பட்ட ௮. 

சன்மார்கம். 
இச்சன்மார்க்கம் மூவகைப்படும் அவை சமயசன்மார் 

க்கம், மதசன்மார்ச்கம், சுத்த சன்மார்க்கம் என்பன, 

சமயசன்மார்கம். (௪-2.) சத்துவருணத்தின் வாச்சி 

யார்த்ததை இலட்யெஞ்செய்வது அதால்து: 'எத்கிச்ஈதம் 

௪ இம்முையாரம் உபரி தச்சரும் தம் 
 



க ஒடாதத சமரச -ததசன்மாாக்க தீபிசை. 

சத்பாததிரம், கொல்லாமை, பொறுமை, ஜீவகாருணிய, ௪ 

சுரபத்தி மூதலியவைகளா ம, 

திருவருட்பா. 

உயவதாமிதுகங்குருவாணையொன்௮ரைப்பேன் 

சைவமாதிசித்தார தத் தம்மறைமுடித்தலத்தும் 

ரைவதின்றியாங்கதுகதுவாயது ஈமது 

தெய்வமாகிய வபரமபொருளென த்தெளிவீர், 

இதவுபது. 

கிழக்குவெளுத்தது கரணை யருட்சோதியு தயங்கி 

டைத்த தெனஅுளக்கலைங் களஈததெனதகத்தே, சழக்கு 

வெளுத்தது சாதியாச்சிரமாசாரஞ் சமய மதாசாரமெனச் 

சண்டையிட்டகலக, வழக்குவெஞுக்தது பலவாம் பொய் 

நால் கற்றவர் தமமனம் வெளுத்குவாய் வெளுத்து வாயுற 

are ss, முழக்குவெளுத்தது சிவமே பொருளெனுஷ் சன் 

மார்க்கமுமுநெறியிற் பரராத முரசு முழங்கியதே. 

திந ஜீதிரம். 
உள்ளம்பெருங்கோயிலூனுடம்பாலயம் 

வள்ளற்பிரானார்க்குவாய்கே௱புரவாசற் 

றெள்ளத்தெளி ் தார்க்குச்சீவன்சவலிங்கங் 

கள்ளப்புலனைத்துங்காளா.மணிவிளக்கே, 

மேற்கூறிய பாக்களிற் குறித்த சிவபஞ்சாட்சர ஞாப 
கஞ் செங்தல்வேண்டும். 

சி.என்பதன் பொருள் பிஜாட்சரம் 0,



ALLIS FDIS FEES DTTES தீபிகை, &G 

அலையாவன , விநது, நாதம, சகரனொறது, ௮கரம, 

இகரம், ஆக (இ-ங்கூடிய ஓர் உருவமாகிய சி. 

சில என்பதில் ச அனாதியாய் andor ag, வ-சர்வ 

வல்லபமுடைய த, 

சிவம் (௪-த) முற்றும் மலம் மீங்கியது. எங்கன 

மெனில், பச - அன்மா - சவம். பசு - முற்றுமலமுடை 

UBD, ஆன்மா-ஒருபங்கு மலமுடையது, சிவம் - முற்றும் 

மலம் நீங்கியது, ஆகலின் மல(முற்றும் நீங்கித் தயாவடிவ 

மாவதே வம். 

இச்சிவமே சச்சிதாநந்தம், ௮ஃ தாவது ௪-சத்து, எல் 

லாமுடையதாய் விளங்குவது. வ-சித்து, எல்லாம்விளங்குவ 

தாயுள்ள ௮. 

ம்-ஆனர்தம். இவ்விரண்டிஓ நிரம்பிய இன்பம், சிவ 

பஞ்சாட்சர அனுட்டானம், 

கிழக்கு - முகம், மேற்கு-கால், வடக்கு - வலக்சை, 

அதற்கு - இடக்கை, கொப்பூம்-கொடி.மாம், erg ws gH 

ஊளவு-உள்சாக்கு, வயற்றின் மேடு-பலிபீடம், ஆணவமல 

மாயை பசு-நந்தி, மூலாதாரத்தினுள்ளங்கமே இவலிக்கம், 

பாய்-கோபுரவாயில், சிரஈ - சுவர்க்கம், கா.து - திக்குகள், 

ஈண்கள்-சூரிய சந்திரர்கள், நெற்.றி-அக்கி, ஆன்ம அறிவு 

9ரகாசருூடையது, இடைபிங்கலை-கங்கை யமுளை கிளைப்பு 

ுறப்பு, புருவநடு - கெற்றிக்கண், திரிவேணி, -இரீகூடம் - 

ரியாணயோசநீராடல் அன்மரிலையமான புருவமத்திமில்



௧௭ ஆடாத்த சமரச சுத்தசனமார்க்க தீபிகை, 

ஆன் அறிவு என்கிற கர்ப்பூரத்தில் கடவுள் ௮ருள் என் 

கிற தீபம் விளங்குவதாகப் பாவித்துப்பார்த்து அதில் பழ 
இக் கடவுளிடததேே உண்மையாகிய அன்பையும், ஜீவா்க 

oh gO es உண்மையாகிய காருண்யத்தையும் இடைவிடா 

மல் வைத்து ஓங்கார பஞ்சாட்சர ஞாபகம் சிவபஞ்சாட்சர 

ஞாபகஞ்செய்தகலே சத்துவகுணத்தின் வாச்சியார்க்கத்தை 

இலட்சியஞ்செய்தல இத சமயசன்மார்க்க முடிபு. 

  

ிரமவித்ை. 

    

* 

LO BE SO LOTT & BLD. 

இரவருட்பா 

சரியை சிலைசான்குமொருகிரியை கிலைகான் குக் 

தனியோக நகிலைகான்குஈ தனித்தனி கண்டறிந்தேன், உரிய 

சிவஞான நிலைசான்கு மருளொளியாலொன் ரறொன்றாவ திர் 

தேன் மேலுண்மை கிலைபெற்றேன், அரிய சிவ இத்தாந்த 
வேதாந்த முதலாமாறந்த நிலையறிர்ேே னப்பால் கின்றோங் 

கும், பெரிய சிவ வனுபவத்தாற் ௪மர௪ சன்மார்க்கம் பெற் 

ேனிங்கிறவாமை யுற்றேன்காண் Curis”? என்றபடி, 

மத சனமார்க்கம் (எ-து.) சத்துவகுணத்தின் இலட் 
யார்த்தத்தையும் அதன் விகாவையுங் கொள்வது அது 

சோசவ, சிவோகம் நான் ௮வன் ௮வன் ரான் என்வும் 

அனுபவம், அஃதாவது சத்துவகுணத்திற்கு மார்க்சம் 

மகாமகோபாக்யாய, டாக்டர் 
உ. வே. சாமிநாதையர் நால் நி3ஃயம் 

வல்்டை பாடை ப.ரு உ... 1/0)
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OZL.69 1 Tal FoF 777௧ மறை, oy 

முதலி 1 ந ஆடமையாகப பலடையும் பாளி Ss 

தல் புத்தினாப பே!& பாவித்தல சனேசளைபபோலப் பா 

வித்தல் தன்னை பயேடபபானவித்சல், இல்லாறே தான் Ge 

௮ளுக்கு அடிபாயாூகல, புகஇிரனாருகல்,சினேசனாகுதல், 

கடவுளாஈதன்மையாகுகல். இதற்க நபவம்நெல்விகாவித்தா 

னென்பதில் (Lp Bar கொ டங்கு bs இரு Bh BO சேர்க்கும் பா 

WI Fin HL BED FN wun, of I ETO Os MH gy 

அகத்தும், புறத்தும், அசபுறத்தும் புறப்புறக்து, முள்ள 

வைகளைப் பூர்வம், பூவாபூர்வம், உததரம், உகத்ரோத்தாத் 

தாற்முத்திசித்தி வாய்ப்பதற் குரியகாமங்களை உணர்த்தும், 

அகம் எ-து ஆன்மா, ௮கபபுற/- அஜீவன், புறம் எ-து 

கரணங்கள் [/ப்புறமல-து (0 ஈதிரியந்நள தபதி ப கி 

பூரவராகததமாவது- புநபபு மாமிய இந்திரிய காட்டி 

யால் சிவனை ஈமஸ் கரிக்கின்றேல அன்பு, 

பூர்வாபூரவார்த்தமா பரிபுறமாகிய கரணக்காட்சியால் 

அனாதியில் மலமில்லாதவனாகியும் எல்லாமுடைய வனாகஇியு 

முள்ள இவத்திற்குஎனதுகரணவுள்ளங்களை ச்சமாப்பிக்கள் 

றேன் என்பது, 

உத்தராரத்தமாவது அகபா (றமாகிய ஜீவக்சாட்டியால் 

சிவத்தின் அவயவமாபினேன் wl Ors Hl, 

உத்கரோத்தாததமாலது ௮அகமாகய அன மக்காட்சியால் 

சிவமேகான்ஆபினேன்என் பது, இகல் மக்திசித்தி இனைய 

வென்பது, 

9



™ a . t + 9 a 

GH தேடார்ச சீமா ரு ரசசனமாரக்க நிபிசை, 

திருவரூட்பா, 

“புடையு௮சு த்திப்னபொருட்டே முக்தியை ௮டை. 

வதென் நரூளிய வருட்பெருஞ்தோதி'” “முத்தியென்பது 

நிலைமுன் ஜாறுசாகன, மத்தசவென் ,ளென்னரு::. பெருஞ் 

Car Br இத்தியென் பதுநிலைசேோஈ தவனுபவமக்திறலென்ற 
் பட்டத உ os 

ao “8. (0 ். 6 வென்னரு। பெருஞ்தோத ் 

முத்தி ௭-2 சாதனம், சித்தி ௪-து அநுபவம், முத்தி 

யென் னுஞ்சா சுனங்கள வேண்டியவிசார.் செய்யவும். 

விசாரம். 

சாரம் ௭-ி துக்கம்,வி எ-து உலக துர்கழ்தை மறு 

த்தது. பாத்தைக்குறிக்கும் பொருட்வெர்தது. அவ்விசா£ம் 

பரம்- அபரம் எனஇருவகை- பரம்- முன், அபாரம்-பின். 

முன்- சாத்திரஞானம், வாச்சியாரத்கம் சாகனம், பின்- 

அதபவஞானம் இலட்சியார்ததம் சாத்தியம், 

சிருட்டி விசாரம். 

சாமானியவிசேடணத்தால் அணுபட்கூபாமாணு பட் 

அ சம்புபட்க, விபுபட்கதீ பிரகிருதிபட்க்ஷ மென்னுஞ் 

இருட்டிவகைகளில், சாகாரணஅணுபட்க்ஷத்தில் ஆன்மாகா 

ரணசாமானியமும், ஜீவகாரிய விசேடமூமாகிய பூர்வ பெ 

ன்னும் லிற்கஸ் தானச்தில் உத்தாமென்னும் விர்துவின் ௮ப 

க்கு மாயா இிருட்டியா ௮தித்க கனுகாணங்க எளாதலின் 

மாயையெனறும் மலங்களால் தன்மப் பிரகாசத்தைத்செ



. . த் கு 
QQ Th GH FIL GF ஏடு க்சிமை கத்து wis ௦, ரஷ 

ரிய மஊவாட்டாமல் மறைத்திருக்கின் றை தல)ந்திலிருக்கிற 

பாச்சியை ரீக்குவதுபோல் விசார லாபரல் மீக்கவேண்டும். 

முதலில் ஏனமார்க்கத்தில் எட்டு இரண்டு இகியபத்து, 

அ.து ௮கர உசரமாயது, அறுபூகம் எனவெளிப்பட்டது. 

