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சித்தாந்தம் என்பது முடிபு என்று பொருள்படும. ( மடிபு ௪ 
னவே, தனக்குமேலொரு கொள்கையு மில்லாதது என்று பெறப்ப 

டும், இம்முடிபு எங்கே பெறப்பட்டதெனின, ஏவொகமத் திற் கா 

ண்க. இதனால் சிவாசமத்திற் பெறபபட்ட முடிபே முடி பனவும், 

அதுவே சத்காகத மெனவும், ௮தற்குமேலிட்டதொரு சித்தாந்த 

மின்றெனவும் வெளிப்பட்டது. இர்தவுணர்ச்சியால், சி்தாந்தம் 
என்பது ஆகமமுடிபு என்று நிச்சயிக்கபபட்டது. கமரா த மெனி 

னும், சத்தாரத மெனிலும் ஓக்கும். ஆகமாந்தமாகிய சித்தாந்தமே 

ல. வமெனவும் படும், எனவே, சைவத்தின் மேலிட்ட தொரு சம 

யமு மின்றென்பது நாட்டப்பட்டது. 4சைவசமயமே சமயம் Flown ge 

தீப் பழம்டொருளை” என்றுகூறிய தாயுமானசுவாமிகள் தெய்வத் திரு 

வாக்கானுங் காண்க, “சமயாதீதப் பழம்9பொருள்?? என்றகனா vd. சைவ 

சமயத்திலும் ௮திகரித்த வேதாக்த ஞாஈமென்று சிலர் கூறுவர். 

௮.து,; யாறகளே சடவளென்றிடும் பாதகத்தவரும்" என்று ௯. ரிய வாக் 

இயத்தால் மறுக்கபபடுதலின், ௮ங்ஙனங்கொள்வது குற்றமாம். மற் 

றெவ்வாறு கருதப்படு மெனின், ௮தத சமயமென வெளிப்பட்டு 

முன்னர்க்கூறிய சைவததையே வலியுறுத்துமென் ௧, *அயரீவறச் செ 

ன்னியில் வைத்து ராஜாறச,த்தி லமர்ச்சது வைதிசசைவமழதெர்ழோ' என 

வும்; “சந்தான கற்பகம்போலருளைக் காட்டத் தீக்கநெறி யிர்நெறியே தான் 

சச்மார்க்சம எனவும் போநத வாக்கிய விசிட்டத்தாலுங் காண்க, இ 
கல், “சமயாதசப் பழம்பொருள்" என்றது அதீதமாக அ௮ச்சைலத்



௨ சித்காந்தரத்தாகரம். 

காற் பெ ப்பட்ட வுண்மைப்பொருள் என்று சாட்டப்பட்டது. 

ஆக மார் ம், சைவம் என்னும் பரியாய நாமங்களையுடைய மார்க்க 

மொன்! இத்தாக்தமாயின், இச் சித்தாந்தத்தின் ழ்ப்போந்த பூர் 

வபட்சங் ள் யாவை? அவற்றிற்குரிய பிரமாணங்கள் யாவை? ௭ 

னின் $ ௨ காயதம், புத்தம், சமணம், பாட்டம், பிரபாகரம், கிரீடா 

ப்பிரமவ। நம், சத்தப்பிரமவாதம், மாயாவாதம், பாஞ்சராத்திர முத 

லியன | ர்வபட்சங்களும், வேதமுதலியன பிரமாணங்களுமாம். 

வேதம் 4 ப்பிரமாணமும், சுவசப்பிரமாணமுமாக, அ௮திற்பெறப்பட் 

ட மார்க் ங்கள் பூர்வபட்சமாத லெங்ஙன மெனின், விளக்குதும். 

வேதம் ( பாருள் பலபடத்தோன்றுஞ் சூத்திர ரூபமா யிருப்பதொ 

ன்று. பா பொருள் கொண்டியங்கலால் ஒன்றிலொன்று ரரரணியசித் 

தாந்தம் £வும் ௮வவேதத்தி னுண்மைப்பொருளாத லிழுக்காம். 

பல பொ ரள்களில் ஒன்றே அவ்வேதர்தினுண்மையாதல் திண்ணம். 

இதனால், 9வதம் சப்பிரமாண மாதலும், ௮திற் பெறப்பட்ட மாத் 

Birger ன யெல்லாமார்க்கங்களும் சித்தாந்த மாகாமையும் வெளி 

ப்பட்ட . யாவும் பூர்வபட் சமேயாகி ஒரு பொருளே ௮ததவேதத் 

இன் சித் ஈந்தமு மாதல் றுணியப்பட்டது. பூர்வ பட்சங்களாய்ப் 

போந்தட ர்க்கங்கள் பலவும், சித்தார்தப்பட்ட மார்க்கமொன்றும் 

அவ்வே, த்திற் பெறப்படுங்கால்; அச்சித்சாந்தம் இதுவே யென 

வொன் ச்சட்டுவது கஷ்டதரம். ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தங்கள் 

கொள்ஏ யே அச்சித்கார்தமென்று கூறுகையால். 

வேதத்திற் பெறப்பட்ட மார்க்கங்களுள் சைவமும் ஒன்றேயா 

௧, அதற்கு மித்தோடம் வருமே யெனின், தத்தோஷத்தைப் பரிக 
| fal . ச. 
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வதம் சிவபெருமானால் சொல்லப்பட்டது. உலகாயதன் 

முதலிய ஈமயிகள் ௮வ்வேதத்தைத் தங்கள் கன்மம் வழிவிட்டபடி 

யே யுணார்ந்து பொருள் கூறித்தியங்கர். வேதத்தைச் சொன்ன 

வர் பதிப்பொருளாயுள்ளவர். ௮வர் இயற்கையே பாசமில்லாதவர், 

அவர் இருவாக்சை யணரப்போந்தவர்கள் பாசபத்தாளாயுள்ள பசு 

க்கள். பசுக்களெனவே, கன்மத்தாற் பிணிக்கப்பட்டுச் சர்மபந்தத் 

தைப் ெெபற்றியங்கு மவரென்பது வெளிப்பட்டது. இன்னலட்சண 

யுக்தாள யுள்ள பசுக்கள் தாங்கள் தாங்களே பதிவாக்கை யுணரத் 

தொடங்குங்கால் கன்ம வேறுபாட்டால் பல்வேறு வகைப்பட்ட இ 

மையிற்(செறிர் தீழுங்குவரன்றித் சுமக்குத் தாமேயுண்மையை ற் 

வரென்பது ௮சங்கதம். ஒவ்வொருவரும் வேதத்திலுள்ள வாக்கிய
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ங்களைத் சுத்தங் கன்மத்துக் டோகப் பொருள்கொண்டுசம்மசித்தா 

ந்தம் வேதத்2ர் பெறப்படலால் யாமே வேதாந்தி! யாமே வேதார் 

!! என்று றுமாந்து கூறுவதொன்றே யொ.தியவேதத்தி லுண் 

மைப் பொருளிது தானென வொன்றைச் "சுட்டியறிந்து நிச்சயிக் 

கும் வரையில் வேறு ஒருபயலுமெய்தாரென்சு. 

இவர்களுள், ஆன்மாவே பொருளென மயங்கும் ஏகானமவரதி 

யொருவனே மற்றைச் சாயிகளை கோககக் தானே முழுவேதாகதி 

யென்று வெளிப்பட்டிருக்கின்றனன். இவன் வேசாஈதியாதல் சாலு 

மோ எனின், இவனோ பாசபத்தனாயுள்ள வோர் பசு. நினைப்பு மறப் 

புகளாகிய சகலகேவலங்களிற் நடுமாறி யுழல்கன்றவன். இவன் வேத 

த்தை யுணாநதபோது இவனுணர்ஈதபொருளே யுண்மை யென்பத 

ற்கு யாது பிரமாணம் ? இப்படியே மற்றைம் சமயப் படுருழிக.ரில 

வீழ்ந்து தடுமாறும் பசக்களும், LY UTA BM வேகதந்தையுணாமை 

யில் அவற்றைக் தனித்தனி யுண்மையென்று அய்கேரிக்கபிரமாண 

ங்கள் யாவை? தாங்கள் தாங்களுங் கூறுமபொருள்கள் நின்மலமா 

யுள்ள வேறு பிரமாணத்தால் அங்கிகரிக்கப்பட்டா லொழிய உண் 

மையாதலிழுக்காம். நின்மலமாயுள்ள வேறுபிரமாணமெனவே, நின் 

மலன் சிவனேயாதலால் அந்தப்பிரமாணமும் YI PATHS G wa HM 

மையும். பதிவாக்காகிய வேதததுக்குப் பசுக்கள் கூறும் பொருள் 

கள் ௮ப்பதிவாக்கானே யங்கேரிக்கபபடவேண்டுமென்பது நாட்ட 

ப்பட்டது. பதிவாக்கைப பசுக்களொருபோதுஈ தாமேபறியாராகை 

யால் பசுக்கள் ௮தை அறிர்தா ரென்பதும, அறிவாரென்பதுஞ் Ti 

வாபத்தமாம், ““அறிவித்தாலன்றி யறியாவளஙகள் என்னும் /[மாணத் 

தால் வேதத்தின் பொருளும் அ௮வனறிவித்தாலன்றி ௮றிவாரொரு 

வருமிலர். மவேதத்துக்குரிபபொருள் இதுவே! இதுவே!! என்று பா 

ஷ்யங்கள்செய்து வெளிப்பித்திய சமயிகள் தாங்கள் தாங்களுங் 

கூறுஞ் சித்தாரதங்களை நாட்டுவதற்கு உதசரித்துக் சாட்டிய பிரமா 

ணங்கள் பதிவாக்குக எல்லாமையால்) அவரவர் BS sri shit 

ளோடு அவர்கர் காட்டப்போர்த பிரமாணங்களு மவலப்பட் டழியு 

ம். பிருகஸ்பதி, கபிலர், ௮-்ஷ்பாதர்) சைமினி, வியாசர், விஷ்ணுமு 

தீலியவர்கள் செய்த நால்களே வேதார்த்தங்களாக வொவ்வொரு 

சமயிகளுங்கொண்டு வெளிப்பட்டனர். பிருகஸ்பதி முதலாயினாரும 

பாசபத்தாளாதல் திண்ணமாக, பருக்களாகிய வன்னோர் வாககுகள் 

பதிவாக்குக்குப பொருளாவதெப்படி ? ஒருக்காலும் பொருள்களா



௪ சித்தாநதரத்நாகரம்: 

காவாம். பிருகஸ்பதி முதலாயினோர் சிவாலுக்கரகம்பெற்ற மேலோ 

ர்களாக, ௮வர்கள் வாக்குகள் ஏன் பிரமாணமாகா வெனின்; ௮தி 

காராநு குணமாயப் மிரமாணமாதல்பெறும், எனவே, ஒன்றிலொன் 

மேற்றமுடைய சாதகசாத்தியப் பிரமாணங்களாம். ஒன்றிலொன்று 

முரணிய சித்தாந்தங்களை ௮வர்கள் ஏன் கூறினரெனின், ஆன்மாக் 

களுடைய கன்மவேறுபாடு நேோரக்கியாம். 

எங்கனமெனின், தேகேந்திரியப் பிராணாந்தக் சரணதர்மமான 

விசாரத்தில், நிர்விசாரரெஸ்,தனான வொருவனைப்பார்த்துத் தேகமே 

பொருளென்று சாதித்தும், தேகவிசாரங் கழிந்தபின்னர் ௮தனு 

ண்மை அவளுக்குப் புலப்பட்டவழி அதற்குமேலிட்ட பொருளை 

யுணாத்துவான் ெடங்கி முன்னையதைப் பூர்வபட்சமாக்கி இது வ 

ல்லபொருள் இர்திரிய3மே பொருளென்று சாதித்தும், இந்திரிய வி 

சாரங்க(நிந்த பின்னர் ௮தனுண்மை அவனுக்குப் புலப்பட்டவ([, 

அதற்குமேலிட்ட பொருளை யுணர்த்துவான் ஜெடங்கி முன்னைய 

தைப் பூர்வபட்சமாக்கி இதுவல்ல பொருள் பிராணனே பொருளெ 

ன்று சாதித்தும், பரொணவிசாரங் கழிந்த பின்னர் ௮தனுண்மை 

அவனுக்குப் புலப்பட்டவமி, ௮தற்குமேலிட்டபொருளை யுணர்த் 

துவான் ஜெடங்கி முன்னையதைப் பூர்வபட்சமாக்கி இதுவல்லபொ 

௬ள் கரணமே பொருளென்று சாதித்தும், கரணவிசாரங் கழிந்த 

பின்னர் ௮தலுண்மை அவனுக்குப் புலப்பட்டவழி; ௮ தற்குமேலி 

ட்ட பொருளையுணர்த்துவான் ஜொெடங்கி முன்னையதைப்*-பூர்வபட் 

சமாக்கி இதுவல்ல பொருள் அ௮ன்மாவே பொருளென்று சாதி 

த்தும்; ஆன்ம விசாரங் கழிந்தபின்னர் ௮தனுண்மை அவனுக் 

குப் புலப்பட்டவழி, ௮ தற்கு மேலிட்டபொருளை யுணர்த்துவான் 

ஜொடங்கி முன்னையதைப் பூர்வபட்சமாக்கி இதுவல்ல பொருள் இக் 

திரனே பொருளென்று சாதித்தும், இவனல்ல சக்திரனேயென 

வும், இவனல்ல பிரமனே யெனவும், இவனல்ல விட்டுணுவே யென 

வும் முறையே யாவரையும் பொருள்களெனச் சாதித்தும் உண 

ர்த்துவது முறையாதல் இழுக்கடையாமை காண்க. குழந்தைக்குப் 

பாலூட்டும் பருவத்திற் பாலூட்டியும்; சோழாட்டும் பருவத்திற் 

சோழாட்டியும் வளர்த்தல் உபகாரமாதல் கண்டுதெளிக. 

இந்த விசாரத்தால் ௮ன்மாக்களுடைய கன்மத்துக் கீடான 

வுணர்ச்சியைப் பயப்பனவாகய சித்தாந்தங்களைப் பிருகஸ்பதி முத 

லாயினோர் பிரகாசப்படுத்திய தர்திரம் வெளிப்பட்டது. பிருகஸ்



சித்தாந்தரத்நாகாம். ௫ 

பதி முதலாயினோர் செய்த சித்தாந்தங்கள் வேதத்திற் பெறப்பட்ட. 

பொருள்களேலும், ௮வை யுண்மைப் பொருளாகாமையால் வேத 

த்துக்குப் பாஹியசித்தாந்தங்களேயாயின. ௮ச்சித்தார்தங்களை வே 

தீமே பலவிடங்களில் நிஷேதித்துக் கூறுகையால், அவற்றை மூன் 

னரங்கிகரித்தது சாமாறியாதிகாரிகளுக்கு ௮நுக்கிரஹமாசவும், 

பின்னர் திரஸ்கரித்தது உத்தமாதிகாரிகளுக்கு ௮.நுக்கருஹ மா 

கவுமென்பது தெளிக, வேதத்திற் பெடப்பட்ட மாத்திரச்சானே 

யமையாது வேதத்தால் நிந்திக்கப்படாமையும் பெற்றமையு மார்க் 

கமொன்றே ௮வவேசகத்தின் றணிபொருளாதல் நிச்சயிக்கப்பட்ட 

மையால், அவ்வுத்தம மார்க்கம்சைவமார்க்கமென்பது சொல்லாமே 

யமையும். சைவமொன்றையே பிரதிபா திக்குஞ் சிவாகமங்களுக்கும் 

அவ்வேதத்சைச் சொல்லியருளிய சிவபெருமானே வக்தாவாகை 

யால். 

வேத சவாகமங்க ளிரண்டும் பதிவாக்குகளாகையால் ஒன்றி 

லொன்று முரணாமை வெளிப்பட்டது. கன்மவேறு பாட்டையு 

டைய வுயிர்கள்பொருட்டுப் பொருள்பலபட. வேதத்தைக்கூறிய 

சிவபெருமான் அூவ்வேகத்திற் பெறப்படும் பொருள்களில் தம்மு 

டைய முடிபொருளு மொன்றே யாதனோக்கி, ௮து எதுவென மய 

ங்காதவழி ௮ப்பெருமை தோன்ற வேதத்துக்குச் சிவாகமங்களைப் 

பாஷிய மெனச்செய்தனர். ஆகவே, வேசம் சூத்திரமும், சிவாகமம் 

பாடியமு மெனக்கொள்ளப்பட்டன. சிவவாக்காகிய வேதத்துக்கு 

உலகாயதம்; மாயாவாதம், பாஞ்சராத்திர முதலியன பாடியங்களா 

ய்ப் பிருகஸ்பதி முதலாயினோரால் செய்யப்பட்டமை கொண்டே 

அவை வேதத்தினுண்டைமப் பொருள் களாகாவாம், வேதத்தைச்செ 

wes சிவபெருமான் அதற்குப் பாடியம் தாமே செய்்திருத்தலால். 

மூலக்காரரே யுரையுஞ் செய்துள்ளாராக, ௮வவுண்மையுரையைக் 

கைவிட்டு வேற்றுரைகளின் மொத்துண்டலைவதெற்றுக்கு 7? ௮வவே 

ந்றுரைகள் பதிவாக்குக எல்லாமையால், பிற பசுக்களுரையை கா 

ம் பற்றுவதைக் காட்டிலும் பசுக்களாகிய நாமே நமக்கு விளங்கெயவ 

1நியேன் பொருள் கொள்ளக்கூடாது? பசுக்களுக்குப் பசுக்களா வு 

ண்மை யுணர்த்தற்பாலார்? குருடலுக்குக் குருடனா கோல் கொடு 

ப்பவன் ? ஆகவே, பசுமார்க்கங்களாகிய இக்குருட்டு ஞானங்களில், 

பதிமார்க்கமாகிய சிவஞானமுமொன்ருதல் நிகமாமைகண்டு தெ 

ரிக. உலகாயதமுதலிய ஞானங்கள் பதஇிவாக்கிற் பெறப்பட்டமை



௬ சித்தார் தரத்நாகரம். 

யால் ௮வவாக்குக் கிழுக்குண்டா மெனின், இல்லாமையை விரிப் 

பாம். சண்ணாடியின் முற்பட்டபொருள்களை ௮வைதன்னிட முள் 

ளனபோல் ௮து காட்டியதுசொண்டே அ௮ப்பொருளகளை ௮க்க 

ண்ணாடியிற் முதான்மியப் பொருள்களெனக் கொள்பவர் யாவர்? 

கண்ணாடிக்கு அதனொளியே தாதான் மியமாதலமையும். அ௮திற்கா 

ணப்பட்ட பொருள்கள் அதிலில்லாத பொருள்களாதல்போல் வே 

தீத்திறபெறப்பட்ட பொருள்கள் ௮வ்வேதமாகிய சுண்ணாடியி லில் 

பொருள்களேயாம். கண்ணாடிக் ஒளியே யுள்பொருளாகல்போல 

வேதத்துக்குச் சிவாகமமே யுள்பொருளாகிப தாதான்மிய சம்பந்த 

முடைத்தென்சு. எதிர்ப்பட்ட பொருள்களைத் தன்னிடங் காட்டிய 

கொண்டு கண்ணாடிக்கொருதாழ்வு மில்லாததுபோல் பலசத்தாக 

தங்கள் பதிவாக்கற் பட்டமைகொண்டு ௮வ்வாக்குக் கொரு தாழ் 

வு மின்றென்க. 

வேதாந்த ரூத்திரத்துக்குப் பாடியஞ்செய்தருளிய ஸ்ரீசண் 
டாசாரிய சுவாமிகள் 6 வயந்துவேதசிவாகமயோர்ப்பேதம்- நபஸ்யாம: 
வேதோபிசிவாகம: ” என்னும் வாக்கியக்தால் வேதசிவாகமங்கட்ரு 

ப்பேதங் காண்டுன்றிலம். வேதமே சிவாகமம் என்று ௮வற்றின் oy 

பேதத்தை விளக்கியிருத்தல் காண்க. ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் வேகூவாக 

மங்கட்ருப் பேதமின்மை பிரசங்கிக்கப் பட்டிருத்தலின், வேதாவி 

ரூத்தமாகிய சிவாகம பாஹ்ய இத்தாந்திகளாகிய மற்றைப் பாஷ்ய 

க*த்தர்கள் வேதபாஹ்யரேயாயினர். சைவபாஷ்யகர்த்தா டவாரு 

வரேயன்றி மற்றைப் பாவ். யகாரர்கள் கன்மவேறுபாட்டையுடைய 

பசுக்கள் கூறிய நால்களை யெல்லாம் பிரமாணமாகக் கொண்டமை 

யால், ஸ்ரீ கண்டாசாரியர் தமதுபாஷியத்தில் வேகவொகமர்சகளேய 

ன்றி வேறு நால்களையுந் தமுவியதுண்டேயெனின், “*அன்னியதூலின் 

விதி.பவிரோதமே, லுன்னேல்பழுசென்றுளத்து'? என்னும் நியாயம் வெ 

ளிப்படலால் அவரங்கனந் தழுவிய,நு கதோடமன்றென்க. இந்த வி 

சாரத்தால் சைவபாஷ்ய மொன்றே வியாசருண்மைக் கருத்தினதெ 

னவும், மற்றைப்பாஷ்யங்கள் ௮வவவற்றைச்செய்தவர் கன்மவயத் 

இன வெளவும், முன்னையது சத்இிறிபாதர்க் குரித்தெனவும், பின் 

னவை சாமாகியர்க் குரித்தெனவும் நிச்சயிக்கப்பட்டது. சைவபா 

ஷ்ய காத்தாவாகயெ ஸ்ரீ கண்டமூர்த்திகள் வபெருமானுடைய ஸ்ரீ 

கண்டத்தின் ௮மிசம்பெற்று அவதரித்த வுண்மை நோக்கியே ar 

ர்க்கு ௮த்திவ்யத்திருராமம் வர்சமைகாண்க, இவ்வுண்மைபை ஸ்ரீக



சத்தாந்தரத்நாகரம்: ௭ 

ண்டவிஜயத்திலும், பலிஷ்யோத்தரச் திலுங்காண்க, இவவாசாரிய/ 

கூற்று சர்வசம்பிரதி பன்னமென்பதை விளக்குவான் உலகன்னை 

யாகிய ஒளவை யென்பவர் அருளிச்செய்த உண்மைவாக்கியம் வரு 

மாறு. “சேவர்குறளுக் தருகான்மறைமுடிவு, மூவர்தமிமு முனிமொழியுக், 
கோவை, திருவாசகமுச் திருமூலர்சொல்லு, மொருவாசசமென்றுணர்?? 

கான்னுந் திருவெண்பாவில் திருக்குறள், உபநிடதக்கள், தேவாரம், 

திருக்கோவையார், திருவாசகம், திரமக்திர மு.தலிய௫க்காந்த _நால் 

களோடு வியாசசூத்திரழும் ஒன்றெனச் சேர்க்கப்பட்டிருத்தலின் 

முனிமொழியெனப் போந்தவச்சா7ரக சூத்திரம் சித்தாந்த பிரதி 

பாதிகமென்பது சொல்லாமே யமையும். ஆகலே, சைவபாஷ்யமொ 

ள்றே அதற்குரித்தென்பது நாட்டப்பட்டது. இன்னும் “வேதமொ 
டாசம மெய்யாமிறைவனூ, லோதும் பொதுவுஞ் சிறப்பு மென்றுன்னுக, கா 

தனுரையிலைநாடி விரண்டச்தம், பே.ஈம தென்னிழ் பெரியோர்க்கபேதமே?” 

என்று இருகுூல வர் தருமந்திரத்திற் கட்டளையிட்டொள வாக்கி 

wpe சான்றென்க. மேல்விசா ரக்தால் வேதமே சிவாகமம், சிவா 

சமமே, வேதம் என்னு முண்மை வெளிப்படலால் சிலாசம மொன் 

றேயன்றி வேறு விபாக்கியானக்களை வேதத்துக் குரிமையெனக் 

கோடல் ௮சங்கதமென் ௧. 

வேதமுஞ் சிவாகமமு மொரு இத்தரந்தக்கை விளக்கவந்த மற 
லமும் உரையுமாக, ௮கமத்தைசோக்க வேதத்கைப் பூர்வபட்சமெ 

ன்ற தென்னையெனின்; சரகர்முதலிய முகீந்திரர்சால்வரும் வேதங் 

களை பும் உபநிடதங்களையும் நெரொள்வரையும் ஓதி ஞானம் நிலைபெ 

ருதவ ராயினரெனவும், பின்பு ஆகமாக்தமென்னும் பெயரையுடை 

ய சித்தாக்தத்தை யோதி ஞானம் நிலைபெற்றன ரெனவும் சங்கர௪ 

ங்கிதையிற் கூறியவாற்முல், வேதத்திலும் வொகமத்திற்குப் பிராமா 
ண்யம் வெளிப்பட்டது. வேகம் தன்னை ஆச்சிரயிக்கும் எல்லாக் 

சித்தார்தங்களும் தன்னிடத்தி லுள்ளனவாகவே காட்டுந்தன்மை 

யுண்மையால். அப்படிக்காட்டுக்கால, காணப்படி மொவ்வொன்றி 

னும் பிரமாணபுத்திபண்ண வருக்கோஷ மேற்கொண்டியங்கல் திண் 

ணம். ஆகவே; மயக்கவறிவை விளைப்பதொன்ரக நிச்சயிக்கப்பட் 

டது. ௮து சாமாறியராகிய உலகர்க்கே சிவனால் கொடுக்சகப்பட்டதெ 

ன்னு முண்மையால். இந்தவிசாரத்தால் ௮.து சத்திறிபாதர்க்கு உப 

யுக்தமாகாதென்க, இந்த நியாயம்பற்றியே ஆகமத்தைநோக்க ௮.து 

பூர்வபட்ச மாயிற்று, வேதத்தினந்தம் வேதாந்தம் ஆவதுபோல் ஆ 

கமதக்தினந்தம் ஆகமாந்தம் என்பது அமையும், அப்படி.க்குக் 17௬



௮ சித்தார்தரத்நாகரம். 

அ இத்தார்தம் என்று வழங்குமாற்முல், ஆகமார்தமே சத தாந்கமெ 

ன்னும் பரியாயராமத்தைப் பெற்றமை வெளிப்பட்டது. இதனால், 

ஆசமார்தத்துக்குப் பரியாய காமம் வந்ததுபோல் வேதாந்தத்துக் 

கும் பரியாயநாமம் வந்திருத்தலை நோக்கின்; ௮ பூர்வபட்சம் என் 

லும் பெயர்த்தாம். ஆகவே, வேதாந்தம் பூர்வபட்சமும் ஆகமாக் 

தீம் சித்தார்தமுமாதல் வெளிப்பட்டது. ஒரும்வேதாக்தமென் று? 

யிற்பமுச்ச, வாராவின்ப வருஙகனிபிழிஈ து, சா.ரங்கொண்ட சைக$ித்தாக் 

தத், தேனமுதருர் தினர்சிலரே”?? என்னும் வாக்கியத்தானும் பூர்வபட்ச 

சித்தாந்தங்களாகிய வேதாந்த ௮கமார்தங்களி னுண்மை பெறப்பட் 

டது. இச்சித்தார்தமாகிய ரத்னங்களுண்டாகும் சமுத்திரம்போல் 

வதொன்ராக விர் நூல்கள் வெளிப்படு மாற்றால், பிறமுடிபுகளைச் 

கழ்ப்படுத்திச் சைவமொன்றினையே ராட்டவெழுந்த விதற்குச் த 

தாந்தரத்காகரம் என்னும் பெயர் சூட்டப்பட்டது.--இன்லும் வி 

ரிக்கிற்பெருகும். 

மெய்கண்ட தேடிகன் றிருவடிவாழ்க. 
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ச்வாமிரள, சுதராததிர வாமிரள, மாணி யார பாரி ர ற 
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ரோ னீ௰றஙகே மாமறை நூருனெபகே, Quswidl rior diy s@ தே? 

என்னும (ர [மாரைதசால இவகவா சாரிய பார நிரவ பூமியின? ஊது 

வதரிபாவிடடால் சைவம ஏனஜூம ரசொலலொனறு ஈர.நு ந ரீவித 
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யா வழிபாடு நமககு அவசியமாயிநறெனச 

இஙவாசளில, திருஞான [மப நப்பிள் ளேயார் குமாரசுவாமி பூ 

வதாரமும, அபபாச வாமிரள சிரகணததலைவரகிப. வாசா அ! 
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௨ ஆசார்யப்। 9ரபாவம். 

மறர்த்திகள் அலாலசநதரர் அவகாரருநமாவர் இவ்வுண்மை Fos om 

ஸ்யட, சீர்காழிமான்மியம், பெரியபுராணம்,உபமன்யு பக்தவிலாசம் 

மணிவாசகஇபிகை என்னு நால்களில் பெறப்பட்டமைகாண்க, இஉ 

வாசாரியர் மகிமைகளை யுணர்ததப்போந்த நூல்கள் இன்லும் பல 

புள இவர்கள் சிவாக்ஞா பரிபாலர்களாய்ப் பூமியின்கண் வந்து புந 

ச்சமயங்களைக கடிந்து சைவத்தை நாட்டினவுண்மையால், இவர்க 

ளே இத்தார்தத் தலைவராவர். சைவத்தை காட்டினவரெனவே, பிர 

காசப்படுத்தினவவரென்பது அமையும். என்பது, முன்னுள்ளதொன் 

றையே உள்ளதன்மை யிதுவென விளக்கெனமை காண்க, 

உள்ளது உள்ளதேயாக, ௮தைராட்டுவது யாண்டிசையுமெனி 

ன், இல்லது இல்லதேயாக அதைநாட்டுவது கூடாமையால், உள்ள 

தேராட்ட வுரிமை யுடைத்தென்க, உள்ளதொன்றையே அதுபுலப் 

படாதவழி இருளாவரிக்கப் புகுங்கால், அவ்வீருளைத்துரத்தி முன் 

னவுள்ளதைக் காட்டுவது அவசியமாதல் பெறும். இல்லதையுளதெ 

ன நாட்டுவதும், உள்ளதையிலதென நாட்டுவதுஞ் செல்லாமைகா 

ண்க. ஆகவே, நம்மரசாரியர் புறச்சமயவிருண் மூடாதவழிச் சைவ 

ததைப பாதுகாத்தவரென்பது பெறப்பட்டது. அன்னோர் சமணம் 

பு.ச்தமேயன்றி வேறுசமயங்களைக் கடிந்த இன்றேயெனின்; அவர் 

அள் காலத்தில் ௮அவைகளேயன்றி வேறுசமயங்க ளில்லாமை கொண் 

டென்சு. பாஞ்சராத்திர மாயாவாத முதலியன வக்காலத்திலிருந்த 

இல்லையோ வெனின், இருப்பிலும், அவை௪சமணத்தால் *விமுங்கப்பட் 

டுச் சொருூபராசமாகிக்டெந்த வுண்மையால், அவை தலைகாட்ட இ 

டம்பெறாதொழிந்தன. நம்மாசாரியர் அவற்றை அன்று கடிந்தது 

ண்டெனின், ௮வையின்றுங் காணப்படுவ தென்னையெனின், அன் 

று நம்மனோர் கடிந்தாபென்பது அ௮வற்றையில்லாமற்செய்து விட் 

டாரென்பது கருத்தன்றாம். அவற்றின் பிரசாசத்தைச் தாழ்த் தினா 

ரென்பதேயாம். அவற்றை ௮றவேயொழித்திருக்தால் இப்போது ௮ 

வற்றினுபக்திரவ முண்டாகாதிருக்குமேயெனின், ௮ங்கனஞ்செய் 

வது வேதததின் சம்மதமன்றாம். விரிவிலாவறிவினார்கள் வேரொரு சம 

யஞ்செய்தே, பெரிவினாற் சொன்னாரேனு மெம்பிராற கேற்றதா கும், பரிவினா 

ற்பெரியோரேத்தும் பெருவேளூர்பற்றினானை, மருலிகான் வாழ்த்தியுய்யும் வ 

சையதுநினைக்செரேனே?! என்னும் பிரமாணகத்தாற் காண்க, 

வர்கள் பலரும், கடவுளொருவரு முளராகு முண்மையால், 

அக்கடவுள் சவனென்பது:பெறப்பட்டு,௮வர் வழிபாட்டின் சம்பந்



சித்தாந்தரத்தாகரம். ih. 

தமுடையார் பலருஞ் சைவரென்னப்படுவர். ௮வரைவழிபடற்குரிய 

பரிபாகக எல்லாதார் புண்ணியம் வழிவிடா தபோது என்செய்வார்? 

சிவனைவழிபடும் பெரும்புண்ணியமிலராயிலும், ௮வரவர்க்குற்றபுண் 
ணிபத்துக் கேற்பப் பல்வகை வழிபாடுகள் ௮வரவரு முளராதலுண் 

மை. ௮வ்வழிபாட்டிற்குச் சிவனையன்றி வேறுகடவுள் காணாமையா 

ல்) சிவனைவழிபடும் மார்க்சத்திற் பெறப்பட்ட தத்துவபேதங்களி 

லொவ்வொன்றையே ௮ம்முழுமுத லெனக்கொண்டு வ[நிபடாநிற்ப 

ர். பிருதிகி முதல் சாதமீருகச் சொல்லப்பட்ட கருவிகள் முப்பத் 

தாறனு எடங்கு மொவ்வொரு தத்துவத்தையே யொல்வொருவரு 

ம் பொருளெனக்கருதி வழிபடுங்கால், அவ்வவ்வழிபாட்டி ற்பரிபாக 

முதிர்ந்து ஒவ்வொன்றாகக் கடப்பரென்பது முண்மை யாதலால், 

யாவும் உபகாரத்தமைக்த சாதக சாத்திய வழிபாடுகளேயாம், தங் 

கரங்கு அவரவர்போன்றிருந் து அருள்வது ஈம்மையுடையவன் கட. 

னாகு முண்மையால். யாதொரு தெய்வஙகண்ம ரத்தெய்வமாகி யெங்கள், 

மாதொரு பாகனார் தாம்வருவர்” என்பதனாலுங்காண்க, நஞ்சைவத் திற 

பெறப்படுந் தத் துவங்களையே தெய்வமென்க்கொண்டு விவகரிக்குங் 

கால் ௮வரைமறுக்கத் தொடங்குரம்மவர் ௮வதத்துவங்களேயன் 

றிக் கடவுளல்லவென்று மாத்திரம் நிரசித்த லமையுமன் றி, sans 

டவுளர்களாகக் சொண்ட தத்துவங்களை யில்பொருள்களாக நாட்டு 

வதியாண்டிசையும் ? அவை யில்பொருள்களாயின், அவற்றை அங் 

கமாகவுடைய நஞ்சைவமு மில்பொருளாய் முடியுமுண்மையால், ௮ 

கவே, எல்லாமதங்களுஞ் சீவிச்சவேண்டு மென்பது அமையும். ஆயி 

ன், நம்மதசாரிய மூர்த்திகள் அவைகளைக் கடி.ந்காரென்பதென்னை 

யெனின், அ௮வ்வவற்றிற்குரிப தாழ்வுகளைக்காட்டினா ரென்ப?தயா 

ம். ஜடதீதன்மை யுடையனவும், சிற்றறிவுடையனவுமாகிய தத்துவ 

சமூகங்களி லொவ்வொன்றையே முதற்பொருளாக மயங்கிக்கிடர் 

த சமயிகள் மருளைத்துரத்தி, அவைதத்அவங்களேயன்றிக் ேவலம 

சித்தாயுள்ள தத். துவாததப் பொருளல்லவென்_று கரட்டுஜ்கால், அவ 

ற்றைக் கடிந்தாரென்பதும், அங்கனங்கடிந்க.து கொண்டு அவையொ 

[நிந்திடக் கருதினாரில்லை யென்பதும் வெளிப்படலால், அன்னோர் பு 

றச்சமயங்களைக் கடிந்து சைவத்தை காட்டினரென்னு முண்மைக் ௩ 

ருத்து இதுவென வெளிப்பட்டது. 

யானையொன்றை அ றியத்தொடங்கினார் அதன்செவி3ய பரளை 

யெனவும்; வாலேயானையெனவும, சா 9ஃயானையெனவும, பலவரறாு



௮ ஆசார்யப்பிரபாவம்: 

ருண்டுரையாடல்போல் தத்துவங்களி லொவ்வொன்றையே மெய்ப் 

பொருளெனக் கருதுவாரைக்கடியுங்கால், செவிமுதலியன யானைய 

ன்றெனக் கடிவதுபோல் தத் துவசமூகங்கள் பொருளாகாவென்று 

கடி.வறு மாததிரமேயமையும். செவி முதலியவற்றை யில்பொருள் 

களாகச் கடிந்தால் ௮ச்செவி முதலிய வுறுப்புக்களை யன்றி யானை 

யென்றொரு முதல்காணப்படாததுபோல், தத்துவங்களைப் பொரு 

ளெனக் கொண்டி யங்குஞ் சமயங்களை யில்பொருள்களெனச் கழிப் 

பின, அவற்றைவிட்டுச் சைவ மென்ஜொருமார்க்கம் தனித்து நில்லா 

தென * 1௧.இதனால், சடவுள் ஒருவரேயெனவும், ௮ ௨உர்வபெருமா 

னேயெனவும், அச்சிவசம்பரதமாக்கம் சைவமொன்றேயெனவும, 

வேறுமார்க்கங் கிடையவே கிடையாதெனவும்;, உண்டென்பது சை 

வத்திற்போந்த கத்துவப்பகுதிமாத்திரமெனவும் நிச்சயிக்கப்பட்ட 

௮. அன்றியும், ஒருவன்தான் வ௫ப்பதற்குக் கட்டியவிட்டில், அவ 
னுடைய பிரயோசனார்த்தமாக மலசலவிசர்ஜனஞ்செய்யுமிடம்,; ஸ் 

நானஞசெய்யுமிடம், பூசைசெய்யுமிடம், போஜனஞ்செய்யுமிடம், ௪ 

யனவிடம்; கர்சேரியிடமுதலிய பலவிடங்கள் அமையுமிடத்து, ௮ 

நதந்த விடந்தையே தனித்தனி முழுவீஎென்று ஆங்காங்குமயங்கிக் 

கம மூடரைக்கடியுஙகால், அவற்றை யில்பொருள்களாகக் கூறு 

வதெங்கனமிசையும்? அவ்வவற்றின் உயர்வுதாழ்வுகளை மாத்திரமே 

காட்டுதலமையும். அத்தனையுங்கொண்டதொரு விடு அவற்றிற்கு 

வேருய், அவற்றைக் தன்னிடங் கொண்டிருப்பதொன்ருய் வெளிப் 

படுமுண்மையே ஈம்மாசாரியர் கடிந்த சமயங்கட்கும் நாட்டிய சை 
வத்துக்கும் போந்த நிதரிசனமாம். இர்தவிசாரத்தால் உலகிலுள்ள: 

சமயங்கள் யாவுஞ் சைவமே யெனவும், இக்த வுண்மையுணர்ந்தார் 

எந்தச்சமபத்திலுந் நுவேஷம்வகியாரெனவும், அவற்றை மறுப்பதா 

கவிவகரிப்பது மேலிட்ட பிரயோசனக்தை யடையச்செய்வது பொ 

ருட்டெனவும் உண்மைவெளிப்படலால்) பரமதறிராகரணங்களும், 

ஸ்வமத௫த்தாந்தமும் ஈம்மவர் செய்துவருமபிப்பிராயம் ஈதெனவெ 

ளிப்பட்டது. இன்னும் விரிக்கிற்பெருகும. 

இவவுண்மையால், நம்மாசாரிய மூர்த்திகளால கண்டிக்கப்பட் 

டொழியிலும், சமணரமுதலிய சமயங்களிப்போறு மிருக்கலாமென் 

பது நிர்விவாதரஸ்சமென்க, அவ்வாசாரிய மூர்த்திகள் ௮வைச 

ளைக் கடிந்தவுண்மை யெர்தவாதரவா லறிதற்பாலதெனின், ௮ன் 

ஜோர் திருவாக்குகளாகிய தேவாரம; திருவாசக முதலிய தமிழ்வே



சித்தாந்தரத்தாகரம். ௫ 
தங்களைக் கொண்டென்க, அவர் திருவாக்குகளில் சமணம், புத்த 

முதலிய சமயங்களின் சிறுமைகளையும், சைவ சமயத்தின் பெரு 

மையினையும் ஈன்கு விளக்கியிருத்தல் காண்க, சமணமுதலிப ௪ம 

யங்களைமாத்திரமேயன்றி யெல்லா மார்க்கங்களையும் ௮வற்றின் ௪ 

றுமைதோன்ற மறுத்து விவகரித் திருத்தலுங் சாண்க. அவர்கள் கா 

லத்தில் அவைகளில்லாவிடிலும் பின்னர் முளைக்குமென்பது அறிந் 

தவராதலால். அன்மாக்களுடைய கன்மம் பல்2வறு வகைப்பட்ட 

வுண்மையால், அவரவர் கன்மத்துக்கேற்பப் பல்வேறு வழிபாடுகள் 

அவ௫ியமா தல்பெறம். ஆகவே, எல்லாமதங்களும் எந்தக்காலத்தி 

லம் சீவிக்குமென்பது பெறப்பட்டது. அப்படிச் சீவிக்காங்கால் அ 

ன்மாக்களுடைய கன்மத்தின் பலிஷ்டம் எவைகளிற்சேர வழிவி 

டுமோ அவ்வச் ஈமயங்களே யொவ்வொரு காலங்களிலுந் தலையெடு 

த்து விளங்கும. யாவுந்தலையெடுத்து நிற்பதுகொண்டு எல்லாம் Fu 

மரியாதையுடைய மார்க்கமெனவாவகது, உண்மையைப்பயக்கும் போர 

ட்சமார்க்கமெனவாவது கருதுவது செல்லாமை காண்க, சமமுடை 

ப இரண்டுபொருள்கள் இடையவே கிடையா வாசையால், ஒரே சா 

இயான ரத்னக்குவையில், ஒவ்வொன்ளுகப் 1)ரீட்டுந்குங்கால் தேர் 

நச மணி யொன்றே ௮சமானமாய்க் காணப்படுமன்றி அதற்குச் ௪ 

மானமாக மற்ஜொரு மணியுமுண்டாகக்காண்ப.து எங்கனங்கூடும் ? 

இரத்ன பரிட்சை அறியாதார் குருட்டுக் கல்லொன்றையும், விலையு 

யர்ந்த மணியாக ஏன்மயங்கிக் கூறமாட்டார்கள் ? அப்படி.க்கூறுவ 

து கொண்டே அக்குருட்டுக்கல் உயர்வொப்பில்லாச மணியோடு எ 

ப்படி.ச்சாமியம்பெறும்? மூன்குருட்டுமணியை யுயாவாகமதிச்த 

ன்னபரிட்சகனே அப்பரிட்சையிற் நேர்ந்தபோது அது ருருடென் 

று ஏன்கழிக்காமற் போவான் ? ௨ பர்க்கயணியி னருமையறியாது 

அ௮துசாமானிய மெனக்ச[நித்த வொருவனே அுதனுண்மை அவனு 

க்குப் புலப்பட்டவழி, அதுவேயுயர்மணியென்று என் கொள்ளாம 

ந்போவான் ? இப்படியே பரிபாக வுயர்வு தாழ்வுகளால் உயர்ந்த சம 

யத்தை யுயரந்ததெனவும்; தாழ்ந்த சமயத்தைத் தாழ்ந்ததென 

வும், உயார்த சமயத்தைத் தாழ்ந்ததெனவும், தாழ்ந்த சமயத்தை 

யுயர்ந்ததெனவும் பலவா.று உலகங் கொண்டி. பங்குக் சன்மையால். 

இவ்வுண்மையையறியாது எல்லாச்சமய*ஈளும் ஒரேமரியாதை யு 

டையன வெனவாவஅ ஈல்லாச்சமயங்களு மில்லாமற்போய் விட 

வேண்டுமெனவாவது கூறுவதுகேவலம் ௮சப்பியமெனவறிக,
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மேல்விசாரம் கைவரப்பெற்றவர்கள் எத்தனை சமயங்கள் உல 

இல் தலையெடுத்துச் சீவிக்கினும் ௮வற்ரா லொருமயக்கமு மெய்தா 

ரென்க. ஆகவே, எவ்வளவு சுவடிகளைப் பொதிப் பொதியாப்ப் படி 

தீதுக்காலங்கழித்துச் திரிந்தாலும்) பதிவாக்குகளிற் பயிலும் புண்ணி 

wee பெருத ௮பண்டித சரோமணிகளே மயங்கிக் கூறுகிற 

பர். புத்தரை வாதில்வென்றருளிய ஸ்ரீமந்-மணிவாசகப் பிரபுகின்மா 

ந்மியத்தை கோக்குழி ௮வரால் பெளத்தரடங்கலும் ஊமைகளாயி 

னரென்று பெறப்படுமாற்றால், அவர்கள் சத்தியைக்குன்றச் செய் 
தாரென்பதே வெளிப்பட்டமைகாண்க. இதனை யநியாது, ௮வர்க 

ள் சமயம் இக்காலத்திலு மிருக்குமாற்றால் ௮தனை நம்மாசாரியர் 

கள் அிவன்ராரென்பது எப்படி.யென மயங்குவது தவறென்க. இவ் 

வுண்மையை யறியாதார் தந்தமக்சைந்தவாறே கூறி மயங்காநிற் 
பர். ௮வவாபாசங்களை மீண்டு விதந்துரைப்பாம். 

(ஒன்றுக்கொன்று மாறு படுதலையுடைய சமயங்களெல்லாம் ஐ 

ன்றி னொன்று கெடுதலை யில்லையாயின், அவற்றுள்யாது சத்திய நெ 
றியென்றும், மற்றியாது அசத்திய நெறியென்றும் ஈம்மாலே கூறப் 

படும் என்பர்,) 

மேல் யாம்காட்டியயாளை, வீடுமுதலிய வுவமானங்களால் சம 

யங்கள் ஒன்றினொன்று கெடாமைக்கு நியாயம் வெளிப்பட்டமை 

யால், யாவும் கெடுதலையடையாத சத்தியகெறிகளே ஒியனவும், ௮ 

வை யொன்றுக்கொன்று மாறுபடுதலும் பிழையன்றெனவும், அத 

னால் யாதொன்றையும் ௮சத்தியகெறியென லடாதெனவும், யாவும் 

சத்தியமென்பது சத்திய நெறியாகிய சைவத்தினங்கமாதல் பற்றி 

யெனவும்; ௮துசொண்டு சைவமுமொன்முக ஏனைய சமயங்களோ 

டுவமிக்கப்படா தெனவும், சகல சமயாஇதாத்துவித நிலையினது ௮ 

ச்சைவமொன்றேயெனவும் பெறப்படலால், இவ்வுண்மையறியாது 
ஒன்றினால் மற்றொன்.று ௮ழியவேண்டுமெனவாவது, அழியாமை 

யால் யாவும் சமறிலையினவெனவாவது, அவற்றுள்; சைவம் உ௫த 

மாகாதெனவாவது கூறப்போந்தது குருட்டுஞானமாய் முடிதல் கா 

ண்க, 

இனி, (இக்காலத்தில் இதனால் ௮.து தோல்வி .யடைந்ததென் 
னும்; ௮க்காலத்தில் ௮தனால் இது தோல்வியடைந்ததென்றும் சம 

யங்களாறும் காலபேதங்களின் ஒன்றுக்கொன்று வெற்றி தோல்வி
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யடைதல் உண்டாதலின் ௮வற்றை நிறுவியவொருபரனது இச்சை 
யால் தெய்வத்தன்மை கொண்டு எக்காலத்தில் எதை உயர்த்தி எ 

தைத்தாழ்த்தல் வேண்டுமோ ௮தை ௮க்கனஞ்செய்குவது ops 
து மற்றோர் காலத்தினுள்ளே ஒர்மதத்தை ஒருவராலும் வாக்குவா 

தீத்தினலே செயித்தல்கூ.டாது எனவும், “இறைவிதன் முலைப்பால 
யின்ற காழிக்கிறைவனுமிறைவனைப்பரிமே, னழைமலர்ப் பொழில்சூழ் மத 

ரையம்பதியினடத்திய வொருபெருந் தவனும், புறநிலைச் சமணமா இயைச் செ 

யித்தார்பொருர்து தெய்விகத்தெனிலெவரே, மறைசொல்சட்சமயத் தொன் 

றுகொண்டொன்றை வாக்குவாதத்தில் வெல்பவரே?? எனலும் வாக்கிய 

மே இதற்குப் பிரமாண மெனவுக் கூருகிற்பர்.) 

இதனை விசாரித்துழிக் கேவலம் ௮௪ங்கத முண்டாகுந் தன் 

மையேயன்றி யுண்மை யொன்றும் பயவாமையை யீண்டு பிரவசனி 

ப்பாம். சமயக்களாறும் ஒன்றை யொன்று அ௮ழித்தல்யாண்டமை 

யும்? யாவும் பரிபாகத்தளவாய்ச் சீவர்களுக்குப் பெருமான் விதித் 

தீ வாணையாகையால், பெளதிசான்மவாதி யொருவலுக்கு அச்சத் 

தாந்தத்தில் ௮பிருசியுண்டாகி ௮வன் ௮தை யவலம்பிக்கையில் ௮ 

திலவனுக்குள்ள பற்றுக்கோடு ௮வலுடைய பரிபாகத்தளவாய் மு 

டிதல் திண்ணமாகையில், ௮வன் அதற்கு மேலிட்.... உத்தம௫ித்தா 

ந்தத்தை யெவ்வளவு பிரத்தியட்சமாக மேலோர் விளக்கிய காலத் 

தும் ௮வன் என் ௮ங்கேரிப்பான் ? ௮வன் உத்தம பரிபாகியல்லா 

மையால், ௮வனுடைய தாழ்ந்தபரிபாகம் ௮த்ததியில் ௮வலனுடைய 
கோளுக்குமுன்னே யெத்திறத் துசிதமுடிபுகளும் ௮நுசிகமெனச் 
காட்டித் தன்வசத்தினிறுத்தும் வல்லபம் பூண்டியங்கு முண்மை 

யால். அப்படியே, பரசிவசித்சார்தி யொருவளுக்கு ௮ச்சித்தாந்தத் 

தில் ௮பிருசியுண்டாகு ௮வன் ௮தை யவலம்பிக்கையில் ௮தில் ௮ 

வலுக்குள்ள பற்றுக்கோடு ௮வனுடைய பரிபாகத்தளவாய் முடி 

தல் திண்ணமாகையில் ௮வன் அதற்குக்சழிட்ட ௮தம சித்தாந்தங் 

களை அபாசமெனக்கண்டு கழித், வுண்மையால் ௮வற்றை அவன் 

ஏன் மக்கேரிப்பான் ? ௮வன் உத்தமபரிபாகயாகையால். ௮வனு 

டைய உத்தமபரிபாகம் ௮த்ததியில் அவனுடைய கோளுக்குமுன் 
னே யெல்லாமத வாபா ச௩ங்களையு மினிது விளக்கக் காட்டூந்தன்மை 

யுண்மையால். இதனால் ௮தமாதமமான ௮திகாரியொருவலும், ௨ 

த்தமோத்தமமான ௮ திகாரி யொருவலுமாக இருவர் ஏர்ப்பட்டனர், 
இருவர்க்கும் கன்மவேறுபாடுகள் வெளியானவுண்மையால், இவர்க் 

இடையே ௮நந்தவிதமான ௮.தமராசிகளும், உத்தமரா கெளுமாகய
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பரிபாதகள் பலருளராக வெளிப்படுகின்றனர். இன்ன பரிபாகங்க 

ளொருவனுக்கே யென்பதுமுண்மை. கேற்றுத்தேகான்மவாதியா மி 

ருந்தவன் இன்று ஏகான்மவாதியாகக் காணு மநுபவவுண்மையால். 

சேவலம் அ௮தமாதமனாகவும், ௮தமராசிகளில் சேருபவஞளாகவும்,உத் 

த;மராசிகளில் சேருபவசைவும், சேவலம் உச்தமோத்தமஞவும்,பல் 

வேறு தானவேறுபாடுகளை ௮டைகின்றவன் தேவதத்த னொருவ 

னேயன்றி யெண்ணில் கோடியுயிர்களுளவென்னு முண்மையால் ௮ 

ன்னோர் பரிபாககதளவாய் அவர்களுக் குபகாரமாகவே யெல்லா வத 

மங்களும், எல்லா வுத்தமங்களும் எக்காலத்திலு நிலைபெற்றிருத்தல் 

அத்தியாவசிகமாதல் பெறப்படுகின்றது. இந்தவிசாரத்தால் ஒர்கால 

தீதிலும் ஒர்மதத்.தால் மற்றொருமதம் ௮அழிச்ததென்பது சர்வாபத் 

தமெனவறிக. எல்லாமதங்களும் ஈத்துச் சைவமொன்றே யோர் 

காலத்தில் நிலைபெற்றிருர்கது எனின், அக்காலத்தில் உலகமடங்க 

௮ம் சிவனை வ(நிபடும் புண்ணிய மேலிட்டவர்சளாகவே கொள்ளவ 

ரும். ஆகவ, கீழிட்ட பரிபாகத்தையுடைய வுயிர்களுக்கு ௮பாவஞ் 

சொல்லவரும். கீழிட்ட அதிகாரிகளுண்டாகப் பெழுமையுண்மை 

யேல், இப்போது நாளுவிதமான £ழிட்டபரிபாகக ளூள ராதலிழுக் 

காம். இப்படியே பாஞ்சமாத்திரமுதலியன மற்றைமதங்களை யழி 

தீதுத் தனித்தனி யொவ்வோர்காலங்களில் நிலைபெற்றிருக்கனவெ 

னின், ௮(ழிசது முதலற்றுப்போன வம்மதங்கள் மீண்டும் எப்படி 

முளைத்துத் தழைக்கக்கூடும் ₹ இகனால் எர் தமதமும் ஒன்றாலொன் 

றழிரந்த தென்பது சர்வாபத்தமாம். ஒருமதத்தான் மற்மொருமதம் 

கெடாமல் யாவும் நிலைப்பகனால் எல்லாம் சமமரியாதையுடை.யனவு 

மன்றம். இர்த விசாரத்தால் சமயங்களொன்றையொன்று வென் 

றனவென்றும், ஒன்றுக்கொன்று தோற்றனவென்றுங் கூறுதல் 

கூடாமைகாண்ர௬ு. விவகாரமெல்லாம் பமிபாகத்தளவில் நிற்பது வெ 

ளிப்பட்டமையால். பரிபாகம் ஏறியதும்) குறைந்ததுமே சமயக்க 

ளுயர்ந்ததும், தாழ்ர்ததுமாகக் காணப்பட்டனவன்றி யோர்காலத் 

அம் சமயங்க ளூயரவுமாட்டா; அல்லது தரழவுமாட்டாவெனவ 

Ds. TARA, உயாந்தசமயம் உயர்ச்ததேயெனவும், தாழ்ர்தசமயம் 

தாழ்ந்தே யெனவும், உயர்ர்த சமயம் தாழமாட்டாதெனவும் 

தாழ்க்தசமயம் உயரமாட்டாதெனவும், உயர்ர்ததுபோலும், தாழ்ஈ 

தீதுபோதலுங் காண்பதெல்லாம் கேவலம் பிரமைமாத்திரமாக வெளி 

பபட்டவாறறிக, ஒருவனுக்குச் கண்ணிலுண்டாகிய தோஷத்தால
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கல்லது கெட்டதாகவும், கெட்டது ஈல்லதாசவும் புல்ப்படுமாற்றுல் 
அவற்றை அப்படியே தனித்தனிக் கெட்டதென்ரவத்; ஈல்லதென் 
முவற சண்ணுடையார் பலரும் சொல்லயாண்டிசையும்? setts 
டாதவர்க்கு ஈல்லது ஈல்லதாகவும், கெட்டது கெட்டதாசவும் : பூல 
ப்படுதல் கூடுமேயெனின், கண்கெட்டார்பலரும் தமக்குள்ள சேட் 
டைப் பிறர்மேலேற்றித் தமக்குள்ளவநுபவமே யுசதமெனவும், பிற 
சதுபலம் ௮றுசிதமெனவுற் கூறத்துணிவதால் ௮வரவர.நுபவம் வு 
நதர தமட்டிலேதானே விவசரிக்கற்பாலன வென்றறிக, இந்ததட்ப 
ங்களையறியாது ஒன்றையொன்று வென்றது என்று கூறுவது தக 
மய் முடிந்தது. 

இனிச் சமயங்களயாவும் சமமேயென்றும், ௮வற்றுள், பரன 

அ இச்சையால் காலத்துக்கேற்ப எதையுயர்த்தி எதைத்தாழ்த்தக் 

கூடுமோ ௮து ௮வரால் செய்யக்கூடுமென்றுஞ் சொல்௮! மாபாசத் 

தைகவிசாரிப்பாம். சமமாயுள்ள சமயங்க ளோர்காலத்தில் எப்படி 

யொன்றுக்கொன்று தாழக்கூடும்? சுரர், ஈரர்) விலங்குமுதலியவற் 

௮ுள, சுரர்எப்போதும் சுரரே! ஈரர்எப்போதும்ஈரரே! விலங்கு எப் 

போதும் விலங்கே? இவற்றுக்முண்டாகிய வுபர்வுதாழ்வுகள் ஒன் 

௮ுக்குரியதொன்றை யெய்தாவாம். சுரர் நமரில்காழவாவது, விலங் 

கு கரரில் உயரவாவது ௮மைதல்யாண்டிசையும் ? பானது இச்னச 
யெனின், காரணமின்றியமையாது. காலத்தாலெனின், கன்மத்சை 

யன் நியமையாது, ஆகவே, கன்மங்காரணமாய் உயர்தலும்;) srips 

அமாச்தன்மை வெளிப்பட்டது. ௮ஃதர் தோற்றன்மாத்திரமாய் 
முடி.சலண்மையாம். கன்மத்தைவிட்டுக் கடவுள் ஒன்றுஞ்செய்யா 

ராகையால் ௮வரிச்சையைக் காரணமாக்குதல் பிழையாம். ௮ங்கன 

மாயின், ௮து பித்தாசெய்கையாய் முடி.தலின், அது அப்படியே 

தானென வற்புறுத் திக்கூறின், பரனது இச்சையால் பரனே ஈரளைக் 
கு அபரனாதஓங்கூடும். ௮பரனானபிறகு மீண்டும்பரனாதல் தனதப 
ரத்வத்தால் செல்லாமையின், தான்முதல்வனாக் தன்மையும், அபல 

னார்தன்மையுங்கெடும். அன்றியும், பரன.து இச்சையால் சைவம் தர் 
காலத்தில் தாழ்க்ததெனின், ௮ திற்பெறப்பட்டபர்ன்பெ இன் ௮ 

பகர்ஷனாதல் ௮ங்கோரமாய்முடியும். இப்படியுமையுமா ? இது எ 

ன்ன குழகுழப்புஞானம்? இர்த விசார்த் சால் பரன திச்சையால் 
சைவத்தைக் தாழ்த்துவாரென்பதும்) வைணவத்தை யுயர்த் துவா 

சென்பூதும், அல்லது வைணவத்தைத் தாழ்சுதுவாரென்பதும், முற் 
9 ra



ம் ஆசார்யப்பிரபாவம்: 

றை மதங்களையுயர்த்துவா ரென்பதும் கேவலம் ௮சங்கதமாய் மு 

டி தல்காண்க. 

இனிச் சமயாசாரியர்கள் புறச்சமயங்களாகிய சமணாதிகளையே 

தெய்விகத்தாலழித்தாரெனின், மற்றைச்சமயங்களை வாச்குவாதத் 

கால் யரவர்வெல்லுதல் கூடுமென்றெழுர்த கேள்வியுர் தவறுடைத் 

காம். எல்லாச்சமயங்களும் ஒப்பமுடி நத நிலையடையனவாகக் சொ 

ள்ளுங்கால் சமணாதிகளைப் புறச்சமயமென்றது பொருந்தாது, சை 

வம் சமயா$ீதமெனக் கொண்டவர்மாத்திரமே ௮கச்சமயம், புறச்ச 

மயம் என்னு விவசரிக்கவிடமுண்டாமன்றி எல்லாம் சமஞானமாக 

க்கொள்பவர்க்கு எதுபுறச்சம.பம்? எது ௮கச்சமயம் ? 

இன்லும் ஞானசம்பந்தா திகள் தெய்விகத்சால் வென்ருரென் 

அ அ த்தெய்விகத்தை அ௮வர்க்குவேரு யிருப்பதொரு சித்தியாகக்கூ 

நியதுந்தவரும். ௮ன்னோர்தெய்வங்களாத லுண்மையாகையால். எ 

னவே, சிவவிபூதியென்பதுவெளிப்படை. ஆகவே, ஸ்வசக்தியால் ௮ 

வர் முடித்தாரென்பது ஒப்பமுடிந்தது. இவவவதாரமூர்த்திகள் புற 

க்சமயங்களை யழித்தாரென்னு நுட்பத்மை யாம்மேலே விளக்கியி 

ரூக்கின்றோமாகையால் மதங்களின் தோல்வி வெற்றிகளுடைய தன் 

மை யித்திறத்தனவென் நூகிப்பாராக. 

இன்னும் மறைசொல் சட்சமயம் என்றதும் பிழையாம். வேத 

ம் ஒன்றையொன்று விரோதிக்குஞ் சமயங்களைச் எமமரியாதை 

யுடையனவாகக்கொண் ணெர்த்துவதின்ராகையால், ஒவ்வொருமத 

திதையும் உடன்பாடுபோலக்கூறிலும்) பின்னர் மேலிட்ட இத்தார் 

கங்களை நிரூபிக்குமவசரத்தில் முன்னவை பூர்வபட்சமாகும்பொரு 

ட்டு நிஷேதித்துக் கூறுந்தன்மையுண்மையால், 

ஆயின், உமாதேவியார் வளர்க்கும் முப்பச்திரண்டு அறத்தில் 

(அறுசமயத்தோர்க்குண்டி) என்பது மொன்ரத லிழுக்காமெனின், 

அது சைவம், பாசுபதம், மஹாவிரதம், காளாழுகம், வாமம், பைர 

வம் என்னுஞ் சித்தாந்தாசரண செளபானமார்க்க மென்கையா ல 

மை வுடைத்காதலறிக, இஃதறியாதார், சைவம் வைணவம், சாக்தே 

யம், சாணாபத்யம், செளரவம், காபாலிகம் என்று ஷண்மதநிரூபணஞ் 

செய்யாகிற்பர், இவையொன்றிலொன்று பிராம்ஹணனுக்கும், பஞ் 

சமனுக்குமுள்ளதாரதம்ய கரஸ். சமாய்ப் புலப்படலால், இப்படி.ப்ப 

ட்ட வவலூக்கார்தங்களை வேசம் இப்பமுடிக்ககாப்க் கொண்டிண
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ர்த்தாதெனவறிக. மேற்போந்தசைவம், பாசுபத முதலியன சிவை 
கறிஷ்டமாகுர் தன்மையுண்மையால், அறம் வளர்த்த ௮ம்மையா 

ரபிமதத்தஅக்கேற்ப, வேதபாஷ்யமாய் விளங்குஞ்சிவாகமத்தித் பிரதி 

பாதிக்கும் பெருகலங்கண்டு ௮றுவகைச்சமயம் என்று வேதாவிரு 
தீதமாய், உடன்பாடாக நம்மவர்கூறி வருமரபுரிமையுங் கண்டுதெ 

ளிக. இப்படி. விசாரித்தறியாது ஷண்மதம், ஷண்மதம் என்று கத்தி 

க்கொண்டு, ௮ச்சண்மதங்களையுஞ் சங்கராசாரியர் தாபித்தாரென் 

அ புலம்பாரின்று குழறிவழியுங்குமதிகள் போதமுங் குணப்பாடின் 

மையாயொழிந்தது. சமயங்கள் ௮கச்சமயம் (௬) புறச்சமயம்: (௬) 
அகப்புறச்சமயம் (௬) புறப்புறச்சமயம் (௬) என இருபத்துமான் 

கு பேசச்தை யடைநதிருத்தலாலும், இவ்விருபத்துகாலுக்கும், ௮ 

இதப்பட்ட சத்தார்தமொன்று அதிக்கிரமித் துப் பிரகரசித்தலா௮ு 

ம் யாவும் ஒரேமரியாதையுடையனவாகச் கொண்டுரைப்பது குழறு 
பாடாகவே முடிக்தமைகாண்க. சங்கராசாரியர் புறச்சமயம் ஆறனு, 

ளொன்ராகய ஏகான்மவா தத்துக்குமாத்திரமே ஆ௫ிரியராவர். மற் 

றைப்புறச் சமயங்களுக்கும் அவருக்கும் யாதொரு சம்பர்தமுக் 
இடையாதெனவறிக. புறச்சமயங்கள் தாமே அவருடைய தாபனத் 

சை யங்கேரியாதனவாக, அவற்றின்மேலாய ௮கப்புறச்சமயம், ௮ 
சச்சமயம்;௮ இ.சசமயம் என்பவற்றிற்கு அவர் தாபனகர்த் தாவாதல் 
யாண்டிசையும்? இது கோஹத்திசெய்பவன் பிராம்ஹணகுருக்க 

ளாதல்போல்வதொன்ரும். இகனால், மறைசொல் சட்சமயம் என்று 

ஹேயமார்க்கங்களை மதித்துரைத்தது தவரய்முடிர்தது. அவை 

வேதறிஷ்டமாகிய உட்சமயம் அறெனக்கொள்ளின், ஒன்றையொன் 

று மறுப்பதவசியமன்றாம். வேதவிருத்தமாகிய புறச்சமயம் றெ 
னக்கொள்ளின், ஒன்றிலொன்று முரணுர் சன்மை யுண்மையால் ௮ 

நாதரணியமாதல்சித்தம். ஆகவே எவே யொன்றுகொண்டொன்றை 

வாக்குவாதத்தில் வெல்பவர்” என்றதும் பினழழைபட்டமிர்கமைகாண்ச. 

இன்னும் விரிக்கிற்பெருகும். 

இனி, 6முன்னைகாள் ௮ச்சமயி இச்சமயியை வாதில்வென்று 
மனோரதம் ௮டைநதானாயின், பின்னைநாள் இச்சமயத்திலே பின்னு 

ம் ஒருவன் ௮வனை மஹனோகுக்கம் ௮டையும்படிவாதிதது வெல்லு 
லின், ௮வனவன் கற்றகல்விவலியினாலும்) யுத்திபுத்திவலியினாலும் 
வெற்றி தோல்வியடைர்தாரரகலின், வாததுர்ப்பலபமொழிந்து மத 
தர்ப்பலம் இல்லையென்று கூறுவர் ஏல்லாக்கலைகளுமுணர்ந்த பெரி 
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௩௨ ஆஆசார்யப்பிரபாவம்; 

Curr” cr phe pat. Ow Caan ௮ சங்கசமென்பதை நிருபி 
ஸ்பாம், வா.திகளுடைய அர்ப்பலத்தாலன்றி மதத்தினுடைய தூர்ப் 
பலத்தால் ஒர்மதமும் ஒர்சாலத்திலுந் தாழாதாயின் எல்லாமதங்க 

ளும் தாரசம்யுமில்லாச வுயர்ரலமுடையனவாம். ௮ப்படிக்கொள்வ 
தில் யாதுகுற்றமெனின், உலகாயதம், வாமம் இத்தியாதி மதங்களி 
ல் ௮வலம்பிக்கப்படுமாசாரங்களும், ௮ன்னவற்றுள பிரதிபாதிக்கப் 

படுத் வஸ் துநிச்சயக்களுமே கொள்ளற்பாலனவாக) ௮வ்வம்மதப் 

பிர்வாத்தகருள் யுத்திபுத்திகளிற் சநந்தவர் வெளிப்படும்கால் சை 
க்மூதலிய புண்ணிய ரெறிகளைக்கடிர்து ஏன் தாபிக்கவெழமாட்டார் 

சள்? அ௮ப்படியெழுங்கால், சைவர்முதலாயினாருள் ௮ற்பபரிஞான 

மூடையவரால் அ௮ப்பீடை மதங்களைத்தொலைக்க வலியற்றபோது 

கொலைசகளவு சர்மாதிகளையே யாசாரமெனச்காட்டித் தலைநீட்டு மவ 

வாபாசநெறிகளும்; வாய்மை, தவம்; இரக்கமூதலிய வாசாரங்களை 

யுடைய சைவமுதலியனவும், ஏன் சமநிலையடையனவாகா? இப்ப 

ஓயும் அரியர்யமுண்_டா ? யாம்கூறியது வேதத்திற்போத்த மார்க்க 

ங்களேயன்றிப் புறச்சமயங்களன்றெனின், வைதிகமார்க்கத்தார்க் 

கே யுத்திபுத்திக ஞுண்டென்றும், லெளகெர்க்கு யுத்திபுத்திகளுண் 

டாவதில்லையென்றும் ஏற்பட்டாலல்லது வைதிகம், ௮வைதிகம Gi 

ன்று பிரித்துரைப்பது பிழையாம. கேவலம் யுத்திபுத்திகளையே தழு 

விப் பிரமாணங்களைக்கைவிட்டு இச்சைபோனவழியெல்லாம் விவக 

ரிப்பவர் லெளசெரேயாதலால் ௮ன்னலெளகெதுல்யரே புறச்சமயி 

களுமாவர். ஆகையால் யாம்கூறிபது வேதவழி நிற்பாரையேயென் 

று மலர் அரைப்பதுந்தவறாம். வேதவழி நிற்பரர் ஒருவரையொரு 

வர் விரோதியாராசையா௮ம் ௮.து செல்லாமைகாண்ச. 

பொய்யஜொருவளலும்) மெய்யனொருவலுஞ் சண்டையிட்டுக் 

சொண்டு ௮ கொரியிடஞ்சென்று த.த்தமக்குள்ள விவகாரங்களைச் 

சொல்லிக்கொள்ளுகையில் பொய்யன் அதிகமாய்ப் பேசும்வல்ல 

மையால் மெய்யனை வென்ருஞாயிலும், ௮ல்லது இருவருஞ்சமமா 

ய்ப் பேசுந்திறமையுடைமையால் ஒருவரையோருவர் வெல்லக்கூடா 

டூல் சமநிலையி னிற்பாராயிலும், ௮ன்னஹேஜலுக்களையே மதித்து 

மெய்யன்பொய்யனில் தாழ்ரந்தவனென்ருவது, அல்லது சமானமா 

னவனென்றாவது கூறுதல் யாண்டிசையும்? “டடிய்யடையொருகன் 
சொன்மாட்டாமையால், பொய்பயோலும்மே பொய்போலும்மே'' எனவுமு, 

“பொய்யுடையொரு௨ன் சொல்வன்மை,பினால், மெய்போலும்மே மெய்போ



சித்தாந்தரத்தாகா். குக் 

ஐம்மே!? எனவும் வரும்வாக்பெங்களைச் -சிந்இித்துழி மேலாபாசிம் 
பரிசாரத்தைப் பெறுமென்சு. மேல்யாம்விள க்கிய விவசார்தீன்த"வ்ற் 
புறுத்திக்சாட்டு மிவ்வாக்பெம் பொய்யுமெய்யுஞ் சமமரியர்ன்கியு 

டையனவென்று நஈட்டுக்கால் மததுர்ப்பல மாசாதென்லும :ம.தீர் 

வாசகம் மணக்கும்! மணக்கும்! 

இனி (எச்௪சமயத்தின் கணின்றுள்ளயநவரும், வேதாகமமா$ப 

நூல்களும்; மற்றைச்சமய நால்களும் கசடறக் கற்றுணர்ந்தோரேயா 

யினும் இதுலேஞானசமயமென்று ஒருசமயத்தையே ௮டையா.து 

கத்தஞ்சமயமே ஞானசமயமென்று தாபிததற்கு ஏது திட்டாாதங் 

கள் மிகவும் மனத்தின்கண் வலிதலின், வலியின்மைச்௪மயம்யா,த) 

என்று கூறுவர். இதைப்பரியாலோ க்கில் ஒவ்வொருமதமும், ஞான 

மார்க்கமென்றுசாட்டுதற்குப் போதுமான ஏ௮ திட்டாந்தங்கள் புல 
ப்படுமென்னுங்கால் எல்லாமார்க்கங்களும் ஞானமார்க்கக்களாம். ௮ 

தனால். உலகாயதத்தைப்பற்றிப் பெண்ணின்பமே முத்தியென்று ௯. 
றுவார்ஞானமும், சைவமார்க்கத்தைப்பற்றிச் சென்றிருவடியின்ப 

மே முத்தியென்றுகூறுவார் ஞானமுமொன்றாய் முடிக். இரண்டு 

சமயிகளுந் தத்தம்ஞானமே யுண்மைஞானமென்று நாட்டுதறகுப் 

போதுமான ஏதுதிட்டாந்தங்கொண்டு வெளிப்படுசையால், இங்க 

னமாக, (சகலசமயத்திலுண்மையும் உள்ளபடி ௮ றிந்து ௮வற்றின் 

முடிவுசண்டஞானிகள் எச்சமயாபிமானமும் பற்றிரிற்பசேயில்லை 

நீங்விடுவார். அங்கனநீங்கெது கொண்டு ௮வரடையும் தாழ்வுயா 
அ) என்று கூறுவது என்னமதி? எல்லாச்சமயஞானமும் சமஞான 

மும்) ௮வாதிதமுமாகையில் அவற்றின் முடிவுசண்ட ஞானிகள் 

அவற்றிலபிமானமவிடுப்பது யாதுக்கு £ ௮வற்றிலபிமான மொழிப 

பாரென்கையில் ஞானிகளா லொழிச்கத்தக்க தோஷாரோபணமு 

டைய மார்க்கக்களவை யென்றன்றோ கொள்ளவரும் *$ அவற்றை 

யெல்லாம்விட்ட் வேறெதையோ ஞானிகள் பற்றிநிற்பது ? முன்னே 

யெல்லாச்சமயத்திலு ஞானமுண்டென்றுகூறிப் பின்னர், அவற்றை 

ஞானிகள் பற்றமாட்டாரென்பது விந்தை ! விர்தை!! இது வேச 

சுமத்தில்லா கிரோதவிசித்திரமென மெய்ஞ்ஞானிகள் சண்டுபரிகடி 

ப்பரென்க. ஆகவே, எல்லாச்்சமயஞானமும் போகிஞானக்களென 

வும், அதுவே பாசபசுஞானங்களைச் ச௪டஈத புதிஞானமென்று. சச் 

அக்கணிரூபிததள்ளாராகையால, மோக கதைபபபச்சூ ஞரனமெ



SH ஆசார்யப்பிரபாவம். 

னவும் ரசாட்டப்படட்து. இசனையே திருவடி ஞானமென்றும்; திரு 
வருண் ஞானமென்றும், உண்மைநா லனைத்துங்கூறும். 

இனி, (தன்சமயத்தின்கண் ஸணிழிவும், பிறிதொரு சமயத்தின் 
கண்ணுயர்வும் கன்மபாகத்தளவின் ஒருவலுக்குத்தோன்றுகையால 

சான்முன்புறின்றநெறியை நீங்கி புயர்வுதோன்றிய நெறியை யடை 

UI DUT, அதனால், ௮வலுக்குப் பின்புவுடைர்துளமசத்தி ஓண் 
டாகய ஈன்மையடைகுவதொழிந்து முன்புரின்றுளமதத்தில் கூறிய 

பதிதத்தன்மை அடையான்) எனு கூறுவர். இதைச் சற்றேவிசா 

ரிப்பாம், தன்சமயம் இழிவாகவும், பிறிதொருசமயம் உயர்வாகவும் 

ஒருவனுக்குத் தோன்றுகையில், ௮துகன்மபாகத் தளவென்றும் 

ஏற்பட்டபடியால், ௮ப்படித் தோன்றுவது உபகாரமுமாசலாம். 

அல்லத; ௮பகாரமுமாகலாம். எங்ஙனமெனின், தான்பற்றியிருந்த 

சமயம் உள்ள படியே தாழ்ர்ததாயிருப்பின், அதைவிட்டுப் பின்னர் 

ப்பற்றிய உயாந்தசமயத்தின் பியோசனத்தை ௮வனடைதல் கூடு 

ம். அது தன்பரிபாகம் உயாந்திருக்குந் தன்மையால். அப்படி.க்கன் றி 

தான்முன்னே பற்றியிருக்தசமயம் உயர்ந்ததாகவும், பின்பற்றியசம 

யக் தாழ்ந்ததாகவு மிருக்தால், ௮ப்போது ௮வன்முன்பற்றியிருந்த 

உயார்சசமயத்தின் பியோசனத்தையிழகது தன்பரிபாகத்தாழ்வா 

ல் பின்பற்றியசமயத்தி னற்பிரயோசனச்தையே யடையக்கூடுமன் 

றிவேறில்லை, அன்றியும் உயார்தசமயத்தை யிழர் ஈகொடுமையும் ௮ 

வனைப்பற்றி வருத்துகையால், ௮வலுய்வது சஷ்டம ! கஷ்டம் !! எல் 

லாஞ்சமமாகையால் எதிற்பிரவேடிச்சாலும் தோஷமின்றென்ப?த 

யெம்மபிப்பிராயமெனின்) அப்போது சன்மபாகத்தளவாயென்று 

கூறியதுபொருந்தாது. அன்றியும், முன்புநின்றுளமதத்திற் கூறிய 

பதிதத்தன்மையடையானென்றதும் முரணிக்கெடும். இன்னும், ௪ம 

மாயுள்ளமதங்களில் அதைக்காட்டிலும் இது உத்தமமென்றும், இ 

தைக்காட்டிலும் ௮து உதக்கமமென்றும் பிரமிப்பநாகிய தோஷமு 

டைமையும் பெற்றாம். இர்தவிசாரத்தால் ஒரு மதத்தைவிட் டொ 

ருமதத்தி லொருவன் பிரவேசிக்கையில், தான் சென்றடைந்தமதம் 

முன்னிருந்தமதத்துக்கு ஏற்றமுடையதாயிருந்தகான் மாத்திரமே 

அவுக்குக் குணமுண்டாமன்றி, முன்னிருர்ததைக்காட்டிலுர் தா 

ழ்ந்த சமயமாயிருப்பின், ௮வலத்தையே யனடந்து அவதிய்பவெ 

னென்பதில் யாதொருதடையுமின்றாம். ஆசையால், எதிற்போனா ஓ 
ம் பேரசுலாமென்றஞானம் இளிர்ரவாப் ஞானமாய் முடிக்குது,



சித்தாந்தரத்நாகரம்: த௫ 

இது நிற்க, (யாவனொருவன் யாதொருமதத்தின்௧கண் நின்றா 

னாயினும் ௮தனைறீங்கி எம்முடைய மதத்தின்௧ண் வத்தானாயின 
அ௮வனேபரமமுத்தனென்றும், எம்முடையமதத்தின்கண் நின்ற, 

வன் மற்றொருசமயியுடன் ஈட்புற்றுக் கூடியிருந்கானே யாயிலும். 

அ௮வனேபதிதன், அவனே ௮இிபாதகனென்றும், பசவானது வாக்கி 

யமாகிய வேதங்களும், வியாசராற் கூறப்பட்டுள்ள புராணங்களும். 

எம்முடைய மதத்தின்௧ண் புராதனரது வாக்கியமுமுண்டென்பா 

ருமூளர். ௮ஃதெத்தாலெனில், மேலுத்தரம். மற்றொரு சமயத்திற் 

கும் ஒருவன் வந்து கூடிலும், நீங்கினும், ௮ங்ஙனம் முத்தத்துவமு 

ம், பதிதத்துவமும் உண்டென்று வேதபுராண வாக்கியங்களும், ௮ 

ச்சமயபுராதன வாக்கியமும் இருத்தலின் ௮அதுகூடாது, ஆயின் 

அச்சமயங்கட்குக் கூறிய வாக்கியங்கள் ௮யதார்த்தமோவெனின், 

அயதார்த்தமுமன்று, எதார்த்தமேயென்ரால், ௮வவாச்கியக்களுக் 

குத் தாற்பரியம் ஏதெனில், ஒருசமயத்தின்கணின்றோன் ௮ச்சமய 

மே உயர்ச்சியென்றும், மற்றையவைதாழ்வென்றும் மனசி னிச்சயா ! 

ர்த்தம் பிறந் திருக்கவும், புகம்பொருளாகயெ முன்னிலையினான் மற் 
ஜொருசமயத்தை யடைந்தானே யாயின் ௮ச்சமயத்திற் கூறியமுத் 

தியை யடையாது முன்புநின்ற சமயத்திற் கூறிய பதிதத்தன்மை, 

அடைந்து நரகில்தாழ்குவன். இஃதன்றி முன்புகின்றுள சமயந்தா 

ழ்வென்றும், பின்புசெல்லவேண்டிய சமயம் உயர்வென்றும் நிச்சு 

யார்த்தம் பிறந்து சென்றானேயாயின், ௮ச்சமயத்திற் கூறிய ஈன்கு 

அடைகுவதன்றி முன்புநின்றுள சமயத்திற் கூறிய பதிதத்தன்மை 

அடையபான்) என்றுஞ் சமரதானங் கூ றிமகிழ்வர். 

ஒவ்வொரு மதத்திலும் ௮ர்தர்தமதமே சிறந்ததென்றும்) மற் 

றயவை தாழ்ச்தனவென்றும், ௮வற்றையசார்பு பாவஹே.துவென்று 

ம், அதனால், ஈரகவிளைவென்றுங் கூறுவது புகழை முன்னிலையாக் 

சொண்டு ௮நுசரிப்பாரையேபென்று கண்டசமாதானம் சாலவழகு 

டைத்து. புகழைமுன்னிலையாக்கொண்டு சென்னால் வருச்தாழ்வெள் 

னை ? பிரத்யட்சத்தில் ஒருவலுக்குப் புகழ்வருமானால் ௮தையேன் 

௮ வன் இழக்கவேண்டும் ? இப்போதுவரும் புகழையிழர்து பின்ன 

ரிவனடையப்போவதாகய ஐதியம்யாதோ அவ்வளவு பெகிசாயுள் 
ளது £ என்று போராடி வாதிக்கும் ஈரஸ்திசசி3ராமணிகளுக்.கவர் 

சொல்லும் சமாதானம்யாது ? ஒவ்வொன்றும் வாதமுசத்தில் வெல் 
லக்கூடாக சமானமார்க்க மெனக்கொண்ட வன் னோர் பு ஈழைலிரும்



௧௬ ஆசசார்யபபிரபாவம். 

பிப் போதலோன்று என்று தாபிக்கலெழுவார் சித்தாந்தமும் ௮வா 
இிதமாய்ச்சாண்கையில் அவரைம.றுத்து ௮ப்படிப்போவதால் ஈரகமு 
ண்டென்று கூறுதல் யாண்டிசையும்? ஆகவே, ௮துதக்கசமாதான 

மன்று. உலூலுள்ள மதங்களில் எக்தமதம் உயர்ர்ததேர் ௮ந்தமத த் 
கைவிட்டு மற்றைச் தாழ்க்கவைகளில் செல்லுங்கால், ௮வன்விட்டு 
வர்.த உயர்ர்தமதத்தி லடையசத்தக்க பெரும்பயனையிழந்து பின்னர 

டையும் ௮அற்பசமயங்களாலடையத்தக்ச ௮ற்பபயனையே மெய்துவா 

ஞூயிலும், உயர்ந்த மதத்தைப்பழித்தபாவவினையால் நிரயத்துன்ப 

தீதுக்காளாவனென்பதும் நிச்சயம். அதனால், ௮வ்வயர்மகமெது 
வோ, ௮தில்௮வ்வாறு சொல்லியிருக்கக்கூடும், மற்றைமதங்களில், ௮ 
ர் தநியாயஞ்சொல்லிக் கொள்ளவிடமில்லையாயிலும், அவ்வவற்றிற்கு 
நேர்ர்தவவமானக்களைப் பரிகரித்துக்கொள்ளவே ௮வைசளுமவ்வா 

று கற்பித்துக்கொண்டனவாய்ச் கொள்ளவரும். ஆகவே,உண்மையி 

லொருமதத்துக்கே௮து பொருந்துமென்றும்; பிறவற்றிற்குக் கெள 

ரவ கற்பனாமாச்திரமென்றுஞ் சிலர்கூறுவர். ௮ல்லதூஉம், சமயங்க 

ளில் முதல் இரண்டாவதுஎன்று தாரதம்யங்கொண்டு கிளங்குகையா 

ல் மூதல் சமயந்தம்மில் ஏழிட்டவைகளையும், இரண்டாவது சமயந்த 

ம்மில் ”ழிட்டவைகளையும்; மூன்றாவது சமயந்தம்மில் இழிட்டவை 

களையும், முறையே சொல்லிமறுத்தலும் பொருந்துமென்பாருமு 

ளர். மேற்போந்த விஷயத்தில் தத்தமக்கிசைந்தவாறே அபிப்பிராய 

பேதங்கூறுவார் இன்னும்பலருளர். ஆகவே, புகழ்விடியமாய்ப்போ 

ந்த நியாயமீண்டு ௮வவளவு பெருநலமுடையதன்றாம். அபிப்பிரா 

யங்க ளநந்தபிராகாரமென்று காட்டியது கொண்டு, ௮வற்றுள் எம் 

மபிட்பிராயம்யாதெனின்; மேற்கூறியவற்று ளொன்றுமன்ஞம்) மற் 

றென்னெனின்; எல்லாச்சமயங்களிலும் ௮வ்வா.று கூறுவது உப 

காரமென்பதேயாம். 

எங்கனமெனின், சமயம்என்ப.து காலம்என்று விளங்கும். கா 

லம்என்ப.து பருவம்என்.று ௮மையும். இதனால் சமயங்கள் என்பது 

பருவங்கள் என்.றுவெளிப்படும். பூஜாசமயம், போஜனசமயம் என 

வும், பூராகாலம், போஜன காலம் எனவும்வரும வழக்குண்மையால், 

அப்படியே நிஷ்டாசமயம், ௮ ஷ்டானசமயம், நிஷ்டாகாலம், ௮ 

தஷ்டானகாலம் என்பனவுமமையும். இவையொசே மர்த்தத்தை 

யுன்றி வேறுபயவா. இவற்றுள், பூஜாசமயம்என்பது பூசைசெய்ய 

நேரிட்ட தடஸ்தம் என்றுபொருள்பட்டு அவனுடைய பருவச்தை
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யே காட்டிற்று, மூன்மும்வயசு என்கையில் ௮து பருவ த்தையேசா 

ட்டிக் காலத்தில் வேருகாத காட்சிப்பட்டு சிளல்சலால்;.ப்ருவம்; fet 
யம், சாலம் என வொருபொருளைக்குறித்த பலசொல்லரய் முழுத் 

ன. இதனால், சமயம் என்பது காலத்தில் வேறுபடாமல் பருவச்விதி 

யே காட்டுவதொன்ரும். சைவசமயி என்கையில் சிவளைவழிபடுஞி 
சமயத்தையுடையவன் என்று காலநிகழ்ச்சியைக்காட்டி segs 

டைய பருவத்தையே விளக்கியதாயிற்று. இப்படியே விஷ்ணுவை 

வணங்குஞ்சமயம், பிரமனை வணங்குஞ்சமயம் என்றுசாலங்களைக் 

காட்டிப் பருவத்தையே வெளிப்படுத்துமாயிற்று, இதனால், சமயம் 
என்பது பருவமென்றே தீர்மானிக்கப்பட்டது. உலகாயதம், புத்த 

ம, சமணம், சாங்கியம், பாட்டம், பிரபாகரம், மாயாவாதம், பாஞ்ச் 

ராத்திரம், சைவம் என்று பரிபாகவேற்றததைப் பயப்பன வாகிய மார் 

க்கங்கள், சமயங்கள் என்னும் பெ.பர்களால் பிரசகாசித்தலால், உல 

காயதன என்கையில் பூதமிச்சிரமத்தாலாயெ உலசமே பொருளெ 
ன்றுமதிக்கும் பருவத்தையுடையவனென்றும், பின்னர் பெளத்த 

ன் என்கையில்; மேற்பருவங்கடர்து புத்தியேபொருளென் றுமதிக் 

கும் பருவத்தையுடையவன் என்றும், இப்படியே பருவங்களைக்க 

டர்துகொண்டு முறையே மேற்கூறிய வொவ்வொன்றிலு நின்று ௮ 

வவவற்றைப் பொருளெனமதிககுங்கால் ௮வ்வப்பருவங்களை யுடை 
யவனென்றும் ௮மையப்பெறுதல் சத்தியம். இப்படிப்பருவபேதப் 

பட்டுவருந் தன்மையாற்றானே சமய௱்கள் ௮திகரித்தனவாயின. ௪ 

மயங்களகந்தமாகி, ௮வவச்சமயங்களிற்போர்த போகநுகர்சசியைப் 

பெற்றுவாழ்வான் சேதனனெருவனேயாகையால், ௮வன் ஒவ்வொ 
ருசமயங்களிலும் பிரவேடித்தே தீரவேண்டுமென்பது மொப்ப(ுடி 
நீத நியாயமாக எர்ப்பட்டது இரு தக்கொள்கை Cag snes ings 
கொள்ளுஞ் சமயிகள்பலர்க்கு மொப்பமுடிஈ்ததொன்ரும். இச்தவு 
ண்மையால், ஒவ்வொருசேகனனும் எல்லாச்சமய அுகர்ச்சியும் பெ 
றவேண்டிய சந்தர்ப்பங்களில், ௮வ்வச்சடீயங்களில் ௮வன்பிரவேடு 

தீதிருக்கிறபோது அவளுக்கு ௮ திதுள்ளபோகத்தை யூட்டித்தொ 
லைப்பிக்கு ரிமித்தம் ௮துவேயுயர்க்ததென்றும், மற்றையவை இற் 
ருழ்க்தன வென்றும் வற்புறுத்திக் கூ.றுமுண்மையுபகாரமாதல்வெ 

ளிப்பட்டது. ஒருவன் ஒரு ௮ற்பமதத்தில் அவனற்ப.பரிபாகத்துக் 

கேற்பச் சேர்ந் திருக்கையில்), அவனம்மதத்திற்போச்,த போகத்தைக் 
காட்டில முசிதபோகத்துக் சன திகாரியாகுமுண் மயல், dy uh 
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a ஆசார்யப்பிரபாவம். 

ராக்கி ௮வலனுடைய மதம்தானே யுயர்சந்த மதமென்றும்; தன் 

னக்காட்டிலு முயரந்தனவல்ல மற்றைமதங்களென்றும், தன்னினீ 
டுப்போனால் ஈரகமுண்டென்றுங்கூறும். அவன் பரிபாகத்துக்கே 

பதி தான் பிரகாசிப்ப தொன்ராகையால். ௮அவனைகோக்கித் தனக் 

மேலிட்ட சமயங்களுண்டென்றாவது, தனக்குச்சமான மார்க்கங் 

ஞாண்டென்ராவது போதிக்குமேல் ௮வனுக்கு அத்ததியிற் பற்று 

கோடாயுள்ள ௮தனிடத்தி லருசயண்டாகி, அதையவனப்போது 

வறுத்து மேலிட்டதை நாடமுயலுவானாகையால், அப்படி. நாடுவ 

ற்கு அவனுக்குப்புண்ணியம் போதாமையால், அவன்தன்னிடத் 

ருந்தே தன்னாலாய வற்பபிரயோசன க்தையே அுகருந்தன்மை யு 

ுடயனாகையால், தன்னைவிட்டுப் போகாதவறிக்கே கடிந்து வேண் 

யுத்தி பறுபவங்களைக்காட்டி ௮வனைத்தன்வசப்படுத்தி ௮வனு 

டயகாட்சியில் தானேயாவற்றினு மேலாயிருப்பதொரு மார்க்கமா 

ப் புலப்படாநிற்கும். 

அப்படியே, ஒருவன் உயர்ந்தமதத்தில் அவனுடைய வுத்தம 

ரிபாகத்துக்கேற்பச் சேர்ந் திருக்கையில் அவனம்மதத்திற்போந்த 

சிதபோகமேயன்றி அற்பபோகங்களை நுகரும் வினையின்மையால் 

(வனை நோக்கி ௮வனுடையமதம், தானேயுயர்ந்ததென்றும், தன் 

ரக்காட்டிலும் உயர்ந்தனவல்ல மற்றைமதங்களென்றும்; தன்னை 

ஐ்கிப போனால் ஈரகமுண்டென்றுங் கூறியதெல்லாம் ௮வன்ப 

பாகத்துக்கேற்பத் தான்பிரகாசிப்ப தொன்றாகையால், அவனை 

க்கிக் தனக்குமேலிட்ட சமயங்களுண்டென்று எஏன்சொல்லு 
₹ உண்மையில், ௮துவே சர்வோத்தம மார்க்கமாகையால். சாமா 

1யமார்க்கங்களே தாந்தாமும் சமானமற்ற வுதெமார்க்கங்களென் 

போதிக்கு?மல் ௨உத்கர்ஷமார்க்கம் தன்லுண்மையை புறைப்பிப் 

து ௮ இசயமன்ஞம். இந்த நியாயங்களால், மேலிட்ட மார்க்கங்க 

)ம, சழிட்டமார்க்கங்களும் தனித்தனித்சாமே யாவற்றுள்ளுஞ் 
றநதனவென்று போதிக்கும் புதுலமீதென வெளிப்பட்டமை 

(ல், அப்படி அ௮ம்மதங்களொவ்வொன்றுங் கூறுவஅகொண்டே 

வும் சமமரியாதையினவென்றும், ௮ தனால் ஒன்றைவிட்டொன் 

ற்போனால் குற்றமில்லையென்றுங் கூறுவது பெருங்குற்றமாய்முடி. 

௪.து. ஒருமதத்தைவிட்டு ஒருமதத்திற்போகுங்கால் அவனுடைய 

கட்டவினையே காரணமாக வுயர்ந்தமதத்தைவிட்டுத் தாழ்ந்தமத 

திலும், ஈல்வினையே காரணமாகக் தாழ்ர்சமதச்தைவிட்டு உயர்ந்



இத்தாந்தரத்தாகரம்: ௧௯ 

தமதத்திலும் பிரவேசித்ததாகவே பதிஞான ,நால்களில் வல்லவர்க 

ளாகிய சத்துக்கள் துணிந்துரையாநிற்பர். 

இனி, (ஒருசமயத்தைவிட்டு ஒருசமயத்தை யடைந்தோளனுக் 

குர் அணிவுடைமையான் இகங்கனமாதலின், எல்லாச்சமயத்திலனுண் 

மைகளும் அறிந்து ௮வற்றினுக்கெல்லாம் மேலாகிய ஒரு சந்மார்க் 
கத்தை படைந்துள்ளவரா தலின் ஞானிகளாயினோர்க்கு உலகாசாம 

குலாசார சமயாசாரங்களுமில்லை, ௮ன்னோர் சர்வசங்கற்பமுமொரு 

ங்கே இறக். துடையாராதலின்) என்.றுகூறி, அதனைவலியுறுத்துமா.று 
(உலகுயரியவென் றோ திருமூன்று, ளைச்தையுநீங்ச யிர் சசன்னெறியூ, 0ற் 

ரோர்பவ மற்றோரிஃதொரீஇப், பிறிதொருகெறிசார் பேதையெஞ்ஞான்று, 

முய்குவதிலையெனச் சைவமா தி, யறுவிசசமயத் சவருக்தனித்சனி, சுருதிபு 

மாணசர் தொல்லோர் நல் லுரை, காட்டிப்புவிப்பானாட்டியவ தனால், நின் ,வோ 

ர்நிலைவிட் டொன்றை யீண்டடைச்தோன், றன்னெஞ்சிடையே சான்முசனி 

ன்ற, வர்நிலைபெரிதன் றறிர் துமஞ்சா.து, குறுன்மண்ணாதி குறிச்கொருநெ 

ஜியை, யடைகுவனிரையத் தஃதன்றிச, சென்னெறிபெரிசெனத் சேர்ச்து 
கொடேட, ன௩கெறிக்குளபேறவனுமெய்துதலான், மூவிருசமயமுடிவை 

யு மூணர்ச்திட், டேறியஞானி சிலுவவையெனசக்கண், டச்சமயச்சார் பனைத் 

தையு, மிச்சகத்திடை £ீத்திடிலெவன்பழியே) என்னுமொருபாட்டையும் 

பிரமாணமாக வுதகரியாறிற்பர். இதைப்பரியாலோ?ூப்பாம். மேலிட. 

ங்களில் எல்லாச்சமயக்களும் சமதுலையினிற்கும் பெருஈலமுடைய 

ஞானமார்க்கங்களென்று கூறியதற்குமாருய், ௮வற்றினுண்மைகளை 

யறிந்து ௮வற்றிலுக்கெல்லாம் மேலாய ஒருசந்மார்க்கத்தை யடை, 
ந் தள்ள ஞானிகள் என்று ஈண்டு கூறியது சவரம். ௮வற்றைக்கட 

ந் தசர்மார்க்கமுடையவரே ஞானிகளென்னுங்கால், அவைகளுக்கு 

வேருக ஞானமார்க்கமென்றொன்று நிலைப்பதாய்வெளிப்பட்டு (றன் 

னவற்றை ௮ஞஞானமார்க்கங்களென்பதாகிய குற்றமும், ஈவினஞா 

னமார்க்கமென் ஜொன்றைச் கற்பிப்பதாகிய குற்றமும்பெறப்பட்டு 

அஞ்ஞானக்குழப்ப மேலிட்ட போதமாகக் கொள்ளவரும், இல்லை 

யேல், எல்லாச்சமயங்களும் ஞானமார்க்கங்களே யெனவும், ௮வ்வ 

ச்சமயங்களிற்போர்த ஞானத்தையடைவத பூரணவிவேகெட்கே சா 
தீதியமாகையால், ௮ப்படி யடைந்தபேர்களா யுள்ளவர்கள், ௮டை 

ந்தபிறகு ௮வரவரு மவ்வச்சமயங்களில் சாதகதிசையில் ௮ நட்டி. 

த்துவந்த வவ்வவற்றின் சார்வாயவெல்லா வாசாரங்களையும் ந முவ 

விவொரெனவும்) ௮அங்கனமாவதுகொண்டு, மேலாக சர்மார்க்கமெ 

ன்பது ௮ப்படி. யாவரும் சேருமந்தநிலையேயெனவுங் கூறவேண்டி.



2.0 ஆசார்யப்பிரபாவம். 