பூ- மலார்தது பிரகாசம், ௪- குடித்தது காரியம், ம்- ஊன் 

றியது நலை, எனவே நீவைபெற்ற காரிய அக்நிபிரகாசத்தை 

புடையது, அது யகா மென்னும் பத்துப் பொதுஸ் தானங் 

களாகச் சொல்லப்பட்டது. அவையாவனபிருதிலி, அப்பு, 

தேயு, வாயு,ஆகாசம், பிரகிருதி, மாயை, சூரியன் சந்திரன், 

அக்னி HELI BI இவைகளின் சொ Lt, TRL, சுபாவ, வியா 

பற, வியாச்தி, விசேட,சாமானிய முசலியவைகளை வாச்சிய 
இலட்சியமாக அமிதல் வேண்டம். 2 sbi s க்குத்திலடங்கியது, 

சுத்தம் . 

ஒரு ம்பா சபா மற்றது, | Bi Hil otf LD T ப்னும் Df Slat VOT 

முடையகாம். பாவமஅபாவம் என்னும். வேறுபாட்டால் 
பதார்த்தம் இறுவகைக்தாம். பிராக்பரவம் பிரத்தும்ஸா 

பாவம் அத்தியந்தாபாவம் அர்நியோரநியாபாவ மென்னு 
கான்களுள் பிராக்பாவம் பிரத்தும்ஸாபாவம் என்னும் இர 
ண்டும்காரி யத்திற்குமுன்உள்ளதும் கரரி யத்திற்குப்பின் இல். 
லதுமாம், 

சாமானிய சாதாரண காரணசிருட்டி- 
அச்சத்தம் ௮அவ்வியத்தமாய் (வியத்தம்- வெளிப்படல் 

அவளியத்தம்-வெளிப்படாமை)பரமாணு, துலிய லச திரிய



1 . . ப ம ௩ ரூ 4 

FO OPIN ரிப் மளா பாக ப்பை, 
f 

; Lo, ட . 
MFI TUT LOTTIE MAD TT ML Tal ese Oo OM oH 

* oo { . ௪ 

ஹிலொன்று © aol ie Gi, Bomar par ui RB dra 

யத் ம் இசண்யகரு பபப, Orn re by QA Twin, வாய, தேயு 

ரு இவி ௮ப்பு இவைகள் ஆூடாமும மியாபகமும லன 

றிற் கொன்று சாரண (பரம 

விசேட௮சா தாரணகாரண பம். 

௫௫ ஸமிருசிகளில் ௬ .றியபடி பிராவிஷ் று உறு தஇ 

ர்கள் இலயதக்தை அடை கரன் |! 2 i Balt | het Got ய ல் 
ஈ ச அட டர. . to ச 

லாக்குணத்தோடும்க்கியலாமிங்கும, ௮க்ை அத ர்ருணத 

தோடு அக்நி உண்டுன் ப, அரதனுக்கிசன்ணடைய நண 

தோடு வாயுவில் முடியை அன்டயும். அம்லாபஅகாயர்கில 

டங்கும். ௮வ்வாகாயம்கன் குணுச்சோடு புசாகயன் னும 

கங்காரதத்துவத்திலொலிஙகமை, இதைஹாபட பைசா, ௪4 <3 த] Dh Db Mo ஹ்ஹ ம we) உட்ப Lae 5 2 பப ob he! 

த யென) மூவகைப்பட்ட அகங்காரகக்குவவ்க மக்கத்து 

வத்திலொடுங்கும் இம்மச தத்துவ... ௫0௪ LILI BUH oO டிங் 

கும்்டஇவைஸ்தூலமும்பரிச்சில் எமுங்காரியமுமாம் இவை 

காரண வகையில் ௮ணுவெனவுங் காரியவகையில்மகக்கென 
. ‘ 8 * {iN ச ந ச் ் ச அ. . ட 

வுங் கூறப்படும், சந் திரன், சூரியன், அக்கி, காலம், திக்கா, 

ஆன்மா, மனமென்னு மிவவேழின் இலக்கணமினையவெனக் 

கூறப்படுகின்றது, 

* பஞ்சபூதமும் தன்மாச்திரையி லொடுங்கு மென்பத' 

றும் -தடையிலிலை,



. 2 . ச த 5 oO 

OP i oi h ch Tif Foy 7 SAF ol (DI Pidhb Withod fh, ன்ஸ் 

சந்திரன்- 
அடி ௬ ச் ௩ 

ரூபி, காரியகாரணரோபானமாசதான்,/ பமாகதன்மை, 
~ ப 

* ச் ர உச ௪ ~ ௪ ~~ ௪ 

பனணனிாரணரி்கு ட. அரசுகவடிவன, பரமாண்ட பாண்ட 

ன்யாபதி yd Tet oq WUBI PAG ae Dot ; 

கரியன் (ரீ ௦0. 

ர . சு . ச் உர . 

CIT, GTS, ea DT GRIM, உட்ிஞாடாதகன்மை 
v = ௩ — ௩ 

ப இனா ௮௧, வட்டவடி வன், பிராமாண்டவியாபகி, பர்சை 

வாணாம், 

அக்நி - 

~ ச C ட ட் 3 டர ச 5 . 

ey AU காரணன் பாகா ம 1h Bus, bbb Hoar slp 

. 7 . ச ரு 7 

அ௮பகறுசரன் ரகவ வடிவன், வவ்குமவிய/பகி, செ 
1 of , 

காலம். 

ஆனது அ௫ின்றது இது என்னுஞ் சொல்லின் பிர 

யோகக்கதிற்கும் கோற்ற ஒடுக்கமுடைய பெொருளகட்சுங் 

காரணமாய் எப்போதுஎன்னும்வினாவினால் இறர்தகால நிக 

ழ்கால எதிர்கால மென்னுங்காலம் பிரளயத்தில் கித்தியமா 

கக் கொண்டமைபின் விபுஎனக்கூறப் பட்டது. விபு எ-ு 

எல்லாவுருவப்பொரு சளோடுஙந் கூட்டமுடையது, அவை 

மண், நீர்,காற்று, மனம் என்பனவாம்இவற்றைக்கற்பமஹா 

கற்ப அவாற்த ரகற் பற்களில் குறிபபித்தவாறுணாக,



௩ a coe ச கூ 

௨2 கடா காப ஈடுச்சானமார்க்க திரிகை, 

திக்கு. 

திக்கென்பது। Frat goog நமிததகாரணக்தாலுண/ 

த்தலின் சன்மார்க்கம்திற் பொருளாகச் கொள்ளப்பட்டது. 

HS STAB! HEH SEO LF HHI பிரகாசம் சித்தசத்த 

asin Ou pa gps 0 Cwp Hi gore FouG are Cur 

சித்திககா பெறுகிற தற்கும, கிழக்கு கால் கசூரியபிரகாசம் 
் 2௦ 3 கம் தற். BaF செரணசிததளைபெறுகிறதற்கும், தற்கு தலை அக்கிகிபிர 

காசம சாகாஈகால் அநுபவங்களை ப்பெறுகிறதற்கும் oT Bu 

GUT BH 114, 

ஆனமா 

அதிபாமான்மா,  ஜீவான்மா. ெனலிரு௨கைகது, 

பரமானணமாசச Fa ரன GMA கழ் ணம ஜி வானமா அசத்தாதி 

யிலககணமு (Pew bi ரில உடலில் இதைய முதலிய 

ஸ்தான ங்களில் பாரரணமென்னும் ஐவகை தமத £ழிலுடைய 

கோர்காற்றின் விசேடமாதய மூச், மேலெழுதல் கழ்நோக் 

குதல், உணவின் தூலபாகத்தைக்கழ்த்தள்ளிச் சூக்குமபாக 

ததை௮வயவங்களில்விரவச்செய்தல்உண்டதைக்கக்கவும்£ழ் 

கோக்கவும் நாடிகளில்பர் திக்கவும்செய்தலாகியதொழிற்குக் 

காரணமாயது. இபபிராணன் ஜீவான்மாக்களின் இயக்கத் 

திற்கு எதுவாயிருப்பது.!இச் சீவ தேகங்கள் லலாடஸ் தான 

ததில் மேற்குறித்த ஆன்மா கோடி சூரியப் பிரகாசத்தை 

யுடையவனுவன,



. a ர ogy 

oy i 7 nh Fie F 4 a ah சீ ரர ப்ரி ரிம் ர் Pf opedh, ts 

ம்ன்ம 

சூகரும பூதங்களில் ரக் வருமை சம்பஈககுதாறு தி 

கதுபபித்கரினை ப்! /மறப்பிற் கு பா துவாயலில் திரியமாய்ப புழு 
~ 4 

GH hI MBS ளியங்கு MHD, குக் கா ரணமுமாம் கனு அத்ந் பினா 
ட . ப ௩ . ச் * ~ டி a 

ட்ர்ரி யபாகத்திலுண்டாகும் காற்றினலைரைக்கபபடும் போது 
. * » co ௫ க ச a க் * 

நீனைப்பையும் அக்சியின் சச்தாபாசத்திலுண்டாகும் காற்றி 

லசைக்கப்படும் போது மறபபைய மடையும், 

வேதாந்த சித்தாந்த விசாரம். 

திருவருட்பா- 

4 ம ச - a ச @ 5 ஆம காடியாஞமயஙகளககுதனதுமமைமமல 

த 3 டு * ட் 
vu ges ris OF BST F மேத THD AT ETD GD 

சதேறுமற்றைய MU FH Boh சிவமொன்டேயன றி 

வேறுகண்டிலேன்கண்டிரேர்பெரியாகாளவிள மபா, ? 

Bem ios Bo wb, pes 

CFT _FDIT ESP HOT TN Qi 6h FaTWTT SHS. 

காடிய வீராறி னர் தமி Bois 

கூடிய வர்தமுங கோதண்ட (pHs 

சேறியே ஞான ஜேயாந்தத் இருக்கவே, 

தானான வேதார்நந்தானென்னுஞ் சித்தார் த 

மானாதுரியத் தனுவன் நனை க்கண்டு 

தேனா பராபாஞ் சோசிவ யோகமா 

யானு மலமற் றருஞ்சித்தி யாசலே,”'



[எ த ச் OY LT hs தி 4 iD 77 1” ig BT od LE /F a ம், 111 புரை, 

என்னும் பாக்களிற குறிபிககபடி சிவம அருள 

ஆன்மா திரோசை மாமாயை முதலிய பாகு பாட்டினைத் 

கெரியவொட்டாமல் மறைக்கது ஆணவம், அதிபரை இர் 

சைகிரியை ஞானசத்திகளாலும், தன்மை முன்னிலை படர்க 

கையா யுள்ள திருவருளே இருமேனியாக வெழுர் தருளிய 

பரமாசாரியராலும், வேதாகமங்களாஇு ம மூதல்அுணை கிமி 

wo) Lo cor GMb!  காரணாக்தரலும் ரையோக சம்வாய முத 

லிய எம்பக்தங்களாதும் அவற்றை அளந்த றிதல்வேண்டும். 

cy தல் துணை ந் )க்கமென்னுங்கா ரண ததால் நூலானது பட, 

மும் மண்ணான. கடமுூமானாற்பேரல் - மு. கற்காரண மாய 

மாமாயையினின்றுந் துணைக்காரணாமாகிய கிரியரசதக்கியால் 

தனுகாண புவனபோகங்கள் நிமிச்தககாரணணான சிவனால் 

வெளிப்பட்டன. கிமித்தசகா ரணனான சியமேபதி, 

அப்பதிபின ஐ அருட்சத்தியால் அன்மாக்கள பதம் 

முத்தி பிரண்டையுமனுபவிக்கின்றன. அன்மாக்கள் பற்சக்க 

சையில் தத்துவங்கள் முப்பத்காற னோடுங்கூடி இர்சாஞான 
* ந . 4 ட ¢ * . 