வரும். ௮ப்படியாயின் ௮ச்சமயங்கள் ஒன்றையொன்று விரோதி 
த்திருப்பது பிழையாம். வேதம், சிவாகமம் என்னுமிரண்டுமே துல் 

யப்பிரமாணமென்றதும் பிழையாம். பெளத்தசார்வாகா திக ofl Ns 

தனவாகக் கூறுவதும் பிழையாம். முடிவில் ஞானத்தைப் பயப்பன 

வாய், ஓன்றிலொன்று வேறுபட்டனவாய், ௮ளவில் சமயங்களிருப் 

பனபோல், முடிவில் மோட்சத்தையளிப்பவராய், ஒருவரிலொருவர் 

வேறுபட்டவராய், ௮ளவிறந்த கடவுளருண்டாதலும் ௮வசியமாம். 

ஒருகடவுளிருப்பதைக்காட்டி லும், பலரிருப்பரேல் ௮திக வுபகார 
மாகுமாகையால், ௮ப்படியுண்டாமிடத்துத் தோஷமொன்றுங் கா 

ண்க்கூடாமையால். இன்னவாபாசத்தை விரிக்கத்தானோே மேலப௫த் 

தாந்தம் தலைநீட்டியது ௮திசயம்! ௮இசயம்!! இன்னும், எல்லாச் 

சமயங்களையுங்கடந்தபேர் ஞானிகளென்பதை யாவரங்கீகரிப்பவர் ? 
பாஞ்சராத்திரி ௮ங்கேரிப்பனா ? சமணன் அங்கேரி ப்பனா $ வன 

வலுக் தத்தம்மதமே ஞானமென்பதுபோல் ௮வற்றைவிடுப்பதே ஞா 

னமென்பதுமொன்றாகி ௮வற்றரோ டொருசேரக் கழியுமாகையால்) 

அங்கனங் கூறியதுகொண்டோ ருசிதமுமின்ரும். உலகாசார குலா 

சார சமயாசாரங்களை விடுப்பது ௮ந்தந்தமதத்திலுங் கூறும் பரமத 

ருமங்களேயாம். ௮வற்றைவிட்டதனாலேயே ௮வர்களவற்றை யொ 

ழித்தவரென்று கூறுதல்யாண்டமையும் ₹ ஒவ்வொருமதத்திலும் 

பொய்முதலியன வொழிக்கற்பாலனவென்று கூறுவது நிக்சயமாத 

ல்கொண்டு ௮வவொநிவானேயாவுஞ் சமமாய்விடுமா ? அப்படியே 

௮வ்வம்மதத்திற்போந்த ஞானமுதிர்ச்சியில் முன்னிழுக்காசாரங்க 

ளொழியுமேயன்றி ௮ங்கனமொவ்வொன் நினு முடிர்தபொருளாய்ப் 

பற்றுக்கோடோய ஞானமுமொன்முதல் யாண்டிசையும்$? காலத்தி 

ரயத்தும் பொருந்தாதெனவறிக. 

இன்னதுல்ய விசாரத்தால் சகலசமயங்களினுடைய தன்மை 
யும், அவற்றை யதிக்கிரமித்து விளங்குங் சித்தாந்த வுண்மையும் 
வெளிப்பட்டமையால், நம்மாசாரியமூர்த் த௫ளாகய ஞாரஈசம்பந்தா 
தி பிரபுருதிகள் சித்தார்தமென்லும் ரூடிராமத்தையுடைய சைவ 
த்தை நாட்டினாரென்ு ஈலம் ஈன்கு கொள்ளப்பட்டது, 

இனி, இவ்வாசாரியர்கள் ஜே. இத்தாந்தத்தை நாட்டினமை 
யைகோக்கின், காட்சியொள்றினானே மற்றையிரண்டுக்கு மொப்ப 

முடித்துக் சாட்டினாரென்பது ௮மையும். இவ்வுண்மை, அன்னோர் 

திவய சரித்திரவைபலங்களால் வெளிப்படுமாசையால், ௮வற்றை 
முறையே விதாதூரைப்பாம்,
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திருஞாநசம்பந்தசுவாமிகள 

பிரபாவம், 
——efeo——— 

பிரமபுரம், வேனுபுரம்,புகலி, வெங்குரு என்பனவாதி பன்னி 

ரண்டு திருகாமங்களையுடைய சகோழிப்பதியின்கண் பிராமண குல' 
இபமா யெழுந்தருளியிருந்த சிவபாதவிருதயர் என்றும் முனிபுக்க 
வர் தோணியப்பாராகெய சிவபெருமானைநோக்கித் தவக்கெந்து சம 

ணவிருளைத்துரத்து ஞாஈமணியாகிய வோர்புதல்வரைத் தமக்குத்த 

ரும்படி. வருந்தினர். ௮ப்படியே, செவபெருமான்மகிழ்ந்து தமது தி 

ருக்குமாரராயெ குமாரக்கடவுளை ௮வருக்குப்புத்திரராகத் தந்தரு 

ளினர். ௮ங்ஙவனம் ௮வதரித்தருளிய பிள்ளையார் தமது மூன்றாம்வ 
யதில் பிதாவாகிய சிவபாதவிருதயர் ஸ்கானார்த்தமாகத் தர்த்தக்க 

ரைக்குச் செல்லுகையில் ௮வருடன்சென்று ௮ங்கிருந்தனர். குழ 

ந்தையைப் படிக்கரையிலிருத்திச் சவபாதவிருதயர் இர்த்தத்துக்கு 

ண்மூழ்டு ௮கமர்வணமந்திரம் செபித்துக்கொண்டிருக்கையில் எம் 

மையாளவெழுந்த புத்திரரத்தமாயுள்ளவர் தம் பிதாவைக்காணாமல் 

வருந்துவதொத்துச் சவபெருமானை நினைந்து பிரிவாற்றாமையால் 
தோணியப்பாருடைய சிகரத்தைப்பார்த்து ௮ம்மே! ௮ப்பா! என் 

று கண்களில் நீர்த.தும்ப அழத்தொடங்கெர். ௮வ்வழுகையைக்கே 

ட்டு உள்ளம் பொருதவர்களாகிய பெருமானும், பிராட்டியும் விரை 

ந்து ஈந்திபிரான்மேற்கொண்டு அ௮ங்கெழுர்தருளினர். அப்போது 
உமாதேவியாரைப்பார்த்து நின்மகனை யமுகைதவிரும்படி யெடுத்து 

நின்றுணைமுலைகளில் சுரந்தொமுகும்பாலைப் பொன்வள்ளத்திற்கறக் 

தூட்டுகவென்று சுவாமி சொல்லுவதன்முன்னர் ௮ம்மை விரைந்து 

சென்று நீண்டராள்பிரிந்த வாராமைமேலிடத் தமது ௮ருமைத்திரு 
க்கரங்களால் ஈம்பெருவாழ்வை யெடுத்து மார்போடிறுகத் தழுவித் 

திருமேனியிற் படிந்திருந்த புழுதியைமாற்றிக் கண்களில்பெருபெ 

நீரைத்தமது முன்ரானையாற்றுடைத்து மடிமீதிருத்தி, உச்சமோந் 

௮ முத்தமிட்டு மகிழ்ந்து தமது திருமுலைப்பாலைப் பொற்கிண்ண த் 

திற்கறந் து, ௮த்துடன் ஞானமாகிய ௮முதமுங்கலந்து உண்ணெ 

ன்றுஊட்டுதலும், ஈம்பெருஞ்செல்வமாயுள்ளவர் உண்டருளி ஏழு 
கைதவிர்ந்து சிவஞான சம்பந்தராகி யெழுந்தருளினர். பின்னர், பி 

ராட்டியாருடைய மடிமீதிருந்தவர் தாவீப் பெருமானுடைய மடித்



oe ஆசார்யப்பிரபர்வம்; 

லத் திலேறி அவ்ருள்ளமகிழ விளையாடுகையில், .அவ்விருவருங் 

வடுகளித்து அளவில்லாத வாநந்தமெய்தினர். 

சூசனை: 

சிவபாதவிருதயராதமக்கு இர்புத்திரமை த தழுமயம்- வேண்டின 
சேயன்றிச் குமாரக்கடவுளைத் தரும்படி. விரும்பினாரில்லை. ௮ங்ஙகன 
மாக, சிவபெருமான் தமது இளையபிள்ளையாரை அவர்க்குத் தந்த 

தென்னை ? எனின்; சிவபாதவிருதயர் கருத்தெல்லாம் சமணந்தொ 
லைய வேண்டியதேயாக, ௮. தம்புதல்வரைக்சொண்டே செய்யகி 

ரும்பியதென்னை ₹ தமக்காவது, ௮ல்லது வேறு எந்தவெஞானிக்கா 
வது) அவவாற்றல் தரும்படி யேன்சவெபெருமானையிரந்து பெற்றுக் 

கொண்டிலர் ? தம்மாலாவஅ, பிறராலாவது ௮து செய்துமுடித்தல், 

தம்புதல்வரால் ௮து முடியுக்காலுண்டாகு மவ்வளவு இன்பத்தைப் 
பயவாமைகண்டெனவறிக.(மக்சண்மெய்திண்டலுடத்ன்பமற்றவர், சொ 

நீகேட்டலின்பஞ்செவிக்கு) எனவும்; (குழலினிதியாழினி தென்பர்தம்மக்க 

ள், மழலைச்சொற்கேளாதவர்)எனவும்;வரும் வாக்யெங்களாற்கண்டறிக, 

அப்படியே, செவபெருமாலுந்தமது புத்திரரால் ௮வ்வின்பத்தை நூ 

கர்தற்பொருட்டே செவபாதவிருதயர் வேண்டுகோளுக்கும் விரோத 

மின்றித் தமது புத்திரரைத் தந்தருளிய தெனவறிக, இளையபிள்ளை 
யார் ஆரந்தவடிவராதலும், ஸ்ரீிவபெருமான் ௮வவாநந்த முடைய 

ராதலும் உண்மைநூல்களிற் காண்க, இங்கேபெற்றாயும் பரிபாக 

முடைய மெய்யன்பருக்கேயன்றி யேனையோர்க்கு எட்டாது ! எட் 

டாது!!! 

இனி, குமாரக்கடவுள் வெபாதவிருதயர் புத் திரராகப் பகவதி 

யார்மணிவயிற்றிற் பிறந்தமை யென்னை ₹ அவர் மலமில்லாதவராக 

வெனின். ௮வரங்களனம் பிறர் சதுகொண்டே மலமுடைமைசாராது. 

எங்கனமெனின்; இர் இரசாலவிச்சைசாட்டுிவானென்னத்தன்பாற், செர் 

தழனாட்டமீன்ற செல்வனைக்கருப்பமெய்தா, தர் தமிலுயிருஞாலமனை த்தையுமீ 

ன்றதாயாஞ், சுர்சரவல்லி தன்பாற்றோன்றுமாறுள்எஞ் செய்தான்”? என்னுந் 

திருவிளையாடற் பிரமாணத்தை நோக்குழி மேலுண்மை விளங்கு 
மென்க. இது சோமசுந்தரபாண்டியன் சேயாகிய உக்கரபாண்டிய 

ன் ௮வதாரத்தைக்காட்டுவதொன்மும். உக்கரபாண்டியனாகவந்தவா 

இளையபிள்ளையாராகிய இவசுப்பிரமணியக் கடவுளென்பது மேற்றி 

ருவிருத்தத்திந்போக்த (செர்தழனாட்டமீன்ற செல்வனைக்கருப்பமெய்தா 
த) என்பதனானே விளங்குர். இந்த வவதாரவானையில் நம்பெரு
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வாழ்வாக இளையபிள்ளையார் மாதாவுதரத்திற்றங்பெட் போனி 
வாய்ப் பட்டுப்பிறந் தும் வெளிப்பட்டாரென்பது பெறப்பட்டுமதி, 
எல்லார் தோற்றன்மாத்திரமாகவே நிர்னயிக்சப்பட்டமையால்) அவ் 

ருடைய ௮வதாரம் ௮அயோறிஜமாகவே நிர்மலத்வம் பெற்றமைசாண் 
௧, அவர் மாதாவுதரத்திற்றங்சப் பிறயாதபோஅ ௮அம்மையாருக்குத் 
கர்ப்பக்குறி மூதலாயினவரக் சகாரணமென்னையெனின்; அவரை வே 

ண்டியிரந்தாருள்ளங் சளிகூரற் பொருட்டே oy evs aie so தோத்றங் 

காட்டியதென்க, அன்னவன் வரவுச்சேற்பவாயமும் பிறருக்தாழ்க்து, மங் 
கைகின் வடிவுச்சகேற்பச்கருவருவனப்புஞ்ூஈ, இங்கடோருற்றுமன்றற் செ 
ல்வியுங்காணவாசை, பொங்கயெ செம்கட்சென்றார் புனிதையப்படிபோலானா 
ள்? என்னும் பிரமாணத்தால் மேலுண்மை விளங்குமென்க. இவவு 

ண்மையறிந்தபேர் இளையபிள்ளையார் ஞாஈசம்பர்தராகப் eeu sus 

£ மணிவயிற்றிற் பிறந்தாரென்பதில் மயங்கார் ! மயங்கார்!! எனவே 
பசவதியார்க்குர் தடாதகைப்பிராட்டியாருக் குண்டாயிருந்தபடியே 
தோற்றன்மாத்திரமாகக் கர்ப்பக்குறியாவு முண்டாயிருந்ததெனவு 

ம், அவருதரத்திற் றங்கியிருந்து ஈங்குருகாதனாகய ஞாஈசம்பச்தன் 

பிறந்திலனெனவும், ௮வனவதாரம் ௮யோரிஜமாகவே நிர்மலத்வம் 

பெற்றதுண்மையெனவும், பகவதியார்க்குண்டாகய கர்ப்பக்குறிமுத 

லாயினயாவும் ௮வ்வம்மையார்க்கும், சிவபாதவிருதயர்க்கு முண் 

டாயிருந்த புத்திராபேகைஷ௩ நிவிர்த்தியர்.த்தமெனவுங் கரகிப்பாரெ 

ன்பது வெளிப்படை.பெருத்தெழுமன்பாற் புகலிராச்சியாருடன்புசலித், 
இருச்சோணி வீற்றிருந்தார் சேவடிச்€ழ்வழிபட்டுச்,கரு.த்.து முடிர் திடப்ப.ரவு 
ங்காசலியார்மணிவயிற்றில், உருத்தெரிய வரும்பெரும்பேறுலகுய்யவுளதாக' 

என்னும் பெரியபுராணச் செய்யுளால் பகவதியார்க்குக் கர்ப்பக்குறி 

புண்டாயினமை பெறப்பட்டது. இதில் (சரத்து முடிர்திட) என்ற 

மையால் அங்கனஞ்சூலுண்டானமை அ௮வரிச்சைவழியென்று பெற 

ப்பட்டது. ௮ங்கனம் பெறப்பட்டபோது, ௮வர்மணிவயிற்றினின் 

2ற ஈம்ஞாஈசம்பந்தர் பிறர் சனரோவெனின், மணிவயிற்றிலுரு த்தெரி 

பவரும்பெரும்பேறுலகுய்யவுளதாக?? என்றுகூறிமுடி.த்.து, ௮ தன்றரொட 
பாய்(டு)பாடல்களால் ௮வரவதாரத்தா லுண்டாகும் விசேஷங்களை 

வர்னித்.து *அவம்பெருக்கும் புல்லறிவினமண்மு.தலாம்பரசமயப்,பவம்பெரு 

ச்கும்புரைரெறிகள்பாழ்பட ஈல்லூழிதொறுர், சவம்பெருச்குஞ்சண்பையிலே 

சாவில்சராசரங்களெல்லாஞ், சிவம்பெருக்கும்பிள்ளையார் இருவவ தாரஞ்செய் 

தார்” என்லுஞ்செய்யுளால் மேற்கருத்தரித்திருக்கும் அம்மையார் 

சம்பந்தங்காட்டாமலே *சண்பை.பிலேசிவம் பெருக்கும்பிள்ளையார் இருவ



௨௪ ஆசார்யப்பிரபாவம். 

வதாரஞ்செய்தார்!? என்று உண்மையை விளக்கெமையால், ௮வரிடம் 

பிறவாமல் சண்பையின்௧ண் ௮யோறிஜராக ஈமதுபிரபுவாயெ ஞாஈ 

சம்பந்தர் குமாரஸ்வாமி ௮வதாரமாகவே வெளிப்பட்டனரெனவ 

றிக--இதனால், அவர் மாதாவுதரத்திற் றங்கயிருந்தா ரென்றாவது, 
யோனிவாய்ப்பட்டுப் பிறந்தாரென்றாவது, ௮ தனால் மலமுடைமை 
பெறப்பட்டதென்றாவது, ௮ல்லது ஞாரசம்பந்தர் குமாரக்கடவுள 

ல்லவென்றாவது கற்றறிந்தமேலோர் சருதவுஞ் செய்யாரெனவறிக, 

ஆயின், திருவிளையாடற்புராணத்தில் *செர்சழனாட்டமீன்ற செல் 
வனை”? என்றுவந்ததுபோல் பெரிய புராணத்தில் வராததென்னை ? 
எனின், ஞாஈசம்பர்தசுவாமிகள் புராணமடங்கலும் இடம்பெற்றுழி 
யெல்லாம் விதந்திருத்தல் காண்க. ௮ங்கனம் விதர்தமை ௮வதார 

சந்தர்ப்பததில் காணாததென்னையெனின், உக்கரபாண்டியர் குமார 

ஸ்வாமியின் பூர்ணாவதாரமும்,ஞாஈசம்பந்தர் குமாரஸ்வாமியின் ௮ம் 

சாவதாரமுமாதல் கொண்டறிக, :*மத்பக்த ஸ்தேத்ய ஸம்பந்தோ கு 
ஹாம்சோ பக்திமான் சுதீ:”” என்லும் சநற்குமாரசம்ஹிதா வசனத் 
தால் ஞாரசம்பந்தர் ௮ம்சாவதாரமாதல் வெளிப்படை, ௮ம்சாவ 

தாரமாகையால் ஞாஈசம்பந்தர் பகவதியார் மணிவயிற்நிலேதானே 
பிறந்தாராகக் கொள்வாமெனின், ௮மிசத்தினாலும் யோனிவாய்ப் 
படுதல் பெருங்குற்றமென்க:£ஏகந்தவாப்ய ஸ-பகரந் ததுதாஹராமோ 

ஜாதேரபாவ்ய மமராந்தர வத்வயாமி; அப்யர்த்தீதோபிஹி மஹேச ம 
ஹர்ஷிதாரை ரந்தர்ஹிதஸ்த்வமசி கர்ஹித கர்ப்பவாச:”” ster gu 
றப்பட்டஹரதத்தாசாரியசுவாமிகள் திருவாக்கால், சர்வேசுவரரா 

இய தேவரீருக்கு மொருகாரியம் துஷ்கரமாம். ௮து இதரதேவதை 

களைப்போல் ஜனித்தால் கர்ப்பத்திலிருந் து வெளிப்படும்படியாக 
வருமென்று ௮ த்திரிபத்தினியாகெய அதுளுயையால் பிரார்த்திக்கப் 

பட்டவரா யிருந்தபோதிலும், கர்ப்பவாசம் நிந்திதமென்று அந்தர் 

ஹிதரானீர் என்பதாம் என்று வெளிப்பட்டது. இநர்தவாக்கெத்தாற் 
பெறப்பட்ட அவதாரம் துர்வாசமூர்த்தியினதாகையால், ௮தனை 
நன்குவிளக்கும் சநற்குமாரசம்ஹிசாவசனம் வருமாறு. 6பூராத்ரோ 

பி யத்பத்ந்யா வராதேவா பவத்ஸ-டத5, ஸ்வல்பாம்சே நாபிகர்ப்பஸ்ய 
தர்வாஸத்வ முதாஹரர், அஸேளதேவ? க்ரமாத்புத்ர காரணாத் ஸ்கர 
தயாதயா, ஸபுஷ்டாஞ்சலிநாபூதோ விஸ்ஸர்ஜாம்ஸகம் ஸ்வகம்; அந்தர 
ஞ்சலிபுஷ்பேஷு ப்ரலிஸ்யாந்த? பிநாகிநா, கர்ப்பாலாலேளஹி து 

ர்வாசாஸ் ஸர்வாவாஸேஷ்வ தீவயத்; துர்வாஸாகாம புத்ரோபூத் தல்



ஆசார்யப்பிரபாலம். உ௫ 

பா3புஷ்பாஞ்சலேஸ்ஸிஸ-ப,'தல்மாத்பசுபதேரந்யத் யத்கிம்சிஜ்ஜகதீரி 
திம்,ஸர்வேதேபசல:₹ப்ரோத்தா வசீபசுபதிஸ்ம்ரு த$)மாயாடாஸேகபத்தாதி 
பசூகே தரக்த்ஸ்வலீலயா, தமேவமோசகம்ப்ராஹ்-ப: பசூகாம் ப்ர்ஹ்மவர் 
திர மாயாபாளேரீ பத்தாநாம் மோசகோந்யோகவித்யதே; தம்ருதேபர 
மாத்மாாம்பூ தாதிபதிமீஸ்வாம்'” என்றுபெறப்பட்ட வாக்கயெங்களால் 
அ.த்திரிபகவான் சிவபெருமானைத் தனக்குப்புத்திரராக அவதரிக்கு 

ம்படி. வேண்டியும், அவருடைய பத்தினியாயே ௮.ுசூயையிடச்து 

ம் ஸ்வல்பாம்சமுங் கர்ப்பப்பிரவேசமாதல் நிர்திதமென்று சொல்லி 
க்கொண்டு புத்திரார்த்தமாக ஸ்கான்ஞ்செய்த ௮ நுளூயையினுடை 

ய:புஷ்பாஞ்சலியில் பரமேசுவரன் தன்னுடைய மமிசத்தைப் பிர 

வே௫க்கச்செய்தார். கர்ப்பத்தில் வித்தல் சர்வவாசவங்களிலுக் git 

வாசமென்று சொல்லிக்கொண்டு புஷ்பங்களோடுகூடிய ருவித்தகை 

பளினின்றுஞ் சிசுவாக அவிர்ப்பலித்த காரணத்தாலேயே grew ev 
ரென்னுகாமத்தோடு விளங்கினார்.ஐகையால்,பசுபதியைக்காட்டிஓம் 

இதரமான சகல பிராணிகளும் பசுக்களென்று சொல்லப்படுவர், ௮ 

ந்தப்பசுக்களைத் தனதுலிலையால் மாயாபாசத்தாற்கட்டவும், விடவு 

ம் ஸ்வதந்திரராகையால் பிரஹ்மவாதிகள் ௮வரைப் பசுபதியென்று 

பிரசத்தி பாராட்டாநின்றனர். பூதாதிபதியும்; பரமாத்மாவுமாயெ A 

வபெருமானைக் காட்டி.லம்மாயாபாசத்தாற் கட்டுண்டு கடக்கும்பசு 

க்களை விடுவித்தற்குச் சக்தா ளர்யத்ரா இடையவேகடையாது என் 
று வெளிப்பட்டமையால்,சிவபெருமான் ௮ம்சமாத்திரத்தானுங் கர் 

ப்பப்பிரவேசஞ் செய்யாரென்ப௫ு சாட்டப்பட்டது. இர்தவுண்மை 

விசாரத்தால் சு.ப்பிரமணியக்கடவுள் ௮மிசத்தினாற் சர்ப்பப்பிரவே 
சராதல் கூடுமென்னு மாசங்கை பரிஷ்சரிக்கப்பட்டமையாஷ் குமா 

ரஸ்வாமி ௮வதாரமாகய ஞாகசம்பந்தமூர்த்திகள் ௮ம்சாவதாரமா 
தல்சொண்டு கர்ப்பவாசமாகலாமென் றையுறுவார்சோ ளிரிந்தகன் ற 

மைகாண்சக, இக்தவிசார த்தால் குமாரஸ்வாமியிலுடைய surrey 

தாபமாயெ ஞாஈசம்பர்தப்பிரபுவிலுடைய மாஹாத்மிபம் பிரவசன 

ஞ் செய்யப்பட்டது. 

இனி, .ஞாகசம்பந்தரவதாரம் குமாரஸ்லாமி வீலையென்பதைப் 
பெரியபுராணத்தாளும் 9ருபிப்பாம். திருஞாகசம்பந்தசுவாமிகள் பு 
ராணம் (@e) வறு பாடலில் “சேவாண்டகொடியர்வர்கஞ் செபாத்துச்ச 

அவர்ச்கு, மூவாண்டினுலகுயயநிகழ்ச் ததனை மொழிக௫ன்றேன்”'என்று டெ 

றப்பட்ட ஊரல் ஞாரசம்பந்தப் பிரபுவைச் சிவகுமாரரெனக் சுண் 
4



உடு 
சகச ரசம் ரசய/ச ௯ அர அ வரி TLD, 

டோக்இியாய்க் கூறினமைவெளிப்பட்டது. (இட) வது பாடலில் “பண்டு இிருவடிமறவாப் பான்மையோர் தமைப்பரமர், மண்தெவமறைச்குல, சோர் வழிபாட்டினளித்சருள?? என்று பெறப்பட்டமையால், ச்சி குமாரராகய இளையபிள்ளை யார் பூர்வசொருபவுணர்ச் மாருதவர கவே யிருந்தனரெனவும், அவ௫ரச் சிவபாதவிரூதயர் தவத்தின் ப யஞ்கக் கொடுக்கப்பட்டதெனவும் வெளிப்பட்ட த. ஷே.பாடலில், “தொடர்ச்தபிரிவுணர் வொருசாற்சொண்டெழலும்” என்றும், “அழுவர் கு திப்பயலாய்'? என்றும் (௬௩)வது பாடலில் 6 தீம்மேலைச்சார்புணர்க்தோ சரரும்பிள்ளைம தானோ” என் றும் 4 திரு ச்சோணிச்செரம்பார்த்சம்மேயப் பரலென்றழைச்சருளி யழுதருள? என்றும் வர்தபிரயோகங்களால் தா ம் இளையபிள்ளையாரென் அ! முணர்வினராகியெழுந்தருளியிருக்கை 
யிலும், மது தர்தையாரைப்பிரிந்த வாராமையால், ௮ப்பிரிவாற்றா மைகொண்டு அ துகுநிப்புத்தோன்ற அமுவரெனவும் அப்படி ௮ த த்தொடங்பெது மேலைச்சரர்பாயெ தமதுண்மையைக் கண்டென 
வும் அங்கள் சண்டருளியது தாம் சிவனார்க்குப் பிள்ளையென்னு முண்மையை யெனவும்,அவ்வுண்மைநிலயத்தால் தமது பிதாவாகிய சிவபெருமா னெழுக் கருமி ம இறாத்தோணிச் சகர. ததைப்பா ர்த்து அம்மே! அப்பா !என்றமுதருளினாரெனவும் இனிது வெளிப் பட்டது. அவரமுததற்கேற்ப அம்மையும்,௮ப்பலுமாயுள்ள பிராட் டியும், பெருமானும் பொய்கையின்சண்வந்து அவரமுகை தவிரு ம்படி.த் திருமுலைப்பாலை பூட்டினாரென்னு முண்மைதோன்ற (௧௦௦0) வது பாடலில் 4கமுமலத் IS (Heiss, டாதையாரையும் வெளியே தாஏகரியமெய்ஞ்ஞானக்சம்பால்வர் ௮, போதமூலை சுரந்தாரித்த புண்ணியக் தாயாரையுமுன் வணங்கிப்பேர தறி!? என்று கூறப்பட்டது. இன்னும், (௧௫௪) வ.து பாடலில், “பொல்குகொங்கையிற்கறக்த மெய்ஞ்ஞாசாமாம் போனகம்பொற்குன் ற, மஙவகசைசெயசையாலூட்டவுண்டருளியமதலை?? என் ௮ வர்ததில் உமாதேவியின் ௮ணைமுலைகளில் சுரக்கும் பாலமுதம்ப பயன்பெற வுண்டருளும் ௮ த்தேவியின் சுதரென்பது வெளிப்பட்ட ௮. இவவுண்மை யினிதுதோன்ற, (௧௮௭) வது பாடலில் :தாதையா ரும் பரிவறசசம்பந்தர், பரத சாமரை கொர்தனபைப்பய சன வும்) (௧௯௦) வது பாடலில், “செஞ்சடைக் தர்தையார்சழ ரழ்ச்செழுர்சேடஞர்!"எனவு ம், (௬.௧௪) வது பாடலில், “வானசாயசர்மகனார்கருமுன்பு!' எனவும், (௫௪௦)வது பாடலில்"இறைவர்திருமைர் ர் சமையெ திர்கொள்வரகேத்றா 

ர்” எனவும், (௬௧௭) வது, பாடலில், “புரமெரித்தார்திருமசன ரப்பரிர் தப்புனனாட்டிலெழும் தீருளி யிருப்பீரென்று, கரசமலங்குவி தீ.திறைஞ்சித்சவிர் ப்ப்க்ரசின்சாவலருர்சொழுசரிதர்ங்கருச்தினேர்வார்'? எனவும், (௧௦௭.௫)



.ஆசார்யப்பிரபாவம். ௨௪ 

பாடலில் :*ஆறுகூடினார்திருமசகனாணைச் சாரென்று?” எனவும் வருச் 

திருவாக்குகளை மேலோர் இக்திப்பரென்் ௪, 

இப்படியே,௧௩௨,௧௩௫,௩௧௮,௧௪௪,௧௪௩,க௧௫௨, ௨௩௪) ௨௪௪) 

௩௧௫,௩௨௮,௩௩௩, ௩௩௪, ௩௬௨,௪௫௪௯,முதலியவரேகம் பாடல்க 
ளில் பிள்ளையார், பிள்ளையார் என்லும் பிரயோகம் வந் தமையாலும் 

மேலுண்மை வெளிப்படுமென்க. பிள்ளையாரென்லு முரிமைப்பெயர் 

சிவகுமசரருக்கன்றி யேனையர்பால் சாராதெனவறிக, பிள்ளையார்கோ 
யில் பிள்ளையார்சதுர்த்தி என்றற்றொடக்கத் துப்பிரயோகங்கள் Rat 

குமாரராகிய விராயகக்கடவுளை வெளிப்படுத்துகின்றது. ௮வர் ap 

த்தபிள்ளையாராக, இளையபிளளையார் குமாரக்கடவுளென்பது சொ 

ல்லாமேயமையும். இவ்விரண்டு பிள்ளைகளேயன் றித்தர்தைதாளைத த 

டித்து தமது தாளைச்சேர்ந்த தண்டியடிகளுக்கும் பிள்ளையென்னு 

முரிமையைச் சிவபிரான்றந்தமையால் ௮வரைச் சேய்ஞலூர்ப் பிள் 
ளையென்று உண்மைழால்கள் விதக்துரைக்கும். வொலயங்களில் பஞ் 

சமூர்த்தங்களென்றது மிவர்சேர்ர்தெனவறிக. மூன்றுபிள்ளைகளு 

ம், ஓுன்னோர்க்குத் தாயுந்தந்தையுமாகிய பேருமாக ஜவர்மூர்த்தி 

களாதல்காண்ச. சண்டியடிகளைக் கூறுங்கால் பிள்ளையாரென்று தனி 

தீதுக் கூறுதலடாதாடச் சேய்ஞலூர் என்னும் ௮டைமொழி புணர் 

SHS லவூயமாம். ஏனையவிருவரும் ஸ்வபுத்திரராகுந் தன்மையால் 
அடைமொழி ௮வசியமன்றாம். பிள்ளையாரென்பதே யிருவர்க்கும் 

போதும், மூத்தபிள்ளையார், இளையபிள்ளையாரென்பது முன்பின்வ 

ந்சமுறைமை காட்டவெனவறிக. ஆகவே, ழே. புராணததில் பிள் 

ளசையாரென்று ௮டையின்றிவரும் பிரயோகக்கள் செவ்வனே இளை 

யபிள்ளையாரென் றினிது விளக்கிற்றென்பது வெளிப்படை. அன்றி 

யும், ஆளுடையபிள்ளையார், மறைப்பிள்ளையார், ஞானப்பிள்ளையார் 

என்றுவருதலுமுண்டு, சிவனார்க்கு ஞான முணர்த்தினமையா லும்;,௮ 

கத்தியமுனிவர்க் கோத்துரைத்தமையாலும், சைவகுரவராசு வுலகத் 

தை யாண்டமையாலுமே ௮.துசாலும், இவ்வுண்மையைத் திருராவு 

க்கரசுசுவாமிகள் புராணத்தாலும் பரியாலோூப்பாம். பிள்ளையார், உ 
டையபிள்ளையார், மறைப்பிள்ளையார் என்னும்பிரயோகங்கள் ௧௪௬, 

௧௮௪, ௧௮௩, ௧௮௪, ௧௮௬, ௧௮௭, ௧௮௮, ௨௩௧; ௨௩௪) ௨௪௨, 

உடக, ௨௫௬, முதலியபாடல்களில் வக்திருத்தல்காண்ச. ஒருபாட 
லித்ருனே ஆளுடைய பிளளையாரென்று ஞாரஈசம்பந்தமூர்த் திகளை 
யும், ஆண்டவரசு என்று திருநாவுக்கரசுசுவாமிகளையுங் கூறுமுசத்



ச) சித்தா. நவத்தாகரல், 

தானே யிருவார் தன்மையும் வெளிப்பட்டது. இவருள் ஒருவர் சிவனா 

ர்க்குப்பிள்ளையும், மற்றையவர் ௮டியவருமாத ஓண்மையாகையால். 
இதனை, “ஈசர்மிழலையிறழையவர்பாலிமயப்பாவை இருமு£லைப்பா, ஜேசமுய்ய 
வுண்டவர்தர் தர்மா மசஞாராதலினாத், கார்சுவாரியுடன்பெத்ரார் சைத்தொ 

ண்டாகுமடிமையினால் வாரியில்லாச்சாசுபடி, பெத்றுவர்தார்வாசே்' என் ன் 

ம், (௨௬௦)வது பாடலாற் கண்ணெர்க. இதனை வற்புறுத்திக்காட்டும் 
வேறொரு பாடலையுங்கவனிப்பாம்.(௪௦௧)வ.து பாடலில் “உரனுடையதி 
ருசாவுக்சரச ௬ுலரசெய்.தருஎப்,புரமெரித்தார் திருமகளார் பூர் துருத்தி தொழு 

தசன்றார்”" என் று வர்சமையேசாஓம். ஒருவரை/உரனுடையதிருசசவுக் 

கரசு"எனவம்,மற்றொருவரைப்':புரமெரிததார் திருமகனார் ' எனவுங்கூறி 
ப்போத்தவருமையே யீண்டமைவுடைத்தாதலறிக, இவ்வுண்மையை 

யுணர்ந்த சிவாறுபூதிமான்களுக் தங்கள் பிரபஈதங்களி லாண்டாண்டு 

ரைத்துள்ளாராகலி னவற்றையு மீண்டெடுத்அக்காட்டுவாம்,சித்தாக் 
தரத்கமாய்விளக்கும் அருணகிரிநாதர் வில்லிபுத்தூரானைவென்றகா 

லத்தில் ௮ருளிச்செய்த (கந்தரந்தாதி) என்றும் பிரபர்,தத்திற் போ 

ஈதபடி . 

(௨௬-வது பாடல்.) 

தேடிச்சொடும்படைகைச்கூற்றடா தளஞ்சேவின்மைமீன் 

தேடிச்சொடும்படைகோமான் சிறைப்படவேறுஎபுக் 
தேடிச்கொடும்படையாவெகுராட்டன்றைகளையுக் 

சேடிக்கொடும்படைமின்சேள்வன ற்றுணைசச்செனவே, 

இ-ள்- தேடிக்கொள்-இப்பொழுதேசம்பாதித்துக் சொள்வா 
யாக, தும்பு-பாசத்தை; ௮டை-பொருந்திய, கை-கையையுடைய, 
கூற்று-இயமன், ௮டாது-அழிக்காதபடி, உளம்-செஞ்சமே, சே-இ 

டபம்,வில்-த.நுசு, மை-மேஷம்) மீன்-மீனம், சேள்-விருச்சிகமென் 

னுமிராசிகளைபும், திக்கொடும்- இக்குகளையும்,படை-சிருட்டி த் த,கோ, 

மான்-பிரமதேவனை, சிறைபட-சறைப்படுத்தி, வேறுள புத்தேள்-மற் 

றைத்தேவர.து, தி-புத்தியில், சொடும்பு-திருகுதலை, ௮டையா-சே 
ரரத, வெகுராட்டன் ,தயிரங்கண்ணையுடைய விர்திரனது, சிறை-௪. 

றையை),களை-ஒழித்து,உர்து-(நீரிலும் நெருப்பிலும்) சமணர்செலுத் 

திய, ஏடு-ஏடுகளையும்) இக்கொடும்-.அவர்கள்செய்த கொடுமைகளை 
யும், படுஃதாழ்த்திகிட்ட, ஐச்வாமியாகிய, மின்கேள்வண் - தெய்வ. 
யானை நாயகன து, ஈற்றுணை-ஈல்லவதுக்கிரகத்னத, சக்சென்வேகறு 

இயாக எஃறு நீ-தோன்ருவெழுவாய், தேடி.க்கொள்-பயனிலை, ௪- 

Sy nF



ஆசார்யப்பிரபாவம், ௨௯ 

(கருத்து. ) 
நெஞ்சமே! பாசதரனாபெவியமலுன்னை ஈலிவுசெய்யாதபடிப் 

பிரமதேவரைச் சிறைப்படுத்தி, இந்திரனைச் சிறைதவிர்த்துச் சம் 
ணரிட்ட வேட்டையும், வாதையுஞ் செயித்த குமாரக்சடவுளத அ 

ணையை உறுதியாகச் சம்பாதித்.துக்கொள் என்பதாம், 

(௨௯-வது பாடல்.) 

திசமுமலங்க ர்சழல்பணிலார் சொற்படிசெய்யகோ 

இகழுமலங்கற்பகவூர் செரு ச தணிசெப்பிவெண்பூ 

நிகமுமலங்க ந்பருளு மென்னா௨மண்சேனையுபா 

இிகழுமலங்கற்குரைத்தோ னல தில்லை தெய்வங்களே, 

இ-ள். திகழும்-விளங்கரடின்ற, அலங்கல் - மாலையையணிக் த, 

கழல்- தனதுதிருவடியை, பணிவார்-வணங்குவோர், சொற்படிசெய் 
ய-திருவாக்கன்படிஈடக்க, ஒதி-தமிழ்வேதமென்லுந் தேவாரத்தை 

மொழிந்தருளினவரும், கழுமலம்-தானவதாரஞ்செய்த கோழியை 
யும், கற்பகவூர்-தான்காத்தருளிய கற்பகத்தருவையுடைய ௮மராவ 

தியையும்; செருத்தணி-தானுறையுக் திருத்தணியையும், செப்பி-து. 

தீசெய்து, வெண்பூதி-திருவெண்ணீருன௮ு, கழும்-போக்கடிக்கும், 
மலம்- மும்மலத்தையும், கற்பு-பரம்பொருளிதுவே யென்று ஈம்புங் 

கற்புடைமையை, ௮ருளும்-கொடுத் கருளும், என்னா-என்றுநினையா 

த; ௮அமண்-௪சமணர், சேனை-கூட்டங்களை, உபாதி-வருத்தமான, கழு- 
கழுவிலேற்றி, மலங்கற்கு-கலச்கமுற்றழியும்படிக்கு, உரைத்தோன 

ல்து-வாதுமொழிர்த சம்பந்தப்பிள்ளையுமாகெ குமாரக்கடவுளையன் 

றி, இல்லைதெய்வங்களே - வேறுதெய்வங்கள் கடையாது ௭-௮. தெ 

ய்வங்கள்-எழுவா:்; இல்லை-பயனிலை, ஏ, ௮௪சை. ் 

(கருத்து. ) 
தம்முடைய தொண்டர்களுக்கு ஈன்னெறியாகத் தேவாரமெ 

ன்னுர் தமிழ்வேதத்தை மொழிந்தருளினவரும்; திவ்விபதலங்களை 
த்துதியாமலும், திருரீற்றுமகத்துவச்தைக் கைக்கொள்ளாமலுமிரு 

நத; சமணர்கள் கழுவேறும்படி. வாதினால் வென்றவருமாகெ ஞாரச 
huss மூர்த்திகளென்னுங் குமாரக்கடவுளையன்றி வேறுதெய்எ் 

கிடையாது என்பதாம,



wd. சித்தா ந் தரத்நாகரம். 

(௫௬-ல.து பாடல்) 

தென்னவனங்கசஈஈஞ் சூழ்காத் திரிரசகுலக ரத் 

சென்னவனங்ககர்தப்பத நீட்டினன்செல்வமுன்பின் 

தென்னவனங்சனன்னீற்றாற்றிருத்திய தென்னவின்ன. 
சென்னவனங்கனம்சைச்சிலைச்கூனையுர் இர்த்தருளே. 

இ-ள். தென்னவனம்-தென்னஞ்சோலைகளையும், சனம்-மேகங் 
கள், சூம்-கவிந்திராநின்ற, கா-பூஞ்சோலைகளையுமுடைய, தஇரிகக- 
இருத்தணிகை, பரங்குன் று, செங்கோடு) என்னு மலைகளையுமுடை 

யோனே ! சூலகர-கையிற்சூலாயு தத்தையுடைய,தென்னவன்-தென் 
நிசைத்தலைவனாயெ வியமன து,அங்கரந்த-உருவழியும்படி ,பதறீட்டி. 
னன்-திருப்பாதத்தை நீட்டியுதைத்த பரமவென து, செல்வ-மைந்த 
னே! முன்-முற்காலத்தில், பின்-பின்னேகூனையுடைய, தென்னவன்- 
பாண்டியனது, அங்கம்- உடலை, ஈன்னீற்றால்-ஈன்மையைத்தரும்விபூ 
தயினால், திருச்தியதென்ன-நிமிர்த்தின௫ அதுபோல, இன்னம்-இப்போ 
அம், தென்ன-வனப்புலாய்ந்த, அன ஈககன்-மன்மதனத, ௮ம்-௮ழ 
கிய, கை-கையிற்பிடித்த) சலை-கருப்புவில்லின த, கூளையும்-வளை 
வையும், தீர்த்து-ரீக்ு, ௮ருள்-மன்மதன் என்மேற் பாணப்பிரயோ 
கஞ்செய்யாதபடி உன்மாலையைத் தந்தருளவேண்டும் எ-று. நீ-தோ 
ன்ருவெழுவாய், இர்ச்தருள்-பயனிலை, ஏ-௮சை. 

(கருத்து, ) 
திருத்தணிகை, திருப்பரக்குன்று, திருச்செங்கோடு என்னும் 

மூன்றுமலைகளிலு முறைபவனே ! கூற்றையுதைத்த பரமசிவன.து 

மைந்தனே ! முன்பாண்டியன து கூனைநிமிர்த்தின துபோல வென்னை 
வருத்தும்படி மன்மதன் கருப்புவில்லை வளைத்தலையுந் தீர்த்தருளல் 
வேண்டும் என்பதாம். 

(௬௫-வது பாடல்) 

திகைப்படங்கப்புய£ தர தருளானென்படிங்கணிய 

திகைப்படஙகத்தமையார் செர் திலாரென்படென்னனுய 
இிசைப்படஙகப்புசல்சேயென்பள்சன்னிகண்ணீர் த.ரவி 

திகைப்படயச ததமையா தெமையாட்கொளுஞ்சேரமே, 

இ-ள். திகைப்பள்-மயங்குகறாள்,தங்க-தமுகி யுயிர்பெற்றிருக் 

கும்படி; புபம்-தன துபுயத்தை, தர்தருளான்-தந்து இருபை செய்கி 

ன்ருனில்லை, என்பள்-என்கிருள்; இங்கள்-சந்திரன், நியதிகைப்ப
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ள்-நித்தியமு முபாலம்பனஞ் செய்கிருள்; தம்-கன.து; கச்.௮-இப்ப 
டிவருந்தி முறையிடுதலை, ௮மையார்- க்மித்திரசமிக்னெறாரில்லை 
செந்திலார்-செந்திற்குமரர், என்பள்-என்சிருள், தென்னன்-கூன் பா 

ண்டியனது) உயதி-(சுர) வருத்தத்தின்,கைப்பு-வெப்பம்,அடங்க-த) 
ணியும்படி, புகல்-(தமிழ் வேதமாகிய தேவாரத்தை) மொழிந்தருளி 
ய, சேயென்பள்-சம்பர்தப்பிள்ளேயே Quer pes சொல்றுகிறுாள் 

கன்னி - எனதுயிராகய பெண்ணானவள், கண்ணீர்தர - கண்ணீர் 

சோரும்படியாக,[ ஆதலால்)விதி-பிரமனது, கைப்படு-கையிற்ிருட் 
டிக்கப்படுகின்ற, ௮ங்கத்து-உடற்பைக்குள், ௮மையாது-இவ்வான் 
மா வமைகச்கப்பட்டுச் சநநமுழுதபடி,௪ம்-எம்முடைய, ஐ-குலதெய் 

வமே, ஆட்கொளும்-அடிமைசொண்டருளவேண்டும், சகரமே-௮ழ 
கயகுமாரக்கடவளே ! எ-று, நீர்- தோன்றாவெழுவாப்) ஆட்கொளும் 
பயனிலை, ஏ-௮சை. 

(கருத்து, ) 
எங்கள்குலதெய்வமான வழகனே ! என்னுயிராகய பெண்ணா 

னவள் செந்திற்பதியான் யான் முறையிடுங்குறையைத் தணிக்கின் 
மூனில்லை, ௮வன் புயத்தைத் தழுவத் தரவுமில்லையென்றும், கூன்பா 

ண்டியன் சுரந்தணித்தவனே !என்றும் சொல்லுகிறாள், சந்திரனையு 
ந்தினந்தோறும் வெறுத்துமயங்குகிறாள். இனியிப்படிப்பட்ட ௪௩௧ 
முற்று வருந்தாத வண்ணம் ௮ண்டுகொள்ளவேண்டும் என்பதாம். 

(எடு-வது பாடல்.) 

செய்தவத்தாலஞ்சு£ரெழுத்தோ இலர் தீதலருஞ் 
செய்தவத்தாலஞ்சுகம்பெறச் சேயுரைக்சே தீறுருப்போய்ச 
செய்தவச்சாலஞ்சுகைச்சணிமீன் நதென்னேம்வினையே 
செய்தவத்தாலஞ்சுகன் ரன மும்மலசசெம்மல்கொண்டே. 

இ-ள். செய்தவத்தால்-௮ழகய தவத்தினாலாவது, ௮ஞ்சுசரெ 

முத்து-சிறர் சபஞ்சாக்ஷரத்தை, ஒதிலம்-து இிக்கின்றோமில்லை,2.௮-2 
மை; அலரும்-விளையும், செய்-ஈரகபூமி, தவ-அழிந்துபோகவும், தா 

லம்-உலகமெல்லாம், சுகம்-ரன்மையை; பெற-௮டையவும், Cry 

ரைக்கு-சம்பர்தப்பிள்ளையாக வவதரித்.து.ச் திருவாய்மலர்ஈ தருளிய 
தேவாரத்தினால், ஏற்றுருப்போய்-ஆணுருமாறி, செய்த-சிவந்த, ௮. 

தாலம்-௮ப்பெண்ணுருவாயே பனை; சுவைக்கனி-இனியபழத்தை, ஈ 
ன்றது - தந்தது; என்னேம்- என்றுதுதிக்கன்றோமில்லை, விளையே 

செய்து-இவினையேபுரிர்து,. ௮வத்தால்-வர்ததுன்பத்தினால்,௮ஞ்சுகி
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ன்தனம்-௮ச்சமுற்றிருககின்றனம், மும்மலச் செம்மல்கொண்டு-மு 
ம்மலமாகிய போர்வையைக் தரித்துக்கொண்டு எ-று, யாம் - தோன் 
ருவெழுவாய். அ௮ஞ்சுனெறனம்-பயனிலை, 

(கருத்து.) 
நெஞ்சமே! உலகத்தார் ஈரசமெய்தாம லின்பத்தையடையவும், 

ஆண்பளை பெண்பனையாடுப் பழத்தைக்கொடுக்சவும், சம்பந் தராயவ 
தீரித், த, தேவாரச்சை பருளிச்செய்த குமாரக்கடவுளைத் துதியாம 

அம், அவரத ஸ்ரீபஞ்சாக்ூரத்தை யநுட்டியாமலும், தவத்தில்முய 

லாமலும், திவினைத்தொடர்பால் மும்மலப்பிணிட்புண்டு பாமவத்த 
ன்முயன்று அஞ்சுகன்றனம் என்பதாம். 

(௮௯-வது பாடல்.) 

சேலையிலாருக்தவன் குலமேறச்செத்தவன்௧ண் 
சேலையிலாருர் இிவனோேற்பவையர௫ர் திரியச 

சே௯ையிலாருமபராபரிபக்குசசிக்கெனுமிச 
'சேலைஙிலாருர் திறையிட்டனர் தஙகள்சிதத்ஙகளே. 

இஃ. சேலை + ௮சோகமரத்தை,. இலார் - இல்லிடமாசவுடை.. 
ய வீமணர்கள், உந்து-உயர்ந்து,௮-௮ர் த ,வன்-வலிய,சூலம்-கழுவில், 

ஏற-ஏறியழியும்படிக்கு,சன த்தவன்-சழ்பத் சப்பிள்ளையாய்த் தேவா 

ரம்பாடிச்செயித்தவன்,கண்ஃவிழியான ௮, சேல்-சேற்கெண்டைக்கு 
ம், ஐயில்-வேலுக்கும், ஆர்-ஒப்பாகிய) உக்தி-கான்யாற்றையுடைய) 
வனோற்பவை-வன த்தி லுற்பவித்த வள்ளிகாயகக்கு, ௮ரசு-ஆலைவனு 

ன குமாரக்கடவுள்; இகர்திரியச்சேலை- பஞ்சேந்திரியச்செயல்களை, 
இலார்-நீக்யெதபோதனர்கட்கும், உம்பர்-தேவர்கட்கும், ஆப-துன் 

பத்தைவிளைத்த) ரிபு-சத்துருவாகியசூரனை, குற-குற்றும்படி, க் 

கெலும்-இறுக்கஇக்சுட்டிய; இச்சேலையில்- பீதாம்பரக்சுச்சையில், ஆ 

ரும்-மாதர்களெொல்லாம், திறையிட்டனர் - கப்பமாகச் சமர்ப்பித்தா 

ர்கள், தங்கள்-தங்கடங்கள், சித்தங்கள்-இரு தயங்களை எ-று. ஆரு 

ம.எழுவாய், திறையிட்டனர்-பயனிலை. 

( கருச். ) 
சம்பந்தப்பிள்ளேயா யவதரித்துச் சமணக் சமுவேறும்படி. 

ச்செய்தவனும், வள்ளிராயகக்குத் தலைவனுமாகய முமாரக்சடவுள் 

தேவர்முசதலியோரை வருத்திய சூரளை கெல்லும்படி அழகிய வரை 

யிற் கட்டிய பீதாம்பாக்கச்சையினிடத்தில் மாதர்களெல்லாருக்ககக 
கடங்க ளிருதயங்களைச் சுப்பமாகச் சமர்ப்பித்தார்கள் என்பதா



ஆசார்யப்பிரபாவம்: ட்ட 

(௯௬-வது பாடல் 

இருசசை பம்போ திகளோகஞ்சமோகஞ்சமோ திருமால் 
திருக்கையம்போசெய்யவேலோவிலோசனக்சென்னனஙய்ச த் 

இிருக்கையம்போருகக்சைகந்நீற்றின்மாற்றித்ென்னூல் பத 

திருக்கையம்போகவுபைதோன்டிலம்பிறரிறுமிதர்கே, 

இ-ள். திருக்கை-திருக்சையென்லும் மீனையுடைய, ௮மபோதி 

களோ-சமுததிரங்களோ, கஞ்சமோ-தாமையோ, ஈஞ்சமோ-விஷ 

மோ, திருமால்-விஷ்னுவினத) இரு ஈகை-இருக்கரத் திலிருக்கின் ற; 

அமயபோ-பாணமோ, செய்ய-வெசத, வேலோ-2வலாயுத9மா, விலா 

சனம-கண், தென்னன் ௩ னபாண்டியன த, அங்கக திரு நிக (Lp Hl 

கன்கூளை, அமயபோருகம- சாமரைமலா போன்ற, கைநரீறறின்-கரததி 

நறரிதததிருநீற்றினால், மாற்றி-நீக௫, தென்னூல் - தமிழ் நாலாகிய, 

சிவபக்தி - சவபக்இியை விளைவிக்கும், ரூக்கு - ருக்குவேதமாகிய 

தேவாரகதை, ஐயம்போகஃபரசமய நால்களின லஓுண்டாகுஞ் சஈதே 
silat gs BUTS, உரைத?தோன்-ரமபடதபபிள்ளை யாயவதரிததுக் தி 
ருவாய் மலாஈதருளிம குமாரக்கடவுள து, சிலுபில்-மலையின் கண் 
ணிருக்கின்ற, சிற மிதற்கு-சிறியாளாகயெ சன்னிக்கு எ-று விலாச 

னம, எழுவாய் சமுத்திரமுதலியன, பயனிலை. 

(கருத்து.) 

முன் சம்பநததூர்த்தியா யவதரிததுூந் திருகீற்றாற சமணா கம 

பூண்டிருரத பண்டியனனு கூணைமாற்றியும், எச்ஈமபம பெரிதோ 
வென்னுமையமற்று௪ சைவமே பெரிதென்று ஈமபுமபடி ரூக்வேத 
மாகிய தேவாரத்தை மொழிநதருவிய குமாரந்நடவுளது மலையின்க 

ண வாமும சன்னியினதுகண் சமுசதிரமோ, தாமாரையோ, விட 

மோ; ௮மபோ, வேலோ, என்பதாம, 

(ரஃவது பாடல் ) 

செல்உந்திகழுமலசெஞ்சமேயவன் செய்வமின்லூர் 
செலஃ3 5 திகழுஈமதின்மைடர்ச்கும்வெயகூற்றுவா£குஈ 

செல இகழுர் இருககையில் வேறினைகா,5செல்லி 

செலவர் திகமுமணவாளசல்குர் திருவடியே, 

இஃ. செல-அங்குசென்று, வரதி-வணக்கஞ்செய், கழுமலம் 

-கும்ரக்கடவுளானவர் முன் சம்பஈதப்பிள்ளையா யவதரித்தருளிய 

சீகாழிப்பதியின்கண்; நெஞ்சமே-இருகயமே,)௮வன்-௮வரத, கெ 
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௩.௪ சுத்தாரதாத்நாகரம; 

ய்வ-தெய்விகமாகயெ, மின்-தெய்வயானை, ஊர்-ஏ.றிவருஇன்ற, செல்- 

மேகவாகனமானது, வந்துவந்து, இகழும்-(பிறரால்) இகழப்படும், 

நமது-ஈம்முடைய, இன்மை-இல்லாமையாவும், தீர்க்கும்-நீக்கிடும், 

வெம்-கொடிய; கூற்றுவற்கு-பமலுக்கு, செல்-நம்மேல் நடப்பதா 

இய, வந்தி-கொடுமையை, கழும் அுடைத்துவிடும், திருக்கையில்- 
(முருசக்கடவுளத) திருக்கரத்தின், வேல்-வேலாயதமான து, தினை 

காத்த-தினைப்புனங்காவல் பூண்ட, செல்வி-வள்ளிராயகயின2, செ 

ல்வம்-பெருஞ்சிறப்பாக, தஇிகமும்-(நிறைக்து) பிரகாசிக்கின்ற, மண 

வாளன்-நாயகனாயெ கஈதசுவாமிபானவர், ஈல்குந்திருவடி-தன த திரு 

வடி.ச் தாமரையை ஈமக்குத் தந்தருள்வார் எ-று. நீ, தோன்ராவெ 

முவாய். வஈதி பயனிலை. எ; ௮சை 

(கருத்து. 
நெஞ்சமே ! தெய்வயாளையினது வாகனமாூயே மேகம் நமதுவ 

அமையைத் தவிர்க்கும். குமாரக்கடவுள.து வேலாயுதம் ஈமக்குவரு 

ம் யமதண்டனையை நீக்கிவிடும், வள்ளி ராயகிக்கு மணவாள ராகிய 

சுந்தசுவாமி தமது திருவடி த் தாமரையை நமக்குத் தந்தருள்வராத 

தலால், நீ ௮க்கடவுள் முன் சம்பந்தப் பிள்ளையா யவதரித்த €கா 

ழியிற் சென்று ௮வரை வணங்கு, என்பதாம். 

என்னுமித்திருவாக்குகளால் இளையபிள்ளையாரே ஞானசம்பற் 

தரென்னு முண்மையினிது வெளிப்பட்டது. படைவீடுகளாறனுளி 

ருபபவ னெனவும் ஈஞஜைையூர்தி யெனவும், தேவர் சேனுபைதி யெ 

னவும், வள்ளிராயகன் எனவும், தெய்வயானை கோழனெனவும், ௧ 

வுணியர் காளையெனவும்; சமணிருள் இழிக்குஞ் சண்பையர் தலைவ 

னெனவும்; சைவ௫ிந்தாமணியெனவும், பாண்டியன் வெப்பொழித்த 

பாலனெனவும்; ௮பேதந்தோன்ற மூலவவதரத்தும், ௮வதாரவவத 

ரத்தும் ஈம்பெருமான்மாட்டு நிகழ்ந்த மார்மியங்களை விளக்கி யிரு 
க்ன்றமை கொண்டே இளையபிள்ளையார்க்கும், ஞானசம்பந்தப் பி 

ள்ளையார்க்கு முண்டாகிய சம்பந்தமினைத் தென்பது வெளியா 

மென்ச. 

இம்மட்டே.யன்றி, “தமெலுர் தாரசவொண் பொருள் இவெனுக்கா 

மென மெரழிந்தேயருட் குருவானோன், பொற்புறு பொதிய வெர்புறமுனி 

க்கு, ஈற்பொருள் விளக்கு ஞாஈதே?ிகன், பொய்வழிச் சமணப் புலையிருணீச் 
' இச். சைவம் வளர்க்குஞ் சம்பந்தமூர்த்தி, முருகன்குமரன் மூவிருமூகன்மா



ஆசார்யப்பிரபர்வம். ௩௫ 

ன், மருகன் சிவனருண்மைர்தன் கரந்தன்? என்று திருச்செந்தூர் I Kaus 
ன்கண் சிற்றம்பல நாடிகள் அருளிச்செய் சமை கொண்டும் மேல்மூல 
மூர்த்தி அவதாரமூர்த் திகளின் சம்பர் தம் வெளிப்பட்டமைகாண்க. 

இவ்வுண்மையை “சாழியிலேவர் த கணக்லொச்வேமைநீ, டழியின்பத் 
அய்த்தவொருவனே, ஆழியெனுர், துன்பத் திருத்தேனைத் தூக்தத்தென்போ 
ரூரா, வின்பத் தில் வைப்பாயினி”” எனவும், ₹மாலோன் விருக்தையை யுண் 

டாக்கக் கொண்டிலன் மாமலரோன், மேலானதன்சிர மொன்றையுண்டாச் 

கிலன் மீனயர்க்த, சாலாமறை புகழ்போருரன் சம்பர் தசாமல்கொண்டே, நா 
லாமிடைமயிலாக்கெ னென்பை நொடிதனிலே” எனவும் போந்தபிறவா 
on Capit திருவாக்குகளாலுல் கண்டறிக. 

Q) ar gin, “பொற்றாளம் பொழ்டின்னம் பொற்பார்சிவிகையொடு, ந 

சிதாளப் பந்தரையு ஈம்பர்கையில் பெத்ராஜனே”'எனவும்; “ஆச்சாபுதீ.திலா 

8தமுயிலர யெல்லாம், பேச்சோளெங்கடர்த பேரின்பம் வைத்தானோ” என 
வும் “அரனோகெக்தம்மை யளி,த் சவள்ளப் பாலைப், புபை தீரவுண்டவமைப் 

போதமுறக்கண்டானோ''எனவும், மதுரைச் சமணமதகரிகளெல்லாஞ், சச 

ற்த்துரத்துஞ் சிவசமய கோளரியோ?' எனவும் மயி ௪ ககர் தன்னில் வன்னி 
யடு மென்பைகச் - குபிலை நிசருமொழிச் கோதையாச் செட்தானோ”' எனவும் 
போந்த பாடல்களையுங் கண்ணெர்க, அன்றியும்; *உலகமெலாமீன்ற 

வொருக்திசனப்பாலுண், டிலகுசவிதைமழைமீச, னிலவு, புயம&ப்பாறி பெய் 
தீ சுகப்போரியில் வாழ்வானம், புயமலர்த்தாளென்முடிக்குப்போது.' சானவு 

ம்,“தெய்வப்பிடிவர் ௫ சேரும் துசர்க்சிசெர்தளிர்போன், மெய்வவ ததவள்ளி 
க்சொடிபடா தாரு வியனுலட D, சைவப்பயிரை வளர்ச்குர்தண்மேகர் தகைமை 

செறி, நெய்வைத்தவேல் கொண்டு போரூரிலென்றுகிகழ் தெய்வமே.” எனவு 

ம், “மற்றவர் நிற்ச மெஞ்ஞானிசள்வம்மின் வகுத்துரைக்சே, னுற்றது கேண் 

மினெம் போரூர் மூருசனுயர் சஇயை, ஈற்றமிழ்க்காதி வர்தெண்ணிலிபேர்ச் 

குகயச்தளித்தான், கொற்றமவன தலா லெஃர்க்குண்டி னிச்கூறுமினே.”? எ 

னவும், “திருநீலகண்டம் வெர் வினை 2ண்டப்பெறாவெனவே, கரு$ீலகண் 
டனைப் பாடியடியரைக் காத்தவனெம், முருமேலிருக் ச பிணியையு மாற்றுவ 

னுண்மை நெஞ்சே,யிருநீலவாவிசம் போரூரனைப்பணிர் தேத்துவையே,' எ 
eral *“சகலமதங்களையெல்லா முணர்ஈ்த தவமுனிவோர், புசலுமிலக்ச மெ 

ண்ணாயிரம் பேரைப் பொருகழுவி, விகலுறவைத்தும் வருமேதமொன்றின்றி 

யேயிருந்தான், நிகழுறும் போரியன் சம்பர்தசாமஞ் சறர் துகொண்டே.எ 

னவும், 'எண்ணற்கரிய சமணக்களை।களிர்தேசமிலாத், சண்ணு்நபேரரு 
ணீர்பாய்ச்செ சைவப்பயிர்வளர்த்து, கண்ணச்வொரர்தபோகம் விளை த் இடு 

நல்லுழவன், விண்ணுற தேவருஞ் குழ்போரி வாழ்கின்ற வேலவனே.” ஈன 

வும் வரூம் பிரமாணங்கள் பலவற்றாலுங் கண்டுதெளிச இன்றும் வி 

ரிக்கிற் பெருகும்.



௯௭௬ சித்தாந்தாத்நாகரம், 

இனிசசீர்கா/நி மான்மியத்திற் போர்த்படி விசாரிப்பாம். 

கான்மலிகடப்பர் தாரினார்குவஈ் துசகாழிகாவலன்றிருவருள்செய் 

மான்மியமுணர்ச்தேஞானசம்பர் தவச்ளலாய்முருகன்வர் து.இ.த.த 

பான்மையுண்டொன்றாமனைய துவிரித்துப்பசர்செனமுனிவரர்கேட்ப 

மேன்மைசால்கூசன் வினவரும்பொருளீசென்றுபின்விரிவுறவிளம்பும், 

ஆன்றதொல்கேள்வியறிஞரிற்போதாயனமுனிசூச் இரத்தொழுக 

யேன்றமாதவததாலுயர் சிவபாதவிர தயன்காழிமாநகர்வா 

முன்றுமாமறையோனமருகல்விருப்பாலுள்களிச்தவண்டடத்சொருசார் 

தோன் றலாம.பில்வேன்முருகனைப்பெறுவான றோய்தவம்புரிஈ் சன னெகொள், 

இத தசைகெறிசால்கவுணியர் தலை௮னிருர் த௨ம்புரி.புகாளகா இ 

முத்தனாருணர்ர் துமூவிருகமலமுக த்தனைகோக்கிமண்ணிடைகம் 

பத்தரைமரையைப்பனுவலையிகழும்படி ஈறையல்லமண்குண்டப் 

புததரைத்தடிர் துசை௨லை திகமெண்பு இசாதன முறைகாட்டி, 

தசலச்தொழப்ப இனாருயிரப்ப இகர் சண்டமழ்மாலிகைசர நறும் 

பெலஙகொள்காரணமுணடா தலினுலகித்பிறர் த௲ணவருகெனமகிழ்கூர்ச் 

இலஙகுரீர்வேணியண்ணலாங்கருளியெண்ணிீரண்டாயி; ஙகணத்தை 

ஈலங்கெ ரடியாாகவென்றேவராமயேன்முருகனுஈயந்தே. 

இன்னணமழைச்திஙகெய் துவனென்னுமிறை இருவுளமகழ்பூப்பக் 

கன்னலங்கெவிச்கெளரியுண் ம௫ழ்ர துசளிவுறவுச்சிமோக் இறைவன் 

சொன்னவாறுதஇித்ததலத் தியான்போச் துதுணைமுலையமுதருத்துவனென் 

அன்னருங்களியால்விடுப்பவேலரசுமுயா்கண கத்தலைவரைநோக்கா. 

ஆதியங்கடவுஎருள்வழிப்பதினா.பிரவீருநீர்சூழ்ர ௪ 

மேதினித்தலம்சடொறுமவ தரிச் துமேவுமென்றேவியா இளாயிற் 

பூதலம்போற்றச்காழிமாககரிற்புணடரீகன் ஈடத்தொருசார் 

மாதடம்புரிலோன்முன்னிளயக திர்போன்மதலையாய்௨ந்தனன்கஈ் கன. 

நீஙகருந்சவத்தோன்மகவுகண்டுவந் துநிரப்பினன் சகடவுண்மாமணிபெற் 
ளோஙனெனென்னவியப்புமீதூரவுயவடமீனனகற்பின் 

மாஙகுபிற்களலிப்பகவ தஇியெனும்பேோர்மனைவிபாலெடுத் தினிதளிப்பப் 

பூஙகுழல்களிகூர்ர் துசசிமோச் கன்பிற்புதல்வனைச்கொமெனைபுகுர் தாள், 

பாணிமூவுலகும்புதையமேன்மிதச் துபல்லுயிர்ப்புரச்குமோர்குடிலைத் 

தோணியாளுடையான்மேனியஞ்சுடராத துலம்க௮ர் து இித்தமாமகற்குப் 
பேணியதிருகாளையிரண்டினுஞ்செய்பெருஙகடனாற்றி£ீறணிக் து 

மாணியல்பருவந்தொறுமழக இிர்போல்வளர்ச் தமூவாண்டெனவருகாள், 

குலப்பெருக் தாதைமலர்ப்பெருஙகிழ௨ன் குளிர் த்தடம்படிகுவான்செலுங்காற 

ரலததுரமழூகஉச்சண்டுணி ரிழர்றஈ சாள்கொ௫ஈடக் தறுமசவை



ஆசார்யப்பிரபாவம்: ௬.௭ 

மலர்ச்சணால்வெகுண்டுமுடன்்௨.ரக்கொடுபோய்மணித் தடமசரையினினிறுவி 
புலப்பகையெறிர்தோன்புனல்படிர் தாடப்புகுதலுயகுமுதவாய்ப்பு தல்லன் , 

இளம்பசகூரர்சானெனவுளமுருஇயிரங்சலும்வரம்பிலாமறைநூ: 

லளச்தறியாதானணங்கொடும்விடைமேலாஙகெழுர்தருளிகின்மகற்கு 

விளயகிழாய்முலைப்பாலருளெனக்கனகவில்லுடைகள்ளன்மெய்ஞ்ஞான 

வளநுகொள்பாலருத்இமலர்ச்சணீர் துடைத்தாள்மலர் தலை.புலசெலாமீன்றாள். 

என்னும் வாக்கியங்களால் ஸ்கர் தரே ஞானசம்பர்தப் பிள்ளை 

பாராக வவதரித்தாரெனவும், ௮வ்வவதாரம் மாத்ருகா்ப்பவிஹீன 

மெனவும் பெறப்படுமுண்மையானும் சேக்கிழார் சுவாமிகள் கூறிய 

வுண்மையினிது வெளிப்பட்டது. 

இன்னு மிவவுண்மையை உபமன்யு பக்தவிலாசத்தானும் விசா 

ரிப்பாம். 8ஜகத்யத்யந்த துர்ப்பிக்ஷே ஜிஹ்்வேச சிவாந்தரேள, ௧௫ 
ணாங்கர்த்து காமஸ்ஸன் சம்புஸல்வப்ரே ஜகாததேள.?” என்னும்வசன 

த்தால் உலகமெல்லாம் ௮தஇிகமானகமத்தையடைந்தபோது இவ 

பெருமான் கருணைசெய்யவிரும்பினவராகி திஹ்வேசரென்னும் ௮ப் 

பர்சுவாமிகளையும், சிவநந்தனர்என்னும் ஞாஈசம்பந்த மூர்த்திகளையு 

ஞ் சொப்பனத்திலடைநது இவ்வாறு ௮ருளிச்செய்தார்என் றுபெற 

ப்பட்டது. இதில் சிவகுமாரரென்று ஞாசசம்பந்தப்பிரபுவை ௮ப்பர் 

சுவாமிகளில் பிரித்துக் கூறினமையாலும்,(நிபீ ததேவி ஸ்த%யாய சங்க 

ரஸ் தத்ஸு தாயச;,ததேள ஸம்பந்தநாதாய டங்கம்க்யூநார்க்கமந்யத? ஜி 
ஹ்வேசாயஸ்ய ப்ருத்யாய மஹார்க்கம் ப்ரத்பஹந்ததெள;, ஸ்நேஹோ 
துல்யோ ப்யயந்த்ருஷ்ட₹ விசேஷ? புத்ரப்ருத்தயயோ?) என்னும் வசன 

ததால் மேல் (௨௯-வது) பக்கததில்காட்டிய பெரியபுராண வாக்கிய 

ப்படியே பொருள்பெறப் பட்டதன்றியும், ஞானசம்பக்தருக்கும் 

வாசேருக்கும் தம்மிடத்திலுள்ள ஸ் ஹததில் சமானமுண்டாயி 
ருப்பினும், ௮வவிருவரும புத்திரரும், புருத்யருமென்னும் வேறு 

பாட்டாலுண்டாகிய விசேஷமே யாண்டுறைக்கப பட்டதெனவறிக. 

இன்னபலவாக்கியங்க ஞளவற்றை விரிவஞ்சிவிடுத்தாம். இப்படிச் 

சமஸ்தபிரமாணங்களும் ஐககண்டமாயொதது விளங்குமுண்மை 

யால் ஞானசம்பந்தப் பிரபுவிலுடைய வவதாரம் அயோறிஜத்வம் 

பெற்றமை பசுமரத்தாணி யறைந்தாலென்ன நாட்டப்பட்டு. 

மேல்விசாரத்தால் ௮நராதிமலமுத்தராகிய கெபெருமான் தம 

அ விபூதியாலும், அவற்றி னமிசத்தாலும் மாதா வுகசரசையோகாதி



ற தித்தா ந்தர்த்ந்ரகிறம். 

தோஷங்களெய்துத லசப்யமென்று' வெளிப்படுமாயின், சங்கரர் 

சர்ரியென்பவர் சிவனுடைய வவதாரமென்வும்; ' அவர்கேரள த்தில் 

தர்விதந்துவின் சர்ப்பசையோகத்தால்-பிறர் தாரெனவுஞ் சலர்கூறு 
வதென்னையெனின்; ௮௮ அப்பிமமாண மென்பதனை நிரூபிப்பாம். 

( சிவேமதம்சஸ்ம்பூதச் சங்கரச்சாங்கரோத்தம3 சதுர்ப்மிஸல்ஸஹசிஷ் 

யைச்ச கலாவவதரிஷ்யதி, தஸ்மைசோபவிஷத்வித்யா மயாதத்தா ம 

ஹேச்வரி,பூமேள பாஷண்டஷண்டாகாம் கண்டனம் ஸகரிஷ்யதி.) 

என்லும் சிவரஹஸ்ய வசனத்தால் உமாதேவியாரைப் பார்த்தருளி 

எமது ௮அமிசத்தையடைந்து சங்கரன் என்பவனொருஃன் சவனடியா 

ர்களுக்குள் சிரோஷ்டனப் நான்குமாணாக்கரோடு கலியில் பிறக்கப் 

பேகிருனெனவும், அவனுக்கு உபகிஷத்துக்களாகிய வேதாந்தவித் 

தை யெம்மாஓுபதேக்கப் படுமெனவும்; ௮வன் பூமியிலாவரித்து 

ள்ள பாஷண்_மதங்களை யெல்லாம் நிரசித்து எமதுண்மையை நர 

ட்டுவனெனவும் சிவபெருமான் கூறினதாக வெளிப்பட்டது. இந்த 

வாக்கியத்தையன்றிச் சங்கராசாரியர் சிவாவதாரமாகப் பிறந்தாபெ 

ன்று தாங்கள் குழறிலழிதலுக்கு வேறுபிரமாணம் சவவெரகூயத்தி 

லாவது வேறு எந்தப் புராணத்திலாவது பெறப்பட்டதில்லை. சிவாம் 

சசம்பூதராகச் சங்கா ரவதாரத்தைக் உறுமிம்தவாக்கியமே போது 

மெனின்; ஈண்டு அ௮மிசமென்பது விபூதியென்றதிழுக்காகிச் சங்க 

ராசாரியர் வொவதாரமென்பது நிரஸ்தமாம். எங்கனமெனின், சங் 

கராசாரியராகச் சிவபெருமானே அ௮மிசத்தாலவதரித்த துணீமையா 

யி னச்சங்கராசாரியரைச் சிவபக்தாக்ரேசராகச் (சாங்கரோத்தம?) 

என்னும் பிரயோகத்தால் மேல்வாக்கியத்தில் விதந்துகாட்டினமை 

பழுதாம். அன்றியும், அவன் பிறக்கப்போகிருனெனவும், அவனுக் 

கு உபகிஷத்வித்தைக ளெம்மால் கொடுக்கப்பமிமெனவும், ௮வலு 
லகலுள்ள பாஷண்ட மதங்களையெல்லால் கண்டிப்பானெனஙும் ச 

வபெருமான் கூறியதும் பழுதாம். மற்றெப்படிக் கூறவேண்டுமெனி 

ன், கான் ௮மிசாவதாரமாகச் சங்கராசாரியாய்ப் பூமியித்றோன்றி 
வேதாக்த வித்தைகளைபெபல்லாம் யதாவத்தாயுணர்ர்து பாஷண்டம 

தங்களையெல்லாங் கண்டித்து உண்மையை நாட்டப்போகிறேனென் 

று தன்மையிற்கூறுவதே யமைவுடைத்தாம். படர்க்கையிற் கூறுவது 

ஞ் சாத்திரவழக்கமே யெனின், yg மயக்கவுணர்ச்சியைத்தருமே 
லமைவுடைத்தாதல் செல்லாமையி னவ்வமைதியாண்டும் பயன்படா 

தெனவறிக. அகவே, யேகதேசமுகத்தானிடம்” பெற்றுழி யமைவு
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டைத்தாதல் சாலம், நான் whe s geo பிறக்கப்போகிதேன், பாவ 
ண்டம்தங்களைக் கண்டிக்கப்போகிறேன் என்று கூருமையுரலும், சா 

ம்பவச் சிரேஷ்டனாகச் சங்்.தான் பிறக்கப்பேரகிருன், ௮வ னுக்கு வே 

தாக்ச வித்தைகளெம்மரல் தரப்படும், அவனுலகலுள்ள பாஷண்ட 
மதங்களையெல்லாங் கண்டிக்கப்போகருன் என்று கூறின மையாலு 
ம் சங்கரர் ஏன்னும்பேரால் பிறக்கப்போகிறவர் ஓர் அடியவரென் 

றே யேர்ப்பட்டுச் சேதனகோடிகளி லொருவராகவே துணியப்பட் 
டமையால், மேல்வாக்கியத்தில் எமது ௮மிசத்தால் பிறக்கப்போகி 
ருனென்று சுவாமி கூறியதை எமது ௮ளுக்ரெகத்தால் பிறக்கப்போ 
கரானென்றே சத்துக்கள் துணிந்துரைப்பரென்சு. எனவே, என்னு 

டைய பிரசாதத்தையடைந்து அத்துணைச்சார்புபற்றி யொருவன் 

பிறக்கப்போகின்ருனென்பதே வெளிப்படை, இங்களமன்றி, ௮மி 

சமென்பதை விபூதியென்றே கூ.றுவாரெனின், மேலாட் சேபங்களு 

க்குச் சமாதானங்கூறுவது அவசியமாவதோடு பின்வரும் ஸ்மிருதி 
வாக்யத்தையும பரிகரித்துக் கொள்ளவேண்டிவரும். என்னெனி 

ன், *நாருஷி* குருதேகாவ்யம் நாவிஷ்ணு£ ப்ருதிவீபதி?; நாதேவாம் 
சோ ததாத்யந்கம் நாருத்ர£ க்ரமபாடக:”” என்னும் வசனத்தால் ரிஷிய 
மி௪ மில்லாதவனுக்குக் காவியஞ்செய்யுக் தன்மையும், aes gant 

சமில்லாதவனுக்கு உலகாளுந்தன்மையும், தேவாமிசமில்லாதவலுக் 

கு அ௮ன்னதானஞ் செய்யுர்தன்மையும், ருத்ராமிசமில்லாதவலுக் 

குச் சாங்கமாப் வேகாத்யயனஞ் செய்யுக்கன்மையு முண்டாவதில் 

லையென்று பெறப்படுகின்றது இந்தச்சுலோகத்தில் ுமிசம் என்ப 

கை விபூதிசமபந்தமாகவே நாமகிரப்போமாயின, பூமியில் காவிய 

ஞூ செய்பவர்களெல்லாம் ரிஷிகளுடைய ௮வதாரஙகளென்றும், ௨ 

லகத்தையாளு மரசர்களெல்லாம விஷ்ணுவி னவசாரங்களென்றும, 

௮ன்னதானஞ் செய்பவர்களெல்லாம் தேவர்க்களவதாரமென்றும், 

வேதாத்யயனஞ் செய்பவர்களெல்லாம் ஸ்ரீருதாரமூர்த்தியி னவதார 

ங்களென்றுஞ் சொல்லவரும், ௮ல்ஙகளமேல், யாவரும் அ௮மிசபூத 

ராகவே யவதரித்தவரென்று எண்ணப்படுகையால் சங்கராசாரியர் 

தான் ௮மிசத்தாற்பிறற்து லோகோ த்தாரஞ் செய்பபபோட௫ுமான் 

௮ சொல்லவந்தது ௮.நுசதேமாம். இப்பெருநூலை வெளியிடச் தொ 

டங்பெ யாமும் ௮மிசமேயாதல் திண்ணமாதலால், எம்மோடொருவ 

ரா யெண்ணப்படுஞ் சங்கரரைப்பற்றிச் சிவபெருமா னுமாதேவியா 

ர்க்குக் கூறியதம் ௮ சங்கதம், இர்தவிசாரத்தால் ௮மிசம்-௮ வதா
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சசம்பந்தம் என்று பொருள்சொண்டது அ௮யோக்பமெனவறிச. 

ரிஷியமிசமுடையவன்,; விஷ்ணுலவமிசமுடையவன்,; தேவாமிசமுடை 

டவன், ஸ்ரீ ருத்மாமிசமுடையவன் என்பனவற்றை ரிதஷியையொதி 

தவன், விஷ்ணுவையொக்தவன்; தேவர்களை யொத்தவன், ஸ்ரீருத்£ 

மூர்த்தியையொத்தவன் என்றே மேலோர் இரப்பர். எனவே, ரிஷி 

சுளுக்குரியவாற்றல், விஷ்ணுவுக்குரியவாற்றல்; தேவர்களுக்குரிய 

வாற்றல், உருத்திரருக் குரிபவாற்ற லுரியாரென்பது வெளிப்படை. 

கல்கி, செல்வம், அறிவு முதலியவற்றையுடைய வொருவனைப்பார் 

தீது இவன் ௮மிசவான் என்று உலகத்தவர் வழங்கிவரும் வழக்கா 

அமே ௮ விளங்கும. 

இன்னுமிதைவிரிக்கில் ரிஷிகள்காவியங்களைச் செய்யுமாற்றலைத் 

தம் புண்ணியவிசேஷச்தால் பெற்றுடையாராகலின், ௮வர்போல 

வே காவியஞ்செய்யத்தக்க புண்ணியமுடையா ரிவரெனவும், விஷ் 

ணுதேவர்களில் க்ஷத்திரிபத்வம் பூண்டு உலகத்தைப் பரிபாலிக்கும் 

பொருட்டுச் சிக்ஷைரகை்ஷைகள் செய்பவராகலின், அவர்போலவே 

லோகபரிபாலனஞ் செய்யத்தக்க புண்ணியமுடையாரிவரெனவும், 

தேவர்கள் யக்ஞங்களி லவிர்ப்பாசங்களைப் பெற்று மழையைப் பெ 

ருக்கிச் சஸ்யாதிகளை யுலகத்துக்குக் கொடுப்பவராகலின், அவர் 

போலவே ௮ன்னவிரபஞ் செய்யத்தக்க புண்ணியமுடையாரிவரெ 

னவும், ஸ்ரீருத்ரகார்த்திதேவர்களில் பிராம்ஹண தவம் வகித்து ஞா 

னாதிஷ்டான மூர்த்தியாகி வேதாந்தோபதேசங்களை யுலகர்க்குச்செ 

ய்பவராகலின், அவரபோலவே வேதார்தவித்தையி லதிகாரம் வரத் 
தக்க மகமை யுடையாரிவரெனவும் ௮வவவ்வதிகாரிகளைக் கூறிப் 

போந்ததாம். இந்த விசாரத்தால் புண்ணியாம்சம், மஹிமாம்ச முத 
லாகச் சொல்லப்படுமாற்றலே யாண்டமைதி பெற்றதன்றி வேறு ௭ 

கீதஹேயாவலம்பனமும் நிலையாமை வெளிப்பட்டது, இவவுண்பை 

விசாரத்தால் தெளிந்தவர்கள் சங்கராசாரியரைச் ெபெருமாலு 

டைய ௮வதாரமென்று சொல்லுவதற்கு எக்கனமிசைவர்? அச்ச 

ங்கராசாரியருடைய கதைகளோவெனின், காளுவிதமாகக் கேட்க! 

படுகின்றன, எங்கன மெனின், இரண்டு பிராம்ஹணஸ்திரீகள் ஐலா 

திரட்டும்பொருட்டுத் இர்ததக்கரைக்குச் செல்லுங்கால் அவ்விருக 
ரில் ஒருத்தி சுமங்கலியாயிருந்தவள் மார்க்கத்திலிருந் த பிள்ளைய 

ர் கோயிலையடைந்து எனக்குப் புத்பொசக்தான முண்டானால் என் 

லுடைய சக்கஇிக்கசைய இரண்டுதேங்காயுடைத்து உன்னையாரா திச



ஆசார்யப்பிசபாவம்: ௪ 

இறனென்றனள். மற்றொருத்தி விதர்.துவாயிருந்தவள முன்னவ 
ப் பரிகசிப்பதுபோல் எனக்குமொரு Ly SA Gp aT LT CBD SY OH, 

ளிலிரட்டிப்பாய் உன்னையாராஇக்கறே ளென்று பிரார்த்தித்துக் 

கொண்டனள். இரண்டுபேருக்கும் விசாயகருடைய பிரசாதத்தரல் 

பிள்ளைகளுண்டாயின. அந்தப் பிள்ளைகளில் விதர்.தவுக்குப் பிறக. 
பிள்ளையே சங்கராசாரியர் என்று கூறுவதொன்றாும். மற்ரொென்றோ 
வெனின், சிவகுரு என்லுர் தந்தைக்கும், ஆரியாம்பாள் என்னு 

தாய்க்குங் கேரளதேசத்இல் சங்கராசாரியர் சவாமிசத்தால் பிள்ளை 

யாகப் பிறந்தாரென் ௮ுரைப்பதேயாம், எந்த ரூபத்தில் பார்த்தாலு 

ம் மாதாலினது கர்ப்பசையோகாதி தோஷங்களுக்கு நிவிர்த்தி யு 

ண்டானதில்லை. இன்ன சாமானிய ஜர். துவைச் சிவாவதாரமென்ப 

து எங்கனமடுக்கும்? “எல்லார் பிறப்பு மிறப்புமியர் பாவலர்தஞ், சொல் 

லாற்றெளிர்சேம் ஈசம்சோணேச.ரில்லிற், பிறக் தகதை யுங்கேளேம் பேரு 

லூல் வாழ்.துண், டி.றர்தசதை யுங்கேட் டிலேம்'' என்னு மான்றோருரை 

யை யுணர்ர்தபேர் சிவன் சங்கராசாரியராகப் பிறர்திருந்தொழிஈதா 
ரென்றுரைத்தல் யாண்டிசையும்? இன்லும், மேல் சிவரஹஸ்ப வச 

னத்தில் ௮வனுக்கு லே.தார்தவித்தைக ளெம்மா ஓபதே௫ிக்கப்ப 
டும் என்று சவபெருமான் கூறினதும் சங்கராசாரியர் சவனல்லவெ 

ன்பதைக் சாட்டும். வனே சங்கராசாரியராகப் பிறச்ததுண்டாயின், 

இவன் சர்வஞ்ஞரானபடி.ச் சங்கராசாரியரும் சர்வஞ்ஞா தல் சாலு 

ம். ஆகவே, சங்க. ராசாரியர்க்குச் சிவனுபதேசித்தல் சாலா.து, ஒரூ 
தீபத்தின் மற்றொரு தீபமுண்டாகுமே லிரண்டு மிருட்பகையு மொ 
ளிப் பிழம்புமாத ஓண்மை யாகையால். ஆகவே, ஒன்று மற்ரொென் 

றுக்கு ஒளியைக் காட்டுவ தவசயமன்ரம். சிவன் உமாதேகியார்க் 

கும் இளைய பிள்ளையார்க்கு முபதேசித்தல்போலாமெனின், அவை 

லிலாமாத்திர மெனவறிக, அப்படியே யிதனையுல் கொள்வாமெனி 

ன்) உமாதேவியாரும், இளையபிள்ளையாரும் சங்கராசாரியரைப் போ 
ல் யோனித்தழும்புண்டு பிறர்தவரனருகலானலும், சக்கராசாரிய 
ரைப்போல் விஷ்ணு முதவியோரைத்துதித்து வணங்காதவராகலா 

லும் உமாதேவியார் முதலினா்போல் சங்கமாசாரியர் செயல்களையு 
ந்கொள்வது ௮சங்கத மெனவறிக, விஷ்ணுமுதலிஜோர் பிறந்திறா 

அமலும் பசுச்களரதல் திண்ணமாக, அன்னோேரை யுமாதேவியார் ழு 

“தலினோ ரெங்கனம் வணங்குவர்? சங்கராசாரியர் பரகாயப் பிரகே 

சஞ் செய்திருந்த வோர்சாலத்தில் அவருடைய ஸ் வசரீரம் ச௫க்கட 
6



௫௨ சித்தாந்தரத்நாகரம். 

படும்கால் மீண்டு மதனுட்புகுர்.து ௮ர்தக்காலத்தில் தம்மைசக்ஷிக்கு 

ம்பொருட்டு நரசிங்க ரர்த்தியைத் துதித்து ௮வரால் பாதுகாக்கப் 

பெற்ற புதுமை முதலிய பல வாபாசங்க ஞடையா ரென்பதுண் 
மையாயி னெந்த மதியா லின்ன தோஷங்களை லிலையென யாம் 
கொள்ளுதலமையும்* இது மாத்திரமேன்றி விஷ்ணுபுஜங்க முதலி 
ய பசுபாரம்ய அுதிகளுங்கூறினா ராகலி னித்துணைச் செயல்களை 

லீலையெனகச் கூறுதலடாது! ௮டாது!! இந்தவுண்மையால், அவர் 

பாசபந்தியாகெ வோர்பசு வென்பதேயமையும். பசுவான காலத்து 

ம் பாகப்பட்ட பசுவாகா.து சாமானிய பசுவேயாகு முண்மையால் 

தன்னை யொத்த பசுக்களை யெல்லாமும் வணங்கி மகஇழ்க்தனர். “மா 
லயனா யிர் திரனாய் வாழுவதாய் மாளுவதாஞ், சாலமயல் பார்த்து,த் தலையசை 

ப்பர்” என்னும் திருவாக்கால் வஞானிகள் விஷ்ணுமுதலினோர் பத 

விகளை மதியார் என்றுபெறப்பட்டமையாலுங்காண்க. விஷ்ணுமு 

தலினோர்பா லுபதேசத்தைப் பெற்றுச் சகல கேவலத் தாக்குண்டு 

ழலுமோர் பசுவா௫ிய சங்கராசாரியர்க்குச் சவபெருமான் பிரம்ஹ 

வித்தைகளை யுபதே௫க்கின்ரார் என்பதை லிலையென்றல் யாண்டி 

சையும்? ௮வர் பசுவாதல் பற்றியே ௮வரறியாமைதொலையச் சிவபெ 

ருமான் வேதார்தவித்தைகளை யுபதே௫த்தல் கூடும்! கூடும்!! 

இதுநிற்க, மேல்வாக்கியத்தாற் பெறப்பட்ட சங்கரர் வேறு எ 

னவும், மாயாவாத பாஷ்யகர்த்தாவாகிய சங்கராசாரியர் வேறு என 

வும் கியவஸ்தை முகத்தாற் கூறாறிற்பாம். ௮ந்த வசனத்தில் என் 

னுடைய வநுக்கரொசத்தா லொருவன் பிறக்கப்போடுரு னெனவும் 

அவன் சாங்கரர்களுக்குள்ளே யுத்தமனெனவும், ௮வனுக்கு வே 

தாச்த வித்தைகளை யாமுபதேசிப்போமெனவும், ௮வன் பர்ஷண்ட 

ர்களை யெல்லாங் கடி.ந்துண்மையை நாட்டுவனெனவும் லோகமாதா 

வாகிய வுமாதேலியாரைப் பார்த்துச் சிவபெருமான் சொல்லியரு 

ளினாராக வெளிப்பட்டது. இகனைப் பரியாலோ?௫ிக்கில், சிவா நுக்ரக 

த்தாற் பிறந்தவொருவர் சிவலுக்கு ௮பராதங்களைச் செய்யாரன் 

றோ? (சாங்கரோத்தம?) சாம்பவச்சிரேஷ்டரா யிருப்பாரொருவர் ச 

வலுக்கு ௮பராதங்களைச் செய்யாரன்றோ? சிவபெருமானால் வேதா 
ந்தோபதேசஞ் செய்து கொண்டவொருவர் சிவளலுக்கு ௮பராதங்க 

ளைச் செய்யாரன்றோ? பாஷண்டமதங்களைக் கண்டிக்கவந்த வொ 

ருவர் சவசம்பந்தமாகய மார்க்கத்தைச் கடிந்து சிவலுக்கு ௮பராத 

ங்களைச் செய்யாரன்2ரூ? இங்கனமாக, சங்கராசாரியர் ஏகான்ம



ஆசார்யப்பிரபாவம்: ௪௩ 

வாதத்தைச் சாதித்து (அஹம்பிரம்ஹாஸ்மி) என்னுஞ் சித்தாந்தத் 

தைராட்டிச் சீவன்; ஈசன், ஜகத்து இம்மூன்றும் மித்தையெனவும், 

நான்மாத்திரமே சத்தியமெனவும் கூறித்திரிர்து, ௮றியாமைதக்கங் 
களோடு கூடியதன்னைச் சத்துச்சித்தாரந்த வடிவமாகிய சவனாகப் 

புலம்பி பிழைத்த வபராதத்துக் குள்ளாவரெனின், எப்படியோ வச் 

சிவாபராத சசுவைச் சவொ.றுக்ரகத்தால் வந்தவராகக் கூறுதலமையு 

ம்? *நாஹம்தேஹோ ஹணேர்த்ரியாண் யந்தரங்கே; காஹம்கார? ப்ராண 
வர்க்கோ ஈபுத்தி?) தாராபத்ய க்ஷேத்ரவித்தாதிதூர3; ஸாக்ஷ்நித்ய£ப்ரத் 
யகாத்மாச் சிவோஹ்ம்”” என்று புலம்பி ௮ ஹம்சிவம் என்று ௮றியா 
மைமேற்கொண்டு மிதற்றிக் வொாபராதமிழைத்தசேயை யெப்படி. 

யோ சாம்பவச் சிரேஷ்டரென்று கூறு தலமையும்? *ஆணவத்தோ டத் 

துவிதமானபடி மெய்ஞ்ஞானச், சாணுவினோ டத்துவிசஞ் சாருசாளெச்சா 

ளோ? என்று மகிமும் பெரியோர் சவனடியவரா? யானே௫ிவம் என் 

று மகமுஞ்சிருர் சிவனடியவரா? சவெனடி.யா பிலக்கணந்தா னென் 
னை * திருகாவுக்கரசு சுவாமிகள் முதலிய சவஞானச் செல்வர் மார்மி 

யவாயிலாய்க் கண்டுணர்க, சவனில்லை, சானே சவம் என்றுகூறி யல 

கத்தை வஞ்டித்தொழுயெ வவ்வந்தகக்குழவிக்கு எப்படியோ சிவபெ 

ருமான் வேதாந்த வித்தைகளுபதே௫த்தா ரென்றலமையும் ? (நசை 

வம் ஈசாக்தோ ஈவிஷ்ணுர்க் கணேசோ, ஈசெளரஞ்ச காபாலிகந்தர்சஈம் 

வா, மதம்சர்வமேகம் ஜிதம்கர்மக்குத்யம்; சிதாரந்தருபச் சிவோஹம் சி 
வோஹம்'' எனக்குழறிச் சைவத்தை மற்றைப் பாஷண்ட,. மார்க்கங் 

களோடுதாஷித்த பரமபாஷண்டியை யெப்படியோ பாஷண்ட மதக் 
களைக்கண்டிக்கப் போடுமுன் என்று சிவபெருமான் கூறு தலமையும்₹ 

சங்கராசாரியர் பாஷண்ட மதங்களைக் கண்டித்தவர் என்னுங்கால் 

சைவமும் அவரால் நிர்திக்கப்பட்டமையால், ௮௪சசைவமும் பாஷண் 

டமதங்களோ டொருசேரக்க ழியும், நல்லது, சைவத்தைப் பாஷ 

ண்டமாக்கத்தானோ சிவன் ௮மிசாவதாரங்கொண்டு சங்கராசாரியா 

சுவுலகற்பிறந்தது *.இச்சரியம்! ஆச்சரியம் ! !சவசம்பர்தத்சைப் பா 

ஷண்டமென்று சடியவந்த சங்கராசாரியைக் காட்டிலும் பாஷண் 

டச்சோஷ்டாள் இடையாமையி னச்சங்கராசாரியே முதலான பா 

ஷண்டர் மதங்களைக் கடிந்து சிவனுண்மையை காட்டிச் இத்தாந்த 
ஞானத்தை யளிக்கவல்ல சைவாசாரிய ரொருவரையே யாண்டுச் 

சாங்கரோத்தம?”' எனவியந்து சங்கரர் என்லும் பெயரால் சவபெ 
ரூமான் உரைத் தருளினரெனவ நிக, “சிவனடியேடர் இக்குர் திருப்பெருகு 

இவஞானம், பற்மதனையறமாற்றும் பாங்கனிலோங்கெயஞான, முவமையிலா



ap சித்தார்தாத்ராகாம். 

க்கலைஞான முணர்வரியமெய்ஞ்ஞானம், தவமுதல்வர்சம்பர்2ர்.சாமுணார்சா 

சச்நிலையில்?” என்னும பூதியுடைய பெருஞ்செல்வரன்றோ Gaur gi 
க்ரகத் சால் பூமியில் வரத்தக்கவரும்) சாம்பவச்சிரேஷ்டராவாரும், 

சிவபெருமானால் வேதாந்தவித்சைக ளூபதேிச்சப்பெறும் பாக்கிய 

தீதை யுடையாரும், பாஷண்ட மதங்களை யெல்லாங்கண்டித்துச் 

சிவஞானத்தை யுலகம்பெற்றுய்ய வருள்வாரும், சவபெருமானா ௮ 

மாதேவியாருக் கெடுத்திசைக்கும் பெருகலனுடையாருமாவர்? 

இதுகாறும் விவகரித்த நியாயங்களால் சங்கரர் கலியில் பிறக் 

கப் போகிறார் என்று செவபெருமான் கூறிய சவரஹ்ஸ்யவசனம் ௪௨ 
கராசாரியசை யுணர்த்தாமையின், ௮ச்சங்கரர் வேறுயாவரென வி 

சாரிக்க வருஞ்சங்கையைச் சற்றே யோடப்பாம், மேல்வாக்கயெத்தில் 
சங்கரர் கலியிற் பிறக்கப்போடுரு ரென்று பெறப்பட்டமையாலும்; 

அக்கலியின்லும் பூர்த்தியாகாமையாலும் சங்கரர் பிறந்தாய்விட்ட 

தென்று யோடப்பது பிழையாம். கலிக்கு வருடம் நாலுலட்சத்து 

முப்பத்திராயிரமென் நேர்ப்பட்ட கணக்கில், இதுவரையில் நாலாயி 

ரத்துச் சில்லரையே நடர்தமையால் இன்லும் ஈாலுலட்சத்து இரு 

பத்தெண்ணாயிரம் வருடங்கள் ஈடக்கவேண்டி யிருக்கின்றன. இச 
தக் கணககன்படிக் கலியில் நூற்றெட்டி லொருபாகம் ௩ஈடந்து இ 

ன்லும் நாற்றேழுபாகம் நடக்க வேண்டியிருப்பதாக வேர்ப்பட்ட 
௮. இவ்வளவு பெருங்காலத்தை யபேக்ஷிகதுடைய நாம் சங்கரர் 

அவதரிப்பதற்குக் காலம் போய்விட்டதே யென்று ௮ஞ்சுவதென 

னை? கலிமுதிர முதிரவே பாஷண்ட விர்த்திக்கடமாகையால் சங்க 
ரர் கலியந்தத்திற் பி/ப்பாரென்பதே மேலோர் அணிபாம். தகவே, 
அ௮வரின்னு மவதரிக்கவில்லை யென்பதே நிச்சயமெனவறிக. சங்கரா 
சாரி யென்பவர் பிறந்து ௮ரேகமாயுள்ள பாஷண்ட மதங்களை யெ 

ல்லாம் சண்டித்து, அத்வைத ஸ்சாபனஞ் செய்தாரென்று சலர்கூ 

றுவதால், அவரே பாஷண்ட.மத வித்வம்சசரென்ற லமைபாதோ 
வெனின்; ௮துபோலியத் அவிதமேயன்றி யதார்த்தாத்வைதமன்றா 
ம், அவர் மாத்திரமேயன்றிப் பெளத்தசாரர்வர்ச பாஞ்சராத்திர மத 
ங்களுள்ளு மொவ்வொரு குருட்டுக் குருக்கள் பிறந்து பாஷண்டம 

தங்களை யெல்லாங்கடிர்து, ௮வரவர் மதங்களைத் தாபித்தன ரென் 

று அவ்வவ்வபிமானிகள் சொல்லித்திரியும் வழக்கால், சங்கராசாரி 
யர் விஷயமாத்திரமே சால்புடைத்தாதலெக்கனம்? சங்கராசார்



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௪௫ 

யால் தாபிக்கப்பட்டமதம் போலியத்துவிதமாயெ எ.கான்மவாதமே 

யாகையாலும், அதுவே, மாயாவாதம்) ௮ஹம்பிரம்ஹவாதம்; பிரச் 

சின்ன பெளத்தவாதம் என்றுசொல்லப்பட்டுச் சங்கரசக்இதை மு 

தலிய ல்களில் நிந்திக்கப் படுகையாலும், ௮ன்ன ஹேயலட்சண 
மதமாகிய grog சித்தாந்தியைச் வெரஹஸ்யாதிகள் பூஜ்யமாய்ச் 
சொல்லு மென்ப நிரஸ்தம். ௮ச்சவரஹஸ்யம், ஹரதத்தாசாரிய 
சுவாமிகள்) பட்டினத்தடிகள் முதலிய கவோருபூதிமான்களையும், 

அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களையும், இன்னுஞ் சிவோத்கர்ஷ ம 
ஹிமா வர்ஈனங்களையுமே சொல்ல வந்ததாக, ௮த்துடன் வன் ௪௮ 

கராசாரியாகப் பிறந்தார்; செத்தாரென்று சிவாபகர்ஷங்களையும், 
சைவநிந்தகராகயெ சங்கராசாரியையும் கூறுமென்பது சர்வா்பத்,த 

மெனவறிக. ஹரதத்தாசரரிய சுவாமிகள் முதலிய மோன்கள் ஜக 

அத்தாரணார்த்தம் ௮வதரிக்கப் போடன்றார்க ளென்று சொல்லிய 

சிவரஹஸ்யம், ததெதிரேச சித்தாந்தியாகிய சங்கராசரரியையு மவ 

ருடன சேர்த்துக் கூறுமென்பது என்னவிந்தை? காடாந்ததமமாகிய 

அஞ்ஞானத்தை யழிக்கும் ஞானமெய்தாதவர்க்குப் பிறவி யொழி 

யாதென்று கூறும் வேதமானது அதைப்பிரகடஈமாய்க் காடாந்தத 

மமரகய ஞானத்தை யழிக்கு மஞ்ஞான மெய்தாதவர்க்குப் பிறவி 

யொழியாதென்று கூறுமென்பது விர்தையாமன்றோ? ௮ங்கனமாக, 

சங்கராசாரிய/கோளை மாற்றவெழுந்த ஹரதத்தாசாரிய சுவாமிகளை 

யும், ஹரதத்தாசாரிய சுவாமிகள் சித்தாந்தத்தை நிந்திக்கவெழுச் 

த சங்கராசாரியையும் ஒரு நாலிலே தானே பூஜ்யமாய்ச் சொல்லு 

மென்பது பொருந்தாதெனவறிக. அன்றியும், சிவரஹஸ்யத்தில், இ 

னிஜகதுத்தாரணார்த்தம் பிறக்கப்போகின்ரார்க ளென்று கூறியுள்ள 

வாசாரியர்களெல்லாம் பிறந்தாய் விட்டது என்று யாம்கொள்வா 

மெனின், இனிப்பிறக்கப்போகின்றவ ரொருவருமில்லை யென்று முடி. 

யுமன்ோ? அப்படியாயின், இன்னும்) நாலுலட்சத்திருபத் தெண் 

ளாயிரம் வருடங்கள் கழியவேண்டிய விக்கலி தோஷம் எப்படி நிகிர் 

ததிபெறும்? இக்கலியி னற்பகாலமே யிப்போதாயிருக்க, இவ்வளவி 
லேதானே யெவ்வளவு விபரீதங்கள் விளைந்திருக்கன்றன ? மற்றை 
யதிகபாகங் கழிவதற்குள் ளெவ்வளவு அரர்த்த முண்டாகும் ௮ப் 
போதுவர்து அந்த விருட்டைச் சேதிப்பவர்யாவர்? இனியொருவரு 

ம் வரவேண்டியதில்லை யென்று கொள்வாமெனின், கலிக்குச் சமாப் 
சமன்றோ சொல்லவரும் இப்போதுள்ள நிலையேயன்றி யின்னுங்



௫/௭ சித்தாரதரதாகரம, 

கெடாதெனின்,; இப்போதுள்ள நிலைதானென்னை சுத்தமா?௮சுத்தம 

ணமே சகமழ்தலாலின்லும் ௮ திகரிக்கு மென்பதே திண்ணம். இனித் 

தோஷகிர்த்தி யுண்டாகாதபோது ௮.துகலியன்றாம். அப்போது 

கலிக்கு வரையறுத்துரைத்த சாலமும் பிழையாம். இன்னபல தோ 

ஷுங்களை விளைக்கும் கலிபுருஷனாகிய சங்கராசாரி கதையைச் சிவர 

ஹஸ்யத்தில் நுழைப்பது ௮சங்கதம்! அசங்கதம்! ! 

இதுநிற்க, சங்கராசாரியைச் வாவதார மென்று கூறித்திரியு 

ம் விவே௫ிகள் தாம் பிரமாணமாகக்கொண்ட சிவரஹஸ்ய மினைத்தெ 

னவறியாது, ௮௮ ஸ்காந்தம் சங்கர சங்தையிலுள்ளதாகக் கூறி 
மடழ்கின்றனர், ஸ்காந்தம் ஆறுசங்கிதைகளாகப்பிரிந் து, அவற்று 
ளொன்றாகி.ப சங்கரசங்கிதை முப்பத்திரண்டு கண்டங்களாய் வெ 

ளிப்படும். ௮ந்த முப்பத்திரண்டு கண்டங்களில் சவரஹஸ்யசண் 

டமென்ப தொன்றும். இதுவே குமாரசம்பவ முதலியவற்றை யுட 

ன்கொண்டு ஸ்காந்தம் என்னும்பரால் வழங்கப்பட்டுவருகின் ற.து. 

இதில் சங்கராசாரி மாந்மியமுதலிய தப்புக்கதைகள் மருந்துக்குக் 

Bourg. ger, மேலிடங்களில் சிவரஹஸ்யம் என்றெடுத்து 

விவகரித்த நூல் யாதெனின், ௮து இதிஹாசமெனவறிக. வேதம், 

ஆகமம், புராணம், இதிகாசம் என்பனவற்றுள் வேதம்கான்கும், 

கமம் இருபத்தெட்டும், புராணம்பதினெட்டும் என்றபடி. இதிகா 

சம் நூற்றிருபத்தாறு என வெளிப்படும், அவற்றுள் சிவரஹஸ்ய 

முமான்ழறே பிரத்தியட்சமும், ஏனையன வப்பிரத்தியட்சமு மாயின. 

பிரத்தியட்ச கதமாகெய செவ ரஹஸ்யந்தானே ௮மிசங்களைக்கொண் 

டு விளங்கும். சவரஹஸ்யம் ஒன்பதாவது ௮மிசம் பதினாருவ.து ௮ 
தீதியாயத்தில் சங்கரர் ௮வதாரங் கூறப்பட்டதென்பது இதிகாச 

மாகிய சிவரஹஸ்யத்தாலன்றிப் புராணாக்தர்க் கதமாகிய Favs amv 

ய கண்டத்தாலனராம். இவவுண்மையை ஸ்காந்த மஹாபுராணத்தா 

லும், சிவரஹஸ்யமென்னு மிதிகாசத்தானும் கண்டறிர்தடங்குக. 
சிவரஹஸ்யப மினைத்தெனவறியாது குழறிவழியு மாபாசங்களைப் 
(௩ பேதவாத திமிரபாஸ்கரம்) என்னும்பேரா லொருகபோதிமகன் 
  

% இச்சபோ இத்திரட்டில் சேரளதேசத இல் சகலவென்னுவ்ரொம தீ.இில் 
Roar அம்சத்தால் சங்கராசாரியாகப் பிதச்திருச். தொழியப்போடிறாரென்ற 
ஸ்கார்தமஹாபுராணத்திற் சொல்லப்பட்டதாகச் சிலசுலோகங்கள் கற்பித் 
தெழுதப்பட்டிருக்கன்றன. ஸ்கார்தம் ஐகத்பிரசித்தியான பிரத்.தியட்சப் பிர 
மாணமாக வேனோ வூன்றிவிசாரியாம வதிலுள்ளஅ மில்லாததுங் சண்டிகழ் 
ந்து காதியுபிழ்வார்க Quer Cun Puro acres SOs sort, Brews 
D ம் ! ஆச்சரியம்! !



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௫௭ 

வெளியிட்ட கசுமாலச் திரட்டொன்நிலும், (சங்கரவிஜயம்) என் 
னும்பேரால் மொழிபெயர்த்து வெளியிடப்பட்ட சங்கராசாரி கதை 
யாகிய தமிழ்ச்சுவடி. மொன்றிலுங் சண்டுதெளிய்லாம். மேலுண்மை 
நியாயங்களால், சவரஹஸ்யத்திற் செவன் சங்கராசாரியாகப் பிறக்க 
ப்போகிருரென்று கூறப்பட்டுிள்ளதென்பது ௮பத்தமெனவும், ஏ 
காத்மவாத பாஷ்யகர்த்தாவாகிய வச்சங்கராசாரி.பரே சிவரஹஸ்ய 

த்திற் கூறப்பட்டவரென்பது ஹேயகராஹ்யமெனவும், ௮ தனாற் 

பெறப்பட்ட சங்கரர் இன்னுமவதரிக்க வில்லையெனவும், இனிக் ௧ 
லியந்தத்திலே தானே யவரவதாரஞ் செய்வரெனவும், ௮ச்சவாூஹ 
ஸ்யமென்பது இதிகாசத்தி லொன்றெனவும், ௮தற்குவேருகச் சிவ 

ரஹஸ்ய கண்டமென்பதொன்று ஸ்காந்தம் சங்கரசங்கிதையிற் டெ 

றப்பட்டுள்ளதெனவும், ௮ தில் சங்கராசாரிகதை மூதலிப வாபாச௫ 
ங்கள் இடையாவெனவும் நிச்சயிக்கப்பட்...து. மேல்விசாரத்தால் 

நின்மலராகிய சிவபெருமான் யோனிஜராய்ப் பிறர்துழலாரென் 
னு முண்மை வெளிப்பட்டமையால், இளைய பிள்ளையாருடைய 

வவதாரமாயெ ஞானசம்பக்தமூர்த்திகளுக்கு யோநிஜத்வங்கூறி ய 
ழிவார்கோள் குணமின்மையாய் முடிந்த. இன்லும் விரிக்கிற் பெ 

ருகும். 
இனிப்பிள்ளையார்க்கு உமாதேவியார் திருமுலைப்பாலை யூட்டிய 

போது முலைகொடுத் அண்ணச்செய்யாது பொற்ண்ணத்திற் கறக 
தூட்டியதென்னையெனின், ““அழுகன் £பிள்ளையார் தமைகோக்ி யருட்க 
ருணை, யெழுனெ்ற இருவுள்ளத் திறையவர்சா மெவ்வுலகுர், சொழுகின் மம 

லைக்கொடியைப் பார்த்தருளித் துணைமுலைகள், பொழிசன்றபால$சில் பொ 

ன்வள்ளத் தாட்டென்ன?' என்லுர் திருவாக்குண்மையால் நம்பெருலா 

ழ்வாகிய ஞானசம்பந்தர் மூன்றுவயசுடைய குழந்தையாய்க் குளப் 
படிக்கரையி லிருந்தழமுதபோது பெருமானோடிவர் அகண்ட பிராட் 
டியாருள்ளல் குழைர்.௪ தமதருமைத் திருக்கரங்களாலெடுத்து மா 
ர்பசத்தணைத்துக் கொண்டனர், அப்போது அவர் அணைமுலைகளி 

னின்றும் பாலமுத்ம் பீரிட்டு வழிச்தொழுகலால், ௮.து ௮வலமாகர 

தபடிப்'பொற்சண்ணத்திற் கறந்தூட்டினரெனவறிக, 4! தணைமுலைக 

ள் பொழிஏன்ற பாலடி.9 லென் றமையானே மேலுண்மை விளங்கு 

மென்க. பிராட்டியார் நீண்டநாள் பிரிந்தவாராமை மேலிடக்கண்ட 
விளீங்காளையாகயெ நங்குருராபனிடஞ் சேர்த்த வன்பின்மிகுதிப்பா 
டே யவர் திருமூலைகளில் பால்சுரந்தமையறிக. *இல்லாமுலைப்பாலுங் 
கண்ணீருமேர் திழைபா, னல்லாயுளவாமா ஸனீர்டிழல்போ-லல்லா, வருவாட 

MAHAMAHOPADHYAYA 
( 

mvt QWAMINATHA IER LIBRAR)



சரஸ் சித்தா'ந் திரிதிநாகரம், 

நின்றானை" யாரறிவார்தரினேய்ரூவாகித் Carat tatty og” ctargns இ 

வெண்பாவை யுய்த்துணருங்கால் 'இன்ன்தன்மையனென் றறிவ' 
ரியானாப சிவன் உயிர்சண்மாட்டிரம்செ சொண்டசோலங்களை யு 
வமையர்ல் விளக்க்வேண்டிக் “சர்ட்டினமையே வெளிப்பட்டவாறறி 

க *ஏர்ிய விழைகளை யுடையாட்டுச் குழவிமாட்ளெதாகி வருவதாகிய உன் 
பினைப் மிறரதியுமாறு கெளிம்படத்து மங்கள் பி னுருவாயெ மூலைப்பாலும ௪ 
ண்ணீரு மஉண்மாட்ச் குழவிலைபச்சா னுமுன் னில்லவாய்ப் பின்னுள்ளமவாம்.! 

எனறிகழும் பொருண்மையால் முலைப்பாலங் கண்ணீரும் ௮ன்பை 
விளக்கு மடையாளங்களாயின. அ௮ன்பினுருவாய்த் தோன்றும் பால 
வ்வன்பின் மிகுதிப்பாட்டாற்பொங்கி மேல்வழிதலி னம்மையார்க்கு 
ஞானசம்பந்தரிட மதிகரித்த வன்பின்றன்மை நிகழ்ர்தமைவெளிப் 
பட்டது. இவ்வுண்மை “:ரரச்த திருமுலைகசே தய்ய இிருஞானஞ், சுரர்து 

ண்டார் பிள்ளையெனசசொல்லச-சுரஈ்த, தனமுடையா டெனபாண்டிமாதே 

விதாழ்ர் த, மனமுடையாளன்பிருந்தவாறு'' எனவும்) **இலைபடர்ஈ்த பொய் 

கை யிடத்தழுதல்சண்டு, முலைசுரர் சவன்னையோ முன்னின்-னிலைவிஎம்பக், 

கொகட்கைசுரர்தவருட் கோமகளோசம்பக்தா, விககுயர்ர்தாரார்சொல் லென 
க்கு” எனவும் வருந்திருவாக்குகளாலும் வெளிப்படுமென்ச. மங்கல 

சாண் பொலிவெய்தி நிலைபெறச் சமண்குண்டரிட்ட இயைப “பைய 

வேசென்று பாண்டியர்காகவே” என ஈங்குருகாதனா லருளபபெற்ற நி 

ரதிசயப் பெருஞ்செல்வமுடையாராகு ம௫்கையர்ககரசியாக்கும 

பிராட்டியார்க் குற்றபடி. யெய்தினமையே மேல்விளக்யெவுவூறறிக, 

சம்பத்தப்பிள்ளையார் திருவாலவாய்த் திருக்கோயிற் கோபுரவாயிலி 

௮ணையுங்காலெதிர்ப்பட்ட பாண்டிமாதேவியா ரோர்புறமொ.*ங6 

யஞ்சலிகூப்பிறின்றனர். ௮ப்போது குலச்சிறையாராகு மநதிரியார 

வரைச் சுட்டியிவரே பாண்டிமரதேவியா ரென்றவளவில் 4 aur Pes 

மைந்து தமதுமெல்லிய சிறியபூம்பதங்கள் பூமியிற் பொருகத௩டா 

gi கெற்றியிற் சுட்டிபணிந்து கண்களின் so Bc. Bar wus தமம் 

எங்குழலிப்பருவத் திருக்கோலமவர் கண்டு மசிழ்வெய்த வருசகேசே 

ரலுங் சண்களி னீர்ததம்பத் திரு களிற் பாலசுரஈதிட வவடை 

வணங்கி யெம்பெருஞ்செல்வமே பனவாழ்த்தி யிருசரங்களாரகெ 
டுத்தணைத்து உச்சிமோர்து முத்தமிட்டு மடம்வெய்இனர். இவ்வுஸ் 
மைய அபூதியை “அன்பிற்குமுண்டோ வடைக்குர் காழார்வலர்) புன்கண் 

பூசறரும்”' என்பதனானுமறிக. இதனால, உமா! , நியார் ஞானச. 
தருக்கு முலைகொடுத் அண்ணச்செய்யாது பொற்டுண்ணத்திற் 

தூட்டின சயாண்மினி௮ வேள்பபடட.து,



ஆசார்யப்பிரபாவம், ௮௯ 

இதுகாறும் விவசுரித்த வுண்மையால் அ௮ன்பின்மேலிட்டாற் 

சுரந்தொழுயெ பாலுக்கு விண்போக் குண்டாகாதபடிப் பொற்கி 
ண்ணத்திற் சறர்.தூட்டினமையேயன்றி யச்திருமுலைப்பா லமுதத்தி 
னருமைப்பாடும் வெளிப்பட்டமை காண்க. சேமந்தேவி ஸ்கந்தத்வி 

பவத பீதம் ஸ்தநயுகம் தவேதம்ஈ? கேதம் ஹாதுதத ஸம்ப்ரஸ்நதமு 
கம், யதாலோக்யாசம் காகுலித ஹ் நதயோஹாஸ் ஜுக₹ ஸ்வகும்பேள 
ஹேரம்ப? ப்ரவிம்ருசதி ஹஸ்தோஜடிதி'” என்று சங்கராசாரியர் கூறி 
பவாக்ெத்தின் பொருளைகோக்குங்கால் :*ரித்சரொருபக்கமயினிற்சளி 

றுன் வட்டமுலைகிற்குமெழிலிற்றன தர், மத்தசமெனச் சனிலயிர் ச்சொருச 

ரத்தைமுடி வைத்துறவுறத்தடவுமான், முத்தமுலைசெப்புவசெனக்களிழுபித் 

குமரன்மூ்புசல்வர் துய்த்தவமுதா., லத தலைமைபெற்றன..ர திற்றிவலைூட்டி லு 

மெனற்பவுயிர்முத்திபெறுமே'' என்று பெறப்பட்டது. இதில்விகாயக 

க்கடவுளும்; முருகக்கடவுளுமாகிய நின்மக்களிருவரும் நின து திரு 

மூலை யமுதுண்டமையா லன்னோரக் கடவுட்டலைமை பெற்றனரெ 

னவும்; பாலமுதமத்தனையுமன்றி யதிலோர்திவலையெனக்குக் இடை 

ப்பிலு மதுவேபோதுமாசயெனதற்பத் தன்மையுடைய வுயிர் முத்தி 

யைப் பெறுமெனவும் விதந்தமைவெளிப்பட்டது, இதை யுய்த்து 

ணருங்கால் ௮வ்விருவரு நின்புதல்வராகையால் ௮வர்க்குன் நிருநு 
லையமூதம் பகிர்ந்தனையெனவும், அவர்க்கவ்வளவு சாதாரணமாக ல 

அ கொடுத்தது ௮வர் நின்னில்வேராகாத விபூதிகளாகு முண்டை 

யாலெனவும், ௮வரைப்போலன்றி விஜாதிப்பொருளாகி மலத்திரய 
த்தாக்குண்டுழலும் யான் பசுவாதலால் ௮ப்பாலமுதம் யான் பெற 

க்கிடைப்பிலு மதுபாசமாகிய குற்றக்தையே போக்குமன்றி நின்ம 
க்சளிருவரும்பெற்ற கடவுட்டலைமைபைபப் பயவாதெனவும், தாயி 

னுடைய முலைப்பாலமுதிம் பிள்ளேகளுக்கன்றி யேனையோர்க்கு வழ 

as வுரிமையல்லாமையால் ௮ன்னியனாகியயா னவா மிகுதியால் விரு 

ம்பிலு மதுகிடைப்பது அருமையேயெனவும், அவர் பிள்ளைகளாக 

லாலவர்க்கு நீயேவலிந்து நின்றிருமுலையமுத மரு த்தினையெனவும் 

அவரை யொத்தவுரிமை யெய்தாதவனாய்ப் பாசஜாலத் இற்கட்டுண் 

டுழலும் பாமரனாகியயான் வலிக்து வாய்திறர்.துகேட்டு மிதுகாறும் 

வழங்காமையே யினிவழள்காயென்பதைக் சாட்டுமெனவும், ரீவழங் 

சார்யென்றறிக்த பின்னரு நின்பாலிரப்ப தென்னாசையிருக்சுபடியெ 
னவும் வெளியாடின்ற.து, இத்.துணை பருமைப்பாட்டின தாகு மம்மு 
லையமுதம் பிராட்டியார் திருமுலைகளிற் சுரர்தபோ ததிலோரற்பழு 

மலலப்படாதவழிப் பொற்கிண்ணத்திற் கறக்தூட்டினமை யங்கேர் 

7



ரி சித்தார் சரத்தாகாக். 

கிபபடடத. மூத்தபிள்ளேயா ரிளைலப்பிள்ளையா ரிருவருக்கேயன் 

றி யேனையோர்க்குப் பயன் படுத்தத் பாலதல்லாத் முலைப்பாலைக் கா 

ழிப்பிள்ளையார்க்குக் சனிர்தூட்டியகருத்து மேலிடங்காட்டிய கார 
ணக்கருது முகத்தானே வெளிப்படுமென்ச, :அமுதேவக்ஷாஜா 

வம் ருதரஸமாணிக்ய குதுபெரனஸந்தேஹ ஸ்பந்தோரகக 'பதிபதாகே 
ம௩ஸி5, பிபம்தெள தேளமஸ்மர் தவிதிதவதூ ஸங்காஸிகேள குமாரா 
வத்யாபித் விரதவதனக் ரெளஞ்சதளகேள'* என்னும் வாக்யெத்தை 
நோக்குங்கால் முச்சணிறைவர்க்குமயன் முத்தலெழின் முத்றுமுலை முட் 
டியசரப்பொழுகுபான், மக்சளிருவர்ச்சருள வச்சளிறுமிக்குகனு மட்டிளமை 

மூத்றுலெரா, லக்கடலு இத்தவமு தத இனையெடுத்ததி லடைதஇிருசண் முத் 
இரையின்வாழ், செக்சர்மணிமெய்ச்சல௪ மத்தனையன் வட்டமுலை செப்பலம 

லைப் புதல்வியே” என்று வெளிப்படுகின்ற.து. இ*தவ௩க்கெ வுண்மை 

பால் பிராட்டியாருடைய மூலையமுத.நுகர்ச்சியால் ௮வர் புதல்வர்க் 

இளமை மாருதுகின்றமை நைஜமெனவெளிப்பட்டது. இவ்வுண்மை 

யன்றே யப்புதல்வர்க்கும் பிதாமாதாக்களைப்போலவே வயோதிச மு 
தீலிய தேகவிகாரங்களும், தநசஈமரணாவத்தைகளு முண்டாகாமற் 

போயின ? எங்காவது வேதமுதலியகலைகளில் ஸ்சந்தகணேசர்களு 
க் குற்பத்திலயங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றவா ? என்கூறும்? gard 

ன்மலசொருபிச ளாகையால். இப்படியேயன்றோ ஈம்பெருவாழ்வா 

கிய காழிவிரகனிடமுங் கருதற்பாலத ? 6தவஸ்தக்யம் மந்யேதரணி 
தரகந்யே ஹ்ருதயத3 பய? பாமாவாரம் பரிவஹ்தி ஸாரஸ்வதமிதி, தயா 
வத்யாதத்தம் தரவிட,சிசு ராஸ்வாத்ய தவயத்கவீகாம் ப்ரேளடாள்ம ஜ 
திகமநிய்ய: கவயிதா'” என்லும் வாக்யெத்தால் *தருணமங்கலையுனது 

ர) தழைச் த பாலமுழூறினா, லருணசொங்சையி.லதுபெருங்சலி யலைகெ 

டுஈசடலாகுமே, வருணசன்குது கவுணியன்சிறுமதலையம் புயல்பருயே, பொ 

ருண்யம்பெறு சவிதையென்றொரு புனிதமாரிபொழிக்சதே!'.என் ௮ பெற 

ப்பட்டமையை சோக்கின் மேல்லாச்சியக்களில் விதந்துறத்ச வுண் 

மையை யுறைப்பித்தமையே வெளிப்பட்டது; எக்கன்மெனின், இ 
இல் பிராட்டியாருடைய பர்லமூதுர்றிய திருநூளையைப்: போ் ததி 
யெனவும், ஞான் சம்பந்தரை மேச்மென்வும், அவர்செய்தரூளிய 
தேவாரத்திருப்பதிகங்களை மாரியெனவு மலல்கரிக்கப்பப்டது. எ 
னவே, னேோகமாதாகின் த இருரமுலையாகப பாந்சடலிற் 'எவுணியர்த 

லைவனாபெ ஞான்சம்பர்தனென்னு மேசகான்் பற.ர் அண்டு மேலெ 

முந்து சேவாரமாயெ ஞானமழையைப் பொழிந்தது! என்பதுவெ 

ளிப்படை. மேகம் கடலிற்ப்டிர்து ஜலாசர்ஷணஞ்செய்து பின்னர்



ஆசார்யப்ப்பிர்பானிம், இக் 

மழை பொழிவது பயிர்கள். சன்ற்த்தோற்கற் பெரருட்டேபானர 
யர் லப்பமிர்த்தானத் தியானே மூத்லாகப் பல்சியர்சள்! பொருளரி 
வரென்ப் பொருணேர்வது தோக்கின்றமை' சாண்கு, 'பகீர்திதான 
த்திற் போர்.து மழையை யெதிர்பார்த்திருக்கு முயிர்வர்ச்கதீதுட் 

டாது மொருவரென்பதை *அதித்றிவலைூட்டிலு மென ற்பவுயிர் மு 8 
பெறுமே” என மேல் வாக்வெத்திற் கூறியிருத்தலே காட்டும். 

மேலுண்மை விளக்கத்தால் ஞானசம்பந்தர் மூப்புமரண முத 

லிய விகாரக்களெய்தாத மலமு.ததரென்பது சொல்லாமேயமையும, 

அவர் பிராட்டியருடைய தஇிருமுலையமுதுண்ட முருகக்கடவுளது 

திருவவதார மாவதோடு, ௮வ்வபராவதாரத்திலும பிராட்டியார் தி 

ஞுமுலைப்பாலை யுண்டருளிய பெற்றியால் விராயகர், ஸ்கஈதர், ஞச 

னசம்பரத ரென்னு மூவரேயன்றிப் பிராட்டியாரிடம் பாலமுத மூ 

ண்டாரொருவரு மின்ருகையா லன்னோர்க்கும பிராட்டியார்க்கு 

ளளசமபஈத மினைத்தென விவேகெளறியாமற் போகா, இவவரு 

மை யெலலாக் கண்டே யன்பினொழுயெ சங்கராசாசியர் “அதிற்றில 

லைட்டினும?”? என ௮மமையாரிடமிஈதது அவர் புதல்வரைச் குறி 

பபித்ச தெனிலும் ௮மையும்! ௮மையம!! விஜாதித தன்மையானி 

ன்றிருமுலைபபாலை யெனக்குப் ப௫ர்ஈதிலையேலு நின்சிறுவராவது 

௮வர் பெற்றுக்கொண்ட வதிசபாகத்திலோரற்பமேனு மவர் குழக 

தத் தன்மையர லருமைகோக்கா தெனக்குக் சொபெபரேல யா 

னுய்வனெனப பிராட்டியாரிடம விண்ணப்பி சலே சாலும். ஈண்டு 

ப புதல்வரெனப் பொதுப்படசக்கூநிலுமது ஞான௪ம்பஈ தரையே திற 

பபு வகையாற் பற்றுமென்க, விகாயகரும், ஸ்கந்தரும் ஞானம், ஈரி 

யையெனனு மிரண்டினமிசங்களைச் கொண்டவெந்தவரும; ஞான௪சம 

பாதர் கேவலம் ஞானாம்சமாத்திரமா யவதமித்தவருமாகையா லிந்த 

மூன் றவசரங்களிலுவ் சரியாசம்பகத மொழிந்த சு,த்தஞான; மூர்த தி 

யாயெ ஈம்ஞான சம்பந்தப் பிள்ளையே ஞானிகளால் சேவயமான ராத 

ஒ சாஇக்கபபட்டது. இவ்வுண்மையானே சங்கராசாரியர் விருமபிய 

முததிக் கேதுவாதய ஞானப்பிரதாதாவாயுள்ளவர் ஞான சம்பக்தமே 
ஈத களே யென்பனுதப் பயோ.ததி, மேகம், மழை, UIC rer gy (ep 

வமைகளா.லவர் விதந்அகாட்டிய வற்புதலாக்கெயங்சளே சான் றுரை 

சுகுடி. இவ்வுண்மை க௫த்தே ழேஷ் ௨௪-வ பக்கத்தில் (தஹா 
ம்சே) எனயாம் சாப்டிய வாத்யெத்திலு மேலோர் இிரடப்பரென் ௧ 

குகர௭னனும சுபழிரமணியக்கடவுள் ஞானக்றியா கொருபராயுள



இஜ சித்தாந்தரத்தாகரம். 

எவராகலி னவருடைய இரியாம்சிற்க, ஞானாம்சமே சம்பர்தப்பி 
ள்ளையாராக வவதரித்த வுண்மையே யங்களனம் பிரித்தோத விடஞ் 
செய்ததெனவறிக, சங்கர சாரியர் கொண்டபடியே “:தலைப்பான்மை 
மிசப்பெரிய சாழிஞானசம்பர்தர் தம்பிள்ளேத் சனத் Bea, மூலைப்பாலைப் 

பராதேதாமே யுண்டு முத்தமிழும் பாடியறமுதியரானா்'' என்று தத்து 
வராய ரென்னும் பெரியவரொருவருங் கூறினமை காண்சு. குழந் 

தைகள்கையி லேதாவதொன்றுகொடுத்தா லதை யார்க்குங்கொடா 
மல் தாமேயுண்ணும் வழக்கேபோல ஞானசம்பந்தருங் குழக்தை 

யாகையா லவரெமச் கொன்றுந் தராமல் முூலைப்பாலமுதைத் தாமே 

யுண்டு ஞானப்பிரகாசராயின சென்று அதித்தமையேசரலும், ௮ 
avg சிறுபிள்ளையாசையால் தாமேயன்றிப் பிறரொருவருச் தம் 

மைப்போற் பிரகாசமானராதல் கூடாதாகப் பொருமை வ௫த்து ௮ 

ம்முலையமுூதத்தை யவரேயுண்டு விட்டனரெனக் கூறிலும் பொரு 

ந்தும். (தாமேயுண்6) என்றதனால் ௮வரையன்றி ௮ துயார்க்கும் வழ 
ங்க வுரிமையல்லாத பெற்றிமைத்தாய சர்ப்பாடு வெளிப்பட்டமை 

காண்க. இன்னவருமைகளி லன்புபாராட்டலொழிர்து மலவுறைப் 

பேறித் தேம்பித்திரியுஞ சோம்பர்சிலர் சங்கராசாரியர் செளந்தரிய 

லகரியில் திரவிடசசுவென் றெடுத்துப் புகழ்ஈத.து கவுணியர் தலைவ 
ராகிய சம்பந்தமூர்த்திகளை யன்றெனவும், தான்ஜாதியில் திராவிட. 

ராகையால் தன்னையே யப்படிப்புகழ்ந். து சொண்டாரெனவும், ௮ந்த 

விருத்தாந்த மேதெனில், சான் எல்லாமதங்களைபுங் கண்டித்துக் 

கொண்டு வருகையில் சக்திபாரம்யங்களைக் கூறுஞ் சாக்தேயத்தை 

யும் கண்டித்து கிட்டாரெனவும், பின்னரோர்பகல் சங்கராசரரியர் 

பசியாலிளைத்து மிசவருத்தத்தோடு மார்க்சத்திற் போய்க்கொண்டி 
ருக்சையில் காலிடறி வீழ்ர்து மூர்ச்சித்தாரெனவும், அப்போ 
கூடையின் மோர்கொண் டெ.திரிலோர் பெண்ணரக்கண்டு ௮வளை 

கோக்கிச் சொஞ்சம் மோர்தரும்படிக் கேட்டன்ரெனவும், ௮தற்சவ 
ளிம்கெழுர்.துவா தருகிறேனென்றபோது எனக்கெழுச்துவரச் 
க்தியில்லை யென்றனரெனவும்) அப்போதவள் பரிகதெறுச் சக்தி 
யென்ப தொருபொருளில்லையென்ற நின்த்தார். 2 மெள்சே காட்டு 
இபார்ப்போ மென்றுசைத்தவளகில் வெடி௫ரின்றன ரெனவும், பி 
ன்னரச்தப் பெண்வடிலமாறி யூமாதேவியாராகத் தரிசனங்கொடுத் 
௮ அவர்க்குத் திருமுலைப்பாலைக் சொடுச் ௮ப௫ரித்தனரெனவும், 
அதனா ௮மைதருபாலுண்ட மைகத்தராய் நின்ற தம்மையே புகழ்தல் 
சாலுமெனலும் ஞானசம்பந்சுரைச் சங்கராசாரியர் அதித்தாரென்
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பதைப் பரிபவமாய்க் கொண்டகொடுமையால் சமாதானஞ் சொல் 
லி மகிழ்வர், இர்தக் கபோதிக்கதையை யோசிக்குமிடத்.து வேறே 
யாபாச மவர் தேடிக்கொள்ள வேண்டியதின்றாம். எங்கனமெனின், 
அவர் வெளியிட்ட குருட்டுக்கன்ைதகளில் சங்கராசாரியர் சவலுடை. 

ய வவதாரமென்று கூறியதை மறந்து ௮ந்தோ சன் சங்கராசாரி 
யாகப் பிறர் து ௮வர் தேவியாருடைய ஸ்தன்யபானஞ் செய்தார் 
ன்று புலம்பவந்த புதுமையே புதுமை. பிள்ளை முலையுண்பதே யன் 

றிப் புருஷனுண்பது எங்குள்ள முறைமை? ஞானசம்பந்தர் பிள்ளை 

யாகவே, ௮வருண்டாரென்பது சர்வசம்பிரதிபன்னமாதல்காண்சு. 

இதை முறைதப்பி விவகரிக்க விடமுண்டேல் தமையன் தம்பியினு 

டைய தேவிமுலையையும்; பிசாமகலுடைய தேவிமுலையையு முண்ணு 

தீலுக்கூடும். இன்ன வசம்பிரதாயங்களும் ௮சப்யங்களு முண்டா 

கும் பெற்றிமைத்தாய சங்கராசாரியர்செய்த தேவியிலுடைய ஸ்த 

ன்யபானம் சர்வாபத்த மெனவதிக. அன்றியும், சங்கராசாரியர் மூ 

லப்பாலுண்டதாகக் கூறவக்தசாலம் ௮வருடைய குழர்தைப் பருவ 

தீதுமன்றி முதிர்ந்த பருவத்திலென்றும் பெறப்படுகையால.து கே 
வலம் மூடர்கூற்றெனவே முடிந்தது, 

இன்னும் பரியாலோ?௫க்கில் சங்கராசாரியர் சாக்தேயத்தைக் ௪ 
ண்டித்தா ரென்பதும் பொய்யாம். தேவியாரால் பரிபவத்தை யெய் 

நினா ரென்னு முண்மையால், கவே, காளன், கடம்பன்; முத்தன் 

என்னு நடுவீதிராயர்களிடமே யவாதனது செங்கோல் செலுத்தின 
ராக வெளிப்பட்டது. இன்னும், தேவியின் முலைப்பாலையுண்ட பின் 

ரன்றி யதற்குமுன்னரே மதங்களைக் சண்டித்.து வர்தகாரென்பதனா 

லவற்றைத் தனதஞ்ஞானசசையி னடத்தினராகக் கொள்ளவரும். 

அதனா லவர் பாலுண்பதன்முன் செய்தயாவும் பயனற்றன வென் 

றே நிச்சயிக்சப்பட்டன. பாலுண்டவனர் சர மெனக்கொள வாமெ 
னின், அங்கன மாயிஞேர் தோஷமு மவர்பா லெய்தாமைவேண்டும்* 

பரஷ்யகிருச முதலான யர்வத்சாரியமுஞ் செய்து முடித்த பின்ன 

ரோர்கால் கோலிக்த பகலத்பாதரென்னுர் 'சனறு ஆசாரியரைக் கா 

ணும்படியான வுத்தேசத்சா லவரைத்தேடிச் சென்றவளகவி லவ்வர் 
சாரியர் சங்கராசாரியர் தம்மை கோக்கு வருகின்ரூரென்று முன்ன் 

தாக வறிர்.து வருகின்ற €டர்தம்மைக் சாணாதவழித் தமச்குமவர்ச் 

கு மிடையே திரையொன்று போடுகித்தனர், உடனே ௪ங்கராசாரி 

யர் வந்து இரைக்கு வெளியிலேதானே யிருந்துகொண்டு: தம்வர
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வை யறிவித்தனர். அப்போ அள்ளிருந்தகோவி*தயோகிகள் தரிசன 
க்தரமாட்டோ மென்றனர், ௮சைக்கசேட்ட. சக்கராசாரியர் பயந்து 

தேவரீருடைய திருவடிகளுக்கு ௮டயேன் செய்த வபராத்ம்யாது? 

எனவினவினர். எம்மிட முபதேசத்தை யடைந்த முற்றும் விபரீத 

மாய்க் ரரடுத்து உலகமெல்லாம் ௮லதியிலாழ்ர்து சிவபக்தி கெட் 
டவலப்பட்டொழியச் செய்தளையாகையால் ௮வ்வபராத மென்ன 

ப் பற்றாதவழியே யுன்ளையென் கண்ணாலும் பார்க்க விசைந்திலே 

னென்றறிவித்,௫, ௮வவுண்மையை நீபறியவேண்டி னி?தோசற்று சே 

ரத்திற் காட்டுகிறோம் பாரென்று திரைக்குள்ளிருக்தடியே தமது 

வலது சாலைத் திரைக்குவெளியில் சங்கராசாரியர் பார்க்கும்படியா க 

கீட்டினர். அப்போது சங்கராசாரியர் ம௫ழ்ச்.து ஆசாரியருடைய 

வொருபாதத்தையாவது காணநேரிட்டதேயென்று அந்தப் பாதத் 

கை வணங்கிப் பின்னர்ச் தனதிருகரங்களாலு மெடுத்துக் சுண்களி 

லொற்றிக் கொள்ளப் போயினர். ௮ங்ஙனஞ் செய்கையி ல௩தக்கால் 

திரைக்குவெளியி லெவ்வளவு பாகம் நீட்டப்பட்டுச் தன கட்புல 

னுக்குத் தோன்ற நின்றதோ வதுவரையிலழுூச் செர்நீர்தோய்ர்.து 

புழுக்கணெளிர்து காணப்பட்டஅ. ௮ தனா லயர்வெய்திரின்ற சங்க 
ராசாரியரைக்கூவி யென்காலில் நீட்டியவரையி லுன்கண் பட்டபா 

கதிதுக்கு வர்தகதி யிதுவாகுமானா லென்னைஞுற்றும் நீபார்க்கநேரி 
டுங்கா லெனக் சென்னசதி யுண்டாகலா மென்பசை €ீயேயோித்,௧7 
ப்பாரென்று அூரியர்கூறினர். ௮வ்வமல வா௪க ததைக்கேட்ட, சங் 

கராசாரியர் நடுங்கி மஹாபாயியாய்கிட்ட வெனச் குப்வகையாசெ 
ணவவரைப்பலவாறு துதித்து வணளன் நிற்சையில், சற்றேயிரக்கி 

யிம்மலவுறைப்பு இன்னுஞ் சிலஇனத்தில் நீங்கும், அந்தக்காலத்தில் 
ஈல்ளசைலா சாரியர் தரிசனங்கிடைக்கும், அப்போது யாமவரூடனி 
ரூப்போமாசையா ஓனக்குத் தரிசனந்தருங் காலத்தைச் சொன் 

னோம் போதியென்றனர். அக்கங்டளையையேற்று விடைகொண்டு 

திரும்பி யாதுசெய்தற் பாலதென வெண்ணிச்செரண்டிருக்கையிலே. 
கானே பூர்வமலத் தாக்தினுறைப்பால்.புழையபடியே. சைவநிர்தை 

சிவாசுமிக்தை முசுலிய இமைகளிற். சேர்ச்து காலங்கழித்து வ௬ 
கையில், திலதினத்தில் ஆசாரியகுடைய ஒருளுப்பாட்டின்படி ஸ்ரீக 
ண்டாசாரிய மூச்த்திகளைத் தரிசிக்௪ டரிட்ட பிரபாவ விசஷத்தா 

ல் சமஸ்ததோஷங்களும் . நிவி த்தியடைட்.அ (அபளாதகூமை) என் 

இஙகி[ஈத மொன்நியற்தி ஸ்ரீசுண்டமூர்த்திகளுக்குத தணைவாரயு 
டினெழுகருளியிராச Cordes பசவத்பாத ,மூர்ததிகளையுங்
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கண்டு, அப்போது ஒரு.தோஷமு மாசாரியர்காலில் சாணாமையால் ம 

ஈழ்வெய்தி ஈமதுமாபம் க்ஷயிச் துப்போய்கிட்ட ஈலத்தைக் காட்ட 
கேண்டி ஈம்மாசாரியர் செய்த லிலையானாமிதுவென வாசாரியசிடம் 

வைத்திருக்த அன்பிலுறைப்புக்சேற்பச் சமாதானம் சொண்டுஈல 
மெய்திவாழ்ர்தனரென்று ஸ்ரீகண்ட விஜயத்திற் கூறப்பட்டமையா 

லின்னதோஷங்க ஞமாதேவியார் பாலுண்டவரிட. முண்டாதல் செ 

ல்லாமையின், ௮வரம்மையார்பா ல௮ுண்டாரென்னு மகங்கதமார்மிய 

மவலப்பட்டமைசாண்ச௪. இந்தக்கதை யெழுதிய நாலை யாமக்கேரி 

யோமெனின், ௮ந்தக்கதை யெழுஇய, நாலை யாமங்கேரிப்போமா? 

ஒருவரங்கேரிப்பதும், ௮ங்கேரியாததும் நியாயமுகத்தாலன்றி மூ 
டமேற்கொண்டு முரணிப்புலம்புதல் செல்லாமையி னம்மையார் இ. 

ருமுலைப்பாலைத் திருஞானசம்பந்தப் பிரபு வொருவரேயன்றி Fs 

ண்டாவது பேருமுண்டாரென்று கூறவரு மவதினாசசம் பாழ்பட் 

ட தெனவறிக. 

இதுகிற்க, சரஸ்வதியோடு காமகலையை வாதிச்சு முயன்றகாலை 

யில் ௮பசயப்பட்டு அவளிடம் காலவரை யேர்ப்படுத்திக்கொண்டு 

பின்னர் தனதுதேகத்தை யோரிடத்திற் பதனப்படுத் திவிட்டு இறர் 

துபோன லவோரரசனது சரீரத்திற்புகுர்து ௮வ்வாசன் பன்னிகளை 
ப் புணர்ந்து ௮ந்தவித்தையின் மகாவித்வானாடுப் பின்னரவளைச் 

செயித்தாரெனவும், ௮ப்படித்தான் பரகாயப்பிரவேசமா யிருந்தவ. 

மயத்தில் தன யதார்த்தசரீரம் த௫ுச்சப் பட்டதெனவும், ௮தைய 

றித்து ௮ரசன்சரீரத்சை விட்டு மீண்டுர் தன து சரீரத்தையேயடை 
நீது ஜ்வாலாஈரசிம்ஹோ பாஸ்தியா யிர் தாங்கனெரெனவு மன்னோ 

ர் புதுமை காட்டித்திரியும் சங்கரவிஜமென்னலுஞ் சுவடி.யிலேசானே 
யெழுதப்பட்டிருத்தலால் ௮ந்தகா்த்தைச் சொண்டே யவர் ஈது 
மையைக் காட்டாநிற்பாம், உமாதேவியார் முலைப்பாலை யுண்டவர் 

சர்வஞ்ஞளார் வென்பது உண்மை: ஆகவே, யங்கனமுண்டலராக 

வெண்ணப்ப்டுஞ் சங்கராசாரியர் வாணிக்குத் தோற்ற பழுதாம். 

எல்லாமுணர்க்தவர் பின்னரவ் வித்தையைக் சகற்கவேண்டி. அரச்பச் 

இனிகளே ஒஞ்சனை யாற் சற்பழித்து ச் SOB துறலையுந்இதந்று ப 

ழிபாலத். தக் கஞ்சர்மல் அன்னோர் பசவலைலிற், சிக்குண்டநிக் ௪.து 

மசங்கதம். தனதுதேசம் ரெருப்பா லெரிப்புண்டழிய்ப் பெற்றதோ 
டு சரபரூர்த்தியாற் சட்டுக்கப்பட்டொழிர் ௪ ள்ஷ்ழ, இடையன், இ 
எிச்சவாயனென்னு கறவர்களிகொருவைய வீளிச்சவாபளென் லு



இனி சித்தார் தத்தாகரம். 

சரசிக்கனை யுபாசித் துயிர்தாங்கெதும் பிழையாம், இன்னும்விரிக்கி 
ல், திருவாவடுதுறை யென்னும் புண்ணியப்பதியிற் பசுமேய்ப்பானு 
இய மூலனென்லும் பேருடைய வோரிடையன் காட்டில் செத்துக் 

இடெந்தபோ.து பசுச்களெல்லாம் ௮வளைச்சுற்றிலுஞ் சூழ்ந்து சுதறு 

தலைக்சகண்ட சிவயோகியொருவர் இரக்சமுற்று இவ்விடைய ளெழு 

நீ தாலல்ல திப்பசுக்கள் துன்பக்கடனின்று மெழாவென வுணர்க்து 

பேரருடாங்கித் தமது திருமேனியை யோர் மரப்பொர்தில்வைகத்.அ 

விட்டு ௮வ்விடையன் சரீரத்திற் புகுக்தமாத் இரத்தில் பசுக்களெல் 
லாம் சச்தோஷத்தோடு வாலைக்கிளப்பிக்கொண் டெழும்பிக் குதித்த 

விளையாடினவெனவும்) ௮திற்பெருமகழ்ச்சிகொண்ட வப்பெரியல 
சன்று முழுதும் பசுக்களை மேய்த்துக் கொண்டிருந்து மாலைப்பொ 

முதவந்தபோது பசுக்களையெல்லா மூருக்குளோட்டிக்கொண்டு3போ 

யினரெனவும்; ௮ப்போது தன்வீட்டுக்கு வராமல் தியங்கி வெளிய 
நிற்பவராசய வம்முனிவரைக் தனதுகணவனாகவெண்ணி page 

டைய மனைவி வந்து ௮ழைத்தகாலையி லொன்றும் பேசாது நின்ற 

னரெனவும், அவள தன்கணவன் கோபமாயிருக்கின்றா னென்றுன் 

னியவருடைய கரங்களைப் பற்றவருகையிலஞ்சி யன்னியஸ்திரீயை 

ப் பரிசிக்கமாட்டா தவராக யோடினரெனவும், ௮வைகளைப் பார்த் 

அச்கொண்டிருந்த வப்பதியா ௬ுண்மையைக் குறிப்பாலறிர்து ௮ந்த 
ஸ்திரீக்குச் சமாதானங் கூறி யலுப்பிவிட்டபின்ன ரக்தமுனிவர் தம 

து சொந்தேேேகம் வைத்திருந்த விடத்திற் போய்த்தேடியபோது 

அதுகாணாமற் போய்விட்டதசெனவும், ௮ப்போதிவ்வதிசயம் யாதெ, 
ன யோடிக்கையில் சிவபெருமான் ௮சரீரியாக வுன்னுடைய தேகத் 
னத யாமேமறைத்தாம்; நிசிலகால மிர்தத்தேகத்திலேதானேயிருச் 

த லோகேரபகாரமான சிலகாரியங்களைச் செய்துவாவேண்டிஈமது 

ஆ&ஞையென்று கட்டளையிட்டதை யேற்று அந்தப்பதியிலேதா 
னே மூவாயிரம்வருடம் ஒரரசடியில் யோகருக்து ஒருவருடத்துக் 

கொருசரம் பகிர்முகப்பட்டு ௮வ்வ௫பூதிப்பிரசாசமாக வொவ்வோ 

ர் திருமர்திரத்தைக் கட்டளையிட்டு மூவாயிரம் வருடத்தில் மூவா 

யிரமர்திரங்களை பருளிச்செய்சாரெனவும், ௮ர்தமர்திரக்களே தி 
ருமர்திரமென்னும் பெயர்த்தாய்ச் சைவம் பன்னிரண்டுதிருமுதைக 
ஸில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதெனவும், ௮வரே திருமூலர் என்னும்பெ 
யர் தாங்க ௮றுபத்,ஐ மூன். றுநாயன்மார்களி லொருவராய்த் அதிக் 
கட், 'பெற்றிருக்கன் தனரெனவும் சிவரஹஸ்யம், பக்சவிலாசமுத 
வீய வுண்மை நால்களிற் பயிலும் சலஞானிகள் துணிக்துகூறுவரே



ஆசார்யப்பிரபாவம், ௫௪ 

விவவருமைப்பாட்டி லெக்தவமிசத்இ.லிவரைப்போலவே பர.சாயப் 
பிரலேசஞ் செய்தவராகச் சொல்லப்படுஞ் ௪க்கராசாரியர் கதையைச் 

சமர் த்திக்கக்கூடும்? ௮ன்னியலுடையஸ்திரீயை வலித்து வஞ்ச.த்தா; 
லுபவித்தவொருவரும்) ௮வள் தன்னைத் தொடவே யிணங்காதவ 

ராகிய மற்றொருவரு மெப்படியோ சமானமாவர் ? விஷமும், அமுத 

முமெப்படி. யொற்றுமை யடையும் ? இரண்டும் விஜாதிகங்களாகை 
யால், சங்கராசாரியரும், திருமூலதேவரும் பரகாயப்பிரவேசூத்தி 
யுடையா ரெனக் கொண்டகாலத்து மிருவர் தாரதம் யக்களும் 

வெளிப்பட்டமையால், திருமூல தேவருக்குமுன் சங்கராசாரியர் 

சருடலுக்கு முன்னே மசகமொன் றநுவமிக்கப்படும் தன்மையே நித 

ரிசனமாம். இந்த விசாரத்தா னிர்மிதமான வாபாச குணக்ஞராகய 
சங்கராசாரியை யெப்படியோ வம்மைதரும்பா லுண்ட, வாதிக்யமு 

டையராய் மதிப்பது ? இன்னுமச் சங்கராசாரியர் மார்மியத்தை 

நகோக்குழி ௮பிநவகுத்தனெனலு மார்திரிகனொருவன் சங்கராசாரிய 
ருக்கு ஏவல்வைத்தானெனவும், ௮து ௮வருக்கு மூலவியாதியாய்ச் 

சென்று தாரக்கயெதெனவும், gist எவர்மாணாக்கரு ளொருவர் ௮ 

வருடைய சாவியுடையைத் துவைக்கப்போகையி லவ்வுடையி ஓ 

தரத்தைக் கண்டு மயங்கித்தனது குருவந்தாலுமாக வேண்டிய சக 

ச்சைகளெல்லாஞ் செய்துபார்த்.தர் தராம லவதிப்பட்டுக்கொண்டி 
ருக்கையி லதுவந்து தங்களைசசார்ந்த காரணத்தைப் பிள்ளர் தெரி 
ர்துகொண்டார்களெனவும், ௮ப்போத சங்கராசாரியருடைய மற் 

ஜொருமாணாக்க ரந்தநோயைத் தனது மந்திரவலியாற் நிருப்பி முன் 
னதை யேவியவன்பச்கல் சேரும்படிச்செய்து தனதுகுருவுக்கு 
கோயினின்றுஞ் சொஸ்சுமுண்டாக்கரெனவு மச்சங்கரவிஜயத் 

தி லெழுதப்பட்டிருத்தலால், சங்கராசாரியர் மசமை யதிகப்பிரகா 

சத்தை யடைர்தமை வெளிப்பட்டது. இப்படிப்பட்ட வாபாசங்க 

ள் ஞானசம்பந்தர் மார்மியத்திலுண்டா* எவனேவொரு நடுவிதி 
யானிட்ட சூனியத்தின்மொத்துண்டு வருந்திய சேயின்றலையி லூர்க் 
குருவியின் றலையிற் பனங்காயைச் சுமத்தியதுபோல் உமாதேவியா 

முலைப்பாலுண்டு முதியரானாரென் றந்தோ அவர்க்கு முழுப் _ 
ங்கொடுப்பது மூடம்! மூடம்!! ௮வர் மலதேகியாகையா லவரைச் 

சூனியமும் பற்றும், பேயும்பிடிக்கும், வேண்டிய பீடைகளுஞ் சா 

@ தற்போசச் சீர்த்தியினராகு மவரை ஞானத்தலைவராகு ஈங்கா 

ழிப் பிரானோடி சமம் பாராட்டகாவது, ஞானசம்பந்தரைக் அதத்



௫௮ சித்தாத்தரத்தாகரம், 
தா ரென்றதனா லவர்க்கொரு 'தாழ்வுண்டாவதாகவெண்ணி ௮ தைப் 
பரிகரித் துக் கொள்ளவாவது, உமாதேவியார் சந்த பாலையுண்டு ௮ 

ருள்பெற்றகன்னையே செளக்தரியலஹரியில் சங்கரரசாரியர் வியர் 

அகொண்டனரெனப் புகழவாவது வழிதேடுதல் செல்லாதென 
ev le. 

இது நிற்க; சங்கராசாரியர்; தத்துவராயர் முதலினோர் ஞானச 

ம்பந்த மூர்த்திகளைத் துதித்தா ரென்றது கொண்டே யன்னோர் ஞா 

னசம்பந்தரை நோக்கத் தாழ்ந்தவராகா ரெனவும், St [ph Sa ரெ 
ன்றே கொள்ளுங்கால் (௮ப்பாலுமடிச்சார்ச்தாரடியார்க்குமடியேன்) என 

வும், (பத்தராய்ப் பணிவார்சளெல்லார்ச்குமடியேன்) எனவுந் அதித்த ஸ்ரீ 

சுந்தா மூர்த்திகள் சைவசமயிகளை கோக்கத் தாழ்ந்தவரால ரென 

வுஞ் சமாதானம் கூறிச்சிலர் மயங்காநிற்பர். இவ்விபரீ சத்தைக் களை 

ந்தெறிவாம், ஞானசம்பந்தரைத் துதித்த சங்கராசாரியரும், தத் 

துவராயரும் அ வரிற்றாழ்ந்தவ ராகாதபோது சங்கராசாரியையும், 
தீத்.துவராயரையும் பரிந்தழ வந்த வக்கபோதிமக்க ளவரிற் ரழ்ந்த 

வராவதெப்படி ? சம்பந்தமூர்த்திகளோடு சங்கராசாரியும், தத்துவ 
பராயருஞ் சமானராய் நின்றபடிச் சங்கராசாரியர்; தத்.துவராய ரிவர் 

களோடு ௮ப்பாலிசருஞ் சமானதுல்யரே யாயினர். எனவே, முத் 

இறத்தவரு மேற்றர்தாழ்வில்லாதவ ராயினரென்பது வெளிப்படை. 

ஐயோகலிகாலப்பண்பே ! இது என்ன புதுமை ? சம்பந்தமூர்த்திக 

ளைச் சங்கராசாரியேயன்றிப் பெரியவாளாய் வந்தவர்களிற்டி றுஇித் 
அ வணக்சாதபே ரொருவருமில்லையே ! ௮ர்த மூர்த்திகளைச் வொல 

யங்கடோறு மெழுக்தருளப்பண்ணிப் பூசித்துவருவதும் ௮துபவ 

மாமே! அவர் மான்மியங்களை வேதசிவாகமங்களும் விதத் துரைக்கி 

ன்றனவே ! இன்னவற்புதச் சீர்ப்பாட்டினராகுஞ் சமயத்தலைவரை 

யா சாமான்யஜந்்துக்களாகிய சங்கராசாரியர் தத்துவராயா முதலி 

ரோடு சமத்வல் கூறற்பாலது? ௮வர் சைவத்தலைவரா யெழுந்தரு 

சரிய காலத்தும் ௮வர்கொடுத்த விபூதிப்பிச்சையையேற்று வாழும் 

அன்னிய சமயிகளுமன்றோ வவரைத்ததித்து வாழ்ந்தனர் ? ஈத்வா 

சுந்தர வாகீசஸ் ஸம்பந்தாதிபுராதந£”” என்று சோமகாதபாஷ்யத்திற் 
கூறப்பட்டிருத்தலேசான்றாம். இப்படிப் பலவுளவற்றை விரிவஞ்சிவி 

டுததாம், திருசெல்வேலியென்னுர் தலத்திற் றவங்கிந்திருந்த வகத் 
தியர்க்குத் தரிசனங்கொடுத்தூ ௮வரால் பூசிக்சப் பெற்றெழுர்தரு 
சரிய மூர்த்தமேயன்றோ இபபோழும் சம்பந்தரூரர்த்திசள் சோயில்



அசார்பப்பிரபாவம்: ௫௯ 

என்று பிரசிச்சமாப் வழங்கெரு மாலயத்திலமாக்.து. : சர்ணப்படுவ 

அ? இன்லும், திட்டையென்லும் பேரையுடைய தலமார்மிய தீத 
விசாரிக்கும் ௮லர் மார்மிய மினிதுவிளங்குமே ! எங்கனமெனின் 

திட்டையென்லுக் தலத்துக்குத் திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் ௪ 

வாமி தரிசனத்தின் பொருட்டு ஒர்கா லெழுர்கருளியபோது வ 

வாலயஞ்சூழ வசுத்தங்க ளதிகமாய்க் காணப்பட்டன. ௮ப்போறு 

அர்தப்பதியில் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் கைத்தொண்டு செயது 

கொண்டிருந்தனர். ௮வரைக் கண்ட காழிவிரசகர் தம்மை வர்து வ 

ணங்கறின்ற வாசேமுனிவரை யெதிர்வணங்கத் தேவரீருடைய திரு 

ப்பணியை யேற்கு மித்தலத்தி லசுத்தங்க ஞண்டாபிருக்குங் கார 

ணம்யாதென வினவினர். அதற்கவ ரிவ்வாலயத்தை யடுத்த பெரு 

மாள்கோயில் வைணவப்புல்லரே யிக்கெடுதியை விளைக்கின்றவ (ரெ 

ன்றிசைத்தனர், ௮தைக்கேட்ட ஈங்குருமணியாவா ௬டே யொ 

ருதிருப்பதிகங் கட்டளையிட்டனர். அ௮ப்பதிகவுண்மைபா லப்போ 

தயொரு பிரவாகம்வந்து ௮ந்தப் பெருமாள்காயிலை படி.யோடே. 

செல்லித் தெப்பம்போல வடி.த்துக்கொண்டுபோய்த் தூரமான வோ 

ரிடத்தி லொதுக்கிவிட்டஅ. இவ்வற்புதவாயிலாய்ச் சிவாலயத்தில் 

சேரிட்டிருந்த வசுத்தத்தைப்போக்கி மூழ்ந்து இச்சையின்வழி 

யெழுர்தருளிப் போயினரென்று ஷே. தலமார்மியத்திற் கூறப்பட் 

டிருத்தலுக்காண்க. இவைகளேயன்றி, விஷ்னுவுக்குச் சிவசாரூப் 

பியத்தைப் பிரசாதித்தவுண்மை சஈற்குமாரசங்கிதை முதலியவற் 

ய் லினி௫விளஙக்கும். இப்படி யின்லுமநந்த முளவாகலி னந்தோ விவ 

வுண்மையை யறியாதார் வினையிருந்தவா றென்னோவாச்சரியம்! ஆ 
ச௪சரியம்!! இந்த மாத்மியங்கள் பெரியபுராணத்திற் பெறப்பட்டன 

7வாவெனின், பெறப்பட்டனவாகவே கொள்ளப்படும். எங்கனமெ 

னின், பெரியபுராணத்தில் ஆசாரியர் மமைகளைக் கூறிவருஞ் சர் 

தர்ப்பங்களில் பதிகங்களை யுடன்கொண்ட மட௫ிமைகள் பலவுளவாத 

லாலவற்றை விரிக்குங்கா லிறந்துபோன பதிகங்களை யுடன் சொண் 

_மான்மியங்களை விடுத்து இப்போதிருக்கும் பதிகங்களை யுடன்: 

கொண்டமார்மியங்களை மாத்திரமே தொண்டர் சர்பரவுவா ரெடுத் 

தாண்டனர். சிலபதிகம்க ளிறந்துபோயின வெனவும், ,அவற்முல்' 

விளங்கற் பாலனவரகிய மார்மியங்களுளவெனவு மவருடன்பாடா 

கையால் யாவும் ௮வர்.நூலுக்கொப்ப முடிந்தனவாசவே மேலோர் 

கொண்டுரைப்பபர், (பாலைகெய்தல்பாடியதம் பாம்பொழியப்பாடியதும்) ௪



wo) சித்தாந்தாத்நாகரம். 

ன்னுஞ்சித்தார்சு சாத்திரத்தில் விரிக்கப்பட்டமார்மியம் பெரியபு 
சாணத்திற் பெறப்பட்டதின்றாம். பெறப்படாமை சொண்டு ௭௧௫, 
த் தள்ளுவது? எதைக் கொள்ளுவது$ இரண்டும் சப்பிரமாணமா 

ய் முடிதலால் மேல்யாம் காட்டிய நியாயமே சமர்த்திச்சப் பட்ட 

மைகாண்க. ஒன்றி லொன்று எப்போது முரண்பாடாகச் கொள்வா 
மெனின், ஒரு விஷயத்தையே யிரண்டு நால்க ளொன்நி லொன்று 

விரோத முண்டாகக் கூறுமேல் ௮ந்தநால்களின் சாமானிய விசே 

ஷூ தருமங்களை நோக்கிச் சாமானியத்தைக் கழித்து விசேஷத்தை 

யே மேலோர் கொள்வ ரென்க. ஒருதாலிற் சொல்லாத விஷயத்தை 
மற்றொரு நூல்சொல்லுவதனா லொன்றுக் கொன்று விரோத முண் 

டாகாமையரல் பெரியபுராணத்திற் சொல்லப்படாதனவாகிய மேல் 

காட்டிய மாந்மியங்கள்யாவு மங்கோரமாயிற்று. இன்ன விசாரத்தா 

ற் புகழப்பட்ட பெருஞ்சீராளனாயெ ஈங்காழித் தலைவனோடு ௮௧ 

மத். துராயர்களாகய சங்கராசாரியர், தத்துவராயர்களையுஞ் சமம்பா 

ராட்டி விவகரிக்க வந்த சிறுவர் கூற்றுச் கிதைவுண்டதெனவறிக, ௪ 

ங்கராசாரிய ரென்னை; விஷ்ணுவைக் காட்டிலும் பெரியவரா? ௮கஸ் 
இயரைக்காட்டிலும் பெரியவரா ? சங்கராசாரியர் பிழைப்பெல்லாம் 

அவர் சங்கர விஜயத்தால் விள ங்குமே ! மந்திரவாதிகள், சூனியவா 

இிகள் கையிலெல்லாஞ் சிக்கிக்கொண்டு அ௮வர்களைமீறி வருவதற் ௧ 

வர்பட்டபாட்டுக் களவின்நே! தச்.துவராயரோவெனின், ':புத்தாபு 

ஹயேனைசசா?? எனவும், *அருகாவடியேனைக்கா” எனவுஷ் சந்தேசப்பி 

ராணியாய்ப் பலவுமி தின்ரா லொரு௮லிழ் தட்டாதாவென் றீ'வாயி' 
ல்வநதபடிக் கெல்லாக் கைகொண்டு, ஏடுகண்டது என்று தமது 

ஞானத்தை விளக்னெவராகையா லவர்தறப்பாடும் வெட்டவெளி 

யாயிற்று,இன்ன சாமானிய பசுக்களா வெம்பாலருவாயரோடு சம் 

ம்பாராட்டத்தக்க பண்பினராவர்? இனி, *அப்பாலுமடிச்சார்ச்தாரடி 
யார்ச்குமடியேன்'” எனவும் “பத்த ராய்ப்பணிவார்களெலலார்ச்குமடியேன்?' 

ஏன்வும்,பூ சுந்தர மூர்த்திகள் துதித்ததன லவர் சைவசமயிகள் ப 

லருக்குந் தாழ்ந்தவரா வென்னுஞ் சங்கையைப் பரிகரிப்பாம், தா 

௮ரசங்கமல்களென்றிரண்டுருவினின்று, மாபரன் பூசைகொண்டு டீன்னுயிர்க் 

சருளைவைப்பன்?? என்னுந் இருவாக்கால் சவலிங்கவடிவமாயெ தால 

ரத்தினிடமாசவும், வெனடியார் வேடமாகய ஐங்கமத்தினிடமாக 
வு மிருந்தே ௮டியாரியற்றும் பூசையையேற்றுச் சிவபெருமா னு. 
சாவரென்பத வெளிப்பட்டது. இவற்றுள், தாவரம் ௮சேதனமும், 

ஐக்கமம் சேதனமுமாதலால் சேதனாசே தனங்கள் வாயிலாய் தன்.
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து பூரணத்வ நிரூபகத்தால் பரன் அடியார்செய்யும் பூசையை பவ 
கேரித்தல் சாலும். ௮வ்விரண்டை யன்றி வேறுதனக்கென வோர் 

வடிவ மில்லாத தன்மையனாதலால். இனித்தாலர நிற்க, ஜங்கமழ் 
சிவனடியாரைக் காட்டுதலா லச்சவனடியார் தன்மையை விசரரிப் 

பாம். சிவனடியார் வேடமாத்திரத்தாற் சவனடியாராதலும், கேட. 

த்துடன் ௮நுபூதிப் பெருஞ்செல்வ சத்தியாற் சிவனடியாராத௮ு 
மாகவிரு திறத்தினராவர். இவ்விருபாலாரும் சிவனடி.யா ரென்னும் 

பொதுவியல் வகையால் வணங்கப் படுங்கா லாங்காங்குருந்து பூசை 

யையேற்பான் பரசிவனென்பது மேலோர் துூணிபாம். எங்கனமெ 

னின், சேரமான் பெருமாணாயனார் உழமண்ணாலுடல் வெளுசத்திரு 
ந்த வண்ணானையும், மெய்ப்பொருணாயஞர் வஞ்சவேடம் பூண்டு 
வந்த முத்தகாத னென்னும் புத்தனையும, எனாதி நாயனார் நெற்றி 

மீது நீறுகாட்டிய Sy BGT னென்னுங் இரா தனையும், கலிக்கம்ப நா 

யனார் கம்வளவிற் களவாடி.ர்சென்ற வடிமையாளையுஞ் சிவனடியா 

ராக வணங்கிளு ரன்நே! அவர்நிற்க, ஜசதாகாரியராகிய ஞானசம் 

பந்தர் அப்பர் சுவாமிகளையும், ௮ப்பர்சுவாமிகள் ஞானசம்பந்தப்பி 

ரபுவையும்) சேரமான்பெருமா ணாயனார், பெருமிழலைககுறும்ப ரிரு 

வரும் ஸ்ரீ சுர்தரமூர்த்திகளையும், அப்பூதியடிகள் வாசேமூர்த்திக 
ளையும், வழிபட்டார்க என்றே! இவற்றால் தெளிதற்பாலதுயாது? ௨ 

யர்ந்தபேர் தாழ்க்தவரையம், உயர்ந்தபே ரூயர்ச்தலரை.பும் வணக்கி 

ன ரென்னுங்சால் தேகமாத்திரத்தாற் சுத் தமெய்தினஞார் தாழ்க்தவரு 
ம்; தேச பரிசுத்தத்துட னான்ம சுத்தியும் பெற்றபே ரூயர்ர்தவருமா 

கிய நலம் வெளிப்பட்டது. (இலங்குமு.பிருடலளைச் தமீசன்கோயில்) எ 
ன்றபடி யவ்விருதானங்களிலுஞ் சிவசாக்டித்பக்கண்டே மேலோர் வ 

ணங்காரிற்பர், இவ்வுண்மையால் வணங்குவாரை நோக்க வணங்கப 
படுந் தானங்கள் கீழுமாகலாம், மேலுமாகலாம். இந்த விசாரத்தா 

ல் ௮ப்பாலுமடிச்சார்க்சா ரென்றதேத்யாதிகளை யறாளிய நம்மாளு 

டைய ஈம்பிகள் தம்மாற் றுதிக்கப்பட்டாரி லுயர்ந்கா ரென்பதே நா 

ட்டப்பட்டது, துதிப்பவர் அுதிக்கப்படுபவரு ளூடர்ற்குவர் தாழ்ந்த 

வ ரென்னுமுண்மை யவர்வர் யோக்ெதைகளைக் கண்டன்றி அன் 

யதா வாய்திறத்தல்கூடா௮. இதனால், சங்கராசாரியர், ததீதுவராய 

ர்கள் ஞான-சம்பந்தரைத் துதித்த ச்ப்பாடு அவர் அ திக்கும் ours 

இயரீதியானே விளங்கும்! விளகங்கும்!! ௪மயகுரவர்களைத் தம்மோடு 

சமானர்ச ளெனவாவது) குறைந்தவர்க ளெனவாவது திருநீற்றுப் 

பெருஞ் செல்வத்துக்குரிய பூர்வீசர்தம்( ளொருவ்ருஙி சனவிலை 
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௬௨. சித்தாந்தரத்நாகரம். 

லுஞ் சர்இத்தவராகப் புலப்படாமையால், சங்கரா சாரியா முதலினே 

ரவ்வெம்பெருமக்களை மேலோர்க ளெனக் கொண்டு பாடின தில்லை 

யென்று வெறிகொண்டு பிதற்றுவார்கோள் மேன்மை யடையாதொ 
ழிந்த,து, அவ்வருளாளர்களை ௮ன்ஜோர் சைவகுரவரென்று கொ 

ள்ளாவிடிலுர் தத்தஞ் சமயகுரவராகக் சொண்டார்க ளெனவாவது 
ன்றோ கூறித்தொலைக்க வேண்டும்? இந்த வியவஸ்தையால் பெருக் 
கருணா சாலிகளாகயெ வவ்வமல மூர்த்திகண்மாட்டு யாம் பிரவசனித் 
இ கல்யாண குணங்க எத்தனையும் நிர்விவாத கிரஸ்தமாயினமை ய 
றிக. இதுகாறும் விசாரித்து முடிவுசெய்த வுண்மையால், மேல் யா 

ம் ஸமர்த்தித்த ஞானஸசம்பந்த வள்ளலாரது வைபவம் பசுமரத் 

தாணி யறைந்தாற்போல காட்டப்பட்டது, 

இடத வுண்மைகளால், ௮ம்மையளித்த பாலமுதருந்திச் சிவ 
ஞான ஸம்பந்தராயினா ரென்னும் பாலருவாயர் தன்மை பிரகாசமா 

யிற்று. மேல் (௪௬) வது பக்கத்தில் (ச௨னடியே இர்இக்கும்) என்ற பா 

டலை யாழுதசரித்திருக்கன்ேறோ மாகையால், ௮தனை வியாக்கியை 

முகத்து ஈண்டு விசாரித்தலே அ௮ப்பெருந்ததையினது ஞானத்தின் 
பிராசுரியத்தை யினிது பிரசாசப்படுத்.தும். (சிவனடியே ர் இச்குர் இ 
ருப்பெருகு சவஞானம், பவமதனையறமாற்றும் பாங்கனி லோர்கிய ஞான, 

முவமையிலாச்சலைஞான முணர்வரிய மெய்ஞ்ஞானர், தவமுதல்வர் சம்பர்* 

ர் தாமுணர்ர்தா ரர்நிலேயில்) என்பதில் ஞானத்தினது ௮வஸர பேத, 

ங்கள் வெளியாயின. அவை இவெனடி.யைச் இந்திக்கு ஞானீமும்; ப 
வத்தை யொழிக்கு ஞானமும், கலைஞானமும்; மெய்ஞ்ஞானமும் 

எனப் பிரித்தோதப் பட்டமையால், ௮வற்றுள் கலைஞான நிற்க, ஏ 

னையஞானங்களி னுண்மையை யோப்பாம், செவனடி.யைச் இந்திக் 

கு ஞானத்தைச் சிவஞான மென்றனர். பவத்தை மாற்று ஞானத் 

தைப் பாங்கினி லோங்கய ஞானமென்றனர். உணர்தற்கரிய ஞானத் 

தை மெய்ஞ்ஞான மென்றனர்., இந்த மூன்று ஞானங்களும் ஒன்றி 
லொன்று முரணுகன்றன. எங்ஙனமெனின், சிவஞானம் என 'வொ 

ன்றைக் கூறியபின்னர், பவத்தைமாற்று ஞானமென வேறொன்றை 
க் கூறுகையால், சிவஞானம் பவத்தை யொழிக்கு ஞானமும்; பவத் 
தை யொழிக்கு ஞானம் சிவஞானமூமாதா.அகந்தரம், மெய்ஞ்ஞா 

னமென வொன்றைக் கூறுகையால், Opa. pu விரண்டு ஞானங்க 

Ch 5s மெய்ஞ்ஞானமாகா. அப்படியே, மெய்ஞ்ஞானமானஅ 
சி௨ஞானமும், பிறவியைமாற்று ஞானமுமாகமாட்டாத. அசையா
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ல், இர்த மூன்றும் தம்முள் விரோதியாக ஈலம் இத்திததத்தென் ௮ 

திக்திவெதே பிரகருதோப யுக்.தமாகும். : 

மேலிடத்திற் பெறப்பட்ட நாலுவித ஞானங்களில், மூன் ௫௮ 

வி சொன்ன (கலைஞானம்) இரவண மெனவும், முதலிற் சொன்ன 

(சிவஞானம்) மரகமெனவும், இரண்டாவது சொன்ன (பாட்னெிலோ 
க்ியெஞானம்) நிதித்யாஸாமெனவும், காலாவது சொன்ன (மெய்ஞ்ஞா 
னம்) ஸமாதியெனவுல் கொண்டு, கேட்டல் - இந்தித்தல் - தெளிதல்- 
நிட்டை என்னும் பரியாய காமங்களாற் பெரியோர் பிரகாசப் படுத் 
தீரநிற்பர், 

வேதமுதலிய கலைகளிலொருவன் பயின்றுவருங்கால், ௮வந் 
ரூற் பெறப்படுமுண்மை அவனது பரிபாகத்துக்கேற்பத் தேகான்ம 
வாத்முதல், சைவசித்தாந்த மீரூயுள்ள முடிவுகள் யாதாலனுமொன் 
றிற் பரிவஸலானமுறலால், பொதுவானே கலைஞானமென்று முதன் 
ஞானத்தைக் கூறினர். ௮ங்கனம் பயின்று வருகையில், ௮வற்றுட் 
டெஸனிய வடி.த்தெடுக்கும் பொருள் சவமொன்றே யாகையாலும்,௮ 
தைச்சந்திப்பசே ௮வற்றின் றுணிபொருளாகையாலும் இரண்டா 

வது சிந்தனாரிலையைச் வெஞா௭மென்று கூறினர். ௮ங்கனஞ் சந்த 
க்குங்கால் பாவளையாதிகளி லொழிந்த; சிவம்வேறு தான் வேகா 
மல் ௮த்துவிதப்பட்டு நிற்குநிலையைக் கடைப்பிடித் அணர்த்து மவ 

சரத்தையே பாங்கினி லோங்கய ஞானமென்று கூறினர். oy weer 
மிரண்டறக்கலந்து சிவனோடு பிரிபடாது வெபோகத்தி லிடையிடு 

பட்டுக்கெத்தலின் மேலிட்டவநபவம் வேறு கேட்கப்படாமையா 
ல் அந்தமுடி.ந்த வறுபூதியையே மெய்ஞஞானமென்று கூறினர். 

வேதமூதலிய கலைகளில் சிவஞானமே கேட்கப் படுகையாலும்), ws 
தனையே செவயோகிகள் கேட்டுஞ் இர்தித்துக் தெளிச்தும் 2 gud 
தீதும் வருகின் தமையாலுங் கற்றுணர்ச்த மேலோர் சிவஞானம்-மெ 
ய்ஞ்ஞானம் இச்யாதி பிரயோகங்களிற் கலங்காரென்க. கேட்டல், 
இத்தித்தல், தெளிதல், நிட்டை என யாம் காட்டிய ௮வஸரங்களை 

௮ த்திருலாக்கற்போர்க சொல்லமைதிகளைசக் கொண்டே oy Deis 
பாம். கேட்சுப்படுக் தன்மையாலன்றோ (சுருதி) என்னும் பேரை வே 

தம்பெற்றது? ௮துவே கலை ஞானமென்பது ஸர்வஷித்தம். இத் 

னால், ௮ங்கேபோக்த (கலைஞானம்) ௮மைவு பெற்றது, சந்திக்கு ஞா 
ஸம் இரண்டாவ தென்பது (ச௦௨னடியே௫ிர் திக்கும்) என்று சூசிப்பித” 

தலால் விளங்கும், தன்னில் ௮ஞு.காமல் ௮ரந்யமாய்ச் சவம் பிரசா 
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ஸ்ஸ் சித்தாந்தரத்நாகசம். 

சிக்கு நிலையையே (% பாஙிலோக்கய) என்னுஞ் சொற்கள் வெளி 

யாக்கி, நிட்டையை (மெய்ஞ்ஞானம்) என்றது நிராக்ஷேபம், இவ் 

வுண்மையால், ௮அருண்மொழித்தேவர் கூறிய ஞானபேதகங்க ளிவை 

யென வெளிப்பட்டன. ஆயின், ௮௫்த ஞானங்களை முறையே வை 

த்துக் கூறாமல் மாற்றிக்கூறிய தென்னையெனின், அதனை விளக்கு 

வாம். இகத ஞானங்களுக்கு விஷயமாகுஞ் சவமாகிய ஜேயப்பொ 

ள் மநகமாகிய இரண்டாவது ஞானத்திலேதானே வெளிப்படலா 

ல், அதனை முன்வைத்துக் கூறினார். ஜேயமாகியசவம் அரர்யமாய் 

ததோன்றுமிடமாகிய ஞாதுருவை விளக்கலால் (பாமஏனிலோக்கிய) 
என்று நிதிக்பாஸநத்தை அதன் பின்னே வைத்தருளினார். ஞாதா 

வாகிய தன்பக்கனிகமு ஜேயமாகிய சிவத்தை ஞானத்தாலன் றி 3 

றியக்கூடாமையால், அந்த ஞானபீடமாயெ கரவணத்தை அதன் பி 

ன்னே அுமைத்தருளிஞர். இவை திரிபுடியாக விளங்கலால், இரிபுடி. 

ப இதத்தைக காட்டுவதென ஸமாதியைமுடி.வாகச் சாஇத்தருளினார். 
இனலும், ஜேயழு ஞாதுருவு நீக்கலாக ஞானமரனது அபரமும், 

பரமுமென விளங்கலால், சிரவணமாகய அபரஞாகாநந்தரம் ஸமா 

Burau பரஞானத்தை நிறுவினாரெனினு மமையும், அன்றியும், ஈ 
ம்பேரருளாள ரமதஞானங்களை our sora ful லொன்றன் பின் 

னொன்ருக வெய்தாம லோரவஸரத்திற்ரானே யெய்தினரென்லுஞ் 
சுதநதரததைக்காட்ட அவைகளை மாற்றிக்கூறினரென்பது மொன் 

று, இந்தஞானங்களை ந் காயுமானசுவாமிகள் இரண்டிலடக்கிக் கூறி 

யிருக்கின்றனர். ௮.நு (வேதமு,சலாகமபுராண விதிசாசமுதல் வேறுமுள 
கலைகளெல்லா-மிச்சாசவச் தவிச துவிசஞான த்தையே விரிவா யெடுத் துரை 
ச்கு-மோதரியதுவிதமே யத்துவிசஞானச்ழை யுண்பெணுஞானமாகு-ூகம 

நபவ வசனமூன் றுக்கு மொவ்வுமீ துபயவா இகள் சம்மதம்) என்றதேயாம். 

துவிதம், ௮த்.துவிதமென்பவைகளில் கேட்டல் - சிந்தித்தலென்று 

மிரண்டு துவிதத்திலும், தெளிதல்-நிட்டையென்னு மிரண்டும் ௮ 

த்துவிதத்திலமடககும். அவிசஞானத்தைப் பரோக்ஷ மென்றும், 

அத்துவிதஞானத்தை ௮பரோக்ஷமென்றும் வி3வ௫க்கவேண்டிய 
து. இவ்வுண்மை ஊகம்--அ௮.துமாசம், ௮நுபவம்-காட்சி, வசனம் 

ஆகமம் என்னுமளவைகளால் நிரூபிக்கப் படுதலுமாம். எங்கனமெ 
னின், (கலைஞானம்) ஆகமமும், (இஉ௨ஞானம்) அநுமானமும், (பாக்க 

னிலோங்கெயஞானம்) ௮.நுபவமும்; (மெய்ஞ்ஞானம், ௮றுபவாதீதமு 
மென வறிவதேயாம். இவற்றுள், கலைஞானம் வேத$வாகமக்கள். 

NE een tN ent ee, 

ஆ தன்பக்சலில்,



ஆசார்யப்பிரபாவம், ௬௫ 

இவை ஒன் நிலடங்காமலும், இவற்றுள் யாவுமடக்கியு முள்ள தன் 

மைகண்டே (உவமையிலாச் கலைஞானம்) என்று விசேடிக்கப்பட்ட ௮. 

(யாது சமயம் பொருஹூல் யா திக்கென்னி லிதுவாகுமதுவல்ல வெலும்பிண 

ச்சஇின்றி-ரீ தியினாவிவை யெல்லாமேரரிடத்தே சாண நிற்பதுயா தொருசம 

யமதுசமயம் பொருணூ-லாதலினாவிவை யெல்லா மருமறையாசமத்சேய.. 

ற்சயிடும்) என்ற பிரமாணத்தாலு மறிக, ஏனைய மூன்று ஞானங்க 

ளையும் (௬௬) வ. பக்கத்தில் விதர்திருப்பதே போதும். ௮ல்லதூ 
உம், ஞானமானது பாசஞானம்-பசுஞானம்-ஈசஞானம் எனப் பதி 

ால்களின் முழங்கப்படுவதும் ஷே. ஞான சதுஷ்டயங்களி லந்தர் 

ப்பவமாம். எங்கனமெனின், கேட்டல் பாசஞானமும், சர்தித்தலு 

ந் தெளிதலும் பசுஞானமும், நிட்டை. பதிஞானமு மெனவறிக. இச் 

இத்தல் - தெளிதல் என்னு மிவைகளில் திரிபுடி, நீக்கமின்று, ௮தனா 

ல், சிவத்திலதிதப்படும் ௮ருட்கேவலமுண்டாசாது. ஆகையால்) ௮ 

வைகளைப் பசுஞானமென்றது ௮மையும், வாதவூரடிகள் புராணத்தி 

ல் (dere சவம் ஒன்று) எனவும், (அதலைத் தேர்தல் ஞானம்) எனவும், 

(தேர்க்ததனைத் தெளிதல் போதம்) எனவும் வெளிப்பட்ட பகுதியும் 

௮ஈதஞானங்களிலடங்கும். எங்கனமெனின், முதலாவது கலைஞா 

னமாகும். இரண்டாவது சவஞானமாகும். மூன்ராவஅ பாங்கினிலோ 

ங்கியஞான மாகும். இவை முடிந்த சொல்லிறந்தவிடம் மெய்ஞ்ஞா 

னமாகும். (மோனமென்பது ஞானவரம்பு) என்றது ஒச்து, கேட்டல்- 

சந்தித்தல் - தெளிதல் - நிட்டை என்லும் பாகுபாடுகளே யாண்டும் 
ஷித்தித்தன. 

இப்படி. யாந்தவிதமாகப் பிரவசனித்தற் கேதுவாய ஞானக் 

களை ஈங்காழிவிரக ரடைர் ௧௮ கொண்டே அவருக்குத் (திருஞானசம் 

பந்தர்) என்னுந் திருராமமுண்டாயயே தென்னுங்கால், மந்தமதிகளா 

அண்டாகும் மேலாசங்கைகளைக் கொஞ்சம் பேசியொழிப்பாம். 

௮வ்வெம்பிரான்பா லவைரநேர்தல் ௮வரது மூன்றாம்பிராயத் 

திலென்பது ஹித்தம். ஆகவே, ௮தன்முன்னர் ஞானமின்மையே 

௮வர்பாலோதப்படும். ௮தனால், ௮வருக்கோர்காலத்தின் ஞானமி 

ன்மையும்) மற்றோர்காலத்தின் ஞானமுண்மையுங் கூறப்படுமெனி 

ன், அற்றன்று, முன்னிறாநர்தஞானம் வெளிப்பட்ட ௮வசரமே ௮ 

துவென்றறிக. ஆன்மாக்கள் பலர்க்கும் பாசக்ஷயத்தின் முன்னிருந்த 

ஞானமேயன்றோ வெளிப்படுவதெனின், ஆன்மாக்கடன்மை யீண் 

டமையா௪. ஆன்மாக்சளிடம் ஸ்வப்பிரயோஜனார்த்தமும், ஈம்பே



ட்ட சித்தாந்தாத்நாகாம். 

ூளாளரிடம் பரப்பிரயோஜனார்த்தமும் அளைஙிசழ்த்திடும். sya 
ரொருவருக்கே ஞானளம்பர்தங் கூறப்பட்டமையால், ஏனையோரி 

டத்து அதற்கு ஸ்வாதந்திரியங் கூறுதல் கூடா. அ௮ங்கனமேல், 
வாசேவடிகள் - தம்பிரான்றோழர் - வாதஷர்வள்ளல் என்னும் பரமா 

சாரியர்களிடத்தும் ௮ஸ்வதர்தீரங் கூறப்படுமெனின், ௮.துகூடா் 
அ. அவர்களுங் காழிப்பிரானாரைப் போலவே சிவவிபூதிகளாகப் ப 

டிக்கப்பட்டமையால்.பரமாசாரியர்கள் ரால்வருக்குமுள்ள ஸ்ம்பந் 

தம் சிவபெருமான் - கணகாதர்- ஸ்கந்தர் - நந்திபகவான் என்று 

நால்வருக்குமுள்ள ஸம்பக்தம் போல்வதொன்றாக அறியவேண்டிய 

த.இதை விரிக்கிற்பெருகும்.இதுகாறும் வியவஸ்தையுண்டாக யாம் 

பிரவசனித்த விசேடங்களால், நந்தமிழ்விரகர் திருமூலைப்பா ஓுண் 
டருளியபரிசும், ௮வரெய்திப ஞானவிசேடங்களும் ௮றுபாஷிக்க 

ப்பட்டன. 

பிள்ளையார் பிரபாவம். 

29-வது பக்கத்தொடர்ச்சி, 

அப்போது செவபாதஹ்ருதயர் தமது நித்தியகடனைமுடித்துக் 

கொண்டு திருக்குளத்தினின்றுங் கரையையடைந்து பாலொழுக்கா 

ற் சாரல்படிந்திருக்கும் ௮ திசயகோலத்தைக்கண்டு வெகுண்டு ௨ 

னக்கு இப்பாலூட்டினவர் யாரென்று ஸ்வாமியைவின வீ, ஓர் சிறிய 

கோல்சொண் டோச்சப்போயினர், ௮தற்கு எம்பெருந்சகை ௮வ 

ரைப்பார்த்து ஆசாயத்தின்கண் இடபாரூடராய் உமாதேவியாருட 

ளெழுர்தருளியிருர் த ஸ்ரீசிவபெருமானைச் சுட்டி. (சோடிடைய செவி 
யன் விடையேறியோர்தூவெண்ம இஅசூடிச், சாடைய சுடலைப்பொடி பூசி 
யென்னுள்ளங் சலர்கள் -னேடுடையமலரான் முனைசாட்பணிக்சேத்த வரு 

ள்செய்த - பீடையபிரமா புரமேவிய பெம்மானிவனன்றே) என்லுச் திரு 
ப்பதிகமோதி, தமக்குப் பாலளித்தா ரிவரெனத் தெரிவித்தருளினர், 
௮ துகண்டு வியப்பெய்திச் வெளருளைவாழ்த்திரின்ற காலையில், சவ 
பெருமான் திருச்தோணியின்கண் ணெழுர்தருளினார். ஞானஸம்ப 
த்த வள்ளலாரும் உடன் சென்றனர். சிவபாதஹ்ருதபர் தம்முடை. 

ய தவத்தைச் சிர்தித்துச் தாமுமங்குப்போயினர். ௮ங்கு நங்குரு 
சாயர் திருப்பதிகம் பாடியருளித் திரும்புசையில் சர்காழியி ஓள் 
ளார்யாவரு மிவலர்புகச்தை யறிந்து மடழ்ர்து கோபுரவாயிலின்



ஆசார்யப்பிரபாவம். தி 

கண்வந்து ஆளுடைய பிள்ளையாழைத் தரிசித்து பிறவிக்கடலைக் கட 
ந்தார்கள். அவர்களுக்குப் பேரருள் புரிந்து தமது சிறிய திருவடி 
கள் பூமியிற்பொருர்த எம்பெருவாழ்வாயுள்ளவர் ஈடந்தருளுகை 

யில் சிவபாதஹ்ருதயர் கண்டு மனம்பொருது ௮ச்சிறியபெருந்த 
கையாரையெடுத்துத் தமது தோளின் மேல்வைத்,துக்சொண்டு அந்த 
ணர்கள் வேதமோதிப் பின்வரவும், ௮நேகவாச்சியங்கண் முழங்க 

வும், அடியார்கள் சூழ்ந்து ஹரஹரவென்று கடலொலிபோன் மு 

ழங்கித் அதித்துவரவுஞ் சீர்காழியை வலங்கொண்டு தம்முடைய தி 

ரூமாளிகையை யடைநதார். 

சூ சனை: 

பால்வடிந்திருக்கும் ௮ற்புதத் திருமேனியுடையராந் தன்மை 
(பாலருவாயர்) என்னுக இருகாமத்தாலும் விளங்கும். ௮த்திருமு 

லைப்பால் பிராட்டியிடத்ததாகலின், ௮தனை ௮ருளொழுக்கென்ப 

தேயமையும். ௮ருளானது வழிந்திருப்பதைத் தரிசித்தகாரணந்தா 

னே பிள்ளையார் காட்டச் வெத்தை ௮ச்செல்வத் தந்தையார் தரிசி 

க்குமாறு கூட்டியது, ஈண்டுப் பயனெய்துந் தன்மை சிவபாத ஹ்ரு 

தயர்மாட்டே செறிந்தது, மேகமானது மழையை யோர் மலையினி 
டம் பெய்துழி ௮ம்மழை மலையிலுள்ளும் வெளியு நிரம்பியுக் த.து 

ம்பியுரித்கும், அன்றியும், ௮ருவிப்பெருக்காற் பன்முகங்களிலோடி 

யுலகுக்குபகரிக்கும், ௮ம்மலைக்கதனா லோர்பயலுமின்று, இதைமிப் 

படியே பிள்ளையாரிட முவமித்தறிக, பாலொழுஇயிருக்குஞ் சாரலை 

தீ தரிசித்தவார்தரம் சிவப்பேறு வெபாதஹ்ருதயர்க்கே ஹித்தித் 

தஅ.பிள்ளையார் திருமுலைப்பா லருஈதுவதன் முன்னரே சிவனைக் க 
ண்டும், அம்மை யப்பர்களா லெடுத்தணைத்து உபசரிச்கப்பட்டும் வி 

எங்கினா ராகையால், அவர் பாலுண்ட பரிசும் ௮வர்ஞானமெய்தி 

ய பரிசும் ஸ்வப்பிரயோஜன மன்றென மேல் யாம் காட்டிய வுண் 

மை நிதரிசனமாயிற்று, அவருடைய செயல் யாவும் பரப்பிரயோஜ 

ஞார்த்தமே யென்பது (வேதநெறிதழைத்தோகக மிகுசை௫த் துறைவிளவ 
கப் - பூதபரம்பரைபொலியப் புனிதவாய்மலர்ர் சமுத - €தவளவயழ்புகலித் 

இருஞானசம்பர்தர் - பாதமலர் தலைக்கொண்டு இருததொண்பெரவுகாம்.) 

என்னும் ஸ்வாமியினத புராணத்தின் ஆரம்பவாக்கியத் திற்ரானே 
விளங்கும். வேதமார்க்கர் தழைத்தோங்கவும், சைவத்துறை இனி 
அி விளங்கவும் பூத்பரம்பரை பொலிவெய்தவுமே பிள்ளையார் ௮ழு



சுனி சித்தரந்தரத்தாகாம். 
தாரென்கையால், .ஸ்வப்பிரயோஜனார்த்தம் ௮வர்பாலொன்று நிகழ் 

ந் த தில்லையென்பது சாதிச்கப்பட்டது. 

வேதமார்க்கர் தழைத்தோங்குவதும், சைவத்துறை இனிது வி 
எங்குவ.தும், பூசபரம்பரை பொலிவெய்தற் பொருட்டே யாகையா 
ல், அவர்பானிகழ்ர்த பரப்பிரயோஜனம் அடியார்கள் பொலிந்து 

வாழ்வதாகவே முடிந்தது. இவர்கள் பொலிந்து வாழவேண்டின்। 

வேதமார்ச்கந் தழைத்தோக்குதன் மாத்திரமே கூடாது, சைவத்து 
றை இனிது விளங்குவதும் வேண்டு மாகையால், தொண்டர் சீர்பர 

வுவார் இரண்டையுங் கடைப்பிடித் அரைத்தனர். (வேதமார்ச்கம்) எ 

னவும் (சைவத்துறை) எனவு முரைத்தமை கொண்டே அவற்றின் பி 

ரயோஜனம் வெளிப்பட்டது, எங்கனமெனின், மார்க்கம் ர் குறி 

த்த விடத்திற்குப் போகும்வழி, துறை--அவ்வழியே நடந்து போ 

ய்ப் படியுங் குறித்தவிடம். வழி செம்மையா யிருந்தாலன்றிக் குறி 

த்த விடத்தீற்குப் போகமுடியா தாகையாலும், வழி செம்மையாயி 

ருந்தும் நாடிச்சென்றதுறை செம்மையா யிராதபோது அ௮த்துரை 

யிற் படிந்து செய்கடனை முடித்துக்கொள்வது கூடாமையாலும், வ 

ழியுர் அுறையுஞ் சீர்ப்பட்டிருக்க வேண்டும். இவை கெட்டிருக்கச 

கண்டேயன்றோ (வழிதுறையில்லாமலிருக்கன்ற து) என வொவ்வோ 

காரியஸந்தர்ப்பங்களில் உலகத்தவர் வாடிக் கொள்ளுகன்றனர்? நீ 

தனால், வழியென்பதற்கும், துறையென்பதற்கும் பேதம் பிரசாசம। 

யிற்று. இவ்விரண்டில், துறையானது வழியிலும் ௮இக மேன்டை 

பெத்றிருக்கன்றஅ. வழியேற்பட்டதுர் துறையை யுத்தேசித்தேய। 

கையாலும், அறையை யடையாமல் வழியிலேதானே நின்றுவிட்ட, 

லோர்பயனுமெய்த முடியாதாகையாலும், அவற்றி லுயர்வு grips 

கள் வியக்தமாயின., இப்படியறிர்த பின்னர் வேதத்தை On NOs 

ன்றும், சைவத்தைத் துறையென்றும் ௮வற்றின் பேதந்தோன்றக 

கூறியகயம் இனைத்தெனவறிவது எளிதாயிற்று, வழியாயெ வேதச 

தினுர் துறையாகிய சைவம் சிறப்புடைய தென்பது தொனிக்கசே 
யன்றோ (மிகுசைவத்துறை) என்றுஞ் சூசிப்பித்தனர்? வேதமாக 

மார்க்கத்தில் ஈநடர். து, சைவமாகிய துறையிற்படிந்து சவமாயெ | 
கோததியின மூழ்குதலேயன்றோ மெய்யன்பா துணிவு? 6அங்கா6 
யயாத் யந்த மாங்கல்ய குண்கணமணி ஜலதே: பரமசிவஸ்ய'” ௪௨ 

௮! ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் அந்தச் வெமஹோததியை வர்ணித்திருத்தம 

vfs BOs. மூகாததியின் மூழ்கியபின்னர (மைத் கிரும்பிப்பாராே,
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அமைவுடைத்து. 
'வேதமாபெ எழியில் ஈடச்தெபோது"இளைப்புண்டாள் மீக் 

ட்ச்ச முடியாமல் இளைப்பாறு மிடங்களாச் அதன் ,புத்திமிற் பள் 
மய மண்டபங்கஞுண்டாகையால், ௮வைகளே உலகாயத முதலான 

ன்ளனவென் றறியவேண்டியத. தேகான்மவர்தமாபயெ உலசர்வதும 

மும் வேதத்தி லஓண்டென்ப.து (பூசசதேயன்னமா யன்னத்தாறுடம்பு? 