க்கிரியைகளால்ச ழலுவதும்புத்திதசையில் விடயவாசனையி 

ன் நிநிற்பதுமாம்:---அன் மாகித்து, தத்துவம்£டம், சித்தா 
. “ e உ ௩ [அப . ட்ட . . 

யஆன்மாசடமாகியதத்துவத்தைகத்திரு வருளரால்கனக்குவே 
ச a ௩ ப . ப் . np # . ௪ 

றென்று பகுத்தறிதலால் பர்தத்தினின்றும் நீங்கும் நீங்க 

வே தன்ஸைறியப்பட்டது. சடம் தனக்கறி வித்ததருள் 

என்றுணரும், 

சிவம்-- கடல் போல்வது வியாபகமாம், 

ஆன்மா அதனுள் நீர்போல்வது வியாத்இயாம்,



டி . . த 0 தடாக சமாச ஈச்தசனமாகக தப்கை, 2@ 

ஆணவ ம்- ௮8௫ ஹிருக், Hin” LI |ப்போல்லவியா. பியமா 1, 

கனமம்- ஸர க்ரில் வீசுங்காற்றுப் போல்வதாம், 

மகாவாக்கியம். 

திருவருட்பா “இதாம்பத வு ுமிவாடு த ற்பதவெளி 

பிற் ேன்றசி பதசான் காணல் வேண்டும், எம்பத மாகி 

யிசைவாயோ தோழி, யிசையாமல் வீணிலே யசைவாயோ 

தோழி, 

திரு LD bg ரம் 

“இிதொாம்பத மாயைபுட் டோன் நிடுகறபதம் 

மமபரை தனனி லுதிக்கு மசத 

ஈம்பு௮ சாந்தியி னண்ணுமவ வாக்கிய 

மும்பருரை தொர்தக் தவர $யமே, 

என்னும் பாக்களிற் குறிப்பித்தவாறு மாயை bf 

லதுபரிக்கொக சத்தியில் தோன்றியது தொம்பத மெளவும், 
vf 4 ௬ ட ட . * a 

பரையிலு இத்தது தத்பசமேனவுஞ சாந்தியில் நின்றகசபத 

மெனவும் பெரப்பட்டன , மகாவாக்கியத்தி ன்வாச்சியலட் 

தியற்கை அவ்வருளே திருமேனியாகவெழுர்தருளிய பாமா 

சாரியா தசகாரியமாய் உபதேத்தல் வருமாறு, 

ஸி a ் Tw BA a HL 

“உயிர நுபவரழாற்றிடி லதனிடததே யோங்கரு எப 

வமுறுமச், செயிரி நல்லநுபவததிலே சுத்தசிவ வநுபவ 

Lp NO Lo sar. ps, பயிலுமாவாண்டிற் சிவைதரு ஞானப்பான் 

4



௨௭௬ ஓடாத மாச ge FTOHIOTTES BU OSH, 

மகிழ்ந் துண்டு மெய்ர்ரெறியாம்., HDT Fon DG BI VSO M 

தருளிய ஞானபர்கனென் ரேங்காற் குருவே. 

திரு Lo» Bain, 

ரூ . உகு ட 
ஒதியயுச்சி படைய வேயுயிர்பாம 

௩ ra 8 » 

பேதமிலாச்சிவ மெய்துர் துரியமோ 

LT BOE ih IF சாருபத்தகாகவே 

யேதமிலாந் வ ரணம்பி றந் கே. 
ரீ ர் ர் 

௫. உ ௩ ் ச . e ச 

என்னும் பா க்களிற் குறிப்பிக்கபடி. OVA ANT YT) 

தசகாரி யசதிற்கேது வாயது மகாவாச்சிய ௨ பதேசமாம் 

சுத்துவரூபம், தத்வகரிசனம், கத்துவர த்தி, அக்டிருபம், 

அத்மதரிசனம், ஆச்மரக்கி, சிவரபம், இவதரிசனம், சிவ 

யோகம், சிவபோகர் என்பன தசகாரியமாம். 

தத்துவருபம்- 

Ly (LP BO நா ததத்துவமீரு யுள்ளனவெல்லாம் நாமல்ல 

வென் றறியு 4, போகம். 

தத்துவதரிசனம்- 

தத்துவம்சடம், சடா ஈம்மையறியாதுகாம்சிக்து। ௫௦ ன்ற 

றியும் போச், 

தத்துவசித்தி- 

ஈரம்சித்துரு வென்று தெரியிவாட்டாமல்மறைத்த 

G6 தத்தத்துவ மென்றறியும் போசம்,



. . ' த 5 . aye ALT HD HID OF hg Hd MINT HG திரிகை, ௨31 
ர் ர் 

ஆத்மருபம்- 
ரூ.4 2 . உறு . 

Dp POT a! HB A Ram OI ILLT TT NW) ot ரவ தன னை யடைதலி, 

ஆத்மதரிசனம் 
சாம்திகது ர. வனறுமடிழ்குல் 

ஆத்மசுத்தி 
SMBH MOT லொலன்றின் மிர நாயடைதல், 

சிவருபம்- 
. டது yp 

or bi dy OF FIMLATHAGUAAGASL 6 1h th ov 

சிவதரிசன tc 
/ Pt on 

eatatow b Bint Bb, 

சிவயோக 
‘ . ச் . * 

அப்ணியகில்கா Sarno ar Db இபோகஞ்சாய்ஙது 

சிவபோகம். 
. a ry 

wr wae BT. ' blot Bip 
ரு . ~ 

HLT fe y ot ce ve 

Bi vi HLT 

ஆறனுமர்தவக/கயன்முகு மம்பலத்தாடல் செய், 

யானச்க திகதா. தேமறியாகச்சிவானுபவத்சேசின் ம ் OTD 3h Fi ch Db ச இழி 9 7 ர இ. மற் 7 ௮ (LILO PT id 

றான் நிளாக்கின்,பபோறு, மாநகல்வாழ்வினில் வாழ்கின் © 0 ௦07 ந i > Pov alll 017, ழ் 6 ற 

பெண்ணேவல்லவணீயேபிம் மாகிலமேலேயேறினை ,யென்கி 

ன்ருரென்னடியம்மா வென்கைபிடிக்சவெறாுரென்னடியம்மா, 

இதுவுமது, 
கண்கலறந்த கணவரெனைக்கைகலற் உ கரணம், கண்டறி 

2 பனெனையுமென் சாணங்க டனைபு, மடெண்கலர்தபோச



௬ . a * ' wm” . 

௨௮ ஷடார்க ஈமாச ரச்சசன்மா/சக Til ows, 

மெலாஞ்சிவபோசர்சனி வோறிலாயளமிவன்று பைச்சின்ற 

.மறையளவின்றறிஈசேன். விண்கஷாததிருவாள (யிர் கலந் 

தீதருணம், வீனைததுயர்தரந்சடை- க )ச௩னைத்தமம் தோ 

ரெல்லாம், உண்கலர்தவானஈதப பெரும் போக மப்போ 

அரற்றதென வெளைவிழுங்கக் கற்றதுகாண் டோழி: 

கேவலா ச்அவிதம், 

திருவருட்பா, 

சுத்தவேதாந்சமவுலமோ3 எச த்தசிச் சார் சராசயமோ, 

நித்தசாசாந்த நிலபநுபவமோகிசழ் பிரமுற ரன்மேன்மு 

டிபோ, புச்சமூதனைய சமரசச்ரதுவோ பொ சரிய os 

திலமெனவே, ௮ச்சகையுணர்ந்தோருரைச் துமை சேச்து 

மருட்பெருஞ் தோதியென் சே, 

திருமந்திரம், 

நூஓுஞ்சிகையமுணரார் நன்மாடாகள் 

நூலதுவேதார்தநண்டசுகை ஞானமாம் 

பாலொன்றுமர் தணா பார்ப்பார்பாமுயி 

ரோரொன் றிரண் டினிலோங்கார மோதியே, 

௮றிவுக்கழிவில்லை யாக்கமுமில்லை 

யஜிவுக்க றிவல்ல தாதாரமில்லை 

யறிவேயறிவை யின் றதென்நிட் 

டரைகின்றனமறை யீறுகடாமே,



. ௪ « ye ௪ 

OBL TT F FiO ரச்ச்லமா்ாராசக த (சை உ க 

என்னும்பாக்களிற் குறிபபிக்தவாற௮ுள்ள அறிவு 

இருக்கெனவும் அறியாம திர்சிய மெனவுங்கூறப்படும். 

இறை யெனவு4 பிரம2மனவும், தஸ்மாகை யெ. எவுஞ், சிய 

மெனவுங் கூறப்படும். ௮ப்பிரமக்தின' டத் தில தரிபதார்ச்தம் 

தமக் கெனவடி. வமின்றிபிபூத்தலின் அவைதோற்றல்மாத் 

திர மூடையனவாம். அகவேபிரமம் சுசாதிமுதலியன வின் 

றியதாம். அவளறுள ரவசதமென்னு பிறு திபல்வே௮௮அவயஙவ 

வடி.வமரம், விசாதிசமாகியரடுபிருதிவி ௪ச்துவ முசல் நாத 

தத்துவ மீறுபுள்ளவையாம், சுசரதிகமாகியம கல் தன்னைப் 

போல்மற்றென்றிருச்தலாம், இப்பேதங்களற்றாச்சாமானிய 

விசேடனங்கட்கு ௮திஷடானமாகவும் உபாகான மாகவும். அதில ay ay 
நிர்விகாரமாசவு முள்ள து (ரமமென்றுணா்தல் வேண்டும், 

HUD rin DF 5B, & FGI, ஆனந்தம், ந ச்தயம் பூரணமென் 

னணுமைச்தி௨க் சணத்தைபடையதுஇங்லைச்திலச்கணங்க-க் 

குழுறணாக வுளளனஅ௮சத்து,௪டம், அக்கம், ௮0 தீதம், கண் 

ட. மென்பனலவாம், சத்துமான்றும், சீவன், ஈசன்,கூடஸ்தன், 

(ரமம் எனநான்குித்தும், விடபம், பிரமம், வாசனை,முக் 

கியம்,சிசம், அன்மா, அத்துவிதம், வித்தையென யெண்வி 
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உபசாற்தம் பெறுதலெனவும், ச க்தசகலர் துரியவிலாசமாத 

லெனவுங்கூறுவது, 

ஆன் மாக்கள் ஆணவமலகதால் தன்னையும் சிவனையும 

அறியாது கிடத்தலைக் சருணைமேலிட்டால் செவன் பஞ்சக 

ருத்தியலிலைகளை இருவிஎ யாட்டாகத், தனுகரணபுவனபோ் 

கமாக மாயை விரித்து ஆன்மாக்களை மாயாவுடலில் விடுவி 

ச்துப்பக்குவம் வருவித்து அன் மபபிரகாசம் விளங்கவிளக்கி 

யருளும் மேய்ப்போருஞண்மையைச் காமிகாதி வாகமங்க 

ளிற் கூறுவதே சுத்தடித்தார்தமாம், 

வேதாந்த போதாந்த ராதாகக யோகார்த கலாஈத 

மென்னுஞ் ஓஒடார்சங்கள் சத்துவநீக்ரக வாயிலாகக் 

கடவுணில் முதலிய புருஷார் ச்சமடைவதற்கு நிமித்த 

காரணமாயுள்ளவையாம். இவவெல்லா மதசன்மார்க் 

கத்திற் கூறப்பபுவனவாம், இவையனைத்தும் சுச்தசன் 

மார்தானுபவலேச இத்தி பேதங்களெனவும் கூறுப, 

இது சத்துவகுணத்தின் இடஉட்டுயார்சக்தாலாயபயன்.