புச்தி - பேதிததேமனமுமாஇப் பிரிர்தமை திரு சவின்று- வேதத்தேடக்கற 

என்னும் வாகூயெத்தால் விளங்கும், இப்படியே யாவுல்கொள்க. கே: 

தமார்க்கத்தில ஈடக்கிறபோது, நடக்கமுடியாம லிளைப்புண்டாமெ 

ன்ப.து பரிபாசமபோகாமையேயசம். வழிஈடக்க வலிவுகுன் நியபோ 
தே இடையிலொருவன் றங்குவன். ௮பபடியே வேதமார்க்கப் பிரவ 

ர்த்தகத்தில் ஒருவன் றன்னுடைய புண்ணியங் குறைந்த கிடத்தி 

லேதானே ௮ு உள்ளவரையில் ஈடஈத, மேல் புண்ணியமில்லாமை: 

யா லந்தவிடத்திலேசானே தடைபடா நிற்பன். பிருதிவிமுத ஞ்தமீ 

முயுள்ள தத்துவங்களை யெல்லாங் கடந்து நின்ற சிவனைக் a Bag 

ற்கு ஒருவன் முயன்று வேதவழியி னடக்கறபோது இடையிற்போ 

ந்த தத்துவ ஸமூஹங்களாகிற ஸெளபான மாத்திரமாயுள்ள பலசம 

யல்களுண்டாகையால், அந்தந்தத் தத்துவங்களி னிலைபேறடைத 
லேயன்றோ இடையிற்றங்குகலென்பதும், சமயங்களிற் றளைபட்ட 
மூங்கலென்பது மாகும் ? ௮வற்றை யெல்லாங் சடந்தபோதுண்டா 
குஞ் சைவஹித்தியநர்சரமே யொருவனுக்குச் சரியை சரியை யோ 
௪ ஞானங்கள் பிராப்தமாகின் றமையால், இவைகளே சைவத். துறை 

யிற் படிஈது செய்கடன்களாக முடியும், (புறசசமயரெறிகின்று மசச்ச 
மயம்புச்சும் புசன்மிரு திவழியுழன்றும் புகலுமாசசிரம - அறத. துறைசளவைய 

டைர் த மருர் தவககள்புரிர்து மருககலைகளவைபயின்று மாரணழால்படித்து 
ஞ்-சிதப்புடைய புராணககளுணர்ச் தும்வேதசசிறப்பொருளை மிசத்தெளிச்,த. 
சுசென்றா.ற்கைவ்- இறத தடைவரி இம்சரியை இரியாயோகஜஞ் செலுச் நியமி: 

ன் ஞானத்தாற் "௨னடியைச சேர்கர்) என்ற பிரமாணத்தாளு மறிக. பு 

தச்சமயமு தல் வேதச்ரப்பொரு ளிறுஇிபாசப் பூர்வபட்சஞ் செய் 

யப்பட்டமையால், சைவத்திறத்சடைவ ரென்பதே ஹித் தாக்கமாக 

மூழ்ர்திது. இவ்ற்ருல், வேதம். வேதாந்தமும்; லேதாச்சம் ௮சுமகத 

மூமென்னு மிரண்டு பகுதிகளே வெளியாயின, வேதம் பாவயடச 
ச், வேதாகதம் வித்தாந்தமும்; வேதார்தம் பூர்லபட்சம், ஆசமாச் 
திம் ஹிததர்ர்த்முமாக வநிவசே மேலோர்துணின. (0மானம்சேதார்ச 

0



or’ சித்தாந்தாத்நாகரம். 

முடிவு என்ற வாக்கெயத்தால்வேதமுடிவுக்கு முடிவு வெளியான தால, 

அதுவே ஷித்தார்த முடிவென்பது ஹித்தம். இதனால், வேத்மாகற 

வழியில் ௮ரேச சமயமண்டபடிகளும், ௮ தனந்த.த்தில் வேதார் தநிலை 

யும், ௮தனுச்சியில் ஹவித்தாந்தமாகிய சைவத்துறையும் பிரகாூப் 

பது வெளியாக)' யாவும் ஒன்றுக்கொன்று ஸாதகங்களும்,; ஸாத்யங் 

களுமாகய வுண்மையும் வெளிப்பட்ட. 

ஸ்ரீகுமரகுருபரசுவாமிகள் :ஞானசம்பர் சஞானதே௫க-வேசமென் 

லும் பாதவம் வளர்த்தனை - பாதவமதனிற் பபெயன்பலவே - ௮வழற்று-ஸிலை 

சொண்டவெர் தனர்பலரே யிலையொரீ இ2-சளிர்கொண்டுவர்தனர் பலரே தளி 

சொரீஇ - யரும்பொடு மலர்பிஞ்சருங்காயென்றிவை - விரும்பினர் கொண் 
டுசொண் டுவர்தனர் பலரே - யவ்வாறுறுப்பு மில்வாறு பயப்ப - வோரும் 

வேதார்.தமென்றுச்சியிற்பழுத,ச - வாராவின்ப வருங்கனிபிழிர் து- சா.ரங்கொ 

ண்ட சைவத்சாச்சத்-தேனமுதருச் இனர் லரே ?' என்று தருவாய்மலர் 

ந்தருளியிருக்கின்றனர். இதில் வேதமும், ௮ தனாலுண்டாகும் பயனு 

ம், அந்தப்பயனி லொன்றும் பேதமும்) ௮௮ முடிந்த விடமும்; ௮ 

வைகளைப் பெறுதற்குரியாரும் வெளிப்பட்டமை காண்க, இலைமுத 

ல் காயீருனவை பல்வேறு சமயங்களுக்கும், கனி வேதாந்தத்துக் 

கும், ௮தனதுசாஏம் சித்தாந்தத் துக்கும் உவமையாயினமையால் 

மேல்யாம் காட்டிய வேதம்) வேதாந்தம்; வேதாந்தம்; சித்தாந்தம் 

சனனும் விவிதமே நிலைத்தது. இவவுண்மை (வேதாந்த சித்தார்தமே 

பிறமாவீடென்றா- னோதாமல் வேதமுணர்க்தோன்) என்று! ௮ருளிச்செய் 

த சண்ணுடைய வள்ளலார் திருவரக்குக்கும் விடயமாய் நினறது. 

வேகத்தினுடைய ௮ந்தம் வேதாந்தமும், வேதாந்தத்திலுடைய ௮ 

ந்தம் சித்தாந்தமும் என்று இனிது போதரவே (வேசாச்த௫த்தாக்தம்) 

என்று விளக்கினார். இவ்வுண்மை யுணர்த்தினார் ஸ்ரீஜ்ஞாடஸம்பர்த 
ரென்பது தோன்ற (ஒதாமல்வேசமுணாச்தோன்) OT OM Ali தெரிவித்த 

னர். வியாஸர்முதலினோர் ஒதாமலுணரிலும் அவர்க்கு விட்டுணுபர 
ம் என்றும், அசும்பிரமமென்றும் பின்னர்மலைவு பிறந்த தாகலின், 

௮ வர் இவரைப்போலுஞ் சுதம்தரவறிவின ராகாரென்று மேலோர் 

கூறினமையாலும், ஈங்காழிவிரகர் சாட்டிய சித்தாந்தம் பிராசரியம் 
பெற்றது, வள்ளலார் என்னும் சம்பிரர் தோன்ற நம்பாலருவாயரிட 
ம் ௮ருட்பரிசெய்தினார் ஸ்ரீகண்ணுடையா ரென்பதே ஸித்தம், 3 
ள்ளலார் சாத்திரம் என ஐராபாசத்திரட்டு உலகில் வழங்கிவ்ரலால், 
௮ தில் யாருமயங்காலழி ௮து ஈந்தமிழ்விரக ரஈருட்பரிசெய்தினாரரு 

வியதன்றென விண்டறிவிச்தாம். ஒழிவிடுலாடுக்கம் - சவாரர் தமர்



ஆசார்யப்பிரபாவம், எத 

லை-பஞ்சமலக்கொத்து-மாயாப்பிரலாபம் இத்யாதிசனே ஈங்சண்ணு 
டையவளள லவருளிச்செய்தனவாம், இந்த வுண்மைழால்களர தூம் 
வேத வேதாந்த விவிதங்கள் வெளியாகும். (௮,ச்.தவிசமாகுஞ் - தப்பி 

னதாய் வேதார்தத் தெளிவாஞ் சைவூச்சார்தம்) என்று உமாபதிசிவம் 
சட்டளை பிட்டிருப்ப.துங் கண்டறிக. ஈண்டு யாம் பலபடியாலுரை 
தீத வசனங்களும், வியாக்கியானங்களு,ி, கெளிபொருள்களுமாயே 
யாவும் முதலி லெடுத்துக்கொண்ட (வேசரெறிதழைக்சோங்க மிகுசை 
வத் துறைவிஎங்க) என்னுந் திருவாக்குண்மையையே வெளிப்படுத்தி 

ன. இந்த ஈலங்கள் யாவரும் பெற் றுய்யவே புனிதவாய் மலர்ந்தமு 

தனர் எம்பெருந்தகசையா ரென்பதனை முன்னே விரித்தாமாகையா 
லீண்டிவவளவி லுபரதி யடைக்தாம 

இன்காறுஞ்செய்த பிரவசனத்தால் கரழிவிரகர்பால் ஸ்வப் பி: 

ரயோஜநஹித்தி யெய்தாமை கடித்தலால், ௮வர் வேண்டுத௫ம் வே 

ண்டாமையு மிலரென்பது காட்டப்பட்டது, அவர் (ஒதாமல்வேதமு 

ணர்ர்தோன்) என்று BSE IL Fe) HMO ZI கடிக்கும். ௮றிவிக்க 

வறிதலும், ஓதுவிக்க வோதுதலும் பசுவறிவிற்கண்டாம். தரனே: 

யறிதலும், சானேயோதுதலும் பதியறிவாமாகையால், நம்பெருவா 

ழ்வைப் பரமப தி யென்றறிவதே ஷித்தம், பசுவுக்கு ௮றியுந் தன்மை 
யேயன்றி ௮ றிவிக்குக் தன்மையின்று, ௮றிகிக்குந்சன்ஷமயுண்மை 

யாலன்றோ வப்பெருர்தகையைப் பரமபதி யென்றுயாம் கூறினாம் ? 

இவ்வுண்மை கடைப்பிடித்தே (சமயாசாரியமுதன்மை) அவர்பால் யா 

வருங்கண்டனர். ௮ றிவிக்கப்புகுவோன் பிறருக்கு ௮றிவித்தலேயன் 

றிப் பிறர்பாற்றான நீவது கூடாது. ௮றிவிப்பதுடன் ௮றியவுஞ் செய் 

வனாடில், ௮வளுக்கு ௮றிகன்றவனென்ப தொழிய ௮.றிகிப்பவ னெ 
ன்லும்பேர் நிலைக்காது. தன்னின் மேலோர் தனக்கு ௮றிவித்சதை 
யே தான் பிறர்க்கு ௮றிவித்தலால், அவ்வறிவிக்குர் தன்மை தனக் 

கு ஸ்வதந்திரமாக மாட்டாது. ஈஞ்செல்வச் குருராயருக்கு ௮றிகி 
க்கும் தன்மையே யன்றித் தமக்கு வேறுயுள்ளவர்பால் ௮ ியுர்சன் 

மை கேட்கப்படாமையால், ௮வசே அறிவிக்கின்ற பதியும் ஆசாரிய 

ருமாயினர். இப்படியே ஏனைச் சமயகுரவர் மூவரிடத்துக்சண்டு 
தெளிக, வாசேவடிகள் சமணர்பா லறிக்தாரெனின், சமணர்க்கு,ு 

றிவித்ததேயன்றி ௮வர்பாலறிர்ததில்லை. சர்மஸேசரென்னும் பட் 

டந்தரங்கி ௮ச்சமயாசாரிய முதன்மை யெய்தினமையால், அவர. 

திக்தாரென்பது அழிந்த. அவரப் புறச்சமயததிற் புச்சுருலியத



ஸ். ௱த்த்ர் ந தர்த்நாகாம். 

அ.தனேற்றர்தர்ழ்க்கவேயாம், அங்கு ஆசாரியப் பிரவர்த்தசு 

டெழுந்தருளிய காலத்தந் தமது ஸ்னாத்மாறுபலத்தில்வேஞ்ன இ 
ல்லை யென்ப அ (சலம்பூவோதொப மறர்தறியேன்- தமிழோடிகசைபாடன் ம 
திர். சறியே- னலர்£ீம்லெு முன்னை மறர்தறியே னுன்னாமமென்னாவின் மறக் 
தறியேன்) என்று சூலை நீம்கப் பாடியருளிய திருவாக்கே நிறுத்தும். 
எம்தருளாளர் சமணாசிரிப முதல்வரான சாலசத்துஞ் சைவரிலையித் 
பெயர்ந்திடாமையால், சமணர்பா லவர் கற்றதும், கற்றலாறு கடை 

ப்பிடித்.து நின்றதும் பெொய்யாயின, ௮வர் செயல்யாவும் ௮ச்சமண 
தீதில் ராடகமாத்திரமாக வறியவேண்டியது. தேவியார் தக்ஷனுக்கு 

தீ திருமசளாகயும், சவபெருமான் ௮வலுக்கு மருகனாஏயு சாடகம் 
புரிக்து அவன் குடியை வாழவைத்ததுபோல், சமணசமயாசாரிய 
முதன்மைபூண்டு ௮ப்பொய்ச்சமயம் புலர்ர்துபோகச் செய்தனரெ 

ன்பதே முடிவு, இதனால், ௮வர் பிறர்பாலறிஈதாரென கொழிக்து பி 

றர்க்குத்தாமே ௮வரவர் புக்குவத்துக்டோக ஆரியராக யறிவித்தா 
ரென்று வெளிப்பட்டமையால், அவர்பாற்கொண்ட சர்சேகம் தொ 

லைந்தது. பிறரறிவிக்க வறியாமல் தாமேயறிக்தும்) பிறருக்குத் தாம 

றிவித்தும், பிறர்பாற்றாமறியு் தன்மையொழிர்து அவர்க்கு ௮.றிகிக் 
குர் தன்மையே சிறக்தும் விளங்குவாராக யாம் கால்வர் பரமாசாரி 

யரையன்றி வேறுயாரையுங் சண்டிலமாகையால், இவர்களிடத்தி2ல 
தானே ௮றிவிக்குர் தன்மையாலெய்தும் ஆரிரியத்தலைமை கண்டா 
ம். பரமாசிரியத்தன்மை ஸ்ரீதக்ஷிணாமூர்த்தம்- நால்வராசாரிய கூரத் 
தீம் இவ்விடங்களிலன்றி ௮ன்யத்ராஷித்தியாது. ௮ரேகம் சாரி 
யர்கள் புராணப்பிரஷித்தர்களெனின், சமயாசாரிய நமு.தன்னமகடி. 

க்காது, அறிவிக்க வறிந்ததைப் பிறருக்கு அறிவிக்கின்றவர் ௮வ 

ரெனவறிக. யாண்டு ஆசாரியத்தலைமை கடிக்கனும் ௮வையுஞ் ௪௰ 

யாசாரிய முதல்வ ரதிஷ்டிப்பேயாம். ஆசையால், இவர்சளே சைவ 
சமயத்தலைவராவர். இன்னோர் நால்வரெனத் துதிக்சப்பட்ட சாலச் 

தும் இவர்களைத் தனிமுதல்களாக வேறு பிரிப்ப.துல் கூடாது. சால் 
வரும் ஒருவரேயாவர். ஒரு இபமே சாலா௫யொளிகிட்டு காலு Bu 
ங்களென்று துதிக்கப்பட்டகாலத்தும் அவை யொரேதிபமென்று ௮ 

நிவதே மேலுண்மையை நிறுத்தும். இவ்வதிஸச்ஷ்ம ஈயங்களை பூ 

ணருக்கால், ஜகதாசாரிய நூர்த்தியாயெழுர்தருளிய குருராதர் ஸ்ரீ 
ஐஞாஈளம்பந்த வள்ளலொருவரே யென்பது பருமரத்தாணி யறை 
நதாற்போல நாட்டப்பட்டது இர்தவுண்மைகளால் பிந்ரூக்கு அறி 

HS (a சன்மையோழிாது அவரறிவிக்சுத தரம் அறியும் ப்சுத்வ
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மெம்பிரான் மாட் டெய்தாமையால், ௮வர்பா னிகழும், யாவும் வரப 
பிரயோசனஞார்த்தமே யென்று தொடுத்த விஷயும் நிலைபெயராது நி 
ன்றன. இவவுண்மையைத் தாயுமானசுவாமிகள் (ஆரணமார்க்கச் தாக. 
மீவரரி யற்புதமாய் ரடர்தருளுங்காரணம்) என்றுரைத்தமையாலுக் சண் 
டறிக, ஆரணம்-மார்க்கம், ஆகமம் -வா, அதாவது குதிரை, லே 
௪,ச்தை வழியென்றும், சமத்தைக் குதிரையென்றுக் கூறினமை 
யால் வேதரைகற மார்க்கத்தில் ஆசமமாறெ குதிரைமேற் சவாரிகொ 
ண்டு பரமகாரணமாய் விளங்குஞ் சிவம் உலவாரிற்கு மென்னும் ல 
தீதியமே வெளிப்பட்டது. இதனாலும் வேதத்தின் முடி.வில் கம 
(Yo, Bsus Ber py cer சிவமும் விளங்கு மென்லுஞ் சித்தார்த 
பட்சம் சிறப்படைந்தது. இதை விரிக்கிற் பெருகும், 

மேல் வியவஸ்தையால் காழிவிரகர்செயல்.பாவும் பரப்பிரயோ 
ஜனார் த்தமேயென்று வெளிப்பட்டமையால், இனிப் பின்கிஷயச் 

தையோடிப்பாம். பிதாவாயெ சவபாதஹ்ருதயர் ௮வரைக்கோல் 

கொண்டோச்சக் கைதூக்கினர். பிள்ளையார் சிவத்தை அவருக்குக் 

காட்டக் கைதூக்கனர். இதனால், சிவபாதஹ்ருதயர்பால் மருளும், 
பிள்ளையார்பால் ௮ருளும் நைஜமாயின, மருட்டன்மையால் பசு 

வென்றும்) ௮ருட்டன்மையால் பதியென்றும் ௮ன்னோர் வெளியா 
யினர். பசுவுக்கு மருளைப்பாற்றியருள வெழுந்த பதியெனத் தம் 

மை யறிகர்துலகம் பிழைக்கவே தம்மில்வேராகாத சிவத்தைச் சுட்டி 
க் சாட்டினர். சுட்டற்ற சுகாதீத நிலையிலுுபவிக்கத்தக்க சிவத்தை 

ச்சுட்டி க்காட்டுதல் பசுவுக்கெயலுமாறெங்கனம்? சட்டியதும்; சுட்ட 
ப்பட்டதுஞ் சிவமே யாகையால் ௮து பொருந்தும். இப்படியே ய 

ன்றோ வாதவூர் வள்ளலாருஞ் சுட்டிக்காட்டினர்? இவருள் பிள்ளை 

யார்முதலிற் சுட்டிக்காட்டினர். வள்ளலார் முடி.விற் சுட்டிக்காட்டி 

னர். ஏனையிருவராசாரியர் களுர் திருமுறைவாயிலாகச சுட்டிக்காட் 
டினர். (பாலைரெய்தல் பாடியதும் பாம்பொழியப் பாடியதும், சாலனையன் 
மேவிக் கராங்சொண்ட, பாலன்-மரணச் தவிர்த்த துவு மத்றவர்க்கு wb emo 

ண்ம்போ லல்லாமைகாண்.) என்றதிருவெண்பாவால் sex Sent தன் 

மையும்) அவர் சிவப்பேறுலகலெருளியபரிசும் வெளியாயின, 

இருவிரலாற் சுட்டிக்காட்டினவர் ௮வ்வளவிலஷஒமயாது திருப் 
ப.இகமுங் சட்டளையிட்டமையால், ஏனையோர் மாட்டு முபகரித்த 

தாமிற்று,௮௫ (தோ) என்னு முபக்சரெமத்தைப் பெற்றமையால்: பி



ole சித்தாத் தரத் நாகரம். 

ரணவத்தை முதற் கொண்டதாயிற்று, வேதமானது பிரணவத்தை 

முதலாக வுடையதாகையால், அப்படியே தமிழ்வேதத்திலுக்கண் 

டாம், கேவலம் பிரணவமன் றித் சகரமதனேடு சேர்ஈதமையால், ௮௪ 

தீப் பிரணவமான.து தகரவித்தியா ஸ்வருபமென்பதும் விபக்தமாயி 

ற்று. சாந்தோக்யெ உபநிஷத்தில் (பிரமபுரமாயெ இசசரீரதஇில் உள்ள 
தீசரமாகிய புண்டரீசகீட்டிலுள்ளே யிருக்கும் ஆகாசம்) என்பது முதலா 

கத் தகரவித்தை கூறபபட்டது. இங்கே ஆகாசம் என்றது பிரடி 

மாகிய சிவத்தை. புறத.து மிவ்வாறே இப்பிரமாண்டம பிரமபுரமெ 

னவும, இபபிரமாண்டத்திலுள்ளே யிருக்கு தில்லைவனம புண்டா 

வீடுஎனவும), இததிலலைவனத்தில நிருததஞ செப்யுஞ் சவம்' ஆகா 
௪ம எனவுங் கூறபபமிம இரதத் தகரோபாஸ்தியைக் கைவல்2பா 
பறிஷததிற் கண்டுகொள்க, வேதததின் ஆதியகதங்களை முறை 

யே தொடங்குமபோதும முடிககுமபோதும பிரணவோச்சாரணை 

௮வ்வேதததிற்ரானே கேட்கப்படு முண்மையு மிததமிழ்வேதததிற் 
கண்டாம. தொடக்கத்தில் (ஓ) என்றுதொனிபபது போல முடிவில 

எங்சேகண்டாமெனின், (பெம்மானிவனன்றே) என்பதிற்றானே கண் 

டாம். (அன்று) என்பது அன்றோ எனப்பொருடகதுநிற்றலே ௮மை 

வுடைத்து. (ஓ) என்னும் வெளிப்படை (ஏ) எனமறைகது நின்ற 

மை ௮து குப்தமாயறியத்தக்க மறையென்பதையே வெளிபபடுத 

தியது. இவ்வுண்மை அராய்ச்சயொல் சோவாணவேதத்தைப போல 

வே திரவிடவேதத்துக்கும உபக்கிரமோப ஸஹ்மாரங்களில்1$ரண 

வோச்சாரணை இர்மானிக்கபபட்டிருபபது வியக்தமாயிற்று, தமிழ் 

வேதமாகிய தேவார திருவாசகங்களை உபக்ரமோபஸஹ்மாரக்களி 

ற் பிரணவ ஸஹிதமாக அநுட்டிப்பாரின்றெனின், யாவரும் பிரண 

வஸஹிதமாகவே அநுட்டித்து வருகின்றனர். எங்கனமெனின், 

(திருசசிற்றம்பலம்) என்று படித்து வருவதே அதுவாம். திரு என்ப 

௮ முதலில் மங்கலததைக் காட்டியது, சிற்றம்பலம் என்பது சிறு 

அமபலமெனப் பொருடந்து ஸூக்ஷ்மாகாசம் என்னும் உண்மை 

யையே விளக்கியது இந்தச் சிற்றம்பலமே பேரம்பலமுமாகும், இ 

தனை மஹதாகாசமென் றறியவேண்டும். எட்டக்கூடாமையால் ஸூ 

சமாகாசமும்; ௮சண்டமாயிருப்பதால் மஹதாகாசமுமாம். இரண் 

டுவிதமும் விவசாரங்களே யன்றி ஆகாசம் ஒன்றே யாசையால், இ 

நத ஆகாசததையே (ஞானவெளி] என்று பொருஞ்ண்டாகுஞ் (சிதா 

சாசம்) ௮ல்ல.து (சதெம்பரம்) ஈன்றும, பெரியோ கூறுகின்றனர், ஐவ
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வகையாற் கூறுவதும் ஒரு ஆசாசத்தையே யென்பது. ஹித்தித்த 

மையால், (இருசரத்தம்பலம்) என்னுமவ்வாசாசமே பிரண்வமாக மூ 

டி.ந்திருக்கின்றது. (சம்புராகாசமத்யே) என்ற சுருதியால் சம்புலா 
னவர் ஆகாசமத்தியவர்த்தியா யிருக்னெரு ரென்று போகத்தமையர் 
லும், திருச்சிற்றம்பலமென்னும் பெயர்த்தாயய தானமே ஆகாச 

மென்று வேதக் கூறுதலாலும், ௮.து ஒங்காரமாகிய பிரணவமே யெ 

ன்பதை ௮வ்வாகாசத்துக்குப் பதியாகிய ஈடேசவள்ளல் பிரணவபீ 

டத்திற் பிரியாதமர்ச் திருப்பதே சான்றுகூறுதலாலும்(சிவோமே௮ஸ் 

து சதாசிவோம்) என்று சிவனே பிரணவப் பொருளென்று தொனிக் 

சன்றமையாலும், திருச்சிற்றம்பல நீங்கலான வேனைத்தானக்களி 

ற் பெருமாலுக்குப் பிரணவ பீடம் நைஜமன்றென் பதைப் பிரத்ய.. 

க்ஷமாக யாவருங்காணலா மாகையாலும் பிரணவமே இருச்சற்றம்ப 

லமும், திருச்சிற்றம்பலமே பிரணல.மமாக முடிர் திருக்கு முண்மை 

வெளிப்பட்டது. ஒங்காரம் பதியிலுடடய தானம். திறாச்சிற்றம்பல 

ம் பதியினுடைய தானம். முன்னையது சூக்ஷ்மம், பின்னையது தூல 

ம். ஆகவே, இரண்டும் பிரணவ?3மயாகி மூலமும், ௮தன் பொரு 

ளுமாயின, இதனை வெளிப்படையாக விவகரிக்குங்கால் செம்பர நீ 

ங்கலான வேனைப் பதிகளில் (பிரபை.௮ல்ல.த திருவாடு) என்னும் ஒங்கா 

rift ஸ்வாமிக்கு வேருகப்பிரிக்கவும் வேண்டும்போது சேர்க்கவு 

ம் மரத்தால் ௮மைக்கப் பட்டிருத்தலும், ௮ச்சிதம்பரததின் மாத் 

தரம் ௮ந்தப்பிரணவபிடம் ஸ்வாமிர்குவேருகாமல் தாம்பிரத்திற்கு 

னே ௮மைக்கப்பட்டிருத்தலும் பிரத்பக்ஷகடிதமென்பதை அறிவி 

ப்பதே ௮மைவுடைத்து. இன்னும் விரிக்கிற்பெருகும். 

பிரணவத்சை மூலமாகத தொடுத்தும் பாடியசெய்யுளில் (திரு 

ச்செவியையே) முதலிற் சிறப்பித்தமையால் தம்முடையபாடல் வெ 

பெருமானுடைய காதுகளி லேறும்பொருட்டே காழிவீரகர் கருதி 

னாரென்பது மேலோர்துணிவு. அன்றியும்; தமது திருவாக்கு வேத 

மென்பதை விளக்கவே ௮வர் செவியைச் சறப்பித்தாரெனலுமொ 

னறு. எங்கனமெனின், வேதமானது சுரோத்திரத்துக்கு விஷயமா. 

வது கொண்ட அதனைச் சுருதி என்று விதப்பர். ௮ப்படியே ஈம் 

பாலறாவாயர் திருமுறையுஞ் சுரோத்திரவிஷபமாகத்தக்க சருதியெ 

ன்பது தொனிக்கவே பெருமானது திருச்செவியைத் அதித்தவா 

ரூயிற்று. ௮.து வேதமென்னு முண்மையைத் (தமிழ்வேதம்பாடினார் 
எம் பெற்றார்) எனவும், (பொரு விறப்பகோ இனார் புகலிஙந்த புண்ணிய



௫௬ சித்தாத்தாத்தாகரம், 

சசெண்ணிறச்த]*புளிசவேதம்) எனவும் (விருப்புடன் -பாடலிசைத்தார் 

கேதச்சமிழால் வீரித்தார்) எனவும், (எழு துமாமறையாம்| பதிசத்திசை ௫ 
முதும்பாடி) எனவும், (மிச்சசொ ந்றமிதினால். வேதமும் பரடிஸர்) எனவும், 
(சாச்ளெ் மிழ்விரசர் Candied pss ஞானமறை-சேச்குச் நிருவாயரற் செப் 

பியருள்செய்தார்) எனவம்போந்த பிரமாணங்களா gro ps ச இவவா த 

மைந்த வேதத்தில் முடிவாகத்தேர்ந்தபயனை ௮ .றிகிக்குமாறு (௮-௯ 
௧௦) வத செய்யுள்களில் சிவபெருமான் தமக்குப்பிழைசெய்த ஆ 

ன்மாக்சளும் பின்றம்மைவந்தடையின் அவர்களுக்சறுக்ரகஞ் செ 
ய்வாரென்பதையும்) எவ்வகைப்பட்ட சறப்பினரும் சிவபெருமா 

னை அன்போடு வழிபடினன்றி அவரையடையார்க ளென்பதையும், 

வேதகாரணராகய சிவபெருமாளைக் காட்டுஞ் சைவகெறியைச் .சா 

சாதவர்கள் பிழைக்கமாட்டார்சக ளென்பதையும் முறையே இனிது 

கூறினர். இவைகளுக்குச் சான்றாக இராவணனையும்; பிரமகிஷ்ணு 

க்களையும், புத்தர் சமணரையும் எடுத்துக் காட்டினர், (௧௧)வது செ 

ய்யுளில் தமது திவ்யகாமமந்திரத்தையும், தமதுதிருவாக்க னேற்றத் 
தையும், ௮தனைக் கடைப்பிடித்தார் உய்வாரென்பதையும் பொரு 
ளாகக்கொண்ட திருக்கடைக்கரப்புங் கூறியருளினார். பெருமானுக் 
குட் சமக்கும் பேதமின்மையை விளக்கவே தமது மஹாமக்திரமா 

கிய ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷ£த்தை ஈற்றிலமைத்தனர். ஞா-ந-ஸ0-ப0-த--(ஞா 

சஸம்பந்த) என்பதே அதுவாம். பஞ்சாகூரரமென்றும், சவமர்தி 

சமென்றும், தாரகமந்திர மென்றும், மூலமந்திர மென்.றும், முக்தி 

மந் திரமென் றும் பலகாமங்கள் பெருமானுடைய மந்திரத்துக்கு வ 

ரூவனபோலவே ஈம்பாலருவாயர் மக்திரத்துக்கும் பலபரியாயவமை 
திகள் பதிகங்கடோறும் வரக்கூறினர், இத்தகையவமைதிகள் பதி 
கங்சகடோறுங் கொள்ளக்டெக்கும். இந்த நூலில் (௩௩) வது பக் 

கத்தில் (நெஞ்சமே! உலசத்தார் ஈரகமெய்தாம லின்பத்தையடையடம், 

ஆண்பனை பெண்பனையாடுப் பழத்தைக்கொடுச்சவும், சம்பர்தராயவதரித்து 
த் தேவாரத்தை யருளிச்செய்த முருசச்சடவுளைச் ஐதியாமலும், அலர த ஸ்ரீ 

பஞ்சாக்ூ.ரத்தை யறுட்டியாமலும், தவத்தின் முயலாமலும் தவினைத்தொடர் 

பால் மும்மலப்பிணிப்புண்டு யாம் ௮வத்தின் முயன்று ௮ஞ்சுன்றோம்.) எ 

ன்னும் கருத்தமைந்த ஸ்ரீமத் அருணகரிராதர் திருவாக்கைக் கா 

ட்டியிருக்கன்றோமாகையால், ஆண்டும் ஸ்ரீஞானஸம்பர்.தர அ பஞ 

சாக்ஷரம் இனிது der Hews. இம்ம ஹாமந் திரா திஷ்டான apa த் 

தியினது திருவாக்கு வேதமாதலை (௩௪) வது பக்கத்தில் (ருக்கு ஐய 

ம்போசவுரைததோன்.) என அப்பெரியாரே கூறிஙளத் இனிது 'யரம்



ஆசார்பப்பிரயாவும். எள 

காட்டியிருக்கெ ரோ மாகையால், .சண்தெதெளிச.* எனையும் சாரிகு் 
ஷ்பிள்ளையாசில் வேருகரதவர்களாகையகல், அன்னோர் இருவாக்குச் 
ளுக்கும் இதவேஹித் தமான ம௫மையாய்ச் சிறக் தத: இன்றும்கிகி. 

க்கிற்பெருகும். வேதங்களில் சவெபெருமான் தம்மைச் அ.தித்திருப்ப் 
அபோலவே,தரமிடவேதத்திலுர் தம்மை ஞானஸம்பச்த a dterd 1 
அழ்ச் திருக்கின்றனர். ௮ வை(ஒருகெறியமனம்வைசத் துணர் ஞானஸம்பரச்ச 

ன்ரைசெய்ச - இருகெறியதமிழ்.) எனவும், (கொச்சைக்கிறைமன் Gagner 
சம்பர்தன்,) எனவும், (மழைஞானமுனிவன்.) எனவும், (பதியான்ஞானமு 
னிவன்.) எனவும், (சணிசொண்ட?ர்தை யவர்காழி ஞானமிகுபக் தன்.) என 

GYLD (ஞாலத் துயர்காழி ஞாளலம்பச்சன்.) எனவும், (நான்மறையவல்ல ஞா 

னஸம்பந்தன்.) எனவும்) (திருவார்ஸம்பர்தன்.) எனவும், (கழுமலசத் திறை 
திமிழ்ச்சிழுமைஞானன்.) எனவும், (புல்விசைகேளா ஈதறமிழ் ஞானசம்பக்த 

ன்.) எனவும்; (மூ,த்தமிழ் சான்மறை ஞானஸம்பர்சன்.) எனவும், (பழு.தி, 
ல்ஸம்பந்தன்,) எனவும்) (பாய்ன்மவி௫ன் ற புகழ்கின்ற தமிழ் ஞானஸம்பர்,த 

ன்.) எனவும், (தமிழ்விரகன்.) எனவும், (கண்ணார்சர் ஞானஸம்பச்தன்.) எ 
னவும், (இருஞானஸம்பந்தன்.) எனவும்; (மிக்கஞானஸம்பந்தன்.)எனவு, 

ம்; (தலைமகஞூரின்ற தமிழ்ஞானஸம்பச்தன்,) எனவும், (ஈல்வித்தகககாலு 

ரு ஞானலஸம்பந்தன்.) ௭ னவும், (செல்வன் ஞானஸம்பர்தன்,) எனவும்) 

(ஈலஈ் திகழ் ஞானஸம்பந்தன்) எனவும், (சலைஞானஸம்பர்தன்) எனவும்) 

(சாழிராதன் வேதியன் ஞானஸம்பக்தன்) எனவும், (சு.ற்றுமுற்றுமாயினா ன, 
வன்பகர்ர் தசொற்கள்) எனவும், (சரூர்ஸம்பச்சன்) எனவும், (ஈல்லார்பரவ 

chi Gann cor காழீஞானஸம்பர்சன்) எனவும்; (பூசுரன் ஞானஸம்பர்தன்) or 

னவும், (ஈரவினலம் புகழ்£ர் சான்மறையான் ஞானஸம்பந்தன் ) எனவும்) 

(மெய்ஞ்ஞானஸலம்பர்தன்) எனவும், (எண்ணமர்பல்கலையா னிசைஞானஸம் 

பர்.தன்) எனவும், (ஈண்ணியசோத்தி ஈலஙகொள்கேள்வி சான்மறைஞானசம் 

பரதன்) எனவு௩ வருவனவேயாம். இவ்வாறு தம்மைப்புகழ்ஈது து 

திக்குரலத்தை (சன்னைத் அ.இச்குஞ் சொன்னலர்தானு - மத் துறையறிலா 

ணர்ச் சறைவதொன்று) என்ற சரதானகுரவர் திருவாக்கானே பறிர 

BOs, ஆயின், ஞாஈஸம்பந்தவள்ளல் கீர்வாணத்தன்றி ௮வைகளைத் 

தமிழி லருளிச்செய்த தென்னையெனின், சர்வாணமுக் தமிழும் av 
மமரியாதை யுடையன வரகையால் இரண்டும் ஒன்றேயாகும். ர் 

வாணமே சிறர்ததெனவும், அது மாதிருபாஷை யெனவும்) அதிற் 

னே மூலமாகிய வேதமூளதெனவும், ௮து முதல்வருணத்தவரா 

ற்.கொள்ளத்தக்க மேம்பாடுடைய தெனவும், தமிழானது ௮ன்ன 

சிறப்பின தன்றெனவும், சூத்திரராற் கவரத்தக்க தென்வும் உலூறி 
சிலர் வழங்குவ தென்னையெனின்; இவ்வாறு அறியாதார் கூ Sauer 
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ஏவி] சித்தாந்தாத்நாகாம்,, 

சையால் இதனை மேலோர் மதித்திடார், இது ஸர்வோத்தம மென் 

ப்தைப் பிரமாணவாயிலாசவும்; யுக்தியதுபல ஹித்தமாசவும் விளக் 
குகின்றாம். | 

தமிழ் என்பது இனிமையென்று பொருள்தரலால், தமிழ்ப்பா 

ஷை என்றது இனிமையான பாஷையாம். அன்றியும், தமிழ் என் 

லுஞ்சொல் தனிமைப்பொருள் குறித்த சுமியென்னும் வினையடியாற் 

பிறந்து வினைமுதற்பொருண்மை யுணர்த்திய விகுதிகுன்றிச் த 

னக்கணையில்லாப் பாஷையென்லும் பொருள்பயப்பது.'” இத்தமிழ் 

ப் பாஷையைத் தென்மொழியெனவும், தென்பாஷை யெனவும், 

தென்கலையெனவும் யாவரும் வழங்கலால், இது வடமொழி-வடபா 

ஷை - வடசலை என்னும் பெயர்களைப் பெறமாட்டாது. இப்படியே 

ர்வாணமானது வடமொழி- வடபாவை-வடகலை என்னும் பெயர் 

களைப் பெறுவதன்றிச் தென்மொழி-தென்பாஷை-தென்கலையென் 

னும் பெயர்களைப் பெறமாட்டாது. இதனால், வடக்குச் கொருபா 
ஷையும், தெற்குக் கொருபாஷையும் ௮நாதிஹித்தமாகவே ௮ மைர 

திருக்கு ஈலம் வெளிப்பட்டது. இவ்விரண்டுமன்றி வடக்கிலுந் தெ 

ற்கும் பாஷைகள் பலவுள, அவை தனித்தனி முதல்களாகா. வட 

க்கலுள்ள பாஷைகள் €ர்வாணத்திலும், தெற்லுள்ள பாஷைகள் 

தமிழிலும் அந்தர்ப்பவமாம். சர்வாணம்-தமிழ் என்னு மிரண்டுபா 

ஷைசளே ஒன்றையொன்று விரோதியாத மூலபாஷைகளாம். இல் 

விரண்டுக்கும் வக்தா சிவபெருமானாகையால். ஏனையபாஷைசள் சிவ 

பெருமானை வக்தாலாக வுடையனவன்று, இவ்வுண்மையால், £ர்வா 

ணம்-தமிழென்னு மிரண்டும் பதியாற் செய்்.பப்பட்டனவும், ஏனைய 
பாஷைகள் பசுக்களாற் செய்யப்பட்டனவுமென்று மேலோர் துணி 
வர், (ஆரியமுர் தமி மும்முடனேசொலிச் - சாரிகையார்க்குங் கருணைசெய்தா 

னே) எனவும், (தமிழ்ச்சொல் உடசொல் லெனுமிவ்விரண்டும்-உணர்ச் துமவ 

ஊளை யுணரலுமாமே) எனவும் திருமந்திரத்திற் கூறியவாறற்க. ௮ன்றி 
யும், (வடமொழியைப் பாணினிக்கு வருத்.சருளியதந்ணையாச் - தொடர்பு 
டைய தென்மொழியை யுலகமெலார்தொழுதேசத் தும்-குடமுனிக்குலலவியுறு ச் 

தார் கொல்லேற்றுப்பா கசொனி்- கடல்வரைப்பினிதன்பெருமை யாவரேச 
ணித்தறிவார்) எனவும், (இருமொழிச்குக'சண்ணுதலார் மு.க,ற்குரவரியல்லா 

ய்ப்ப - விருமொழியும் வழிப்படுத்தார் முனிவேர் தரிசைபரப்பு-மிருமொழியுமா 

ன்றவேே தழீஇயினாரென்றாலிம்-விருமொழியுகிகரென்னு மிதற்கையமுளதே 

யோ) எனவும் (ஆ.தி.பிற்றமிழ்தூ லகத். தியற்கு ணர்த்இய-மாதொருபாகனைவ 

முத்து.தம்) எனவும்போகத பிரமாணங்களும் எமது உண்மையை நி 

MEG, இதளை யறியாதார் அசத்தியமுனிவசே சுமிழ்ப்பாஷை



ஆசர்ர்ப்ப்பிரப்ரவம். Gra 

யை யுண்பெண்ணினாரென்று கூறுவர். பாணினிக்சு வடமோழியை 

யும், அகத்தியருக்குத் தென்மொழியையுஞ் செவபெருமான் &__ 
தீரூளினமையால்) அ௮வரருட்பரிசால் ௮ம்முனிவ ரிருவரும் அவ 

ருபாஷைகளையும் உல௫ற் பிரகாசப்படுத்தினரென வறிக. இதனா: 

அர்தப்பாஷைகளுக்குச் சிவபெருமானே வக்தாலும், பாணினி ௮. 

த்திய ரிருவரும் பிரவக்தாக்களு மாயினர். இம்மரபறியாமல் தமிழ் 

ப்பாஷையைச் சூத்திரபாஷையென்பது சூத்திரப்பிராயர்கட்கே ௪ 

றக்கும். ௮கத்தியமுனிவரே ௮.து செய்தாரென்றவிடத்தும் ௮வர் 

சூத்திரராயிடினன்றோ ௮வர் பாஷைக்குஞ் சூத்திரத்வம் ஸம்பவிக் 

கும்? அவரைப்போலவே முனிவராக பாணினியார் செய்தது சூத் 

திரபாஷை யாகாதபோது ௮கத்தியர்செய்தது மாத்திரம் என் சூத் 
திரபாஷையாகும்? ௮ம்முனிவர்தம்முள் ௮கத்தியர் பெருமையைத் 

தேவியே பெருமாளுக்கு எடுத்திசைத்தமையானும், ௮தலுள், ௮௪ 

தீதியர் சவனாரிடர் தமிமுபதேசத்தைப் பெறுவதன்முன்னரே தமி 

ழ்ப்பாஷை யுண்டெனவும்; ௮து வழங்கியிருக்தராடு தமிழ்சாடெ 

ன்று பெயர்சொண்டிருந்த தெனவும பெறப்பட்டமையாலும், ௮௪ 

தீதியர் பெருமை வேறு எந்தமுனிவருக்கு முண்டா காமையாலும், 
(வட.மொழியினும் ஆசிரியர் பாணினியார் தொல்லா?ரியர் சூத் திரல்களுட் ச 

லவற்றைச் தம்முடைய சூச்இிரங்களா லெடுத்தோதி மறுத்து வேபுவிதி கூ. 

துவர். அவர் சூத திரஙகளுட் சிலவற்றை ஆசிரியர் வரருசியா ரெடுத்சோதி ம 

றுத்து வேறுவிதி கூறுவர். ௮வ்விருவரையு மோரோரிடங்களி னாிரியர் பத 
ஞ்சலியாரெடுத்தோதி மறுத்து வேறுவிதி கூறுவர், ஆசிரியரகத் இயனார் கொ 

ல்சாப்பியனார் பதஞ்சவியார் மு.சலாயினாரு மொரோவழி யய்வாறு மயங்கிக் 
கூறுபவாலோவெனின், ௮வர்சவச்சான் மனந்தாயராய் முச்குணங்களையுங்க 

டச். து இறைவனருள் பெற்றுடையராகவி னன்னரல்லரென வுணர்க.) என 

மேலோர் ௮கத்தியரேற்றம் புலப்படுத்துமாற்றானும்௮வர் முகமா 

கப் பிரகாசத்தை யடைந்த தமிழ்ப்பாஷை பாணினிமுகமாகப் பி 

ரகாசத்தை யடைந்த ச8ர்வாணத்தினுஞ் றர ததாகவே யாவருங் 
கொண்டிடுவர். (தாழ்க்தது வட£ழெல்லை யுயர்க்தது தென்மேற்கெல்லை-சூ 
ழ்க்ததுகண்வொனோர் தொழுதுனைப்பரவியைப -வூழர் இிமெரவம் பூண்டோ 

யொருஉனின் ஜெொப்பானஙகே-வாழ்ர் இடவிடுத்தாலிக்த வையரேர்கிற்குமெ 
ன்றார்.) எனவும், (பைத்தலைபுரட்டுமுன்னீர்ப் பெளவமுண்டவனே யெம் 
மை-யொத்தவனனையான்வாழ்க்கைக் குரியளாகயெவுலோ்பா - மு.த் இரை.பிம 
வான்பெற்ற முடழ்முலைக்கொடியொப்பாளென் - நத்திருமுனியைரோக்டு 

யாயிடைவிடுத்தாயன்றே) எனவும்) (விடைகொடுபோவானொனறை வேண் 

மூஞனேகுந்சேயர்-தொடைபெறு.நிழ்காடென்று சொல்லுபவர் தராட்டி-னி



ி)ம சித்தாந்தாத்தாகாம். 

டைபயின்மனித தரெல்லா மின்.றமிழாய்ச் துகேள்வி-யுடையவரென்பகேட்டா 
ர்ச் குத் 2ரமுரைத்தல்வேண்டும்) எனவும், (சித சமாசகலவந்தச்செர் தமிழிய 
தூறன்னை-யத்தனே யருளிச்செய்தி யென்றனனனையான்றேற- வைத்தனை 

முதனூறன்லை மற்றதுதெளிர்தபின்னு - நித்தனேயடியேனென்று நின்னடி 
காண்ப தென்றான்) OT OT OY 5 திருவிளையாடற் புமாணத்திற்போந்த வு 

ண்மையானுமறிக, இவவர்த்தத்தைக் கொண்டிருக்கும் மூலமாகிய 

ஸ்ரீ ஹுலாஸ்ய மாஹாத்மியத்தில் பரீகண்டநாத பகவந் ஸ்ரீமத் 

கைலாஸகாயக, த்வதாஜ்ஞயா கமிஷ்யாமி மஹாந்தம் மலயாசலம்; மயி 
தத்ர கதேஸர்வே தத்ரத்யா த்ராமிடாஜகா:, ஜ்ஞாதும் த்ராவிடசப்தாம் 
ஸ்ச பவிஷ்யந்தி ஸமுத்ஸுபகா:, தேஷா மப்யுப? தசாய மமவிஜ்ஞாஈ 

ஹேதவே, மஹ்யம் த்ராவிடஸ-ஒத்ராணி லஹசோபதிசப்ரபோ, இத் 
யகஸ்த்ய பீரார்த்திதே ஸர்வஜ்ஜே௩ த்வயாததா, உபதிஷ்டாரி ஸ-9 
தீராணி தஸ்மை கலசஜந்மரே, பார்விஜ்ஞப்தி மகரோத் பவந்தம் ப்ர 

திகும்பஜ:)பவத்தர்சு மஸ்மாகம் பவிஷ்யதி கதாபுஈ??? என்று பெறப் 
பட்ட வசனங்களையும் பரியாலோடத்திடக. இவற்றுல், திராவிடத் 

OF HES Sut உண்டுபண்ணினாரென்பது அடிபட்டுப் போய்விட் 

டது. வேதத்தைப் பிரகா சப்படுத்திய வியாஸபகவானை வேதத்தை 

ச்செய்தவரென்று கூறுதல் சு.டாவா றுபோலத் திராவிடத்தைப் பிர 

காசப்படுத்திய ௮கஸ்தியபகவானைத் இராவிடத்தைச் செய்தவரெ 

ன்று கூறுதல்கூடாது. வேசத்தைப் பிரகாசப்படுத்தியதுகொண்டு 

வியாசமுனிவசை வேதவியாஸர் என்றபடியே தமிழைப் பிரகாசப்ப 

டுத்தியதுகொண்டு அ௮கத்தியமுனிவரைத் தமிழ்முனி என்று மே 

லோர் அதித்திவர். இதுவே பாணினியாரிடத்.அஞ் சிறக்கும். 

இத்துணைச் சிறப்பின தாய் விளங்குர் திராவிடம் ஏனைப்பாஷை 

கள் போலாது ௮காதிஹித்தமா யுளதென்பதற்கும், ௮தன் peed 

லக்கணமே யன்றி வழிநூல் சார்பு நூல்களாக வந்த தொல்காப்பிய 

முதலியனவுங் கேவலம் ௮ராதி யென்பதற்கும் (சான்கு கூறுமாய் ம 
ஹறைர்தபொரு ஞமுடைமையா னான்மறை யென்ருர். ௮வை தைத் திரியமும், 

பெளடி.கமும், தல்வராகமும், சாமவேதமுமாம். இணி இருக்கும்-யசுவும்-சாம 

மும், அதர்வணமும் என்பாருமுளர், ௮து பொருச்தா.த. இவரிர்நூல் செய்த 
பின்னர் வேதவியாதர் சில்வாழ்நாட் சிற்றறிவினோ ர௬ுணர்தற்கு நான்கு கூற 

சச் செய்தாராதலின்) என்று தொல்காப்பிய வுரைச்சிறப்புப் பாயிர 

த்தில் நச்சினார்க்னியார் கூறியதே நிதரிசனமாகும். வியாஸர் வேத 
தீதைப் பிரகாசப் படுத்துவதன் முன்னரே திரணதாமாக்னி யென் 

லும் ௮கத்தியமாணாக்கர் தொல்சாப்பியஞ் செய்தாராயின், ௮வரு
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க்கு மூலமாகிய ௮சத்தியர்செய்த முதனால் எக்காலத்த தாகவே 
ண்டும் ? அகத்தியருக்கு ௮தனைச் சிவபெருமான் உபதேசித்தருளி 
யகாலம் பார்வதியாரது திருமணஸரந்தர்ப்பமே யாகையால் அதிக 
பிராசீனத்வமும், மங்களத்வமும் அதற்கு ஹித்தக்ன்றன. அதற் 

கு முன்லுர் தமிழ்சாட்டின் பிரஸம்மை ௮கத்தியராற் செய்யப்ப 

ட்டமையாலும், சிவாகமங்களில் சிவபூஜாசாலத்தில் திராவிடஸ்தோ 

த்திர பாராயணங் கேட்கப்படுசன்றமையாலும் ௮ருள்வடிவமாயெ 

தமிழ்ப்பாஷையினது தன்மைக்கு எவராலும் மஹிமைசொல்ல மு 

டியாது. சர்வாணமூகர் திராவிடமுஞ் வெபெருமான் அருளிச்செய்த 

னவே யாயினும், அவ்விரண்டும் ௮ப்பரமபதி யருளிச்செய்த வேத 

சிவாகமங்களையே முறையே ஒத்திருக்கின்றன, வேதத்திலுஞ் சவா” 
கமர் தெளிவாயிருத்தல் போலவே க8ீர்வாணத்திலுர் திராவிடம் தெ 

ளிவாயிருக்கின்றது, இதத் தெளிபாஷையைப் புண்ணியக்குறைவு 

டையாரே குறைந்த பாஷையென்று குரைப்பர். சீவாகமங்களை நி 

க் திக்கும் பாஷண்டிகளு முளராகையால், அப்படியே Boris 

தை செய்வாருமுளர். சிவாகமத்தில் ௮ன்புபாராட்டத் தக்கவரே 

திரமிடத்திலும் ௮ன்புபாராட்டத் தகுதியினராவர். ஆகையால், தி 

ராவிடறிந்தை செய்வாரை மேலோர் ஓர் பொருளாக மதியார்! ம 

தியார்!! 

வேதத்தில் ௮றம்-பொருள்-இன்பம்-வீடு என்னும் புருஷார் 

த்தங்களைச் சொல்லிலும், மூடிவாகியவீடு ௮திகமாகசசொல்லிய 

முதன்மூன்றைக்காட்டிலு மற்பமாகி ௮வற்றின் மறைந்து கிடக்கு 

ம். சிவாகமம் வீடொன்றினையே அதிகமாக விரித்துச்சொல்லும். மு 

தன்மூன்று தருமங்களுந் தாமஸராஜஸங்க ளதிகரித்து ஸத்வங்கு 

றைந்து வெளியாகும். வீடு ஒன்றுங் கேவலம் ஸத்வமாய் நிற்கும். 

இதனால், முதன் மூனறு தருமங்களைச் சொல்லிய வேதத்தில் தாம 

ஸராஜஸங்களோடு அ௮ற்பஸத்துவமும், முடிந்த வீட்டையுணர்த்.து 
ஞ் சிவாகமங் கேவலம் ஸத்வமயமுமாக விளங்கும். இவ்வாறே Sr 

வாணம்-திராவிட மிவ்விரண்டிடங்களிலுங் கொள்க, திராவிடம் ஸ 
தவபாஷையாதல் கொண்டே ஞானஸம்பந்த வள்ளல் கீர்வாணத் 

தைவிட்டுத் திராவிடத்திற் றிருவாய்மலா்ந்தருளினர். இந்த ders 

த்தால் வேதசிவாகமங்களிரண்டும் ஸமப்பிரமாணகங்க ளானகிடத் 
அம் வேதத்திலுஞ் சிவாகமம் சிறந்திருப்பது போலக் சர் வாணத் த 

சாவிட மிரண்டும் ஸமமரியாதை யுடையனவேஜும், . சர்வாணத்த
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லுக் திராவிடம் ௮ திகமரியாதை பெற்றிருப்பதெனவும், அப்படி. 

யே சீர்வாணவேசம் திரவி_வேத மிரண்டும் ஸமமரியாதை யெய்தி 

னவேனுங் சர்வாண வேதத்திலுர் தரவிடவேதமே சிறந்திருப்பதெ 

னவுர் தீர்மானிக்கப்பட்ட௮. 

இன்னும்; *த்வதங்கஸம்பவாவர்நா ஆதிஹாந்தால்ச வாங்மயா? 
ஜரிஷ்யந்தி மிதோபின்னை ராகாரைஸ் ஸ-பதியோபுவி; அகாரருபீபக 
வாக் ஸர்வவ்யாமீ ஸதாசிவ, தேஷாஞ்ச ஸுபதியாம்மத்யே பவத்வே 
Si SOFT, ஆஹத்யைகோகஈ பஞ்சாசத் ஸங்கிகஸ் ஸத்கவீச்வரா5 
ஸந்தஸ்த்வதங்க ஸ்ம்பூதாஸ் தேத்ராவிட கவீச்வரா:”” என்று ஸ்ரீ ஹா 

லாஸ்ய மாஹாத்மியத்திற்போந்த வசனங்களைக் கொஞ்சம் யோடி 

ப்பாம். இவற்றுள், பிரஹ்மாவினது சாபத்தையடைஈது ஸரஸ்வதி 

யானவள் தனது £ர/வாண பாஷாருபத்தை மாற்றிக்கொண்டு தமிழ் 

ப்புலவர் நாற்பத்செண்டீராகப் பிறந்து தமிழ்ப்பாஷையைக் கற்று 

ச்சிறந்த மான்மியம் வெளிப்படுகின்நமையாலும், ௮ப்புலவருட்ட 

லைமை யெய்திய சேன் தமிழிலக்கணங் கற்குமாற்றல் போதாது மய 

ல்கி அகங்கரித்தவழி அவலுக்கு அகத்திய ரவ்விலச்சண முபதேசித் 

சீ.து வேறோரிடத்திற் கேட்கப்படுகின்றமையாலும் €ர்வாணபாஷை 

யைக் காட்டிலுந் திரவிடபாஷைக்கே கெளரவஜஞ் இறத்திருக்கின்ற 
த, சாபம் ஸரஸ்வதிக்?க வந்தமையால், ௮தைக் சர்வாணத்துக்கு 

மாத்திர மேற்றுவது கூடாது. அவளுடைய அம்சமாகிய திராவிட 

தீதுக்கு மேற்றுவது உசதமெனின், திராவிடத் துக்கு எழுத்தெல்லா 

ம் முப்பதே யாகையாலும், சாபத்தாற் பிறந்த வெழுத்துக்கள் நாற் 

பத்தெட்டாகையாலும் சாபமெய்தியது சர்வாணமென்பதே ஷித்த 

ம். காற்பத்தெட்டில் முப்பதும் ௮டங்கலால், அ௮ண்டமையுமெனி 

ன், எ-ஓ-ழ-ற-ன இவை அ௮டங்காமையாலும், காற்பத்தெட்டும் மு 
ப்பதையுமே கற்றுக் காலங்கழித்தமையாலும் ௮துகூடாது, என் 
னை; கீர்வாணம் உயர்ர்ச பாஷையாகையால் சாபத்தாலிழிர்து இழி 
நீதபரஷையைக் கற்றதெனின், சாபமடைந்த பாஷையை இழிவற்ற 

தெனவும், சாபம் அடையாத பாஷையை இழிர்த தெனவுங் ie i 

வத எங்கனம் ? தமிழ்ப்பாஷையைக் கற்றதனானே இர்வாணத்துக் 

குச் சாபம் நிவாரணமாயினமையால், ரேவாணத்தினுந் திராவிடம் 

சிறக்ததென்பதே ஷித்தமாயிற்று. என்னை, திருவிளையாடற் புரா 

ணத்தில் “தொக்க வாரியமுமேனைச சொற்பஇினெட்டுமாய்ந்த”” என்ற 

தெனின்; ௮.து கலைமகள் ஸர்வபாஷாரூபிணி யென்பதைக் காட்டி
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யது. ஆண்டு, க்கசென்சலை நுண்டேர்ச௫ப் புலமையிழ் தலைமைசார்ர்சா 
ர்” என்ற?த முக்கியம், இதனை வலியுறுத்துமாறு, ஈஸ்ரீஹாலாஸ்மே 

மஹாஸ்தானே ஸுந்தரேச்வர ஸத்புரே; ஸம்பூய த்ராலிடாக்ஸர்வே 
கவித்வாதிசயேசச”” எனவும்; ₹சிவார்ச்ச௩ பராநித்யம் சிவதர்ம பராய 
ணா”,த௯டா த்ராமிடபாஷாயா மத்யந்தம் நிர்மலாசய:”' எனவும், ஷி. 
ஹாலாஸ்ய மாஹாத்மியத்தில் அடுத்தடுக்துவரும் பிரயோகங்களை 

யுங் சண்டுதெளிக. 

இத்.துணை ச்சிறப்பு வடபாஷைக்கின் று; தமிழ்ப்பாஷைக்கு ஸ்ரீ 

சிவபெருமானே மு.தலாசிரிய ராயினாரன்றி முருசக்கடவுளு மாரி 

யத்தலமைதோன்ற வகத்தியனார்க் கோர்காலத்திற் றமிழறிவுறுத் 

தினாரென்பது ஆன்மோர் மதமாதலால். (தமிழ்சாட்டிற்கு வடக்கட்பிற " 

வெல்லையு முளவாக வேயகடத்தை யெல்லையாகச் கூறினார். ௮சத்தியனார்ச்கு 

த் தமிழைச செவியறிவுறுத்த செக்தமிழ்ப்பரமாசாரியாகிய ௮றுமுச்சடவு 

ள் வரைப்பென்னு மியைபுபற்றியென்பது.) எனச் சிவஞான முனிவர் ௯. 

நினர். ௮ன்றியும; தமிழ்ச்சங்கபரிபாலனம் உல னடைபெற்றதன் 
றிக் சர்வாணஸங்கம் ஈடைபெற்றதின்று. முதற்சங்கம்-இடைச்சங் 

கம். கடைச்சங்கங்களில் ௮ச்சங்கத் தலைவர்களா யெழுந்தருளி யிரு 

ந் தவர்கள் ஸ்ரீசிவபெருமான் - முருகக்கடவுள் முூதலினோரே யாகை 

யா லின்ன சிறப்பெய்திலாக் சர்வாணத்தைத் திராவிடபாஷையி 

லுயா்ர் ததெனக்கோடல் யாண்டிசையும்? இத்தகையதமிழ் ரவா 

ணத்தை மூலமாகக்கொண்டு பிறந்ததென க்குழறலும் யாண்டுப்பொ 

ருந்தும்? இகனால, திராவிடச்துக்குங் சர்வாணம் மாத்ருபாஷையெ 
ன்றது தவருயிற்று, (சமிழ்மொழிப் புணர்சசிக்கட்படுஞ் செய்கைகளும், 

குறிமீளும், வினைக்குறிப்பு, வினைத்தொகை முதலிய சிலசொல்லிலச்கண 
களம், உயர்திணை ௮ஃறிணை முசலிய சொற்பாகுபாடுகளும், ௮சம்புறமெ 
ன்னும் பொருட்பாகுபாடுகளும், குறிஞ்சி வெட்9 முதலிய தஇணைப்பாகுபாசெ 

ளும், அவற்றின் பகுதிகளும், வெண்பாழமுதலிய செய்யுளிலக்கணமும், இன் 

ஜஞோன்னபிறவும் உடமொழியிற் பெறப்படாமையானும்.) எனத் தொல்கா 

ப்பியச் சூத்திரவிருத்தியிற் சர்வாணத்திற் றமிழடங்காமையை வி 
ளக்கிெயவாற்றானுர் திராவிடத்தினது ஸ்வாதர்திரியம் வெளியாயிற் 

று, சர்வாணமுர்தமிழுர் சம்மிலொத்துத் தனித்தனி விளங்கு முத 

ல்களும், பெருக்கமுடையனவுமாதலை சடி.விருத்திகிற்ரானே (இந்தி 
ரனுக்குப் பிருச.ற்ப தி இலைவழு ௮அவைவமழுவில்லனஷென வடமொழிசளைத் த 

னித்தனி யெடுத்தோதலுாறார்க்குத் தெய்லயாண்டி. லாயிரம்யாண்? செ 
ன்றது, சென்றுஞ் சொர்கண் மூடிந்திலவென மாபாடியத்து ளாிரியர் ப 

தஞ்சலியா ரெடுத்தோதினார். த.௮ிழ்மொழி.பு மங்லாறு பெருகிக்கடத்தவின்?



சித்தாத்தாத் சாகரம்: 

அவலை இலைவமு இவைவழுவில்ஐன வெனக், தினித்தனி. யெடுத்தோ சப் 
பன முஜி.வுபெருது,) என விளக்தியிருக்னெறமையானுக் செஞிர்தி 
புவர மேலோர் 

சிலரேவாண வெழுத்தக்களும், சிலரே வாணமொழிகளுந் தமி 
ழில் வர். துகூடும். அவ்வாறு சர்வாணத்இல் தமிழெழுத்தக்களும், த 

மிழ்மொழிகளுஞ் சென்று கூடுவதின்றெனின் இதற்கு கிடைகூறு 

அம். ௮அகரத்தினமுன்னர் இகரமும், யகரமெய்யுச் தம்முளொத்து 
ப் பொருந்தினுல் ஐ என்லும் எழுத்துண்டாமெனவும்; ௮கரத்தின் 
முன்னர் உகரமும், வகரமெய்யு தம்முளொத்துப் பொருந்தினால் 

ஒள என்னும் எழுத்துண்டாமெனவும் வடநாலார் ஸந்தியக்கர வி 

லக்கணங் ௯ ற௮ுதலாலும்; (மொழிர்சபொருளோடொன்ற வவ்வயின் மொ 

ழியாததனை முட்டின்று முடித்தலென்னு முத்தியான் ௮கரச்சூடறும் இகரச் 
கூறுச் சம்மூள்ளொத்து "எக் ரமொலீக்கும். ௮கரக்கூறும், உகரக்கூறுர் தம்மு 

சொத்து ஒசரமொலிக்கும்எனவுங்கொள்க.)என ஈன்னூல் விருத்தியுரை 
மிற் காண்டலானும், (௪-ஒ) என்னு மொலிகள் €ர்வாணத்தன வன் 

ரூகலாலும்) இவவிரண்டிலுள் (ஒ) என்பது ௮கர உகரங்களா 

இப பிரணவத்தின் கூறுகன்றமையாலும், இர்ச வியவஸ்தையால் பி 

சணவமான து திராவிட மாடஏன்றமையானும், ரோவாணவேதமானது 

தமிழையே மூலமாசக்கொண்டதென யாம் சாதிக்கப்பின்னிடேம். 

என்னை, (ஐ) என்னு நெடில் கீர்வாணமாதலால் ௮துவே ௮ங்கமை 

யுமெனின், ௮ற்றேல் ௮சர உகர மசரங்களாலாகியது பிரணவமாகி 

ப ஓம் என்றது பொய்யாம். **அகாரம் ப்ரஹ்மாணம் காபேள வுகாரம் 

விஷ்ணும் ஹ்ருதயே மகாரம் ருத்ரம் ப்ருமத்யே ஒங்காரம் ஸர்வேச்வரம் 
த்வாதசாந்தே'” எனப்போந்த உபகிஷத்துக்கும் விராதமாம், இத 

னால், ஒகரம் தமிழாதல் சாதிக்கப்பட்டது, (ஒ)என நீண்டதும் இக் 
கீ ஓகரமே யாகும். (ஓ) என்னுந் தமிழெழுச்தினத நெடிலைகிட்டு 

(ஓ) என்னும் வடசெழுத்தையே அண்டு ஸமர்த்திக்கமுடியாது, மு 

டியுமெனின், பிரணவததுக்குச தோஷமுண்டாகாமல் சாதிக்கக் 
GLA, 

என்னை, (௮-இ) என்பவும், (௮-௨) என்பவும் வடவெழுத்.த 
க்களாகையால் அவற்றின் ஸந்தியக்கரக்களாயெ (௭-ஓ) என்பவும் 
வடவெழுத்துக்களேயாம். ௮தனால் ௮வை தமிழிலுள்ள (௪-ஒ) எ 
முதீஅக்களன்ரு மெனின், €ர்வாணக் தமிழொலியாசுத்திரிதலால் 
விபசரிக்கும், விபசரிபாமையை விரும்பின், ௮ - இ.ஃ௨ என்பவை



ஊைப்$போல ௪.௨ஓ உள்ன்பவைக்ளையும் அந்திப் “மித்திலன் ச் சத 

லாவ்சரங்களாசுக்காட்டி காட்டவேண்டும். அங்கள் மிஜு.ஸ்க்யிக 
௮௮ விபசரித்தது ஸத்இிபம். இர்தவிபசாரதோஷத்தை மாற்றமா 
மிங்சே யோர் பரிகாரங்கூறுகன்றாம். என்னெனின்; (௭-ஒ), என்பன் 

திராவிடத்தின் சிறப்பெழுத்துக்க ளாகலாலும், எகரத்தில் அசத்த 

ம் இகரமும்) ஓகாத்தில் ௮காமும் உகரமும் நிலைபேரகலாலும், 

(ஓ) என்னுர் தமிழெழுத்.துக்களைப் போலவே அவற்றின் அந்தர் 

க்கதங்களாகயெ (௮-இ-௨) என்பனவும் தமிழெழுத்துக்களே யா 
கும் என்று கூறுவ?தயாம். இதனால், (௮-இ-௨-௭-ஓ) என்னுங்குநி 

ல்களும் இவற்றி னெடில்களும் கேவலந்தமிழேயாட) இதினின் றுஈ 
தானே &ர்வாணம் பிறந்து விர்த்தியடைக்தது என்று கூறுவதிலுங் 
குற்றமுண்டாகாது. சிவனுடைய ௮மிசமே சக்தியானாற்போலத் த 

மிழிலுடைய ௮மிச3ம €ர்வாணம் ஆயினமைபறிக, இவ்வுண்மை 
யால், சர்வாணதிராவிடங்களை முறையே மாத்ருபாஷை பித்ருபா 
ஷைகளென்று கூ.றுவதஞ் சிறக்கும். €ர்வாணததை மாத்ருபாஷை 

யென்று யாவருங்?காடலாலும், ௮ங்கனங்கோடல் பித்ருபாஷை 

இல்வழி ௮மையாமையானும; ௮து மேல்வியவஸ்தையால் திராலி 

டமேயெனச் சிறந்தமையாலுல் €ர்வாணத்தை மாத்ருபாஷையெ 

ன்று புகழ்வதும், €ர்வாணம் திராவிடத்தி லுபகாரத்தை வேண்டா 

து என விதப்பதும், வாணம் திராவிடத்துக்கு உபகரியாகிற்கு 
மென வியப்பதும் ௮வலமாயின. இர்வாணமானது தமிழுக்குபகரி 

தீதல் நாயகன்மாட்டமைநர்த ௮வனது துணைவியி லுபகாரத்தையே 

மாலும், ௮வன் றுணைவி3யோடிருப்பிலும், ௮வளை நீங்கியிருப்பினுள் 

குறைகூறபபடான், ௮வவாறே £ீர்வாணச்திலுதவி இல்வழியும்,உள் 

வழியக் திராவிடத்துக்குத் தாழ்வும் உயர்வும் உண்டாகா, நாபகன 
து பிரிவைபடை் ச சாய௫க்கு ஜர் உலனுஞ் சிறவாமைபோல, திரா 
விடத்தினது பிரிவை யெய்இன், கீர்வுணமும் ௮தனாலாய வேதமு 
ம் பயனிலவாக முடியும். 

அற்றேல், வேதசிவாகமங்களைச் சிவபெருமான் தீராவிடத்திற் 

கூருமல் சர்வாணததிற் கூறியதென்னையெனின், இது மயக்கவினா 

வென்க.மேலிடத்தில் வேதத்துக்குப் பீஜமாகிய் பிரணவத்தைத் தி 

ராவிடமென்று சாட்டினாம். ஆரம்பத்திற்ருனே திராவிடம் கரதலா 
மலகமெனகச் காண்டலால், இஃதறியாது கடாவுவாரை மயக்ககினா 

வுடையரென்றாம். வேதமான அ (அநந்தாவைவேதா*) என்ற வசன்ப 
11



ஹீரா இக்தாந்தாத்நாகரம். 

ரியாலோ சனையால் அரந்தமாயுளதென்பதுஷித்தம், ஏல்வரக்தம் F 
ர்வாணம்-திராவிடமென் லு மிருபகுதியி லடங்கிவிரியும்,வாணவே 
தங்களைப்போலத் திராவிட.வேதங்களுஞ் சிவனுடைய திருவாக்குச 
ளே. கீர்வாணவேதமான பின்னர் வீஷ்ணுவாயிலாகவும், பிரமன் 

வாயிலாகவும், வியாதன் வாயிலாகவும் வெளிப்பட்டு, ௮ன்னோரை 
அக்கயோர்களெனக் கொண்டபடியே திராவிடவேதமான.து நால்வ 

ராசாரியர்களை ஆக்யோர்க ளெனக்சொண்டு விளங்கியது. இதனா 

ல், திராவிடவேதம் சவனாற் செய்யப்பட்டதின்று எனக்குறைகூறி 

ug இரர்துவிட்டது. வேதாரண்யத்தில் வேதங்கள் வொர்ச்சனை 

செய்து மூடிப்பபோனகதவை அப்பர்சுவாமிகளது தேவாரம் திறந்த 

அம், ௮தனைமீண்டும் பிள்ளையாரது தேவாரம் மூடியதுமாகய வுண் 

மையே திராவிடவேதம் சரவாணவே;த்திற்கு வேறல்லாததை விள 
க்கியது. வேதங்கள் யாமடைத்தகதவை யாமே யீண்டடைந்து தி 

றக்கக்கடவே மென்றபடி. மீண்டுமாண்டெய்தி முன்செய்த nace 

கங் கெடாவழித் தாமேதிறந்தன வென்பதே யமையும். இதனால், 

வேதமே மூடியது வேகமேதிறந்தது என வேதத்தி னாதிக்கந் தோ 

ன்றக் கூறுவர் மேலோர். முன்கூடியது சர்வாணவேதமும்; பின்றிற 
ந்தது திராவிடவேதமு மெனலமைவுடைத்து. வேதமானது கதவை 

ப்பிணித்து ஸங்கேதஞசெய்து போனதெல்லாந் திரமிடபாகத்தாலா 

ய தனது வியாபகதகதைப பின்னர் விளக்கற் பொருட்டேயென 

மேலோர் கருதாநிற்பர். அன்றியும், திரவிடவேதமே மூடியது, ௮ 

துவே இறந்தது எனவுங் கொள்ளாஙிற்பர். திரவிடவேகதம் பூசித்த 

காரணம் பற்றியே வேதாரண்யப் பெயர் வியக்தமாயிற்றெனவும் வி 

தவாநிறபர், இவவமைஇகளை நோக்கின், ஏன் வேதங்களைச் சிவபெ 

ருமான் திராவிடத்திற் சொல்லவில்லை யென்றெழுங்கடாக்க விறை 

பெற்றொழீயும். இன்னும் எமபெருமக்க ணால்வராசரரியர் திருவாக் 

கூகளின் பெரும்பகுதி ௮ப்பிரத்யக்ஷமாயின வென்றாற்போலத் த 

மிழ்ச் சங்கத்தைக் கடல்கொண்டு போனவழி, ௮ளவிறர்ச Bored 

ட groser yoSy summpuorGer Auer gun ஹித்சமாகலான், தி 

ராவிடததில் வேதடலாகமங்கள் முன் செய்யப்படவில்லை யென்று 

வாதிடல் விணாயிற்று. “செப்புத் தரிர்த திருஞான சம்பந்தர் செய்ததமி- 

ழப்பத துளபதி னாறாயிரர் தமி ழப்பர் தமி-ழொப்பத்றநாற்பக் தொன்பதினாபி 

ச மூரர்தமிழ்- முப்பத்தேழாயிர மென்றேமுனி௰ர் மொழிர்தனரே”” என்ற 
அபியுக்கா வசனப்படித் திருஞானஸம்பகத சுவாமிகள் பதினாருயிர 

ம பதிகமும், ஸ்ரீமத் அப்பர்சுவாமிகள் நாற்பத் தொன்ப தினாயிரம்



்சார்யப்பிரஙாவம், ௮௪ 

பதிகமும், ஸ்ரீசுச்தரமூர்த்இி சுவாமிகள் முப்பத்தேழாயிர்ம் பதிசமு 
ம் அாரளிச்செய்தனர்களாக மேலோர் சணிப்பர், இப்போதுள்ள 
மூவர் பதிகங்களின் மொத்தம் (௭௯௭) ஆம். ஆகையால், எஞ்சும் 
வ அப்பிரத்யசஃமாயினமை கொண்டு அ௮ன்னோரால் ௮வை ஓதப் 

பட்டனவன்றென யாவர்கூறுவர்? ௮வைகள் அப்பிரத்யக்மாகப் 

பெருமான் நிருவுள்ள மிசைந்தவாறே சங்கங்களின் மருவியிருந்த 

அகாதிரால்களும் ௮ப்பிரத்பசஷூமாக அவர் திருவுள்ள மிசைந்தன 

ர். கீர்வாண வேதத்திற்ருலும் யாவும் பிரத்பக்ஷமன்று. ௮ரேகீவுப 
நிஷ்த்துக்க ளப்பிரக்யக்ஷமாயிருத்தலும், அப்படியே மூலாசமங்க 

ள் மறைந்து டெத்தலும் யாவருக்கு மொப்பாகைபால், அவற்ஜோடு 

தானே சேர்ர்து ௮ளவிறக்௪ திராவிட. நால்கள் மறைஈது போயின 

மையால், திராவிடம் பழமை பெற்றதன்றெனவும், ௮தில் விசேட. 

ால்சள் கூறப்படவில்லை பெனவும் பிரமிப்பது ௮றியாமை3யயாம். 

€ர்வாணவேதம் வடக்கேயன்றிச் தெற்கிலும் வழங்கும். தி 

ராவிடவேதம் வடக்கில் வழங்காது எனின், வேதம் எல்லாச்சமயிக 

ட்கும் பொது. சிவாகமம் சைவர்க்கே இறப்பு. இதனால் வேதத்திலு 
ஞ சிவாகமந்தாழாது. வேதம் பலருக்கும் பொதுவாதலின் விபசரி 

க்கும். சிவாகமம் சைவருக்கே யுரிததாகலின் விபசரியாக. கீர்வா 

ணவேதம் திராவிடவெல்லைபை யடைதலால் வடகலை யென்னும் போ 

தோஷிக்கும். திராவிடவேதம் சர்வா வெல்லையை யடையாமையா 

ல் தென்கலை யென்னும்பேர் நிலைக்கும். வடசலையானது தெனகலையி 

லுஞ் றெப்புடைமையால், தென்றிசைக்கு ௮.ுக்கிரகிக்க வர்ததெ 

னின்) வடதிசைமுழுதும ௮ருக்கிரகத்த பின்னரன்றோ தென்றி 

சைக்கு வரவேண்டும்? வடதிசையில் சேவலம் மிருகபிராயர்களே 

௮ தஇிகமாகையால், அத்திசைப் பாலதாகிய வேதமும் வடக்கெல்லைப 

பாலனவும், முதல் வருணத்தார்க்கே யுரியனவுமாகையால், ௮ வை 

பிராஹ்மனா பரிக்ருஹீதமாம. அதனால், கீர்வாணப[ஷை பிராஹ்ம 

ண பாஷையாம். அத்தகைய பிராஹ்மணார்கள் தக்ஷிணததை ய 

டைந்தவாந்தரம் ௮ன்னோது பாஷையும; வேதமுர் திரவிட தேக 
த்தில் பிபாசுரியமாயின. திராவிடம் பிர ரஹ்மணாக்கு ௮வ௫யமன் 

௮. அதனால்) திராவிடபாஷை பிராஹ்மண பாஷையாகாது, அது 

சூத்திரபாஷையே என்றுசாதிப்பாரெனின்) அதற்கு விடைகூறு த 

ம. வடதிசைப்பாலாரும், சீர்வாண வேதத்துச்குரியாரும் அவ்வடத் 

சைபைத்தாண்டித் தென்றிசைச்கு வர ரவ(றென்னை? வடஇசைய்



௮௮ தித்தாந்தாத்நாகரம், 

லுள்ளார் யாவரூம் பிராஹ்மணரும்) தென்றினசயிதுள்ளார் யாவ 

Ge சூத்திரருமென்று எங்கே கூறப்பட்டுள்ள த? ஐர்காலத் இற்ரூ 
னே பிராஹ்மணர்கள் தென்றிசையை யடைந்தாரெனின், அதற்கு 

முன்னர் பிராஹ்மணர் ௮துக்சரஹமின்றிச் சூத்திரர் எப்படிப் மி 

ஹைத்தார்கள்? திராவிடத் அக்குரிய சூத்திரரு மோர்காலத்திற்ரூ 

னே வடதிசையை யடைந்திருப்பாராயின், ஏவலுக்குரிய சூத்திரரி 

ன்திப் பிராஹ்மணர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள்? தமிழைச் சூத்திர 
பாஷையென்றதனால் யாமிவ்வாறு கடாவினாம். கடாவியகிடத்தம் 

பூர்வபட்சமதத்தை யநுசரித்தேகடாவினாம். எல்லாச்சாதியும் எவ் 

கும் அசாதியாயண்டாகையால்,பிராஹ்மணர் வடபுலத்தாரென்றும், 

சூத்திரர் தென்புலத்தாரென்றும், பிராஹ்மணபாவை கீர்வாணமெ 

ன்றும், சூத்திரபாவை திராவிடமென்றுல் கூறவ.து ௮ஸப்யமாம். 

வடபாஷைக்கும், ௮தனாலாய வேதத்துக்கு மெவ்வளவு மஹிமையு 

ண்டோ, அவ்வளவுக்கு மேலிட்ட மஹிமை திராவிடபாஷைக்கும், 
அதனாலாய வேதத்துக்கு முண்டென்பதை மேல் யாம் பல்லாற்ரு 

னும் பரிஷ்கரித்தோமாகையால், வடதிசையிலுள்ள பிராஹ்மணர்க 
ள் சீர்வாண வேதத்தையும், தென்றிசையிலுள்ள பிராஹ்மணர்கள் 

Siar வேதத்துடன் திராவிடவேதத்தையும் ௮ப்யஹித்.து வர் 

தாரென்பதே ஷித்தம். அப்படியே உபயபாஷைகளையும் பிராஹ்ம 

ணாதிசாதுர்வர்ஈத்தாருங் கற்றுவர்தனர். ர்வாணவேதமான து மந்தி 
ரமாகையால், ௮வ்விலக்கணம் திரவிடவேதத்துக்கு ௮மையாதெ 

னின்; திரவிடவேதர்தானே (மாந்திரம்) என்னுஞ் சொல்லுக்கு வி 

ஷயமாகும். ஸப்தகோடி. மஹாமந்திரங்களே ஏழுதிருமுறைகளாக 
வகுக்கப்பட்டனவென்று திரவிடவேதத்தை ஸத்துக்க எக்ேரித் 

தமையானும், இத்திராவிட மர்திரவாயிலாகவே முதலையுண்ட பிள் 

ளையை யழைதததும்; சுட்டவெலும்பைப் பெண்ணாக்கியதும், வை 

கையைப் பெருகச்செய்ததும், மூகையைப் பேசுவித்தது. மாயெ மக 

மைகள் இறந்தமையாலும் எமது உண்மை நிலைபெற்றது (சொண்ட 

ர்சாதனைச் தூதிடைவிடுத் த துமுதலை - யண்டபாலனை யமைச்தது மெலும்பு 
பெண்ணுருலாக்- கடை தும்மறைச் கதவினைத்திறச்ததுங் கன்னித்- தண்டமி 

ழ்ச்சொலோமறுபுலச்சொற்சளோசாந்நீர்.),என் லுஞ் செய்யுளாலுக் கண் 

டுதெளிக. சரேவாண மந்திரங்களிலுர் திராவிட மந்திரம் yy Reals 

இயைப் பயப்பனவும், கேவலம் ஸத்வ விடட்டமாயினவு மாகையா 

ல், திராவிடமந்திரமே உசிதமாயின வெனவும், பூர்வத்தில் தக்ஷிண 
வரஷிகளா யிருக்க பிராஹ்மணர்கள் சர்வாணத்திலும் ௮இகமாக



ஆசார்யப்பிரபாவம், oS 

தீ திராவிடமர்திரங்களையே 9 og gt oni srOrowaio, sens 
திரலிடவேதங்களே யாமெளவும், திருமந்திரம் என்னும் பெயாதி 

தாகிய திருமூலர் திருவாச்கே இதற்குச் சான்றாகுமெனவும் ஸத். 

க்கள் துதித் துரைப்பர், 

அன்றியும்; ௮து வேதத்திலும் ௮திக ௮ன்பை விளைப்ப தெ 

ன்னு மறுபூதியை ஸாதுக்கள் பலரும் அறிவர். ௮தனை (விஎக்கழை 
ப௫ூர்ச் தமெய்யுடை முச்சண்- சாரணனுரையெனு மாரணமொழியோ-ஆ திச 
ர்பரவும் வாதவூரண்ணல் - மலர்வாய்ப் பிறர் தவாசக த்தேனோ - யாதோூறர் 
தீ தென்குகீராயின் - வேதமோ இன் விழி£ர்பெருக்கி - நெஞ்சசெக்குருகி நி 
திபவர்க்காணகலேம் - இருவாசகமிய கொருகாலோ தின்-சருங்கன் மனமுக் 

கரைர்துகச்சண்கள் - சொடுமணரற்கேணிபிற் சுரச் துநீர்பாய - மெய்ம்மயிர்- 
பொடிப்ப விதிர்விதிர்ப்பெய்தி- அன்பராகுஈரன்றி - மன்பதை யுலகின்மற் 

தையரிலரே) எனப் பெரியாருங்கூறினார். இன்னஸ9ஹேதுக்களால் பி 

ராஹ்மணாதி யெல்லாவுத்தம வருணத்தவருக்கும் ஆதாரமாய் விள 
ங்கும் திராவிடவேதம் ௮ஸத்துக்களுக்கே ௮ராதபணியமாகும். தி 

சாவிடவேதநிற்க,சவாகமங்களை எந்தப்பிராஹ்மணர்கள் ஆசரிக்கின் 

ருர்கள் 2? ௮சரியாமையால் அதற்குத் தாழ்வென்னை ? ஆசரியாதவ 

ர்க்கே யன்றோ தாழ்வுளது ? அப்படியே தமிழ் வேதபாராயணாதிச 

ளிலுங் கொள்க. சவொாகமங்கணிற்க, சர்வாணவேதத்தையாவது பி 

ராஹ்மணர்கள் யாவருங் கைக்கொள்ளுகின்றனரா? அதனால், யா 

ருக்கூத் தாழ்வு ? பிரகருதத்தில் அன்னோர் நீச்சமிலேச்ச பாஷைக 

ளையும், ௮வற்றாலாய ௮வைதிச ஷஹிததாந்தங்களையுமே யன்றோ 

கையாண்டு வருகின்றனர் ? இதற்குக்காரணம் கண்ணுவ கெளதம 

ததீசி துர்வாஸாதிகளுடைய சாபமேயாம். இத்தகையோர் Bard 

வேதத்தை ஓதசாததுகொண்டு௮ ,ற்குத்தாழ்வண்டாகாது. இன்னோ 

ர் சிவனைப் பரமபதியென்று கொள்ளாமையாஷ ௮ப்பதிக்கொரு 

தாழ்வு முண்டாகாசவாறுபோல புண்ணிய முடையார்க்சே கவனி 

டத்தி லன்பும், வேதசிவாகமங்களிற் பற்றும், சவ வைதிசாசார வி 

சிட்டங்களு முண்டாகு மாகையால், ௮ப்படியே திராவிடவேத பா 

ராயண மித்யாதிகளிஅம் ௮றியத்தக்கது. சர்வாண வேதத்,துக்குச் 

சாதியான்மாத்திர மூயர்ந்த பேரும், திரவிட சேதத்துக்குச் சா 

இயோடு சமயத்தாலுயர்ர்தபேரும் ௮திகாரிகளாயினமையால், Bi 

வாண வேதத்துக்குப் பிராஹ்மணரும், ஏனையுததம வருணத்தவரு 
ம் அநுட்டாதாக்களாயினர். (மாணிக்க - வாசகன்புசன்ற மதுரவாசசம்- 
யாவருமோது மியர்கைத்தாதலின் - பொடர்சல கிகர்ச்கும் பூசுரர் ரரன்மறை-



௯௦ சித்தாந்தரத்தாகசம். 

மட்கலரிசர்க்கு மதுரவாசம் - ஒஇன்முத்தியுது பயன் --கேசமேோ்தின் மெ 
ய்ப்பயனறமே) என்ற வசன பரியாலோசணை யாலும் ௮: விளங்கும். 

இதில் £ர்வாண வேதத்தினால் இம்மை மறுமைப்பயலும்) திரவிட. 
வேதத்தினால் வீட்டின்பயலும் உண்டாமென்று வெளிப்பட்டமை 
யால, தரவிடவேதத்தை (உபகிஷத்பாகம்) என்றறிவதே ஹித்தம். 

ஈ - எறும்பு - பாம்பு - குரங்கு-யானை முதலிய ஐந்துக்களெல்லா 

முஞ் சவாராதனஞ் செய்துயந்த விசேடங்கள் வேசங்களிற் கேட். 

சப்படுகையால், ஜாதியுயர்வே சிவாநுக்ரஹத்துக்குப் பாத்திரமெ 

ன்று கூற விசைவில்லை. இப்படி. வியவஸ்தை யுண்டாக விசாரிக் 

சையில், €ர்வானாபாஷையுங் தீர்வாணவேதமும் உயர்ரதனவென்று 

கூறித் திராவிடபாஷையுக் திரா விடவேதமும் உயரந்தனவாகா வெ 

ன்றுகூற ஒருவருக்கும் நராவெழ மாட்டாது, 

இக்த வியவஸ்தையால் திரவிடவேதம் கேவலம் ஸத்வ விசிட் 

டமுடைய தெனவும், ௮. தகத்ணதிக்கில் பிராசுரியம் பெற்றதெ 

னவும், அதனால், தென்கலையென்னும் பெயர்த்தெனவும், ௮துவே 

விட்டை யெளிதிற் பயப்பதெனவும் ஏற்பட்டமையால், இத்த 

கைய நலங்கள் உயிர்களுக்குக் கைகூடவே ஞானஸம்பந்தவள்ளல் 
தென்கலையாக ௮ருளிச்செய்தனர், (,இசையனை ச். தின் பெருமையெலாகச் 
தசென்றிசையேவென்றேற- மிசையுலகும் பிறவுலகு மேதினியே சனிவெல்ல- 

வசைவில்செழுச்தமிழ்வழக்கே யயல்வழக்கன்றுமைவெல்ல - இசைமுழுது 

மெய்யறிவு மிடங்கொள்ளுகிலைபெருக.) மான விதந்து பிள்ளையார் புரா 

ணத்திற் கூறினமையானுக் தெளிக, தென்கலைக்கு வடகலையினும் 
௮ திசயமுடைமை வெளிப்பட்டதனால், ஈங்குருகாதர் ஏன் ௮டமொ 

ழியில் வேதம்விரித்திலர் என்று கடாவியது ஈலம்பெற்றிலது, இக் 

தென்சுலை தென்பாலதாகிய பொதிகையிற் பொதிந்துள்ளதென ழு 

ன்னே கூறினாம். அவ்வாறே திருக்கயிலையிலும் விரவி வளர்தலை இ 

னிக்கொஞ்சம் விரிப்பாம். ஸ்ரீசுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் நொடித்தா 

ன்மலைத் திருப்பதிகத்தை ஸ்ரீகைலாஸத்திலேதானே பிரசுரசிப்பித் 

தமையாலும், ௮வருடைய தோழராகய சேரர்பெருமான் ஆதியுலா 

வென்ளலும் பிரபந்தத்தை ௮வரோடுசென்று ௮க்குத்தானே பிரகா 

சிப்பித்தமையாலும்; திருவாசகம் என்லுர் சமிழ்வேதத்தை அ௮க்சயி 
லையிற்ரானே பரமசிவன் பிரஹ்மகிஷ்ணுச்கள் கேட்டுய்யப் பிரகா௫ 

பபித்தமையாலும், ஸ்ரீகைலாஸத்தில் இராவிடபாஷை ஸஹஜமாயி 

ற்று, ௮ன்றியும, ஸ்ரீகிவபெருமான் பாணபத்திரர் பொருட்டுத் இரு 

மூகப்ப1௬ரம 2௪ 1கோலுக்கு வன/டுதமைப।ும்,தருமியென்னும்



ஆசார்யப்பிரபாவம். ind 

அர்கசண ச்சிறுவனுக்குக் (கொக்குசேர்காழ்ச்சை) என்னும் பரசிதம் வ 
்ரர்து கொடுத்தமையாலும்,; பெற்றான் சாம்பலுக்கு முத் இசொடு 
க்கும் பொருட்டு உமா பதிசிவத் துக்குச் சிட்டெழுதி யலுப்பினமை. 
ஈனும், (தில்லைகாழர்சணர்) என்று ஸ்ரீசுந் srepr ss சுவாமிகளுக்கு 
ம) (உலகெலாம்) என்று ஸ்ரீசேக்கழார் சுவாமிகளுச்கும் முதலெடுத் 
அக் கொடுத்தமையாலும், அகப்பொருள் என்னுமோரிலச்சணஞ் 
செய்துபகரித்தமையானும், அவருடைய சொந்தபரஷையாகவுந் தி 
ராவிடம் சிறந்திருக்வெறது. ஸ்ரீகைலாஸ பாஷையாகவும், சவனு 
டைய பாஷையாகவுக் தமிழ் சிறக்குமானால், இதற்கு முன்னர் சர்வா 
ணத்தைத் தேவபாஷையென்று சாம் வியப்பதிலென்ன விசேடம் ? 
இவவரியபாஷையில் ஈம்பாலமுவாயரே யன்றி ஏனையாசாரியர்களு 
ம் உபநிஷத்துக்களை வெளியிட்டாபென்ப.தும்,௮ துவே சிறப்புடை 
மை யென்பதும் ஸர்வஸம்பிரதிபன்னமாயிற்று, இன்னும் விரிக் 

கிற் பெருகும். 

இதுகாறுஞ் செய்துவர்த விசாரததால் திரவிடவேதத்தின் ம 
ஹிமை வெளிப்பட்டது. ரேவாணவலேதஞ் சிறந்தது, திரலிடவேதஈ 
தாழ்ந்தஅ என்னும் ௮ஸங்கதமும் நீங்கியது. இவ்்வேதங்களை யரு 
ளிச்செய்த நால்வராசாரியர்தம்முள் திரஞானஸம்பர் த சு வாமிகள்- 
ஸ்ரீமர்-மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் - ஸ்ரீசுந் தாகர்த்திசுவாபிகள் என் 
னும மூவரும் பிராஹ்மணகுலத்தவரும், ஸ்ரீமத்-௮ப்பாசுவாமிகள் 
சூத்திரகுலத்தவருமாகையால் ஜாதியுயாவுதாழ்வுகளை கோக்க,அவர் 
வரக்குகளுக்கும் உயர்வுதாழ் வுண்டாமெனின், இது ஸர்வாஸங்கத 
மாம். என்னெனின், அப்பர்சுவாமிகளைச் சூத்திரரென்று யாவர்கூ 
றினர்? எங்கேகூறப்பட்டுள்ளது ? திருஞாரஈஸம்பந்த சுவாமிகளை 
அயோகிஜரென்று மேலேயாம் விளக்கியிருக்கின்றோம். அவ்வாறே 
வாசேவடிகளிடத்துங் கண்டுதெளிக. பெரியபுராணத்தில், (இலவ 
இயார்பிறர து சிலமுறையாண்ட சன்றதந்பின்-அலூல் கலை? துறைதழைப்ப 

வரு தவத்தோர் செறிவாழ-உலகின் வருமிருணீக்இ யொளிவிஎங்குச தர்போ. 
ல- மலருமருணீச்யொர் வர்தவதாரஞ்செய்தார்) என்று ஈம்பெருகாழ்வி 
னது ௮வதாரங்குறித்த பாடலில் அவருக்கு மாத்ருகர்ப்ப ஸட்ப௭ 
தங் கூறியிருக்கன்றதா ? இதற்கு முன்பாடலில் (புகழனார். தமக்நே - 
மாதினியார் மணிவயிற்றில் - இலதவதியார் பிறந்தார்) ஏன்று திலதவஇயா 

ரைக் கூறியிருப்பதுபோற் கூருமையாலும், திலதவதியாசைப் பிற 

ந்சாரெனவும், ஸ்வாமிகளை அவதாரஞ்செய் தா ரெனவுங் கூறின



ட சித்தாத்தாத்காகசம், 

மையானும் இருவருக்குமுள்ள தாரதம்யம், வியக்கமாயிற்று, இவ 
வுண்மைசேரரல அ௮ப்பர்சுலாமிகளிடத்துச் சூத்திரத்வல் கற்பித்த 
து நிரஸ்தமரயிற்று. ஞாஈஸம்பக்.தவள் எலும், வாசேவடிகளுங் கர் 
ப்ப விஹீனர்சளானபடியே ஏனையிருவ ராசாரியர்மாட்டி மெய்திய 
மகிமையையு மீண்டுப் பிரசாசப்படுத்துவாம். தருவாதவூரடிகள் புரா 
ணத் இல் (அர்ஈகரின் மறையோரி லருள்புனைமாத் இயர் குலத்இ.ர்-றன்னிகரி 
ல்சைவரெறித் தலைவனவன் றனித்தேவி - மின்னனையாடிருவயிற்றின் மென் 

கொடிபங்கெனருளாத்-ஹென்னவன் செங்கோன்முதல்வர் திருவவசாரஞ் 
செய் தார்.) என்னும் பாடலில் (மின்னனையாடிருவயிற்றில் - தருவவதாரஞ் 

செய்தார்.) என்று! கூறியிருப்பதால், மந்தமதிகள் பிரமியாவண்ணம் 

அதலுண்மையைக் கூறுதும், திருஞாரஈஸம்பந்த சுவாமிகளுக்குச் 9 

வபாகஹ்ருதயர் பீதாவும, பகவதியார்மாதாவும், ஸ்ரீமத் IITs 

வாமிகளுக்குப் புகழனார்பிதாவும்; மாதினியார் மாதாவும், ஸ்ரீ சுந்த 

ரமோர்த்திசுவாமிகளுக்குச் சடையனார் பிதாவும், இசைஞானியார் மா 

தாவு மாயினமை அன்னோர் புராணக்களிற் கூறப்பட்டவாறு வாச 
ஆரடிகளுக்கு மாத்திரம் ௮வர்பூராணத்தில் ௮வருடைய பிதாமா 
தாக்களை இவரெனப் பேர்குறித்துக்கூருமல் விட்டவாநென்ளை ? 
கடவுண் மாமுனிவருக்குத் தெரியாமலாவிட்டனர்? ௮ங்கனமே 
யெனின்,அவர் தவத்தாற் நாயராதல்கெடும். ௮ப்போது ௮ வர்வாக 
கும் ஈமக்குப் பிரமாணமாகாது ௮.தனால், வாதஷாடிகளுக்கு ௮வ 
ர் கர்ப்பஸம்பந்தங் கூறியதும் அராதரணிபமாகும், இரதமார்க்கத் 
தாலும் எம்மவித்தாந்தம் பிழைபட்டிலது, உண்மையாக காக்க 
ஸ், அம்முனிவர் மனந் தூயராஇ நிர்மலமுடையாரென்பதே ஷித்த 
ம. இத்தகைய சிவஞானச்செல்வர் ஈங்குருகசதர்க்குப் பிசாமாதாக் 
கள் இலரென்பதையும்; இல்லா தவர்க்குப் பேருமில்லை யென்பதளை 
யும் இனிது விளக்கிய வாய்மையே யாவரும அறியத்தக்கது, ஆண் 
டு மாத்தியர்குலங் காட்டியது மாமாத்திரபிராஹ்மண குலத்தவர்பா 
ல் ஸ்வாமி வளர்ததாரென்பதையே விளக்யெது, ௮வர் வளர்ச்ததை 
மே அவவளர்ச்சியா ௮ண்டாகும் புத்திரஸம்பம்தாாடிப் பிறந்தாபெ 
ன்று உலகுவழக்குப்பற்றிக் கூறியதுமறிக. ௮வ்வளவேயன்றிக் கர் 
ப்பவாஸம்பெற்றுப் பிறந்தாரென்பது கூடாது, இருவிளையாடற்பு 
ராணத்தில், “ஆயவளம்பதஇியதனி னமாத்இியரிலருமறையின்-றாயரிவாசம 
நெறியின்துறைவிளம்சவஞ்சனையான் - மாயனிடுழ் புத்சவிருளுடைர்தோட 
அந்தொருவர்-சேயவிஎம்பரிதியெனச் சவெனருளாலலசகித்சார்”” என்று கூ. 

௮ப்பட்டிருக்கின்றது. இதில், ஸ்வாமிக்கு பிதாமாதாக்களும், அவர்
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பால் ஸ்வாமி பிறக கஓுஞ் சொல்லப்படவில்லை முன்பாடுதும் அத 

ந்கு யாம்விளக்கிய பொருளும் இதனோடு பொருந்திகிட்டது.' இல் 
லையேல், ஒன் நிலொன்று விரோதித்தழியும். இரண்டுதூலும் ஒரே 
கருத்தைக் கொண்டிருப்பது அவற்றை யுய்த் துணருல்கால் விளக் 

கும்! விளங்கும்!! இவ்வுண்மையை ஸ்ரீஹாலாஸ்ய மாஹாத்மியத் 

தாலும் விளக்குவா ம. 

6 அபூச்ரீமத்வாதபுரே கச்சித்பூதேவ ஸத்தம£; தஸ்யபுத்ரோ விச் 
ருதோபூச் நாம்கா வாதபுரேச்வர.. '? 

என்னும் வசனத்தால் வாகவரின்சண் பிராஹ்மணோத்தமரொ 
ருவர்பால் வாதவூரர் என்னுந் தருரசாமத்தையுடையவர் புத்திரரா 

கப் பிரவயித்திபடைஈகார் என்று பெறப்பட்டது. இதில் our 6 Qp ir 

டி களுக்கு மாதாவினு கர்ப்ப சம்பந்தபொன்றுங் காணோம். இப் 

படி. மாவும் ஐசகண்டமாகப் பொரு துதலால் யாம்கூறியதே நிலை 

பெற்றது. ஆயின்; 3மல்சுலோகத்துக்கு முன்சுலோகமாக 

அ திசைவ ஸு-ப௦லம்சோத்த முக்தாபல ஸ்ஸ் ஈந்தர?, காம்நா 

ஸுந்தரகாதோதி ஸுந்தராங்கஸ் ஸுசீலவாக்.”' 

என வொன்று அச்சட்டவோர்பிரநியிட் காணட்படுகின்றது. 

இத பிரக்ஷிபுதமென்பதை ஸ்வாமிக்கு ஆசைவலமம் கூறியது 

காண்டே யாவருமறியலாம. இததவசன தால் எமக்கொருபாதக 

மின்தேலும், ௮தை யாமகேரியாமையால், மர்தமதிகளுக்டுண் 

டாகும் பிரமை நிவிர்தயர்ததமம அரையும வருவி;தொழித்தனம, 
வாதவாடிகள் மாமாத்திர பிராஹ்மணகுலச்ரேஷ்டர் எனவும், தம் 

ரோன் சோழர்மாத்திரமே நால்வருள் ஆதிசைவர் எனவும், பண்டை 
த்காலர்தொட்டு யாவரும் அங்கேரித்திரம்கின்றா ராதலாலும்; திரு 

UT BO) TQ. Barr புராணம் - இருவிளையாடற்புராணம் இவைகளில் வா 

தலாடிகளை மாமாத்திரகுல சேரஷ்டெ ளா கூறுகின்றமையாஅ 

ம், இவைகளுக்கு கிருத்தமாயுள்ளை 5 லா! ரக்கேரியாராதீலா 

அம் கதையாம் பிமரஷிப்தமென்று கூறிபது ஸாமஞ்சஸமாயிற்று, 

இக வுண்மைகளால் வாகஷாடிகள் மாதர ரப்பவாஸஞ் செய்யா 

சவரென்பது பரிஷ்கரிக்கப்பட்டமையால், ௮வர் ௮யோநிஜ்ரென்ப 

சே ஹித்தமாயிற்ற. இனிக் கம்பிரான்றோழரது ௮வதாரத்தையுங் 
கொஞ்சம் விசரரிப்பரம், 

12



er சித்தாந்தரத்நாகரம். 

் மாதொருபாகனார்க்கு வழிவழியடி.மை செய்யும் 

வேதியர்குலத்இத்ரோன் நி மேம்படுசடையனாருக் 

கேதமில் கற்பின்வாழ்க்கை மளையிசைஞானியார்பாற் 

திசன்றுலகமுய்யத் திருவவதாரஞ்செய்தார்."? 

என்ச் சொண்டர்சர்பரவுலார் கூறினர். இதிலுங் சர்ப்பவா 
ஸ மொன்றுங்காணோம். இவரை ஆதிசைவரென்றது ஆதிசைவரா 
இய சடையனாருக்குப் பிள்ளைக்கலி£ர அ௮வர்பாற் குழந்தையாய்த் 

தவழ்ர்து இன்பமளித்தாரெனல் கருதியாம். சடையனாரும் இசை 

ஞானியாரும் இவரைப் பயந்தவரென்றும், பெற்றவரென்றும் பலவி 
டங்களில் எமத சேக்கிழார்பெருமான் கூறியது அ௮ன்ஜோர்க்கு மகி 

மை றக்க வுபசாரம் பாராட்டியதாம். இதனை வலியுறுத்துமாறு ச 

லவிண்டுக் கூறுகனெரும். “ தென்புவி - மீது தோன்றியம் மெல்லியலாரு 

டன், சாதவின்பங் சலக்தணைவாய்.? எனத் திருக்கைலையில் ஆலாலசுந 

தரருக்குச் சிவபெருமான் கட்டளை யிட்டமையாலும், அதில் மாத் 

ருகர்ப்ப ஸம்பந்தமொன்றுங் கூருமையாலும்) சடங்கவிசிவாசா 

ரியர் மகளாரது திருமணம அவருக்குத் தடையாயினமையாலும் 

மெய்தாதவரெனல் சிறந்தது. சடங்கவிபார் சு அவர் மாயாதேக 

த்த மாயாதேக மெய்திய ஆதிசைவர். தம்பிரான்்றோழர் அம்மா 

யாதேக மெய்தினவான்று, மாயாபந்த மெய்திய சடங்கவியார.து 

மகளார்க்கும் ௮துவே இலச்சணமாயிற்று, ௮ததகையாதை May 

விலக்கணமொன்று மெய்தாத வன்றொண்டருக்கு மணம்புரிதல் யா 

ங்கனம் ? ௮து பற்றியே அ௮த்திருமணத்தைப் பித்தப்பெருமான் 

றடுத்தருளினர். திருஞானஸம்பந்தர் திருமணத்தும் இதுவே Ans 

கும். ஈல்லூர்ப் பெருமணத்தில் பிராட்டியாருடன் சிற்சோதியிற் 

கலகதருனியதேயன்றி ௮வரது திருத்தோளை எம்பிரான் கலந்ததி 

ன்று, ௮வ்வெம்பிராட்டியார் சடங்கவியார.து திருமகளாரைப்போல 

நம்பாண்டார்நம்பியார் திருமகளாராதலும், அவரைப்போலவே மா 

யாதேக முடையராதம் பிரஹித்திபாகையால், ௮த்தன்மைகளெ 

ய்தாசு பிள்ளையார.து ௮ருண்மேனியைப் புல்லவல்லா ரல்லராயினர். 

அரசுகளுக்கும், அடிகளுக்கும் இவையொன்றும் முதலேகிடையா 

அ. இத்தகைய விசாரமுடையார்க்கே நால்வராசாரியரது ௮வ 

தாரகிசேடங்களும், ௮வர்மார்மியல்களும் இனிது விளங்கும்! வி 
ச்ங்கும் !!
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என்னை * வன்றொெண்டப்பெருமான் உருத்திரகணி௫சயராகியெ 

பரவையாரையும்) வேளாண்மபபினராகிய சங்கிலியாரையம் மணம் 
புணர்ந்து, . ௮ன்னோர் திருத்தோள்களையுக் கலர்திருர் சதெனின், 

இது விபரீத வுணர்ச்சொம். ஆதிசைவ குலமாதையே வெபெருமா 
ன் றடுத்தருளினசாக;, பரஸ்பரம் விஜா.திகளும்; தாழ்ர் த ஜா.திகளு 
ம் யாண்டுப்பொருந்தும் ₹ பிராஹ்மணன் சழிட்டஜாதிகளில் கன் 

னிகையைக்கோடல் சாஸ்திரவிிதமாகையால் ௮வை கூடுமெனின்) 

அதற்கு இன்றியமையாத வோராவசகெம்வேண்டும். திருவருள் கூட். 

டியதே ஆவூகமெனின், கமலினி - ௮நிக்திதை என்பவரைத் தாழ 

ச்சு குலங்களில் ௮த்திருவருள் கூட்டியவாறென்னை ₹ ,தலாலஸ்-ஈு் 

தாரும், ௮வகவிருகன்னியரும் ஏககாரணத்தானே பூமியில்வர்தல் 

சாக, அ௮ம்மூவருள் ஒருவர் ஆதிசைவாகுலத்தும், ஒருவா் உருச்சர 

கணிகையர்குலத்தும், மற்றொருவர் வேளாளர்குலத்துந் தாரதம் 

யமாகவருதல் யாண்டிசையும்? இப்படி விரோதமுண்டாகி யழித 

லால், ஆலாலசுச்தரர் கர்ப்பவிஹீனரானபடி அ௮ந்தக்கன்னிய ரிருவ 
ரூங் கர்ப்பவிஹீன ராயினரென்பதே அமையும். இவ்வுண்மையை 
யே ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிகள் கூறியிருக்கின்றனா, 

பெரியபு ரணம். 

(4 இகற்குமுன்னெல்லையில்லாத திருககரிதலுவக.து 

முதற்பெருங்கயிலையாதி முதல்வர்தம் ப்கினாட்குப் 

பொதுக்கடிர் துரிமைசெய்யும் பூங்குழற்சேடிமாரிற 

கதித்தபூணேந்துகொங்கைக் கமலினிபவதரித்தாள்.” 

என்னும் பாடலில் சமலினியென்பவர் திருவாளுரில் அவதரித் 

தருளினார் என்று கூறப்பட்டது, இதில், அவருக்கு மாதருகர்ப்ப 

ஸம்பசத மொன்றுங்காணோம். 

6 ததிர்மணிபிறர் சதென்ன வுருச்திரகணிசைமாராம் 

பதியிலார்குலத்திற்றோன்றிப் பரவையாரென்னுகாமம் 

விதிபுளி விளக்கத்தாலே மேதருசான்றோரான்ற 

மதியணி புனிதனன்னாண் மக்கலவணியாற்சாத்தி,"” 

.... என்னும் அடுத்தபாடலில் (உருத்திரகணிகைமரமாம்-பஇியிலார் 

குலத் இற்றோன்றி) என்று கூறியிருக்கிறதெனின், உருத்திரசுணிகை



௯௭௨ இத்தாந்தரத்நாகாம் 

யர்குலத்தில் என்நதேயன்றி உருதக்திரகணிகை யொருத்திவயிற்றில் 

என.வாவ.து, இன்ன்பேரூடையவள் வயிற்றில் எனவாவது கூறின 

தில்லை. தாயையும், ௮வல் கர்ப்பஸமபக்தத்ழையும், அ௮வள்பேரை 

uy கூறுமையாலும்; உருத்திரகணிகையர் குலத்தைக் கூறின விட 

த்தும் (ப.தியிலார்குவத் இர்றோன்றி) எனவிதர்சமையாலும் பரவையார் 
மாத்ருகர்ப்ப விஹீனராயினரென்பது ஹித்தமாயிற்று. (பதியிலார் 
குலம்) என்பது புருஷஸம்பாக்க மில்லாகவ/முலம என்கி, ௮த 

னால் ௮க்குலததவர்க்கு ஸந்ததியுண்டாகாமை வெளிப்பட்டு; ௮வர் 

கருப்பமெ.ப்தலும, மகபபேறடைதலுங் கூடாமை சாதிக்கப்பட்ட 

அ. அ௮த்தகையார் வயிற்றிற் பரவையார் பிறநதாரெனல யாய்ஙன 

ம்? அவர் மணவினையாற் குறிக்க வோர்புருடனைச் சேராதவரென 

பதே (பதியிலார்) என்றதிற் கொள்ளக்கிடக்கிறதன்றி, மணங்கருதா 

து சகரமவயததாற்புல்லு மாடவர்பல்லா2ரடு முயங்காதவரெனக 

கொள்ளக்கடைத்திலது. ஆகலான், புருடாபல்லாருடன் முயங்கி 
லாழுமன்ீனோர்க்கு மசப்பேறுண்டாகு மெனின், இது கேவலம் ௮ 

ஸங்கதம், எங்கனமெனின், உருத்திரகணிகையா உருததிரஸம்பக் 

தத்தால் அவ்வுருத்திர மூர்த்தியினது நின்மாலியப பொருளாயின 

ர். இவகினமாலியமாறனுள், தேவஸ்வம்- தேலகாதிரவியம் - சண் 

டாதிக்ரு தம்-பஹிஷிப்சம் - நைவேத்யம என்னும ஐாதும ஸ்வீக 

ரிக்கற்பாலன வன்றெனவும்; ரி2வதிதமொன்றே ஸ்விகரிக்கற்பால 

தெனவும் ௨-ண்மைநால்கள் HK. MILO Dip wi, 

6 தேவஸ்வம் க்ராமபூம்யாதி தாஸீதாஸ் சதுஷ்டயம்” 

என்ற வசனபரியாலோசனையால் சிலார்ப்பிதமாயுள்ள கிராமங் 

கள் - பூமிகள் - தாஹிகள் - தாஸர்கள் என்னு மிந்த நின்மாலியப 

பகுதிகள் ஸ்விகரிக்கற்பாலன வாகாத தேவஸ்வமாகத் தெளியப்ப 

டுமாற்முலும் ( பதியிலார்குலம் ) என்பதற்குப் பலபுருடரைக்கூடி 

வாழ்கின் றவர்குலம் என் று பொருளுரைப்பது வேதபாயயர்கூற்ரும், 
பிரதத்தன் என்னும் பேரையுடைய காசிராஜன் ஒர்கால் ௮ருணாச 

os sum og திருக்கோயிலுட்போனபோது அங்குப் பாடிக் 

கொண்டிருந்த தேவதாவியைப்பார்த்து இச்சத்து, அவளைத் தன 

அ நாட்டிற் கொண்டுபோக நினைத்தமாத்திரத்தில் (நினைர் தனனத் 

கு-முன்னமேகுரங்குமுகமதாயிருர்சான்) என்றபடி ஆயினமையும் (பதி 

பிலார்ருலம்) என்பத ஸனுண்மைப்பொருளை விளக்கும். இதனை 
வலியுறுத்துமாறு, “பன்னருமச்தப்பூசனைபுரிர்தான் - பரமனுமலத்சருள



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௬௭, 

4ரிர தான், கன்ன மொதியாள்விருப்பினாலடைங் த - லேசவான சமுசமொ 
185007, ஈன்னாமுகம்பெற்றிதைய நாடணைதான.' எனகவி நுதமைய£ ) மூ தறிதையு a 

னும உண்மை தேர்ந்துய்க. 

உருத்திரகணிசையர் மகப்பேரெய் சாகபோது ௮வர் ஸம௧௪ 
பெருகலும்) ௮ந்த ஸர்கதிபார் உருக்தி/சணிகையராதலுக் கூடா 
தெனின், இ௫ுவும விப7தமாம, சிவக whe தர தவாயர் மரபி 
நீறோன்றுங் கநநிகையையே உ ௫௩ிர/பபணனஞ்செய்ய விதித்த 
லால, அவர் சுத்தரூலமடை யராகல பெ ப்பட்டது, தந்துவாயா் 
- இழைகககி நானெ டி Sinn nip Durr) pat meeorer@r 
ன்று சிறகதிருக்கின்றன. இரு ந) ) பத்தில் ஐர்பெண் 
ணைச சிவாரபபிதஞ் செய்துவ ம பெரும்பா, ப மெய்தியிருக்கின்ற 
னர். இவருக்கன்றி யேனையோககு வது சிறலாது, என்னெனின், 
AP Four HS Baur மூதலிய இலக்க;தொனபதின்மரைத் த்ர்த ஈவ௪ 

தீதிகள் ௮மமையினது ஏாபுரக்திலுஇர்ஈ ர ந வமணிகளினின்றும் 
பிறந்து அவ்வம்மையாருக்குச BF, a யிரூ௩ரா ராகலின், Har 
குலக்கவரே உருகதிரகணிகையராக உண்டைதால்கள் விதிக்கும். 
இதனா, பல புரூடபை- சோஈது விபசரிக் ந௨ வேசியரையே உரு 
த்திரகணிகைபராக மயஙூய து அஸங்ச தம யிற்று, விபசாரஞ் 

செய்பவர் வே௫ியரேயன்றிக் காசியான்று அவவேசியரைத் தாசிய 
சாகக்கோடல் தவறு, காலகஇபால பிரகிரு௧த.தில் வேசியரே #78) 
யராக நேமிக்கப்படுகின்றனா காசியரும வேச தொழில் புரிகின்ற 
னர். இவ்வறிஷ்டாசாரம் பிரமாணமாகாது 19 ரர ஹ்மணனொருவன் 
உழ்வலியாற் கள்ளருக்தலும், DP Hoorn gs Cer gia சொண்டி. 
யையின்; ௮துவே பிராஹ்மணருடைய கீறாமமென்று பாவர்கொள் 
வார் ? இரதநயங்களை யுய்த் துணர்வார் (பதஇயிலார் குலச் திற்ரோன்றி) 
என்பதின் மயங்கார் ! மயங்கார்!! இவ்வுண்மை விசாரத்தால் பர 
வையாரது திருவவதாரம் கர்ப்பவிஹீனமென்பது இனிது சாதிக்க 
ப்பட்டது. இன்னும் விரிக்கிற் பெருகும், 

இனிச் சங்கிலியாரது திருவவதாரத்தையும் கொஞ்சம் பரியா 
லோூப்பாம். பெரியபுராணத்தில், இர் தநிலேமையாரிவரிங் இருந்தார் 
முன்பேபிவர்ச்காக, வர். தன சயிலைய துநீஙகி யருளாந்போர்.தவரிர் இதையார், 

வரது புவிமேலவதரித்து வளர்க்து?” எனவும், (ஞாயிறுகழவர்-பாலா areas 
ருமகளா ராடிப்பார்மேலவதரித்தரா) எனவுமபோந்த பகுதிகளில், 51 87 
காவது சர்பபசம்பாதங் கூறியிருக்கின் தா? (வர் துபுவிமேலவுசரீச.ஐ)



dnd சித்தாத்தரத்தாகரம், 

எனவும், (ஆதரவு த௬ மசனாராடிப் பார்மமே லவசரித்தார்) எனவுங் கூறப் 

பட்டமையால், ௮ம்மையாரது தெய்வத்தன்மையே பிரகாசமாயிற் 

று. இவவுண்மை (மலையான்மடர்தை மலாப்பாத மறவாவன்பால் as sOn 

தி-தலையாமுணர்வுவர் தணையத் srCou Sis ei@dart) srorQer வித 

ந்தமையாலும் வெளியாகும். இவருக்கு மாத்ருகர்ப்பவாஸங் கூறுவ 
து யாண்டுமிசையாது. (தாயாரோடு சர்தையார்பேசச்சேட்டசக்இவியார்) 

என்று அ௮ம்மையாரது திருமணவிஷயமாகப் பிரஸ் தாபித்த ஸந்தர் 

ப்பத்தில் அவரது அவதாரத்திற் கூறாத தாயை யெடுத்துக்காட்டி 

னர். அவதாரவிடத்திற் காட்டாமையால் அம்மையார் மாதாவுதரத் 

இற் றங்கவந்தாசெனல் மாயந்தது. பின்னர்க் காட்டினமையால், ௮ 

வர் வளர்த், ௪ தாயென்பதே அமையும், வேதிடங்களில் (ஈன்றெடுத் 

தார்) எனவும், (பெத்றதாலத) எனவுங்கூறிபது அவருக்குப் பெரு 
மைதோன்ற வுபசரித்தபடியாம். ௮ம்மையார் நின்மலதேக மூடைய 

வரும்,)மா த்ருகர்ப்ப விஹீ னருமாயினா பென்பதை விளக்கவே (uss 

நீடுமிஉர்குலத் துமிகராமொருவன்பரிசறியான் - சிர்தைவிரும்பி மசட்பே௫ 

விடுத்தார் சிலருஞ் சென்றிசைத்தார்) எனவும்; (திதங்கிழைத்தேயிறச்தான் 

போற் செல்லவிடுத்தாருடன் சென்றான்) என வு௩் தொண்டர்சீர்பரவுவா 
ர் இனிது விளக்கினார். இதனால், மலமாயா கர்மபந்தமும், அதனான் 

மாத்ருகர்ப்பவாஸமும் பெற்றுடையார் வு்மமையாரில விஜாதித்வ 

மெய்்துறலால் அவர்க்கு அம்மையாரை மணம்புரிதல் யாங்கனமி 

meu ? இத்திறத்தினவாய வுண்மைகளைப் பரியாலோ௫ப்பார் 

சங்கலியாருக்குக் கர்ப்பவாஸங் கூறார்! கூருர்!! இன்னும, (௮ 
ன்திரலேயா இபுரியொற்றிசொண்டார் - ஓற்றியூர்மிலவுதொண்டர்க்கு- மன்ற 

ல்வினை செய்வதற்கு மனம்கொள்ள வணர்த்துவார்) எனவும், (எண்ணிதர் த 

திருத்தொண்ட பெயிற்பதியோ ௬டனீண்டி-சண்னிறைர்த பெருஞ்சிறப்பிற் 

சலியாணஞ் செய்தளித்தார்) எனவுவ் கூறினமையால் ௮ம்மையாருக் 

கு ௮வருடைய தாய்தச்தையர்கள் திருமணஞ் செய்கிக்கவில்லை 

யென்று பெறப்பட்டது. இப்படியே பரவையார் Powmrh pape 
(தருவாரூர்வாழ்பெருமானடிகள் - ௮ன்றம் கவர்மன்றலை மீர்செயுமென் - 

டியாசறியும்படியாலருளி) எனவும்; (கதிரோனெழுசாலையில் vi snuria 

டி - தாமச்குழலாள் பரவை துவை தகு$ர்மையினாற்றிசழச்செய்தார்) என வு 
ம்போந்த பிரமாணங்களால் சங்கிலியார் திருமணத்தைச் செவெனடி 
யார்கள் பெருமானுடைய கட்டளையையேற்று ஈடத்கியவாறே பர 

லையாரது திருமணத்தையும் பெருமானுடைய கட்டளையையேற் 

தடா டத்தினார்களென்று வெளிப்பட்டது. இந்த வுண்மையாலும்



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௯௯ 

பரவையாருக்கும், சங்கிலியாருக்குமுள்ள தாய்தந்தையர் ஸம்பக்௪ 

ம் இத்திறத்ததென விவேகிகள் யோடியாமற் போகார், ஈம.து வன் 
ரொண்டப் பெருமாலும் (வனப்பகைதாதை - சிங்கடியப்பன்) என் 

லும் உரிமை வ௫த்தாராகையால், ௮ப்படியே வன்ரொண்டா்-பரவை 

யார்- சங்கிலியார் இவர்களைப் பயந்தாரிடத்துங் கண்டுகொள்க, மே 

ல, திருஞானஸம்பந்தர் - வாதவூரடிகள் கம்பிரான்ோழர் என்னு 

ம் இவர்களை முதற்குலத்தவரெனவும், வாசேவடிகள் - சக்லலியார் 

என்னும் இவர்களை வேளாளரெனவும், பரவையாரை உருத்திரச 

ணிகையரெனவும் உலகத்தவர் வழங்குவது வள்ளிரகாச்சியாரைக் கு 
றமாது எனவும், முருசப்பெருமானைக் குறத்திமணுளன் எனவு கூ 

௮ம் வழக்கையே மானும், குறவரிடம் வளர்ந்ததேயன்றி வள்ளிகாச் 

சியார் அவரிடம் பிறக்ததின்ருகையால், ர் தன்மையில் வேரூகா 

த சங்கிலியார் முதலி3னோ் தன்மையை இவ்வளவிலே நிறு த்.தினம். 

யாமிதுகாறுஞ் செய்துமுடித்த விசாரக்தால் ஆசாரியர் நால்வருங் 
கர்ப்பவாஸஞ் செய்யா தவரென்பது ஷித்தித்தது. இவ்வளவு நியா 

யங்களையுங் கடந்து ௮வர்கள் கர்ப்பவாஸஞ் செய்?க பிறந்தா 

ன்று ஒருவர்கூறின், உடனே அவர்கள் இறந்தாரென்றுங் கூசாது 

பேசவரும். பிறப்புண்டானபோது இறப்புண்டாவ.து ஹித்தமாகை 

யால், ௮ன்னோர் புராணங்களில் அவரிடம் பெறப்படாத இறப்பை 

இனி அவர் காட்டுதல்வேண்டும். நாட்டவுர் துணிவார்போலும். ஐ 

யையோ!! இக்சே யாம்பரிதவிப்பது சைவசமயிகள*க எண்ணப்படு 
வாரை நோக்குயேயன்றிப் புறச்சமயிகளைக் குறித்தன்று, சைவரா 

யினுந் தங்கள் விபரீதத்காற் றருக்குறுவரேல், அவரைப் புறச்சம 

யிகளோு சேர்த்துப் புறங்கண்டோடச் செய்வதே எமது துணிவு, 

அன்பில்லாச சிவத்துரோசெட்கும், ஆசாரியத் துரோககெட்குமே 

௮ஸங்காத்மவாத முண்டாகும். அன்பிற் சிற் சுவர்களுக்கே சைவ 

ஈலம் பிராப்தமாசையால், ௮வ்வறபூதிப் பெருஞ்செல்வர் இவ்வுண் 

மைகளைக் சண்டுமஇழ்ந்து கூத்தாடா நிற்பர், ௮ப்பெரியோரே எம 

க்குற்ற துணைவரும்; யாம் வணங்கு* அடிகளுமாவர். இன்னும் வி 

ரிக்கிற் பெருகும். ் 

இந்த வியவஸ்தையால் மாத்ருகர்ப்ப விஹீனர்களாகிெய கால்ல 

ராசாரியர்கள் வாய்மை வெளிப்பட்டமையால்) ௮வரொருவரிலொ 
ருவர் உயர்ந்தவரும்) தாழ்க்தலருமாசார், அவர்களிடத்தில் பிராஹ்



௧0௦ சித்தாந்தரக்காகரம், 

பணத்லம்- சூத்ரத்வமிக்யாதி ஜாதியாரோபணமுகல் கூடாது. அலா 

வாக்குகளுக்கு ஏற்றர்சாழ்வு உறுத்தும் கூடாது, 

இம்மர்பறித்தபேர் திரவிடோபநிஷத்்துகளா௫ய sar இரு 
வாக்குகளிற் பயின்று கீர்வாணோபநிஷத்துகளிலும் ௮வற்றுட்டெளி 

வுடைமை யறிந்து, முத்திகலங் சைகூடப்பெறுவர். இதுகாறும வி 

சாரித்துப் பரிஷ்கரித்த முடிவுகளால், நங்காழிவிரகர் இராவிடமாக 

உபறிஷத்துக்களை அ௮ருளிச்செய்கதனால் ௮பசர்ஷ முண்டாகாமை 

யும், உத்கர்ஷமே பிராப்கமாயினமையும் ஹித்தித்தது. 

சால்வராசாரியாகள் பதியினது விபூதிகளும், wy at முகமாக 

வெளிப்பட்ட தமிழ்?2வேகசமானது அ௮நாதிஹித்தமுமாயின், அவ்வா 

சாரியார்கள் வைரயிகரைப போலக் தங்களைப் பலவிடங்களில் தாழ் 
வாகக் கூறிக்கொள்வதென்னை ? ௮வவகாதி நூலில் கரியைப் பரியா 

க்கிய.து முதலிய பவிஷ்ய விவகாரவ்கள் கேட்கபபடுவது என்னை ? 

என்று நிகழு மாசங்கைகளைப பரிஷ்காரப் படுததுவாம். ஸ்ரீம் மா 

ணிக்கவாசக சுவாமிகள் துறவு பூண்டவர். இவர் (தையலார் மையவி 
லே தாழ்ச்துவிழக்சடவேனை) என்று கூறினர். ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி ௬வா 

மிகள் நித்திய கலியாண மப்பிள்ளேயாச இ.நர்தவர். இவர் (ளர் 

கோவணமுச் இரு 8றுமெப்பூசிபுன்நன் - முளேவர்தடைக்தேன்) ol OT Dam. 

றினர். அதற்வியாயுள்ளவ? ஸம்ஸாரித் [ites By கடைப்பட்டவரா 

கத் தம்மைக் கூறிக்கொண்டனர். ஸமா ட்ப யூள்ரவர். துறவியி 

GUS தம்மை அ திகமரசக் கூறிக்கொண்டனர். இவர்கணிற்உ,ஸ்ரீமத்- 

அப்பர்சுவாமிகள் (சலம்பூவோடு தூபம் தறியேன் - தமிழோடிசை பாட 

ன்மறந்தறிமீயன்) ஈன்று கூறின / சமண சமயத்தில் சிவச்ேேவேஷ மே 

லிட்டுப் பிரவர்த்தித்திரு டதவர் தம்மைச் சைவாக்ரேஸ ரகக கூ 

நிக்கொண்டனர். இல்வா2?ற ஞாரஸம்பதர் இருவாக்கினும் பல 

aor, இவைகளை யோசிச்கிறபோது அன்னோர் கூறிக்கெரண்ட 

வை தம்பொருட்டன்று, Hier) Gleam ற தெளிபலண்டி 

யது, KSI க் திக்குமம்சலக்தானு,  மழதுறைமாணர்ச்சறைவதொன் 

நு?” எனச் சயரற்ப நிராகரணம் கூறிய பகுதிபை யோசித்தலி 
னா விளவகும. இதனால், வை ரயிகடைட்போற் கூறிபது வைநயி 

சரா உயிர்களுக்குக் கற்பித்த ருரினமையையே நிறுத்தும்! நிறு 

ine Cue, Ciara வேஜ்தில் இரிபுரவிஐபம் - காள கூடபக்ஷ 

ணம் சாத ஹாம் ஈருஷிஹ்மவகம் இகபாஇபவிழ்ப விவகாரங்க



ஆசாம்யமபிரபாவம், ௧௦௧ 

ள கேட்சப்படுவதற்கு என்ன ஸமாதானழோ அதுவே திரகிடடில 

தத்தில் கேட்கப்படும் பவிஷ்ய விவகாரங்களுக்குஞ் சறக்கும்!-சிதச் 
கும்!! பூதபவிஷ்யத் வர்த்தமானங்க எடங்கியிராதது வேதமாகாது 

ஆகையால், ஆசாரியர் திருவாக்குகள் வேகமென்ப வறித்தமிவிரிச் 

கற் பெருகும். எடுத்ச பிரமேயத்தை இவ்வளவினிறுத இ மேல்விக௩ 
யத்தை இனிது விசார பபாம. 

HOS MUFF Zot சிவபாதஹ்ருதபரது பியலின் மேற்கொ 

ண்டு யாவருங்கண்டு தொழுழுப்ய நகர்வலங் கொண்டருளியதும் 

yi, நிர்மமமணியை அக்சணர்கள் பின்சூழ்ந்து மறைகளாற்றுதி 
தீது மகிழ்ச்சுதும், அப்போது அடியார்கள் முூழக்கிய ஹரஹர எ 

ன்னுமொலியோடு அ௮ரேகவிக வாச்சியங்கண் முழங்கிய துமாகிய சல. 
ப்பாட்டை புய்த்துணருங்கால், ௮துவே மரபாகப் பின்னும் அடிய, 

ர்களாசரித்து வாழவேண்டுமென்னு முரிமையைத் தெரிவிக்கின்ற 
து. இதனை விரித்துமைக்குங்கால், அவரைத் திருக்கோயில்களிற் பி 
ரதிட்டித்துரிக்திய நைமித்திகக்களாகிய பூசைகளும், மஹோத்சவ 
ங்களும் ஈடத்தி உலகம்பிழைகக வழிதேடவேண்டு மென்பதே ௮ 

மையும். எமபெருமானை ௮வர் பவனிவருங் காலத்தில் அடியார்கள் 
அதித்த வாய்மை வருமாறு. 

(:தாழியர் தவமே சவுணியர் தனமே கலைஞானத் 
தாழியகடலே யதனிடையமுதே யடியார்முன் 
வாழியவர்திம் மண்மிசைவானோர் தனிராதன் 

“ஏ (நிசைமொழியா டன்றிருவருள்பெற் றனையென்பார். 

மறைவளர்திருவே வைதிகநிலையே வளர்ஞானப் 

பொறையணிமுகிலே புகலியர்புகலே பொருபொன்னித 

அறைபெறுபணியே சுருதியினொளியே வெளி?2யவக 

இறையவனுமையா ஞடனருடரவெப் தினையென்பார், 

புண்ணியமுகலே புனைமணியரைசா ணொடுபோதுங் 
கண்ணிறைகதிரே கலைவளர்மதியே கவின்மேவும் 

பண்ணியல்சதியே பருவமதொருமூ வருடத்தே 

யெண்ணியபொருளாய் நின்றவரருள்பெம் நணையெனபார் 

இம்மதுர வாசகங்களை மெய்யன்பராலார் நித்தியஞ் சிவபூஜா 
சமயத்தில் பார। பணம் பண்ணவேண்டியது, இவற்றுள் (இருவருள் 
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௧03. சித்தாந்தரத்தாகரம். 

பத்தனை) எனவும் (அருடரவெய்தினை) எனவும் (அருள்பெறத்றனை) என 

வும்போர தவைகளை(ஞாலமுய்ச்திட ஞானமுண்டவரெழுர்தருளு மச்ஈலங் 
san@) எனப் பிற்போந்த பகுதிக்கேற்பச் தெளியவேண்டியது. எம் 

பருகச் தகையை (இருச்குமொழி யச்தணருமேனையோரு நின்று து.திசெய் 

த- அஉர்சாணீண்முடிச்சண்மேலேர்இிஎன்ற திருவாக்கால் ௮௩தணர்க 

ir வாழ்த்தி வழிபட்டார்களெனவும், (மங்கல தூரியர் துவைப்பார் மறை 

சாமம்பாடவொர் மருங்குவே இப்,பொஙயகுமணிவிளக்கெடுத்துப்பூரணகும்பமு 

றைப்பார் போற்றிசெய்கார்) ஏன்ற திருவாக்கால் அவ்வந்தணர்கள் er 

மது செல்வப்பிள்ளையா ரெழுந்தருளிய காலத்து மங்கலதாரியமுழ 

ந்கோடு சரமமறை முழக்கு முண்டாகச்செய்தார்க ளெ னவும்)ஏனை 

மங்கலங்களை நிரப்பித் துதித்கார்களெனவும் வெளிப்பட்ட வுண்மை 

யையே மேலேயாம்கூறினாம். இங்கே (இருக்குமொழியந்தணரும்) என் 

லு பிராஹ்மணர்களைக் கூறியபடியே (இருக்குமொழிப்பிள்ளையார்) oT oor 

வேறோரிட.த்தில் ஈம.து ஸ்வாமியை அருண்மொழித்தேவர் கூறினர். 

மேலே (ரச்சு ஐயம்போகவுரைத்தோன்) என ௮ ருணகிரியார் விதந்தமை 

யையாம்௮றிவித்திருக்கெறோம். இதனால்,௮ந்தணரை இருக்குமொ 
ழியாரென்றது இரவிடருக்கை அ௮வலம்பித்துடையார் அ௮வரென வி 

ளக்கவேயாம். ௮ந்கணர் குலதீபமாய விளங்கிய ஸ்ரீசம்பந்தச.ரணால 

ய ஸ்வாமிகள் (வருமுறைசொற்றிருப்ப திகமெழுதுமன்பர்) எனத் துதிக்க 

ப்பட்டதன் றியும், (அளுடையபிள்ளையார்தருவாக்சாலே-யுருமிடித்.து விழ 

ப்புத்தனுத் தமாங்க முருண்டு வீழ்கெனப்பொரறா வுரைமுன்விட்டார்) என்ற 

இருவாக்கால் ௮ வா ஞானஸம்பர்தவள்ளலாரது திருமுறையரீகிய 

திரவிடவேதத்தை யுச்சரித்துப் புத்தலுடைய தலையில் இடி.விழுர்.து 

ருளும்படிச் செய்தருளினாரென்று வெளிப்பட்டது, திருமுறையை 

யெழுதினாரெனவும்; ஒதினாரெனவும் பெறப்படலால், எழுதியது பி 

pa பொருட்டும்) ஓதியது தம்பொருட்டு மெனவறியவேண்டியது. பி 

றார் என்பது தம்மோடுசேர்ந்த பதினாரூயிரர் திருக்கூட்டத் தவரை. இ 

வாபிராஹ்மணர்கள். இவர்களே தேவாரத்திருமுறைகளை யோதியு 
ம், ஒதும்படி ச்செய்தும் பரிபாலித்.துவர்தவர்கள். இத்தகைய ஈலப் 

பாடறதிந்து அதுஷ்டியாமல் மூடப்ராஹ்மணர்சிலர் தேவார திருவா 

சகங்களை நிந்தித்.து எரிவாய் நிரயத்துக் காளாஇன்றனர். இனனோர் 

ஐர்வாணவேதத்தின் பொருளை யுள்ளபடியே யறிந்திருப்பாராயின்) 

அ தில்வேருகாத சிவாகமங்களையும்; திரவிடவேதங்களையு நித்தி 
யார் ! நிக்தியார் !! இவர்களையே (ஆதிமறையோதி யதன்பயனொன்றும் 

மநியா-வேதியர்சொல் மெய்யென்று மேவாகே) என்று சந்தானகுாரவரு.



ஆசார்யப்பிரபாவம், ௧௦௩. 

ம, பெற்றான் சாம்பனோடு முள்ளிச் செடிக்கு மு.த்திகொடுத்தவரு 

ம், இல்லை மூவாயிரவரு ளொருவருமாகய ஸ்ரீ௨மாப௪ செம் நிர்தித் 
தொதுக்கிர். இவர் பிராஹ்மண சரேஷ்டராசையால், இவர்மேல் 

யாருடைய தூஷணமுமேருஅ. இவர் திரகிடவேதத்தைத் தமது 
சண்ணாகவ௫த்து அன்பு பாராட்டினாரென்பது இவர் செய்தருளிய 

நூல்கடோறுங் காணலாம், ௮வற்றுளொன்றாகிய திருத்தொண்ட 
ர்புராண வரலாற்றில் ( வேதத்தை - தீமிழாலோ திய மூவர் திருப்பதிக் 

தொலி) என்று அதுத்திருக்கின்றனர், இப்பெருக்தகையார் திர்வி 

டவேதத்தைப் போற்றியது பெரிசன்று. அந்தத்திரவிடவேத கர் 

த்தர்களாகயெ சமயாசாரியர்களையும், அவ்வாசாரிபாகளை வதிபட்டு 

முத்தியடைந்த பெருமிழலைக்குறும்பா - wy Buy sor முதலிய 

சாயன்மார்களையும் பிரதிபாதிக்கும் ( திருத்தொண்டர் புராணம் ) எ 

ன்னும் பெரியபுராணத்தையுமன்மோ வேதம்போலக் கொள்ளவே 

ண்டுமென் றும், அப்படியே முற்காலத்து வேதியர் கொண்டிருர்சா 

களென்றும் இனிது பிரசாசபபடுத்தினர். “ திருத்சொண்டர்புராண 

)மழூ இயமுறையைமறையோர் - சி௨மூலமர் திரத்தா லருசசனைசெய் திறை 

ஞ்சி, யிருக்குமுதன்மறைரான்கி னின்றுமுதலாக - விதுவுமொரு தமீழ்டே ௪ 

மைச்தாவதென்று,கருததிருத்தி” பசெறிமதயானைசிய)த்.இல் ., திருமுறை 

யைபிருச்தி...இருவீதிவலமாக வரும்போது” “ஆரணங்கள் விரிச்தோதிமாம 

றையோரெதிர்கொண் டறுகெடுப்ப?* என்னும் பிரயோகங்களைக் கண்டு 

தெளிக. ஸர்வ வைதி£கா ததமர்களுக்கும் பெரியபுசாணமே ஆவ 

இகமென்பது ஷித்தமாக, திரவிடவேதங்கள் ஆவசிகமென்பது 

சொல்லவும் வேண்டுமோ 2 இத்தனையுணமைகளை யறிர்தும் ௮வர் 

விசண்டைபேசுவர். இந்த மூர்க்கத்தை நோக்கியே அடச்சவாரிய 

களோ .தமாதரை) என த்திருவிசைப்பாவில் திரஸ்காரஞ் செய்யப்ப 

ட்டிருக்கன்றனர். மேல்வியவஸ்தையால் பிராஹ்மணர்கள் திரவிட 

வேதபாராயணஞ் செய்யவேண்டிய ஆவசிகமும; ௮ங்கனஞ்செய் 

லது அவருக்குச் சிரேயஸ்கரமுமாகிய சீர்ப்பாடு வெளிப்பட்டது. 

இருக்குமொழி யந்தணர் - இருக்குமொழிப் பிள்ளையார் என்பவர் 

களைக் சர்வாணவேத ருக்குகளையுடைய அந்தணர் - Gait dor asa Or 

னிலும் பொருந்தும். இதனால், கர்வாண வேதருக்குகளையும் யதா 

வத்தாக வுணர்க்தாரென்லுந் தைவீகமும், ௮இல் வேகாத இர 

விடவேதத்தின.து ஸஜாதித்வ ஸம்பநதமும் வியக்த மானெ.றல.. 

Dy FM TECHS FL பிள்ளையாருக்கும் உப.ப$வத வேதாந்தங்கள் 

லும் ஸம்பந்தம் காட்டினோமாசையால், அந்தணபென்னும் யாது



௩0௫ சித்தாந்தரத்தாகரம், 

ரும் பிள்ளையாரருணெறியைக் கைக்சொண் டொழுகவேண்டி ப,௮/ 

கடமையாயிற்று, அங்கனமொழுகாதார் பிராஹ்மண ரல்லாராக யி 

ழிச்திடுவர். திரவிடவேதத்தைச் சங்கராசாரியர் து.இத்திருக்கும் ப 
குதியை (௫0) வது பக்கத்திற் காட்டியிருக்கின்றோ மாசையால், 

அந்தச் சங்கராசாரியரைப் பிரா ஹ்மணகுருவென்று கொண்டாடி ம 

இழும் அந்தணர்கள் ௮வ்வாசாரியரை மூடராக்காது காத்துக்கொ 

ள்ளவேண்டியது. ௮வரைப்போல் அர்தணர்யாவருந் தமிழ்வேதபா 

ராயணஞ் செய்திரதகலே ௮வரது மானத்தைக் காத்தியிதலாம். ௮து 
செய்யா தொழியின், ௮வரை நிந்தித்து மூடராக்குங் குருத்துரோ 

கெளேயாவர். இதற்கேலும் ௮ஞ்சடப்பாராக. ஈண்டு யாம்பிரஸ்தா 

பித்தது பிரஜ்ஞையில்லாகத சிலபேரையேயாம். ௮மஈகர் சிவ$ீகஷாவா 

ன களாய்ச் சைவநலங்கெொண்டு இறந்து உபயவேதாந்தங்களையும் பா 

சாட்டிவருகின்றனர். ௮வர் நங்காழிப்பிரான்முதலிய சமயத் தலைவர் 

களுக்கு நித்தியகைமித்திகாதி பூஜைகளையு நடத்திவருகின்றனர். ஆ 
னிமார்கழிகளில் பிரஹ்மோத்ஸவங்களும் ஈடத்துகின்றனர்.இஃதன 

றி, பஞசதம் என்லும் க்ஷேத்திரத்தில் ஸ்ரீமத் ௮ப்பர்சுவாமிகளுக் 

குஸ்ரீகைலாஸதரிசக மஹோத்ஸவமும் ஆன்ஜோர் பிராசீனமாக ஈட 

ததிவருகின்றனர். ஸ்ரீஹரூலாஸ்யக்ஷேத்ர மித்யாதிகளிலும் வாதவூர்வ 
ளால் ஞானஸம்பகதவள்ளல் இவர்களுக்கு ௮தி பிரபலோத்ஸவங் 

கள் ஈடத்இிவருகன்றனர். இவைகளை விசாரியாததோஷமே இலமூர் 

க்கபிராஹ் ணர் புலம்பவிடஞ்செய்கின்றது. உத்தம பிராஹ்மண 

ர்கள் ழுமையரிஈது சைவாசாரியத் தொண்டு புரிஈதும், அவரது 

மஹழஹோத்ஸவக்களைப் புரிந்தும், ௮ர்.தக்காலம்களில் வேதபாராயண 

ஞ்செய்தும், திரவிடவேதத்தில் பக்திபாராட்டியுஞ் செபுண்ணியத் 

தைப் பரிபாலித்துவருகின்றனர். ௮ப்படியே உலஇல் பிராஹ்மணர் 

யாவரும் ௮ன்புபாராட்டி. வழிபடவேண்டியது. அப்போதுதான் 

அவரது பிராஹ்மணத்வம் நிலைக்கும். இல்லையேல். நிலையாது! நிலை 

யாது!! 

இதனை விரிப்பாம். வேதியர்; பிராஹ்மணர் என்லுஞ் சொற் 

கள் வேதத்தைத் தெளிபவர்கள், பிரஹ்மத்தை யறிபவர்கள் என் 

னும் பொருள்களைப் பயக்கும், வேதத்தை யோதித்தெளிநக்து பிர 
ஹ்மத்தை அறிந்து ௮. நுயவியாதவர்கள் வேதியரும், பிராஹ்ம 

ணருமாகார், ( வேதவள்ளுறை யாவன விரிபுனல்வேணி - நாதர் தம்மை 

யு மல்ரடியாைபுகயகது - ப தவர்சசனை புரிலதம் பண்மித மன்றே) என



ஆ்சாராயபப்ரபாவம, தய ஏறு] 

வும்) (உள்ளரிறைகலைத்துறைக சொழிவின்றிப் பயின் றஒ.ந்ரு.ந்-ரெள்றில 

டி.த்தறிர்சபொருள் சவன்கழலவிற் செறிவென்றே. - கொள்ளுமுணர்வினின் ) 
எனவும்; (ஈசனடியார்ச்சென்று மியல்பானபணிசெய்தே) எனவும் பரக் 
த வாக்கியங்கள் வேதியர் தன்மையையும், பிராஹ்மணர் தன்ஆம 

யையும் வியக்தமாக்கெ. சிவனிடத்தும், சவனடியாரிடத்தும் ௮ன் 

பில்லாதாரை வேதியரென்றும், பிராஹ்மணரென்றுக் கூறுவது எ 

ங்ஙனம் ? (அர்சணர்க்கு மடியவர்ச்கு மாகமஈல்விதிமுறையால்- வர். தனைசெ 

ய்நருச்சனையும் வழங்க) ஈன்ற விதிவழாது உலகங் கைக்கொள்ளுகின் 

DS. DH HOOT - முதற்முலத்துப்பெரியோர். அடியவர்- ஏனைக்குலத் 

அப் பெரியோர். இருதிறத்தவருஞ் சிவனையும், அவரடி॥ரையுமறி 

ந்த அன்பு பாராட்டுர் தன்மையா லொத்தனர். ௮ந்தணர்-அ௮டியவ 

ரென்னுஞ் சொற்கள் இறப்புவகையானன்றிப் பொதுவகசையா னெ 

க்குலத்து மேலோர்க்குங் கொள்ள வுரியனவாம். ஏனைக்குலத்தவர் 

சிவனிடத்தும், ௮அவரடியாரிடத்தும் ௮ன்பு பாராட்டாதபோது LH 

வர்க்கு ௮டியா ரந்தணரென்னும் பேர்கள் சறவா. அப்படியே முத 

ற்குலசத்தவருஞ் இவனையும், ௮வரடியாரையும் வணக்கியுய்யா தபோ 

அ வர்க்கும் ௮ந்தணர், வேதியர் என்னும் பேர்கள் சிறவா. (அந்த 

ணரென்போரறவோர்மந் றெவ்ஷயிர்க்குஞ்-செர்சண்மைபூனடொழுகலான்) 

சானவும், (ஒங்கருளீசனோ டொன்றியே நின்றோரு - மீங்கருணீங்சகாரென் 

றுந்தீபற - எல்லாஃயிர்க்குமென்றுந் தபற) எனவும் போந்த வாக்கியங்க 

ளையுங் பரியாலோ௫த்,தறிக. சிவஸம்பந்த மில்லாக வேனைக்குலத்த 

வரை அடி.யவரெனச் கோடலும், அவருக்கு வநிபாடுபுரித.லும் கூ 

டாவாறுபோல முதல்வருணத்தவர்க்குஞ் சிவஸம்பர்த மில்லாதபோ 
து ௮வரை அந்தணர், வேதியர், பிராஸ்மணரெனக் கோடலும) 

SEE வ(திபாடு புரிதலுங்கூடாது. முதல்வருணத்தவர்க்குப் பிறப்பு 

மரத்திரத்தானே மகிமையுண்டெனிள், பிறப்பு மாத்திரத்தானே சூ 

தரத்வமே பிராப்தமாம். ௮ஈர்தரம் எப்தற்பாலனவாகய தவிஜ.தவ 

ம்-விப்ரத்வம்-பிரா ஹ்மணத்வ முண்டாகாதபோது அவர்க்கு என்ன 

மஇமை யுண்டாம்? பிராஹ்மணப் பிறப்பு என்று பாராட்டும் ஐர் ம 

ரியாதையேயன்றி வேறொன்றுங் கடிக்காது. ௮ர சன்மீரபிற் பிறந்தா 

ர்க்கு ௮ரச வமிசத்தார் என்று ஐர்மரியாதை சிறக்குமாபோல். அர 

சவமிசத்திற் பிறந்து, அதற்கேற்ற திறரமடையாது, ஊர்திரிர் தழ 

அம் பேடிகளை ௮ரசர்களெனக்கோட.ஓம், அவர்க்கஞ்சி யேவல்பு 

ரிதலும் பிறர்க்கு யாண்டிசையும் 34 அரசனாசவிருந்த, லொருவன் 

அவ்வமசினின்று $ங்குவனேல், வனை ௮/சனனப் பின்னர்யா



BO Fe சித்தாந்தரத்தாகாரம். 

வருங்கருதி மதிபார். முதலவருணத்தவன் கிறிஸ்து சமயம், மகம் 

மதுசமயமுதலிய இழிஈத சமபக்களிற் புகுர்தபோ.து - அவனுடை 

ய பிராஹ்மணத்தன்மை எங்கே போயிற்று! அவனுடைய யிறப்பு 
ஏன் நிலைக்கவில்லை ? (மறப்பினு மோத்துக்கொளலாகும் பார்ப்பான் - பிற 

ட்பொழுச்சஙகுன்றக்கெடும்) எனவும், (ஒதவினன்றே வேதியர்ச்கொழுக்க 

ம்) எனவும் போந்த வாக்கியக்களேயன்றோ அவர்க்கு உறுதியைப் 

பயப்பன * அவரது தன்மைகுன் றிய2பாது ௮ வருக்குள்ள பூஜ்ய 

தீவங் கூடவேகுன்றும், 

இவைகளை யோசிச்கும்போது முதல்வருணத்திற் பிறந்த மாத் 

திரத்தானே யாவரிலும யாஞ்சிறக்கோ மென்றிறுமாந்.து கூறுதல் 
அறியாமையாகவே முடிந்தது. இதனால், முதல்வருணத்தவரை யா 

ம்தூஷிப்பதாகக் கொள்ளவேண்டாம். முதல்வருணம் ஏனைவருணு் 

களிற் சீரேஷ்...மே! ஏனைவருணங்கள் தம்மிற்கழிட்ட வருணங்க 

ளிற் சீரேஷ்டமும், மேலிட்டவருணங்களிற் சி3ரஷ்டமின்மையு மா 

கும். முதல் வருணத்திற் பிறந்தவன் தனது வருணதருமத்தை ய 

டையாதபோது ௮வன் ஏனைவருணத்து மஹான் களிற் சிறந் தவன 

கான். ௮வனிலும், எனைவருணத்து மஹான்களே சிற திடாநிற்பர். 

அவன் தன்னை அதிகமாக மதித்து ௮நத மஹான்களை யிழிவுகூ 

றுதல் ௮வனுடைய அறியாமையாகவே முடியும். பிதா-புத்திரனெ 

ன்னு மிருவரில் புத்திரன் ஐர்நீதிபரனாக சேமிக்கப்பட்ட சாலத்தில், 
அ வன்பக்கல் ஓர் வழக்கை முன்னிட்டடைக்த ௮வளலுடையகிதா 
தனதுபுத்திரலுக்குக் 8ழ்ப்படிர் து ஒழுகவேண்டு மல்லது புத்திர 

பாவத்தால் ௮வனை யதிக்கிரமிக்கக்கூடாது, அதிக்கிரமித்தால் அந் 

தப் புத்திரனே அவனைத் தண்டிப்பான், பிதாவுக்குத் தரனடங்கா 

மையும், தனக்கடங்காமையால் பிதாவைகத் தான் தண்டித்தலும் ௮ 
ப்புத்திரனுக்குத் தாழ்வாகமாட்டாது. பிராஹ்மணருக்குள்ளே நே 

ற்றுச் சமையற்காரனாயிருந்த வொருவன் இன்று ஸக்யஷித்து வெ 
ளிவருவானாயின், ௮வன்காலில் ௮வலனுடைய எஜமானனாயெ பிரா 

ஹ்மணன் வீழ்ந்து நமஸ்கரிக்கப் பின்னிடான். இவைகளை யுய்த்து 

ணருங்கால் பிராஹ்மணகுலமும்) பிராஹ்ம்ணதருமமும், அவற்றி 
ன்குதியும் வெளியாகும். பிறப்பினாற் பிராஹ்மணரென்று வெளிப்ப 

ட்டு ஸஞ்சரிப்பவரில், தவத்தாற் பிராஹ்மணரென்று வெளிப்படும் 

ஏனைவருணத்தவசே பூஜ்யராவர். பிறப்பினாது5 தவத்தாலும் பிரா 

மணச்வ மெய்துகலே ஈமசல்வாணத்.துக்குச் றப்பாம், தவமில்லா



அசார்பப்பிரபாவம். ௧௦௭ 

தபோது பிராஹ்மணரென்லும் பேர் உபசாரமேயாம். அமரர் என் 

லும்பேர் தேவர்களுக்கும், அஜன்: என்லும்பேர் பிரஹ்மாவுகளும், 

அச்சுதன் என்னும்பேர் விஷ்ணுவுக்கும் உபசாரமாக Cashes te 

றுமாபோல், பிறப்பினாுலும்) தவத்தாலும் பிராஹ்மணத்வ மெயதி 

னர் தவத்தான்மாத்திரம் பிராஹ்மண தல மெய்தினாரிற் சிறந்தவரா 

மெனின், இது மூடவிசாரமாம். என்னெனின்; முதல்வருணத்தவர் 

முதல் எர்தவருணத்தவருர் தவத்தாற் ராயரானபோது அவர் தச் 

தம் ஜாதிவியக்தி யில்லாதவரரகின்றனர். அன் புவடிவமாய்க் கரைர' 

அ ஒருவரையொருவர் இவமாய்க்கண்டு வழிடாடுபுரிதலால், ௮வர் 

மாட்டுப் பிறப்பினாலாய வுயர்ச்சி பயன்செய்யாது, முதல்வருணத் 

து நிலைமைமாருது அதன்மெய்ப்பயன் றுய்த்திவொரே ஏனைக்குல 

த்து மேலோரி லதிகராகாதபோது; யாம் பிரதம வருணத்தவரென் 

று சொன்மாத்திரத்தானே பிறப்பைமதித்துக் கொண்டுதிரியும் ஸா 

மானியர் வார்த்தை எங்கே கனம்பெறும் *? ௮வரைப்போலவே ஸ் 

வாதுஷ்டானங்குன்் றி யிறுமாந்துதிரியு மேனைக்குலத்து ஸாமானிய 

ரில் இவர் உயர்க்தவராவதில் எமக்கு ஆக்ஷேபமின்று, இவவுண்மை 

தேராது ஜாதிமாத்தாத்தானே யாமுயர்ச் திருக்கின்றோமென்று ஏ 

ளைக்குலத்து மஹான்களைப் பண்டாரங்களென்று இழிவாசக்கூறி 

யும், சூத்திரரெனப் பிரஸ்தாபித்.தும் பிரதமவருணத்தவர் வசைகூ 

றுவ.து தங்களுக்கே வசைதேடிக் கொண்டதாக முடியும். யாம் இ 
அகாறு முபத்யஹித்த முடிவுகளை யுற்றுகோக்குவார் நமது பரமா 

சாரிய மூர்த்திகள் தருவாக்குகளை ௮ நுட்டிப்பது௮வர்க்குப் பெ 

ருமையோ, ௮ன்றோ வென்பதை 3யோ௫ிப்பாராக. மேல்வியவஸ்கை 

யால் ஸாமாந்யஜாதி மஹான்களிடத்திலே கானே முதல்வருணத் 

தவர் தோஷாரோபணஞ் செய்தலும், அவர்க்குப் பூசையாதிகள் 

செய்யப் பின்னிதெலுங் கடாதபோது மாத்ருகர்ப்ப விஹீனர்களு 

ம்; சிவவிபூதிகளுமாகிய பரமாசாரியர்களிடத்தில் ௮ன்புபாராட்டி, 

ஞலைன்றி யுப்யாரென்பதை யாம்சொல்லவும் வேண்டுமோ ? ௮வர்ச 

ளருளிச்செய்த திவ்யஸ9ச திகளை யோ திமகிழ்வ.தும், அவர்க்குப் 

பூஜையா இகள் வைதிகமாக ஈடத்திக்களிப்பதும், ௮வர்கள் திவ்யச 

ரித்திரங்களைக் கேட்டுக் கண்ணீரும் சும்பலையுமாக நிற்பதுமே அவ் 

வாசாரியறிதிசண்மாட்டு, அவர் பாராட்டத்தக்க ௮ன்பாம், சங்கரா 

சாரியர் இயற்பகை ஈரயனாரையும், சிறுத்தொண்ட கரயனாரையும், 

சண்டேசுர ராயனாரையும், கண்ணப்ப காயனாரையும் சிவபுஜக்சம்.



FOI] HHH HT be OTB TION 

Barong go cole ஸ்தோத்திரம்பண்ணி யிருக்கின்றனர், இவர் 

க௫ரில் வணிசரொருவரும், பீராஹ்மணரிருவரும், வேடுவரொருவரு 

ச முடிச்தனர், மேல்கீழென்னுஞ் சாதிகளைச் சங்கராசாரியர் சந் 

தித்தனரா? அவருக்கு ௮ன்பேயன்றோ காரணமாச முடிந்தது? இ 

ப்படி அன்பு பாராட்டாதவர்களுக்குப் பிராஹ்மணத்வம் எப்படிநி 

லைக்கும் ? ௮ன்புடையவரே உயர்நதகுலமும்) ௮லதில்லாதவரே 

தாரழ்க்தகுலமுமாம், இதனையே (சா.தி.பிரண்டொழிய வேறில்லை) என 

வும்)(இட்டார்பெரியோ ரிடாதகாறீழிகுலத்தோர்) எனவும் ஒளவையாருங் 

கூறினர். இடுதலுமிடாமையும்; ௮ன்புடைமை, ௮ன்பின்மைகளில 

அந்தாக்கதமென்சு. அசாரியமூத்தஇிகளிடம் ௮ன்பில்லாதபோது 

பிராஹ்மணத்வமாகிய உககர்ஷஷஹித்தி யொருவருக்கும் பிராப்த 

மாகாமையால், ஐசமமாத்திரத்சானே பரமபாவன த்வம் ஈமக்சூ உ 

ண்டாயிற்றென்று முதல்வருணத்தவர் மனப்பால்கூடி த்.துச் சிவன 

டி யாமை ௮வமதித்த(நியாது சுகப்பாராக, இவ்வரிய சுகப்பேறெய் 

தினோர் ஆசாரியசூக்திகளி லன்புநிறைக்து, ௮வரது இதருத்தொண் 
டினுஞ் சிறந்து நீரவாழ்வார்க ளென்பசை யாம் சொல்லவும் வேண் 

டுமோ 3 (தந்தையைத்தீத்தொழின் மூட்டியகோன்சரண் சார்ச் திரே - னி 

ந்தையைப்பெற்றொழி யாதிரர்தே சரடீட்வெரே,) என்னும் அற்புத வாக் 

இயத்தையும் யாவருஞ் சந்இத்திக. தந்த--வபாதஹ்ரு sur, 

இச்தொழின்மூட்டல் -யாகஞ்செய்யவிடுத்தல். கோன்--திருஞார, 

ஸம்பந்தர். இவ்வாறறிர் இக. இவ்வுண்மையுணர்க்து ௮ன்பிற்செற 

தபேர் ஜாதிஇழிவு, குலஇழிவு, பிறப்பு இழிவு, கல்விஇழிவு, செல்வ 
இழிவு, தொழில்இழிவு முதலிய தாழ்வுகளைச் சிவனடியாரிடம் பா 

ராட்டி பும், எங்கள் ஸம்பர்தராதனை வணக்கியுய்யாமலும் ௮வலத் 

தழியாரென்பது சத்தியம். இன்னும் விரிக்கத் பெருகும். 

பிள்ளையார் பிரபாவம், 

௬௮ - வது பக்கத்சொடர்ச்சி. 

௮ன்றுகழிர்து மறுசாள் ஈமதுபிள்ளையார் தோணியப்பரைத்த 

ரிசித்துக்கொண்டு திருக்கோலக்காவிற்சென்.று கையினாலே ஒத்தறு 
த்துத் திருப்பதிகம்பாடினார். அப்போது ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரம் எபு 

பட்டிருச்சின்ந பொற்டுளம் ௮வருடை ப இருக்கரத்தில் வர்



ஆசாரீயப்பிரபாவம். ௧0௯ 

அ: ஸ்தளைக்சண்டு urn SFOs stra. ௮பபோது யாவ 

GAG I Her Mig மீண்டுஞ் கோழிக்கு vig ஸ்வாமிதரிசனஞ்' 
டுசய்து இிருப்பதிகம்பாடி. மகிழ்ந்து தனது இளந்திருக்கோலக்கரா்ட். 
சியை யாவரும் அறுபவிக்கும் பொருட்டு அங்குச் லெபோது வத் 

இருந்தனர். பின்பு ௮க்கேறின்றும் திருநனிபள்ளி - இருத்தலைச்சள் 
கர்டு - இருவலம்புரம் - இருப்பல்லவனீச்சரம் - இருச்சாய்ககாடு - இ 

ருவெண்சாடு - திருமுல்லைவாயில் என்று தலங்களுக்குப்போய், சி 

வாமிதரிசனஞ்செய்.து திருபபதிகங்களோதித் திரும்பிச் சீகாழி 
யையடைந்தனர், பின்னருஞ் சிலபதிகளுக்குச்சென்று தரிசிததுத் 
இருப்பதிசமோதிச் சிகாழிக்குத் திரும்பி ௮ங்கெழுக்தருளி யிருக்கு 
ம்போது திருநிலகண்டயாழ்ப்பாணர் தமது பத்னியாருடன் வந்து 
பிள்ளையாரைத் தரிசித்தனர். அவருக்கு விருந்தளித்து ௮வர் தம் 

முடனிருந்து தமது திருப்பதிகங்களை யாழிலமைத்.து வா௫ித்துவர் 
க் கட்டளையிட்டருளி ௮வருக்குக் தோழமையையும அருள்புரிர் 

தனர். பின்பு சிவபாகஹ் தபர் - திருநீலகண்டயாழ்ப்பானர் மு. 

லியவர்கள்சூழ ஸ்ரீசிகமபரத்தையடைந்து ஸ்வாமிதரிசனஞ்செய் 

அ (சத்றாகசெரியோம்பி) என்லும் பதிகமோதித்துகித் தனர், பின்னா். 

அங்கு வசித்தற்கஞ்சித் திருவேட்கள த்தையடைர்து; அங்கிருக்.து 
சொண்டே ஸ்ரீசபாகாசனரவந்து தரிசித்துப போலாராயினர். தரு 

க்கழிப்பாலையிலுஞ்சென்று ஸ்வாமிதரிசனஞ்செய்து இருபபதிக 

மோதித் துதித்தனர். இவ்வாஜெழுகுசாளில் ஸ்ரீ சபேசனது திருவ 
ருளால் தில்லைவதியர் மூவாயிமவருஞ் சிவகணங்களாய்த தோன்ற 
க் கண்டு களித்து, ௮வவறபூதியைத் தமது தோழராகய திருமீல௪ 

ண்ட யாழ்ப்பாணருக்குங்காட்டி மகிழ்வித்கனர். ௮பபோ.து இல்லை 

வாழக்சுணர்கள் பிள்ளேயாரது பாதங்களை வணர்கினார்கள். பிள்ளை 

யாரும் அவர்களுடைய பாதங்களை வணங்கின. இவவதபூதியிலே 

திறநத பிள்ஜேபார் (ஆடிஞாயாறு செய்யொபொறயிர்) என்னும் பதிக 

மோதி, அதில் தில்லைவாழக்துணரைத் தாக்கண்ட வருமையைக்கூ 
றி வர் பெருமைதோண்ற வி;தர்.தனர். பிள்ளையார் ஓதிவருக் திரு 

ப்பதிசிங்களை உடணிரன்து யாழிலிட்டு வாடத்அவரும் பெரும்ாக் 

பயெத்தையடைந்தவராகிய யாழ்ப்பாணர் ஓராள் பிள்ளைய/பைவண 

69, 602) என்னு ஈஇிச்சரையிலிருக்கும், அடியேனது ர்மல்கன 

கப்ப தஇிருடுவருங்க ததம்புலியூர் முதலிய தலங்களும் Agape 

ருன்ஙேண்டுபெள்று பிரார்த் தித்சனர். அறிக... சவபாசஹ் 
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௧௧௦ சித்தாந்தாத்தாகமம். 

ருதயர் முத்லினோர்சூழத் இருவெருக்கத்சம்புலியூருக்குச் சென் 
௮, அப்படியே திருமுதுகுன்றுக்கும் போய்த் தரிசித்அத் திருப் 
பெண்ணாகடத்தை யடைந்து சிவதரிசனஞ்செய்துசொண்டுதிருநெ 

ல்வரயிலரத்துறைக்குப் போகவிரும்பித் தமது தர்தையாராதிய சில 
பாதஹ்ருதயர் தோளினின்றும் 2ழிறங்கித் திருப்பாதங்கணோவ நடி 
ஈது (மாறன்பாடி) எனலும் பதிவந்துசோக்து, வழிஈடர்தவிளைப்பால் 

ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரத்தை யுச்சரித்துக்கொண்டு ௮ப்பதியிற்றானே அடி. 
யார்களோடு அன் றிரவு தங்கியருளினார். ௮ஃதறிர்த கடவுள் தம்மு 

டய திருக்குமாரர் திருமேனி வருந் சாவண்ணம் யோசித்து திரு 
வரத்துறையிலிருக்கும் பிராஹ்மணர்கள் யாவருக்குர் தனித்தனி 
யே சொப்பனத்திற்றோன்றி ஈமத குழர்தை ஞானசம்பம் தன் ஈம்மிடத் 

அச்குவருளெறான்,௮வன் ஏறுதற்கு முத் துச்சிவிகையும், அவனுக்கு கிழற்று 
தீற்குழுத் துக்குடையும் ௮வன் புகழ்தோன்ற வூதுதற்கு முத்.துச்சிச்சமும் சா 
ம்சொுக்னெறோம், ௮வ.ற்றை நீவிர்சொண்டு அவனை யெதிர்கொண்டுபோய் 

ச்சொடும்சள்?'என்று கட்டளையிட்ட.ருளி ௮தனைப் பிள்ளையாருக்கு 

தெரிலித்தருளினர். பிராஹ்மணர்கள் விழித்தெழுக்து தச்சரிய மெ 
ய் தினவர்களாஇத் திருக்கோயிலினுள்ளே புகு௩.த; சுவாமி கட்ட 

சொயிட்ட பொருள்கள் அ௮௩ங்௫ருக்கக்கண்டு மகிழ்ந்து ௮வற்றைத் 

தாங்கிக் கொண்டு சிவனடியார்கள் பலாசூழ, வாச்சியங்கள் முழங் 

௧) பிள்ளையாரை எதிர்கொண்டார்கள். பீள்ளையாரும் ௮வர்களை எ 

திர்கண்டனர். ௮ப்போ.து செவனடியார்களும், பிராஹ்மணர்களும் 

பிள்ளையாருடைய திருவடிகளில்வீழ்ர்,து வணங்க, எந்தையே ! யா 
ம் தாங்கவெந்த முத்துச்சிவிகை, முத்.துச்சிந்ச முதலாயினவற்றை 

ஏற்றருளும் என்று பிரார்த்தித்தார்கள். பிள்ளையார் ௮தைக்கேட் 

டு மூழ்ர்.து, செபெருமாலுடைய திருவருளைவிபந்து (எர்தையீசனெ 

ம்பெருமான்) சன்னுக் திருப்பதிகமோதிச் ததித்.து,௮ரள் வடிவமா 
இய முத்.துச்சிவிகையை வலம்வந்துபணிகர்து, ஸ்ரீ பஞ்சாகூரத்தை 
யுச்சரித் தக்கொண்டே உலகமெல்லாழுய்யும்படி ௮.தில் ஏறியருளி 
னா, எம்பெருகதகைப்பிரான் ௮ச்சிலிகையிலேறி வீற்நிருர்தரு 
ளிய இற்புதகோலத்தைச் கண்ட சிவனடியார்கள் ஹர ஹர ஹர 

வென்று உச்சிமேற் கரங்கூப்பி அமவாரித்தார்கள். ௮ர்தணர்கள் 

கண்சளிகூரக்சகன்டு வேதவொலியெழத்துதித்து ஆரவாரித்தார்ச 

ஸ். இக்திரன் முதலாயினோர் புஷ்பமாரிபொழிர் ௪ .௪.இத்து ஆரலா 

கித் தார்ச்ள். இவ்வதிசயகோலத் துடன் எம்பெருமசன்௪ முக்தருளிவ 
கையில் மேலே முத்துக்குடைகிழற்றிஞர்கள். அன்தியும், வேதக்



ஆசார்யப்பிரபாவம். க்ச்க 

சுளும் வேதியர்களும்*ஏனையுலக த் தவர்களும் உய்யுமாறு திருஞா 
சசம்பக்தப்பிள்ளையார் வந்தார், இற்சடப்பிரபஞ்சங்கள்யாவும் தர 

மேயாகிய உமாசேகியார் திருழுலைசரர் தூட்ட ஞானப்பாலுண்ட 

ருளியபாலமுவாயர் வச்சார், வேதமுகலிய எல்லாக்கலைகளையும் ஐசா 

அணர்ந்தருளிய முத்தமிழ்விசகர் வரதார் என்று மு.த்.துச்சிந்க மொ' 

லித்துக்ளொக்த.து.இப்பெருக்காட்சிதோன்றப் பிள்ளையார் திருவர 

த். துறையையடைந்து சிவிகையினின்று மிறங்டத் திருக்கோயிலிலு 
ள்ளேசென்று வலஞ்செய்து, சகநிதானத்திலே வணங்கெ திருப்ப 

இகம்பாடித்துதித்து ௮ தப்பதியிலேசானே சிலநாள் எழுந்தருளி 

யிருக் தனர். 

சூசனை, 

+p 

பிள்ளையார.து திருக்கரத்தில் பொற்ருளமவக்த புதுமையை 

கோக்கன், ௮வரது தெய்வத்தன்மையே வெளியாகியது. அந்தப் 

பொற்றாளம் ஸ்ரீபஞ்சாட்சர வடிவமாயிருத்தலால். பஞ்சாட்சரமே 

ன்பதுலந்தெழுத்து. ௮து(ஈ-ம-ச-வரஃ-ய)என்பது, இதனை யச் 
சரிக்குங்கால்(சி-வா-ய -ந.ம) என்றமையும். இதில், -வெம்.வ- 

அருள். ய- ஆன்மா. ஈ- திரோதை, ம- மலம் எனவறிக. முன்னி 

ரண்டெழுத்துக்களும் பதியும், பின்னிரண்டெழுத்.ஐச்சுளும் பாச 

மும், இடையெழுத்தொன்றும் பசுவுமாகும், பதிக்கும் பாசத்துக் 

கு மிடைப்பட்டதாய்ப் பாசத்தோடுசேர்ந்து பாசமாயும், ப தியோடு 

சேர்ந்து பதியாயும், பாசமும் பதி.புமல்லாமல் வயங்கும் தன்மைஜ் 
துப்பசுவென்லும் மூண்மையு மிதனானிலக்கும். பதியோகெடிய ஸ 
ம்பக்தச்தை ஞானஈடனமெனவும்பாசத்தோகூடிய ஸம்பர் தத்தை 

ஊன ஈடனமெனவும் பெரியோர்கூறுவர், ஊனநடனமொழிர்து .ஞா 

னாடனநச்சானே ஆதரிக்கற்பாலதென வேதாகமங்கள் முழங்கலால் 

நகார மகாரகங்களாகிய மலங்களைப் பின்றள்ளி, யகாரமாகிய ஆன்மா 

வகாரமாகெய௮ருள்கூட்டச் சிகாரமாகிய சிவத்தில தீசுப்படும்.இதளை 

ப் பிரகாரார்தமாகவுற் காட்டி விரிப்பாம், எங்கன மெனின்; எ 

வானமா. சிவ௪பரமான்மா. தயஎஜக்கியம். “osu gio த்த்கனு ஜீல 

வாசீ, சிவபதம். தத்பரமாத்மலாசீ; ஆயேதிதாதாத்ம்ய மிதம்ப்ரசிந்த 
ம்்நமச்சிவாயேதி ஜகாதமந்த்ர?, "என்டு முபதே.சச்தரலுமறிச் இடுக.



௧௧௨ சித்தாக்தாத்தாகரம். 

(தத்வமஷிஎன்னும் ஸரமவேதமஹாவாக்யமும் இதுபோல்வதேயா 

ம். தத் -பரமான்மா,த்வம்-சீலான்மா. ௮வைஇனாய ஏன்னும் ஐக் 
இயம், இத்தகைய மஹிமா வுர்ணாங்களையுடைய ஸ்ரீபஞ்சகட்சரம் 

எம்பிரான.த ஸ்ரீஹஸ்தத்தில் பொற்றாளவடிவமாகப் பொருந்துமா 
Oy ௮வரது தெய்விசத்தை யாம் வியர்துமுடியுமா £₹ இன்லும் 
இக்த ஸ்ரீ பஞ்சாட்சரம் இலில்கவடிவமாசவும் ௮மைர்திருக்் 
நத, இலிக்கமானது பட்டிகா - சம்ஐ - கண்டா - அப்ஜ - பட்டிசர 
ஆத்யப்ரதாரிகா என்லும் பிரிவுகளை ௮ங்கஜ்திலுடையதாய், ௮ 
வவங்கங்கள் ( ஓம் ) எனவும், ( லாய ) எனவும், (சி ) எனவும், 

( சம) எனவும் பொருந்துமடறு விளங்கும். ௮வவிலிங்கத்.துக்கு 

( ஓம் )வதனமாகவும், ( வா-ய ) இரண்டு புஜங்களாசவும், ( ௪) ம 
தயதேசமாசவும்; (ஈ-ம)இரண்டுபாதங்களாகவும் அறியவேண்டியது 

நமச்சிவாக்னி பீஜாய ஹராய பரமாத்மரே, ஒமர்த்தமந்த்ர ரூபாய மூ 
ல பஞ்சாக்ஷராத்மரே, ஓங்காரவதநகாதேவீ வாயகாரபுஜத்வயீ, பஞ் 
சாக்ஷரீ பராலித்யாஸ் ஸதாராலிங்க ர.ிணீ; சிவமந்த்ராபிதாசைவ் ம 
மாங்கே சம்ப்ரதிஷ்டி.த.” என்னு |ம..தேசமும் ௮ தளைகவிளக்கும். இ 
ன்னனபலவுள. மேல்வாக்கயேத்தில், !*ஓமர்த்த மந்த்ரரூபாய மூல பஞ் 
சாக்ஷ்ராத்மகே”” என விதர்தமையால், ஒககாரத்திலுடைய அர்த்த 

ரூபமாயுள்ள்து ஸ்ரீபஞ்சாட்சரமென்பதும் வியக்தம். (ஓ) என்பதி 
ல் வட்டவடிவும், ரேகைவடிவுக் காண்டலால், ௮௮ பித்துநாதாத்மக 

மாயிருப்பதும் பிரஹித்தியடைந்தது. ஸ்ரீ பஞ்சாட்சரம் ௮.திற்சொ 
ள்ளக்கெடக்கும் பொருளாயினமையும் Gras gw. இவ்வுண்மை 

யையுணருக்கால், எம்பெருவாழ்வின்.த திருக்கரத்தமைக்த பொற்றா 

எமும், ஸ்ரீ பஞ்சாட்சரமும் யாவை? அவற்றின் ஸம்பந்தம் யாத? 
எனவறிவ.து சுலயமாம். பொற்றாளம் வட்டவடிவினது. காதவடிவ 
மானது. ஸ்ரீ பஞ்சாட்சரர் இட்டப்பெற்றது, இவற்றால், சாதபிந்.து 

வடிவமா௫) ஸ்ரீ பஞ்சாட்சரப் பொருளைக்கொண்டு கிளக்கும் பிர 

ணவமே பொற்றாளமாயினமை நிச்சயிக்கப்பட்டது. பிரணவமாகய 
வாசகத்துக்கு வாச்சியர்கள் சவசக்திகளென்பதையும், ௮ன்னோ ரி 
ரண்டுபொருள்களாக Caged gob gor கூடினவிடத்தன்றி 
யோரிழக்கமு மின்றென்பதையுமேயன்றோ எம்பிரான் கரத்தமைந்த 

விர்ண்டுதாளங்களும், அவையிரண்டுங் கூடினவிடத்துண்டாகு நா 

கமும் பொருள் படுத் திவிட்டன?* இவற்றை ரோக்குங்கால், எங்கள் 

'பெருந்த்சையினது அங்கப்பிரசியாங்க ஸாங்கோ பாங்கங்களயாவும்



ஆசாரர்யப்பிரபார்ம். ந்த்க் 

பிரகருதீ ப தீதமெனல பசுட்ரத்தாணி பைந் தாறிபோல நாட்டப்ப 
ட்டது. இதசாறும் பொற்றாளத்தின் சர் த்தியை யொருவாறுபுகன் 
ரூம். இனி ஏளைச்சர்த்தியையுள் கொஞ்ச மெடுத்திசைப்பாம், 

திருநீலசண்டயாழ்ப்பாணர் அறுபத்துமூன்று காயன்மார்களி 
லொருவர். இவர்ஜாதியிலே பாணர். இவருக்கு எம்பிரான் விருந்தளி 
த்த.தும், தமது தோழமையைத்தந்ததும் இவரது ௮ன்பு காரணமா 

கவன்றி வேறில்லை. ஜா.தியிழிவை கோக்குறல் முத்தர்கணிலைமையன் 

று, இவவளவு கடந்தநிலைமை இரண்டிடக்களிலும் ஸமமான ௮ன் 

பு நேர்ந்தவிடத்தன்றிப் பெருமையுது. எமபெருமச்க ளிருவர்மா 

ட்டுமவ்வன்புடைமைக்கு ௮ளவுகாண முயல லபராதமாக முடியும். 

யாழ்ப்பாணருக்குப் பிள்ளையாரிடம் ௮ன்புமாத்திரமும், பிள்ளையா 

ருக்கு யாழ்ப்பாணரிடம் ௮ன்போடு அருளும் நிறைகதிருந்தமைய 
திக. அருள்புரியுந் தன்மை பிள்ளையார் சமயாசாரிய முதன்மை 

கொண்டிருந்ததனாலென்க, ௮ன்பினது நிறைவா லிரண்டிடங்களி 
௮ம் ஸாம்யாதிசயமே கடித்தது. இதனால், பிள்ளையார் யாழ்ப்பாண 

ரிடம் பரிவுபாராட்டியது ஸாமஞ்சஸமேயாயிற்று. இதுவே யுலகல் 

யாவர்மாட்டும் பயன்படத்தக்க பண்பாம். இஃ்தொழிர் து;இருவரில 

ஒருவருக்கு ௮ன்பில்லாதபோது ௮து மணஞ்செய்யால. ௮வ்வள 

வே.பன்றிக் குணஞ்செய்யாதென்பது OME Hs SO pict amet Our 

னின், ஏனாதிகாயனார்-கலிக்கம்பசாயனார்-மெய்ப்பொருணாயனார் முத 

லிஷனோர் தம்மைவஞ்சிக்கப் பொய்வேடர் தாங்கவந்த பூரியாமாட் 
டும்௮வர் பெரய்ம்மையை காடாது மெய்ம்மையே பாராட்டினர், ௮ 

அ அவருக்கு ஈலஞ்செய்யத் தாழ்த்ததின்று. இதனால், சவவேடத் 
சைக்கண்டபோது ௮.து அ௮ன்புநிறைக்தளிடமேலும், ௮ல்லாதவிட 
மேலுஈ தாழா.துவணக்க அன்புபுரிதல்வேண்டும, இதுவே மேலோர் 
செய்சை, இச்செய்கைக்கு ௮ன்பேகாரணம். இசசெய்கையில்லாத 

போது அன்புகுறைந்த மற்றையிடத்தைப்போலவே இ.தவும்முடி 

யும். ஏசலவனென்லும் வேடன் மரப்பானவையைத் துசோணராகப் 

பாலித்து ௮ன்புசெய்தமைக்கே பரிசுடைக்குமாயின்) சவெனடி. 

யார்வேடத்சதை மெய்யாகமதித்த ௮ன்புசெய்வதில் ஏன் தாழ்வுண் 
டாகும்? சேசமான்பெருமாணாயனார் உழமண்ணா அடல்வெளுத்இரு 

ந்த வண்ணாளைப் பேரன்போவேழிபட்ட தும் ஸத்தியமாசையால் ௮ 
ஒயார்வேடத்தில் விசாரஞ்செய்.து சாலங்கழித்.துப் பலனை யிழப்ப 
அ பர்விகளுக்சே சிறக்கும், ஆயின்; சூத்தரனிடத்திலே செவேடச்



ose Rost 6575, 57H 5tD. 

சைச்கண்டு பிராஹ்மணன் அன்புமிகுதியால் ௮வனை வணக்குத 

அம், அலனிடம்பு9ித்தலள் கூடுமோவெனின்; அன்பிருர்சால் ௮வ 
சியங்கூடும். ௮ன்பு காரணமாகக் கூடுமென்றதனால், அன்பில்லாத 
போறு கூடாதென்பதே சித்தம், அ௮ன்பின்மூழ்டுச் சிறர்தபோது 

தன்னைமறத்தலால், ௮து அருட்செயலாக முடியும், ௮ப்படியே ௮ 

ன்பின்மையின் மூழ்கத் தன்னை மறர்துசெய்யுஞ் செயல்யாவும் ஸ் 

வபோத கல்பனமாகமுடியும். பக்திமார்க்கம் - of Burr da crow ge 

மிருவிதமார்க்கங்கள் சிவாராதனத்துக்கு ஹே தவாகும், இவற்று 

ள் பக்திமார்க்கமே சிறந்த. பச்தியென்பதும் ௮ன்பு என்பதும்: 

ஒன்று, ௮ன்பு கடிக்காதபோதே விதிமார்க்கம் கனம்பெறும். ௮ 

ன்பு றந்தபோது ௮தன்முன்னர் விதியானது சிறக்காது, GaGar 

சரியார் விதியிலே சிறந்தவர். கண்ணப்பதேவர் அன்பிலே இறந்த 

வர். இருவர்தம்முள்ளுல் கண்ணப்பர் தன்மை விசேடித்தது ஸர் 

வஸம்பிரதிபந்ஈமாயிற்று, ௮ந்தணராபெ சிவகோசரியார் படைத் 
தவைகளைச் செவெபெருமான்' அகர்க் தஇன்று, வேடுவராயெ. கண்ண 

ப்பர் படைத்தன்ல்களை ௮வ்வெம்பெருமான் நுசர்ந்தருளினர். சவ 
கோசரியார் படைத்தவை கனிவர்க்கங்கள். கண்ணப்பர் படைத்த 
வை மாம்ஸவர்க்கங்கள், இவற்றைசோக்குழி அன்புக்கு முன்னர் 

விதியானது எவ்வளவு கனம்பெறு மென்பதை வி3வ௫கள் யோசி 

யாமற்போகார். சிவகோசரியார் வேதவேதார்தங்கள், வேதார்த இ 
த்தார்தங்க ஞணாந்தவர். கண்ணப்பதேவா ௮வற்றையுணராஜவர்;. 

அவருக்குச் சிவமூம், ௮ச்சவன்மாட்டு ௮ன்பொன்றுமே தெரியும்; 

இந்த நிலைமையை யூுக்கன், ௮த்தணன் அன் புமிகுதியால் சூத்தி/ 

ன்மாட்டருக்.துதல் கூரமோவென்னு மாசங்கை பரிசாரமாம். மே 

pa Dus திருநீலசண்டரைப் பெரும்பாணசென்றாம். இவச.துஜா தி இ 

டையர் குயவர் ஜாதிகளிலுர் தாழ்க்தது. இவருக்கு நங்காழிகாதர் 

லிருர்தளித்தாரென்று மேலேகூறிஞம். இவரைத் தூரவைத்து உப 
சரித்தாரென்று கூறலாமா ? ௮ங்கனங்கோடல் பேரபராதமாக மு 
ஓயும், இதை யாவரேனு மறுப்பாரெனின், அப்பூதியடிகள் இரும 
னையில். திருராவுக்கரசுகள் அமுதுசொண்டது எப்படியென்று 

சொல்லட்டும். ௮ரசுகள் பரிசித்தமாத்திர முதலியவைகளை அப்பூ 
இயடிகள் அலம்பித்தான் எடுத் துச்கொண்டார்போதும், இவ்வா 
நு நினைப்பிலும் பாலம் விளையும்! விளையும் !! (முனைவரையுள் ளெழுர் 

தருளுவித்தவர் தாண் முன்விசாக்கும்வுனைமலர்நீர் தங்சண்மேற் நெளிச் தள் 
ளூம் பூரித்தார்! சான்னு இரர்வாக்கால் அப்பர்சுவிமிகளுள்டயஸ்ரீபா



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௧௧௫ 

தீர்த்தத்தை அப்பூஇபடிசளும், அவருடைய மளைகி - மக்கள 
Ag பரிஜுங்களும் ஸ்விகரித்தர்ர்களென்று வெளிப்பட்டது. (இ 
நர்துவெண்ணிறுசாத்தி யில்லுடை ப்ருவருக்கும்-பொருர் gu tg «oe 

4தல்வர்க்கு மளிச்கும் போழ்தில்) என்னும் வாக்யெத்தில் ௮ப்பர்சுவா 
மிகள் அப்பூதியடிகளார்க்கும், அவருடைய மனைவிமக்களுக்கும் 

விபூதிப்பிரஸாதம் ௮ளித்தாரென்று வெளிபபட்ட. ( மைர்தரு ௯ 

ையோர்தாரு மருங்கிருர் சமு.துசெய்யச-சிர்சைமிக் இல்வமாதர் திருவரு 
தெடுத்து ஈல்சச்-கொர்தவிழ் கொன்றை வேணிக் கூச்தனா ரடியா ரோடும் - 

அர்.தமி ழாளி யாரம் கமு.துசெய் தருளினாரே. ) என்னும் பாடலில் அப் 

பர்சுவாமிகள் அப்பூதியடிகளும், அவருடைய பு சல்வா்களுங கூட 

விருக்துண்ண, ௮ப்பூதியாருடைய மனைவியார் திருவமுது படைக் 

ச்ச் திருவமுன கெொண்டருளினார் என்று வெளிபபட்ட௮. Bayer 
வுக்கரசுகளஞுடைய ஸ்ரீ பாத£ர்த்த ஸ்விகாரஞ் செய்தாரெனவும், 
அவரிடம் விபூதிப் பிரஸாதம் வாங்கக்கொண்டாரெனவும்) அவ 

ரோகூட விருந்துண்டாரெனவும், அப்பூதியடிகளைச் சிறப்பித்தி 

ருந்கும் வாய்மைக்கு என்ன ஸமாதானர் தேடுவது * இவவளவும் 

உண்மையானபோது யாழ்ப்பாணரைத் தம்மோடிருத்தி விருந் சளி 
தீ.த்ரர் காழிசாதகரென்பதற்கு என்ன தடையுளது? அன்றியும்; தி 

ரூநீலஈக்கவடிகள் பிள்ளையாருடன்வர்த யாழ்ப்பாணருக்குதி சம 

இல்லத் தினடுவில் வேதிகையின் பக்கத்திற் சயனிக்க இட.ங்கொடுத் 

தீஅம், யாழ்ப்பாணர் சமது பத்னியாருடன் ௮ங்கு நித்திரைகொ 
ண்டீதும் ௮.தனால், வேதிகையிலுள்ள நித்யாக்னி வலஞ்சுழித்து 

முன்னையிலும் ஒங்கஇப் பிரகாசித்த தும் என்னை? இதனுண்மைனய। 

யதிர்த ஸ்ரீ தறுமுகராவலரவர்கள் பெரியபுராண வசனத்தில் (வரு 

அமன்று பச்.தஇியே மமை தருவது) என்பதையே மேலுண்மை விளக் 
Sug” asp Della a dart. யாழ்ப்பாணருக்கு விடுதிசாட்டக் 

காழிவிரசர் கட்டளையிட்டருளியதும், ௮பபடி.யே இருநீலகக்கர் 
விடுதியளித் துபசரித்த.தும் யாழ்ப்பாணரிடம் இருதிறத்தவர்க்குமு 

ண்டாயிருர் ச அன்பும், இருதிறத்தவரிடமும் யாழ்ப்பாணருக்கு 

ண்டாயிருர்த ௮ன்புமே காரணம், யாழ்ப்பாணர் பத்னியாருன் 
கூடியிரு|தமையால், அவருக்குத் தனிவிடுதி ௮வசியமாயிற்.து, 
ல்வாப்படியாறும் ௮ன்பின் பெருமையே பிரகா சமாயிற்று. 

. தினை வின்னும் வலியுறுத் துலாம். “அபிவாயுச்சண்டாளுச 
வழிதி வாசம் வதோக்ததக ஸஹஸம் வதத்தே ஸஹஸம் வசேஸ்தேக



௧௧௭ சித்தாத்தாக்காகரம், 

ஸஹபுஞ்சீத '” என்.லுஞ் சுருதியில் ( சில) என்று! ஒளுவுஷச்சரிம் 
பானாமின், ௮வன் சண்டாளனாயிருந்தாலும் ௮வனோடு வசனிக்க 

லாம், அவனோடுகூடி. வாழலாம், ௮வனோடி ருந்து உண்ணலாம் என் 
று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இசை யிப்படியே பொருள்கொண்டா 
ல் தத்தஞ் சாதியுயர்வு கெடுமென்று இங்கனங்கூநியது ஒளபசாரி 
கமென்பர் ௮றியாதார். உபசாரமென்று கூறுகையால், உண்பைய 
ன்றென்பது அவர்கருத்து. உபசாரத்துக்கும், உண்மைக்கும் இலக் 

சணம் யாதெனின்; இல்லாத யோக்யதையை யுள்தாகக் கெளரவி 

த்சி ௮பசாரமும்) உள்ள யோக்யசையை யுள்ளவாறு'கெளரவித்த 

அண்மையுமாகும். இதனால், (சிவ) என்னும் ௮ச்ஷரத்வய பதத்து 

க்கு இல்லாதயோக்யதையை வேதம் உள்ளதாக வுபசரித்துக்கூறி 
யது என்பதையே பூர்வபட்சிகள் இர்மானிக்கவேண்டிய.து. பிரகரு 

தவிசாரத்தில், ௮தற்கில்லாத யோக்யதை யாதென விசாரிக்குமிட 

தீதில், சண்டாளன் ௮தை யுச்சரிப்பானாயின் ௮வலுக்கு ௮வனிட 
த்துள்ள சண்டாளத்தன்மையை ௮௮ நிவிர்த்திக்க முடியாதென்ப 

கயாம், சபாச நன்று! ஈன்று!! ஒரு தேகத்தை ஆச்ரயித்திருச் 
குஞ் சண்டாளத்தன்மையை நீக்கமுடியா,ச சிவமந்திரமா ஒரான்மா 

வை ஆச்ரயித்திருக்கும் ஆணவத்தை நீக்கப்போசின்றது? இத்த 
கைய அ௮வலமக்திரத்தையா மோக்ஷமந்திரமென்று வேதங்கூறியத₹ 

இனி, ௮தை மோக்ஷமந்திரமென்று வேதங்கூறியதும் ஒளபசாரிக 
மென்பார்போலும். ௮ந்த மர்திரத் துக்குள்ள எல்லாலாதிக்யமுழ் ௨ 

பசாரமாக முடிந்தால், அதற்கு உண்மையாகமுடிர் த வாதிக்யத்தா 
ன் யாதூ* ஐயோ சலிகாலப்பண்பே ! ஜாதியுயர்வைப் பிரதிபாஇிப்ப 

அ மாத்திரமே அவருக்கு உண்மையும், ஏனையுயர்வுகளைப் பிரதிபா 

திப்பது ௮வருக்கு உபசாரமுமாக முடிந்தது ஆச்சரியம்! ஆச்சரி 

யம்1! உண்மையில், ௮து ஒருவனுடைய சண்டாளத்தன்மையை 

நீச்குவ.து சத்தியமென்பதே ஆன்றோர் தணிவு. 

சாராயணமந்திரம் சிறந்தது என்று கொள்ளுமொருவன் செவ 
மந்திரத்துக்குள்ள வாதிக்பக்தை உபசாரமென்று கூறுவன். உண் 
மையென்று சொண்டால், தனது சாராயணமர்்இரம் மகிமைகுன் து. 

வதால். சாராயண்மர்திரத்துக்கு வேதத்தி லாதிக்யம் பெறப்பட், 
டவழி), ௮௮ சத்தியமென்றுகொண்டு கூறுவன். ௮௫௪ன.த ஆபி 
மானரூபமா யிருத்தலகல். ௮ப்படியேயன்றோ ஜாதியபிமானத்தாற் 
பீடிக்கப்பட்டபேர் ௮௩௪ காதியைநோசக ஏனையவற்றைக் கூக்ற்
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வாகவெண்ணியும்; அப்படியே ௮துட்டித்துகி காலங்கழித்மு வரு 

இன்றனர்? எதனிடத்துத் தமக்கதிக வபிமான்மோ, அதையே பெ 
ரிசென்று ௮விேசிகசள் கொள்வர், ஜாதி - சமயம் என்லுமிர்ண்டு 

ஸ்ம்பந்தங்களை யொருவன் பெற்றவிடத்திலும், சமயத்தைக்காட் 
டி.ஐுஞ் சாதி அவலுக்கு முக்கயெமாககிருப்பின், சமயமகமைகளை 

உபசார்மென்று கூறிச் ச்ர்திமகிமைகளை ண்மையென்று பேச ம் 

இழ்வன். அ்பிமானமொழிக்து தான்பற்றிய பொருள்களில் யாது 
முக்கியம் என்று நியாயமணர் கமழ்க்திட விசாரிப்பானாயின், ௮ப் 

போதன்றோ உண்மை அவலுக்கு வியச்தமாகும் ? அப்படி. விசாரி 

க்கின்) ஜா.திசம்யங்களில் ஜாதி அழுக்யமும், சமயம் மூக்கியமு 

மாகமுடியும். சமயத்தைக் கெடுக்கத்தக்க ஜாதியேற்றங்க எத்த 
னையும் அவளுக்கு ஒளபசாரிக மாவதிலும் தட்டில்லை. (சா.த்திரம்பல 
பேசுஞ்சழக்கர்சாள் - சோத்திரமுங் குலமுவ் கொண்டென்செய்கீர்) என் 
பது பிரமாணம். இந்த விசாரத்தால், சிவமந்திரத்துக்கு வேதங்க 

நிய ஆதிக்யம் ஸத்தியம் என்று யாம்காட்டியது munud py. 