௩௬ | OBL சமாச சத்தசன்மார்ச்க இபி௯௪, 

இச்சமய மதசன்மார்க்கத்திலடங்கிபது SHB om BSN 

சமுங் கடவுள்நிலையுமாம். சாகாச்சல்வியம் ஏமூத்தி 
’ ௯. ‘ - ச e a ௬ a . [ 

ய்ஞ் சு த்தசன்மார்ச்க த்தில் கூறப்படிம, 

இரு வருட்பா, 

க அதங்குலவுதோழியிங்கே நீயுராதகசவார்ததை 

யறிவறியார்வார் சதையெகனாலெளிலிம் மொழிகேள் 

உறங்குவதம்விழிபப துபின்னுண் ணுவும்மீர த்த 

Bi Ba Gi wai (Fai gk oY Lton பெறு அதுமாயுழதும் 

மறங்குலவுமணுக்கள பலர்செய்சவிரதக்கால் 

LD BH GOR COD HH KO ODM TUS HHS GELB AT LIM oe 

இறங்கலிலென்பேசு கலாலலன் பயனே ஈடஞ்செய் 

யிறைவாடி GO Gud je Ban mom wa Com.” 

என்றுகூறுவகறிக 

சுசதசன்மார்க்கம். 

திருவருட்பா, 

 குச்தபரமுசல்கான்கு மவற்றுறுன் னான்குர்து1ய 

வொளிவடி.வாகத்துலங்குமொளனியளிச்கே, நித்தபரம்பரஈடு 

வாய்முதலாயம்தமாய் நீடியவோர் பெரு£$கமேலாடிய பே 

சொளியே, விக்தமுற௮ுஞாத்தபரலோகாண்டமனைத்தும்விள 

க்கமுறச்சடர்பரப்பி விளங்குகின்றறடேோ, சத்தியஞஷானான 

ந் கச்சித்தாபுகம்பொதுவில் தனித்தசடத்தாசேயென் சாற்று 

மணிர் தருளே ;--



ஒடாஈக சமார சுசுகானமராரர சிபிஐ நளி 

“சதசனமராசசச்ரகசரரிவெரியெப 
| 

Ud wos THY FaBis tl ht ot hot@ in i 

மந்தி 2 a ரிம் 

கு வ ~ சுசசசதிற ப சரமேம சாகச மாகு 

TFT HY சேவ ௩ bO EAN I TIT Ag ¢? பி 

FF BFHROM துரிய ர்க [7 7 

7 சசுததிலிப Lf oat BI GToF LAO oll [போ — 

#1. HAGa tHe Gat wort soi sin bs 
1 

। பகுறுகாடசி பகலவன் 

G ) னடரு௮ுபாயையினாலி ரள வர 

அட Ay! DI Gt 7 03! சற வியலயமே 

ry ௩ o 
\ சரியை ul [னி Ful h ழூ wit o மன்ற (2 // 

ஒரு ஈு > 
» of COI a otio Fly Ba 1/7 கடவ உக 

~ cr 
ள் வரியை னெளிம J i மேலெ g oo) UT BID 

தெளியதசெளியுஎ சிவபதந சானே — 

மேற்கு ஈச LIT 4. oMtl y) குறிபபிசகு & hh DO wot gi 
rn . 

a FIA DNT FT EMO a மாமு — 

சுத்தம்--ஒன்னு மலஉாசத,௮த பிரகாசம் உட்டணஞ் 

சோபையென்னு முககுணததைய முடைய ரூரியனைபபோ 

லருள பரை யானத மென்னு மூன் றிலககணத்தை யுடை 

யது சளி, சோஃப, பிரசாசமெனு மூன்றனுள் பிரகாசம் 

சாரண ப சோபை சாரியகரரணம் அக்ரிகாரியம, காரிய



௩ Sf ஷடாரத சமரச சுத்சசன்மார்க்க தீபிகை, 

௮க்மீபிரகாசமத்தியில்கடவுளின் காரியமாய் ௮திதாரததிலிரு 
க்கிற வீருளாகிய வள்ஞா னாதிகளை ப்போக்கி அன்மஃ பவ 

த். த வருவிப்பதாம, ஜீவர்க ளிருளில் மயக்கமுற்றிருஈது 

வ்ளக்கொளிகண்ட வக்கணமே வதன்மய மர்வதுபோல் 

சுடவுளின் சோபையைக் சண்டவுடன் பஞ்சகிருத்தியங்க 

ளுஞ்செய்ய அதிகாரிகளாவா என்பது சக்சுசன்மார்ச்க 

வாச்சியார்த்தம். 

கடவுள் பிரசாசமெஙகு முளளதா லெச விடத்தில 

ஜீவர்கள் சொடபுலை லிடுச்து விசார, செய்கிரார்சளோ 

அர்தவிடத்திவ் கடவுள் ௮வரஅகாரண வுருவமாகிய பிரகா 

சச்தல் நின்று GA Wat a cor Bl ஒளிவடி.வாய்த் தோன்றி 

யனுக்கிரகிப்பதா சபாஙம என்பது சுத்தசன்மார்க்க உட்சி 

யார்ச்தம். இதற்குப் பிரமாணம் துருரரன்னத்தை மஞ்ச 

ளில் ஈனைகது age Sauron தூ... மேற்படிசுன்ன ச்தி 

லொரு முனையைக்காட்ட நான்முழுவதம் சிகப்பாய் வீட 

வ.து போலாம். இச்சு ச்தசன்மார்க்ச1 மூவசையாம், லை 

பூர்வம், உத்தரம், பூர்வ௨த்தரோத்தரங்கள் 

பூர்வம்--தலை பூர்வ சம்பந்தத்தால் பெற்ற பெயா 
௮. பூர்வஞானமெனும் நெற்றிக்கண்ணால் பார்த்தல், 

உத்தாம்--கால் புருவ ஈடுக்கண்ணால் பார்த்தல் ௮.து நெ 

ற்தியின் மத்தியிலிருப்பது, 

பூர்வம்--சிருட்டி, திதி, சம்மாரம் திரோபவம், 
அறுக்கரக மென்னும் பஞ்சகிருத்தியங்கட்குங் கரத்



AR FAB AIDE PERT MIOTI GH Blooms, ௩௯ 

சாலாக வழங்கி வருகி பிரமச, விஷ்ணு, ஈசுதிரன 

பேடன், சரச, னேன்னுர் சுச்துவங்களில் கிருஷ். 

ற. பில் BS, சி.ந.ட்டியில்சம்மாரம், சி. ரஷ்டி பில் BGC ot 

பவம், இரருட்டியில் அர க்கிரகம் என DIED HG ETB 

௮ிரிர்க சச்துவம். இருபச்தைர்தாம். அவற்றை அறு 

பத்து crating GM பெருக்கிய காவெங்வவவே 

அவ்வளவு காஃபரியம்சம் சச்சதேகிமகா சசாசிவாநு 

பவச்சைப் பெற்றிருபபா, ச ச்ததேகியாக விருக்கூம 

வருஷத்சொகை மோச்சம் ஒருகோடி அறுபதுலட்ச 

மாம். இச்ஈச்சதேகியால் குறிக்கபபட்_மார்க்கம .. தீ 

தரம், 

உத்தாம்-சத்மார்க்கம். சதசசென்பாதன் பரிபாலைப 

பொருள் அங், சில, வு, பம், ௮, விக்து, நாத, 

Gio, UA, pio, aA, amr, FES, AFM, Pot gw 

நித்தியம், பூரணம், ஏகம், பரப்பிரமம் ஈதர்னம், சாந் 

தம், சத்தியம்; ஜோதி, வாய சிவாயஈம, ஈமகிவய, 

அ, ௪ ஊ, ஐ, ஈராரயணாயஈம?, சிவோகம், சோகம், 

முதலிய சமய மதல்களில் குறிக்கப்பட்ட மந்தர தந் 

தர இரகசய, வாசக வாக்கிய, வசன, அ௮க்ஷ£ரசுச் துவ 

மூதலியவைகளாம் இவைகத்தத்தின் வாச்சியார்த்தம். 

பூர்வ உத்தரோத்தரற்கள், பாவனுதீதம், குணாதீ 
சக், வாச்மொதீதம் இலட்சியாதீதம் என்பனவாம், 

“இக தச௲௲ன்லட்சியார்த்தம். அலைபிக்கு ஆன்கா, 
சரதம் பரப கபரரைம் ஈ THES oD Di ww Bar 7%, wm ov



௪0 QR THA TILT T நசதசனமராசக தா 
x eo 8 

உ ச 3 

பிர தூசத்தியாபு௩ உரக ரிவழ மாகின்றன, இது 

அலக்கு உ கரரசயாயம பூவ ந்யாயமாவது எலலாக 

கிகிதுவக்கட் nu Lr FS மகச்தும அகபபுர ததும 

பு) பபுறத்துப ளி ஈங்ித் தத்துவங்களை ௧ தன்வசப்பறு 
ரு . ச ப ப் ச ௪ 

சக்திய கொழ்வாளஎச செய்விக்கும். சுனிக்துக் தன் 
‘ 8 ர் € [ஜு ம் 

5 . a ச * ச 

னே காதுச் சேர்க்கிர படியால் ஈது சக்க 
0 உ ச ரு க க % . 

னப சுச்துவங௩ உ ரத்சியாய மிருகமும், இவவிரண் 
ரர . ro க டி . ry 2 . a 

6h Addin, FTA பாம வண்ணன பாாம்வாசகரக 

BA MI WTI MIDE o3 Mar, Haim Door all a 4 Lb v1 DT DI 
(be , UY c . க் ” 

ச ~ க். 

பிரது ரூரியபபிரகாசம்போல பிரகாசிபபது, மாது 

சதகம் இயளிராண்டு், வார்ரியஉட்டுயமாப்ப்பாவிா கட 
சழ) 22 50 பரநாத, அபரவிர து அடபராத, திக்கிராநக, ௮கிச்கிா 

ந்தமென்னும் பிரகாச ங்களும், ஸ்தூல சூக்கும, காண 

மகாகாரண, பிரணவ, சத்தி, சலாகம, மகநதம, கவி 

நத, விதம, IDG BIL, மசாவிண், மாகாபாரிரணவம், 

ON BI, நாதர், பலா, சிவம் ௮ருளென்னும் விண்ணின் 

வியாபக MW MINT OG oh ரராகாரண அசரதகாரரை 

HT TOM LOL Aloal nit ip, 

oN ச 

ந 9) வடம்...../7 வ 

மண்முதலார் துத்துவத்திறறன்மைபலகோடிவயங்கு 

சத்திக்கூட்டச்சால் வர்தசனவோரனந்தம், பண்ணுறுமத்தி 

ண்மையுளே திண்மையொருகோடி, பலித்தசத்திக் கூட்டத் 

சாற் பணிச்தனவோரன* சம், எண்ணுறுமித்திண்மைகளு



ஷடாந்த சம-௪ சுத்தசன்மார்க்க தீபிகை, ௪௧ 

மிவற்றினது விகற்பமெல்லாம் தனித்தனிகின் றிலன்கரிலை 

புரிந்தே, விண்ணென்னும் படியவற்றிற்கலந் துகலவா துவிளை 

யாடுமடிப்பெருமைவிள ம்புவதார்தோழி. 

“விண்ணிடத்சமுதென்முப்பூவிரிய வதிலொருபூவிரிய 

வதின் மற்ளொருபூலிரிர் திடவிவ்வைம்பூக், கண்ணிடத்தேபிறி 

சொருபூ கண்மலரவதிலேகட்டவிழ வேறொருபூவிட்டவெழு 

பூவும், பெண்ணிடச்சேரகான்.காகியாணிடத்தேமூன்றாய்ப்பிரி 

விலவாய்ப் பிரிவளவாய்ப பிறஙகியுடல்கரணம், ஈண்ஃனிடத் 

கோரக் தியற் றியதில நடுநின்றுவிளங்றும் ஈல்லதிருவடி.ப்பெ 

ருமை சொல்லுவதாரதோழி, 

விண்-சிதாசத்தில்முகலில் ௪ரசபை, பொற்சபை, ௪ச்த 

ஞானசபை யெனுமன்று பூவிரிய அவற்றின்பிரகாசத்தால 

ORL FM LIU SOF HET EM LONE FET DT SAGO எமபு 

விபு பட்சங்கவின் பக்ககரும௫ருட்டிகளால் மற்றொருபூவீரி 

ந்சது. ௮அதுகாரிய அக்நி பிரசாசமாம். இப்பிரகாசத்தால் 

அண்டத்தில் சோமசூரிய அக்கிபிரகாசமுண்டாயின, பிண் 

டத்தில் மனம் ஜீவன் ௮ன்ம ஒளியின் சையோகமுண்டாயப் 

ற்௮ு ௮துசாமானிய சம்பர்தமுறறுச் சப்ததாதுவாய்ச் சிரு 

ட்டிக்குக்காரணமாயது, இச்சிருட்டி சாமானிய விசேடணத் 

தாற் மாலதேகங்கட்கு" எ ஓம்பு, மச்சை, இரத்தம், தோல், 
மாம்சம், மேதை, சுக்லெம் என்னுர் தாதுக்கள் பெண்ணி 

டத்தேரான்காகி ௮ணிடத்தேமூன்றாய் பெண்பாகத்தில்கலை 
ரன்கு ஆண்பாகத்தில் சமன் ௮ு.அுகஏழுங்கூடி (௮ஃதா 
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௫௨  ஷூடார்த சமரச ஈத்தசன் மார்க்க தீபிகை, 

வது பெண்ணிட த்தில்கான்கு பிருதுவி, அப்பு, தேயு, வாயு 

வென்னுஞ் சூரிய சந்திர ௮க்கி இயமானனென்லு முயி 

சோடு சோந்து சுரோணிசமாய்; ஆணிடத்தில் ஆகாசம், 

பிரகிருதி, ஆன் மவுணாச்சி ஆகமூன்றும் ஒருமித்துச் சுக்கில 
மாய் அறிவு சத்தி வித்து என்னும் பாசத்தோடு சடித்து 

ஐர்மணியா) யிருத்தல். இது ௮ன்மா, சீவன், கரணம்,இர்தி 

ரியங்களோடு சையோசசம்பந்தமாயப், பிரமாதா, பிரமாணம் 

பிரமிதி, பிரமேயமென்னும் பிரமாசகூடஸ் சு சீவசேதனங் 

களை வியாபகவ்ளக்கத்தாற் கூட்டியும்பிரித்தும் ஈடு£ன்றும் 

விளங்கும். அதலின் கடக்க சொருூபலட்சணங்கள உத் 

தற்கும் கேட்பதற்கும் எழுஅதற்கும் ஒண்ணாதென்பனு 

சுத்தசன்மார்க்க பூர்வஉத்தரோ சதரங்கள் — 

சமவாயசம்பந் தசமரசம்:....- 

சமரசம்-எல்லாவர்தங்களினத ௮௩ தமுர் சனககுப பூர் 

வமாக்கித்தான் உச்சாச்திளின்றும் மருலியது.இசற்குர்யா 

யம் விந்துபரவிர்துவென்னு மிரண்டைய மறுக்கச் சு EO 

ந்து வக்ததுபோலும், சிவம் பரசிவமென்னு மிரண்டையு 

மறுக்கச் சுத்தசிவம்வர் த,துபோலும், சன்மார்க்கஞ சவசன் 

மார்க்கமென்பவற்றை மறுக்கச் ஈத்தசனமார்க்கம் வரு்தது, 

இதுஷடார்த சமாச சுத்தசன்மார்க்கமெனக கூறப்படும். 

சமயசன்மார்க்கம் மதசன் மார்க்கம் மென்பவற்௮ளடங்கிய 

சன்மார்க்கமனந்தம், ௮வற்றிற்சமய சன்மார்க்கம் முப்பத் 

தாறு ௮வற்றைவிரிக்க ஆறுகோடி.யாம், ஆனறுகோடி.மர் இர 

ககளுஞ் சமயமதங்களாசுக்கூறுப,



ஷஒஃடாரத சமரச ஈத்கசன்மார்க்க பிசை, ௪௩. 

சாமானியலவிசேடசடீரசம்:--ஒன்று பலவாகச் சமயமத 
ங்களில் வழங்குகிற கருச்தர்கள், மூர்த்திகள், ஈசன், பிர 

மம், சிவ முசலிய தத்துவங்கள் காலப்பிரமாணபரியாத 

பிருப்பதேயொழிய வதற்குமேலிரா. ௮துபோலஷடார்த 

வனுபைவங்கள் ஒன்றானும் காலம் இடம் முதலியவற்றால் 

வேறுபடும், ேசார்சுசி சதார் தமன் னுமிரண்டில் Cal art 

தத்தில் போதார்தயோகாக கமும், சிசதாந் தத்தில் சாதாந்த 

சலார் சு ழமடங்கிவேதாஈ ௧௫3 சார் தமென மருவியது, இவை 

களின் விசேடம் ஏகம அனேகம், ௮ தாவது சமயச்தில் 

சிவம்,ஏகம் பிரமம, அனேகம், மதத்தில் பிரமம்ஏகம் பரவி' 

ந்து பரராதம்அனேகம் சமயாதிீதச்தில் பிரமம்முதல் ரத 

தபபிரமம்வரையில் அனேகமென்றுகூறுப. சாசாரணபாக 

தீதில் கடவுள் ஏகம் சீவர்கள் அனேகம், ஈச்கசன் மார்க்கக் 

தில் கடவுஎஏகம் ஈச்சமாதி தேசச்தைப்பெற்ற ஞானிகள் 

னே ௪ம். 

சமாசதர்மம்அருள்வேளி.-- கர்ம என்பது ஜிவசாமம் 

குலசர்மம் சாச்திரகர்மமாம். இ௱ற்றின்உண்மை .நன்மா 

வின் கன்மையாம். தன்மை-அன் மாவின்சுபாவம், சுபாவம் 

ஆன்மாவி னியற்கைகுணம், இயற்கைகுணம் சயை, சயை 

என்பது அ௮ருட்சச்தி. இகனைவிருஷபமென்றும், அதன்௩ன் 

மையென்றும், அனாதி இயற்கையென்றும் பாஞானமென் 

௮ம், பூரணநிட்டையென்னம், ௮௧ர உசரமென்றும், ௮ 

ணடனமென்றும், ஆன்மநெடிழ்ச்சியென்றும், தன ம ௮சை



oe OLI-ThG TIT HADI MOTT AS BIT oT, 

வென்று னி] han வெளியென்று!். கூறுப, இவருள் வெளி 

யின் தருமசதால அசாதாரண HFT rant ar வுடலிலிருக 

இற அ௮ண்டசதில் அன்மா G pn BND) NOT ஸ்சானழகில் 

சோடி சூரியப் பாகாசமுடையாா ட, இருபபிடம்சால்பாகம் 

பொன் பையுக்காலபாகம, ௬, தமவண்மை ௪லா சவண்ணம் 

சால்பாகம்நெற்றிபிலஅன் மவிள BEL AM ost Git, சைப் D5 Bl 

அ மிவு, பாலம், முச்சுடர், முப்பாழ், Cnn Saar, Kure 

தானம், சாபாச்துவாாம்., பாச மருகரி, பு நவம 9 இழுல மெ 

னக்கூருப, துவவா௮ உடியத வடா சான் மார்க்கமெனுஞ் 

சிற்சபை, சமாச சன்மார்ச்கமமெனும பொர்ச, ப, சத்த 

சன்மாச்சமெனுஞ ஞானசபை, அஃகாவது அன்மபிரசா 

சமாம், அபபிரகாச௫ அகரளளிருக்கும் (சாகாசமேகடவுள் 

அதனைளொளியி னடைவ நடனம். அன்ப பாரரகாசச்தை 

மரை க்கமாயா சத்திசள 7 படு “en Fil ண்டு அ 1௪, Dit, 

ba ம், பச்சை, சிகப்பு, ௦ உபரனமை, வொ ண்மை. சலபபாம 

அலைமுரையே மாமாயா, மாயா, தய்யா, பார, இர்சர, 

ஞானா, ஆத ஷி] நிய சத Pam. ர 6 திகளி. hd tQin சில! 

நீக்க மென்னப்படும். இச்தினாநீச்சசகால் சமான் 

Ll Gh Bas. ag Bum Resi அன் நின்விபரம், 

சு வர்ணதேகம், பிரனாவதேகம், ஞானதேசகம். 

சுவர்ணதேகம்--௮ணுபரமாணுபட்ச காரியரூப பரத் 

அவ ப.ரஅறிவு,



- . ச உட ர 

ஷூடார்காரமார ரத்கான்மார்க்க சரிகை. ௪௫ 

பீரணவதேகம்--சமபாிரு கிபட்ரகாரியகார ணரூா 

பாம பாச். துவ பரம்பர மிவு. 

ஞானதேகம்--விபுபட் ர காரரைரபபரா(பபரத்னுவ பரா 

பாஅறிவு, 

இம்மன்று ம்பொன்னின்வண்ணம்.பதினாறுமுதல நாற 

நெட்டுமாற்றுக்கடர்தமாற்று, பன்னிரண்டுவய/ டையதும் 

சாகாச்கால் ௮ நபவச்கைப்பெற்று OQ 5 Ll Lp HOV St ட்டுவரை 

யில் சபதமய தெரிசனச்தால் பிணிழப்பின்மையும் ஈரை 

திரை உரைபடாததும் மலம்சல சின்மைபும், ஆகாரம், நிச் 

இரை, வேர்வை, காகம், சாயை ரோமம்வளர்ச்சி தாழ்ச்சி, 

முதலியவை இல்லாமையுமாம்; தேகரதோற்றிபு௩ தோற்று 

மலுமாயது, 

சமரசா வுபவம்---௮ணுபட்௪ பரமாணுபட்சத்தில் வி 

ற்து பாலிந்து, ஈச கமாயைகடர்சது; பாதாதம் சுத்த மகா 

மாயை கடற்தர பவபேதம்.சம்புபட்சச தில்பிரமன்னிஷ்ணு 

உருச்தான், மயேசுரன், சதாசிவன் விந்து நாகம்.பரவிற் து, 

ப.ரகரதமட்டுமூள்ள ௮நுபவபேதம்: பிரமன்விஷ்ணு, ஈத்த 

மகாமாயை கடர் தஞானானுபவபேதம், உருத்திரன் சித்தனு 

பவபேதம், மயேசரன்௮னர் தனுபவபேதம், சதாசிவன் சத் 

கனுபனம், விந்து சிதானர்தனுபவம். நாதம் சதானந்தனு 

பவம், பரவிற்று சச்சதொானர்தனுபவம், பரசாதம் சிவாநுப 

வமாம் |
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சாரசாறுபவரிந்தியேகம், 

காமசித்தி, யோகசித்தி, ஞான சித்தி. 