இத்த மந்திரோபமானத்தால், வெனடியாரது ஜாதியிழிவு தக்தப 

ட நியாயவத்தாக யாம் நிரூபித்ததும் ஸாமஞ்சஸமசயிற்று, இவவு 

ண்மை யுணராதார் கூறுஞ் சாதியேற்றம் நிர்ஸ்தம், 

இன்னும் கொஞ்சம் யோசிப்பாம். ஒரு வேளாளன் தான்சி 

வத௯்ஷா வி?சஷத்தால் சைவனென்று வெளியாகிறான். நீயென்ன 

ஜாதியென்று ௮வனைக்கேட்டால் சான் சைவன் என்று பதில் சொ 

ல்லுவதெர்ழிய ரான் வேளாளன் என்று பதில் சொல்லான், ௮ 
ப்படியே சடைமுடித்து ௮ல்லது முண்டித்துச் காவிபூண்ட வோர் 

வேளாளலும் பிரவர்த்திக்கின்டுன். இவ்விருதிறத்தவரு$ தங்கள் 

ஜாதியை மறந். அஞ் சொல்லார். எத்தனைதரம் புரட்டிக் கேட்டாலு 
ஞ் சைவென்றே பதில் சொல்வர். தங்கள் ஜு.தியை யேன் சொ 

ல்லாரெனின், தங்களுடைய சமபசமஸ்காரத்தால் ஜாதி ஈலம் ௩௫ 

த்ததென்பதே ௮வர் அணிவு. தங்களுக்குச் சாதி ஈசிக்கின்றமை 

யால், ரசித்துச் சொருபஹானியடையும் ஜாதியைவிட்டு ஸ.தாஜ்லி 
த்து நிற்குஞ் சமயத்தையே தாரகமாசக்கொண்டு கூறுகின்றனா 

இது சாஸ்திர ஷித்தமும், ஸத் துக்களுடைய அநுபவ ஷித்தமும் 

ஆகும். எப்போது வேளாஎளுக்கு வேளாஎஜாதி ஈசத்ததோ, அப் 

போதே.பிராஹ்மணாதிகளுக்கு அவரவர் ஜாதிகளும், ௮றுலோம 
பிர திஃலாமர்களுக்கு அவரவர் ஜாதிகளுஞ் சமய ஸம்ஸ்காரத்தா 
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ல் காசமெய்தினமை ஷித்தம். வேளாளனின் மேலிட்ட பிராஹ்ம 

ணலுக்கும் வேளாளளைப்போலவே ஜாதி ஈடித்தலால் ௮வன் பிரா 

ஹ்மணனென்ப தொழிர்து சைவனென்றே வெளியாகருன், இப் 
படியே வேளாளனிற் 8ழிட்ட ௮நுலோமலுக்கும் வேளாளனைப் 

போலவே ஜாதி ஈசித்தலால் ௮வன் ௮நுலோம னென்பதொழிந்து 
சைவனென்றே வெளியாகரறுன். இந்த வியவஸ்சையால் யாவரு 

ஞ் சைவராயினமை வியக்தம். இதனால், யாவரும் தரேஜாதி யெ 

ன்பதும் ஷித்தம். இங்கனமாக, வேளாள சைவன் பிராஹ்மண 

சைவனை மாத்திரமே சைவனெனக் கொண்டு ௮வனிடமுண்டு களி 

க்கிருன். ௮. நுலோம சைவனைக் கனவிலும் மதியான். ௮நுலோம 

சைவனை வேளாளசைவன் எவ்வளவாக மதிக்கிருனேோ; அவ்வளவா 
கவே வேளாளசைவனைப் பிராஹ்மண சைவன் மதிக்கரன். இத 

னை நோக்குமிடத்து இருதிறத்தவாக்குக் சொல்லுஞ் செயலும் 

வேறுபட்டு உண்மைக்கு ஹானியுண்டாகின்றது, அன்றியும், வே 

ளாளசைவன் பிராஹ்மண சைவனைவிட்டுப் பிராஹ்மண ௮ சைவ 

னிடமூ முண்டு களிக்கரான். பிராஹ்மண ௮சைவனென்றது சவ 

இீக்ஷையடையாத ஸாமானிய துவிஜனை, Ra Gorge Door segs 
ம், சைவபாஹ்யமாகிய பாஞ்சராத்தர தஇிக்ஷையுளள வலும், இவற் 

ரூல்) பஸ்மத்வேஷம், சிவத்வேஷம்; வெள்ளைமண் யோநிபுண்டர 

சாரணம், விஷ்ணுபரத்வம் இத்யாதி ஹேயாவலம்பஈ முடையவனு 

மாகிய ஸாமானிய விப்பிரனை மதித்து ௮வன்பா லுண்டுகளிக்கன்ற 

வ்ளாளன் யான் சைவனென்று வாய் கூசாது பேசுவது அசசரிய 

ம் 1! ஆச்சரியம் | ! வேளாளரிற் சிலர் யோரிபுண்டரந் தாக்கயுக் தி 

ரிகையால், ௮.வரிட.ஞ் சைவராகிய வேளாளரும், தங்களிடம் அவ 

ரும் ஸமபந்தியாக வுண்டுவாழும் ௮ழகுஞ் சிரிப்பைததருகின் ற.து. 

இக்த மண்பூசிெய வேளாளர்களையும் நீங்கள் யாவர் என்றுகேட்டா 
ல், அவர்களும் நாங்கள் சைவர்கள் என்று கூறுகின்றார்கள். பூசுவ 

அ மண்ணும்) பேசுவது சைவமுமென்றால் எவ்வளவு பேராச்சரி 

யம் ! இதனால், இன்னோர் சைவரென்று பேர்பூண்டு திரிவது தங்க 

ள் வேளாள ஜாதிக்கு (மேல்மொலாம்) பூசுவதாக ஏற்படுகிறதே 
பன்றி வேறில்லை. இந்த விவகாரத்தால் நீறுபூயெ வேளாளர் கதி 

யையும் இபபடி.யேயன்றோ கொள்ளவேண்டி யிருக்கன்றது ? மண் 

பூசியவன் தன்னைச் சைவனென்று சொல்லிக்கொள்வ தொழிய, 

அவனுக்கு எப்படிச் சைவத்தில் ௮ன்புகிடையாதோ,; ௮ப்படியேய 

ன்றோ ரீ௮ுபூயெவலுந் தன்னைச் சைவனென்று சொல்லிச்சொண்
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டு சைவத்தில் ௮ன்பு வசியாதவஞகைத் திரிகன்ரான் ? இதனால், வே 

சாரளர் யாம் சைவரென்று கெளரவம் வ௫த்துத்திரிவ.து பெரும் 
பாவமேயாகும். இல்கனஙிற்க, வேளாளசைவர்தாம் எதனை யுண் 

ணுமிடத்துஞ் ொர்ப்பித மின்றிபுண்ண வேதசவாகமங்கள் உட 

ன்படா, ௮ங்கனமாக, தங்கண்முகத்தின் மண்பூசியும்) கரிதடவியு 

ஞ் சிவார்ப்பிதஞ் செய்யாது எதனையுமுட்கொள்ளும் ஸாமானியக் 

விஜர்கள்பால் ௮வர்களுண்டுசேஷித்த ௮ன்னபானீயங்களைப் போ 

க்யமாகத் திருப்தியுடன் வாங்கி யுண்ணுதல் என்ன சைவமோ ? 

யாம் ௮றியோம். ௮நுலோமருள் லர் சைவரானவிடத்து ௮ன் 

னோர் சைவாசாரங்களை வகித்து மெய்யன்புடன் பரமசிவனை வழி 

பட்டுச் சுத்த சைவராயிருக்குமிடத்தும் ௮வர்பால் வேளரளசைவ 

ர் ருந்தார். தம்பக்க லவர்ருக்தகேரின், ஸமபர்திகொள்ளார். அவ் 

வநுலேமசைவ்ர, விதிப்படி. யாவுஞ் வோர்ப்பிதஞ்செய்து உண் 

பவர்கள். இத்தகையோர் தூரமாகவும், ௮சைவம் பழுத்தொழுகு 

ம் விப்பிரர் ஸமீபமாகவும் வேளாளசைவருக்கு கேர்க்த மகிமை 2 

திசயம்! அதிசயம்! ! இதனால், சைவரலம் பெற்றுவாமழும் விப்பிர? 

முதல் எல்லா வருணத்தவரையும் ஸமீபமாகவும், ௮சைவம பழுத 

தொழுகும் விப்பிரர்முதல் எல்லாவருணத்தவரையுந் தூரமாகவுப 

கொண்டு வர்த்திக்கும் உண்மையான் வேளாளசைவர் எம்மை ஸி 

சோதிக்க விடமில்லை. ௮யதார்த்ச நடை கூடாதென்று யதார்த்த 

சை இங்கே யாம் பிரதிபாதிப்பது ஈவெ நிலைமையுடைய யாவர்க்கு 

ம் ஸந்தோஷத்தையே யுண்டுபண்ணும். இவர்களைப்பார்த்து, இவர்க 
ளபேரை யிரவலாகத் தாங்கித்திறியும் (கள்ளுஞ்சுள்ளுங்) கலந்துண் 

ணும் வேளாளப் போலிகளுகச் தங்களை யுயர்வாக மதித்.துக்கொண்டு 

௮ன்னியஜாதி நிர்தை புரிர்தும், அவரோண்ணப் பின்னிடைக்தா 
ஞ் சீலம்பாராட்டுகன்றனர். இவர்களுக்குஞ் சுத்த வேளாளருக்கும் 

பேதமென்னை ? இதனை ஈமது சைவவேளாளர் கூர்ந்து யோ௫ிக்க 
வேண்டியது. 

இவர்கணிற்க, அதிசைவர் என்று பிரஹித்தி படைந்திருக்கு 
ஞ் சிவபிராஹ்மணர் தன்மையைக் சொஞ்சம் பரியாலோடப்பாம். 
இவர்கள் சிவனுடைய முகத்தி ஓதித் தவர்கள் என்று சொல்லப்ப 

சென்றனர். சிவபிரானது ஸம்பந்த விசேஷத்தால் இவர்களுடைய 
ஜர்மமே பரம பாவனத்வ மெய்தியிருக்கின்றது. இன்னோர் பிரம 
னத. முகத்திலுதித்த ஸாமானிய பிராஹ்மணர் தன்மையை யெய்
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தார்கள். சிவன் எப்படி, மலமில்லாதவராயிருக்.து, மலபத்கராயெ 

பசுக்களுக்கு ௮௪ மலத்தை உயிருக்குயிரா யிருந்து பாசுப்படுத் 
தி மோசிப்பாரோ, அப்படியே ஜர்மத்தினலேசானே பரிசுத்தமெய் 
தி வேறு ஸம்ஸ்காரம்வேண்டாது ஸ்வயம் ஆசாரிய பிரவர்த்தகம் 

வூத்து ஜீவர்களை ரக்ஷிச்கின்ற யோக்யதை யுடையாரென்பசே து 
ணிவு. ஆயின், இவர்களைப் பிராஹ்மண ரென்பதும்) வைதிகசை 
வஹித்தமான ஸம்ஸ்காரங்களை இவர்களுக்குச் செய்வதும் என்னை 

யெனின்; சவனைப் பிராஹ்மணரென்பதும், ௮வருக்குச் சாஸ்திர 

ஹித் சமான இருத்யங்களை ஈடத்திப் பூசிப்பதும் எப்படியோ, ௮ப் 

படியே யென்றறியவேண்டியது. சிவன் யாவருக்கும் தெய்வமாயிரு 

ப்பதுபோல் இவர்கள் யாவருக்கும் ஆசாரியர்களா யிருப்பதறிக, இ 

வலுக்கு வேறுதெய்வங் கேட்கப்படாதவாறு இவர்களுக்கு வேறு 

ஆசாரியர்கள் கேட்கப்படாரென்றறிக, அகையா ற்முனன் 2௫ இவர் 

கள் ஜாதிக்கே குருக்கள்ஜாதி என்லும்பேர் நிலைத்தது ? இவர்கள் 

யாவருமே குருக்களாகின்ற நியாயத்தால், இவர்களில் சிஷ்யர்கள் 

என்று வெளிவமபத் தக்கவர்கள் இல்லாமற்போயினர். இவர்களில் 

யாரும் சஷ்யர்களாகரமையும், யாவரும் குருக்களாகச் சிறந்தமை 

யும் ரோக்கின்) இவர்களைக்காட்டிலும் வே௫யுள்ளவர்களே இவர்க 

ளுக்குச் சஷ்பராகவேண்டி யிருக்கின்றது, ௮வர்களேயன்றோ பிரா 

ஹ்மணர் - க்ஷத்தரியர்-வைசியர்-சூத்திரர் என்னும் ௮ திசாரிகளாயு 

ள்ளபேர் * இந்நால்வருக்குமே சிவபிராஹ்மணர் குருக்களாதல் சிற 

ந்தமையின், இவர்களை ஏனைச்சாதிகளோடு ஸாம்யமாகக்கோட 
அம், அவர்களைக் காட்டிலுக் தாழ்வாகறினை த்தலும் பெரும்பாவத் 

தையே விளைக்கும். இவர்கள்மகமையை ஆதிசைவப்பிரபாவம், சவ 

தவிஜோத்கர்ஷமாக்மியம் என்னும் நால்களில் விஸ்தரித்திருக்கின் 

மோம். ஆண்டுக் சண்டுணர்க. 

இலவர்கள்பெருமை தெரிந்து குணப்படாமல் ஸாமானியராயெ 

பிராஹ்மணருட்சிலர் இவர்களைத் தங்களுக்குத் தாழ்ந்தவராக எண் 

ணி இறுமாச் துரைக்கின்றார்கள். இது கேவலம் ௮ஸங்கதம், எ 

ங௩னமெனின்; பிராஹ்மணாதி சாதுர்வருணத்தவருந் திருக்கோ 

யில்களிற்சென்று சிவதரிசனஞ்செய்து வழிபடுகன்ரூர்கள். அங் 

கனஞ்செய்கையில், கர்ப்பரெகம் - ௮ந்தராளம் - மஹாமண்டபம் 
அர்த்தமண்டபம் என்னும் பாகுபாடுகளமைந்த இடங்களில்) கர்ப் 
ப௫ிரகததிற்போக ௮.திசாரம்பெருமல் அர்தராளம் என்னும் இரண்



ஆசார்யப்பிரபாவம். கக் 

டாம் ஆவரணத்திலிருந்சே பிராஹ்மணர்கள் தரிசிக்கின்றார்கள் 

முதலாவரணமாயெ கர்ப்பரெசத்தி லிருக்கத்தக்கவுர்சள் சீவபிரா 

ஹ்மணராகயெ ஆதிசைவரொருவரே. இவற்தை முதையே நிரூ 

பிக்கையில், கர்ப்பரரகம் சுத்தபுவனம் எனவும், அர்தராளம் 
சுச்சாசுத்தபுவனம் எனவும், மஹாமண்டபம் ௮சுத்தபுவனமென 

வும்) அர்த்தமண்டபம் ௮சுத்தபுவளத்தின்8ழ் எனவும் வெளிப் 
படும், இப்படியே ௮நுலோம பிரதிலோமர்களுக்கு உபகாரார்த்தம் 
காரியகோடியான ஸ்தானங்கள் இன்லுமுள. இவை அகமவிசா 
ரத்தால் விளங்கும். சுத்தாசத்ச புவனவாசிகளென்று யாம் வி 

ப்பிரகோடிகளைப் பிரஸ்தாபித்ததும் இரைஃயால் ஸம்ஸ்சாரப் 

பட்டபேரை. இதனால், இக்ஷரஹீனர்களாகிய விப்பிரர்கள் அச் 

தீச் சுத்தாசுத்த புவனப்பிரவேசத்துக்கு ௮ திகாரிக ளாகார்களென் 

பது திண்ணம். ஒர்கால் அன்னோ ரதிக்கிரமித்துப் பிரவே௫ிக்இன், 

௮ந்தஸ்தானம் பிராயச்சித்தச்தை ௮பேக்ஷிக்கும், Balls ovr 

மார்ய பிராஹ்மணர்கள் எப்படிச் சுத்தாசுத்த புவன த.நுக்கு ௮ஈதி 

காரிசுளோ, அப்படியே இகஷிதஸாமாச்ய பிராஹ்மணர்கள் சுத்தபு 

வனத்துக்கு ௮நதிகாரிகளாவார்கள். தீக்ஷிதவிப்பிரர்களே சுத்தபு 

வனத்துக்கு அதிகாரிகளாகாதபோது அ௮தக்ஷிதவிப்ரர் அதற்கு 

எவ்வளவுதூரத்தி லிருக்கத்தக்கவர்க ளென்பதை யாம் சொல்லவும் 
வேண்டுமா ? இவ்விதஸ்தான பேதங்களையுடைய திருக்கோயில் 
களில் சிவபிராஹ்மணராகிய ஆதிசையர் சிவதரிசனஞ் செய்விக்க 

வும், விபூதிபிரஸாதங் கொடுக்கவும்) ஆ?ர் வாதங்கள் புரியவும், எனை 
ப்பிராஹ்மணாதியர் சவதரிசனஞ்செய்யவும், விபூதிபிரஸாதம் வாங் 

சித். தரிக்கவும், ஆசீர்வாதத்தைப்பெற்று வாழவும் யோக்யராய் விள 

ங்குனெருர்கள், இது ஸராதனமான தர்மமென்பசை ஸ்ரீம் மா 

ணிக்சுவாசகசுவாமிகள் பூர்வாச்ரமத்தில் சிவத்விஜரிடம் விபூதி 

வாங்கித் தரித்துக்கொண்டார் என்றுகூறும் ஸ்ரீஹாலாஸ்ய மாஹாத் 

மியத்தாலறியலாம். இவ்வுண்மைதேராது விப்ரகோடிகளாயுள்ளபே 

் வெத்விஜர் விபூதி கொடுக்கவாங்கவும், ௮வர்காட்டச் வெசரிசன 

ஞ்செய்யவும் பின்னிட்டு, ஸ்வயம்பிரவர்த்தகத்துக்கு முத்துலைபோ 

ட்டு வருந்துகிறார்கள்.(சிவாக்ரே சிவநீர்மால்யமக்ஈ ஹீ த்வா சிவத்வி 

ஜாத், ஸ்வயமே வாததாரச்சேம் நரகம் ப்ரதிபத்யதே'” என்னும் வசன 

பரியாலோசனையால் அது நிரஜ்தம்.சுருதிகுரு சுவா அபவல்களால் 

வபிராஹ்மணர் தன்மை இனிதுவெளிப்படு நுட்பந்தேராமல் ஸாமா



௧௨௨ சித்தாக்தாத்நாகாம். 

ச்யவிப்பிரர் இன்னுஞ் சல ௮ஸங்கதங்கள் கூறுனெறனர், என்னெ 

னின், சவத்விஜர யுள்ளபேர் தல்களிற் குறைந்த ஜாதியெனவும்; ௮ 
வர்கள் செவசந்நிதானத்தின் மாத்திரமே பூஜ்யரெனவும், ௮ந்தஸ்தா 

னத்தில் ௮வர்கள்கையில் இீர்த்தபிரஸாதம்-விபூதிபிரஸா.தம் இவை 
களை ஸ்விகரிக்கலாமெனவும், ௮ஃதொழிர்த ஏனையிடங்களில் ௮வ 

ர்கள் ௮பூஜ்பர்களெனவும், அவர்களிடத்தில் ௮வ்மிடங்களிலொன் 

றும் ஸ்விகரிக்கலாசாதெனவும் பொங்வவெழிக்திரிவதேயாம். இது எ 

ம்மட்டி லங்கேரிக்கப்படு மென்பதைக் கொஞ்சம் யோசிப்பாம். sa 

சளிற் குறைக்க ஜாதியினராகய சவத்விஜர் வெஸந்நிதானங்களில் த 
ங்களைக்காட்டிலும் பூஜ்பராயிடுதல் எங்கனம்? குறைந்த ஜாதியின 

ர் பூஜ்பரும், உயர்ந்தஜாதியினர் ௮ பூஜ்பரும் ஆகுமுறைமை சாலச் 

சரிப்புடைத்தே ! பூ்பரல்லாத சிவத்விஜர் ஸந்நிதான விசேஷத்தா 

ல் பூஜ்யராகிறபோது பூஜ்யராகவேயிருக்கும் விப்பிரகோடிகள் ஸர் 
நிதானவிசேஷத்தால் ௮ திஈபூஜ்பராகவன்றோ ஆசுவேண்டும் *$ ௮ம் 

கனமின்றித் தலை$ழோயிரிதல் யாங்கனம் ₹ சிவபிராஹ்மணர் இயற் 

கையில் பூஜ்பராகையால், ௮வர்கள் சவொலயபூஜைக்கு அதிகாரிக 

ளாயினரெனவும், ஏனையபிராஹ்மணர் செயற்கையில் பூஜ்யரா 

கையால் அவர்கள் வொலய ஸேவைக்கு ௮ஈதிகாரிக ளாயினரெனவு 

ம் ௮றிவதேமுடிவு. ஈரவிறகு ௮க்னியினது ஸம்பர்.தத்தால் பற்றி 
யெரிகிறபோது உலர்க்தவிறகு எவ்வளவு ௮ இகமாசப் பற்றியெரிய 

வேண்டும் ₹ ௮க்னியினது ஸம்பந்தமானது ஈரத்தைப் பதலாகவு 

ம்) ரம்ற்றதைப் பதமற்றதாசவுங் கொண்டு முறையே உயர்வுதாழ் 

வாகப் பிரசாசப்படுத்தியது என்றுகூறு மநுபவத்தையே ஈமது பூர் 

வபட்கள் முடிவுக்கு ஒப்பிடவேண்டிய.து. மேல், ௮அவர்களைநோக்க 

பூஜ்யராகயெ நீங்கள் ஆலயபூசைக்கு ௮யோக்யராகவும், ௮பூஜ்பரா 

இய சிவத்விஜர் ஆலபபூசைக்கு யோக்யராசவும் விளங்குவதென்னை 

யென யாம் வினவின்; அவர்கள்கூறும் பதிலை வெளிப்படுத் துகிறோம். 

சிவாலயபூசை என்வும் பரார்த்தபூசை (கூலி3வலை) ஆக முடிஏன்ற 

மையால் ௮து எமக்கு ௮ஸாமஞ்சஸம் என்பார்கள். ௮ தனால் 

எமக்குத் தாழ்வில்லையென்றுங் கூறுவார்கள். இதுவும் ௮ஸக்சத 

மென்பதை கிரூபிப்பாம், எங்கன மெனின், . வொலயபூஜை கூலி 

வேலை யாகாது, ௮து கூலிவேலையாகுமானால், உபதேசஞ்செய்யு 

தொழிலும் கூலித்கொழிலாகும். ௮வ்வுபதேசஞ் செய்பவனுப் 

கூலியாளாவன். ஆசாரியன் உபதேசச்குர் தொழிலன் நி வேறுதொ



ஆசார்யப்பிரபாவம்: ௧௨௩. 

ிலியற்ற யோக்யனாகாதபோது அவன் ஜீலிப்பதெங்கனம் * அவ 
னிடம் உபதேசத்தைப் பெறுஞ் சற்£டர்கள் ௮வலுடைய ஜீவனத் 
தை ௩டத்தவேண்டியது கடமையல்லவா *$ ௮ங்கனம் ஈடத்துல் 
சால் ௮வர்களிடம் தசாரியன் பெறுவது கூலியாகுமா * “சரீரம 

ர்த்தம் ப்ராணஞ்ச ஆசார்யாய நிவேதயேத்'* என்கற பிரமாணப்படி. 
ஆசாரியனுக்கு உடல் - பொருள் - ௮வி என்பவைகளைச் சடன் 

தீத்தஞ்செய்ய வுரியவனாகின்ருன். இவ்வுண்மை தேராது பிரலா 

பித்தால் சையஸ்மார்த்த மாத்வவைஷ்ணவ மடபதிகளுங் கூலி 

க்காரரேயாவர். இவர்களைக் கொளரவமாசக் கூறிவிட்டுச் சவா 

லயபூசைசெய்யுங் குருக்கண்மாரை மாத்திரங் கூலியாள்கள் எ 

ன்று புலம்புவது கேவலம் மூடததனமேயாம். இம்மடபதிகளுக்கும் 

ஆலயமேவை முக்கியமாகையால், இவர்களுக்குமன்றோ அ திசைவர் 

குருக்களாக விளங்குகின்றனர் * யாவருக்குங் குருக்களாகவிஎக்கு 

ம் ததிசைவரைக் கூலியாள்கள் என்று குரைப்பது பொ'ழுமையும், 
கலிகாலப் பு.துமையுமேயாம்.இவ்வாதிசைவர் சிவாலய பூசைமா த்திர 

மேகொண்டு குருக்களான தில்லை. பிராஹ்மணாதி FA ST OT SO FH aU 

ருக்குஞ் சிவனைத் தரிசிப்பித்தலன்றியும், ௮ன்னோர்க்குச் சமயவி 

சேஷ நிர்வாணமுதலிய திக்ஷைகள்செய்.து ௮நுக்ரஹமுஞ் செய்கி 

ன்றனர். இவர்களால் பிராஹ்மணாதியர் தீக்ஷிக்கப் பெறுதலேயன் றி 

அவர்கள்பால் இவர்கள் இக்ஷையடைந்து சிஷ்யராதற்கு விதியில்லை, 
இதுகாறும் ௮ நுபவமுமில்லை. மெய்கண்டாராகிய வேளாளருக்கு ௮ 

ருணந்திசிலம் மாணாக்கராயினரெனின், ௮து விதியன்று அன்பின் 

மிகுதியாம். ஈண்டு விவகரிப்பது விதிமார்க்கத்தைத் தழுவியாகை 

யால், இரத விசாரணையில் எல்லாப்படியாலுஞ் சிெவபிராஹ்மணர்த 

ன்மையே சிறந்தது. இவ்வளவு நியாயங்களையுங் கடக்து சிவபிராஹ் 
மணர்மேல் வைத்தபொருமையால்; ௮வர்களைக் கூலியாள்களென்று 

மீண்டும் கூறுவாரெனின்;௮ப்போ.தும் ஒருபதில் சொல்லுகிறோம்.ஐ 

ர் கர்நிகையை ஒர்வரன் மணந்து ௮வளை ௮ன்னவஸ்திரங்களா ஓுப 

சரிக்கன்றான். ௮வளும் ௮வனை யுபசரிக்கன்றாள். இனி ௮வன் செ 

ய்யு முபசாரத்துக்கு அவள் செய்யும் பணிவிடையை அவனுக்குக் 

கொடுக்குங் கூலியென்றே பூர்வபட்சிகள் கூறவேண்டியது. ௮ன்றி 

யும், வன் ஆன்மாக்களுடைய மலத்தைமோசித்து ௮ருள்செய்கி 

ன்ளார். ஆன்மாக்கள் ௮ வரை ,தலயப்பணிமுதலிய திருத்தொண்டு 

ளால் வழிபடுகின்முர்கள், ௮ங்கனமவர்கள் வழிபடுவது ௮வர் தக



சித்தாத்தரத்நாகரம், 

ரூச்குச்செய்பும் அலுக்ரஹத் துக்குப் பிரதி, வீயென்றே பூர்வ்பட் 

சிகள் இனிச் கூறவேண்டிய த. இப்படிப பூர்வபட்சிசளுன்பப மதம் 
ஈரத் தலால்) சிவனோடு ஸ்மமாகப் பாவிக்சு. । டுசலால் சிவன் சானவு 

ம், பிராஹ்மண்தி சாரவஜநங்களுக்கும் ஆசிரியராக விளங்கலால் 9 

வாசாசியர் எனவும், தாம் ஒருவருக்குஞ் ட ராதலின்றி யாவருக் 
குக் தாமே இிகைஷையாதிகள்செய்.த' சிவனைத் தரிசிப்பித்து ௮றுச்ர 

ஹம்புரிதலால் (குருக்கள் எனவும் பெருமைபெற்றி விளக்குஞ் Ros 

பிராஹ்மணர் தன்மை ஒருவராதும் ௮சைக்கப்படுதலின்றி நிலைத் 

சத. 

இவ்வளவேயன்றி இன்லுப்கொஞ்சஞ் சொல்றுரெேறாம். செவபி 

ராஹ்மணர் ஒருவருக்குஞ் டராதலின்றி யாவரையுக தமது உட 
ராகக்கொண்டு ஸ்வபம ஆசாரிபர்களாகப் Grau gs Rear pen 

யால், அவர்களுடைய அசிரியத்தன்மை யாண்டும் விபசரித்தில.து. 

பிராஹ்மணாதியர் தாமே£டரும், தாமே ஆ௫ரியரு மாகின்றமையால் 

அன்ஜனேரது ஆூரியத்தன்மை காலவேறுபாட்டால் விபசரிக்கின்ற 
அ: ஒர்போது சலித்தும், மற்றோர்போது அழிந்தும் விபசரிக்கும் 

விப்பிரகோடிகளுடைய ஆ9ரியத்தன்மை கெளரவத்தை யரைவ 

தீறியாமீல் அவர்கள் விண்கெள_வம் பேசிக்கொள்வது பரிபவமே 
Gus oars. Pardee spsserrs tan wy rr fuis@arcrusns நாட்டுதற்கு 

வேறு-கியாயமுழண்டு, என்னெனின், காமிகத்தில், “ததாமந்தனகா 
ofs மபிதச்ச சதரீம_ா3) அமர்த்தகீ கோளகீதி ததாபுஷ்பகிரீதிச, ரண்ப 
த்ரஞ்ச சத்வாஜி மடாரா மதிராயகா??” என்று பெறப்பட்ட வசனத்தா 
ல் மர்தனகாளீசம என்னும சேஷத்திரத் இல்க ரான்குதிக்குகளிலும 

கான்குமடங்கள் ஆமர்த்தக-3 காளச.புஷ்பரெ.ரணபத்ரம் என்னும் 
பெயர்களால் விளக்குகின்றன வெனவும், அவற்றை ஆண்டு வாசா 
ரியர்கள் x Barre செலத்திவருசன் தனரெனவும் வெளிப்படுகின் 
றத. இப்படி. எ௩த ஸ்மார்த்தமடங்களா வது மூலப்பிரமாணம் ௮ல் 

லது உபபிரஹ்மணங்களில் செரல்லப்பிட்டி ருக்கன்றனவா $ அசா 

ரியர்களுக்கே மடாலயங்கள் சறப்பெனல் பற்றியன்றோ Aub ax 
மணர்களுகசே மூலாகமல்கள் ௮வைகளைச்கூறி, ஆசரியராகக் கூ 
தஸ்மார்த்தச் மு.சலிஜோர்க்கு மடாஷிக்க்ளைக் a. (upload fy ult teu f 

தெருகில் கிட்டச் சக்கர்சச்ரரிபரி' மடல்கள் 'எந்தப்புச்ரிள்த்தி 
லாவத் லேது , சத்துப் tS wo ger eB dvr wi gp சொ்ஸ்ப்படந்துக்கு 

லடுங்ளிகர்ட்டும் பார்பீபோம் ?. தெரசுபா க்ஸ் ia” De by trac come Se



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௧௨௫ 

தச்சவாகம வசனந்தான் என்று யாவரும் ஒப்புவதுபோலப் பூர் 
பட்சிகள் ௮சவா ஒருவசனத்தைச் காட்டும்பட்சத்தில் ௮ தையும் 

யாவரும் ஒப்பவேண்டியது. (மடாம்சாயஸ்தவம்) என்று சிருங்ககரிப 
டத்தார் வெளியிட்ட சுவடியில் கும்பசோணமடத்தைக் கல்பிதப 

டம் என்று கூறியிருக்ெருர்கள். கும்பசோணமடத்தார் வெளியி 

ட்ட (சவடியொன்றில்) சிருங்ககரிமடத்தைக் கல்பிசமடம் என்ற 

கூறியிருக்கின்றார்கள். இப்படி. இருதிறத்தவர் எழுதிக்கொண்டதும் 
அவரவர்கள் கற்பித்துக்சொண்ட சங்கராசரரியர.து ௪ தகளிலன்ற் 

ப் பொதுவாகய வோர் ஸப்பிரமாணமான நமூலிலல்ல. அப்படிச் கர் 

பித்துக்கொண்டும் ௮வை ஒன்றிலொன்று விரோதித்து இரண்டும் 

௮ஸாமஞ்சஸமென்பதை வெளிப்படுத் திவிட்டன. இவ்வள வு பெரு 

மையுடையவைகள் மடங்களாகறெபோது கிறிஸ் துவர்களுடைய கர் 

யாமடங்களும் ஏன் மடங்களாகமாட்டா ? இப்படிப் பரிஹஸிப் 

பதற்கேதுவாகிய மடங்களும் மடபதிகளுங் கெள. ரவத்தைப் பெ 

௮வதெங்கனம் ? சைவமடங்களி லொன்றாயெ புஷ்படுரியின் பே 

ரையேயன்றோ ஸ்மார்த்தர்கள் தங்களுடைய மடங்களிலொன்றுக் 

குப் பேராக இட்டு வழங்வெருகன்றனர் ? இன்ன பிரபலறியாய& 

கள் ஆதிசைவரது ஆதிக்கத்தை ஷித்தாந்தப் படுத் துன் றபை 

யால் பூர்வபட்சிகளுடைய வாதம் இளி ஒருஈலத்தையுஞ் செய் 
யாதென்க. 

சிவபிராஹ்மணரைக் கூலியாள்கள் என்று நிந்திக்கும் விப்பிர 

கோடிகள் ௮ர்தச் செத்விஜர்க்குரிய சிவாலயபூசையைச் சிலவிடக் 
களில் தாங்களபகரித்தும், ௮பகரிக்க வழிதேடியும் விவகரிக்இன்றா 
ர்கள். ௮ இகொரிகளல்லாதவர்கள் ௮ இகொரிகளாக வெளிவர்,து விவச 
ரிப்பதேபன்றோ சேவலம் ௮ஸங்கதமாகும் ? இவவசஇசகரிகளையே 

யன்றோ “போ சொண்டபார்ப்பான் பிரான் றன்னையர்ச்சிகடற், “போர்சொ 

ண்ட வேர்தர்க்குப் பொல்லா வியாதஇியாம், பார்கொண்ட சாட்டுக்குப் பஞ்ச 
மூமா மென்றே,யேர்சொண்ட ஈர்தி யெனச் குரைத்தானே” என்று திரு 

மந்திரத்தில் நிஷேதித்திருக்கன்றது ? இவ்வுண்மை தேராமல் பூர் 

வபட்சிகள் கூறும் சவதிவிஜநிங்தை நிஸ்புருஹமென்ச, சவத்விஜர் 
கள் சவொலயங்களிற் பரார்த்தபூசை செய்கிறபோது அவர்களுக்குப் 
பாத்திரசாமான் தேய்த்துச் சலஞ்சேர் திக்கொடுக்கற வேலையும்,மட 
ப்பள்ளியிற் பொங்குறெவேலையுக்கொண்டு பரிசாரகர் - சுயம்பாகெ 

ள் என்னுங் கூலிக்காரராக வெளிப்பட்டும், ௮வ்லாஇசைவ ர.றஜ் 
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௧௨௭௬ சித்தாந்தாத்தாகரம், 

ஞைபெற்று மந்திரபுஷ்பங்கூறுதல் - வேதசபாராயணஜஞ் செய்தல் எ 

ன்னு முபகரணக் கூலியாள்களாக வெளிப்பட்டும் விப்பிரகோடிகள் 

பிரவர்த்திக்கின்ற விஷயம் யாவரும் அறிவார்கள், இப்படிக் கூலி 

யாள்களாகச் சிவாலயங்களில் உத்தியோகஞ் செய்யத்தக்கவர்களு 

ம் ஆதிசைவரால் இக்ஷிக்கப்பட்டாலன்றி ௮ திகாரிக ளாகமாட்டார் 

கள். இகைஷையில்லாதபோது அவர்களுடைய கையில் ஜலத்தைத் 

தொடவுஞ் சிவாகமங்கள் இடங்கொடுக்கமாட்டா ? பிராஹ்மணர் 

களுக்கு ஒதல் - ஒதுவித்தல் முதலிய கர்மங்கள் பிராப்தமாசா 

விடிலுஞ் சிவாலயங்களிற் பொங்கலாண்டி, வேலைபொன்று இடைப்ப 

தானாலும் அவர்கள் புனிதமாகத் தடையில்லை. அப்படிக்குமின் றிக் 
(குப்பைவண்டி. மேஸ் இரி, ஜட்காவண்டி மேஸ் திரி, பில்லைக்கார மேஸ்இரி, 

தோல்ஷாப்புமேஸ்திரி, சோற்றுக்டெயகு மேஸ் திரி, எழுத் துச்கூலிமேஸ் 

திரிமுதலிய பெரிய பெரிய பட்டங்களைத்தாங்கி ஸ்கானம், தோய்த் 

துலர்த்தியவஸ்திரம், ௮நுஷ்டானம்; பூசைமூதலிய ஸத்கர்மங்க 

ளொழிம்து ௮வர்கள்கெடுவதை அறியாதாரில்லை. இவர்களுக்கும் 

ஒருவாயா? இவர்களா சிவாலயபூசை, சிஷ்யபரிக்ரஹம் இவைகளை 

யன்றி வேறு ௮ஸத்வழியில் ஜீவிக்கத்தெரியாத அதிசைவர்களை 

நிர் திக்கத்தக்சவர்கள்? ஸ்மார்த்தர்கள் ஆ.இிசைவர்களை நிந்திப்பது 

கம்மாளன் பார்ப்பானை நிர்திப்பதுபோலாம். ஸ்மார்த்தர் யாவரையு 

ம் ௮ுஸததுக்களாகக் கூறலாமா? ௮0ேகர் ௮வர்களில் சீஷ்டராகக் 

காணப்படுதலினெனின், ஏகதேசநியாயம் எகதச்சாதியிலுி'முண்டா 

கையால் விப்பிரர்களுடய அதிச்கம் வீணாசமுடிஈ தது, குப்பை 

வண்டிமேஸ்திரியும், தோல்ஷாப்பு சாஸ்திரியும், சோமயாஜிஸ்வாமி 

யும் கொள்ளல்-கொடுத்தல்களால் ஸம்பந்தஞ் செய்வதுண்டாகை 

யாலும் பூர்வபட்சிகள் கூறும் ஏற்றம் நிலைக்காது. வெத்விஜாகளை ஸா 

மானியதுவிஜர்கள் தூஷிப்பது அவர்களுக்குத் தகஷயாகம் கெளத 

மர் ஆ?ீர்மம் இத்யாதிஸ் தலங்களில் கேரிட்டசாபத்தின் பிரயோசன 

மேயன்றி வேறில்லை. பூர்வயுகங்களில் ஆதிசைவர்பால விபரீதபுத்த 
பண்ணியபேர் படையார்கள். இவத்விஜர் - ஸாமார்யத்விஜர் என்று 

ம் நாமவிசேஷ ஸாமாந்யங்களையாவது யோடிக்கலாகாதா? சிவத்வித 

ரைக் குறைவுகூறுர் தோஷம்தானன்ரோ ஸ்மார்த்தர்களுக்குக் கம 

மாளர்கள் பங்காளிகளாகத் தோன்றியது? இத்தகைய ௮ஸங்கதம 

கள் பலவுளவாதலைச் இந்தித்து நமது பூர்வபட்சிகள் சிவபிராஜ் 

மணரை ஆசரித்துய்வாராக,



ஆசாம்யப்பிரபாவம். ௧௨௭ 

சிவாலயங்களில் சிவபிராஹ்மணர்கள் பூஜாதிகாரிகளாயிருக்க, 

மந்திரபுஷ்பத்துக்கும ௮வர்களே௮ இகாரிகளாகாமல் வைதிகர் ௮தி 

காரிசளாயினவாறென்னை? அகமப்படியே செய்யும் ௮வ்வாலயபூசை 

யில் வேதமந்திரம்படிப்பது யாதுக்கு? இதனால், ஆகமத்தைக்காட்டி. 

௮ம் வேதம் ஆதிக்யமுடையதும், ௮வ்வேதத் துக்கு வைதிசர்களே 

௮ தஇகாரிகளரவதும் பெறப்பட்டு வைதிகரை ரோக்கச் சிவபிராஹ்ம 

CUTER BASU குறைவுபடுகிறதெனின், இதுசு ததமூடர்கூற்றாம். 

எங்கனமெனின்,; ௮அகமவேகதங்களி லுயர்வுதாழ்வுகளை விசாரிப்பது 

பிரகருதோப யுக்தமாகாது. :வயந்து வேத சிவாகமயோர்ப் பேதம் ௩ . 
பச்யாம? வேதோபி சிவாகம?” என்று ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் இத்தார்தப்ப 

டுத்தியதே எம.துகொள்கை..ஐயிலும் பூர்வபட்சிகள் ஸந்தோஷிக்கும் 

படி. ஒருஸமாதானஞ் செ 1ல்லுகிோம. ஆகமத்தின்படிசசெய்யும் க / 

லயபூசையில் ௮வவாகமமேயன்றோ வேதமர்தரத்தையபேக்ஷித்துக் 
கூறியது ? வேதத்தை ௮௧1௦ம ௮பேச்தித்தமையால் அகமத்திலும் 

வேதர்தானன்றோ அதிக்கம அதிகரித்து விளங்குகின்றது ? எனப் 

பொங்கிவழக்கும் பூசுரர்கள் பின்கேள்விகளுக்குப் பதில்சொல்லட் 

டும். வேதமந்திரத்தை யபேக்ஷித்த சிலாகமம் ௮ஃதொன் றினையே 

அ௮பேக்ஷியாமல் ( ட.மாமேள நாகசு சங்களையும்) அபேசுித்தவாறெ 

ன்னை ? இவைகளேயன்றித் தாசகளுடைய பாடலாடல்களையும் 

அபேக்ஷித்தலாறென்னை ? அபேகுஷித்தது; தாழ்ந்ததும், ௮பேகஷிக் 
கப்பட்டது உயார்ததும் என்று கொண்டாடும் ஹிததாக்தம் இனி 

உதமோ ? ௮நுசிதமோ * என்பதைப் பூர்வபட்சிகள் இர்தித்து 

வேதத்தைப் பூஷித்தும், சிவாகமங்களைகத தாஷித்துங்கெடாது 

சுப்பாராக, சிவாகமம் வேதத்தைத் தழுவுகிறபடியே வேதம் 9 

வாகமத்தைத் சழுவாமையும் சிவாகமத்துக்கு ஒரு குறைவென் று 

ஈம்ம பூர்வபட்சிகள் கொண்டிருக்கின்ரார்கள். எங்ஙனமெனின், 

வேதம் அகமத்தினும உயர்ந்தது. கமம் வேசுத்திலுர் தாழ்ந்தது, 

ஆகையால் தாழ்ர்.ததாகிய ஆசமம் தனக்கு மேலிட்ட வேதத்தைத் 

தழுவியது எனவும்; உயாந்ததாயெ வேதம் தனக்குக் கழிட்ட ஆக 

மத்தைத் தழுவின தில்லையெனவும் நியாயங்கூறுவதே மாம். இதற் 

கும் பதில்சொல்லுகிறோம். உயர்ந்ததாக வேதம் தாழ்ந்தகருத்தா 

ல் சிவாகமத்தைத் தழுவின தின்றெனின், உயர்ந்ததாக ௮வ்வேத 

ம் ஸ்மிருதிகளையும் புராணங்களையும் எந்தக்கருத்தால் தழுவியா தரி 
தரித்தன * தன்னோடு ஸமானமாயினவை யெனவா ? தனக்கு ௮இ



௧௨௮] சித்தாத்தரத்தாகரம், 

சமாயினவையெனவா ? இரண்டில் எதுசொன்னாலும் வேதத்துக்கு 

நேத்திரபங்கம் வருறெ.து. இதனை யோசிச்தெபோது தனக்குத் தா 
ழ்ச்தவைகளென்னுல் கருத்தால் ௮வைகளுக்கு ௮.நுக்ரஹங்கூறிய 
படியறிக, ஜழிட்டவைகளுக்கு மேலிட்டவை ௮.நுக்ரடிப்பது மர 
பென்பதனையும் ௮றிக. இப்படியே ஆகமவேதங்களின் யோக்யதை 
யை விசாரித்தறிக. வேதம் சவாகமத்துக்கு ௮நுக்ரகிக்கும் ௮திசா 
ரத்தைப்பெருமையால், வேதத்தில் சிவாகம பிரஸ்தாப மில்லாமற் 

போச்சுது. சவொகமம் வேதத்துக்கு அறுக்ரகிக்கும் அதிகாரத்தை 
ப்பெற்றமையால் வொகமத்தில் வேதத்தின் பிரஸ்தாபம் உ௫தமாயி 

த்து. இவைகளை யோடிக்கிறபோது வேதம் சிவாசகமத்திலுர் தாழ்ச் 
தீது எனவும், ௮தனால் வைதஇிகரைநோக்க அகமிகாள் தாழ்ந்தவர் 

களெனவும் நம்மவர் கூறுவது யுக்தமோ,; ௮யுக்தமோ விவே௫கள் 

வயோூியொமற்போகார். ஆசாரியாபிஷேகத்துக் குரியவர்கள் சவாசாரி 

பர்களேயாகையால் ௮ வர்கள்வேதம்-சிவாகடம்-புராணம்ஸ்மிருதி-இ 

'இசாசமுதலிய ஸர்வபிரமாணங்களையுந் தாமாசரித்தும், ஏனையவை 

ஆசரிக்கச்செய்தும் பிரவர்த் திக்கின் றவராயினர். தகையால்,௮.வர்க 
Ger ea samo, ஆகமிகரும், பெளராணிகரும், ஸ்மார்த்தரும், இ 
இஹாஸப் பிரவர்த்தகருமாவர். வேதம் ஸாமார்ய விப்பிரர்க்கே உரி 

தீது என்பது ஸர்வாபத்தம், வேதத்துக்கு ௮பார்த்தம் பண்ணித்தி 

ரிசலாயெ ஸம்பந்தத்தால் வைதிகர் எனனும்பட்டம் அவர்க்கும், 
அதற்கு ஸத்யார்த்தத்தை ஆசமத்துணையாற் சண்டறிர்துகூறும் 

ஸம்பந்தத்சால் வைதிகர் என்லும்பட்டம் வெபிராஹ்மணர்க்கு 

ஞ்சிறக்கும். ஸ்ரீமத்வேதமூர்த்திகளாயெ உமாபதிரிவம் ஆதமை 
யோதியதன்பயஜனொன்றும்மறியா, வேதியாசொல் மெய்யென்று மேவாசே'' 

என்று கட்டளையிட்டிருக்கெறதுமறிச, இதனால் வேதமந்திரம் 
போலிவைதிகர்க்கே சிறப்பு என்று பூர்வபட்செள் கூறுவது சிறக் 
கா.௮. ஆயின், மந்திரபுஷ்பத் துக்கு ஸாமானியலிப்பிரரை gou ss 
ல் கேமித்ததென்னையெனின், அவர்களே யிருக்கவேண்டுமென்னு 
நியமமில்லை. ஆதிசைவரும் அநேக இடங்களி லிருக்னெருர்கள். 

இதுநிற்க, ஆதிசைவர் மந்திரஞ்சொல்லாமல் வாயைமூடிக்சொண் 

டா பூசைசெய்னெறனர் ? மந்திரங்களை அவர்கள் உச்சரித்துக் 

கொண்டேயன்றோ பூசையைச்செய்கன்றனர் * தகமத்தில் வேதம் 

அ.டக்சமாடுயும் வேருயுமிருக்கன்ற பெற்றிகிளங்கவே ஆதிசைவர் 

ஆகமத்துடன் வேதமர்திரத்சைச் சேர்த்துச்சொல்லதும், விப்பிர
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கோடிகள் அதனைத் தனித்.துச்சொல்வதுமாகும். வத்தில் சத்தி 
யடங்கி ஒன்றாயும், வேருடத்தனித்.தம் விளங்குமறபவமே ஈண்ட 

நிசரிசனம். இவற்றை யுய்த்துணராமல் கூறுமன்னோர் சற்சூத்திர 
கள் ௮வ்வாலயங்களில் தாங்கள் சர்வாணமர்திரத்தை யோதுல.த 
போலத் இரலிடமந்திரத்தை யுச்சரித்தலைப் பாத்தே.லும் ராணுவ 
சாக. சற்சூத்திரர்கள் வெ?க்நாவான்சளா யிருப்பதுபோல் விப்பிர 
கோடிகளுஞ் சிவ இக்ஷ£வான்சளாயிருப்பது ஆசமத்தினெண்ணமா 

கையால், ௮வ்வாசமம் இருதிறத்தவரையும் ஆதிசைவரது சிஷ்யர்ச 
ளாசுவொப்பி அவர்களுக்கும் அவவாதிசைவரோடு திருக்கோயில் 
களில் பணிகளை விதித்தன. மந்திரபுஷ்பத்.துக்குரிய பிராஹ்மணா 
இகை்ஷபெறுவதின்றெனின், பெருமையால் ௮.து ஒரு கெளரவமா 
கமாட்டாது. ஒரு ஜடாவல்லபருடைய புத்திரன் கான் நித்தியஸ 
திசெய்$றேனா * செய்யாமையால் நான் குறைக். துவிட்டேனா * அட் 

படி. சான்குறைர்ததுண்டானால் என்பிதா என்னோடிருர்து புஜிப்பா 

சா? என்று தன் செய்கையைவியந்து மகழுஞ்சிறப்பையே ௮ தற்கு 
நாம் ஒப்பிடவேண்டி௰த. ஏதோ அ௮பிமானத்தினால் தள்ளிக்சொ 
ண்டுபோருங் காரியத்தைத் தம்முடைய .ஐ.திக்யமாக ஈம்மவர் தேடு 
வது பரிபவத்தையேதரும். 

இதுநிற்க, ஆகமிகாள் வேசத்தைத் தழுவவேண்டியதெனவும்; 
தழுவாவிடின் அவர்க்குப் பெருமையில்லையெனவும், வைதிகர்களா 
இய தாங்கள் ஆசமத்தைத் தழுவவேண்டிய தில்லையெனவும், ௮ தனா 
ல் தங்களுக்குச் சிவ$சையாதிகள் அ௮வசியமில்லையெனவும், ௮ப் 

படியவர்க ளாசரியாததகொண்டு ௮வர்களுக்கொரு குறைவு முண் 

டாகாதெனவும் பூர்வபட்செள் புகலுகன்றனர், இதற்கும் பதில் 
கூறுகெறரோம், ஆகமிகாள் வேதத்தைச் தழுவவேண்டியது என்று 

பூர்வபட்சகள்சொல்ல என்ன அ௮திசாரமுண்டு $ வேதம் Gags 
டைய வாக்கு, சவொகமமும் ௮வருடையவாக்கு. இரண்டுக்கும் ௮ 

வர் வக்தாலாயினமையால், ௮ச்சிவபெருமானை லம்பர்தித்தவர்க 

ளே அவலிரண்டுக்கும் பாத்பதை; ௮ல்லது சொக்தம் பாராஃ்டத் 
தக்கவர்கள். சைவரல்லாதவர்கள் செவெனுடைய வாக்காயெ வேதத் 
இல் ஸொர்தம் பாராட்டுவது கூடாது. **வேதைச்ச ஸ்ர்வை ர 
ஹமேவ வேத்யோ வேதாந்த க்ருத்வேத விதேவசாஹம் '”? எனவும், 
6 ஈசானஸ் ஸர்வவித்யாநாம் '” எனவும், 4 யோப்ரஹ்மணம் விததா 
தியூர்வம்; யேர்வை வேதாம்ச்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை ” எனவும்
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பெறப்பட்ட சுருதிகளை யூன்றிப் பாராமல் வேதம் பிரஹ்மத்திலு 

டைய சுவாசம், வேதம் சுயம்பு என்று சமயத்துக்குத் தக்கவா 

று! பேசிக் சாலங்கழிப்பது இனிச்செல்லாஅ, பிரஹ்மத்தின் ௬ 

வாசம் என்றபோது பிர ஹ்மம் வைதிகர் சித்தார்தப்படி. நாமரூபம 

ற்ற தொன்முகையால், அது சுவாசம் விடுதம்கு அதற்கு நாசியேயி 

ல்லை. காசியுள்ள பீரஹ்மம் சைவ௫த்தார்தகளுடைய சிவமேயாகை 

யால், வேதம் பிரஹ்மத்தின் சுவாசம் என்றபோதிலும்; ௮தவுஞ் 

சைவர்க்கே யுரிச்தாகுமன்றிப் பூர்வபட்சிகஷச்கு உரித்தாகமாட் 

டாது. சுயம்புவாயுள்ள து வேதம என்றால், ௮து காமயியமாகாமல் 

காரணமாகும். காரணமானால் என்னகாரணம் £ சிவதுடைய டம 

ருகத்தில் அக்ஷரங்கள் பிறகதனவெனவும், எழுத்துக்களின் சேர்க் 

கை வேதம் எனவும்; வேதம் ஒலிவடிவமெனவும், ஒலியானது ஜ 

டமெனவும், ஜடம் யுக்தாயுக்தங்களை ௮றியவாவ*; சொல்லவாவ 

து, செய்யவாவது போக்யதையற்நதெனவும் பெறப்படு முண்மை 

களுக்குக் கதியென்னை ₹ இதனால், ஸர்வஜ்ஞராகிய சிவனால் காரிய 

ப்பட்டு வெளிப்பட்டதோர் முக்கியப் பொருளென ௮ தனையறிவதே 

சத்துக்கள் துணிவு. இவவுண்மையால் சுயமபுவாகிய சிவன் செய் 

த.நூலாகிய வேதத்துக்கு அக்கியோன்பெயர் வந்தமையறிக, இரத 

விசாரத்தால் வேதம் சைவர்களுக்கே ஆசமழ்தைப்போலச் சொந்த 

ஸொத்தாகத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அன்றியும், சைவம் என்லும் 

ஜரமகாபுருஷலுக்கு லேதசிவாகமங்க ளிரண்டும் இரண்கெண்கண 

கவும் நிச்சயிக்கப்பட்டன. இகனையறியாமல் வேதமாகிய ஒருகண் 

ணே எங்களுக்குப்போதும், அகமமாகிய மற்ஜெருகண்ணை நாங்க 

ளடையாமையால், எங்களுக்குத் தாழ்வில்லையென்று நம்மவர் கூறு 

வ விர்தையேயன்றி வேறில்லை. ஆகமம் கண்ணைப்போல்வதன் று 

எனக்கொண்டு அதனைத் தாழ்வுகூறின், ௮வ்வாசம நிர்மிதமாகய 

சிவாலயங்களில் ஈம்மவர்களுக்கு வேலையென்னை £? வேதவேதாந்தங் 

களையெல்லார் தங்கள் களஞ்சியமெனக் கொண்டிருப்பவர்கள் அவ 

ற்றிற் ரூழ்ந்தருக்குஞ் சிவாகமஹித்தமான திருக்கேரயில்களை எப்ப 

டிமதித்து வழிபடலாம் ₹ அத்தகைய ஆலயங்களை வேதங்களும், 

புராணங்களுக் துஇித்திருப்பதென்னை ? அவ்வாலய பூஜகர்கள்கை 

யில் விபூதிவாககிக்சொண்டு ௮வர்களளந்நிதியில் தங்கள்கெளரவக் 

தைப் போக்கக்கொள்வதும் என்னை? சிவாலயங்களுக்கு ஏன் போ 

காமலிருக்கக்கூடாது? சிவாலயங்களுக்குப்போய்) ஆ5மஷித்தமா
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ன அக்சோயில்களை வழிபட்டுக கதிபெறமுயலும் நமமவர்கள் தா 

ஙகள ஆசரிததுவருங காரியததை யோசியாமலும, அதற்கு ஒரு 

ஸமாதானஈ சேடிககொள்ளரமலுங காலங்கழிரதுக்கொணடே யா 

ம சிவ$ிகை்ஷையை விருமபோம; ௮ தனைவிருமபாமையால் பிரதயவாய 

மிலலை என்று விண்பிரஸங்கஞசெய்வது வெறிகொண்டவா செய 

லாகமுடிஈ தது. *அகமம்லேண்டாத பாவிகளகோயிலிற, போகலொட்டோ 

மீணியு$ப.ற, புகலவா மலிதி யெடுததகதபத'' எனனுஞ Rs srs sons 

யாரையும பா£ததிடுக, யாம சிவாலயஙகளுககேயனறி விஷ்ணுவா 

லயககளுககும டோய், ௮வவாலய பூஜகாகளிடததுத தரததபிர 

ஸாத் ஸவிீகாரஞ செய்னெழேம 2 Fenn அ௮பபூறசர்கள எமமிலு 

wis Agora அபபடியே வொலயபூஜகாகளும எமமிஒுயாநதி 

கவொரெனறு பூலபடசிகர கூறின; விஷணுவால. பூஜகாகள ஈம 

து பாவபடசிகள த தங்களுக்கு ௮ இகமாசகவும) ௮வாகளுககுத 

தாஙகள சூறைவாகவும எணணியிருஈதாலனறி ஈமமவரது ஸமா 

தானம குணஞ்செயயாது. ௮வாகள ரசூததீர ரொபபரதமாகவே 

நமமவடையெண்ணி யொதுக்கி யிருகதலால இவாகள ௮வர்களிற் 

குறைஈதவாகளெனபதே நிசசயமாயிறறு இவாகளுடைய வாக்கு 

மூல விசாரணையால யாம இதத ஜாப்புசசெயததேயனறி வேறி 

வலை, சைவாகளுககுக தாழ்சதிருககச சகசியாததோஷமே பாஞ்ச 

ராததிரிகளுககும இவாகள் தாழ் நிலையை வியகதமாக்கிய து, 

பாஞ்சராததிரிகளுககு இவாகள் தாழசதவாகடாமோ வெனின, 

இவாகள் ௮வாகளுகருத தாழ்ஈதால எமககென்னை ? அல்லது 

உயர்ஈதால் எமககெனனை ? இரண்டு விதஙகளில எப்படி யாவது 

௮ம எமகமுத துககமிலலை. எமம சடசியையாம சாதிபபதே எம 

அ கடமையாகையால, பூவபட்சிகள செய்துவரும ஜாலவிததை 

கசாககண்டு யாம பிரமி3யாம. 

சிவாகமங்களிலும பாஞ்சராததிரசதிலும வேசாவிரோத பாக 

ங்களை யாம தழுவுவோமாகையால;, ௮ விரண்டுவித ஆகமஹிதத 

மான சோயிலகளை ஆசரிசதோமெனின, பைபில- குமுன் என்ப 

வைகளிஓம வேசாவிரோத பாகஙளிருகஈத தடையில்லையாகையால 

அவைகளை ஆதாரமாகக்கொண்ட கோயிலகளிலும ஈமமவர் வழி 

படாததென்னை? ஸ்மிருதிகளில பாஞ்சராத்திரத்தின் படிச் சூண் 

டவர்களைத் தொட்டுக்கொண்டால, கட்டியவஸ்திரத்துடன் ஸ்ரான



SRO சித்தாந்தரத்நாகரம், 

ஞ்செய்.௮ சுத்தமாகவேண்டியது என்.று கூறியிருப்ப௮ பிரஹித்தம். 

இவர்களுடைய ஆராதனைதானோ வேதாவிரோதமா யுள்ளத? ஸ்மி 
ருதி விருத்தமாகற பாஞ்சராத்திரம் வேசாவிரோத மாறெபோது 
பைபில்முசலியவை ஏன் வேதவிரோதமாகும்? விரோதமில்லையென் 

௮கொண்டே அம்மதத்தைச் கெளரவப்படுத்துதற்கு ஒயின்-பிரா 

ண்டி மூதலியனவும், சாப், கோட், டிரெளளர்ஸ், பூட்ஸ்முசலியன 
வுங்கொண்டு ஸந்தியாவந்தனம் -விபூதிகாரணம், ஆலயசேவைமு த 
லியவைகளை நமது வைதிகபுமான்கள் விட்டிருக்ெருர்கள்போலு 
ம். இப்படிப்பட்ட கேடுகளும், இவைகளுக்குக் சாரணமாயெ நீச்ச 
மிலேச்சருறவும் ,ஐதிசைவருக் கில்லாமலிருக்கும் பரிசுத்தத்தை 
இனியேனும் பூர்வபட்டிகள் இந்தித்து நாணுவாராக, சவனைத்தொ 

ட்டுப் பூசித்தலையன்றி வேறு ஈனத்தொழில்களைச் செய்யவும், ஈன 

தீதொழில்களால் சீவிக்கவும் இடஞ்செய்யாமல் ௮வர்மாட்டுக் கர 
ணைசுரந்திருக்கும் பரன துபேரருளை வியந்து துதியாதார்யாவர்? இ 

ப்படிப் பலபடியாலும் நிரூபிக்கத்தக்க பெரும்புகழினையுடைய சிவ 
பி.ராஹ்மணர்களைப் பூர்வபட்சிகள் தூஷிப்பது ௮ழுக்காறும், ௮ 

தியாமையுமாச முடிந்தது. இன்னும் விரிக்கிற் பெருகும். 

ஆதிசைவர் மஹிமை இவவாறிருத்தலை ௮வ்வாதிசைவருமறி 
யாமல் மயங்குகன்றனர். எங்கனமெனின்) அவர்கள் பிராஹ்ம 

ணாதி எர்்வமானபேரையும் ஒருசண்ஞைகைப் பார்க்கவேண்ம். ஜாதி 

யுயா்வுதாழ்வுகளை அவர்கள் கவனிப்பது கூடாத, யாவராயிருப் 

பினுர் தக்ஷ£ஸம்ஸ்கார மில்லாகபோது அவர்களையே தாழ்ந்தவ 
ராகவும் யாவராயிருப்பிலுந் தக்ஷ£ஸம்ஸ்கார முள்ளபோது ௮வர் 

களையே உயர்ர்தவராகவும் எண்ணவேண்டியது. சிவன் ௮னாதி 

சைவரென்று கூறப்பட்டபடியே தாம் ஆதிசைவர் என்று கூறப் 

பட்டு, வன் தம்மைத் இச்ஷித்து வெளிப்படுத்தியவாறே தாம் 
பிராஹ்மணாதி சாதுர்வர்ணத்தாரையுர் இக்ஷித்து உபகரித்தலாகிய 

ஆதிக்யத்தைவடத்தும், அவ்வாதிசைவமூர்த்திகள் தம்பெருமையறி 
யாத தன்மையராகி மாழ்கின்றனர். சிவன் எப்படி. உயர்வுதாழ்வு 
சளைகாடாமல் யாவரிடத்தும் ஸமதிருஷ்டியால் யாவருடைய பூசை 

களையுமங்கீேகரித்து அ௮ருள்புரிவாரோ. அப்படியே ஈமது சிவாசாரி 
யர்களும் பாராட்டுதல் ௮வ்ூயம், சிவனுக்குப் பிராஹ்மணன்-சூத் 

தரன் என்று பேதமில்லாததுபோல் ஈம.து ஆசாரியர்களுக்கும் பே 

தங்கூடாது, செவலுக்கு எப்படி ௮ன்புபிரசானமோ, அப்படியே
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சிவாசாரியர்களுச்ரும் ௮ன்பு பிரதானமாகவேண்டும். சிலாசாரியர் 

களோவெனின், ௮ங்கனமின்றித தளைழேப்பாடம் படி.த்.து வருகின் 

piso, எங்கனமெனின், அவர்களில் சிலபேர் பிராஹ்மணர்களைத் 

தங்களுக்குத் தாழ்ர் தவர்களாகவும், சிலபேர் தங்களுக்குச் சமான 

ர்சளாகவும், சிலபேர் தங்களுக்கு உயர்ந்தவர்களாகவும் எண்ணி ஆ 
சாரத்திற் கொண்டுவந்திருக்கின் முர்கள். இந்தமூன்றில் முந்தியது 

மாத்திரமே முதன்மைபெறும். ஏனையவிரண்டும் இழிவெய்தியழியு 
ம். இனிச் சிவா சாரியர்கள் வேத௫சலாசமங்க விரண்டையுக் தழுவத் 

சக்கவரான விடத்தும், ௮வர்க்கு வேதம்பொழதுவும், இவாகமம் Ap 

/ப்பும் அரும். சிறப்பைசோக்கப் பொதுவானது பூர்வபட்சமுமாம். 

இவ்வாராகுகையில் வேதவிகிசமாகிய ஜாதிபை அவர்கள் தழுவியு 

ம், கழித்தும் பிரலர்த்திர்கவேண்டும. அங்கனஞ்செய்தலின்றி வே 

கத்தையே சறப்பாகக்கொண்டும், ஆகமத்தை விட்டுவழக்கமாகக் 

சொண்டும், ஜா தியேற்றத்தை ௮ இசமாகக்கொண்டும் பிரவர்த்திக்கி 

ன்றனர், வேதத்தைச் சிறப்பாகக் கொள்ளாதபோது தங்களைப் பி 

ராஹ்மணர்களாசு ஏனைய பிராஹ்மணர்கள் மதியார்களென்றே ௮ 

வர்கள் மருண்டு விவகரிக்கின்றார்கள். ௮ங்ஙனம் விவகரித்தும் ஏனை 

யபிராஹ்மணர்கள் அவர்களைக் கூடவைத்துண்ணுகிஞர்களா £₹ இல் 

ஸை. தங்கள் பாத்திரங்களைப் பரிசிக்கவாவத செய்குிரர்களா ₹ இல்லை. 

அலவர்சள் தொட்டபாத்திரமே தோஷமாகிறயோது அ௮வர்சளுடை 

ய அர்ஈபாநீயங்க ளெம்மட்டில் பூர்வபட்சிகளா லஙூகரிக்கப் படு 

மென்பதை யாம் சொல்லவேண்டி.ய தில்லை. சிவாலயங்களில் குருக்க 
ள் திருஷ்டியும், பரிசமு முண்டாகிறதென்னும் கருததுப்பற்றியே ய 

ன்றோ ஸ்வாமிக்கு நிவதித்த ௮ச்சரதிகளையும் பூர்வபட்சிகள் வர் 

ஜிக்திருக்கன்றனர் ₹ இவ்வளவு கொடுமையாக எதிரிகள் ஈடத்திவ 

ருவதறிந்தும் சம்மலாகள் தமது பெருமையை யிழப்பது பெருந் 

அக்சுச்தையே விசோக்கின்றது. எதிரிகளுக்கிருக்குங் கண்டிப்பு நம் 

மவர்சளுக்கு இல்லாதது பெருங்குறைவு. நம்மவர்களுக்கு எதிரிக 

ள்தயலை ௮பேக்ஷிக்கவேண்டிய ௮வசியமில்லாதபடி. ஸ்வாமி ஸு 

குமாரமான வறிகாட்டிபிருகக, அதைக்கவனிபாமல், ௮பரிசுதத 

மாய பராரநத்தை யுண்ணத்துணிவது கொடுமை ! கொடுஓம!! ௮ 

வர்களோடு தாங்களும் பிராஹ்மணர்களென்று உறவாடப்போய்க் 

குறைவடைவதுிம் வெறுப்பைத் தருகின்றது, அதிசைவர் பிராஹ் 

மணர்வீட்டில் புசிப்பதும், கை யில்லாக சூத்திரர் விட்டில் 1 
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சிப்பதும் ஒன்றேயாகும், ஆசாரியன் இக்ஷித்தபிறகு சக்ைபடை 

நச மாணுக்கனை யுடன்வைச்துக்கொண் டுண்ணும்படிச் சிவாக 

மம் விதித்தலால், சவாசிரியர்கள் ஜாதி Auanans லைசக்கலாமோ 

வைக்கக்கூடாதோ வென்பது யாவருக்கும் விளஙகும். பிராஹ்மனா 

ன் - சூத்திரன் என்னும் ஜூதி வியவஸ்தையை நாடாமல் பிராஹ்ம 

ணனாயிருக்தாலும், ரூத்திரனாயிருக் சாலும் த௯ஷாஸம்ஸ்சாரமெய் 

திய சைவமாணுக்சர்களையே ௮நுளரித்தும், ௮வர்கள்பா லுண்டும், 

அவர்களுண்ணும்படிச் செய்தும் ௮ன்பை முக்கியமாசநாடி ஈம்ம 

வர்கள் ஈடந்துகொள்ள?3வண்டியது, சூத்திரனென்று யாம்சொன் 

னது ெஇனக்ஷயும், மெய்யனபும் நிறைந்து விளங்கும் மெய்கண் 

டூவம் போல்வாரை, இருதிறத் வர்களுக்கு தன்மை யொத்த 

போதன்றி யாம் ஈண்ணெர்த்தியது ஸாமஞ்சஸமாகாது, யாம் இர் 

ச நூலிற்றொடங்கிய தொடக்கமுதல் யாவும் முற்றப்பார்த்துத் தெ 

ளிச்தவர்க்சன்றி முரணற்று வாய்மையுக்தோன்றாது, யாம்கூறிய நி 

யாயங்களை ௮.நுஸரிப்ப?த நம்மவர்க்குப் பெருபையும், ஸர்வஸம் 

பிர திபந்நமு மாகும், 

ஆதிசைவர்களாகிய குருக்கண்மா?ர இவ்வளவு தெளிவெய்இ 

யிருந்தால், இவர்கள்பால் தீக்ஷிக்கப்பெற்ற மாணாக்காகள் எவ்வள 

வுயோக்யதை யெய்தியிருக்கப் போகிறார்கள் ? இவர்களுடைய ௮ 

சரரி.பர்களைப்போலவே நிஷ்காபட்ய முடையவர்களாய் இவர்களும 
பிரவாத் இக்கின்றார்கள். எங்கனமெனின், (படிக்குது இருவாசசம் 

இடிச்றெது வென்கோயில் ) என்றபடித் 2ீக்ைபெறுவது குருக்கண் 

மாராசய சிவாசாரியரிடத்,தும், வழிபாடுபுரிவ.து விப்பிரராகிய ௮நா 

சாரிய As sues முடிர்திருக்கின்ற.து. சங்கராசாரியருக்குக் கு 

ருக்கள் விபூதிமடல் காட்டாவிட்டால் பெருகந்துக்கம், சிவபெரு 

மாலுக்கு வ;ரபோஜாு மஹேரத்ஸவம் சடத்தினால் குருக்கண்மாருக் 

குப் பிண்டம் பெருங்காயம். ஏனையோர்க்கு விலாப்புடைஃகத் இ 

, வ்யபோஜம். சிவனுக்கு நி3வதிச்சத அகத்தை விப்பிரர்க .ஞூண் 

ளுர்கள். ௮வர்களுக்கூட்டு மந்தம் சிலார்ப்பிதமாகாத அசுத்தாக்ஈ 

ம். இப்படி, விப்பிரர்களுக்குச் சோறுபோடுவதிலும், கஞ்சித்தொ 

ட்டியில் ஏழைகளுக்குக் கஞ்சிவார்ப்பதிலும் ஒரு பேதமுமில்லை. 

சிவார்ப்பிகமாகாத வர்ஈபாநீய கரஹணம் ௮மேத்யஸ்வீகாரம் என் 
று வேத்ங்கூறுசன்றது. இப்படிப்பட்ட அரிய தர்மச்தையேயன் 

Cy ரைவமாணுச்கர்கள் புரிக்துவருகன்றனர் *$ சபாச ஈன்று



ஆச /யாப்பிரபாவம். க-டு 

ஈன்று 1! இன்னும் இர்த,ச் சைவமாணாக்கர்கள் ௮்களுத்திரம் 

ஸதாவர்த்தி-பலவிததானங்கள் இவைகளை அவ்வசைவபிராஹ்மண 

ருக்சே செய்துவருவதும் பாவம் ! பாவம் !! இப்படியிவர்கள் கெடு 

வதற்குச் சைவாசாரியர்கள் மாணாக்கர்களுக்கு நல்லறிவுச்சுடர் 

கொளுத்தாமையும், வனையர்கள மேல்விழுஈது உறவுகொண்டாடித் 

துர்ப்போதனை செய்வதுமே காரணமாகமுூடிக்தது. சவனிடத்தும், 

சிவவேதியரிடத்து, சிவனடியாரிடத்தும் ௮ன்பில்லாதபோது sy 

வர்கள சிவபக்தர்களும், பிராஹ்மணர்களு மாகாராகையால், அத்தி 

றத்து விப்பிரர்க்குத் திலமளவுஞ் சைவாகள் ஈபகரிப்பது கூடாது. 

அக்ஙனமுபகரிப்பின், ஏவரடைவது நிரயத்துன் பமன் தி வேறில்லை. 

சைவராயள்ளவர்கள் சிவஸம்பச்திகளுக்கன்றி வேருயுள்ளவர்களு 

க்கு ஒருவிததானமுஞ் செய்யக்கூடாதென்ப?த வேதத்தின் ௮ுணி 

ப. இன்னும் விரிக்கிற்பெருகும். 

பிராஹ்மணர்கள் இவவாரொதுக்கப்படுதலை நமது சிவத்கிஜ 

ரறித்தூம், ௮வருட்சிலர் தந்கள் பெருமையையும், அவர்கள் இறு 

மையையுஞ் சர் தூக்காமல் அவர்களிடத்தில் தாட்சணியபுத்தியே 

வைத்திருக்கின்ருர்கள், அவர்களிடத்தில் கெளரவபுத்தி வைத்திரு 

ப்பதுபோல், ஏனையசைவர்பால் ௮கெளரவபுத்தி வைத்திருக்கின் 

ரூர்கள். இது ஸர வாஸங்கதம். ஏனை பசைவர்கள் ஆதிகசைவர்பால் 

பக்தி பாராட்டுகின்றவர்கள். விப்பிரகோடிகளைச் சிவரேசமில்வ[நி 

மதியாதவர்கர், இவர்களுக்கு ஆதிசைவர் தங்களை யவமதிப்ப 

அம், விரோதிகளாகிய விப்பிரர்களைக் கெளரவிப்பதுந் தெரிந்தால், 

இவர்களும் ஆதிசைவர்பால் விரோ தங்கொள்ளத் தடையில்லை, பிரா 

ஹ்மணர்களாலும், ஏனையர்களாலும் விரோதிக்கப்பட்ட பின்னர் 

ஆதிசைவர்கதி என்னாமென்பதை அவர்களே யோசிக்கவேண்டி 

யது. இப்படி யாவர் கெடுவதற்கும் ௮தியாமையும், அன்பின்மை 

யுமே காரண மாகின்றமையால், ஆதிசைவரா யிருப்பினும், மஹா 

சைவமா யிருப்பினும், வேற! எந்தச் சைவராயிருப்பிலும் அன்பு 

டைமையையே முக்கியபூதணமாகக் கொள்ளவேண்டியது, we 

நனங் சொள்ளாதபோதே ஜாதி யிழிவு ௮வர்களை வாதிக்ன்ற.து. 

அதனால், அவர்களும் இழிந்தவராகின்றனர். உத்தமர்கள்பால் 

இவ்வஸங்கதங்க ளொன்றுங் கேட்கப் படாமையால், திருநீலக 

ண்ட யாழ்ப்பாணரிடம் ஸூ ஜீஞாஈஸம்பந்தாதிகள் பாராட்டிய ௮ 
ன்புடைசமயும், அருள டைமையும் ஸாமஞ் சஸமாயின, இவ்வு



கடச சித்தாந்தரத்தாகாம்: 

ண்மை தெளிச்தபின்னரும் விீவ௫கெள் மயங்குவார்களென்று யோ 

சிக்க இடமில்ல். குணமேயுண்டாம். இவ்வருணலம் யாவர்க்குங் கை 

கூமொற! இிருவருளைச் சரதித்துப் பின் விஷயங்களைப் பரிஷ்கரி 
பபாம் 

ஆளுடையபிள்ளையார் ஸ்ரீ சதெம்டர முதலிய தலங்களுக்குச் 

சென்ருரெனவும், அங்குத் சிதர் மூவாயிவர்களைச் சிவசணங்க 

ளாகக் ஈகண்டாரெனவும், திருவறத் துறையில், சொப்பனழ்திற்கண் 
டவாறு முழ்துர்சிவிகையை ௮%தணர்கள் திருக்சோயிலினின் று 

மெடுத்துக்சொண்டுபோய் அவருக்குக் கொடுத்தார்க ளெனவும், 

௮.தனை யவ்வருளாளரேற்று மகிழ்ந்தாரெனவும் பெறப்பட்ட வுண் 

மைகளை முறையே விசாரிககையில் அன்மாக்க ளுய்ஈதுவாழும் பெ 

ருமிதமே யுண்டாகின்றது, எ ங்கனமெனின், “வையச்தோறுச் தெய் 

வந்தொழு'' என்பதனை அன்பாக்களுக் Gord gH யுய்விச்கவே எமது 

சறியபெருச்தகையார் தலயாத்திரை கொண்டனா, தலங்கடோறுந் 

திருக்கோயில்க ளிருக்கவேண்டிய அவ$யத்தையும் ௮து வெளியா 

க்கியது. இருக்கோயி லில்லாதபோது “திருக்கோயிவில்லாத திருவிலூ 

ரர் - திருவெண்ணீறணியா த திருவிலூரும் ” எனப்பிரஸ்தாபித்து “அ 

வையெல்லாஞூரல்லவடவிகாடே”' என்று திரவிடஸூக் தியில் நிஷே.தித் 
தவாய்மையே வந்துசேரும். இவ்வுண்மையை €தித்பஸ்ம ரஹிதம் பா 

லம் தித்ராடீ மசிவாலயம்'' என்னும் உபநிஷத்து வாயிலாகவும் றிய 

லாம். திருக்கோயிலில்லாதவூர் இருவிலூராகறெபடியே திருக்கோயி 

லை வணங்காதோருக் திருவிலாதவ ராஇன்றனர்.தஇிருவுடையமேலோர் 

செம்மலர்நோன்றாள்சேரலொட்டா, ௨ம்மலஙகழீஇயன்பரொடுமரீ இ, மால 

றசேயமலிர் தவர்வேடமு, மாலயர்தானுமானென த்தொருமே?? என்னுஞ் & 
வஞானபோதத்தி னுண்மையைச் சேர்ந்தின் புறுவர். ஞானிகள் திரு 

க்கோயிலை வழிபடவேண்டு மென்பதனளையும் ௮ந்த யாத்திராவைபவ 

ம் பிரகாசப்படுத்தியது, அன்றியும், ௮த்திருக்கோயில்கள் தெம்பா 
முதலியனவாகக் காண்டலின், அவற்றின் பெருமையும் வியக்தம். 

சிவம் எங்கும் நிறைந திருப்பிலும்; திருக்கோயில்களில் அதிகமாகச் 

சிறந்தும், திருக்கோயில்க ளெங்குஞ் சிறக்லும் சதெம்பரமுதலிய 

தலங்களில் ௮ இகமாகவிள க௫யும் ௮டியார்களுக் கருளுமென்பதும் 

வெளிப்படை. அன்பர் திருவேடமாகய சங்கமவழிபாடு இறந் திடல் 

போல ஆலயமாகிய இது தாவரவழிபாடாகச் சிறக்கும். இவ்விரு 

விதவ(பிபாட்டை பன்றி Sam டரனைவழிபழிவ*றருமார் ந்நமின்றெ



ஆசார்யப்பிரபாவம், ௧௩௭ 

ன்பதுமறிக. தாவரசங்கமங்களென்றிரண்டுருவினின்றும், மாபரன்பூசை 

கொண்டுமன்னுயிர்க்கருளேவைப்பன்”' என்பது ஒத்து, இவ்வதிபாடு « 

த். த வைதிகமென்பது 4அர்ச்சாஇப”' வாயிலாக அறிக. 

இனித் தில்லைமைவாயிரவரை எமது குருராகர் சிவகணங்க 

ளாகம் கண்டாரென்றது அவர் மானிடத்தன்மை யெய்தாதவரென் 
பதை அறிவித்தது. மேலிடத்தில் திசைவர் தன்மை பிரஸக்கித் 

கதே இவர்களுக்முமாரும், இவர்கள் ஏனைய விப்பிரவர்க்கத்திற் 

சேராதவர்கள். தில்லையெல்லையிலன்றி வேறு எல்லையி லின்னோர் 

ஸம்பந்தங் இடையாது. சிவனுங்கும் இவர்க்காம் பேதமினறு, இவ 

ர்களைவழிபடுதலுப, ஆதிசைவரை வழிபடுதலும், சிவனை வழிபடு 

தலும் ஒன்று. ஆறிசைவர் தங்கள் பெருமையை யறியாது மயங் 

குதல்போல; இவர்களுந் தங்கள் பெருமையை யறியாமல் இயங்கு 

கின்றார்கள். சைவராயுள்ளவர்கள் இவ்விருதிறத்துச் சைவவேதி 

யர்களுக்கே எல்லாச்சீருஞ் சிறப்புஞ செய்.பவேண்டியது, இவர்க 

ளிடத்தில் ஒரபராதமுஞ் செய்யக்கூடாது, இவர்களிடங் குற்ற 

பிருக்கக்காணினும், ௮கனைக் முணமாகபபாபாட்டி யொதறுங்கிவிட 

வேண்டியது, தன்னுடைய கணவனிடத்து மனைவியும், பிதாவி 

னிடத்அப் புத்திரனும், எஜமானிடத்தி லடி.மையுங் குறறங்காணு 

மிடத்து, ௮வைக ளெவ்வாருகின்றன *₹ அவைகளை ௮ திகாரிகள் 

யோசித்துக் ருணப்படவேண்டியத, ௮வ்வாறின்றி மீறுதல் நிரயத் 

துன்பத்துக்்கே இடஞ்செய்யும். இன்னோர் பெருமை விளங்கி நிலை 
பெறவே இவர்களை ஈமதுபிள்ளையார் வழிபட்டனர். இன்னும் விரிக் 

கிற் பெருகும். 

மேல்) முத்துச்சிவிகையில் அரோரணித்துந்கொண்டனர் எம் 
பெருமானென் நத, இனி உலகத்தவர் அவரைச் இருக்கோயில்க 

ளி லாராதிக்கவருங்கால், அவ்வாறு எழுகச்தரூளச்செய்து மழெவே 

argu நலத்தையே அறிவித்த. செவலுக்கு இடபமும், தேவி 

க்கு யாளியும்; மூத்த பிள்ளையாருக்கு மூஷிகமும், இளைய பிள்ளே 

யாருக்கு மயூரமும் முக்கிய வாகனங்க ளாயிடுதல்போல,5மது பர 

பாசாரியருக்கு முத்துச்சிவிகை முக்கியமாகச் இறந்தது, முத்துக் 

ரூடை, முத்அப்பந்தர்; முத்துச்சிர்கக்களும் ௮வருக்குரிய விசே 

டங்களாம். முத்துச்சிவிசையைச் சிவனார் தமது குமாரரென்னலும் 

பரிவுதோன்ற அவருக்கு ௮வித்தனா அவவாறளிக்கையில், அக்



௧௩௮ ரித்தாந்தரத்ராகரம். 

தணர்களுக்கும் ௮டியார்களுக்குவ் கனவிற்றோன்றித் தாம் தம.து 

திருக்குமாரருக்குச் சிவிகையளிக்கும் பெற்றியைக்கூறி, இவர்கள 

தனை யெடுததுக்கொண்டுபோய்க் கொடுககக் கட்டளையிட்டது, பி 

ன்லும் ௮டியாரக ளவ்வித திருத்தொண்டுகளா ஓய்கதிட வழிகா ட் 

டிய படியாம் பிள்ளையாருக்குச் சிவபெருமான் கனவிற்றோன் றி, oy 

நதணர்கடாங்குவருஞ் சவிகையை யேற்றிடுகவென்றஅ, ௮ஈதணர்ச 

ணேரேகொடுப்பி ன தனைப் பிள்ளையார் தாமதலுக் கருகமன்றென 

வொஜும்குவா ரென்பதறிகது. சிவனுணர்சதுதலால் அ௮ருளைமேற் 

கொண்டியைஈத நிலைமை வெளியாயிற்று, இதனால், சிவனடியா£ 

கள் ஆகமபோகார்த்தமாக வொன்றினையுச் தாரேகவிரும்பாமையம், 

வலிந்தொருவர் கொடுப்பினு மேற்சாமையும,; திருவருணடத்து நி 

லையினின்று யாவுநுகர்கின்றமையு மாகியவுண்மையும் வியக்தமாயி 

று, அடியாரகளுக்கும், பிள்ளையாருககுஞ் சிவபெருமான் கனவி 

நழோன்றிபுரைத்தும், ௮து அவ்வாறே முடிந்தும் ௮நுபவங் கை 

கூடியது பிரஹித்தம. அ௮ங்ஙகமேல், யாவர்மாட்டும் கனவின்கண் 

ணிகழும் யாவும் பயன்படல்வேண்டும. அ௮ங்கனமின்று. ௮.தனால் 

கனவுமெய்யாத லிழுககும, ௮துபொய்யாகவே, முத்துச்சிவிகை 

மாகமியம் இழுக்கும் எனின், ௮தனைமறுதது உண்மையை விளக் 

குவாம், “கனவின்பயலும ஈனவின்பயனும், வினையின்பயனலமை பொய் 

யெனவேண்டா ?' என்றவுரையால் கனவினுடைய பிரயோசனமும் 

நனவினுடைய பிரயோசனமும் வினையினுடைய பிரயோசனமாகத் 

அணியப்பட்டன. வினைஸத்தியமாகையால், ௮தன் போகவேறுபா 

ட்டில் ஒன்றுமெய்யும்; மற்றொன்று பொய்யுமாதல் யாங்ஙனம ₹ 

ஜாக்ரஸ்வப்சஸாஷுப்திகள் ௮வஸ்தாததிரயங்களெனக் Fuga 

கு அமைந்த பின்ன ரவற்றுள், பொய்மெய் விவகாரங்கள் கூறுதல் 

௮ஸங்கதம், யாவும் மெய்யேயாம். எங்கனமெனின், ஜாக்ரஸ-டு 

ஷாபதிகளைப்பற்றி ௮க்ஷூபமிலலை யாகையால், ஸ்வப்ஈத்தையே 

யீண்டுவிசாரிததுப பரிஷ்கரித்திடுவாம், 

ஸ்வப்நமானது மான்றுவிதமாக விளங்கும். ௮வை இறந்தகர 

லத்தத, நிகழ்காலத்தது, எதிர்காலத்தது என்பனவாம, இறந்த 

காலததத என்பது சொப்பனத்துக்குப பூர்வம தன்னுடைய ஜாக் 

இரகாலங்கசிற் கண்ட பொருள்களையும், ௮வற்றி னநுபவங்களை 

யும்௮ந்தச் சொப்பனத்திற் காண்பது. நிகழ்காலத்தது என்பது இ 

ற்ர்ச்கால வெதிர்ச£லங்களை யபேட்சியாமல், சொபபனமென்லு'ம
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தவொருசாலத்திற்றானே தனக்கு விஷயமாகும் பொருளையும்; ௮ 

தன நுபவத்தையுங் சண்டுகூறுதல், எ தீர்காலத்தது என்பது தூய 

கவிழித்தபிற்பாடு ஜாக்ரெத்தில் தான் ௮ நுபவிக்கப்போகிற பொரு 

ளையும், ௮அதனநுபவச்கையும் முன்னதாக வறிந்துகொள்ளுகல், இ 

வற்றுள் இறந்தகால ஸ்வப்ஈத்தை வாஸனாஸ்வப்ஈமெனவும்; நிகழ் 

காலஸ்வப்ஈத்ை ௮நுபூதிஸ்வப்ஈமெனவும், ௪ திர்காலஸ்வப்ஈ த்தை 

௮ திர்ஷ்டஸ்வப்ஈமெனவும் ௮றியவேண்டி௰த. முன்கண்டபொரு 

ள்களைப் பின் வாசனையாற் காண்பது பொய்யாகாது. பின்னர்க்சண் 

டலுபவிக்கப்போகிற பொருள்களைச் Farmer ans brn முன்னர் 

க்கண்டு மகிழ்வதும பொய்யாகாது. இடைக்காலத்திற் காணும்பொ 

ரு ளிறஈ்தகால வெதீர்காலங்களிலன்றி யவவிடைக்காலத்தி லழியா 

து நிலைத்தலால், ௮ துவும்பொய்யாகாது. முூன்றுசொப்பனங்களும் 

மெய்யாக முடிச்கமையால், கனவுபொய்யென்று கூறுதல் கண்மூடி. 

ஞானமாகமுடிர்தது. இவ்வாறு கியவஸ்கையுண்டாக விசாரியாமல் 

இடைக்காலத்து ௮துபவத்தை எதிர்காலத் அுவிரும்புவது ௮ஸ.ஈ்க 

தம், எதிர்காலத்தில் ௮ நுபவமாகாமையால் ௮ தனைப் பொய்யென்னி 

ல்,எதிர்காலத்த.து இறஈதகால றிகழ்காலங்களிலும்,இறக் தசாலத்தது 

நிகழ்கால வெதிர்காலம்களிலும் ௮துபவமாகாமையால், ௮வையும் 

பொய்யாகும். ஒருவன் தனது ஜாக்கிரகாலத்திற்றானே ஆயிரம் 

பொன்கொண்ட வோர்கிழியை வைச்தவிடர்தெரியாமல் தேடி, 

து இடைக்காமலே வருந்துகிறான். முன்வைத்தது பின்டைக்கா 

மையால், அதனைப் பொய்யென்று கூறுதல் யாங்கனம் ₹ முதலிற் 

பொற்கிழி இடைத்து, ௮து கிடைத்ததென்னும் ஸந்தோஷத்தை 

யவனுச்கூட்டிப் போகத்தை நுகர்வித்தலும், உடனே அது ஒழிந்த 

தென்னுந்துக்கத்தையவலுக்கூட்டிப் போகத்தை நுகர்வித்தலும் ௮ 

வனுடைய வினையின்சேட்டையாக முடிந்தமையால், இரண்டும் ஸா 

மஞ்சஸமாயின. இப்படியே இடைக்காலத்து ஸ்வப்ஈத்தையுங் கொ 

ள்ளவேண்டியது. எங்கனமெனின், ஒருவன் தனதஸ்வப்நத்தில் 2 

யிரம்பொன்சகொண்ட வோர்பொற்கிழியைக் கண்டெடுத்சான். ௮த 

னைக் கொண்டுபோய்ப் பெட்டியில்வைத்துப் பத திரபபடுத் இனான். 

௮ துவரையில் ௮வலுக்கு ௮திகஸகதோஷர்தான். அவ்வளவே 

அவனுக்கு HEI MESS SSS VIS Srapsursis. அவன் கிடிந்தெ 

முக்து தனது பெட்டியில் பார்த்தால், ௮.து இல்லை. யாதுகாரணம் 

எனின்; தரன் முன்வைத்கசைப் பின்னு மறுபவிக்கக்குச்சு வினைப்
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போகங்கூடாமையால், இதனால் முன்கிடைத்ததும், ௮ப்போது 

ஸந்தோஷித்ததும் பொய்யாகாது, பின்கடைக்காகபோது ஸக்தோ 

ஷங்கெட்டதாகிய துக்காநுபவங் கைகூடினமையால், இதனையே ௮ 

ந்த வினையானது ஊட்டி கிலைபெறச்செய்தஅ. மூன்றவஸ்தைகளிலு 

ம், அவற்றின் வேறுபாடுகளிலும் எதிரிட்டபொருளகாக் காண்ப 
அம்; ௮வற்றைய.நுபலித்துச் சுகதுக்கங்களி ஓுழன்றலைவதும் ஆத் 

மாவேயாகையால், ௮தனலுடைய சுகதுக்கங்களாகிய வினைப்போகம் 

யாவும் ஸத்தியமென்பது சாட்டப்பட்டது. இப்படிப் பகுத்தறிந்தி 
டாமல் ஸ்வப்னம் பொய்யென்பார்மதம் சோர்ந்துவிட்டது. இனி 

முன்சொல்லிய விஷயங்களை இனிது விளக்கிக்காட்வொம். ஜாக்இர 

த்தில் அநுபவமாயிருந்க பொருள்கள் ஸ்வப்ஈத்தில் முன்வாசனையா 

௮ண்டாூ நுகர்தல் அநுபவம், தன்னுடையவீடு- பிள்ளை-சொக்து 

இவைகளைக் காண்பதுதான் ௮து, இதுதான் இறக்தகாலஸ்வப்சம், 

தனக்கு நாளைக்கு ஒர்புதையல் ஒர்குப்பைமேட்டில் கடைக்கப்போ 

கறு. அந்தப்படிக்கு ஒருவன் சொப்பனங்காண்கிருன். விடிர் 

அபோய்ப் பார்த்தால், ௮று அப்படியே கிடைக்கின்றது, அன்றி 

யும் ஒர்கர்நிகையை ஓர்பிரபு தனக்குப் பலாத்காரமாகக் கொண்டு 

வர்துகொடுதீதுக் கலியாணஞசெய்தகாக ஒருவன் சொப்பனங்கா 

ண்கிருன், அாதப்படியே விடிந்து, அல்லதுசிலதினத்தில் அது 

கைகூடுகின்றஜு. இப்படிப்பட்ட பலவநுபவங்கள் பலரிடத்திலும் 

ATE ETM Hor GW. பிரத்பக்ஷககமாகிய இதுதான் எதிர்காலஸ் 

arg நிகழ்காலஸ்வப்நக்சை மேலைவிளக்கிக்காட்டினோம். இட 

விசாரக்தால் அந்தணர்களுக்கு, பிள்ளையாருக்கும் பரமன் கனவிற் 

மோன்றி முத்றுச்சிவிகையைக தாங்கிக்கொண்டுபோய்க் கொடுந்த 

வும், அதனையேற்று ௮தன்மேலா?ராகணித்துக்கொண்டு அடியார் 

களுக்குத் தரிசனகதக் துய்விககவுங் சட்டளையிட்டருளிய சொப்பந 

ம் ஸத்தியமெனவும், ௮3! எதிர்காலஸ்வப்ஈமெனவும் ஷித் நார் த 

ஞ்செய்யப்பட்..து. இன்னும விரிக்கிற் பெருகும், 

பிள்ளையார் பிரபாவம், 

ககக-வது பக்கநததொடாச்சி. 

௮ கூருர் கபடியே திருசெல்வெண்ணெய்முதலிய தலங்களுச் 

குப்போய்,ம தரர். அ மீண்டுந் திருவரத்துறைச்ஞூவர்று வூக்துப்



ஆசார்யப்பிரபாவம். BHE 

பின்பு இருப்பழுவூர் மூதலியவற்றைக் கடர். துசொண்டு சண்டேசார 
நாயனாது க்ஷேததிரமாகிய திருச்சேய்ஞலூரை யடைந்து அங்கே 

நின்றுஞ் சிகாழிக்கு எழுக தருளி, அங்கு உபகயனஞ் செய்துகொண் 

டா. அப்போது பிரா ஹமனணர்கள் பிளளையாருக்கு மந்திரோபதேச 

௫ செய்யத்தொடங்கனூாகள். அவர்கள் உபதேசஞ்செய்வதன் ழு 

ன்னர் வேதங்களையும், பலகலைகளையுர் தாமமயெடுத்கோதி, ஐயக்தி 

ரிவற யாவும் அவரகள் தெளியும்படி யுணர்ச்தி மசதிரநாயகமாகிய 

ஸ்ரீபஞ்சாட்சரத்நின் மமமை இனித விளங்கும்பொருட்டு ஸ்ரீபஞ் 
சாட்சரப்பதிகக்கைப் பாடி.பருளினார். இவ்வாறு உலகமுய்ய வருள் 

புரிது ௮ப்பதியிலசானே சிலகாள் வ௫த்துக்கொண்டிருக்தார். 

அப்போது திருராவுக்கரசுசுவாமிகள் அங்குவநது அவமைத்தரிசித் 

தனர். அவருக்கு விருஈ நாட்டி யுபசரிச்து அவரோடல வளாவி மக 

ழ்ர்கனர் பின்னா, திருஈ। வுக்கரசுசுவாமிகள் விடைபெற்றுக்கொண் 

டுசெல்ல, திருஞூனஸம்பரதசுவாமிகள் ௮ச்கேறின்றும் பிதாமுத 
லியவர்கள் சூழப்புறபபட்டு ந இருக்கண்ணார்கோயில் முதலிய தல 

ங்களுக்குப்போய்£ சுவாமிதரிசனஞ்செய்து திருபபதிகமபாடினார். 

பின்பு திருப்பாச்சிலாச்சிராமம எனனுமபதிக்கு எழுககருளி அக் 

ருக் கொல்லிமழவன் என்னும் அரசனுடைய மகளுககுச்கண்டிருந்த 

மூடலகன், அல்லது குமரகண்டவலி என்னுசோ!யைத திருபபதிக 

மோதித் இர்த்தருளிய [. ௮ பிகினறுர Bi) MU Gh Gh 8 முதலிய 

தலங்களுக்குப்போய் ச இருசசெங்ககாடு எனவழக்குக Gary ur 

டச்செங்குன்றாடை யடைந்து அங்கு எழுக்தருளியிருந்தனர். ௮ப் 

போது பனிக்காலமாகி ஊரெய்குஞ் சுரம்வியாபிதது வருத்திக்கொ 

ண்டிருந்தது. ௮து சுவாமிகளது அடி பவர் திருக்கூட்டசதுள்ளும 

வந்து மெல்லநுழைச்தது. ௮ஃகறிகத இளநமீதானறலார் (திரு$ல 

கண்டப்பதிகம்) பாடி. அந்தச்சுரம் ஊரைவிட்்2ட போய்வி௫ம்படிச் 

செய்தருளினர். அங்கிருக் து திருப்பாண்டிககொடுமுடி முதலிய தல 

ங்களைத் தரிசித்துக்கொண்டு திருப்பராப்க்றுறை முதலியவற்றைக்க 
டந்து திருபபட்டீச்சரத்துக் கெழுச்சருளினார். அப்போது வெய்யி 

ல்வெப்பம அவருக்குண்டாகாதிருக்கச் சிவாஜ்ஞையால சிவபூதம 

முததுப்பசதரை த தாங்கிவங்து மேலேபிடி.ஈத௮. ௮ங்கு ஸ்வாமிதரி 

சனஞ்செய்லுகொண்டு திருவாறைவடதளி முதலிய தலங்களைத தரி 

சித். துக்கொண்டு இருவாவடுதுறை என்லும் பதியில் வந்ுசேர்ந்தரர். 

அங்குத்தமது பிதாவாகய சிவபாசுஹ்ரதயா வேண்டுகோளின்மேல் 
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௧௫௪௨ GD GT EDT bw ELBIT. 

அவ யாகஞ்செய்ஙகற்றுச் சிவபெருமானைப்பாடி ஒர்சிவபூகம் சிவா 

Bd யால் உர்பொற்கிழிகொண்டுவகது பிடததின்மேல்வைக்க வா 

ஈட அவருக்குக் கொடுததருளினார். ௮ககிருஈ்து திருக்கோழம்பமு 

த்லிய பதிகளைத தரிசித்துக்கசெரணடு இருகிலகண்டயாழ்ப்பாணர 

அ தாயார்பிறகத சோேதகஇரமாகிப இருததருமபுரம் என்லும்பதிக் 

கு எழுசதருளினர். ௮ ஙகுளள யாழ்ப்பாணரது சுற்றத்தார்கள். யா 

ழ்பபாணரைபபார்த்து “அடாகுமுதாய்! நீஉன்னுடைய யாழில 

அமைத்துப் LI GOT GMT SLD LIL! பாடுவதனாலன் 3. ஞாரஸம்பந்தர.து 

பதிகங்கள இசைபெற்று விஎங்குகினறன? எனறு கூறினார்சள். 