காமரததி அரிமா, லகிமா, மூமா பிராததி, கரிமா, 
’ ர ஈர , ப . Diet Nui, F749 Baio, VAs gain. 

க ர a » ச ௬ 

யோக௫ிச்தி அஷ்டாய்சயோகாாசனச்சால் அபத 

நான்க தி இகளு உ சன் a 5H FHS BOO டத் துகல், Bon a 

Por mam Cras ar gio, சங்கற்ப குளிசையிலைமாம், / 

த்த 19 ட றி, தர இக க 
PIDTELOIOT THR BMN TN IS TOG TSN Mat an (He oF g PET IO 

பன்னிரண்டு ரரலபுமாகல் நாறரெபட்டு வருஷ இற்றாள்ளாக - TOVIND MAB OR LP BM LT Vow 0 OH Os th Mrs) 
ரூ ர ° ' ச . 

Aig av BANE a தி ராங்கு டது கரட், 

ஞானசித்தி அறிவு நான்பாடி.பாகிய சுச்சசன் மார்க்க 

ஞானைஅபவம், அறுப: அராலாபிஈஞ் சத்திபுர் தன்சு தற்கு 

ரத்தில் ஈடச்துகிற ஈர்வமசா?ஃ தியாம், இரசவாதம், பரிச 

லாதம், தூபபாவாதப், சாறுவாகம், உபரசவாதம், வாக்கு 

வாதம், அசக்ஷாவாசம், சங்கற்பவாதம், மர்காவாகந், து 

இிரவாதம், புர்ஷிசுவாகம், தூளனலவாதம. வாபுபிரேோரகவா 

தம், தேவாங்கவாசம் என்பனவற்றால் மகாரசித்தி சம்பவிக் 

சூம். இவை ஒளஷனி சம்பந்தச்தாலும் குருசம்பர்தச்தா 

லும், எழுத்அகள்சம்பர்தச்தாலும், தியானயோகசம்பர்தா 

STON, மலாழத்திரசம்பந்தச்தாலும், பாக தூளிகைசம்பர் 

தச்தாலு 6, சுலாசசம்பந்தச்தாலும், மூலதாது, சீவதாது, 

சீவ; தாது மலசம்பக்தச்தாலும், உபாசனாசம்பர்தச்தா லும்,



ஆடாசர்த சமாச சத்த MINITHA BMS சய 

ூசதானசம்பற் தச்தாலு 5, & சஇச்குர், கசன்மார்ச்கத்தில் 
. ச ¢ க் 6 9 

பபேதாபேச விலக்கணங்கள வியாசாதிகள் பூவ உச்தாம் 

மாஸ்சற்களில் கூறியதுபோல் ஈஈதகசன்மார்க்கததில் கற்ப 
* ச் _ ௬ * {> " . 

METI, FHS MLIG HTM STDF, Gi, யோசிததி, ஞானசித்தி 

லேசங்களில் ஞானசிதியால் ௩ றுவதாம், 

சாதாரணசாமானியசங்க£பய கய toe. Mow Gy art 

கன ரூடராப் 2 லகச்இில் wtpra oats GLH கொடுக்க 2 Ct ' தீதில் (12 » Ay vy a) 1 o/ TS AH 

ஞூகாலம். இடபம் எவ் பதன்பெபொதுள் தருமஸ்வரபமாம், 

தரு மஸ வரா ரம் சுயையாம, 

சாதாரணவிசேட சங்கற்பம், இச்சஙகற்பவாகததால் 

நீனைப்பு மாப்பு சனனமரணமும் இறஈதாலெழுக௮ம் முத 

லியவற்றின் நீயாயங் கூரப்படும், நீளைப்புமறப்பே சனன 

மரணம், நனைப்பன்பது சத்துக் கூறுபாடுமேலேறிவே 

ஜென் எறப்பற்டல் இதசகலம். விழிப்புமேலேறல் பிரஞ் 

ஞஜையோடிருத்தல் என்று கூறப்படும், மநப்பென்பது தத் 

Hus Hor yA ௮திக்கிரமிச்தல்இதுகேவஉம் தூக்கம், கீழ்ச் 

செல்லல் பிரஞ்ஞஜைபில்லாதிருத்தல்என்றுகூறப்படும், ஈண்டு 

கூறியபடி. ௮ணுப௯£ அபக்குபசி.ரட்டிபில் எழுவகைப்பி 

றப்பாம். கற்பத்தில் ஐந்துமாகம்வரைாயில் குழவியாயிருப்ப 

தொன்று, ௮வயவாதி - ற்பத்திகாலம் இரண்டு, பிண்டம் 

வெளிப்படுக்காலம்மூன்று குழச்சைப்பருவசாலம் கான்கு, 

வாலப்பருவகாலம் ஐந்து, குமாரப்பருவசாலம்.ஆ.று, விருத் 

தப்பருவகாலம் ஏழு, அன்றியும் மனோவிருத்திசாமம், வெ



௭.௮ ஷடாசக சமரச ,ததசன்மார்ச்க தீபிகை, 

குளி; கடும்பற்றுள்ளம், மானம், உவகை. இவற்றையொ 

மிச்தலென ஏழாயிருத்கலின் மனோசங்கற்பங்க ளெல்லாம் 

பிரவிகளாம். காரணப்பிறமப்பு ஏர சூட்சமப்பிறப்பு ஏழு, 
ஸ்தூலப்பிறப்புளார, சாக்கிரப்பிறப்பு ஒன்று, சொப்பனப 

பிறப்பு ஒன்று, ஈழுச்திபிறப்பு ஒன்னு, சாக்கெத்தில் சொப் 

பனபபிரப்புஒன்று, சாக்கிரத்தில் ஈழுத்திப்பிறப்புஒன்று, 

சொப்பனத்தில் சொபபனப் பிறப்பு ஒன்௮, சொப்பனத் 

தில் APSE பிறப்பு ஒன்று என பிறப்புப்பலவகையாம். 

இப் பிறபபுகளற்று நி. இசயானந்தமா யருள்வடி வாவதே 

சுத்தசன்மார்க்கச்தில் “செத்தாமொழுச்தனர். சுத்தசன் மார் 

ககஞ் சிறர்சது”' என்றதன்பொருளாம். இஃ தன்றியும்செம் 

பிலே இயற்கையாயுள்ள களிம்பு பரிசனவேதியினால் நிவர்த் 

திக்கக்கூடியதுபோல் ௮ணுப௯்£ Hus Ha GF ho soi Hw 

மாயாகாரிய தேகததில் வாதபித்த சிலேத்துமத்தால் சிறிய 

OQ i Fen தத்துவ ௮பாசத்தால் பெரும்பிணிகளும் வாரா 

வகை சுத்த உடம்பாக்கிக் சொள்வது ஒருவாறான சுத்த 

சனமாராக்கசாதனம். 

சமவாயகரணசமபந்தசங்கற்பம. ஒறறுமை வேறறுமை 

யுடைய மட்குடத்தைப்போல் சங்கற்பவாதம் பலவாம், 

சங்கற்பம், ஐந்துவகைத்தாம் ௮வை கீர்விகற்பம், சவிகற் 

பம், சங்கற்பம், விகற்பம், கற்பம் என்பன. அவற்றுள் 

கிச்சிகற்பம்-கடவுள் ௮றிவு, சவிகற்பம்-௮,தனத வியாபகம், 

சங்கற்பம். யரதொன்றிலும் பற்றின்றி சுத்தமாகவிருந்தகா 

லத்தில் தோன்றியசைவாகிய கினைப்பே முன் ௮சைகின்றி



ஷடாரந்த ரமார ரத்தரன்மரர்க்ற திபிகை, ௪௯ 

அசைர்க அசைவாகிய மேலசைவென்லும் புடைபெயர்ச்சி 

யேக காலத்து மரணமடைய மாட்டோமென்றமுர் தியபிரஞ் 

ஷை. விகற்பம்:--மேற்குறித்தவைகளின் அ௮னுசற் கானம், 

கற்பம்--பிரமராதா கிவகாலஅளவை குறிதகல், 

வி?சடதியாயம். 
: த . : ச ட ச ரு டக 

சங்கற்பம்--அன்மதிருஷ்டி, விகற்பம் சிவதிருல்டி. 

யைச் சர் இததல், கற்பம்-பிரமசதாசிவகால௮அளவை குறித் 
தல்; இக்கற்பம் மஹாகற்பம், ௮/வாமதரகற்பம் என இரு 

வகைபபடும், 
ச . 2 ட _ இ 0 ரி னு . ச இ ௪ 

மஹாசற்பம்--மலப்பகுதிபினின்றுண்டாஞ் சிருஷ்டி 

முதல் பிரமாவின் ஆபுளவரைபில் ஏற்பட்டுள்ளகாலம். ௮ 

வார் தரகற்பம்--சதுர்முகப்பிரமனுடைய ஒருகாட்குரியகா 

லம். இவ்விரண்டெகற்பத்தி எமியே யொவ்வொரு வொடுக்க 

முண்டாகின்றது. ௮து நித்திய நைமித்திக பிராகிருதிக ஆதீ 

தயர்திகம் எனமால்வகைத்தாம். இவற்றுள்மரணமே நித்தி 

யப்பிரளயம், பிரமனுடைய கற்பபுடிவிலுண்டாகின்றஓடுக் 

கமெதவோ அதுரைமித்தியப்பிரளயம், மகத்துவருதல் வி் 

சேடபமியந்த மொடுக்சத்தை ௮டைவது பிராகிருதபிரள 

யம், தத்துவஞானத்தால் யோகுக்குப் பிரமத்தினிடத்திலு 
ண்டாகும் ஒடுக்கம் ஆத்தியர்திகப்பிரளயம். திருவருட்பிர 
காச வள்ளலார் £” எல்லாஞ் OFLU RICH சித்தர் தம்மையுறு 

. . rc . ் : ச ம் போதிறந்தாரெழுவ/””, “செத்தாரெழுவரென்று கைத் 

தாளம்போடு “ஏன்௮ தருவாய் மலார்தருளி.பபாக்களிற், 

சூறிப்பித்தவையெலாம்:* யோகமாந்தர்களுக்குக் காலமுண் 

(



ர் + 

Go ஷடார்ச௪ ஈமாச சத்கசன்மாரக்க தீபிகை, 

டாக வேயுரைத்தேன்”' என்றருளிபிருத்தலின் திருவருட்பா 

ஆவி! இருமுறைகளிலுரைத்தவைகளேல்லாம் யோகமா 

ந் தர்க்கேயன் நி மோகமாத்தர்க்கல்ல,.இதனைன்குணராதார் 

பல பிதற்றியென்பயன், மோகமாக்தர்கள் bo Buses பிரளய 

மாகிய மரணப்பெரும்பிணியால் செல்லும்பிணியாளாசளா 

தலால் இவர்கள் திரு வருட்பாவிற்கனதிகாரிகள், யோகமா 

ந்தர்களென்னும் ஞானஙீஷ்டர்களே ௮திகாரிகளாவர். மனி 

த தேகத்தில் பிரமபதம், விஷ்ணுபதம், உருத்திரபதம், ம 

யேசுர பதம், சதாசவபத முதலிய பதங்களிருக்கின் றன 

வென்பது யோக நாற்றுணிபாம். ௮வைமலாதாரம் சுவ தி 

ஷ்டானம் முதலியன. ஈசனிருக்குமிடம் கண்டமூதல் உச்சி 

வரையிலாதலின் ௮துசவர்க்க மென்றும், இயமனிருக்கு மி 

டம் உக்இிமுதல்குதபரியர் தமா தலால் அதுநரகமென்றும். கூ 
றப்படுதலின் யோசமார்தர்கள்யோக௫ித்திவல்லபத்தால் தா 

ரகயோகத்தில் மேற்படி பதங்களின் மேற்சென்று அமிர் 

தத்தையுண்பதே சாகாத்தலை, வேகாக்கால், போகாப்புனல் 

என்று கூறப்படும். இங்ஙனே மடைவதே இறந்தாமெழுந்த 

னரென்பதன் கருத்தாம். ஞானத்தியில் பிரணவவனு நீ 

தானஞ் செயபுமிடத்.அப் பிரணவமேவில்லும் சீவனே ௮ம் 

பும் பிரமமேகுறியாம். ஞானயோககாதவுபாசனை பினால் ஈத் 

pb பிரணவம், ஞானமென்றுக் தேகூத்தியுண்டாம். 

திருவருட்பா. 
 துரியமலைே மஓுளதோர்ஜதோதி

வளசாடு 

தோன்று மதிலையரஈடஞ்செ ய்யுமண
ிவீடு



ஷூடாநத சமரச சத்தசனமார்க்க இபிகை, சு 

தெரிய மதுகண்டவர்கள் காணிலுயிரோடு 

செத்தவெழுவாசென்றுகைத்தாளம்போடு,'' 

: ஒற்காரவணைமீஅரானிருர்ததருண 

முவந்தெனதுமணவாளர்செவர்தவடிவகன்றே 

ஈங்காரப்பளிக்குவடிவெடுக்கெதிரேகின்றா 

ரிருந்தருள்கவெனவெழுர்தேனெழுர்திரு ப்பதெனநீ 

அங்காரமொழியென்றாரொழித்தனனப்போது 

ஈரன்றானோ'வவர் தானோ வதிர்திலன் மூன்குறிப்பை 

ஊங்காரவிரண்டுருவமொன்றானே மாங்கே 

வுரைத்தவநபவந்தோழி நிறைர்தபெரு வெளியே,” 

மேற்கூறிய பாக்களிற் குறிப்பித்த படியாதலே சுத்த 

சன்மாரக்கபயன் என்னுஞ் சாகாக் கல்வியென்றுங் கூறப்ப 

டும். 

திருவருட்பா. 

இறந்தவர்கள் பலருமிங்கே யெழுகின்ற தருணமிதே 

யென்னவாய்மை, அறந்தழையவுரைக்கின்ற வார்த்தைக 

ளென்வார்த்தைகளென்றறை கின்றாரால், மறந்தசிறியேனு 

னுரைக்கவல்லனோ எல்லாஞ் செய்வல்லோயுன்றன், இறக் 

ததிருவார்த்தையெனத் தெரிர்திலா விம்மனிதர் மதித்திற 

மை யென்னே. 

செத்தாரையெல்லார்திரு ம்ப”௪ முப்பு.தலிங் 
கெத்தால்முடியுமெனிலெம்மவரே - இத்தாம் 

அருட்பெருஞ்சோதியதனால்முடியும் 
தெருட்பெருஞ்ச த்தியமீதே,



(pe. ஷடாந்த சமரச ஈக்கசனமார்க்க இபிசை, 

இருமந்திரம், 

செத்தார்பெரும்பயனாவது வேதெனில் 

செத்துநீர்சோவது இத்தனைக் கூடிடிற் 

செத்தாரிருந் தாற் செகத்திற்றிரிமலஞ் 

செத்தார் வமாகியே சிக்கர்காமே, 

சிவயோகி ஈனிசிதைர் அடல்விட்டாற் 

றவலோகஞ் சேந்து பின்கான்வர்அகூடிச் 

இவயோக ஞானத்தாற் சேர்ர்தவர் நீற்பர் 

புவலோகம் போற்றுஈற் புண்ணியக் தோசே, 

மேற்கூறிய பாக்களிற் குறித்தபடி குணம்புதைய உயி 

ரடக்கங் கொள்ளுதலும், மலஞ்சாதலும், உடல் சிதைந்து 

நடுத்தலும், வாக ர சைகனியங்கள் அஸ்தி பாதி பிரியரா 

மரூபங்களாலும், சாக்கிர சொப்பனருமுத்திதுரியம் துரி 

யாதீதம் மூர்ச்சை மரணம் என்னும். அவஸ்தை பேதத்தாலு 

ம், பல்வேறுபட்டுப்போகின்றமையைஉணராதுவீணேஉடல் 

உறக்கநிலையில் ௮லையும் மோகமாந்தர்கள் கூறும் பொய்ம் 

மைவழக்கையொழித்து, யோகியர் சைவ வைணவ பிரம 

செளர சாத்தமுதலிய சமயவாதியர்களாலும் அநுட்டிக்கு 

ம் சாதாறுசர்கான உபாசனையினாஓும் திமானயோகங்களின் 

முறையே சொருப நிட்டையிலும் சகசநிட்டையிலும் காம 

வெகுளி மயக்கம் என்னும்பகையை யறத்துப் பொறிபுல 

னை வென்௮ வீடுபேறடைதலும், அதனைசத்தன்குணத்தோடு 

அடங்கியிருக்கின்ற கடவுளுடையசத்தியைப்பார்க்கின்றவர் 

களானெரூ ர்கள்என்பது உபநிடக்கமதாராகலின் ஞானம்
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ஆடார்தக சமாச ஈச்சுசன்மராச்க நபிகை, (BH. 

புதைச்க உயிரடச்கறி கொண்டசதெனலும்: அக்தியான்ம ப 

ரிச்சேதக்தை விட்டுஅசாவது எீஎன்பருசமஉுகளால் கட் 

மிண்டி ரந்த (டி. பவிழ்கலே LM O07 FB Mya, Gur 

அம் இறற்து சிவத்தோடு இரண்டா சலக்தலும், பாவனை 

மாத்திரமாயுள்ள மயக்சவடிவமாகிய சேவலாவததையிறத் 

கும், விகற்பவடிவாபுள்ள சகலாவக்தை பிறக்கலும், 

பொதுவடி வாகியபொறிவாயுக்களை ச்சோ கருக்குமடஉடம்பு 

அதாவது இலிங்கசரீரம் வேபேரர் உலகஞுேொரல்்௮ததுமே 

செத்தாரிருந்சார் எனவுங்கொள்க, ஈண்டும் எலும்புதசை 

முதலியவற்றால் கருமமாகிய சுயற்றினால் கட்டப்பட்டுள்ள 

தூல உடம்பாகலால் மோகமார் கர்கள் நிக்தியப்பிரவயமெ 

னும் மாணாவஸ்தை படைதலும், கிருதயுகத்தில் பிராணன் 

எம்பழியாமலிருக்குமட்டிம, திரேதாயுகத்தில் தசையுள் 

வ மட்டும், துவாபரயுகத்தில் இரத்தவலிவுள்ளமட்டும், கலி 

யுகத்தில் ௮ன்னவலிவுள்ள மட்டும் ிராணனிருப்பது ஆத 

லால், உடம்பு௮ழிதல் சியதியாம், இதைசிலத்தில்புகைத்து 

விடில் கிரூமிகளாகி பழியும், கஉட்டாற்சாம்பராகும், உடம் 

பைவெறுத்து நிலத்திலிட்டால் புறத்துள்ள செந்துகள் 

தின்றுவிடும். இது மோகமாந்தர்க்குரித்தானவை. வேறோ 

ரூற்றான் உறப்புசின் வைதீசசீலர் பஸ்பமெனவும் மந்தரசம 

ஸ்காரத்தால் ஓமஞ் செய்யப்பட்டது சாம்பல்முதலியவற்றி 

ற்கு. உபலக்கணமாகி நின் நதெனவுங் கூறுவதுமுண்டு;:-- 

எமவித்தை. 
ஏமம் சனசம் என்பன சூரியனைக்குறிப்பிக்கும்பதங்களாம்,



Ber OL KG FIs FHT oniTtss Fens, 

உத்தரம்சாமானியவிசேடசமரச நியாயம். 
சூரியனிடத்தில் பொன்னைப்போல் பிரகாசிக்க.ம் அறி 

வுருவான புருடஜெருவனைளன், அவன்சத்தியன் சோபா 

தச முடையவன் சிவனது அஷ்டஷூர்த்தத்தி லொருவன் 
விஷ்ணுவினுடைய இருப்பிடமூன்றனுள் சூரியமண்டல 
மொன்றாதலின் அ௮ப்புருஷன் மண்டலரோகையால் மூடப்பட் 
டுப் பூகோளத்தில் விஷீவன் விஷீவத் புண்ணியகாலமெனப் 
'பெயருடையவவைன், கராக்திமண்டலவ௨ட்டக்தால் தெற்கு 
வடக்கில் சூரியகோளம் இருபத்து சான்குபாகம் சாய௮த 
னால் ௮துவடக்கே சாய்ச்து அங்கிருந்து தெற்கே புரப்படு 

ங்காலக் சக்ணாயண தாமாதி மார்க்கமெனவும், தெற்கிருந் 
து வடக்கே புறப்படுங்காலமுச்தராயண அர்ச்சிராதிமார்க் 
கமெனவுற் கூறப்படும், சவதேகங்களிலுந் தேவதேகங்களி 

௮ மிருப்பது சத்தியமொன்றே யெனக்காயச்திரி முதலிய 
மந்தரவாதத்தால் சூரியனை உபா௫ித்து அவவுபாசனையின்மி 
குதியால் சூரியமண்டலத்தை பேதித்து உத்தராயணகாலத் 
தில் ௮ர்ச்சிராதி மார்க்கத்சால் கைலாசம்வைகுர் தம்மென் 
ஞ் சுவர்க்கப்பேற்றையடைவதும் அவ்வுடாசனை யின்றி 
அக்கினி ஹோத்திரமுதலிய கருமவுபாசனையால் தகூதிணாய 
ணகாலத்தில் தூமாதிமார்க்கத்தால் சந்தரமண்டல மடைவ 
அம் சகுணமுத்தியாம். இவ்விரண்டிற்கு மதிதமாதலேகிர்க் 
குண முத்தியாம். இவைசுத்தசன்மார்க்கத்தில் உத்தரம் ஏம 
9ி.த்தியெனக் கூறப்படும், 

உத்தரோத்தரம் தேகடித்தி ஏமரத்தி, 
விசேடதநியாயம் சூதம், 

மதசனமார்க்ககளாகய யோகமார்தர்கள் மர்தர,தர் 
, தீர ிதார , மூலாக்கிசிசமர அரோகண தசராடி. ஐக்கிய



ஷடார்க சமாச ஈத்தசன்மாரக்க தீபிகை, பு 

ரேசகபூரககு 1 பக நாத பிரணவ சக்தி௮சபையாரலிய து 
ஙிகபபிராணாயாமத்தால் ஏகாக்ரதலைவாய்தகற் கேதுவாதல் 
போல் சுத்தசன் மார்க்கத்தில் மலசிவசாதுக்காரகிய பெள 
இகங்களினால் காயசித்திக்கு எது வாதல் உக்சரோச்தாரம் ஏ 
மசித்தியேனச் ஈ த்தசனமார்க்ககதில் கூறப்படும், இுதுவிர் 
அதுவின் சாமானிய லிசேடசமவாய சையோகக்தால் ஜீவ 
தாது வென்னுஞ் சூதமாம். இதுபெள இக அ௮ண்டபிண்ட 
ங்கட்குச் சாமானியசாதா ரணகாரணமாயது. இச்சூசத்தின் 
சொருபரூபசுபாவ வியாபக வியர்ப்பிய விசேடசையோக 
சம்பந்தங்களை விசாரிக்தல் வருமாறு, 

(ந LDF on ws )ஈ - பிருதுவி. மூலம் மூலிகை; ம-அப்பு 

சீவன் உப்புகள்; ௪-தேயுதாது, பாஷாணங்கள் : வ-வாயு, 
மூலதாது-உபரசங்கள் , ய-ஆகாசம் ஜீவதாது-சூதம், 

லம்--செவ்வாழை, பேயன்வாழை, கற்பூரவாழை, சது 
சக்கள்ளி, செஞ்சதுரக்கள்ளி,கொடிக்கள்ளி,இலைக்கள்ளி, தி 
ருகுக்கள்ளி, சாயுருவி, கருப்புகாயுருனி முதலியனவாம். 
ஜிவன்--ஏகம்பாசாரம், சீனம், காரம், சூடன், அமுரியு 
ப்பு முதலியனவாம். 