௮ தனைக்கேட்டு அஞ்சி ஞானமணிபை பரைங்கி, அடியேனுடைய 

யாழில் இசையடய்காம லதிக/மிக்சகரக்க கோர் இிருப்பதிகங் கட் 

டசொயிட்டு, இவர்களகநதையையடக்கி 19.0 Ui sor Syl அபராதத்தை 

ப போக்கிவிடவேண்டுமென்று பாணர்பெருமான் விண்ணப்பஞ்செ 

ய்துகொண்டனர். அப்படியே (யாழ்மூரிப்பதிகம்) பாடி யருளிஞர். 
அத்திருப்பதிகளிசை யாழிலடங்காமற் போயிற்று, ௮பபோது யா 

ம்ப்பாணர் பயாது இந்தபாம் கையிலி நம்தமையாலன்றோ ஸ்வாமி 

யினது பதிகத்தை யா(நிலமைக்இுப் பாடலாமென்று அடியேன் எ 

முுதேன் ? இதனை மரித்துவிவெம்ச சரியென்று அ௮ந்தயாழைக் 

கையிலேதாங்கி ஒங்கி நிலத்திலடிக்கப்போனா/. அப்போது பிள்ளை 

யார் ௮வரைத்தடுத்து; ௮ஈதயாரமைக் சமது இருக்கரத்தில்வா வ்கி, 

அருள் வடிவமரகிய பதிகவிசை நுமது யாழீலட க தமோ? என்று கூ 

நி, இயன்றமட்டிம் இதிலமைத்துவாசியும் என்று ௮7. தயரமை ௮ 

வர்கையிற்கொடுத்துக் கட்டளையிட்டனர். ௮ர்தக் கட்டளையையும், 

யாழையும் பாணர்பெருமான் சிர2மற்கொண்டு அருளாற்பாடினார். 

௮ங்கேநின்றுந் திருரள்ளாறு முதலிய பஇகளைத் தரிரத்துக்கொண் 

டு திருச்சாத்தமங்கை என்னும் சகே்ஷேத்திரத்தை யடைந் தருளினார், 

க்குத் இருரீலஈக்கவடிகள் எதிர்கொண்டமைக்கச்சென்று அவர் 

திருமனையில் கருகி சைண்டபாழ்ப்பானர்மு திய ஈண்பர்களோடு தி 

(வழு ano) 5 BOOT L/h owt) மகி Uf ib ன் ம றறராரள் அயவநதி என்னுர் திரு 

ககோயிலிற்சென்று ல்லாமிதரிசனஞ்செய்து நிநபபஇரமபாடி, அ 

தில இருநீலக க்கமாயனாரைச் சிறப்பித் தருளி yh. YS thy Bl இரு 

நாகைக்காரோணமுதலிய சேஷத்திரங்களை, நரிசிமது சொண்டு 

திரு) செலகாட்_௨ருடிக்கு எழுந்தருளினா।. ௮ வரச Fp [ண் 
ர் உ * * . 6 . அ 

டதேவ। எறாசொனடமழைக்கச்சென்று சணபதீச்சரம் என்லுகதி



ஆசார்॥ பபிரபாவம், ௧௪௩ 

ருக்கோயிலில் ஸ்வாமிபைவணயங்டுத் இருபபதிசம்பாடி,, அதில் Hs 

தராயனாபைச் சிறப்பிக்க நளினா. பின்பு ௮வர் திருமனைக்கெழுர்த 

ரளி, ௮ங்கு ௮டி.யார்களோடு திருவழமுதுகொண்டருளி யாவருக்கு 

ம் அருள்புரிக்து ௮ம்கேறின்றும் இரமருகல என்னுச் தலத்துகே 

மு தருளிஞர், 

அவ்விடத்தில் சிவதரிசனஞ செய்துகொண்டிருக்கையில் இ 

பெண்ணினுடைப அழுதகு/லோசை கேட்டது. அது சிவராமங்க் 

க்கூறி ஸ்வாமியை கெரச ஈொள்வகாகவு மிநதது. பரமசிவ” 

டைய திருசாமங்களை ஸ்மரிககன்தவர்களுக்குட அன்பமுண்டாகலா 

மா₹ என்று மனமபகைத்து அ தபபெண்ணமுகம அழுதுகொண் 

டி ருக்கின்றவிடச இல YUIT hom tH vs Hl SETH BMT, Meer 

ry) அர்கப்பெண்மிகொடியெழுஈறு AY (Up OG bAV 1G அவருடைப 

இருப்பாகங்களில் வணங்கித் தன்னுடைய குகறபைச் BM HH 

ளும்படி வேண்டினள். ௮வவருளாளர் உன்னுடையகுறை யாது எ 

ன்று கேட்டனர் ௮தற்கு அவள சொய்ஓிின்றாள். ஹேஸ்வாமி5! 

வைபபூா£ என்னுபபதியில் தாமன் என்னுஞ்செட்டி யொருவனுள 

ன் ௮வலுக்கு எழுபெண்கள். அவர்களில் ரான் ஏழாவதுபெண். 

Qo gr பிணமாகி யு ருண்சிிடக்கிற இவர் அவருடைய மருமகன். 

என்னுடையபிசா தன்னுடைய மூக்தபெண்ணை இவருக்குகசொடு 
கனக் கலியுணஞ்செய்வகாச வார்குர்கொடுநதிருசான். ௮ங்ஙன 

ஞ்செய்யாது ௮வளை 3யார்செல்வனுடைய மகனுக்குக் கொடுத்து 

விட்டான். அப்போது இவர் தடுததுக்சேட்டரா. இரண்டாவது பெ 

ண்ணைக்காட்டி, இவளை உனக்குக் கொடுககி?றென் றுசொன்னான். 

Hono செய்யாறு அவளையும் முற்படி3பே செய்தான். ௮ப்போ 

அம் இவர்தஇித்தார். மூன்ைவது பெண்ணைக்காட்டித் திருப்திசெய் 

விததான், இரதப்பிரகா[9ம மற்றப்பெண்களையும் வெளியில் தொ 

லைக்தூவிட்டான். ஏழாவது பெண்ணா௫ப என்னைய மப்படிச்செய்வ 

தற்கு எட்டாவதொரு பெண்ணில்லாமையால் இவர் என்னை அதிக 

மாக நம்பியிருந்தார். சானும இவரை அதிகமாக ஈம்பியி நந்தேன். 
முடிவில என்னையும் ௮ப்படிச்செயயப்பார்த்தான். அதற்குரான் இ 

௪ ஆ ட ௪ 6 டு ச ழி] . d 

சையானு சத்தியததிற்குக் கட்டுண்சி இவமையன்றி வேறு ஒருவ 

ரையும மணம்புரி?2யன் என்று என்பிதாவுடன் உறுதிமொழி கூறி 

னேன். ௮வன் ௮திசகோபக்சொண்சி என்சொல்வழிரிலலாத நீ வீ 
a 

ட்டைவிட்டிப பேோதியென்று என்னை டி த்துத்துரததினன். ரான்



௧௫௮௫ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

இவரை யழைத்துக்கொண்டு ௮யலூருக்குச்சென்று பலரறிய இவ 

ரை மணம்புணர்ந்து வாழலாமென்று சத்தியந் தலைமேற்கொண்டு புற 

ப்பட்டுவந்து இராத்திரி இங்குவந்து கேர்ச்தேன். வந்தவிடத்தில் இ 

வர் பாம்பின்விடத்தா லிறந்தார். என்வரலாறு இதுவென்று மறை 

யிட்டு ஸ்ரீபாதத்தில் விழ்ர்திறைஞ்சினாள். ௮தனைக்கேட்டுக் கருணா 

alls gon Bu குருநாதர் ஓர்திருப்பதிகங் கட்டளையிட்டு ௮வன் ௨ 

யிர்ததெழும்படித் திருவுள்ளமிசைக்கனர். ௮ப்படியே ௮வனெழு 

ந்து அவருடைய ஸ்ரீபாதங்களில் வீழ்ச் இிறைஞ்சினான். CO gait Bar 

பூமாரிபொழிந்தார்கள். யாவர்களு மதிசயிஜ்து வாழ்த்திந்துதித்தா 

ர்கள். அப்போது அந்தவணிகனையும் ௮ந்தக்கன்னிகையையுமச் இரும 

ணம் புணரும்படிச்செய்து அ௮வர்கரரசகு விடைகொடுத்து எம்பெ 

ருமான் அங்கிருந்து மெழுக்தருளிச் சிறுக்தொண்டதகேவரை ஸ்இ 

ததுத் இருப்புகலூருக்குச் சென்றருளினா. அங்கக முருககசாயனா7 

வது வணங்கிஞர். ௮வது தருமடத்திலிறங்கி ௮வராலுபசரிக்கப் 

பெற்று மகிழ்ந்து சுவாமிதரிசனஞ்செய்து திருப்பதிகம்பாடி, அ.தி 

ல் அவர் மகமையைச் சிறப்பித்கருளினார். ௮ப்௦பாது தருநாவுக்கர 

சுகளும் ௮ங்குவக்து சேர்ந்தனர். பிள்ளையார் ௮வரையெதிர்கொ 

ண்டு, ௮வர் தருவாரூர்மகிமையை வியர்துசொல்ல மகிழ்ந்து அப்ப 

டியே அவரிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு இருவாரூருக்குச்சென்று 

புற்நிடங்கொண்டாரை வணங்கித்துஇத்து அ௮ங்கேறின்றுர் தழும்பி 

மீண்டுர் திருப்புகலூரை யடைந்தார். முன்னழெழுக்தருளிய திரு 

நாவுக்கரசு சுவாமிகளும், திருஞானஸம்பர் த மூர்த்திகளும், முருக 

நாயனாரும் ஒன்றுகூடி. ம௫ழ்ந் திருக்கையில், இருநீலஈக்கராயனாரும், 

றுத்கொண்டநாயனாரும் அங்குவந்து சேர்ந்தார்கள். எம்பெரும 

க்களைவரும் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணரோடு சிலசாளங்கிருந்து பி 

ன்னர் இச்சையின்வ[ரி யொழுகினார்கள். பின்பு இருராவுக்கரசுக 

ளும்) பிள்ளையாரும் புறப்பட்டுப் பல தலங்களைத் தறிசித்துக்கொ 

ண்டு திருவம்பர் என்னும் பதிக்குச்சென்றுர்கள், அங்குப்பிளளேயா 

கோச்செங்கட்சோழகாயனார் செய்தருளிய திருக்கோயிலை வண 

ங்கப் பதிகம்பாடி) அதில் அப்பெருத்திருவாளரைச் சறப்பித்தரு 

ளினார். YY BSS நின்றும் புறப்பட்டுக் குங்கிலியக்கலயகாயனார் எதிர் 

கொள்ள, ௮வரோடுஞ்சென்று திருக்கடவூர் மயானத்தைவணக்கி 

த் துஇத்துத் இிரப்பதிகம்பாடி. மகழ்ஈத, கலயர்பெருமான் றிரூம 

ஊயி லலரமைக்க வெழுஈகருளிக் திருவமுதுகொண்டருளினார். ௮



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௧௯௬௫ 

ங்குச் சிலபோதுவசித்துப் பின்னர்ச் தீருவாக்கரையடைந்து, ௮ம் 
௪ க் ச . es ' ச ர் . 

கேநின்றுந் திருவிழிமிழலைக்குப்போய்ப் பரம௫வனைப்பாடிப் பம்.ல் 

காசுபெற்று, பஞ்சக்தா லுணவருகியிருக்க குறைவை அடியார்சளு 

க்கொறித்து, ௮அதினின்றுந திருவாஞ்சியம், திருக்தலையாலங்காடு மு 

தலிய தலங்ககைத் தரிசித்துக்கொண்டு வேதாரண்யத்தை யடைந்து 

அவ்விடத்தில் வேதங்கண்ரூடி ப்போன கதவை அப்பர்சுவாமிகளம 

ல் திறப்பித்து, ௮தனைமீண்டும் நாமே ரூடும்படிப் பதிகமோதி, ௮ 
ன்றுமுதல் அதை மூடவும் இிறக்கவுஞ் செய்தருவினர். ௮ங்கேறின் 

றும், வாய்கூருக்குச்சென்று சிவபெருமான் பார்வதியாமோடு ஆட 

ல்காட்டத் தரிசித்து, அகன அரசு களுக்குங்காட்டி மீண்டும் வே 

தாரண்யம்வர்து ரே! bi YHA of Ops Koh atlud HG bool f, 

ரூர ஷோ. 

ஆளஞுடையபிவளையார் திருச்சேய்ஞலூருககுச் சென் றபேயது 

௮து சண்டேசரது ௮வகாரகசேஷ்த்துமமா யிருந்தமையால், அங்குச் 

சிவிகையினின் ற: மிறங்கிடடந்தனர். சண்டேசர் என்பது சண்டே 

சபதம் என்னுமாதுக்கம் வகித்தடைந்தபெயர். இவருக்குப் பூர்வ 

நாமம் விசாரசர்மர் என்பது, இவர் கவெனைமதித்த செருக்கால், சில 

தீரோகஞ்செய்க பிதாவைக் தண்டித்தனர். ௮தனாஃ், இவருக்குச் 

சிவபெருமான் தாமே பிகாவென்னு முரிமையைத் தந்தருளினர். ௮ 

தனால், சிவனுக்கு இவர் ஸ்வீகாபபுத்திரராயினர். இது பற்றியே சி 

வனுடைய மக்களாகிய மூத்தபிள்ளையார், இளையபிள ளேயாரிவர்க 

ளோடு சேய்ஞலூர்ப்பிள்ளையார் என்னு முபசாரகமம் வகித்திரு௰ 

கன்றனர், இவர்சே/ந்கே சவொாலயங்களில பஞ்சமா த்திய பிரஸய க ChE UL FB 
& மண்டாயிருக்கின்றறு, இத்தகைய பெசிஃயாபுது மகிமை விளங்க 

வே உடையபிள்ளையா ரங்கனஞ்செய்தருளினர். ஏததகைப வுயம்ம் 

தோராயினுஞ சிவன்மாட்டன்புடைபா॥ சிறியானவிடத்தும் 

வரை வணங்குத லவசி.பமென்பது மதனானிலைபேருயிற்று ஏனையிட 

க்களில், ஈங்கா(மித்தலைவர் பணியும் பணிவுகள்யாவையு மீப்படியே 

கொள்ளவேண்டியது. மேல், பிள்ளையாருக்கு யஜ்ஜரே Val 5 a sew 

ஐ கேட்கப்பட்டது, இறு வேகமார்க்சத்தைப் பிபதிஷ்டாபநஞ்செ 

ய்தபடி யாம். உபஈயனமாகிய விதன்மார்மியம் சைவசூலாமணி) கூ 
௫ மேசவிஜயபங்க மிவைகளில் செவ்வனே விளக்கப்பட்டி ூக்கின்றது.



௧௪௬ சித்தார்தரத்ராகாம். 

அந்தணர்கள் அவருக்கு மந்திரோபதேசஞ் செய்யப்புகும்பொழு 

அ எண்ணிறந்த வேதங்களையும்; கலைகளையுமெடுத்கோதி, அவர்களு 

டைய ஐயந்திரிவுகளை யறமாற்றினாராகையால், ௮க்தணர்களுடைய 

மகுட சூளாமணியும், அவர்க்குப் பரமாசிரியருமாயினர். அவர்கள் 

தமக்குச் செய்யப் போந்த வுபேதசத்தைக் தடுத்துத் தாமவருக்கு 

ச்செய்து, முடிவில் ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரப்பதிகமோத ௮ தில் “வே £யர்க்- 

கர்தியண் மர் திரமஞ்செழுத்தமே”” என அ௮வருப்யும்விதத்தை யவர் 

பெருமை?தான்ற விதந்தமையு மவர்மாட்டி [ங்கி யருள்புரிசதாட் 

கொள்ளு மாசிரியவுரிமையை வெளிப்படுத தியது, ஐுதெழுத்தின்ம 

இமையை மேல்விரிததுள்ள Glut Day a MUU avHs 5 Ho AF 

SUWIGHS DD, HHHSTO eom_w Dar Co UT (hlry POL UMTH BCH 

மொருவபையொருவர் ஸந்தித்து மகிழ்கதார்களென்பதனை யாம் வி 

தீந்துபைக்க வஞ்சுகின்? ரம். ௮அவரன்பின்மாட்டசு யெம்மிலளவுப 

டாமையரல. மேல், கொல்லிமழவன து திருமகளாாக்கு நிகழ்ந்த கும 

மசண்டவலியைப் பதிகமபாடித் கெொலைவித்தாரென்பறு 2) US Zi 

பேபருட்டிறத்தையும) தெய்வத்தன்மையையும் விபத்தமாக்கிய.து. 

இதனை பபெரியோர்கள் ௮வரது இரக்ஷ்க கிரு ச்யல்களி லொன்றென 
க கூறுகின்றனர். இஃது ஸ்இிதியாகவே ஸ்ருஷ்டியும், ஸஹ்மாரமு 
ம் முறையே எ௮ும்பைப் பெண்ணு நவாக்கியதும், புத்தன் றலையை 

யிடறசசெய்ததுமாகய பலவாக வறிரதுரைப்பர். இவற்றை விரிக்கிற் 

பெருகும். இனித் திருச்செங்5காடு என்னும்பதியில் (திருநீலகண்ட 

ம்) என்னும் ஆணையிட்டுக் திருப்பதிகவாயிலாக வ௫குப்பரவியிருஈ 

தி சுரத்தை யூரைவிட்டேகும்படி.ச் செய்தருளியது yar Mage 

தரபரென்பதை யறிவித்த.து. வினைக்கடாக வந்துபற்றும் பீடைகள் 

வினையொழிக்தாலல்லது ஒழியமா ட்டா. வினைப்மீபாகமேயொரு தேக 

வண்டாய் வினைதானொழிசதா,ம்-றினைப்போதளவு£ல்லாஅகண்டாய்”” என் 
றார் பெரியோரும். இங்கனமாக, “முன்செய்வினைவக்செம்மைச் தீண்ட 
ப்பெரா?? என்று உறுதிகூநியது என்னையெனின, வினைகள் ஜடம். ௮ 

வை தாமேயியங்கா. இயங்கப்பண்ணினா லியக்கும். இயங்கப்பண்ணு 

முதல்வனையன்றி யவைகட் கயக்கமின்று. ௮வைவாவென்ஞுல் வரு 

ம், போவென்றாற் பேரகும். இருவென்றாலிருக்கும் ஆகையால், மூ 

ன்செய்வினைகள் வந்து இண்டப்பெறுவெனமுர். அங்கவைமை யவை 

இண்டி.ற்றில. இண்கெவென்றால் தண்டும் பதியால் விதிக்கப்பட்டன 

வெல்லா ம் புண்ணியமும்) வரால் விலக்கபபட்டன வல்லம் பார



ஆர ஈர்யப்பி பாவம், ௧௫ 

வழுமாம். அவறர லைறு Lor STW BE pM ஸக்கரியை, Gas gill onus 

யெனப்பிரீத்து இருவினை களாகும, இவற்றை ௮ப்பரமகருணாசாலி 

யாவா ரெப்படிச்செய்யிலுஞ் செய்யலாம், விளைப் போகங்களை யூட் 

டியொழிக்காது ௮வ்வினைமுதல்களை யப்படியே Aur fessor 

மொழிக்கலாம். ௮ரசன் குற்றஞ்செய்க வொருவூனைக் கொலைபுரி 

ந்திடத் இரமானித்த)௮ க்கொலைநிகழப்போகும் ஸந்தர்ப்பத்தில் ௮ 

ங்கு ௮வ்வரசன்போக நேர்ந்துவிடின், முன்விதித்த கொலையைத்த 

விர்த்து விடுகிறான். பிரபுவினுடைய ஸநறிதியில ௮து நிகழ்தல் ௮ 

ஸங்ககமெனக்கொண்டு, முன்வி௫த்தது நீதி. பின்விதிக்கது ௮ 

ள். இத்தசைய சடஸ்தங்க ளுலகலநுபவம். இதுவ நஈங்குமுராக. 

அ ஸ்வதர்திரத்கையும், அருண்மாட்சியையும் விளக்கும். இலவு 

ண்மைகளொல்லாம அவரது பரமபதித்வமாகப ஈசுவரத்தன்மை 

யையே வியக்தமாக்கின. அன்றியும், ௮வர்கூறிய திருலாணை ( இரு 

நீலகண்டம்) என்றது. அதுவவ LFW Fi வடிவமாயிருத்தலால், 

“இண்டுவீராயினெம்மைச் திரு£லசண்டம்! எனச் திருநலசண்ட காய 

COTE புராணத்திலும். பஸரீ மதோரீலகண்டலஸ்ய'”? என உத்தமராமா 

யணத்திலும் போரதவுண்மைகளும் ( திருநீலகண்டம் ) என்னுகச் ச 

ருமக்திரத்தி னாதிக்யககை நிலைபெறச்செய்யும். திரு$லசண்ட.ம் எ 

ன்பதற்கும் தம்து திருாாமமர்திரத்திற்கும் பேதமின்மையை நாட்டு 

தற்கு 10 WG ap itl ஸி ( வினைகெடு_லாணை ஈமதே) எனவும பிரகாசம 

பண்ணியிருக்கின் றன 7. இதுநிற்க, 

முத்துப்பர்தர்விஷபத்தை முத்துச்சிவிக மூதலியவற்ேடு 

சேர்த்து முன்ன? முடிவுசெய்தோம். அரந்தரம், யாசஞ்செய்யச் 

சிவபெருமானிடம் பென்வாங்கிக்கொடுத்தார் எனபது வேதத்தில் 

அக்னிமுகமாக வர். தணர் வொர்ச்சனை செய்யவேண்டுமென்பதை நி 

லைப்பித்தற் பொருட்டு “2 யைச் இத்தொழின் மூட்டியகோன்? என் 

பதும் பிரமாணம். பின்னர், திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் கையிலிரு 

ந்த யாழைவாங்க), மீண்டும் ௮வர்சையிற்கொடுத்து வாசியுமென்று 

கட்டளை யிட்டாரென்றது,உதாத்தாதி ஸ்வபரபேதங்கள் சாமேயாய் 

விளங்கும் பிள்ளையார் வாசித்துக்காட்டி.க் தெரிவித்த ரென் பதை 

யே அறிவித்ச,து. *சானத்தினெழுபிறப்பைக் கண்களிப்பச்சண்டார்கள்' 

என்பதுவே இதனை நிறுத்தும். இதனால், ஈமதுகுருநாதர் ஸர்வக 

லாஸ்வரூபரென்பது வெளியாயிற்று, செத்தபிணத்தை யுயிரப்பிக் 

கு மாற்றலுடையார் யாஜழொலியை யிசைப்படுத்திப் பாடினாரெனல்



GH 9 db DT b 6) HS BUBTIL. 

அதிசயமன் ற. செத்கபிணத்தை யுயிர்ப்பிக்கலாவநு விஷர்திண்டி 

யிறகச செட்டிமசனை யுயிர்த்செழச்செப்க?ே. இச்செயல் பேரு 
ளும், பேராற்றலுமுடையார் பிள சையாரென்பதைச் தெரிவிக்க, 

னபு சிறுத்தொண்டதேவரையும், முருகராயனாரமையும், இருகாவு 

மலர்களையும் புகலூரி லொரேகாலத்திறகண் டளவளாவினாரென் ப 

அனும்கசைப பெருமக்களே யெம்பெருமானை வணங்கத்தக்கவ 

பென்பசை யறிவி 2 து. அன் றி, இருநிலம் கவடிகளு மங்குவர்து 

ந்தனர், இருரிலகண்டயாழ்பபாணர் ஸ்வாமிமீயாடுக-ூடவே யிரு 

பன்ற, இவ வரு ரதவ ரை வரு ஞ்ரூழ வெ ண்ணிற ௦ METI (HLL ௫ 

ங்க விற்றிறாக்கு மெொர்பெருகையின தற்புகக்காட்சியை யள 

விடிக லெயாளவினக1? அங்கேறின் வ இருவமபரிற் கோச்செங்க 

ட்2ச।நுறாயனார் செய்து மடித்த திரு நக்மீகா பிலவணங்கி அவரைச் 

சிறப்பிதகருளினபென்பது அவர் ஸ்வாமிசாலதக்திலிராம லவர் இரு 

பபணிமாததிர மக்காலத்திலிருத ame HGH. அன்றியு மவர் 

பெருமை யுலகறியத் தெரிவிப்பதிசைற் து, அவர் பெருமை கிலரதியு 

றாவத்திற் சிவாராதனைசெய்.து கோச்ெங்கணா ராக வவதரிச்கன் ம 

கலியன. இலந்தியைக்கூறலே யானையையும் வருவித்துக் கூறுதல 

மையும். இவற்றின்பெருபை ஜம்புகச வர மார்மிபத்திற் பெறப்ப 

ட்டவாறற்க, இம்மட்டோ) இருக்கடவூரிற் குங்கிலிபக்கலயர் எம் 

பெருகதகையைத் தரிசித்சாரென்பது ௮வர் சுடவூர்ப்பெருமா னிய 
பனையுதைத்று மரர்க்கண்டரைச்காத்கத காதைபைக்கேட்டுக் காதல் 

கூ, ம் தரு 5 5S வாசைழாற்றி பபடி யமைற்தது. பிளளையாரைச் Rane 

ச வணங்கனாரெனினும்; அல்லது பிள்ளையாராகவே வணங்கனாரெனி 

om அமையும், சாப்படிவணங்கிலும் விரோதமில்லையென்றறிக. மே 

திருவி ழிமிழலையிற் பிள்ளையார் படிக்காசு !நிருரென்பது கம் 

வம்வேண்டிஞர்ச்கு அ.தனையு்கொடுக்க வல்லாரென்பதை யறிவித் 

த்து, தாம சிவனிடம் ௮த.பெற்ற.து சம்பொருட்டன்று, அடியார் 

களை ஆதரித்தற்பொரு ட்டு. அடியார்கள் பசியினால் வருர்தினமை 

யால், ௮தை நிவிர்த்திசகும் வநிதேடினர். பசிவருத்தமன்றி வேறு 

வருக்கத்தாற் காசுவேண்டுவாராயி ன தனையு மவரவர்க்குத் தக்கபடி 

யுபகரிக்கக் தட்டில்லை. வேண்டுவார் வேண்டுவனவற்றைத் தருலே 

யவரது கருணையின் நிறமென்க. சிவபாசஹ்ருதயருக்கு அவர்வே 

ண்டியவாறு பொன்வாங்கித்தந்தனர். அடி.யார்களுக்குத் இருவரு, 
தளித்துக் காத்தருளினர். அடியார்களுண்டு களித்தவிடம் ஆண் 

டார்பரதியென விப்போதும் பேர்பெற்று விளங்குகின்றது. இவற்



ஆசார்யப்பிரபாவம், ௧௪௯ 

ரூல் ௮வரது பரமபதுித்வம் நிலைபேருயிற்று. அற்றேல், ௮வர் தா 

மேயாவுஞ் செய்யாமல் சிவனைவேண்டிச் சிவன் கொடுக்கவாக்கி யுப 
கரித்தலென்னையெனின், ௮வர் சிவனாரது திருமசனாரசாதலும், அடி 
யவராகலுமாகய கோலங்கொண்டதற்கேற்பச் செய்தபடியாம். இவ 

ன் பார்வதியாரைத் திருமணம்புணர்ந்தபோது உலசபனடைபெறு 
மாறு ௮ம்மிமிதித்தன் மு.சலிய தருமங்களை யெல்லா மாசரித்துக்கா 
ட்டினர். இதனால், சிவனாரது கடவுட்டன்மை குன்றாது. இப்படிக் 

கன்றி வேறுவிசத்தில் யோசிப்பது ௮ஸங்கதம். ஆசாரியர் கால்வர் 
பரமாக வித்தசைய பிரமேயங்கள் வரதவிடங்களிலெல்லா மிதுவே 

மாரபாகக்கொள்ள வேண்டியது, இனி வேதாரணியத்திற் நறிருக்கத 
வினை ௮ப்பர்சுவாமிகள் திறக்க, அதனைப்பிள்ளையார் மீண்டும் மூடி. 

யது தமது வைதிகசுகரதரத்தைக் காட்டியது, எங்கனமெனின், ஓர் 

விீட்டின்கதவை யலவிட்டிற்குத்தலைவன் வேண்டியபோது திறந்தும் 
மூடியும் ஆண்டுவருகிறான். திறர்திராதபோது வெளிஃயபோகசவும், 

உள்ளேவரவும் ௮ நகூலமிராது, காயும் நரியும், கள்ளருங் கழுதையு 

ம் உலாவ விடமாய்விடும். திறக். துவைப்பது க்ஷேமத்திற்கும், மூடி 
வைப்பது க்ஷ்ணறிவிர்த்திக்குமென வேற்பட்டமையால், இரண்டும் உ 
பகாரார்த்தமென்பதே ஷித்தம். இதனால், வீட்டிற்குச் சொந்தக் 

காரனையன்றித் தன்விட்டுக்ககவைத் திறக்கவும் மூடவும் வேறியா 
ருக்கும் பாத்யதையுண்டாகாதென்பதே யேற்பட்ட.து. இதனையிப் 

படி.யே யுவமித்.துப் பார்க்கிறபோலு வேதவனத்துக்கதவை அப்பர் 

சுவாமிகள் இறந்ததும், பிள்ளையார் மூடிய துமாகய ஈலம் வெளியா 

கும். ஒருவிட்டிற்கு இரண்டு ஸொர்தக்கார ர௬ுண்டால தெங்கனமெ 
னின், பிதா-பிள்ளை புருடன்-மனைவி பென்பவர்களுடைய ஸம்பந்த 

ங்களை யூகித்தறிக. இப்படியறிகிறபோது வேதநிலை.பும், ௮ யாவர் 
பக்கல் ஸ்வதக்திரப் பொருளாயிருக்கின்றது என்பதும் Bud gs. 

வேதங்கள் இவனைப் பூசித்துப் பர்தித்துப்போனகதவை ஆசாரியர்க 

ள திறந்ததும்; மூடியதுமாகிய ஈலங்களி னேற்றத்தைச் சிவாதிக்யர 

த்நாவளி Jmol பாகம் (௨௪) வது பக்கத்திற் செவ்வனே விரித்திரு 

க்கின்றோம். ஆண்டுக் கண்டுகொள்க. ஈமது பிள்ளையார் பின்பு கத 

வைமூடினா ரென்பது போலவேயன்ோ வேதமான.து ஆதியிற்கக 

வைமூடியத என்னும் விஷயம் நிலைத்தது. வேதம் கதவை மூடியதற் 

ஈரும், பிள்ளையார் கசவைமூடியதற்கும் பேதத்தைக்கூதுவாம். ஒரு 

வன் தன்விட்டின்௧கதவை மூடி.க்கொண்டு வெளியில்யாத்திரை போ 
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சித்தாந்தரந்நாகரம், 

யிருஈசான அவன வருகிறவரையிற கதவமபபடியே மூடபபட்டிரு 

நு. அவன் மீண்டும வகதபோது முன்மூடியகதவு திறககப்பட 

டது ஒருவன் றனவீட்டின்௧கதவை மூடிக்கொண்டு சயனிதத விடி 
௩அ கதவைத்திறகதான். மறுபடியுமிரவில் மூடிக்கொண்டான், இவ் 

வாறு நிகழுமநுபவததையும, முதற்கட்கூறிய வநுபவததையுமே 

(2வதப, ஞா௩ஸமபநதர் எனனு மிவவிடஙகளில் ஸமா ததிக்கவேண் 

டியது ஒருவன றனதவிட்டினகசவை மூடினான' நிறகதான்) மீண் 
மெ முடினானெனபதுபோல வேதவனம வேதததான மூடபபடடலு 

ம, பினன பா சாரிய[கலால் திற துமூடபபடடதுமாகிய காரண க 

ன வெளிபாயின இதனை யிவவளவினிறுததி மேல விருததாஈ2த 

தைச்கூறியினிது Uppal Fuori. 

பிள்ளையார.து tuto. 

( ௧௪௫) வ.து-பககககொடா சசி. 

பிள்ளையா வேகா/ணியததி லெழுசதருளி யிருக்குமபோது 

பாண்டிகாடடியே சமணிருளமூடிச ரைவிலைமாறி அரசன்முதல 

யாவருமபாவபபடுகுழியில விழ்ஈது தலைதமொறி வருக இனார்கள ௮ 

வருள, ௮ரசனது மனைவியாராகய மகையாககரசு.பாரும, ௮வன 

அ ம௦ ிரியாராகிய குலசசிறையாருஞ சவெசேசமாமுமல உளளன்பு 

பெருச சிவதசதியானபரவசரா யொழுடவ தராகள. ௮ வாகளவவா 

ஜொழுகவெகதது ௮ யலறி.பாதபடியேயன்றி வெளிபபடையாகவன்று 

ஏனெனின், சமணசமயததில் விபூதி ருசராக்களைத தரித,த சவ 

னடியாரது திருவேடததைககண்டால(கண்டுமுட்டு”” எனனும பெ 

(HES. யபநுஸரிபபது வழககம, ௮ஈதக கணடுமுட்டானவன் 

கான கணடுமுடடு என்று மறஜொருவனிடஞ சொன்னால, ௮வன் 

நான் “கேடடுமுட்டு'? எனறு வருகதுவான். இபபடி. யொழுகததகச 

மதத்தை ௮ரசனபிமானித திருககுமபோது ௮ரசனது மனைவியாரு 

ம, மநதிரியாரும் வெளிபபடையிற சைவராகததிரிவது கூடரமைய 

ல, தக்கவாறு ஒஓழுகிவரதாரகள, ௮7சனது சமணநிலைக்கஞ௫ிக் ௧॥ 

லஙகடததிவஈத வவவிருவரும் ஞானசபப௩தா வேதாரணியததிசெ 

முஈதருளியிருபப.தும; ௮லர.து.பகிமையுக கேள்விபபட்டு ௮ பபெரு 

ஈதிருவாள் ரிங்கெழுஈதருளின் ஈமது துன பநீங்குமெனத் துணிஈது 

அவரைப பாண்டிநாட்டுக் கழைக்கும்படி த தமமவருட்சிலரை Ge
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ஆசு ்யப்பிரபாவம். கழக 

தாரணியத்திற் கலுப்பினார்கள். ௮வர்சள் சுவாமியைக்கண்டு வண 

இப் பாண்டிராட்டில் ௮மண்மாசு மூடியிருப்பதும், மங்கையர்க்கரசி 

யார் குலச்சறையா ரிவர்கடன்மையுக்கூறி, ௮ங்கெழுர்தருளி Tap 

க்கவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தார்கள். ௮ கற்சைந்து பிள்ளையார் 

புறப்பட்டனர். ௮ப்போ.து ௮வசோடங் கெழுச்தருளியிருந்த அப் 

பர்சுவாமிகள் பிள்ளையாரைப்பார்த்து ஸ்வாமிர் ! தேவரீர் சிறுகுழ 

ந்தையாகவிருக்கின் ST. சமணர்கள் கொடுமை Oger ave apy wit gl. 

௮து அ௮டியேலுக்கருபவம். அன்றியும், தவரீருக்குக் கிரகங்களிப் 

போது வலியில்லாமலிருக்கின்றன. ஆகையால், தேவரீமங்குப்போவ 

அ கூடாதென்று தடுத்தனர். அதற்குப் பிள்ளையார் ௮வரைப்பார் 

SDF சிவபெருமான் நமது உள்ளத்திற் குடிகொண்டிருக்கின்று ரா 

கையால் ஈமக்கொருதிப்கும் வயமாட்டாதென்று உறுதஇிகூறி “யு 

றுதோளிபஙகன்” என்னுங் கோளறு ।இகத்தைப் பாடியருளினார். இ 

தனைக்கேட்ட அரசுகள் மிகமகிம்ர்து அப்படியே செய்திககவென் 

௮ இசைச்சனர், பிள்ளையார் விடைபெற்றுக்கொணடு மார்க்கத்தி 

அள்ள பதிகளையெல்லாக் தரிசித்துக்கொண்டு பாண்டிராட்டைய 

டைந்து திருக்கொடுங்குன்றத்திற் சென்று சிவதரிசனஞ்செப்து 

கொண்டு, மதுரைக்கெழுக்தருளினார். ௮ப்போது மங்கையர்க்கரசியா 

சேவு கலினால், குலச்சிறையார் சுவாமியையெதிர்கொண்டு ௮ழைதறு 

வந்தனர். ௮ப்போது அம்மையார் ஸ்ரீ சொக்கலிங்கப்பெருமான் ஸ 

ந்நிதியையணைக்து, அவ்விடம் பிள்ளையா பெழுக்கருளு வாராசையா 
ல், அவரை யங்குத்தரிசிக்கலாமென்று எதிர்பார்த.தும் கொண்டிருக் 
தனர். ௮ன்பே வடிவழாகக்கரைற்து பிள்ளையார து இருவடிக்கணுக் 

கரா யுடனுறைந்துசெல்லும் பெருஞ்செல்வமெய்திய மச்திரியார் 
ஸ்வாமியையழைத்துக்கொண்டு திருக்சோயிலுக்குச்சென்று அங்கு 

ஆகவேண்டிய வுபசாரங்களை யெல்லாம் நடத்தினார். ஸ்ரீ2ீணுட்சிஸமே 
தராய்விளங்குஞ சொக்கலியகப்பெருமானைத் தரிசித்றக்கொண்டு 

திரும்பினார். அப்போது கோபுரவாயிலில் ஸ்வாமியினதுவரவை பெ 
இர்பார்த்துக்சொண்டு, ௮ச்சிறிப பெருகதகையின gp ஞானத்திரு 

வுருவைச் சிர்இித்துக்கொண் டோர்புறமொ துக்கி மின்றுகொண்டி 

His வம்மையார் நமது ஞானமணியைத் தமதுகண்கள் செய்த த 

வமெனக்கண்டு மகழ்க் து ௮டியற்றபனைபோல் பூமியில் வீழ்ர்து வ 

ணக்னார். எம்பெருகதகையார் அவருக்கு நல்லருள்பாலித்து அவ் 

சேலின்றும் புறப்பட்டுப்போய் மந்திரியார் முன்னரே ௮மைத்திருக 

க் திருமடந்தைக்காட்ட HM OBEY UB ew pus 5 திருக்கூட்டத்



க(௫௨ சித்தாந்தரத்நாகரம். 

தவரும், ஏனையடியவர்களுஞ்சூழ வினிது எழுக்தருளியிருக்தனர். 
பாண்டிமாதேவியார் கட்டளையிட்டவாறு மந்திரியார் ஸ்வாமிக்கும் 

௮வரதுபரிஜாங்களுக்கும் விருந்தளித்.து மகிழ்க து தமக்குக்கிடை த் 

த பெரும்பாக்கியத்தைச் சிந்தித்துக்கொண்டிருந்தனர். 

சூ. சனை. 

பிள்ளையார் வேதாரண்யத்தில் மூடியிருந்கககவைத் திறப்பித் 

தும்; தாமே மூடியுஞ்செய்த வுபகாரத்தை மேலேகூறினாம். ௮ங்கே 
நின்றும் ௮மணிருளைத்துரத்த மதுரைச் கெழுந்தருளினமையால்) 

௮வவேதந்தானேசென்று ௮மணிருளைக் கடிந்தவாய்மை வெளிப்ப 

ட்டது. வேதஞ்சென்றகாலத்தும் ௮து ஒலிமயமாகி ஜடமாகுந்தன் 

மையால் ௮.து ஈமதுஞான ததலைவ ரியக்கப்பாட்டின்வண்ண மியைக் 

தோங்கிய தென்க. இவவுண்மையையே ஸ்ரீ சேக்கிழார்பெருமான் 

“ஞான த்தின்றிருவுருமை சான்மறையின்றனித் தணையை”” என விதந்தரு 
ளினர். அன்றியும், வேதவன த்தில் ஸ்லாமியினது அபிமுகவாயில் ep 

டப்பட்டும், வேறுவாயில் திறக்கப்பட்டு மெம்பெருக்தகை யங்செ 

முந்தருள் வதற்குப் பூர்வரிகழ்ர்ச விருத்தாந்சமான.து வைதிசமார் 
கச்சம் ௮ருகியும், ௮வைதிகமார்க்கம் பெருகயும் விளைஈ தஸம்பவத் 

தையே வியக்தமாக்கியது. இதனைச் சைவமுதலிய ஸாமார்க்தங்க ளே 

க்யயும், சமணமுதலிய அுர்மார்க்கங்களோக்கியு மிறார்தவாப்மையாக 

அறிய வேண்டியத, இப்பெருககேடிரியத் தருவருள்சுரக்கும் பெற் 
நியுடையாரென்பது போதரவே “வம்பெருக்கும்புல்லறிவி னமண்மு2 
லாம்பரசமயப், பவம்பெருக்கும்புரைநெறிகள பாழ்படஈல்லூழிகொறுர், தவம் 
பெருக்குஞ் சண்பையிலே தாவில்சராசரங்களெல்லாஞ், சிவம்பெருக்கும்பிள் 

ளையார் திருவவதாரஞ்செய்தார்?' எனவும்; “மறைவளர் தருவே வை இகநிலை 

யே?” எனவும் ௮ருண்மொழித்தேவர் பிரகாசப்படுத்தினர். இவ்வரியஈ 
லங்கள் தொண்டாசீர்பரவுவார் திருவாக்கிற் கொள்ளக்கெக்கும் வா 

ய்மையை அறியாது ௮மண்வேடங்கரந்து சைவவேடநிறைந்து வஞ் 

சங்குடிகொண்ட ஈஞ்சனைய நெஞ்சுபடைத்த சிலர் எங்காழிப்பிரானா 

ரது பெருமையைக் கருத்துறவையா.து உய்யாதுபோடுன்றனர். ௮ 

தந்தோ பாவம்! பாவம்!! சராசரங்கட்குச் செவத்வாபிவியக்தியை யு 
ண்டுபண்ணுபாற்றல் பதியிலக்கணமாகையால், பிள்ளையார் பதியின 
தவதாரமா யுள்ளவரெனல் வெளிப்படை. இங்கே சைவப்போலித
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எ.து போலிவாதம் பயன்படாதென்ச. பசுவாகிய சம்பந்தரிடத்திற் 

பதியாகுய பரசிவதர்மத்தை யாரோபணஞ்செய்ததாசக் சொண்டா 
லோவெனின்; ௮.தற்கோரேதுவேண்டும். இருரீலகண்டர், திருநீல 
க்கர் முதலினோர்பாற் கூறுக பரசவெதர்மத்தை ஞானசம்பர்தரிட 
மாத்திர மாரோபித்தற் கேதுவென்ளை ?௮த்தகைய வாரோபணநிரூ 
பணக்சதாற் பூர்வபட்சகளாகிய வப்பெரியாள்களும் பிரஹ்மமாகலா 
மாகையா லவரி லெம்பெருந்சகைக் குண்டாமேற்றம் யாது? தா 
வில்சராச.ரம்க ளெல்லாஞ் - சவம்பெருக்கும் பிள்ளையார் திருவவதாரஞ்செய் 

தார்? என்றவிடத்தில் ௮ர்தவிசேஷணம் அவதாரத்திற்கு மூலமூர்த் 
தியைப் பிரதிபா திக்கிறதேயன்றி அவதரித்த ஸம்பக்தமூர்த்தியைப் 

Sr BurB ac வில்லை. மூலமூர்த்திக்கும், ௮வதாமர்த்திக்கும் பே 

திமில்லையாசையால்) மூலமூர்த்திக்குரிப் சராசரகங்களை யியக்குக் 

தன்மை ௮வதார மூர்த்தியிடததுஈ தானேபோகரும். இதனால், ஞா 

ஈஸம்பக்தர் பதிப்பொருளாயினமை ஷித்தம். இவ்வாறு விசாரித்.து 

தீ தெளியாமல் ஞாஈஸம்பந்தருக்குரிய பரமகாரணத்வத்தை அவரி 

டத்தில் நரோபணமாக ஸமர்த்திக்க வாசைகொள்ளுதல் பெரும்பா 
விகளுக்சே சிறக்கும். ஈம்மவர து ரியாயவாஞ்சையா லினிச்சிவனைப் ப 

ரமகாரணரென்று வேதங்கூறுமிடங்களிலும் பிரஹ்மத்வாத்யாரோ 

பணநியாயமே ஸமர்த்திக்கவேண்டியது. என்னை, அவருக்குமேல் பி 
7 ஹ்மம் வேரொன்றில்லாமையால் ௮.து கூடாதெனின், பாஞ்சராத் 
திரிசளும், மாயாவா திகளும் சிவனைப் பிரஹ்மமாக வொப்பாமையால் 

அவர்களுடைய ஸதஹில் நம்மவர்கள் தலைகுனியத் தடையிரா.து, 

இனிப் பூர்வபட்சிகள் சிந்திக்கத்தக்க விஷ பமொன்று ஈண்டு வரை 
கிற்பாம். 

சிவம் பிறச்திறவாதபொருள். அப்படியே அவரது ௮மிசமாட 

ய முருகக்கடவுளும் பிறந் திறவாதவர். ௮ப்படியே ௮வரது வதா 

ரமாகிய ஞாஈஸம்பந்தரும் பிறந்திறவாதவர் என யாம் கூறுன்றோ 

ம். இவருள், ஒருவர் பிறர்திறந்தவரும், ஒருவர் பிறந்திறவா தவரு 

மாக யாம கூறும்பட்சத்தில் விரோதமுண்டாகலாம். அப்படிக்க 
ன்றியாவரு மொரேதன்மையினராக யாம் கூறுகையில் விரோதமு 
ண்டாவது யாங்கனம் ₹? ஞானசம்பர்தரைச் சேக்கிழார் பிறச்தவரர 

கக்கூறினாரெனின், அங்கனங்கூறியதின்று. ௮வர்கூறுத ஈலத்தை மே 
ல்(௨௨) வ௮ பக்கத்தில் யாம் பரிஷ்கரித்திருக்கெறோம். ௮வரக்ஙன 

ங்கூறினுரென்ப.து செரியாசுவர் கூறும். ௮ன்னோர் சம்பந்தர் பிற



கட 2 கித்தாந்தரத்ராகாம், 

ரி தாரென்று புலம்புவதற் காதரவு தேமொபோல், ௮வரிறக் சாரென் 
னு சேக்கிழார் திருவாக்கு லோராதரவு தேடிக்கொண்டவேரட்டும். இ 
றந்தாரென்று ஞானஸம்பந்தரைக் கூறத்துணியாதவர் பிறந்தார் 
என்று எங்கனங்கூறுவார் *₹ இறவாதபொருள் பிறத்தல்யாங்கனம்? 
பிறவாதபொருள் இறத்தல் யாங்கனம்? பிதர சன விறக்கும் இறர்சன 

பிறக்கும்'' என்பதோத்து, இதற்குமாமுகச் சேக்கிழார் கூறினாரென் 

பது ௮வரைக் தெளிவில்லாதவரென நிந்திப்பதாகிய அபராதமாக 
வே முடியும். இதனால், பூர்வபட்சகள் ௮வர் திருவாக்கற்கொண்ட 
௮ திரிபுணர்ச்சிபபயென்று பெறப்பட்டு, யாம் அவர்களைத் தெரி 

யாதவர் என்று பிரஸ்தாபித்தது ஸர்வஸம்பிர திபஈநமாயிற்று, த 

வா ௮வர்கூறிய விஷயங்க ளொன்றோடொன்று வி?ரதித்தனவாக 

க காணுமெனின், ௮வரெடுத்துக்கொண்ட பிரமேயத்தி லுயாவுதா 

ழ்வுகளை நோக்கி உயர்ர்தபிரமேயமாயின், ௮தற்குவிரோதமின்றி யா 

வுமவவுயர்விலடங்க வரவயித்துப் பொருள்கூறவேண்டும். தாழ்கத 
பிரமேயமாயபின், அதற்குவிரோதமின்றி யாவுமத்தாழ்விலடங்க வக் 

வயித்துப் பொருள்கூறவேண்டும், ஞாஈஸம்பநதர்மகிமை யுயர்க்த 

பிரமேயமென்பது நிராசேஷபமானவிஷபம். இரதவுயாக்த பிரமேய 

தீதைச்சிதைத்து ஐபாஸமாக்கி விடுவது தானோ ஞாகலம்பர்தரிடத் 
தும்) சேக்கிழார் பெருமானிடத்தும் பாராட்டும் அன்பிலுக்கழகு? 

சேக்கிழார் பெருமான் ஞானஸம்பந்தரைப் பலஸகதர்ப்பங்களிலும் 
சிவஸூநுவென்று பிரஸ்தாபித்தல் அவர்திருவாக்கற் கண்டாகோ 

ஷமாச முழங்கலால், ௮து உயரகத பிரமேயமேயென்பது தெற்றெ 

னவிள.ங்கியது, ௮ திலஸ$யைகொண்டு அவரிங்கனக்கூறியது உப 

சாரமென்று ௮ந்தப்பிரமேயத்தைச் சிதைத்துத் தாழ்வுபடுத்த மு 
தீதுலைபோட்டு வருக்தியூளை யிடுவதம் அவர்களுக்குத் தலையெழுத் 
தாகமுடிந்தால், யார் எனன செய்யலாம்? திருச்சிற்றம்பலநாடிகண் 
முதலிய சிவாதுபூதிமான்களெல்லா மாணையிட்டுக்கூறிய வெங்கள் 

௮ம்பந்தக்கடவுளைக் குறம்பாடிக் கவிராயர்களெல்லாக் கும்புகூடி. 

யழு.து தாழ்வாகக்கூறுவது நிஸ்புருஹமென்ச, அன்றியம், தத்து 
வவிள க்கத்தில் “அறிர்தவாசீர்ர்த துகளினர்திராத் துகளர்முன்னர்ச, கெ 
நிந்தவர்விஞ்ஞைச்கு நாயகரெண்மரெனச9ழந்தோர், பிறிர்சவர்மந் திரரா 
மெழுகோடியர் பேரொலியான்-மறிர் த திரைப்புனல்லெஙகுருாகர்வகுச்த 
ஒரே்' எனவும, 4பெத்றதலப்பய னாழ்ப்ரளயாகல ரிர்சிலமைக-குற்றமின்ம 
ஈ.திரார்யகராச்குமெங் கொசசையர்கோன்-மற்றையர்மண்டலர் கரோதாஇப 

ர்விரர்ஸ்ரீகண்ட? - ௬ர்றவருச்திடெட்டெட்டொன்றொன்று தாறெணிணவ



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௧௫௫ 

ர்ச்சே்* எனவும், எண்ணும்வினை ப்பயனாற்புவனர்கொறும்போகமென் று-ர 

ண்ணிவருஞ்சகலர்க் கொருகாலசயர்தம்கனே-பண்ணியகன்மார்துுயொத 

அச்சத்திகிபாகமுறச்-சண்ணியலுஙகுருலாய்க் சாழிலேந்தன் க திசருமே''எ 

னவும் போர்தவுண்மைகளும் பிள்ளையார் சராசரங்களை யியக்கும் 

பேரருளாளரென்பசை யினிதுவிளக்கியது, இதனை யிம்மட்டினிறு 

த்தி மேல்விஷயக்கைக் கூறுவாம், 

எ மதுபில்ளையார் மதுரைக்கு எழுந்தருளியது மங்கையர்க்கா 

சியாரும், ரலச௫றையாரு மிரந்துவணங்கியதற் கிரங்கியேயாகை 

யால், இஃது தம பரமாகிரிபத் தன்மையேயன்றித் தமது பதிநிலை 

win போதர விளக்கெபவாரயிற்று. எம்கனமெனின், மங்கையர்க் சம 

சியாரும், குலச்சிறையாரும் PY DUG HAPs நாரயன்மார்களிற்சே 

ர்ந்தவா்கள். ௮ .றப।த்துூவருள் ஞானஸம்பக்கருமொருவர். இவ 

ருள் ஞானஸம்பர்கரை மங்கையர்க்கரசியாரும், குலச்சிறையாரும் 

ஆசாரிய மூர்த்தியாகக்கொண்டு மகிழ்ந்தனர். மங்கையர்க்கரசியா 

ரையும்,ரூலச்சிறையாரையும் ஞானஸம்பந்தர் அடியவர்களாகக்கொ 

ண்டுமகிழ்ந்தனர். இனி, ௮றுபத்துமூவரு எிவ்விருவரேயன்றி யெ 

மது பிள்ளையாரைப் பரமா சாரியராகக்கொண்டு மகிழ்ச்சவர்கள் இ 

ருநீலகண்டயாழ்ப்பாணர், தருநீலகக்கர், முருகராயனார், நின் தர் 

நெடுமாறனார் முதலாயினாரும் ஆம். ஏனையோர் ஞானஸம்பந் தரை 

ஆ௫ிரியராகக் கொ ண்டி ரக்ததன் நி ஞானஸமமபந்த ரேனையோரை 

யங்கனங் கொண்டி ரு£ததின்று. இசனால் எமது பெருக்திருவாளர 
து அசிரியத்தன்மை பிறங்கியவா௫யிற்று, இந்தசலமே யேனைய ௪௦ 

யாசரரியர்களிடத்துஞ் சிறக்கும். எங்ஙனமெனின், திருசாவுக்கரசு 

களை அப்பூதியடி களும், ஸ்ரீசுர்தரமூர்த்திகளைப் பெருமிழலைக்குறு 

ம்பர், கழறிற்றறிவார் முதலாயினாருக் தெய்வங்களாகவும், ஆசிரியர் 

களாகவும் வழிபட்டனர். ௮வ்வாசரியர்க ளேனையோரை யங்கனம் 

வழிபடவில்லை, இவைகளை யிவ்வாறு முற்றும் ரோக்கும்வறிப் பர 

மாசாரியர்கடனமையும், ௮வருண் ஞானஸம்பச்தர.து பெருமையும் 

விளல்காமற்போக . ௮றுபததுமூவருள் ஆசாரியர்களாகிய வின்னே 

ர் பிறரால்வழிபடப் பெற்றதுபோல மேவறுமாயனமார்கள் வழிபடப் 

பெற்றபுதுமை யாண்டும்பெறப்பட்டிலது, தருத்தொண்டத்தொ 

கையால் ஸ்ரீசுந்தரமூர்த்திகள் ஏனையநாயன்மார்களை வழிபட்டாரெ 
னின், (அப்பாலுமடிச்சரர்ச்தாரடியார்ச்குமடியேன் ) என் ற பகு இன்ப்விசா 

ரிக்கன், ௮தன் வாய்மை வெளிபாகும். ௮ன்படைமாந்தர்க்சன் றி



BB) dr சித்தாந்கரத்தாகரம். 

யிவ்வுண்மைஈபயமும், கலமும் பயன்படுதலரிது. இனிப்பிள்ளையாச 
துசெயல் (இமைப்பளவுமுபசாரமல்லாலொன்றை யியச்சாகிர்ச்குணக்கட. 

லை) என்றபடி. பளமவதொன்று, எம்பெருக்தகையார் மதரைக்குச் 
சென்றதும்; சமணையழித்ததம்) மங்கையர்க்கரசியார் முதலிஞோ 

து வேண்டுகோளுக் கரக்கியேயாகலின், ௮வை பரப்பிரயோஜ 

னமாக ௮வரது கடவுட்டன்மையையே நிலை3பரூக்கின. விரிக்கிற் 

பெருகும், 

இ.தநிற்ச, மறைவனத்திலிருந்து ஐமணையழித்தற்பொருட் 

டுப் பிள்ளையார் மதுரைக்குப் பிரபாணமாகுகையில் ௮ரசுகளவரை 

கோக்க அவருக்குக் கிரகங்கள் ௮லியின்மையைக்கூறிக தடுத்ததும் 

அதற்குக் கோளறுபதிசமோதி ௮ரசுகளையவர்சடுத்ததும் அன்னே 

ருலகத்தை யப்விக்கவந்த ௮ருளாளர்களென்பதையேயறிவித் தன . 

எங்கனமெனின் , அரசகளவ்வாறுகூறியது _நால்வரம்பு முலகவரம் 

பும் நிலைத்தற்பொருட்டு. பிள்ளையாரங்கனங் கூறியது ௮ருளினது 

வரம்பை யாதரித்தற்பொருட்டு. இருதிறத்தவாமுடிவுகளு மதிகாரி 

களளவிற் பயன்படுதலுடைமையி னவையொன்றிலொன்று முரணி 

க்கெடா. இரண்டும் ஸாமஞ்சள?மயாம். மேல், மதுரைக்கு எழும் 

தருளியபிள்ளையாரை ஸ்ரீசொக்கலிங்சப்பெருமானது திருக்கோயி 

லின்கண் மங்கையர்க்கரசியார்கண்டதும், ௮வருக்கங்குநிகழாக வு 

ளளநிகழ்ச்சியும் ₹இலைபடார்தபொய்சை யிடத்தழமுதல்சண்டு, ழூலைக.ரக 2 

வஒன்னையோமுன்னின், னிலைவிளம்பக், கொங்கைசுரக்தவருட் கோமகசோச 

ம்பந்தா, விககுயர்ச்தா.ரார்சொல்லெனக்கு" என்னுர் திருவாக்கைப் பரி 
யாலோ௫ித்தலினா?ே விளங்கும். (இல்லாமுலைப்பாலுங் கண்ணீருமேர் 
தஇிழைபா - னல்லாயுளவாமா ஸீர்கிழல்போல்”” எனவும், “'அன்பிற்குமுண் 

டோவடைக்குர்தாழார்வலர் - புன்சணீர்பூசறரும்!” எனவும்போக்த திரு 

வாக்குகளு மீண்டமைதிபெறும். விரிக்கிற்பெருகும். 

பிள்ளையாரதுபிரபாவம், 

( a@e.-ag UEESO GT T ER, ) 

பிள்ளையார் மதுசைக்கு எழுக்தருளும்போது பகலிலேசண்ட 
சமணர்கள் அ௮ன்றிரவிலோரிடத்திற் சபைகீடியோசித்து அப்போ 
தேசென்று பிள்ளேயாரீ.துவரவைப் பாண்டியனுக்கு, அறிவித்தார்



ஆசார்யுப்பிரபாவம். ௧௫ 

கள. சண்டுமுட்டான குருக்சண்மார்சொல்ல ௮ரசுலுங் கேட்டுமு 

உடானான். பின்பு ௮ரசன் சமணர்களால் பிள்ளையாரது விருத்தாக் 
தீமுூழுஅங்கேட்டு மனங்கொதித்து இனிராம் யாதுசெய்வது என்று 

கேட்டான். அதற்கு ௮ப்பெரும்பாவிகள் எங்களுடைய மந்திரவலி 

யால் அம்மறைச்சிறுவ னிறக்கயிருக்கும் மடத்தைத் இப்பற்றும்ப 

டிச்செய்து விடுகின்றோம் என்றுகூற; ௮தற்கு ௮ரசனிசைந்து ௮ 

ப்படியே விரைந்து செய்யக்கடவீர்களென்று சட்டளையிட்டனுப்பி 

னை. அவர்சுள் விடைகொண்டு போனபின்னர் அரசன் அர்தப்பு 

சஞ்சென்று சிர்தாக்ராந்சனாய்ப் பலவாறு இந்தித்துக்கொண்டிருக் 

தான். ௮ப்போது மங்கையர்க்கரசியார் ௮ங்குவக்து ௮ரசனுடைய 

துன்பத்தையறிந்து உபசரித்தார். ௮தற்கு ௮வன் தன்னுடைய தே 

வியைப் பார்த்து நடந்த விருத்தாந்தங்களைக்கூறி ஈமது ௮டி.சண் 

மார் கண்டு முட்டு, யான்கேட்டுமூட்டு என்ரான். ௮ப்போது தேவி 
யார் திருவருளைச் இந்தித்து ௮ரசனைப்பார்த்துத் தேவரீரிப்படி வ 

ருந் துவது தக்கதன்று. நாம் உண்மையிற் கட்ட்ண்டொழுகுவதே 

ஈமக்குகலமும் பெருமையுமாகும், கையால், இருதிறத்தவர்களு 

ம் வாதபுரியச்செய்வோம். யாவர்பக்கல் வெற்றியுண்டாகறதோ 

அவர்பக்கல் ராம் சோர்து ஈன்மையடைந்தும், உலகம் ஈன்மைய 

டையச்செய்தும் சுப்போம் என்று கூறினார். பின்பு பாண்டிமாதே 

வியார் தம்மைவந்துகண்ட மந்திரியாரிடம் தாம் ௮ரசவள்ள லுக்கு 
க்கூறிய க்ஷமத்தைச் தெரிவித்து மடழ்ர்திருக்சார். இதுகிற்க, ௮ 

சசனிடத்தில் விடைபெற்றுக் கொண்டுபோன சமணர்கள் பிளளை 

யார் எழுர்தருளியிருக்க திருமடத்திலே அக்கினிபற்றும்படி. மந்த 

சஞ்செபிழ்தார்கள். ௮து ௮வலமாகியது, ௮கனால் ௮வர்சுள் மனக 

sorte யாதுசெய்வதென்று யோசித்து இரவாகையால் யாரும 

றநியாதவகை இருமடத்தைச்சூழ ௮ச்சீனியைக் கொண்டுபோய்வை 

த்துக் சொளுத்தினார்கள். ௮தவும் பயன்படாகொழிககது. அத 
நிஈத காழிபபெருமானார் Ds Porn அரசனே சாரணபெனதறு 

ணிஈது “செய்யனே திருவாலவாய் * என்னுக் திருப்பதிகமோதி, ௮தில் 

“அமணர்கொளுவஞ்சடர், பையவேசென்று பாண்டியற்காகமே”? என்று 

அமைததகருள்ு। உடனை ௮௧த௮ க்கனிபான துபோய்ப் பாண்டிய 

னை யடைஈ நறு. சூரியன் உதித்தபின்னர் இரவில் சமணர்கவசெய் 

தீதீங்கையும், அனு பிளிளையாரிடம் ப்யன்படாமையையும் பாண்டி 

மாதேவியாரறிரஈது மாபாவிகள் செய்கைக்கஞ்சி இது எவ்வாறு 

டியுமோவென்று இந்தித்துச் கொண்டிருக்கையில், ௮ரசன் பஃகல் 
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௮.து சுரகோயாசகவர்தடைக்தது என்று ஏவலாளர்வற்து "சொல்லச் 

கேட்டு மனந்தளர்வுற்று விரைந்துட்டர்து ௮ரசவள்ள லிருக்கு மி 

டத்திற்போயினர், மச்திரியு மங்குவர் துசேர்ந்தனர். ௮.ப்போ.து பல 
வைத்தியர்களும் ௮ங்குவர்து பார்த்துத் தங்கள்செயல் பயன்படா 

மல் மயக்கினர். ௮ன்றியுஞ் சமணர்கள் கும்புகூடிவந்து தங்களு 

டைய அருகதமரந்திரத்தைக்கூறிக் கையிலேதாங்குங் குண்டிகையி 

அள்ள சலத்தை மேலேசொரிந்து அவர்கள தாங்கியிருந்த பீலியி 

னால் மேலைதடலவினார்கள். சுரமாயெ அக்கினியில், பீலியானது சமி 
தீதும், சலமானது கெய்யுமாகச்சேர்ந்து ௮ரசனைவகைக்கத் தலைப் 

பட்டன. அரசன் சடுக்கமுடியாமல் சமணர்களைப்பார்த்து உங்கள் 

செய்கை இயமனுடைய இங்கரர்செய்யும் வதையாகலிருக்னெறமை 

யால், நீங்களென்முன்* னிற்கவேண்டாம், போய்விடுங்கள் என்று 

சொல்லி ௮றிவுசோர்ந்தான். ௮பபோது பாண்டிமாதேவியாரும்) ம 

ந்திரியாரும் இதுதான் சமயமென்று ௮ரசனையனுகி ஸ்ரீத்ஞானஸ 
ம்பர்தர் மாந்மியத்தை யெடு2.நுக்கூறி, ௮வர்வர் தாலன்றி இந்தச்சு 

சோய் மீங்காதென்று இதமாக வுரைதகதார்கள். (டி தஞாசஸம்பந்த 

ர என்னுந் திருமக்திரவொலி Ly IF or ar BD புக்கமாத் இரத்தில் YY 

வனுடையவயர்ச்சி சிறிதுநீங்கியது. உடனே அ௮வன்மகழ்கது ஸ்ரீஜ் 

ஞானஸம்பந்தவளளலை அழையுங்களென்று தேவியாருக்கும், மக் 

திரியாருக்குங் கட்டளையிட்டான். அதனைக்கேட்ட பாண்டிமாதே 

வியாரும், மத்திரியாரும் ௮ திகஸந் தோஷத்தை யடைந்து பரிஜளக் 

கள்சூழ உடனே ஸ்வரமியினிடஞ்சென்று வணங்கப் பாண்டியன 

அ சுரத்தைத்தவிர்த்து எங்களைரக்ஷிக்கவேண்டும் எம்பெருச்தகை 

யே ! என்று இரந்து வணங்லனார்கள். அதற்குப் பிள்ளையார் நீங்க 
ள் சிறிதும் அஞ்சவேண்டாம். சமணர்களை இன்று நீங்கள் மழு 

ம்படிவென்று பாண்டியனது சுரத்தைத்தவிர்த்து அவனை விபூதி 

தரிக்கச்செய்து உக்களைச் சந்தோஷிக்கும்படி.ச் செய்வோம் என்று 

உறு திமொழிகூறித் திருமடத்தினின்று நீங்கச் சமணர்களை வாது 

செய்து வெல்லுசற்குச் சொக்கலிங்கப் பெருமானுடைய திருவுள் 

வாத்தை யநிவோம் சான்று ஸ்வாமிஸந்நிதியை யணைந்து “காட்டுமாவ 

கரிதது”' என்னுந் திருப்பதிகம்பாடிப் பெருமானது திருவுள்ளத் 

தையறிச்த, பின்னுஞ் சமணர்களை வாதில்வென்று அ௮ழிக்கும்பொ 
ருட்டும், சிவசாமத்தையே பரப்பும் பொருட்டும்) “வேதவேள்வியை? 

என்னுச் திருப்பதகத்தைப்பாடித் திருவருள்பெற்றுத் திருவுள்ளம 
86g விகுடசொண்டு கோபுரவாயிலைக்கடர்து மூத்துச்சிகிகையி
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ன்மேலேறி, முத். துக்குடைநிழற்ற, பலவகைப்பட்ட வாழ்சியல்கண் 
முழங்க, முத்துச்சிர்ஈங்களூத) மங்கையர்க்கரசியார் கிஸ்கமேலே 

நிக்கொண்டு பின்னவர், குலச்சிறையடிகள் முன்னே அடியார்கூ 
ட்டத் திற் சோந்துசெல்லப் பாண்டியலுனடைய அரண்மனைக்குள் எ 
ழூ தருளினார். 

அப்போது மந்திரியார் பாண்டியனிடத்திற்சென்று பிள்ளையா 
ரது வரவைத்தெரிவித்தனா. ௮தற்கு ௮வன் மந்திரியைநோக்க ௮ 

வருக்?சா ராசனமிடுகவென்று தான்படுத்திருக்த சரசின்பக்கத்தை 

ச் சுட்டிசகாட்டினான். ௮ரசன்றன்மையறிர்த சமணர்கள்கலங்கி ௮ 

ரசனைப்பார்,த்து எங்களிடத்தில் உமது ௮பிமானம் நீங்கா திருத்தல் 

வேண்டுமென்று கூறினார்கள். பாண்டியன் அ௮வர்களைநோக்கி எனக் 

குப் பக்ஷபாதமின்று. ௮வரேலனும், நீலிரோனும் ௮வரவர் சமயவுண் 

மையை வெளிப்படுத்தி எமதுகோயைம் தவிர்த்தல்வேண்டும், தவிர் 

த்சவர்பக்கல் யான் FT HU HOM GB என்மனச்சான்றுக்கு ரான்விரோ 

தமாசு ஈடவேன் என்று தனதுபுண்ணியம் ஸமீபித்துவிட்டமையா 

ற் கூறியுரபபினன். அ௮ல்தறிந்த சமணர்கள் கலங்கினார்கள், அப் 

போது பிள்ளையார் ௮ங்கு இளஞ்சூரியன் குதித்தோடி. யுள்ளே_நு 
ழைவதுபோல வச்தணைந்தனர். பாண்டியன் தன்னிருகண்களுஞ்செ 

ய்த தவமாமெனக்களிகூர்க்து ௮ஞ்சலிசெய்து ௮ங்கு ௮மைததஇரு 

க்கும் இரத்நாஸநத்தி' லிருக்கும்படி. வேண்டினன். ௮ப்படியே ௮௬ 

ளோடு அங்கே யெழுக்தருளினர். இவைகளை யதிசயமாய்ப் பார்த் 
திருந்த FI OT ST ஒன்றுந்தோன்றாமல் இிபங்கனர். evar Dau 

தரிசித்த விசேடத்தால் ஏிறிதுகோய்நீங்குப் பாண்டியன் அ௮ப்பெருக் 

திருவாளரைப்பார்த்துத் தேவரீருடைய ஊர்யாது என்றுகேட்டா 

ன், அதற்கு சழுமலகாம்பரவுமூரே?? என வதற்குரியவேனை ராமக்க 

ளையுமெடுத்துக்கூறிப் பதிகவாயிலாகப் பதிலுரைத்தனர். இவ்வரிய 

காட்சியாற் சமணர்கள் வயிறெரிக்து சில்லிவாயாசளாயெ வர்கள் 

யாவரு மொருங்கேகிளம்பி வெறிகொண்டபலகாய்கள் குரைத்து மே 

லேவிழுக்தாலென்ன வெம்பெருமானார்மீது வந்ஓுவிழத தலைப்பட் 
டார்கள். ஸ்வாமிசிரித்து உங்கள் சமயவாய்மையையெடுத்து நிதா 
னமாய்ப் பேசுங்கள், யாம் பதில்கூறுனேறோம் என்று உரைத்தரு 

ளினர். பாண்டிமாதேவியார் ௮ஞ்சி ௮ரசனைநோக்கு எம இபிரர்ணகா 

தரே! இவரோ சிறுகுழக்தையாயிருக்கின்றார், சமணர்கள் பலரரயு 

ம் பெரிய மூரட்டாளகளாயு மிருக்கன்ருர்கள், Net oer Brad 20
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ழூதிருக்கத் தடுக்கக்கடவீர், தேவரீருடையகோயை முன்னர் இச் 

சிறிய பெருர்தகையார் நீக்யெருஎட்டும், பின்னர்வேண்டுமானால் :௪ 

மணர்கள் இவரோடு eur gay fuser td ‘erent pin Dent. பாண்டியன் 

தேவியாரைப்பார்த்து நீ ஒன்றுக்கும் ௮ஞ்சாதே! கான் :தவறுபூமி 

யேன் என்று உறுதிகூறிச் சமணாகளைப்பார்த்து இச்சிவஞான 

போதகரும் நீங்களும் உங்கள் தெய்வமகிமைபால் என்னுடையகோ 

யை $ீக்க3வண்டியதேயன் நி விண்பூசலிட்டுக்கதறுவது கூடாதெ 

ன்று சொன்னான். ௮ப்போத் WR sui rar eu’ Bt ilo (பூமான் பா 

ண்டிமாதேவியாரைப்பார்த்து, மாமி babu in என்னைப்பாலனென் 

fp! அஞ்சவேண்டாம், நரன் “ இனருக்செளியேனலேன்றிரு௨உர்லவாயரனி 

திசவே” என்று ௮வரதுள்ளங் குதுகலிக்கப் பதிகவாயிலாகத் தம 

அண்மையையெடுத்துக் கூறினர். அதுகேட்ட அரசன் சந்தோஷி 

SBF சமணர்களைப்பார்த்து இனித் தாமசிக்க வேண்டாம், உள்கள் 

குரைப்பொழிகர்து உங்கள் தெய்வத்தன்மையால் என்னுடைய கேர 
யைத் தீலிர்க்கக்கடவீர்களென்று கட்டளையிட்டான். அ௮தற்குச்ச 

மணர்கள் எங்கள் பிரபுவே! நாங்கள் உம்முடைய இடதுபக்ககோ 

யைத் தவிர்க்கன்றோம், ௮ந்தச்சைவப்பிள்ளை வலதுபக்ககோயைத 

தவிர்க்கக் கடவர் என்று பாகமேற்படுத்திக்கொண்டு தக்கள் கையி 
லிருக்கும் பீலியை ௮ரசனதுமேனிமீது இடதுபக்கமாகத் தடவி 

ஞர்கள். ௮.தனால், ௮ந்தநோய் முன்னிலு மதிகரித்து முறுவேளர்க் 

5௮௫. ௮ரசவள்ள லதுபொர௫ுராய்வருந்திச் சீமணர்களைத்தடுத்துப் 

பிள்ளையாரை ஈமஸ்கரித்துத் தேவரீர் என துகோயை நீக்கியருளவே 

ண்டும் என்று பிரார்த்தித்தனர். ௮தற்டசைந்து “மச் இரமாவதுநீறு?? 

என்னுர் இருப்பதிகமோதித் தாமேற்றுக்கொண்ட வலதுபக்கத்தில் 

விபூதிகொண்டு தமது திருக்கையினலே தடலியருளிஞர். உடனே 

அவ்வலதுபக்கம் நோய்நீங்க் குளிர்ந்துவிட்டது. ஆயிலும், மற்றப் 
பாகத்துகோய் சமணர்களால் நீங்காமையாஓம்) வலதுபக்கத்திலிரு 

6g நீங்கியகோய் இடதுபக்கத்திலேயே வந்து ௮டைக்தமையாலு 

ம், ௮ரசன் மிகவிளைத்துச் சுவாமியைவணங்6) எம்பெருமானே 

இடதுபக்ககோயையுந் தேவரீரே தீர்த்தருளவேண்டும் என்று பிரா 

ர்த்தித்தான். சுவாமி ௮தற்ைந்து அவ்விடது' பக்கத்திலும் விபூ 
திகொண்டு திருக்கையினாற்றடவி கோய்முற்றும் நீக்யெருளினார். ௮ 

சன் உடன்முழுதுவ் குளிர்ந்து உள்ளமகழ்ந்து படுக்கையினின்று 

மெழுர்துவந்து இரண்டு சைகளையுஞ் சிரசற்கூப்பிக்கொண்டு அடி 

யற்ற பனைபோல் பிள்ளேயார௮ திருவடிகளில் விழ்ச்து வண்க்கன



ஆசார்யப்பிரபாவம்: ௧௬௧ 

ன், பாண்டிமாதேவியாரும், மந் தரியாருக்கூட வணங்கித் அதித்தர 

ர்கள், யாவும்நேரிற்கண்டு பொரறானம்தூண்டியுந்த வருந்திறின்ற சம 

ணர்கண் இச்சிறுவளை த் தர்க்கதீஇனால் வெல்லுவ.து கூடாது, வே 

௮சூழ்ச்சியர்ல் வெல்லவேண்டுமென யோ௫ித்து ஸ்வாமியைப்பார்த் 

௮ சாமிருபட்சத்தாரும் நமது சமயவுண்மையை யுள்ளபடி பிரத்ய 

சமாகக் கா ட்டி யொருவரையொருவர் வெல்துவோம் என்று கூ 

நிஞர்கள். பாண்டியர்பெருமான் என்னுடைய சுரநோயை நீங்க 

ளொழித்திலிர்கள், உங்களுக்கென்னவாது என்று நிக்தித்துக்கூறி 

னார். ௮ந்தநுட்பமுணராமல் உங்களுக்கென்னவா௮ என்றதையே 

வினாவாசுக்சொண்டு, இச்சிறுவரும் யாமும் எங்கள் சமயவுண்மை 

களை யேட்டிலெழுதி நெருப்பிலே யிடக்கடவோம், எங்களுடைப 

ஏடுகளில் எது வேகாதுநிலைக்கு?மோ, ௮.துவே வெற்றியுடையதாகு 
ம் என்று கூறினார்கள், உடனேபிள்ளையார் ௮ வர்களை, ப்பார்த் துநீங் 

கள் சொல்லியது ஈன்று; அப்படியே செய்வோம் என்று பதில்: கூ. 

நினர். அதற்குப் பாண்டியா பெருமானு மிசைந்து தன்னுடைய ௪ 

பைக்குமுன்னே ௮க்கினியமைக்கும்படிச் செய்தனர். பிள்ளையார் 

அவ்வக்கனிக்கு முன்னரெழுக்தருளித் தாமோதிவருக் திருப்பதிக 
ங்க ளடங்கியிருக்குர் திருமுறையைத் திருக்கையிலெலித்துத் திருக் 

காப்பிட்டி கயிற்றையவிழ்த்து, ௮த்திருமுறையைத் தமதுதிருக்க 
ரத்தினான்மறிக்கப் “போகமார்த்தபூண்முலையாள்?? என்லுர் திருகள் ளா 

ற்றுப் பதிகம்ரநேர்ந்த.து. அந்தப்பதிகத் திருவேட்டைத் திருமுறை 
யினின் றுங்கழற்றித் திளக்கரத்திலேகொண்டு இது ௮க்னியிலிடப் 

படுமாயிற் பழுதில்லை, இ இதுசத்தியம் என்னுங் கருத்தையுடைய த 
ளிரிளவளரொளி!” என்னுந் தஇிருப்பதிகமொன்றோதி ௮வ்வகச்கனியி 

லே யாவருங்காண இட்டருளினார். ௮ப்போ.து ௮ந்த எடு, இட்ட 

லேட்டினி லெய்தியசெக் தமிழ்ப்ப இக, மட்டலொங்குழல்வனமுலை மலைமகள்பா 
கத், தட்டமூந்த்தியைப்பொருளென வடைமையாலமர்ச்து, பட்டழீயிடைப் 

பச்சையாய்விளங்யெதன்மே" எனவமைந்தது, ஈதிங்கனமாக, சமணர் 

கள் தங்கள் சமயவுண்மையெழுதிய ஏட்டை ௮வ்வக்கினியிலே யி 

ட்டார்கள். உடனே அது எரித்துகரிந்து சாம்பராய்விட்டது. ஸ்ரீஜ் 

ஞாஈளம்பந்தப்பெருமான் தாம்நெருப்பிலே இட்டவேட்டை வே 

காமலும், முன்னிலும் பசுமைசொண்டு மிருக்கவெடுத்.து யாவருங் 

கண்டு களிகூரச் செய்தருளினர். ௮ப்போது சமணர்களைப்பார்த்து 

அரசன் உள்களுடைய ஏடு எங்கே எடுங்கள் பார்ப்போமென்ரான். 

அச்ெியைச் சலங்கொட்டித் தணிகித்துச் சமணர்கள் யாவரு மக்



௧௬௨ சித்தாந்தரத்தாகரம், 

த்க் கருங்குழியிலிறங்கிக் கைகளாற்றடவிப்பார்த்து .ஏடுகிடைக்கா 

மல் முதலற்றுப்போயினமையால் வெறுஞ்சாம்பரைப்பிசைந்து வரு 

ந்திநின்றார்கள். ௮தனைக்கண்ட ௮ரசன் சமணர்களைப்பார்த்து நீங் 

கள் இப்போதும் தோற்றிலிர்கள்போலும் என்று பரிகாசமாகக்-ூ. 

நினார். ௮தன்பொருளை யறியாராகி முன்னே இரண்டுதரம்வாதுசெ 

ய்தோம், இன்னும் ஒருதரம் வாதுசெய்வோம், இந்த மூன்முவது 

வாதில் நாங்களே ஜயங்கொள்வோம் என்று சமணர்கள் கூறின 

ர்கள், அதற்கு ௮ரசவள்ளல் இசையாராயினர். பிள்ளையார் 

குற்தசைஈது இனிராம் என்னவாதுசெய்வது என்று கேட்டனர். 

அதற்குச் சமணர்கள் நாமிரு திறத்தவரும் அவரவரது சமயவுண் 

மைக ளெழுதியவேடுகளை வைசையாற்றிலே இடுவோம், எதிர்ந்து 

செல்லும் ஏடே மெப்ப்பொருளையுடையது என்ருர்கள். பிள்ளையா 

ரூம் ௮ப்படியேசெய்வோம் என்று ௮ருளிச்செய்தனர். ௮ப்பொழு 

அ குலச்சிறையார் என்னும் மந்திரியார் சமணர்களைப்பார்த்து நீங்க 

ள் இதிலுர்தோற்றால் என்னசெய்வது என்றார். சமணர்கள் நாண 

முங்கோபமும் அதிகரித்து வாய்தவறி நாங்கள் கழுவேறு?வாமெ 
ன்ரார்கள். இந்த ஏற்பாட்டினை யிருபட்சத்தாருமேற்று யாவரும் 

வைகையை அடைந்தார்கள், அப்போது சமணர்கள் *அத்திராத்தி!' 
என்று ௪ முதியவேட்டை ௮ திவேகத்துடன் பாய்ர்துகொண்டிருக் 

கும் வைகையிலிட்டார்கள். ௮.து ௮வர்களிமிம்போதே கடலைக் 

ச யோடிமறையக்கண்டு பயந்து தியங்கினார்கள், ௮ப்போது பிள்ளை 

யார் “வாழ்கவந்தணர்” என்னுஈ திருப்பதிகம் 'ஐ.தி, ௮ தனையேட்டிலெ 

மு.தித் தாமும் வைகையிலிட்டருளினார். ௮த்திருவே ஈதியிலேயெ 

திர்ந்து, ஜலத்தைக்கிழித்துக் கொண்டு சென்றது. ௮ச்தத்திருவேட் 
டில், “வேர் சனுமோககுக*' என்று ௮ருளினமையால் பாண்டியலுடை. 

யகூலும் நிமிர்ந்தது. ஏடுவிரைந்து எதிரேறியோடும்போ.து மந்திரி 
யார் குதிரையின்மே லேறிக்கொண்டு ௮ந்தவேட்டினைப் பின்றொட 

ர்ந்தோடினார். ௮ப்படியோடியும், ௮ தீதிருவேட்டினது ஓடத்தை 

ப் பிடிக்கமாட்டாமல் வருக்இனர். ௮துகண்டபிர்ளையார் “வன்னியு 

மத்தமும்” என்னுர் திருப்பதிகம்பாடி அ.த்திருவேடு ஓடாது நிற்கும் 
படிச் செய்தருளினர். ௮துதங்யெ இடம் திருவேடகம் என்னும் பி 

ரஷித்தியடைந்த.து. குலச்சிறையார் ஈதியிலிறங்கி, ௮வ்குத்தள்கியி 

ருந்த ஏட்டினைச் சையிலெடுத்துச் சரமேற்கொண்டு ஈகிழ்வெய்திக்க 

ரையிலேறி; ௮ங்குச் வெதரிசனஞ்செய்து திரும்பி, பிள்ளேயாரைய 
ணைச்து ௮வரது இருவடிசுளில் வணங்கத் தாம் எடுத்துக்கொண்டு



ஆச! ர்யப்பிரபாவம். ௧௬௩ 

வாத ஏட்டினைப் பாண்டியன் முதலாயினாருக்குக்காட்ட; ௮டி.யார் 

கள் யாவருங்களித்து (ஹ_ூஹர) என்று தரவாரித்தார்கள். பாண்டி. 
யர்பெருமான் ௮து கண்டு மந்திரிபாரை நோக்கி நமதுபரமகுருநா 

தரிடத்தில் ௮பராதப்பட்டி.ழிர்த விப்பதிதர்களை இப்போதே கழுவி 

லேற்றிடுச) என்று உறுதியானகட்டளையிட்டனர். ௮.து சிவனருள் 

என்று பிள்ளையார் ௮தனைத்தடுக்காது வாளாவிருந்தனர், உடனே 

மந்திரியார் ௮வர்களைப்பிடித் து ஒருவரையும் விடாது கழுவி3லற் 

நினர். ௮ரசர்கோன் மகழ்க்து பிள்ளையாரது திருவடிகளிற்பணிக் 

அ-விபூதிவாக்கத் தரித்துக்கொண்டனர். அப்படியே அந்நாட்டி லு 

ள்ளயாவருச் திருகீற்றுப்பெருஞ்செல்வத்துக் குரியவர்சகளாஇக்சிறக் 

தார்கள். ௮ப்போது பிள்ளையார் ஸ்ரீ சொச்கலிங்கப்பெருமான.து 

திருக்கோயிலையணைந்து பாண்டியாமுதலினோர் சூழ்ச்து அஇக்கரின் 
று“லீடலாலகாய்”” என்னுஈ திருப்பதிகமோ இப் பணிந்தனர். பாண்டி 

யார்பெருமான் ஸ்ரீ சொச்சுநாகரைவணங்கித் ““திருவாலவாயிலிலெழுர் 
தருளியிருக்கு மெம்பெருர் தகையே ! சமணர்களுடைய மாயையாலே தேவரீ 

ரையறியா திருச், ஏிறியேனைப் பிணிரீக்கி ஆட்சொள்ளும்பொருட்டுத் இரு 

ஞானஸம்பர்தப்பெருமானைத் தர் தருளிய பெருங்கருணையை என்னென்று 

அதிப்பேன்”' என்று துதித்து வாழ்த்தினர். இவ்வாறு பாண்டியர் 

கோன் இவதரிசனஞ் செய்துசொண்டு பிள்ளையாரது இருமடத்தை 

யடைந்து, ௮ங்குப்பிள்ளையார் திருவருள்புரியப்பெற்று விடைகொ 

ண்டு ௮ரண்மனைக்குச்சென்று தமக்குக்கடைத்க பெருவாழ்வினைச் 

Riis sg மங்கையர்க்கரசியார், மந்திரியார் முதலாயினாரோடு களித் 

IOUT LLG BOOT. 

சூ சனை. 

மாபாவிகளாயெ சமணர்கள் எங்கள் சாழிகாதர்பாலிழைச்ச வ 

பராதம் ௮த்திருவாளரையும்) ௮வது அடியவர்திருக்கூட்டத்தவ 

ரையும் நெருப்பினா னீருக்கிவிடலா மென்பதேயன்றோ? இச்தீயவெ 

ண்ணத்இன்பயனே பின்னரவர்கழுவேறத் திருவருள்கூட்டிய௮. 

தாஜொன்றுகினைச்ச த் தெய்வமொன்றுநினைத்தத) என்பது ௮வர்பாலே 

டியது, ௮ப்பாவிசகள்செய்த தீமையைச் தடுக்காமலும், ௮ தற்குட 

ள்பட்டும் ௮சசஞா்ஜீத்த பாவத்தின்பயணைவே சமணரிட்டநெருப்



௧௬௪ ஏித்தார்கரத்நாகரம், 

அப்படியே திரும்பி யவ்வரசன்பக்கல் சுரமாகவந்து சூழ்ந்த 

அ. திருமடத்தை நீறாக்கவைத்த நெருப்பத்தனையு மொருதேகத் 

தைச் சூழுமெனி னதுயாதுதான் செய்யாது *£ ௮தனாற்றல் எமது 

பிராஞா.து திருவாணையி லடங்கியதென்க. ௮வரது திருவாணை “பை 
யவேசென்று பாண்டீயற்காகலே?' என்றது “பாண்டியற்காக?! என்றதனா 

லஃதவவாறு சூழ்ந்தது. ௮ங்கனமின்றி இது ௮வலமாகக் கடவது 

என்றவிடத்து மஃதவ்வாருகற் கிழுக்கின்மையறிக, அது வாளா 

போதலும்) ௮ல்லது பாண்டியளைக் சொல்லுதலுமாயெ சங்கற்பம் 

களைச் செய்யாமல் பாண்டியனைச் சேர்ந்து வருத்தக்கடவது என் 

று எம்பெருந்சகை கூறினமையால், ௮ஃது ௮வரஅு கட்டளையின் 

படி. இயங்கியதென்க. எமபெருக்தகையார் சராசரங்களை யியக்கு 

இன்றவசாசலின், ௮ தூ ஜடமேனும் ௮வர் திருவாணையின்படி யிய 

ங்கிபவாறறிக, குற்றஞ்செய்கபேடைச் தண்டித்து ௮வர் பாவத்தை 

ப்போக்கிக் குணப்படுத்துவது ௮ருளாகையானும், அவ்வாறு தண் 

டிப்பது குற்றத்தினதிக மற்பமென்லு மளவறிர்தாகலாலும் பாண்டி. 

யன்செய்த இமையினமிகுதி யச்சுரபீடையாலன்றி யகலாதென்தறி 

ந்தே யஃ சவர்பானிகம வெம்பிரான் நீருவருள்சுரக்சுபடியாம், சிவ 

நிந்தையிற் றலைப்பட்டோரும் அதற்குத் துணையாயிருந்தோரும், 

அதனை த்தடுக்காது வாளாவிருந்தோருர் தண்டிக்கப்படுவர் என்று 

தரும, நால்கள் கூறுகலானும், ௮வவாறே த௲௨னுக்தேவர்களும் ப 

டாதபாடு பட்டார்களாகலானும்) அதுவே சமணர்களுக்கும், பாண் 

டியனுக்குஞ் சிறர்சபயனாய் விளங்கியதென்சு. மார்திரிகனொருவன் 

மற்ஜொருவளுக்கு ஏ றியவிஷத்தை இறங்கு என்றாலிறங்கயும், ஏ.று 
என்ருலேறிய மியக்கப்பாடுண்டாதலா லவலும் ஜடத்மை யியங்கப் 

பண்ணுகின் றவனா மெனின்; ௮வன் பரதச்திரனாயிருநஈது செய்வத 

ன்றித் தானே யியஈ்கப்பண்ணுமாற்றல் பெருமையிள்; ௮.து ஈமது 
காழிப்பிரானாரது ஸ்வதந்திரத்தோடொன்றி நிலையாது. “வினைகெடு 

தலாணைஈமதே”” என்றது முதலிய இருவாக்குகளாலறிக. ௮ரசர்கோ 
னைச் சுரத்தல் வெதுப்பி ௮வனதுபாவத்தை நீக்கியருளிபதுபோ 

லவே சமணர்களைக் கழு2வறறி, அவர்களதுபாவத்தையு. நீக்தியரு 

ளினரென்சு. சமணர்களைக் கழுவேற்றியது சீவகாருண்யமாகா. 

தெனின், ௮த்தருமம் வோர்சளிடத்தன் றிப்பதியினிடத் திலமையாது. 

சகலமதங்களையெல்லாமூணர்ர்ச தவமுனிவோர் - புகலுமிலச்கமெண் ணா 

யிரம்பேரைப் பொருசழுவி - லிகலுறவைத் தும் வருமேதமொன்தின்றி யே 

யிரூச்தான் - நிசமூறும்போரியன் சம்பர்தசாமஞ் சிறர்துசொண்டே என



ஆசார்யப்பிரபாவம், ௧௬௫ 

னும் பிரமாண தக்தைப் பரியாலோசித்திசெ, பதியினது பஞ் சகிருக்ய 

ங்களில், ௮ நூக்ரேஹத்தைப்போல நிக்ரஹமுச் கருணையாதலிமுக் 

காமையின், பதியாகிய பிள்ளையாரது நிக்ரஹம் அருளேயாயிற்று. 
“ஐடியதேரின்€ மு.பிர்போனசன்ராலே, நீடுபெரும்பாவமின்றே மீஈ்குமென, 

சாடித்தன் - மைர்தனையுமார்கோன் வழச்கேவழக்காக, ஈஞ்சனையசிரசை 

நமன்நூதர், வெஞ்சனெச்சா - லல்லலுறுச்து மரு ரகங்கண்டுநிந்க, adeas 

ருணைமறம்போத்றி” என்னும் பிரமாணமும் எமதுவாய்மையை நிறு 

த்தும், சீவர்கள்செய்யு நிக்ரஹத்திற்கும், சிவன்செய்யு நிக்ரஹத் 

திற்கும் பேதம் என்னையெனின், சீவர்களது நிக்ரஹம் மருளையபே 

க்ஷிச்ததும், சிவனாரதுநிக்ரஹஃு் ௮ருளையபே.கம்த்ததுமாம். இப்ப 

டியே யீரிடத்தநுக் -ஹங்களையுங் கொண்டிடுக, பதிக்குண்டாகயெ 

வுருவாதிமூன்றும், பசுவுக்குண்டாயெ வுருவாதிமூன்றும் முறையே 

பரனது தாதான்மியமாகிய அ௮ருட்சத்தியாஓும, பரிக்ரஹமா௫ய 
மாயாசத்தியாலு மமையுகலமே இதனை நிறுத்தும், பசுவினது நிக் 

ரஹாதுக்ரஹங்கள் பர2ந்திரமும், பதியினது நிக்ரஹாநுக்ரஹம் 

கள் ஸ்வதந்திரமுமாம். ஞாநஸம்பந்தாது நிக்ரஹாநுக்ரஹங்கள் 

பரதந்திரமாகாது ஸ்வதக்திரமாதலை ஸ்ரீ சொக்கலிங்கப்பெருமான 
து திருவிளையாடல்களாகவே பாண்டியனது சுரந்தீர்த்த திருவிளை 

யாடலும், சமணரைக் கழுவேற்றிய திருவிளையாடலும் படி க்கப்பட். 
டிருத்தலாற்கண்டறிச. ஸ்ரீஜ்ஞானஸம்பந்தர் சவனாரது ௮வதாரமா 

காதபோது ௮வர,துசெயலைச் சவனாரது திருவிளையாடலாக உண் 

மை_நால்கள் கூறியது யாங்கனம்? 

இதுநிற்க, சமணர்கள் எமது பிள்ளையாரெழுக்தருளியிருந்த 

இருமட.த்தை ௮க்கினிபற்றும்படி மந்திரத்தைச் செபித்சார்களன் 

ரோ? ௮ர்தமந்திரம் ஏன் ௮வலமாகியது ? எல்லாமக்திரங்களுஞ் 

விக்குர் தாரகமாகவிளம்கும் ஸ்ரீபஞ்சாட்சரிக்குமுன்ன ரெந்தம 

ந்திரந்தான் நிலைக்கும்? ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரர் தாமேயாய்விளங்கும் பிள்ளை 

யானைச் சமணரதுமர்திரம் ௮சைக்காகது ௮திசயமன்று, இஃ 
தொன்றேயன்றி எந்தமக்திரமா மசைக்காதென்க. என?) சமண 

சமயத்தான் மாத்திரமேயன் றி எல்லாச்சமயங்களாலும் அ௮வ்வச்ச 

மயமக்திரங்களைக்கூறி பெம்பெருக்தசையை யொன்றுஞ்செய்ய மு 
டியாதென்ப.து ஷித்தம், AararGuTas ளென்னுஞ் வெயோகி 

யொரூவ ரெழுர்தருளியிரு ஈச இருமடத்திலோர்காலத்தில் மணவா 
முனி என்னும் பாஞ்சராத்திரி நெருப்பிட்டபோது ௮ அ பயன் 
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௧௬௭௬ மித்தாநீதரத்ராகரப் 

பட்டசா ? அதுவே பபன்படாதபோது சமணரிட்டநெருப்பு எங் 

களதுஞானப்பெருந்தகையை என்செய்யும்? ஸ்ரீ பஞ்சாட்சரத்தின் 
பெருமையையும்;,௮ ௪ ஸ்ரீஜ்ஞாரஸம்பந்தரது திருமேனியென்பதை 
யும், ஸ்ரீஜ்ஞாஈஸம்பந்தருக்கும், கவபெருமாலுக்கும் பேதமில்லையெ 

ன்பதையும் இந்தநாலிலும, வேறு நால்களிலும் யாம் பலவிடங்களி 

லெழுதியிருக்கன்றரோமாகையா லீண்டதிகமாய் வரையா விடுத்தா 

ம்.இனி யச௪சமணர்களிட்ட நெருப்பு ௮ப்படியேசென்று பாண்டிய 

னைச் சுரமாகப்பற்றும்படிப் பிள்ளை.பயர் திருவுள்ளமிசைந்த.து கரு 

ணைகாரணமன்றிக் கொடுமைகாரணமன்று. சமணர்கள் பிள்ளையாரி 

டஞ்செய்த.து கொடுமைகாரணம், சமணர்கள துகெரடுமை பயன்செ 

ய்திலன, பிள்ளையாரது கருணை பயன்செய்தது. என, பாண்டிய 

னைச் திருந்தப்பண்ணித் திருவடிக்காட்படித்திப தெனலமைந்தது, 

“பையவேொன்று பாண்டியற்காகமே'? என்ற இருவாக்கனேற்றத்தைச் 

சேக்கிமா/பெருமானே யினிதுபிரகாசப்படுத்தினர். பிள்ளேயரர.து 

பேராற்றலைப பாண்டிமாதேவியா ரறிரதவராயினும அ௮ப்பேரருளா 

ளர்மாட்டுத் தமக்குண்டாயிருர்சு வன்பின்மிகுதிபற்றிச் சமணர்சு 

ள் அவ்ர்பரலிபற்றிய தீமைக்கஞசினாரெனம் கொண்டர்சிர்பரவுவார் 

பின்னர் விசகதனரென்சு. அன்றியும், பெண்கடன்மையாய பேத 

பையு மொருவாறு பொருத், எம்பி ரானா?ரவிப ஈரபோபைச் சப 

ணர்கள் நீக்கற்பாலே * எல்லாம்வல்ல கடவு௱து சங்கற்பத்தை 

பொன்றுக்கும் பற்முச ஸாமானிய உடம் 2பால்வரரோ கடக்திடழ்ப। 

லார? பிவ்ளையாரது சங்கற்பதை ௮ப்பெருந்தகையாோயன் ற 

வேறு ஒருவரும் மாற்றும் வலிபெரபென்ச. சமனார்கள் பாண்டி௰ 

னது சுரத்தை நீக்சப் பலவாறு முயன்றும், பபன்படாதொழிச்த 

சேபன்றி ௮வர்பாலரசலுக் கசூயையுமன்றோே விளைந்தது ? சரகோ 

யாகிய லறுக்ரஹத்தை எம்பிரான் பாண்டியன்பக்கல்செய்த நலா 

[னன்றோ பாவிகளாகிய சமணர்களை ௮வன்வெறுக்க ஹேதுவ। 

யெது? அதனைச் தக்கஸமயமாகவறிந்தே பாண்டியனது செவியிச 

பிள்ளையாரது திருநாமமந்திரமாகிய ஸ்ரீஜ்ஞாஈஸம்பக்தோச்சா ரணை 

யை ௮வனபத்தினியாரும், மக்தரியாரு மெடுத்திசைத்தார்கள் 

கோடைவெப்பத்தில் வெதும்பினவ லுடலிற் றென்றல் விசயத 

பாலன்றோ பாண்டியனது சுரவெப்பினைப் பிள்ளையாரது பஞ்ச! 