தாது. -௮ஞ்சனபாஷாணம், அபிரகம், அவலபாலூாணம் 
இலிங்கம், கந்தகம், சாட்டுத்தாளகம், கற்கடகபாஷாணம், 
கற்பரி, கற்பாஷாணம், காந்தம், கார்முகில், குதிரைப்பல், 
கெவுரி, சங்கு, சவ்வீரம் முதலியனவாம், 

மூலதா.து--அ௬ சபொன்னிமிளை, அபிரகம், வெள்ளி நி 

மிளை, காந்தம், கற்பூரச்லை, கல்கார், சாஸ்திபேதி, கல்ம 

தம், நீலாஞ்சனம், கருங்கல் GOI SHIN சுக்கான்கல், இ 

ராசவர்தம், கெருடக்கல், ஒடுமுதலியன உபரச௱களாம்,
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MM ST Gl Fy BID. 
QF oy oh QrauM aos, மூசுலாவது இரசம் இரண் 

Let aiagl செவ வாயைபில் ெளிப்பட்டவிர் துசாதம் இதனை: 

அழுரியுபபு என்றுங் ௩றுவர் — 

இச்சூதம் இதுவென்ப.து. 

இரு வரட்பா, 

ஓதஙவடறங்காது மடங்காது தொடங்காது 

வோகையோமடிங்காது மடங்காறு நடுற்காது 

சூதமலங்காது விலங்காது கலங்காது 

சோதிபாசோதியசோதிபெருஞ்சோதி 

ஏகசுமயஙகாது குயங்காது மயங்காது 

வேறிபிறங்காது வறங்காது கறங்காது 

குகமிணங்காது பிணங்காது வணங்காது 

சோதிபாரசோதி, யஞ்ரோதிபெருஞ்சோதி 

இருமற்தி ரம், 

போகத்கையளள வே போகாதுவாயுவு 

மோகதகை வெள்வியுர்ளும் வியாழத்தில் 
ரூதொத்தமென். மூலை யாளுற்சூதனுந் 
தாதிற்குவா று தலைகண்டவாறே, 

கண்டனுகண்டியங் காதல்செய்யோகத்து 

மண்டஉங்கொண்டிருபாலும் வெளி௫ற்கும் 
வண்டியை மேற்கொ ண்வொளனீருருட்டிடத் 

தண்டொருகாலுக்களராது வஙகமே, 
௪ ச் டி ௬ e e . 

௮ங்கப்புணா்ச்சியுமாகின்றதத்துவ 
மங்கத்தில்விந்து வருகின் நபோகத்துப்
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 பற்கப்படாமற்பரிகரி த்தத்தம்மைத் 

தங்கக்கொடுக்கத்தலைவனுமாமே 

பாக்களிற் கூறியபடி இச்சூதம் ஒன்றிற் காரியப்படாது கன 

தரூள் வல்லபத்தா லெல்லாவற்றையுக் தானுட் கொண்டு 

தானாக வாங்கல் விடல் மேலேறுதல் கீழ்ச் செல்லுதல் தன் 

மாட்டும் எதிரிட்ட வஸ்துவின் மாட்டம் அடங்காமையுக் 

தனது ராகாதிகளால் அறுபத்துநான்கு சத்திகளாகிய தாது 

க்களையும் நாற்றெட்டுப் பேதங்களாகிய உபாரசங்களையுர் தன 

அ சொரூபமாக்இக் கற்பூரத்தைப் போல் சான் ஒன்றுமாகா 

அ பிரகாசித்தலாம். இதனைச் சோதி, சுயமபுவெனக்கூறுவர், 

  

சூதத்தின் சாமானிய காரண சிருட்டி. 
திருமந்திரம், 

ஒங்காரியென்பாளவளொருபெண்பிள்ளை 
நீங்காசுபர்சை* றத் தனையுடையவ 

ளாறகாரியாகியேவரைப்பெற்றிட்டு 
நிம்காரத்துள்ளேயினி திரு தாளே, 

என்றபடி ஓம் (௪-,) அகா, உகர, மகர, சகர, வகர, யகர 

மாம் ; இவைகள் அ௮கரம்-உயிர், உகரம்-பரம், மகரம்-மலம், 

இகரம்-சவம் (௪ ட்டசாம்பல்), வசகரம்-வடிவம், யகரம் சூதம், 

இச்சூசமே அண்ட பிண்டமாம், சூதம்-உபரசம், கெந்தி-கார 

சாரம், பொன், ௮ண்டமெனவும், விர்.து, முலைப்பால், நாகம், 

அமுரி, மலம், பிண்டமெனவும், இவைகள் ௮க்சி, பிருதிவி 

பி ரண்டின் சையோகத்தால் பழச்சாறு நாகமாய்ப் போகாப் 

புனலெனவும், அப்பு, கவா இரண்டின் சையே!கத்தால்
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பூீரே நடுச்சாறு வங்கமாய் வேகாச் காலெளவும், அகாசத் 

இன் குழிச்சாறே வழலை நிமிளாயாய் சாகாத்தலை யெனவும் 

இவைகள் “அறு தெருவி லசப்பட்ட சந் இயில் சாறுபடுவன”' 

வென்ற திருமந்திரச் செய்யுட்ணெங்க ஆறு விடங்களிலும் 

உதக வேதை, நிறம், மணம், சுவை, பரிட்சை, குணம்: பகல், 

இரவு ஜாமங்களில் கிற பேதங்களை தெரிந்து உதசமெடுத்து 

HWY EB பூரீர் சேர்க்க அமுரிக்குருவெளவும் (பூ-பிர 
மன், நீர்-விஷ்ணு) மண்ணுஞ் சலமுங் கலப்புற்றுப் பறங்கி 

வைப்பாலாயது பூக்க சுன்னமாம், ௮வை வழலை சவுக்கராம், 

அவைச் சிறுநீராற் காச்சசின்ற வழலை, சணணும்பும், உப்புங் 

கூட்டிக் காச்சசன்ற வழலை, உவர்மண், வீரம், வெள்ளை முக 

லியவை சேர்த்துக் சாச்சசின்ற வழலையாம், இதனையே 

அருரிக்குருவென்பா், இக்குருவால் காய௫ித்திக்குரிய மகா 

மூலிகைகளை உண்ணுவ நு, 

மகா மூலிகைகளாவது, 

சுணங்கன், சோதிரோமம், செந்தா, பாவை, சாயா 

விருட்சம், சாய்கை வேதி, மவில்க்குரரந்தி, கற்றுமரை, ௧௫ 

கொச்சி, கருநெல்லி, பொற்சந்தி, செர்திராயி, நீலவேலி, 

வெண்புரசு, 

செம்பூ மூலிகைகளாவது, 

அவுரி, ஒரிதம் தாமரை, பிளியாணை, கோவை, சிவக்க 

கொடி வேலி, சிறிய ரை, பிடார மூர்க்கி, கரிசாலை, ௮ங்கிஷ 

பாதி, செவ்வல்லி, க௮ஞ்செம்பை, செங்கிரை, தும்பை, 

a பொற்றலை,
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ஈய மூலிகைகள், 

சுரை சரி, பொன்னாங்கண்ணி, சிறுபூளை, விழுவி, 

செழுப்படி, முட்டை, உத்தாமணி, வெள்ளா குன்றி, 

வெள்ளஓகு, வெள்ளைச்சாறணை, வெதுப்படக்கி முதலியவை 

யாம், இம்மூலிசைகளின் சமூதாய குணங்களையும் Big 

நாதத்தாலும, வஸ்அக்களின் சத்துரு மித்துருக்களாலஓம், 

ஒவ்வொரு பூதியங்களும் வஸ்துவின் சோரமானங்களும், இன 

ங்களும், கரு சோதனைகளும், உப்பு, பாஷாணம், உபாசம், 

லோகம் இவற்றின் பிறப்புகளும், நீற்றினம, உருக்ெம், 

செந்தூரவினம், வாணவினம், கட்டினம் முதலிய வினங்கருநம் 

பத்துவகை மித்திரங்களும், படமார்க்கம, வரிபபுதிட்டம் 

ஊற்றின் குறி, அஷ்ட சர்மவாதக் கநத்தொமில்களும், 
° ட் 4 fy 2 4 « * 

கட்டு வரிசைகளும, இனங்களும், அஇக்குருக்களும், குரு 

முடிக்குங காலங்களும், செய£ர் காலம், உருக்கினங் சாலம், 

இராலக காலம், சாமணை, செந்தூரமூடிக்குங் காலங்கள் 

தெரிஈ்து முதலில் குருமுடிக்து அக்குறுவால் பரிசவேதை 

முதலியவைகளை முடிபீபது, இங்ஙனம முூடிதலே உத்சரோத் 

தரம் சித்தி ஏம சித்தியாம் :-- 

திருவருட்பா. 

* நரைதிரைமப்பிவைஈ-ண்ணாவகை தரு 

முறைதருபெருஞ்சமுடையகன் மருந்தே 

* என்னை தானாக்குமருந்து இங்கேஇறர்தாரையெல்லர 

மெழுப்புமருந்து தன்னுமெய்ச்சோ தஇமருந்து ” 
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i) ஊடாக்க சமரச ௪ ததசனம். , டா தீபிகை, 

திருமந்திரம், 
“ நுரைதிரை£க்கிறுகரவல்லார்க்கு 

நரைதிரைமாறுநமனுமங்கி/வையே ”' 

“ வீரமருகதென்றும்விண்ணோர்மருக்கென்றும் 

நரரிமருற்தென்றும் ஈந்தியருள்செய்தா 

னாதிம நாதென்றறிவார்சரிடஞ் 

Ger Bw நிதுசொல் லவொண்ணாதே, 

([] * A « ள் 7 * . கட்டி 

என, பாக்களிற் குறித்தபடியாசலே ஈத்க சன்மார்க்க ஏம 

விச்சைபின் பயனாம் ஈசனிருப்பதுஏமத்தொழிலிலே” ௪ ன்ற 

தணைமற்க, விர்க்கிற்பெருகுமாகலின் சருக்கியரைச்கனம, 

பார்க சமாச சச்சு சன்மார்க்க பிகை 

(தற்றிற ௮, 

இரு வருட்பிரகாசவம்ப வா இிருவடிகளே தனா, 

EB காபா ரை ட்டபு 
ர் 

> . pa. வே. சாமீராபையா நும் 2 ய 
இடைய றி, Gd om Ge, 20,