க்ஷர மந்திரோச்சாரணை ிறிதுநீக்கிக் குளிர்வித்தனு ? அர்தஸா 

தோஷத்தால் பிள்ளைபாரது தரிசனத்தைப் பாண்டிபர்பெருமான்



ஆசார்யப்பிரபாவம், ௧௬௭ 

விரும்பியது ஸஹஜமாயிற்று, அன்றியும்; பிள்ளையா. திருமேனி 
க்காட்சியா ஓயிர்களுக் சம்மைமறுமை விட்டின்பங்க ளெளிதிலு 
ண்டாமென்னு மேலோர்துணிவுரையின் படியேயனறோ பாண்டியர் 
கோமானுக்கு எல்லாவாழ்வு மெளிதிலுண்டாயின ? மேல் பிள்ளையா 
ர்காமே யாவுந்தந்து ரச்ஷிக்கெறவராயின்) அ௮ப்பெருக் தகையார் 
சொக்கலிங்கப்பெருமானது ஸந்நிதியையணைர்து திருப்பதிகம்பா 
டிச் சமணர்களை வாதில்வென்று அழிக்கும்பொருட்டுக் சவெபெரு 
மானது திருவுள்ள ததையறிர்து, பின்பு ௮வ்வாரேசெய்து முடிக் 
தாரெனல் யாங்கனமெனின், அதனைவிளக்குதும். பிள்ளேயார் வெ 
னாருக்குப் பிள்ளையாராதலும், ௮டியலராதலுாகிய கோலங்கெ) 

ண்டதற்?கற்பவே யாவுஞ்செய்த லமைவுடைத்தெனவும், யாண்டு 
மிது?வ நியாயமாகக் சொள்ளற்பாலதெனவு% மேலை யோரிடத்தி 
ல் யாம் கூறி?னேமாசையல், ௮தனைபே யிண்டு ஞாபகத்திலூட்டு 
விசிரார்திபடைந்தாம். அன்றியும், சோமசுதர பாண்டியஞை ஸ்ரீசி 

வபெருமான் திருகிளைபாடல் புரிர்தகாலத்தில், அலா ஸ்ரீசொக்கலி 

ங்கப்பெருமானைப் பூசித்து வறிபட்டதும், மாமனாகலந்து வழக்கு 

ரைத்தசாலத்தில் ௮வ்வாறே வழிபட்டதும், இன்னும் பலஸ்க்தாப 

பங்களில் வழிபட்டதுமாகிய வருட் காலங்கி பில்ளேபாரது இ 

ருவிளையாடலை ஸமர்த்திக்கும் வாய்மையிற் சிறந்து விளவ் சமென் ௪. 

எமதுபிள்ளைபார் சுதந்தரரென்பதும, அலர் யனது திருவுள்ள 
தையறியப்பாடியது மெய்படி பார்க்கு ரடைகமபிக்கவே யென் 

பதும் ஸ்ரீசேக்கிழார்சுவாமிகள் திருவாக்கானே வெளிப்படு ஐ. தும. 

“என்றவருறைச்தபோதி லெழில்கொள்பூம்புகவி2௨6த - ரொன்று 8 ரஞ்சவே 

ண்டா வுணர்விலா௨மணர்தம்மை - யின்று$ருவகையெய், பாவருவகாணவா 

இல் - வென்றுமீனவனைவெண்ணீ றணிவிப்பன்விதியாலென்ரார்?? என்னு 

ம்பாடலை எப்போதுபாடியருளினர் ? ஸ்ரீசொக்கலிங்கப்பெருமான 
த திருவுள்ளத்தை எம்பிரான் ௮றிவதன் முன்ன ? அதற்குப் 
ன்னரா 1 பிள்ளையார் சிவனாரது திருவுள்ளத்தை யநிந்து, அவரது 
திருவருளைப்பெற்றே சமணைவாதில்வெல்லு மரற்றலுடையவராயி 
ன்) $மற்போந்தப।டல் ௮ஸங்கதமாகும், என்னை ? சிவஞர் தமக்கு 
ப் பின்னரருள்செயவ[பென்னும் திடத்தால் பிள்ளையாரங்கனந் து 
ntl ga கூறினரெனின், ௮ வ ௨ன?3மல், “யாவரு காணலா தில்வென்று'” 

என்பதனோடு (சிவனருலால் எனத) தமது ௮ஸ்வதந்திரம் போ.தர 

விளக்குதல் வேண்டும், ௮; ஙனமின்மபையின்) ௮வர்சுதர்சரரென்ப



௧௬௮ சித்த நதரத்காகரம். 

தே பெறப்பட்டு, அவரது திருப்பதிகத்தின்பயன் பரப்பிரயோஜ 

னமாக முடிந்தது ஷஹிச்கம். இன்னும் விரிக்கிற் பெருகும். 

இதுநிற்க, பிள்ளையார் பாண்டியனிடத்திற் சென்றருளியகா 

லத்தில் அவன் ஆஸஈமிகவெனப்பணித்தது ௮வனலுடைய பாவக் 
களருகிப் புண்ணியமோக்கிவளரும் பெற்றிமைபாலென்க. பிள்ளை 

பாரது பெருமையைக்கேட்டும், அவரது திருநாம மந்திரத்தைப்ப 

லகாலுச்சரித்,தம், அவரது திருமேனியின் பொலிவை நேரிற்பார்த் 

தும், இவவநுபவங்கணிகழ மனத்தாற் பன்முறைச்சிந்தித்து மிய 

BY VIM SI தவமதிகரித் இருந்தமையால் எம்பெருமான் தனக்குப் 

பரமாசிரியரு$ தெய்வழுமாகிய வுண்பைபோதரவே அவரை Qa 

த திருக்கோலமாகத் தரிசித்தின்புறுமாறு கேர்ந்ததென்க, பிள்ளை 

யாருக்கு ஆஸுமிட்டதேயன்றி ௮வரைத் தரிசித்தமாத்திரத்தி லி 
ரூகரங்களையுங்குவித்து ௮ஞ்சலியால் வணங்கினானென்பதுமேய 

aS வவனது தவவாரய்மையை விளக்கியது? இவவருமைப்பாரடு 

ளரசன்பக்க னிகழ்ர்தமையேயன்றி, அவன் ஸ்வாமியைப்பார்த்து 

தீ தேவரீருடைய ஊர்யாது என்று குசலப்பிரசினஞ் செய்தானெ 

ன்கையால், ௮வன் சமணசமயப்பற்று விடப்பெற்றுக் கண்டுமுட் 

டு, கேட்டுமுட்டு என்னும் பெருமுட்டுகளினின் றும்விலகி நிர்மலநி 

லையெய்தினானென்பதே நிலைக்கும். காண்பதுங்கேட்பதுமே முட்டா 

குமாயின், சைவவேடத்தவபோடு பேசுவது எவ்வளவு பெருமூட் 

டாகவேண்டும் ? அப்பிடைகள் யாவுர்கொலைஈத பெருஞ்சீரெய்த 

வேம்பெருமான் ௮வருக்குப் போருள்புரிர்ச வருட்டி.றஞ் சாலப்பெ 

ரிது! பெரிது!! பாண்டியன் ஸ்வாமியைக்கேட்டதற்கு விடையாகக் 

(கழுமலராம் பரவுமூமே) என்று ஸ்வாமிபதிலுரைத்தது ஆன்மாக்க 

ஞூடைய ஆணவா இபாசங்களைக் கழுவுமியல்பினேம் யாமெளவும், 

௮ தனால் யாமிருக்குமூர் கழுமலமாகுமெனவும், உன்னையும் மும்ம 

லச்சேற்றினின்றுமெடுத்துக் கழுவித் திருவடிக்காட்படுத்திக்கொ 

ள்ளவே யிீண்டெழுர்தருளினாமெனவும் தெரிவித்தவாருயிற்.று, ௪ 

ர்காழிக்குப் பலராமங்களிருக்கவும், ௮வைகளில் யாதேனலுமொன் 

றை முடிவாகக்கூறுமல், ௮வை ளை முன்வைத்துக் கழுமலம் என் 

பதை முடி.வில்வைக்து அப்படியே பதிகழுற்றிலுநிரப்பி விள க்கின 
மையால், ௮ரசன் ஈமது சுரகோய் நீங்குமென்பதற்கு இதுவே சுப 

சூசனையென்று மகழ்க்கா னென்பதும் போதரலாயிற்று, இவவாறு 

நிகழுமதிசயங்களில், சமணர்களுக்கு விபரீ சஞ்சநிப்பது ஸகஜந்தா



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௧௭௯ 

னாகையால், அவர்கள் யாவரும் எமது ஞானமணியாகிய ௮ருட்சோ 
மனைப்பார்த்துப் பலவாறு புலம்பிஞர்கள். சந்திரனைப்பார்த்து நாய் 

கள் குரைப்பது ஸகஜமாகையால், ௮ச்சமணர்களை யாம் காயெ 

ன் றுகுறைகூறியது குற்றமாகாது, சமணர்களேயன்றி வேறு எத்தி 

ற்த்துப் போலிப்பெரியோரேனு மச்சமணரைப்போ லெம்பிரான்மா 

ட்டு ௮பராதமிழைத்துப் புலம்புவாரெனின், ௮வரையும் யாம் வெ 

றிகொண்ட நாய்களெனக் கூசா துபேசப் பின்னிடேம் ! பின்னிடே. 

ம்!! சமணர்களது அன்மார்க்கத்தைக்கண்ட மங்கையர்க்கரசியார் 

முன்போலப்பயந்து ௮ுரசனையிரந்து ௮ச்சமணர்களைத்தடுக்கக் கே 

ட்ட்க்கொண்டாரென்பது அவரது ௮ன்பின்மிகுதியென்றே UNG 

ரம மறைந்திடவுரித்தென்ச, அதற்கு எமது பிள்ளையார் “இனருக் 

கெளி யேனவேன்றிரு வாலவாயரனிற்கவே?” ன வுறு இக. Deny oot 

அ ஸாதுக்களாகியமெய்யன்பர்க ளெப்பேதுர் திருவருட்டாரகச் 

இனிலை?பறெய்தியிருப்பர்களென்னு நிலைமையை யறிவித்தவாரயி 

ற்று. ஏவவள்வுவெற்றிகள் தம்பக்கனிபம்பினு மத்தனையுர் இருவரு 

ணடத்து முறைமையர்சக் கண்டுநிற்றலலீ யமைவுடைத்தன்றி, ௮ 

வைகளைத் தம்மவாகநினைப்பதுங் கூடாகென்பையே அவ்வருள் 

வாக்கியம் நிலைப்பித்தவாமுயிற்று. இவ்வுண்மையுப?தச௪ங்களையுணர் 

அ குணப்படுவதொழிஈது ஞானஸம்பந்தர் பதியா ? பசுவா ? எ 

ன்று விசாரித்திதிதல் தன்னுடையதாயை ஸம்ஸாரியா ? விபசாரி 

யா ? என்று விசாரிக்கும் பெரும்பாவிக்?க சிறக்கும். 

இனிசசமணர்கள் எம்பிரானாரோடு வாதுசெய்கவன்மையைச் 

சற்றுப்பரியாலோடிப்பாம். ௮வர்பானிகழ்ந்தவாது சுரவாது, ௮ன 

ல்வாது,புனல்வாது எனவிரிந்ச.து. அவற்றுள், -ரவாதில் எம்பிரானா. 

திருநீற்றுமாச்மியத்தை விளக்கினர். ௮னல்வாதில், சிவபெருமான் 

௮க்னெிவடிவினரென்பதை விளக்கினர். *ருத்ரோவா ஏஷயதக்நி*? 

என்பது ஓத்து, ௮க்கினியைக்கூறவே சிவனா.து௮ட்டமூர்த் தமும் 

போதரலாயிற்று, சிவபெருமான் பிருதிவியிற்பவராயும்) ௮ப்புவிற் 

சர்வராயும்,தேயுவிலுருத்திரராயும்,வாயுவிற்பிமராயும், ஆகாயத்தில் 

மகாதேவராயும், சூரியனிலுக்ரராயும், சக்திரனிற் சோமராயும், ஆத் 

மாவிற்பசுபதியாயும் விளங்குசன்றராரென வேதக்கூறுகன்ற வாய் 

மையும் வி.பக்தமாயிற்று, இசனால், ௮ஷ்டமூர்த்தியாயுள்ள பரனஇ 

யல்பு பிரசாசப்படுத்தினாராயிற்று, மேற்கூறிய வெட்டுப்பொருள வ



௧௭௦ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

நிச் சிற்சடபேதமாகிய பிரபஞ்சம் வேறில்லாமையால், ௮வற்றுள் ச 

த்துக்களை அடிமைகளாகவும், ௮சித்துக்களை யுடைமைகளாவும் 
கொண்டு, ௮வையியங்கவியக்கு ஞானக்கிரியாஸ்வரூபராயுள்ள ௧௫ 
ணாசாலித்வமே அ௮ண்டுக்கருதப் போர்ததென்ச, இவ்வுண்மை விள 

ங்கவே ஸ்ரீ சேக்கிழார்பெருமான் அட்டமார்த்தியைப் பொருளெனவு 

டைமையாலமர்க ௪ - பட்டதீயிடைப் பச்சையாய்விளவ்யெதன்றே” என வி 

தந் தருளினர். இனிப் புனல்வாதில் உலகழுய்தற்கான ஸம்பவக்க 
ளை வாழ்கவந்தணர்?? என்னுந் இருவாக்கால் விளக்கினர், அந்தணர், 

வானவர், ஆனின மென்னு மிவை வாழ்தலாற் புனல்விழ்தலும், இவ 

ந்ரால் வேர்தனேங்குகலும்) 8வேர்தனோம்குகலாற் நீமைபாறலும், 

திமைபாறலாற் சிவனாரது பெரும்புகழோங்குகலும், சிவனது பெ 

ரும்புகழோங்குதலா ஓயிர்களுக்குப் பிறவித் துயர் நீல்குச லுமாய 

நலங்கள் வெளிபாயினமையால் எம பிள்ளையார் திநநீற்றின்சார் 

டையும், அச்சார்பாலடையக்தக்க பெரும்பேறாகிய சவெப்பேற்றை 

பும், அச்சிவப்பேற்றினை யடையத்தக்க வேதுவின் ஸம்பவங்களையு 

ம் வெளிப்படுத்திரரென்பதே ஷிச்சதம். திரு$று மூத்திஸாதனமெ 
ன்பதும், வெபெருமான் முத்திகாதரென்பதும், முத்தியைவே 

ண்டுபவர் சவனையடைந்து துன்பநிவிர்த்திபைத் தேடுவரென்பது 

ம் (சிவாதிக்யரத்சாவளி முதற்பாகம், இரண்டாவது பாகங்களில்) 

சுருதிப்பிரமாணங்களால் நிரூபிக்கப்பட்டிருத்தல் சண்டுதெளிச. 

அன்றியும்; *அரனாமமேசூழ்க?? என்றதை ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரத்தை வி 

எக்பயெருளிஸரெனக்கொண்டு முசத்திஸாதனமாகிய இரு£ற்றையும் 

ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரத்தை.புமே கிரகித்துச் சிவத்தை யடைபத்தெரிவி 

த்த ஈலமூணர்ந்து ஸாதுக்கள் குணப்படுவரென்சக, இவ்வளவி 

லமையாது “அழ்கதியதெல்லாம்'' என்றதை உலகாயதந்தொடங்கி 

ப் பாஞ்சராத்திரமீருயுள்ள பாசஞான பசுஞான ஸித்தாந்தம் 
களை யெனத்தெளிர்து ௮வைகளையொஜதுக்கிலாமு ஈலத்தைநா 

டி.யுய்வர் பெரியோரென்க. இதனை வேறுவிதமாகவும் பிரகாசப்ப 

டுத்துவாம். எங்கனமெனின்; திருநீறு முதற்சண் விளங்கியது. ௮ 
த்திருநீறு ௮க்கனியாலன்றி யமையாதென்பதே பின்னர் விளங் 
Bug. அ௮வ்வக்னிகாரியம் நிகழ்வது அந்தணரும், வானவரும், 

ஆனினமும் வாழ்ந்தவிடத்சென்று ௮நந்தரம் விளங்கியது, இப் 

பரமதருமம் நடைபெறுவது புல்விழ்ச்த) ௮ரையனோங்கினல்ல 

தமையாதென்பது அதன்பின்னர் விளக்கியது, இவ்வளவுங் கூடி



ஆச ர்யப்பிரபாவம். ௧௪௧ 

னூலன்றிப் பாபசஷயமும், புண்ணியவீர்கஇயும், சிவப்பேறுமூண் 

டாகாவென்பது முடிவில் விளங்கியது, இதனால், திருரிற்றினை வி 

சைக்கவே அக்னிகாரியம் ௮க்தணருக்கவ௫ியஞும், ௮ந்தணர் தம.தூ 

அக்னிகாரியத்சால் திருநீற்றினை போம்பாதபோது ௮வரந்தணரா 

காமையும், ௮வ்வக்கினியைச் சிவமாகத்தெளிர்து ஆத்யாபிஷேக 

த்தா லப்பரஞ்சடர்ப்பிரான வழிபடாதபோது துக்சுநிவிர்த்தியுஞ் 

சுகப்பேறு மவர்க்குண்டாகரமையும் பெறப்பட்டன, இவ்வுண்மை 

தேர்ர்தவந்தனார் திருநீற்றினத்தரித்தலும், சிவனை வழிபடுதலுமரகி : 

யவுபர்சலங்களை யடைதலன்றி ௮வைதஇிசமாகிப இதரபுண்டா க்களை 

யும், கதத்ர?தவ?தாபாஸனைகளையுல் கைக்கொண்டு ௮வலத்தழி 

யாரென்ச, இன்னும் விரிக்கிற் பெருகும், 

இனிப்பிள்ளையார் தமது திருமுறை இருக்காப்பிட்ட கயிற்றை 

யவிழ்த்து, அக்திருரறறையைக் தமது திருக்கரத்தினன் மறித்த 

போது திருகள்வாந்றுப்பதிகம் நேர்ந்தமையா லதனையே கெருப்பி 

லிட்டனர். வேறு எந்தப்பதிகநேரினு மதனையே செருப்பிலிடத் 

தட்டின்று, தாம் திருவாலவாயின் கண் ணடத்தியவாதி லத்திருவா 

லவாய்ப்பதிசமே சேராது வேறுதலப்பதிச கேர்ந்சவிதம் யாதென் 

பாருக் கிதனா லிறைதக்கவாழுயிற்று, திருவாலவாயப்த் திருப்பதிகத் 

£னே யவவாது ஈடைபெறுமாயி னத்திருவாலவாயொழிந்த ஏளை 

ப்பதிகளுக் கமுக்பமுர் தெய்விகக்குறைவு முண்டாகுமென்பது 

போதரவே திருள்ளாற்றுப்பதிக ரேர்ச்ததெனவறிக, இதனாற் நீரு 

நள்ளாற்றுத் திருப்பதிகமே யேற்றமுடைத் தென்பார்மதமும் அழ 

க்யமாயிற்று. ௮த்திருகள்ளாற்றுப் பதிகம், “போசமார்3௪ பூண்முலை 

யாள்'' என்பதரசையால் ௮தனையுங்கொஞ்சம் பரியாலோசிப்பாம். 
அதில், உமாஸஹாயர் - விருஷ்பாருடர் - சர்மாம்பரதாரி - கோவ 

ளாவுடைபர் - காகபூஷணர் என்னும் ஸ்ரீபரமேசவரரது ஸ்வரூபல 

க்ஷணங் கேட் ப்படுகின்றது. இதில் பதியின௮ அடையாளங்களை 

யே யினிது போதருவித்தமையால், (சுரவாதிற்) போச் தவல் துவைச் 

சிவேதரமான வேறு ஒருபொருளாகமயங்குகல் கூடாதென்பதும், 

இதரசமயங்களாற்போந்த வேறு எந்தப்பொருளும் பரதத்வமாகா 

தென்பதுமே நிலைபேருயின. இதனால், சைவஷித்தார் திகள் பரம 

வத்திலுண்மமையை இதத் தவ்யஸூக்தியின்வண்ணமே அறிர்தனு 

பவிக்கவேண்டி.யது. “உமாஸஹாயம் பரமேச்வரம் ப்ரபும் த்ரிலோச 
ம் நீலகண்டம் ப்ரசார்தம், த்யாத்வாமுசிர்க்கச்சதி பூதயோறிம், ஸமல் ௪



௧௭௨ சித்தாந்தரத்தாகரம். 

சாக்ஷிம் தமஸ்: பரஸ்தகாத்'” என்னுழுபரிஷத்து மிதனைநகிறுத்தும். 
இவவுண்மை தேர்ரக்திடாத சைவப்போலிகள் தக்தமக் யைந்தவா 
றேகூறிமயங்குப. இதுநிற்க, 

பிள்ளையார் கெருப்பிலிட்ட எடு நீருகாமலிருந்தது யாங்கன 

ம? இ௫ பூததத்வசாக்திரத்திற்கு விராதமெனின், பச்சிலை மலி 
சையா னெருப்பைநிறுக அக லுலகி லுண்மையநுபலமாகலின் வி 

போதமின்றென்௪. அயிற்பிளளையார் பச்சலையினுற்றான் ௮னல்வாத 
ததை முூடிக்தனரோவெனின், ௮ப்பச்சிலை ௮அதுபோல்வகாகிய வே 

றபொருளொன்றினாற் பன் மைகெடு மியல்பின தாகலி னஃசஸப்பிய 

மென்க, திருவருளே கெருப்பினீருகாது எடுின்றதற்குக் காரணம், 

இத்திருவருள்போல்வ தொன்றும், இதற்கு மேலிட்டதொன்றும் இ 

தனாலாகாததொன்று மில்லாமையால் பூர்வபட்சிகளது பதம் பிரஸ் 

தீம். இவ்வாறே இந்தப்பிள்ளையாரிடத்தும், ஏனையா சாரிபர்களிடத் 

தும் நிகழு மற்றமாந்மியங்களையுக்கொண்டு குணப்டகிக, விரிக்கிற் 

பெருகும். 

இனி எம்பெருக்தசையார் செய்தரறாளிப புனல்வாதில் அவர் 

வைகையிலிட்டவேடு ௪ இி3ரறி நில்லாதோடுகையி லேடுகிற்கப் பாடி. 

யருவினதும், ௮ நின்றகாட்சியும் போதரவேயன்றோ ( இருவேட 

ம்) என்னுர் தலமொன்று ஸாக்ஷிகூறிக்கொண்டிருக்கின் று? இ 

அப!ன்ற பலஸாக்ஷிகள் நரல்வராசரரிபர் விஷபமாக நிலைபெறுகி 

ன்றன, ௮வை “அண்டார்பர் இி-ஈல்லூரப்பெருமணம்-மணம்வர்தபு தூர்"? 

என்பனவாதிபாம், இவற்றுள், ஆண்டார்பஈதி Bama Mh peo av 

பிள்ளையாரும், ௮ரசுகளும் அடியார்களுக்கு ௮ன்னமருத் தியதலம். 
௮டியவர்பத்தி எனவழகங்காமல் ஆண்டார்பர்தி எனலழங்குமதிசய 

ம் எம்பெருமக்க ளடியவராகாமையும், ஆண்டவராகின் றமையுமாகி 

ய வுயர்வையே விளக்கியது. இவ்வுண்மை தெரியாகார் ஆளுடைய 
பிள்ளையார், ஆளுடையவாசுகள்-ஆளுடையநம்பிசள்- ளுடைய 

வடி.கள் என்ற பிரயோகங்களை ௮ர்யகாகொண்டு மபங்குகன்றனர். 

சிவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்டமைய/லன்றோ ஆளுடையாராயினாபெ 

னல் மரபறியார் மமமென மறுத்த. உலசூயிர்களை உடைமையு 

ம் ௮டி.மையுமாகக் கொண்டாளுச் தன்மையரெனலே யமைவுடை. 

த்.து இனி, ஈல்லூர்ப்பெருமணம் பிள்ளையார் தருமணமுடி.த்ததலம், 
மணம்வரந்தபுத்தூர் வன்றொண்டப்பெருமான் திருமணக்கோலல



ஆசர்யப்பிரபாவம். ௧௪௭௩ 

கொண்டருளியதலம். இவைகளேயன்றி, “சண்ணைச்கெட்தசெய்வம் 

கோலைச்சொடுத்தத”' எனவும்; *அற்றிலேபோட்டுச் குளத் திலேதடவதல்'* 

எனவும்போந்த பழமொழிகளில், கண்ணைக்கெடுத்தது திருவொற்றி 
யூரிலம், கோலைக்கொடுத் தத திருவெண்பாக்கத்திலுமென்று ஸரீ 

ந் தரரூர்த்திகள் விஷயமாக அறியவேண்டியது, இவரிடத்திலேதா 

னே பிந்திய பழமொழியும் ஸமர்த்தனமாம். ஆற்றிலேபோட்டது 
'மணிமுத்தாஈதியிற் சவனார்கொடுத்த பொன்னைப்போட்டதும், குள 

திலே தடவியது இிருவாளூர்த்திருக்குளத்தி லதனை யெடுத்ததுமா 
மென்றறிக, இவ்வாறு பலவுளவற்றை மெப்யன்ப மாங்காங்கறிர் தி 

ன்புறுவாராக, பிள்ளையார் ஆற்றிலிட்ட திருவேட்டில் “வேர்தனுமோ 

EGS” என்றமைந்தரலத்தாற் கூனாயிருந்தபாண்டியன் அது நிமிர்க் 

தோங்கப் பெற்றானாகலின், ௮த்தகைய வருணலஞ்செறிரந்த இருப் 

பதிகம் ௮.துஎழுதியிருந்த வேட்டிளை யோக்கச்செய்ததென லதிச 

யமன்று, ௮த்திருப்பதிகத்திற் போர்த “மவேக்கனுமோங்குக'' என்னு 
ம்பகுதி பாண்டியனது கூனை நிமிர்த்தினமையால், ௮ த்திருப்பதிகச் 

திற்போக்த வேனை ப்பகுதிகளு மவர்திருவாக்கற்போந்த ஈலமெய்து 

சலினாலே நிலை?பருபினவெனல் சமதமாயிற்று, ௮வர் திருவாக்கில் 

அவை விஷயமாகாதபோது ௮வை நிலைபெருவென்பதே திண்ணம். 

ஆகலினாற்ம௬ுன ன்றரோ யாமிந்தநாலின் முூதற்கண்ணெடுத்சக்கொ 

ண்ட. “சொற்கோவும்” என்னும் திருவெண்பாவில் “முூர்கோவி-வச் இல 

போனீறெங்கே மாமறைநூருனெங்கே-யெக்தைபிரா னைக்செழுத்செங்கே?? 

எனப் பூர்வீசாக எறுதியிட்டுரைத்திருக்கின்றனர் ? பிள்ளையாரில் 

வேருகாத வேனையாசாரியர்களு மீண்டுப் படி.க்கப்பட்டிருக்சல் பா 

தகமாகாதென்ச. இனிச் ௪மணரைக்கழுவேம்றிய பகுதியை மேல் 

விசாரித்து முடிவுசெய்தோமாகையா லாண்டுக் கண்டுதெளிக. ௮ 
ந்தரம் பிள்ளையார் சொக்கலிங்கப்பெருமானை வணங்கி “வீடலாலவா 

Wer”? sr se apis Buu Hs SBA, “ura gjue gs 1 como eg crema 

ன்று முன்னையே”' எனச் தமதுசு சட்கரத்தையே விளக்கினர், ஞான 

ஸம்பர்கராயுள்ளபோதும், சச்பூர்வழுச் தாஞ்சிவஞார்க்குப் பாலபெ 

ன்பதையே யாண்டறிவித்தாமாயிற்று, பிதா பிள்ளைக்கும் தேடும் 

பெருமையத்தனையும் ௮ப்பிளளைக்கே யுரிமையாவது நைஜதர்மமா 

கையால், சிவரைது தொண்டாகச் சைவஸ்தாபனஞ்செயது। பிள் 

CON LAT IT உலகமுய்யவழிதேடியது தமது பெருமையையே நிலைபெ 

றுவித்சதாயிற்ற, பிள்ளையார் வினைக்கடாகப்பிறக்க வோருயிரா 

காபையு டி ௮தனால் வினைப்?பாகத்தை அ காக்தொழிக்குஞ் சுயப் 
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கால ஏததா சதரத்நாகரம், 

பிரயோசனமெய்தாது, ௮வவினைப்போகத்தை யுயிர்களுக்கு நுகா 

வித்தொழிததலாகிய பரப்பிரயோசனத்தைசசெய்யும் பதியாயின 

மையுமயபோத/3வ ஸ்ரீசேக்கிழார்சுவாமிகளது திருவாக்குகள் பக 

விளங்குகின்றன. அவை சராசரஙசளெல்லாஞ் சிவம்பெருககும் பிள்ளை 
யா் எனவும், “பரசமயகிராகரிதது நீறாச்கும்- புனைமணிப்பூணகா தலன்” 

எனவும், “பேறுலினுக்கெனவரும்பெரியவா”' எனவும் “அருமறைகடலை 

யெடுப்ப வாண்டதிருமுடியெதெ.து”” எனவும், “ஏழிசையும் பலசலையு மெல 

லகுச தித் மனியே - வாழவருமவா ் @T GBT 6 LD Cure son Gown io. இ 

வவாறனறி(வினையொழியப்பி௱சதுசி2ம் வேண்டீமிகதவஞ்செய்து) என 

வம (எணணிஞாிவன்பா ச மிருவினைககட்டறசின்றா) எனவும் வருவன 

்பால்வதொரு பிரபோகரும பிள்ளையா விஷயமாக ஸ்ரீசேக்கிழா£ 

நிருவாக பெறபபடாமையால், அப்பெரிபோனது அருமைநத 

ruck Homo megs கெளரவபபிரயோகசகளைக இலுஷ்டசல்ப 

oF a fulnD mitt» தாழ்ரத பொருள்களை கநபிதது விணுக்கு 

மாகதுலைபோடடு வருதும் பேயாகளது Cra song or giager 

சரறகடைகொண்டெ க தரசமொனெ 1p DI BS கு அபபமிவாரார ர 
cy 

௬ 
d. Qo pis att Noon Or (ரகம, 

பனிமய [ரது பிர பரவப். 

(௪௬௩ - og LITHO STL சு) 

பிள்ளோயார சபணாரகளைவென று மதுரையிலெழுஈ தருளியிரு 

சுகையில சீகா(நியினினறு சிவபாதஹருதயர் மதுரைககுவஈது பிளா 

ளையாடைச்சண்டு தொழுதார் பிள்ளையாரு மவரை யெதாதொழுது 

உபசரிததனா, அக்கேகின்றும பாண்டியர்பெருமான் - மங்கையர் 

ச்கரசியார் - குலசசிறையா ரிவர்களிடத்தி லரிதில விடைபெற்றுக் 

கொண்டு புறபபட்டுத திருபபரங்குன்றம - திருவாபபனூர் - திரு 

பபூவணம் - திருக்குற்றுலமுகலிய தலங்களுககெழுஈ கருளிப பதிக 

ஙகளோதிமகிழ்ஈது இராமேச்சுரஞ்சென்று அங்குச் சிலபோதுதங் 

க, அங்கருதபடியே சழமண்டலத்திலுள்ள திருக்கோணமலை- இரு 

ககேதீசசரம் என்பவைகளைப பாடிததுதித்தா. சிலகாள்கழிஈதபின 

னர் ௮வகேநின் று திரும்பித் திருவாடானை முகவிய தலங்களைத் 

தசிசிததுககொண்டு குலசசிறையாரது பதியாயெ மணமேற்குடி ப



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௧௭௫ 

வம்தடைந்தருளினார். ௮ங்கிருந்துசொண்டே பலபதிகளுக்குச் செ 

ன்று பதிசம்பாடித்துதித்மார். பின்பு சோழகாட்டுக் கெழுர்தருளி 
னார். அப்போது பாண்டியர்பெரு மானும், ஏனையோரும் வருந்தித் 

தாமுங்கூட வருவதாகக் கேட்டார்கள். சுவாமி அவர்களுக்குத் தி 

ருப்தியுரைத்துத்தேற்றி விடைபெற்றுக்கொண்டு அவர்களை Ap 

ச்ச்செய்து திரும்பிவிட்டார், பாண்டிராட்டைக் கடக்தவராகிய 9 

ள்ளையார் திருக்களர் - திருப்பாதாளீச்சரமுகலிய தலங்களை வண 

ங்கிக்கொண்டு முள்ளிவாப்க்கபைபை யணைந்தருளினர், மல்க ஆ 

று பிரவாகங்கொண்டு ஓடங்கணிலைசொள்ளாமையால், ௮வைகளைக 

சுரையி3லை நிறுக் திலிட்டு ஓடக்காராகள் போய்விட்டார்கள். பிள் 

ளையார் அடியார்களோடு கரையி9லைறின்று எப்படி. அறுஈடப்பதெ 

ன்று போசிததனர். ௮பபோது ஆற்றும்ரு அுரதகபையிலுள்ள 

திருக்கொள்ளமபூதுா என்னுசதலர2ரான் றியது. உடனே அசக்தத 
தலத்துக்கெழுஈக நளி அங்கு ஸ்வாமிதரிசனஞ் ரெய்பவேண்டுமெ 

ன்னுமாசை யுள்ளத்திற் டுபா ங்நியெழற 5521. ௮ தணலை; கரையிமீல 

கட்டப்பட்டிரு,த வோடங்களை யவிழ்த்து ஆற்றிலேதள்ளி wy amy 

சுளில் அடியவர்களை 3யேறுமபடிச்செப்து தாழுங்கூடவேறி “கொட் 

டமேகமழும்”' என்னு திருப்பதிகம் அ௮ருளிச்செய்தன 1. திருவோட 

ம் ஒருதடையுமின் றி ௮க்கரையை யடைஈதமையால், அடியார்கள் 

BS pul pws மகிழ்க தார்கள். உடனே பிள்ளையார் திருக்2௧7 யிலிலு 

ட்சென்று வணக்கித்துதித்துச் சிலகாளங்கெழுர்கருளியிகுஉ னர். 

பின்பு BAK ott OT OD) என்னும் பதியை ௮டைஈதனா. சமணர்களை 

கெருப்பி2லரின்றுவென்ற பதிகச்தையுடைய தலமாகிய வந்தத தல 

த்தை யடைந்தபோது பாடகமெல்லடி”” எனனும் வினுவுரைக் திரு 

ப்பதிகம்பாடி மகிழ்ந் து சிலபோது வைகினார். பின்பு திருக்தெவிச் 

சேரியை அடைந்து சவதரிசனஞ்செய்துசொண்டு செல்லும்போ 
ஸி GQ) ளத்தர்களூராகிய ப்போ திமங்கைசமீபித்தது அகனையறிஈத் 

மெய்யடி யார்கள்யாவரும் சவகு -தாரைமுதலிய சரவொலிகளையு 

ம், பலவாச்டெயயுழக்ககளையும், (சிருதுகள் கூறுமாரவாரக்களையு 

ம் எழுப்பி அங்குள்ள புத்தர்சளைக் கலக்கினாகள். ௮கனால், புத்தர் 

கள் வெகுண்டு தங்கள் சமயத்தலைவனாகய புத்தரந்தியோலெந்து wy 

டியவர் திருச்கூட்டத்தவர்களோடு பிள்ளையார் தங்களுடைய மட, 

அ வீதியிலே போவதுகூடாதென்று தடுத்தார்கள். ௮துசண்டு பொ 

ருூராயெ சம்பததசரணாலயர் எமது தண்டவனையுக் தீடுப்பவருள



& oT 9 சித்தாத்தரத்நாகரம், 

பிள்ளையார், சிலராளாமினபின் ௮ரதததலத்தைநீம்கித தரா 

மாகறல், திருக்குரஙகணின் முட்டம எனனுஈதலங்களைத் தரிசித.துக் 

கொண்டு ஸ்ரீகாஞ£யையடைகதார். அங்கே திருவேசமபம - இருக் 
சசசிகெறிச்காரைக்கமி - திருவனேகதர்காவதம - திருக்கசசி3மற் 

நளி யென்பனவகளைத தரிசித்துக்கெரண்டு, திருமாறமேறு - இரவ 

லலம் - திருவிலம்பய ஐழமிகரட்டூர் - திருவூறல் முதலாகிப பதிகளுக் கு 

ச்சென்று பதிகங்களோதிவண ஈ6ப் பழையனூர் இருவாலககாட 

டை தேரக்கிரடந்தார் ௮து காடைக்காலம்மையா தலையா2வுடர 

த திருப்பதியாதலால ௮தனைமிதிபபது கூடாதென்று 505 ow 

மீபததிலுளள வோரூரிமல அன்றிரவு தங்கியருளி, Y WD Is FUG. 

யே சிவனாரது வேண்டு?காளால் “துஞ்சவருவாரும்?? என்னு இருப 

பதிகம் பாடியருளினார், ௮ங்கேறின்று௩ திரூுபபாஞா-இிருவெண்பா 

க்கம், திருச்காரிகரை முதலியதலங்களை வணக$சக்கொண்டி திருககா 

ளத்தியையடைநது ஸ்ரீ கண்ணபபதேவருடைய இருததொண்டினை 

ச் சிறபபித.து பானவர்கடானவர்கள்?” என்னு திருபபழிக ௦ டிது 

திருமலை$மற்செனறு ஸ்வாமியைவணக்கிறா, பின்புமலையினின று 

மிறங்கி பொரு திருமடததிலெமுஈத ருளியிருனு காலதோறுஉ த 

ப்பாமல் ஸ்வாமிதரிசனஞ்செய்துகொண்டி சிலபோ௮ அங் துவசித 

தார். ௮ந்தக்காலத்தில் ௮ங்கிரு௩கதபடியே உததரகைலாசம - த. 

க்கேசாமம - இருக்கோகர்ணம் - இரபபநபபதம - இச திரநீலபருப 

பதமுதலிய தலங்களைவணவங்கத் திருப்பதிகங்கள் பாடியருளினூ. 

சிலகாள்கழிஈதபின் ஸ்ரீகாளத்தியைவணங்கித் திரு2வற்காடு- இ. நவ 

லிதாயமுதலிய தலங்களைவணங்கிக்கொண்டு திருவொற்றியூரைய 

டைந்து ஸ்ரீ சிவபெருமானை வணங்கித் துதித்து ௮ ஈகெழுகதருளி 

யிருக்தா. ௮பபோது திருமயிலாப்பூரில் வைசியகுலதிலகரா யெ 

முந்தருளியிரு£த சிவநேசர் என்பவர் பிள்ளையாரைத திருவொற்றி 

யூரிற்சென்று தரிசிக்குமாறு தீருமயிலையிலிருக்து இருவொற்றியூ 

வரைக்கும் ஈடைப்பரஈதலிட்டு, வஸ்திரங்களால் விசகானமிவழை தது 

சமுகுகளும் வாழைகளுமகாடடி, தோரண Want oo pF By Gary & 

ள்கட்டி, மாலைகள் தூக்கி ௮லக்காரஞ்செய்வித்து அடியார்கள் ௨ 

டன்செல்ல ஸ்வாமிஸசநிதியை நோக்கிவந்தார். ௮ப்போது ஸ்வா 

மீயும் திருவொற்றியூரைநீங்கித் திருமயிலையைநோக்கி யெழுந்தரு 

ளினார். சவசரம, சிவனடியார்சளும் எண்ணிறந்த அடியார்கள் 

சூழப் பிளளையாரெழுர்தருளிவரு மற்புகக்காட்சியைத் தூரத்தி



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௧௪௯ 

லேகண்டு அளவில்லாத ம௫ழ்ச்சகொண்டு பூமியிலேவீழ்க்.து ஈமஸ் 

கரித்தராகள். பிள்ளையார் சிவிகையினின்று மிறங்கி அவர்களை யெ 

தர்தொழுதனர். அப்போது அவ்வடியார்கள் ஸ்வாமியைகோக்கு 

எமதுபெருக்தகையே! ௮ன்பராகய சிவகேசருக்கு ௮ரியதவத்தா 

லொரு பெண்மகவுண்டாடி ஸ்ரீமஹாலட்சுமியாரைப்போல அழகு 

சிறந்துவிளங்கியது. அதற்குப பூம்பாவையென் றுபேரிட்டு, ௮ தனை 

க தேவரீருக்குக்கொடுத்துக் கலியாணஞீசெய்வித்த2ல தகுதியெ 

னக துணிஈது ஓர்ராள் தமதுசுற்றத்தார் மூகலிய பலருங்கேட்க 

“அடியேன் என்னுடைய புச்துிரியாகெ பூம்பாயையையும், என்னுடைய 
பொருள்களையும், என்னையும் திருஞானசம்பர் சமூர்த் திகளுகச்குக் கொடுத்து 

விட்டேன்" என் றுசெல்லிப் பேரறந்தமடைந்தார். இவவாறு மகிழ் 

ந திருக்கையில், அந்தப்பெண்ணமுதம் ஓர்டராள சேடியபோடு மல்லி 

கைப்ப ந்தரில் பூ க்கொய்தது, அப்பொது ௮ ங்கொருஸரப்பமிரூர் து 

கையிரஈறிண்டியத. ௮சனாற் சிவரேசர்வருக்திப் பலவிதஸாதகங்களை 

த்மமடி மு பன்றும ஓராற்ாலும் ௮வவிஷந திரும்பாமல அக்குழந்தை 

இரநதது. அதுகண்ட ௮னபார “இர்தப்பெண்ணைப் பிள்ளையாருகெ 

ன்று ஈரன் அர்ப்பணம்பண்ணினமையால் கான் இப்போது தன்புரவே 

ணடியதில் உ, இய்உடலைச்சசனஞ்செய்து பின்ளை.பார் வருமளவும் எலும்பை 

பும், சாம்பரையுஞ் சேமித்தவைப்பேன்?* என்று GSP 5 Hi அப்படியே 

கனஞ்செய்று, எ௮ம்பையுஞ் சாம்பபையு போர்குடத்திலிட்டு & 

ன்னிமாடத் தில ஸா 3வாபசாரங்களுடன் வைத்திருக்கின் ஈர். இ 

வுடையவிருத்தாஈதம் இது என்று விண்ணப்பஞ்செய்து பணி 

ந் தார்கள். இவவருமைபைக் கேட்டருளிப பிள்ளையார். மகிழ்க்து 

சிவ?2ரசைகோக்கத உமது இருமசளாரது TOL DD DGG HL SMS 

ழ் திருமதிலின்புதழ்0த கெரண்டுவாரும் சன்று கட்டளையிட்டன 

i. ௮வபல்வாேற கெரண்டுவந்து ஸ்ரீகபாலீசரது அபிமுகத்திலே 

வைத்தனர், ௮தனைப பிளளையார்கண்டு பரமசிவனது இருவருளின் 

பெருமையைச் சம்தித்துத் இருவருணோக்கினாலே (பூம்பாவாய்) ள 

ன்று அழைத்து பூமியிலே மானிடறமமெடும்சவர்கள் பெறும்பயன் ச 

வனடியார்சளுக்குத் திருவமுாட்டுதலும், அவர்க்குச்செய்யுர் திருவிழாச்சற 

ப்புகளைச் கண்சளிஞஷற்கண்டு இன்புறு சலுமேயென்பது ஸ் இயமாயின், நீ 

இவ்வுலகர்முன்வருவாம்'? என்று “மட்டிட்டபுன்னை? என்லுந் திருப்ப 

இகத்தை எடுத்தருளிஞர். அதில் ௮ருளிச்செய்த (போதியோ) எ 

ன்லுக் திருவாக்காகிய அ௮மிர்சும் அ௮வவங்கக்திலேபொருக்க, ௮.து 

தடத்தினுள்ளே சரீரமாப்ப்பரிணமித்தது. பூம்பாவை மூ கற்பா டலி
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ல்வடிவுபெற்று, இரண்டுமுதல் எட்டாவது பாடல்வரையில் பன்னி 

ரண்டுவயசடைந்து அக்குடத்திற்றானே ௮டங்கியிருந்தனள, ௮ப் 

போது பிள்ளையார் பூம்பாவையைக்குறித்து நீ குடத்தினுள்ளடங் 

இ வெளிப்படாதிருப்பது தக்ககன்று, சமணர்களும் புத்தர்களும் 

பரிகசிப்பார்கள் என்னுங்கருத்தினாற் பத்தாந்திருப்பாட்டை ௮௬ 

ளிச்செய்தார். ௮துபொருது பூம்பாவை தன்கைவெளியபேதோன்ற 

க்குடமுடை து எழுந்தாள். அதுகண்டு பிள்ளையார் திருக்கடை 

க்காப்புச் சாத்தியருளினார். பூம்பாவையைக் கண்டவர்களெல்லாம் 

முன்பும் ௮திசயமுமதிகரித்துப் பலலாறுதுதித்து வியந்தார்கள்: 

தேவர்கள் பூமாரிபொழிக்தார்கள், சிவனடியார்கள் (ஹரஹர) என் 

று ஒலித்தார்கள். சமணர்களும், பு.ச்சர்களுங்கலங்கிக் தள்ளாடி வீ 

ழ்ச்தார்கள். பூம்பாவையைக்சண்ட தக்கையாராகிய சிெவரேசர் உள் 

ளம்பூரித் து, பிள்ளையார.து திருவடிகளிலவிமுர்து கமஸ்கரித்தார். 

பூம்பா வையார் சிவபெருமானையும்) பிள்ளையாரையும் ஈமஸ்கரித்து 

ககொண்டார். ௮ப்போ து'பிள்ளைபார் சவேசரைகோக்கி இனி உம 

HY SS tow விட்டிற்கு அழை க்துக்கொண்டுபோம்என்று கட்டளை 

யிட்டனர். ௮தற்கு ௮வர் பிள்ளையாரது திருவடிகளில் வணங்கியெ 

முந்துநின்று, எந்தையே! அடிபேனது அரியபுத் திரியாகிப இப்பெ 

ண்கொடியைத் தேவரீர் திருமணம் புரிதல் வேண்டும் என்று பிரார் 

ச்திக்க, பிள்ளையார் ௮வரைகோக்கி நீர்பெற்றபெண் விஷத் தினலிற 

ந்தாள், இவளை எல்லாவுயிர்களும் பிழைக்கும்பொருட்டுச் சிவபெ 

மானது திருவருட்பிரகாசம உலகிலினி?காங்க யாழுதிப்பித்த 

மையால் நீர்சொன்னவார்ததை தசாறு என்று மறுத்தருளினார். ௮ 

துகட்டசிவ?சசர் கலங்கிப் பின்புதெளிஈ்அ பிள்ளையாரிடம் விடை 

பெற்றகன்று பூம்பாவையை வேறொருவருக்கும் விவாகஞ்செய்். 

கொடுப்பதிலலையென்று துணிவுற்று ௮மைத்துக்கொண்டுபோய்ப் 

பழையபடிக் சன்னிமாடத்தில்வைத்தனர். ௮ப்பூம்பாவையார் ௮ப் 

படியேயிருக்து சிவத்தைமேவினர். திருக்கோயிலிலுள்ளே யெழுர் 

தருளிய பிள்ளையார் சுலாமிபைவணங்கிததுதிச்௫, திதப்பதிகம்பா 

டி க்கொண்டு புறம்போந்து எழுச்கருளியிருக்தார். சில காளாயின 

பின், பிள்ளையார் திருமயிலாப்பூபையசகன் று திருலான்மியூர், இரு வி 

டைச்சுரமுதலிப தலல்களை த தரிசித்துக்கொண்டூ சிதம்பர த்தையடை 

நது சிலபோது அ௮ங்கெழுந்தருசரியிருர் சா, ௮தனையறிர்த செவபா 

தஹ்ருதயரும், சர்காழியிலுள்ள மற்றைப்பிராஹ் மணர்சளும், சிய



ஆசார்யப்பிரபாவம். குக 

னடியார்களும் ௮க்குச்சென்று பிளளையானரவணங்கிச் சீர்காழிக் 
குவரும்படி அழைத்தார்கள். பிள்ளையார் ௮தற்கிசைந்து அவர். 

ளோடு ஸ்ரீசபேசரைவணங்கி ௮ருள்பெற்றுச் சிதம்பரத்தையகன் 
று, €ீர்காழியை யடைந்து கால(தோறும் தோணியப்பரை வண; 

இக்கொண்டு எழுக்தருளியிருந்தார். அப்போது முருககாயனா்-திரு 

நீலஈக்கராயனார் முதலிய மெய்யன்பர்கள் சுவாமியையடைந்து ௮ 

வரை ஸேவித்துக்கொண்டு இனிது மகிழ்க திருந்தார்கள். 

சூசை. 

பிள்ளையார் மதுரையிலெழுக்தருளியிருர் தபோது அவரை. 

சிவபாதவிருதயர் Ly (HUG Si கொழுதனபென்கையால், அவரத 

தெய்வத்தன் மையே அ௮தற்குக்காரணமாயிற்று. பிசா பிள்ளேயைவ 

ணங்குதல் கூடாதன்றோ ₹ இதற்குமாருக ௮வர்வணங்கினமையின், 

பிள்ளையாபைச் செவபாதவிருசயருக்குக் திருமசனாரென்பது வ 

ருக்குப் பெருமையுண்டாகவேண்டி யுபசரித்தபடியாம். ௮வர் பிள் 
ளையாரை வளர்த்தபிதாவென்பது பிரஹித்தம். இதுவே பிள்ளையா 

மை ௮வர் எதிர்தொழுதாரென்றகற்குங் காரணமென்க, சிவபாத 
விருதயர் தவமிக்குடையராகலின், ௮வரெம்பிரானாருக்குச் தந்ைத 

யென்றுபசரிக்கப்பெற்றும், ௮வராலெ௫ிர்கொழப்பெற்றும் புகழெ 

users. ௮வர்மதுரையினின்றும் புறப்பட்டுப் பாண்டியர்பெ 

ருமான்-மங்கையர்க்கரசியார்-குலச்சிறையாரிவர்களிடம் விடைபெ 

ற்றுப்பிரிச்தனமென்லுங்கால், பாண்ட.யர்பெருமான் முதலினோ ரெ 

வவாருயினரென்பது யாம் கணிக்குர் தரமன்று, இன்ப௨.டி.வினராகி 

ய பிள்ளையாரைப்பிரிர்தபாது அ௮ன்னோரவசமுற்றழிர்தநிலைமை ப 
ரிதாபமென்சு, ௮ம்முழுமுதற்பிரானை ஈட்டவன்பின் நிறமும், gy ant 

தாமடைந்கவன்பினுரமு மதிகமா கையால் ௮லைமாறுதல்யாங்நுன 

ம்? ௮௯ ௮வரது பெரும்பாக்யமென் ௪. இனிப்பிள்ளையார் திருக் 

கொளளமபூதூர்ப்பதிகமோதி ஓடக்சைக் தமஅதிருவாக்கிலேநின் 

றும் பிறர்தவாணையானட.த்தினர். ஓட.க்காரரின்றி யோடத்தை நட 

ததினரென்சையால், அவ்வோடக்காரர் தாமேயாயினர், Ql aie 

னம் ₹ தயரக்கடல்சடத்தக் கோணியேதோணி, யியலுக் இருகெறிக்கோலெ 

ன்றாம்-அயனன், றடையுமருட்காழியநீய% தார்லானாபின், சடையனேர்சென் 
குறையாஙகாண்”” என்னுஈலச்தைப் பயப்பதொன் முயிற்று இதனால் 
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53/2 சித்த கரக்மாகரம், 

'பிறவிப்பெருஃ்கடனீ் துவர் £ சா-ரியை௨ன டிசேராதார் ? என்லுர் இரசு 

தறளிற்படி த், தெய்வமாவார் பிளளையாரெனலே ௮மைவுடைத்து. 

இதற்கு “இரும்புண்டநீரித் நிரும்பாதவீதெரு மினியகவுணி௰ர் விளக்கே? 

Tes gp மாத்தருரையுஞ்சான்றென்ச,இல்வுண்மையுணர்ந்தபேர் பிள் 

சாயாரைவழிபட்டுப் பிறவித்துயர்கடத்தலும், ௮அங்கனம் வ(ழிபடிம் 
ஈல் (தெப்பவிழா) முதலிய திருவீழாப்பொலிவு கண்டார்தலுமா 

9ய செயற்கரியசாரியங்கள் செய்துய்வரென்ச, இதுநிற்க. எமது 

றிய பெருக்தகையார் திருத்தெளிச்சேரியையடைந்து போதிமங் 

சை என்னும் புத்தருரையணைர்தபோது அங்குப் பிள்ளேயாரது வி 

ரதுகளாகிய சங்கு - FT MILD Sow Fis 5 WS oir பலவரச்சியங்க 

ஸம், பரசமயகோளரியார்வர்தார் என்பதுமுகலிய கட்டியங்களு 

முழங்கின. புறச்சமயக்களை பிக்க பறிவார் அப்புறச்சமயிகளை த் 

கட்டி பயெழுப்பி வாதுக்கழைத்கல் மரபென்பதனை2ப ஈதுறிவித்த 

து. ன் நியும், எமதுபிள்ளையார் பூவார் சமணமதக்கைத் தொலை 

த்தாராகையால, புத்தமார்தொல்ச்கக இவுள்ளமிகசை ஈகாரெனல் 

அமைந்தது புத்தர்கள் வெகுண்டு பிளளைபார் தமதுமடததின்வழி 

பிருதுகளோடு போதல்பொருராய்ச் கிக்கனரென்பது சூரியனை 

மேகங்கள் மறைத்தை3யமாலும் சூரிபனுக்கு மே, தாலிடை.யூறி 

ன்றி ௮ச்சூரியனொளியை அ.நுபலிக்குமுலகினர்ச் கடையூறுண்டா 

யினவாறு :ளெனையாருக்குப் புத்தர்கமிச்சலா லிடையுறுண்டாகா 

மல் அப்பிலளையாரை யணைசஈதுள்ளா அடியார்களுக்கே. இணிடயூறு 

ண்டாயினமைய நிக, சூரியனுமகும்; யாசுததுக்குமிடை3ய TM 

ஜொன்றுண்டாகி ௮ம்?மேகத்தை நீக்குதல் போலப் பிள்ளையாருக்கு 

ம், புத்தராச்குமியடையி லெழுச்து சம்பக கசரணாலயரென்னு மெய் 

பயன்ப ரப்புத்தவிருளுறைக்?சகச் செய்தனரென்ச. இருப்பதீகமெ 

மு.அுமன்பராகிய வப்பெரியோன் புத்தர்களுக்குத்தலையாய புத்தகச் 

இியின்றலையி லிடிவிமுமாறு பிள்ளையார்கொடுத் தருளிய (அத் ரமாவ 

னவஞ்செழுச்தமே) என்னும் படையைத்தாக்கசசெலுத்தி வெற்றிபு 

னைர்தது INGEN COR UIT BI தஇருவுளளப் பாங்கிருந்தபடியாம். ஸ்ரீ 

மத் ௮ப்பயசேகிதஸ்.வாமிகளும் இப்படி யேயன்றோ (தாத்தாசாரி) 

என்பவன் இடி.விழுர்திறர்கொழியக் திருவுள்ளமிசைந்தனர்? வத் 

துரோகெட் இவ்வாரான கெடுதிகளுண்டாதல் ஸாமஞ்சஸமென்சு, 

இது ஈலஞாய் முடிர்தமையினன்றோ அன்னோர் மீண்டுஞ் சாரிபுத்த 

னைக்கொண்டு வாக்குவாத முடிப்பித்துத் தோற்றுப் பின்னர்ச்கெ



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௧0/௩ 

ona gu WIT ea hGH சைவத்திற்புக்குப் பிள்ளையாருக்குக் சொண்டர்ச 

ளாயினா? இதனால், பிள்ளையார் ௮மண்வாதமே யன்றிப் புத்தவா 

தமுமுடிதது உலகை யுய்வித்தனரென்பது வியக்தமாயிற்று, 

இனிப்பிள்ளையார் ௮ப்பர்சுவாமிகளைரோக்இத் திருப்பூர் துரு 

த்திக் கெழுந்தருளிய ௮ருமையைக்கூறு.தும். இத்தலம் “பூச் தருச் 

தி பூர்துருச்தியென்பீராகித்-பொல்லாதபுலாற்றுருச்தி போச்சலாமே'' என் 

லனும விளக்கமுடையது, இச்தலத்தைநோககப் பிள்ளையார் அப்பர் 

சவாமிகளைத் 3தடிவருகையில் அபபர்சுவாமிகள் பிள்ளையாரும்; வா 
ர 2 க . . . ச ட ச் 
னையோருமறியாதபடிப் பிள்ளையான அடியவர் திருக்கூட்டத்திலு 

ட்புக்கு ௮லபேறிவருஷ் கஇவிசையைசசமகது அரீயபேறு தமக்கு 

SHO GF HO Fol go பார, த?மலிட்டா லிறுமாகது ஈடந்தனரன 
D ச . . . . உரு ? க ௪ ப 

மரு? அப்பர்ஈவாமிகளுக்கும் பிள்ளையாருக்றாம் பேதமின்ராயிலும் 

பின்ளையாடை அுப்பர்டவாமிரள் ச மநது ௮ன்புபாராட்டியது தமமி 

லலறுபாடி ன்றி விய bl, Fo), Hus 4 F Hol D சிவததைச் சத்திபாயெ 

வ/மையமமை 4 ah Bu vous பட்ட வன் புடைமை பாடு தலைகூடிச் 

சிறக்முமெனக, பிள்ளையா ருளேவிளக்க௮ம், அரசுகள் அன்பை 

விளககவுமபபாரத பதியினஅதுூ/கத௫்ரளாம். அமலார்த்திகளிரு 

வர மொழுவரிலொருவ ரயர்வுதாழ்வுகளெய்காக முடிவறிடிதய 

னோ “அ! பமாறிலு வென லேண்டாகிவிலை, பொறு தானோடூர்ச் தானிடை 

யை, மறுழ்தார்சம்-பர்சன்சிவிகைபரித்தார்இரிகுவர்2ற், அர்துஞ்சிவிகையி 

னையூர்£ து.” என்னுக்திருவெண்பாவில் வரப்மையை நிறுத்தினர் மே 

லோ? ஈல்வினையாற் சவிகையேறுசலும், தீவினையா லதனைச்சுமத்த 

அ முயிர்சளுக்கறுபவம். ஞானஸம்பச்தரை வாகீசர் சுமந்சமையா 

லன்னோர்பா ஓயர்வுதாம்வுகள் கற்பித்தலகூடாது, கூடாதபோது 

௮ த திருக்குறளிமுக்குமன் ap > அன்பின்மிகுதியால் வாசே்சர்செய் 

தது அததிருக்குகளுக்கு விஷபமாகாதெளின், அன்புடைமையால் 

வா£சர்செய்ததுபோல் பிள்ளையாரும் என்செய்திலா? இதனால், பி 

ள்ளையார் யோக்யதை வி£சடித்தமையே ௮வரைவாகீசர் சுமசததற் 

குக் காரணமெனலமையும். ௮ ங்நுன ங்கொள்ளிஜும், (மத.த்சார்சம்பர் த 

ன்சிவிசை பரித்சார்) என்பது ௮வலமாம். இனிழுடிவுக்தான் யாதெ 

னின், இருமுதல்களும் பதியினது விபூதிகளாகையால் al Soa eh) 

ல்லையென்றறிக. இஈதவிபவஸ்தையால் திருக்குறளுக்கும, அதனை 

vO bs Mus gs மற்றத்இிருவாக்குக்கு மிழு க்ருண்டாயின Aww bs, 

இன்னும் விரிக்ிற்பெருகும். மேல், சமதுகாழிவிரகர் திருவோத்தூ



௧௮௪ சித்தாந்தரத்நகரம். 

ரில் தண்பனையைப் பெண்பனையாக்கியது ௮வர் யாவுஞ்செய்யவல் 

லாரென்பதை விளக்கியது. சுட்டவெலும்பினைப் பெண்ணாக்கியது 
ம் ௮வரஅ! வல்லபமாகையால், பரமபதியாகெய அவரதுசெயல் ஆன் 
மாக்கள் அவர்பதியாந்தன்மையறிக்து பிழைத்தற்கேயாம், இத்த 
கைய வரியசெயல்கள் எல்லாம் ல்ல்லஹித் தரா யெழுர்தருளிய ஸ்ரீ 
சொக்கலிங்கப் பெருமானது திருவிளையாடல்களரகவன் ரோ உண் 
மைரால்களில் படிக்கப்பட்டி ௬க்கன்றன? சிவனொருவனேயன்றி இ 
வவரியசெய்கைகள் சீவர்க்கள் செய்யமுடியாமைசாண்க, சிவனடி 
யார் சிவனது அநுக்ரகத்தாற் செய்வாரெனின், அப்போதும் eh 
ததையதிட்டித்துச் சிவனேசெய்கின் ரெ ன்பது நிலைபெறுமேயன் 

றிவேறில்லை, சிவனோரிடத்தையதிட்டிக்தச் செய்வதற்குச் தாமேசெ 
ய்வ*ற்கும் பேதங்களுள. தாமேசெய்யுமத்தனை கனமானகாரியம் ஓ 
ரிடததை யதிட்டித்துச் செய்தலின்று, அ.திட்டிக்குமிடத்திற்குத் 
தீக்கசாரியல்க ளாங்காங்கு கடைபெறுமென்க,. அரசன் ஒருகாரியத் 
சைச்செய்தலும் ௮வன் தனது அதிகாரத்தை மந் திரிமு தலா யினாரி 
டஞ்செலுத்தி யொருகாரியத்தைச் செய்வித்தலு மொன்ருதல் யா 
ங்ஙனம்? ஆண்டவன் செயலுக்கும், அடியாரதுசெயலுக்கும் பேதம் 
வியக்தமாயினமையால், ஈமதுபிள்ளையாரதுசெயலை அடியவரது செ 
யலாகநினைப்பது பேரபராசுமாம். “*சவர்தவென்பினைப் பெண்ணெனப் 
படைத் துஞ்சார்மழல, னுவர் தபெண்ணுயிரளித் த மொட்டாதெதிர்புத்த, னி 
வர் சசென்னியையருட்டியு மு.ச்சொாழினிறுவிப், பவச் அடைத் தயிர்க் கருஞஞ் 
சொற்பனவனைப்பணிவாம்'? என்லுமான்$மூருரையை யினிதுகவனித் 
அப் பிள்ளையாரது பதிநிலைமையைக் தெளிதலே யமைவுடைத்து, 
இதனை முன்னொரு எர்தர்ப்பத்தினும் பிரகாசப்படுத்தியுள்ளேம், 
ஆண்டு்சண்டுணர்க. இங்ஙகனநிற்க, 

பிள்ளையார் ஸ்ரீகாஞ்சிக்கு எழுர்தருளித் திருவேகம்பம் - திரு 
மேற்றளி-திருமாற்பேறு முசலியவைகளைக் தரிரத்துக்கொண்டுவே 
றுபதிகளுக்குஞ் சென்றுவைடிப் பின்னர்த் திருவாலங்காட்டை, ய 
டைக்தாபென்று நாம்வியந்து துூதிப்பதன்முன்னர், அப்பிள்ளையார் 
திருமேற்றளிபில் விஷ்ணுவுக்குச் சிவசாருப்பியமளித்த மணமையை 
விசாரித்து ௮ப்புபஞ்செல்லுவோம். இவ்விஷயத்தை இந்த நாலில் 
(௫௯) வ.து பக்கத்தில் சூசித் திருக்கன்றோம், விஷ்ணுவானவர் Ray 
சாருப்பியம்வேண்டிச் செவனைகோக்குத் தவஞ்செய்கையில், செவன் 
அவருக்ருவெளிப்பட்டு நீேண்டிய ஸாரூப்பியம் எமது திருக்கு



ஆசார்யப்பிரபாவம்,. ௧௮௫ 

மாரனாகய சுப்பிரமணியன் ஸ்ரீஜ்ஞாகஸம்பர்தனை ௮லதர்த்து உன 

க்குப்பிரஸாதிப்பான் என்று ௮ருளிச்செய்.து மறைந்தருளினார். ௮ 
ப்படியே ௮து விஷ்ணுவுக்குக் கைகூடியது என்று ஸகற்குமாரஸ 

ம்ஹிதையிற் போந்தவாய்மையே யிண்டு விசாரிக்கத்தக் ஈது, விஷ் 

ணுலானவர் வேதங்களில் :ஏகேர்ஹவை நாராயண ஆஸீத்”? எனவும்) 
நாராயண பரப்ரஹ்மா தத்வம் சாராயண? பர?” எனவம் பிரதிபா 

திக்கப்பட்ட பரமரூர்த்தியாயுள்ளவர். இத்தகைய மூமைறற் ௪ 

நாராயணருக்குப் பிரஸா திககும ௮ருண்லஞ்செறிஈது விளங்குக 

றறலுடையவ/ரக எமதுபிள்ளையா£ சிறநதிரிவாரெனின், ௮வரைப் 

பரமபதியென்னாது வேறுயாவரென யாம்துணியவலமீலம்? இவர் 

பரமபதியென்பதை வேதப்பிரமாணத்கைககொண்டே. நிருபிப்பா 

ம். உபரிஷத்துக்கள் நாற்றெட்டனுளொன் ரய இருவ்ணோபறிஷ 

தீதில், 6அஷ்டாபஷ்ட ஸஹஸ்ரேத்வே சதாதிக்யா? ஸ்த்ர்யஸ்ததா”” 
என்றது முதலிய பகு களால் பதினாமுயிரம் இருடிகளது பிரஸ் 
தாபம் கேட்கப்படுகின்றது. இவவிருடியர் பதினாரவிமவரும் வி 

ஷ்ணுவை இராமாவதாரத்தில் தமக்கின் பம்2வண்டி ஆலிங்கனஞ் 

செய்துகொண்டார்களெனவும், ௮ப்போது இன்பமுண்டாகாமை 

யால், ௮வர் சருஷ்ணாவதாரஞ்செய்தபோது கோபிகைகளாகப்பிற 

ந்த அலிங்கனஞ் செய்துகொண்டார்களெனவும், அப்போதும் இ 
ன்பம் பெருகவில்லையெனவும் வெளிப்படுகின்றது. இகனால், எமது 

பிள்ளையாராகிய ஸ்ரீஸம்பந்தராதை அவ்விருடியா பதினாரயி7 வர 

மடைநது அவரது பாதஸேவையால் இன்புற்றாரெனப் பெரியோர் 

கூறுகின் றனர். பதினாருயிரம் இருடியர் என்னும் ஸங்கேதமு் இந்த 

வுபரிஷத்திலும், எமது பிள்ளையாரது புராணத்திலுமேயன்றி வே 

அிறங்குக்கிடையாது. உபநிஷத்தில் ௮வர்களைப் பிரஸ்தாபித்ததே 

பன்றி, ௮லர்களது அபீஷ்டஷித்திக்கு ஒர் மூடி வுகூறவில்லை. ௮த 

ற்குமுடிவு பிள்ளையாரது புராணத்தில் வியக்கம். இசனால், அவ்வி 

ரூடியாக்கு இன்பத்தைத்தருமாற பிரவர்த்திக்த வுபரிஷத்து பி 

ள்ளையாரது சரிததிரத்திற் பரிவஸாஈமுறலால் அதனது ஹ்ருதய 

ம் இனிது வெளிப்பட்டது. பிள்ளையாரால் அ௮வர்க்கின்பமுண்டாயி 

னமையை இவ்வுபஙிஷத்து ஏன்கூறவில்லையெனின், கருஷ்ணர்பர 

மாகவெழுந்த ௮து வேறொருவர் பரத்துவத்தை அந்தக்கிருஷ்ண 

க்குத் தாழ்வுண்டாக விளக்குவது யாங்கனம்? அதனால், அது 

வாளாரவிட்டதென்க, என்னை வேறு உபநிஷக்காற் பிள்ளையாரது



௧௮௬ சித்தாந்தரத்நாகரம். 

பரத்துவத்தை ரசாட்டாததெனின்; பிள்ளையார் அடியவர்சோலக் 

கொண்டமர்ர்கத பரிசுகண்டென்ச. இர்தரஹஸ்யங்களை யுணர்ந்ச 

பேர் ஸ்ரீஜ்ஞாகஸம்பத்தர் பதியினது ௮ருட்கோலஷார்த்தமா யுள்ள 

வரெனவறிநதின்புறுவர், இதனையொப்பாதபட்சத்தில் அவ்விருடி 

யர் தாம்விரும்பியபேறு எய்தாது ௮வலராயினரெனலமையும். (7, 

வ்வளவு ஸாமானியர்களை உபறிஷத்துப் பிரஸ்தாபித்ததும் ௮. 

மாம், நாற்றெட்டுக்குமேலும் உபநிஷத்துக்க ளுளவாசையால், ல 

ற்றுள்பாசானுமொன்றிற் கதியுண்டாகலாமெனின், ௮ந்தக்கதி ஏம 

து பிள்ளேயாரவிஷயமாக ஏனமையாது ? பூர்வபட்டகள் இனிக்க 

ண்டுபிடிக்கு முபநிஷத்தே எமக்காம் அதரவாயிடத் சகட்டில்லையா 

சையால, அ௮ல்விருடியர்க் கின்பமலங்கைகூடிய பெருமையையுணா / 

தீனா திவ்யசரிதையை அச்சிரயிததின்புறடுது ௮வல,ச்தமுங்கல் பு 

ண்ணிபக்குறைவுடையார்க்கே சிறக்கும், இசனால், பதினாயிரம் இ 

ருடியர்க்குச் சிவப்பேறுருவிய நமது குருநாகர்மான்மியம் கிருவ் 

னேபைகிஷத்தினது ஹ்ரூதயமாக முடிஈதமையால், ௮வ்வருளாளர் 
ஸ்ரீவிஷ்ணுமூார்த்திக்கு ஸாரூப்யத்தைப் பிரஸாதித் தாமென்பறும், 

௮ தனால், ௮வர் பரமபதியாயினரென்பதும் சாஸ்திரமறிந்த ஸத்து 
ககள் இணிந்து கூறும் பரமஷஹித்தாநதமாயிற்று. இன்னும் விரிம் 

கற் பெருகும். 

இனிப் பிள்ளையார் திருவாலங்காடு ௮ம்மையார் தலையானடந் 

த பதியாதனோக்கி ௮ தனைமிதிப்பதுகூடாதென அங்குத் தமதாதி 

ருப்பாதத்தைவையரமல் அகன்றது ௮ம்மையாரது அன்புடைகம 

யும், அருமையும், உலகம் ௮வைமிகமதித்து வழிபகிசற்குரியபெ 

ரூமையும் நிலைக்தற்பொருட்டு, சிவபெருமானே ௮வரை (அம்மையே) 

என்று நுழைத்தாராகையால், ௮அவரதுபெருமை அளவிடற்கரிய 

தென்௪ு, இதுவே கண்ணப்பதேவர்பாற் பிள்ளையார்கனித் தலத்தை 

விசாரிக்குமிடத்துஞ்சிறக்கும். பிதாவானவன் தன்னுடைய அரிய 

குழந்தையினது காலையெடுத்துத் தனதுசிரசலும்; முகத்திலும், 

மார்பிலும், தோளிலும்வைத்து ஸந்தோஷிக்குமநுபவ முலகினிகழ் 

இன்றமையால், அன்பிற்சிறரற்கத கண்ணப்பரை எமத பிள்ளையார் 

பரிந்து வியந்து மகிழ்ந்தனரென்க, ஞானசம்பந்தர் .௮ம்மையாரை 

யும், கண்ணப்பரையும் ௮ருமைபாராட்டியதனாற்றானன்0ர ௮வர் 

களதுபெருமை யுலகனிலைபெற்று; அவர்களை யுலகம்வழிபட வேது 

வாயிற்று ? பாணபத்திரருக்காகச் வெபெருமான் விநகுவிற்றது தா



சார்யப்பிரபாவம், ௧.௮௪ ௫] 

ழ்வாகுமோ? garg அன்புமருமையும் வெளிப்படவேயன்$றா ஸ் 

வாலி அச்திருவிளையாடல் புரிகதருளிபது £₹ இவைகளையோசித்து 

ஸாதுக்களாவார் பிள்ளையாரது பெருமையைவிபந்து குணப்படுவா 

ரென்சு. இவ்வமலதே?கர் திருமயிலையின்௧ண், சுட்டவெலும்பைப் 

பெண்ணாக்கயது அ௮ருட்சர்த்தியாதலை மேலேவிரித்தாம். men Bu 
ம், 61டு நெருப்பினீரறாகாது நிலைக்குமா என்று நமதுகலிநண்பர முன 

னே கடாயினவாறு பசுமையொழிந்து கெருப்பால(நிமதவெலுமபு 

ஈரமெய்தித்தழைத்தலும், இயமன்கைப்பற்றியவுயிர் மீண்மெதிற் 

புதுது விளையாடறும் யாக்கனமெனக்சுடாவுங்கால், அதற்கு யா 

மளிக்குமிறையைத் தமக்குககடைக்த இரையாகக்கொண்டு அன் 

ஜனோேரொதுங்குவாராக. என்னெனின்,; பஞ்சளு நீலரமுஞ்சே/ தால் 

பச்சையுண்டாகும. மஞசசூங் கரியுஞுசேடகால் பசசையுண்டாகு 

மா? ௮பபடியே மஞ்சளுஞ் சுண்ணமுஞ்்2சர்சசால் செகப்புண்டா 

கு மஞ்சளுங்கொட்டியுஞ் சேர்நதால செசப்புண்டாகுமா* எது 

எதனேடு?சர்ஈகால் எது உண்டாகுமோ அதநுவேபன்பரே உண்டா 
கும? ௮ தனால், சுட வெலும்பும், ஞானஸம்பச்தரது திறாவாக்கு 

ஞ்சேரஈது ஓர் பெண்ணாகியதென்சு. அச்சுட்டவெலும்பு வேறு 

பொருளோடு2சர்ச் சால் பெண்ணாகமா* செம்பைப் பொன்ஞைகு 

மாற்றல ரஸகுளிகைக்கேபன்றி வேறு பொருஞக்கில்லாமையே 

OF சுட்டவெலும்பைப் பெண்ணாக்குமாற்றல் பிள்ளேயாரது இரு 

வாக்ருககேயன றி வேறு எதற்குமுண்டாகாதென்க, பிவ்வையரா 

இருவருள் வடிவினராகலின், Df Us ZB திருவாக்கு யாவுஞ்செப்ப 

வலலதென்சு. அவரது திருவாக்ளுக்கு மகிமையுண்டென்பது தி 
2 9 ் : ‘ ச ஜாயின்) அகனையெடுத்து சாமோதுங்கால் ௮து பயன்றராகதெ 

ன்னைபெனின்) அவரது திருவருளையெய்தியோதிற் பபன்றருமெ 
os. ௮ரசனறு அ௮ருள்பெருது ௮ரசனது முத்திரைபைழ்கா 

ங் யொருவன்வெளிவருவகன3?ன யாதுபயன்? அவனது அருள் 

பெற்றபோகன்றோ அவ்வரசனது முத்திரை பயன் படுழ்₹ அருள் 

பெறுதலாவது அரசன் றனதுள்ளத்திலவனைத் கன்னவனெனக் 

சாடல், அப்படியே பிள்ளையார் தமதுதிருவள் ளத்தில் இவன் 

ஈமதடியவனெனக் கோடலே அவரது திருவருளைபபெறுதலாம, 
. உட்டு உட . . க க . 

௮ன்புமுறுகி வளர்ந்தபேர்க்கன்றி அவரது அருள் வெள்ள த்.திற்படி 

தல்கூடாது, இவ்வுண்மைதேர்ந்அு (பிள்ளையார் திருவாச்கையோதி' 

புத்தரர் தியின் றலையிடறிப்போகத் திருவுள்ளமிசைர்தரூளிபஸ%ப



௧௮௮ சித்தாத்தரத்தாகாமு, 
ச் சசரணாலயர் மார்மிய தைத யுணர்ச் சடங்குச, விரிக்கிற்பெருகும், 

என்பு பெண்ணுருச்கொள விசைர்தோதிய வத்திருவாக்கல் சவ 
பெரு எலுடைய அடியார்களைத்' திருவமுதுசெய்வித்தலும், அவரு 

டைய திருவிழாவைச் தரிசிததின்புறுதலுமாகிய ஈலங்களே செ.றிக 
தமையால, மூதற்கட்போரதது சங்கமவமிபாடும், பின்னாப்போக் 

தீது த வரவழிபாடிமாயின (சாவரசங்கமல்சஃளென்றிரண்டுருவினின்று 

மாபரன்பூசைசொண்டு மன்னுயிர்க்கருளைவைப்பன்)என்னும் பிரமாணமு 

மடிலைபேறாகயலு. இசனால், உயிர்களுக்கின் றியமையா,ச பெருஞசத 
பபுக ளிவையே யென்பது இண்ணம். டுவற்றின மேலாயதொரு பே 

றுமின்றென வறிததின்புறுதலே ௦ 'தெண்ணம். இவவருணலம் 

யாமெய்துமாறுகூட்டிய பிள்ளையாது பதனளேவையை விடாது 

பற்றி யீ நாமாக திரிம tj T LO ப.றறபபகுதிகளையு௦ விசாரிந்துரைப் 

பா.” 

பிள்ளையார.து பிர ரவம 

(௧௮௩) ப௩;ததொடர்ச்சி, 

ளெளையார் சொழியி லெஸ்ரநதருளி யிருக்கையில், சிலபா 

விருகயருுி) எனைய முங்கூடி ௮ன்ரையணைர்து, தேவரீர் எங்கள் 
பொருட்டு வைதிகக்கமைகம தாமகுமாறு திருக்கலயாணஞ்செட் 

து கொள்ளவேண்டுமென்று பலதரம் வணங்கி இரசக் துகேட்டுக் 

கொண்டார்கள். அதற்குப் பிள்ளையா ரரிதிலிசைர்தருளினர். ௨ 

டனேதிருகலலூரில ௮ரதணாகுலதீபமாய்விளங்கிய ஈம்பாண்டா 

*ஈுமபி என்பவரது திருமகளாரை மணம்?பசி முடிவுகொண்ழி பிள் 

ளைவிட்டார்,; பெண்விட்டாரிருவரும் ஸ்வாமியினது திருக்கலி.பா 

ன. .ிஷீ.பமான முபறகசியையும், மற்றுமாசவேண்டிய௰ காரியங்களையு 

ஞ் செய்துவருவாராயினர். சுபகாரியக் குவிர்தப்னனர் மூகூர்கத 

ம வைதது ஸமாவர்க்ககம-இரக்ஷாபக்தனம்-ரிசஇ.ய ரூம முதலிய 

வைகளை ஈடத்திஞர்கள். பின்பு ஸஙாமி இருமணக்கோலம்பொலிய 

த் திருப்பல்லக்ெ ரிது துமோகணித்துகஅகாணம் தருஈலலூருசகு 
ச்சென்று அள ' ( திருப்பெரூமணம்/ வ ன்னும் ஆலயத்திற்ப 

க்ரு BUCO TG திருப்பதிகம்பா டி.-கொணடு வெளியில்வக்து அநு 

௮ மைத்திருஈத வி9தியாயெதிருமடித்திற் Ci em Oi caiman tS x 

னா ௮தசரர்கள் ௮வ்ரைத் இருமஞ்சனநீசாட்டி ங்ல்திமாபரண



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௧.௮௯. 

எ்களாலே இருக்கோலஞ்செய்வித்தார்கள். பின்பு பிள்ளையார் உர 

த்திராக்ஷ்மாலையையும்; திருநீற்றினையுச் தாமேயெடுத் துத்தரித் தத 

இருவைகதெழுத்தினை யுச்சரித்து மகிழ்ந்து அழகுயெறவிளக்குத் 

திருவி தியிலேவந்து முத்.துச்சவிசையின்மே லேறியருளினார். ௮ப் 
பொழுது பலவாச்சயங்கள் ( முழங்கின. தேவர்கள் பூமழைபொழிர் 

தார்கள். பிராமணர்கள் வேசகோஷஞ் செய்தார்கள். பிள்ளையார் 

மூத்துக்குடைநிழற்ற முத்துச்சிந்கங்களெல்லாம் தமது திருகாமங் 

களை பெடுத்தூத எழுர்தருளிவந்தார். பூம்பர்தருக்குள் வர்தவுட 

2ன இவிகையினின்றுமிறக்டத் திருக்கல்யாண மண்டபத்துட்சென் 

று இரத்கானை ச்தின்மேல் விற்றிருந்தருளினார். ௮ப்போது ஈம்பா 
ண்டார்ஈம்பி தம்முடைய மனைவியார் பசுவின்பாஓம் சுத்தோதகமு 

2மந்திப் பின்வரவந்து பிள்ளையாரைச்சிவமாசப் பாவித்து, மனைவி 

பார் சமண்டலுவிலுள்ள நீரைவிட ௮வருடைய ஸ்ரீபாதங்களைவிள 

5, ௮ர்தத்இர்த்தத்கைத் தம்முடைய சிரசிலே புரோக்ஷித்து, உள் 

ஜம்பூரித் து, சுற்றத்தார்கள்மேலுர் தெளித்தார். பிள்ளையாருடை 

ப திருக்கரத்திலே நீரைவார்த்துத் தமது கோத்துரத்தைச்சொல்லி 
என்னுடைய புத்திரியை ஸ்ரீஜ்ஞாஈஸம்பந்தப்பெருமாலுக்குக் கொ 

த்தேன்) என்று விவாகமுகூர்த்தம்வர மணமகளைக் (கொண்டுக் 
அ பிள்ளையாருக்குப் பக்கத்திலே யிருத்தினர். ௮ப்போது திருநீல 
ஈக்கராயனார் வேதவிதிவழாது சடங்குகளைத்தொடங்கினார். வேத 

வொலியெழ வாச்சியங்கள் முழங்கத் திருமாங்கலியத்தைச்சாத்தி 

ப் பாணிக்ரொசணம்பண்ணிப் பொரியை ௮.க்இனியிலிட்டுப் பர்மாகி 
வனைத்.துதித்து. (அக்கினியாவார் பரமசிவனே) என்று திருவுள்ளம் 

கொண்டு வேத்விதிப்படி வளர்க்கப்பட்ட ௮.க்கனியை வலஞ்செய் 

து யாவருஞ்சூழ மனைவியாருடன் திருக்கோயிலுட்சென்று தமது 
திருமணத்தைத் தரிசிச்சவர்தவர்களுடைய பாசத்தை நிக்கத் திரு 

வுளங்கொண்டு (கல்லூர்ப் பெருமணம்) என்னும் திருப்பதிகம் பாடி 

யருளினார். அப்பொழுது சிவபெருமான் பிள்ளையாரைப்பார்த்து நீ 

யும், உன்து காதலியும், உன்னுடைய திருக்சல்யாணத்தைத் தரிசிக் 

கவக்தவர்கள் யாவரும் இர்தச்சோ தியிலுள்ளே புகுச்.து ஈன்மைய 

டையுங்கள் என்று ௮ருளிச்செய்து திருக்கோயிலட்பட மேலோ 

sau சோதிவடிவமாக, ௮ச்சோதியில் ஒர்வாயிலை வருக்துக்காட்டி, 

ளர். அதனைக்கண்டபிளளையார் (சாதலாடச்கசர்து) என்னு ஈமச்சிவா 

யத்திருப்பதிகத்தைப் பாடி.யருளி, அங்குவந்துள்ள யயவரையுகோ 
24



௧௯0 சித்தாந்தரத்நாகரம். 

க்கி, இச்சோதியினுள்ளே பிரவேசியுங்கள் என்று இருவாய்மலர் 

ந்தருளினார், பிள்ளையாரது திருமணத்தைச் சேவிக்கப்பெற்றமையா 

ல், யாவரும் பாக்யசாலிகளாய் ௮ந்தச்சோதியிலுள்ளே புகுக்தார் 

கள், திருநீலநக்கர், முருககாயனார், சவபாதவிருதயர்) ஈம்பாண்டார் 

நம்பி, திருநீலகண்டப் பெரும்பாணர் முதலிய அடியார்கள் தங்க 

டங்கண் மனைவியாரோடும், சுற்றத்தாரோடும் ௮ப்பெருஞ் சேரதியி 

லுட்புகுந்தார்கள். முத்துச்சிவிகையைச் தாங்கிச்சென்றவர்களும், 

மற்றைப்பரிசனங்களுச் தொழுது புகுந்தார்கள். உட்சமயிகள றுவரு 

ம், சைவ௫த்தார்திகளுமாகிய யாவரும் ௮ந்தச்சோதியினுள்ளே பு 

குக்தார்கள். யாவரும் புகுந்தபின் பிள்ளையார் தமதுகாதலியார.து 

திருக்கரத்தைத் தமதுதிருக்கரத்திற் பற்றிக்கொண்டு ௮ந்தச்சோதி 

யைவலம்வக்துபுகுக்து மறைந்தருளினார். ௮ தன்பின்னர் ௮ர்தச்சோ 

தியானது மறைந்துவீட, திருப்பெருமணமரகிய திருக்கோயில் தோ 

ன்றியது. பிள்ளையார் யாவரையுஞ் சோதியுட்புகச்செய்து தாமும் 

புக்கருளலிய ௮திசயத்தைத் தூரத்தேகண்டு ஈணுகப்பெருத விஷ் 

ணுபிரஹ்மேர்திராதி தேவர்களும்) முனிவர்களும், ஏனையர்களும் 
வருந்தித்துதத்து வாழ்த்தினார்கள், பிள்ளையாரதுபெருமை எங்கு 

ம்பரவியது. ௮வரது திருவருள்வாழ்ர் இடுக, 

சூசனை, 

பிள்ளையார் திருக்கல்யாணகோலங் சொண்டருளியது வைதி 
கமார்க்கர் தழைத்திடவென்க. (மலையரையன் பொற்பாவை வாணுத 
லாள் பெண்டிருவை, யுலகநியத் £வேட்டா னென்னுமதுவென்னேடீ, யுலக 

நியத் தீவேலாதொழிர்தனனே லுலகனைத்தும், கலைஈவின்றவான்பொருள்ச 

ள் சலங்கடுங்காண்சாழலோ)என்னும் பிரமாணபரியாலோசனையால் பா 

ர்வதியாரைச் சிவபெருமான் திருமணம் புணர்ர் தருளிய ஈலம் வெளி 
ப்பட்டது. இவவுண்மையே பிள்ளையாரிடத்தும் ௮மையும், சிவனார் 
செயலே அ௮மையுமாக, பிள்ளையாரும் ௮.துசெய்த லற்றுச்கெனின்; 
செவஞரதுசெயலுக்குக் சாரணங்கண்டாமாகையால், பிள்ளையார.து 

செயலுக்கே இனிக்சாரணங்காணுவாம். பிள்ளையார் அடியவர் திரு 

க்கோலங் கொண்டருளினமையால். ௮டியவரரவார் துறவேபெரும் 
பயனாக் கொள்வதன்றி, இல்லறத்தி லினிதமர்ந்தின்புறுதல் குற்ற 

மாசா தென்பதனையே அவரது இருமணம் வியக்சமாக்யெதென்க.



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௧௯௬௧ 

புடியவராவார் துறவெய்தலுந் தகுதியெனல்போதரவே வாதவூடி 

ள் துறவெய்தி மகிழ்வெய்தினர். இல்விருவசேயன்றி Lith & 6 BOT Cp 

த்திகள் நித்தியகலியாணமாப்பிளையாயும், திருநாவுக்கரசுகள் ஜர் 

,த்துறவாயுமியங்க) உலகம்ஈடைபெறுமாறு திருவுள்ளமிசைந்தார் 

ளாகையால், ௮வர்களதுசெயல் உலகழுய் தற்கான ௮ருள்விலாச 

ஈச முடிந்தது, ஸ்ரீஜ்ஞானஸம்பர்தரும், ஸ்ரீஸுக் கரருங் சலியா 

ஈசுந்தரஜூர் த் திகளாயும், ஸ்ரீமணிவாசகரும், ஸ்ரீவாசேரும் துறவுக் 

"காலர் சாங்கினோராயும் வர்த்தித்தலால் இருவிதகோலங்களும் சிவ 

னவழிபடுவார்க்கியல்பினமைர்கத ஈலங்களேயாமென வறியத்தக்ச 
ஐ. தறந்தவர்க்கன்றி வீடுபேறெய்தல் கூடாதென்பது இலெரதுமத 

ராகலின், ௮து அமையாதென்பதையும், இல்வாழ்வார்க்கே வீடு 

2பறெய்தல் கூடுமென்பது சிலாதுமதமாகலின், அதுவும் அமையா 

2தன்பதையும், இருவிதகெறியும் வீமிபேற்றிற்கணங்கு மென்பதை 

புமே ஆசாரியர்கள நுசெயல்கள் நில்பெறுவிச்சதன. இவ்வுண்மை 

புணர்ஈதபேர் ஒன்றிலும் மயங்காென்சக. அன்றியும், சிவபெருமா 

ன் போகவுருவமேயன்றி யோசவுருவழுங்கொண்டிருத்தலால், ௮ 

சரரியர்கள் கொண்ட இருவிதகோலங்களு மமைவுபெறும், வெபெ 

ரூமான் கொண்டருளிப போசுகோலங்கள் ௮வருட்ய பிரயோச 

னமாகாமல் பரப்பிரயோஜனமாயின துண்மையாகலின், ஆசாரிய 

ர்கள்கொண்ட விருவிககோலங்களும் ஸ்வப்பிரயோஜனமாகானு பர 

ப்பிரயோஜனமாயினமையே அ௮மைவுடைக்அு. எமத பிள்ளையார் 

தருமணக்கோலங்கொண்டு ஆச்சாபுரத்திற்கெழுர்தருளித் தருக்க 

ல்யாணஞ்செய்அகொண்டதேயன்றி அர்தக்கலியாணப்பெண்ணோ 
டுகூடி. அநர்தரம் வாழ்ந்ததில்லை. அதற்குக்காரணம் ௮வர் பசுவர்க்க 

த்திற் சேராமையேயென (௯௫) பக்கத்தில் விதர் அுள்ளேம். பூர்வம் 

ஸ்ரீசுந்தரமூர்த்திகளது திருமணத்தைச் சிவபெருமான் தடுத்தருளி 

யம் இக்தக்காரணம் நில்பெறவேயென்க. ௮ஈந்தரம் பரவையார் 

சங்கிலியார் என்னும்இவர்களை அ௮வருக்குமணப்பித்ததும் அவர் 

பதிவர்க்கத்திற் சேர்ந்தபரிசு வெளிப்படுதற்கென்ச. எமது பிள்ளை 

யாரது திருக்கல்யாணத்தைத் தரிசிக்கவர் தவர்கள் எண்ணில்கோடி 

யர். ௮ வரது நிழல்போல ௮ வரைப்பிரியாதுசூழ்ச்து எப்போதும் 

௮ வரத திருவடித் தொண்டு செய்அகொண்டிருநத திருக்கூட்டத் த 

வர் பதினாமுயிரவர். இந்தப்பதினாருயிரவருஞ் சூழப் பிள்ளையா 
பூப்பிரத௲௲ணவந்து ஆங்காங்கு எண்ணில்மகுமைகள்விளங்க ஸீ 

யங்ி அடியார்களுக் கருள்புரிர் தூ, உலகமுழுதூம் anf Baur i,



௧௯௬௨ சித்தாந்தரத்நாகரம். 

தீதுர் தெய்வமாகவமார்து இனிதெழுர்தருளுவராயின், ௮வ்வமஎ 

தே௫கர.து திருக்கக்பயாணமஹோத்ஸவத்தை எண்ணில்கோடியர்வ 
ந்து தரிசித்தார்களென்பது ஓரதிசயமோ? (வனைசமிழ்க்காழிமேவி 
யெட்டுணையு மறிவரு மசச்த€வரைவ துவை யென்றுபேரிட்டழைச்தம்-௫ரும் 

புண்டட£ரிற் றிரும்பாதவீடுதரு மினிய சவுணிய௰ர் விளச்கே) எனவும், (சாழ் 

யிலேவந்து சணக்கிலாச் வேரை,-டழியின்பத் துய்த்சவொருவனே) எனவும் 

போந்த பிராமாணங்களை யூகிக்கின், எமதுகாழிவள்ளல் முத்திய 

டை தற்குப் பக்குவராயிரும் ச முத்தாத்மாச்களை யோரிடத்திற்சேர் 
த்து அவர்களுக்குத் தமு திருவடியின்பத்தைப் பிரஸாதிக்கத் இ 

ருவுள்ளமிசைக்தே தமது திருக்கலியாணத்தை அதற்கொரு வியா 

ஜமாக்கொண்டாரென வெளிப்படுகின்றது. திருக்கலியாணத்தை 

க்காட்டிலுல் கும்புகூடுதற்கு வேறுபெரும்பிரயோஜன மூ£லஇலில்லை 

யாகலானும் ௮துறெக்கும். ௮வரது திருச்கலியாணத்தைத்தரிசத் 

த புண்ணியந்தடித்து, ௮தனால் ௮ப்2பாதே அன்னோர் முத்தராயி 

னரெனலும் ஒர் முடிவென்றறிக. இத்தகையமுடிவுகளால் பிள்ளை 
யாரது தஇிருக்கலியாணம் ௮வரது போகார்த்தமான பிரயோஜன 

மாகாமல் உயிர்களுப்தற்கான பரப்பிரயோஜாமாகவே முடிந்தது, 

அன்றியும், எமதருள்வளளல் (கல்லையூர் தலாகிய ௮ம்மிமிதித்தல் எ 

ன்னும் கலியாணம்வேண்டாம்) என்னு ஏகருத்தமைந்த *கல்லூர்ப்பெ 

ருமணம்வேண்டா?'என்னுக் திருவாக்கருளிச்செய்தமையானும் ௮த் 
திருமணம் ௮வரது இஷ்டாபத்தியாய ஸ்வப்பியோஜனமாகா தொ 

ழிக்த.து. இம்மட்டோ, ௮வர் அக்கினியை வலம்வருதலாகய ஜடாரா 

தளைசெய்யத்தாழ்த்துச் சசக்சனியாயெ வெனையேயன்ோ சோதிப் 

பிழம்பாகக்கண்டு பூசித்து மகிழ்ச் தனர்* ஜடாக்னியாயெ ௮ச்னிப 

சவான் சேதனர்களிற்படிக்கப்பட்டுத் தேவஸமுஹத்தி லொருவனா 

இன்றமையால்; ௮வனையாராதித்தல் பதியாகிய பிள்ளையார்மாட்டுச் 

செல்லாதென்க. சிவனாரதுவழிபாடுமாத்திரமே தமக்குச்சிறந்ததெ 

ன்க, அவ்வழிபாடு தம்மைத்தாமேவழிப்பட்டு உலகுக்குபகரித்தலா 

மென்றறிக, சவெபெருமானைச் சோதிவடிவினர் என்றது ௮வரது 
ஞான த்திருவுருவத்தினையேயன்றி வேறில்லை. எமது பிள்ளையாரை 

(ஞானத்தின்றிருவருவை) எனச் சேசக்கிழார்பெருமான் விதந்தனர். 
௮ தனால் சிவனாரும், ௮வருடைய பிள்ளையாராகய எமது தமிழ்வி 

ர்சரு மொரேபொருளாகி எம்மனோரது மயக்கவிருளைத் தொலைவி 

த் சவராயினர், இதனால், திருக்கோயிலுட்பட மேலோக்கிய தமது 

சேரதிவடிவத்தில் ஐர் வாயிலைவகுத்துக்காட்டி, ௮தலுள் யாவரையு



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௧௬௩. 

ம்புகுவித்.துப் பின்னுமதிற்புச ஒருவருமில்லாமையால்) சிலரேரத்தா 
ழ்த்துப் பின்பு காதலியாரோடு தாமுமதிற்புக்கு ஒன்ஞுயினர், மூ 
திற்புக ஆளில்லையென்றது ௮.ங்கருர் தவர்யாவரும், வர்தவர்யர்வரு 

ம், வர்துகொண்டிருக்தவர்யாவரும், ௮ இற்புகுந்து. Qo gin ares 

க்கவர்களுக்குப்போய்த் தெரிவிக்க தள்படையாமற் போயினமை 

யாலென்றறிக. ௮ந்தத்திருக்கலியாணத்தில் வந்தடைந்தவர்கள் (இ 

ரும்புண்டநீரிற் றிரும்பாச வீடுபெற்றார்கள்) ஆகலாலும், அது (புலிபார்ச் 
சப்போன கதைபோல் முடிர் த) ஆகலாலும் போனவர்கள் போக இரு 
நீ தவர்களுக்குப்போய்த் திருமணத்தின் முத்திவைபவத்தை யறிவி 

தீதுபகரிக்க வொருவருக்கும் கூடாமற்போயிற்று, ங்களது பிர 

யோஜன த்தைப் பெரிசாகரசாடாமல், ௮த்திருக்கல்பாணப் பேரொ 

ளியில் யாவரும்புக்கு முத்தியடையுமாறு ௮ங்குச்சென் நிருந் தவ 

ர்சளப்படி யேதிரும்பி, ௮ங்கு நிகழுமற்புதத்தைப் பிறருக்கறிவித் 

அகச் கொண்டிருப்பாரெனின், உலகமுழுதும் ௮ன்றே முத்தியடை 

ந்திருக்கும். இப்போதுள்ள வேர்க்கள் பரிபரகக்குறைவா லப்போத 

ங்குவரத் தடைப்பட்டார்கள். ௮கையால், இன்று உலகப்பிரஸக்தி 

க்டடஞ்செய்தது, (எங்கோவேயான்புகவி யெம்பெருமான்தன்மணச் தி, 
னல்கோர்பொருட்சுமையா ளானேனேல், இககேகின், ருள்வருக்தவேண் 

டேன் றடைப்பட்டேனாதலினிர், சாள்வருஈச வேண்டுன்தேனால்!' என் 

னு மரியவாக்யெத்தை யூகத்தவர்க்கு உண்மை விளங்குமென்க, ௮ 

டையாதவர்கணிற்க, அடைந்தவர்கள் (சணச்லொச்சர்) என்.றுபடி. 

க்கப்பட்டனர். அன்றியும்) (கொள்ளைகொள்ளவீதெவிக் கூற்றைப்பிட 

ர்பிடிச். ஐ.த் - தள்ளுர் இிருஞானசம்பச்,சா) என்று மேலோர் வியந்திருக்கி 

ன்றமையால், எம்பிரானூாது இருக்கலியாணவைபவ மெத்தன்மை 

யினது என்னுமருமையை யாம்வியக்குர்தரமன்று. இச்சிறியபெரு 

ந்தசையாரது அருள்விலாசத்தை ஒருவாறு ஈண்டநுவாத முகத் 

தானே யாமெடுத்திசைத்தேம். இவரோடு சமயாசாரி.பர்கள் என்று 

எண்ணப்பட்ட ஏனையமூவரது ௮வதாரஸந்தர்ப்பக்சளையும் ௮வர் 

களைப்பற்றிய லெ முக்கெபிரமேயங்களையும் ஆங்காங்கு யாம் பிரஸ் 

தாபித்து, இர்கால்வரும் பரமபதியாகிய சிவாவதார ரூர்த்திகளென 

வே நியாயவாயிலாக நிரூபணஞ்செய்தோம். இவர்களைப் பதியின.து 

விபூதிகளெனக்கேட்டு உள்ளம்பொரு.து புலம்பியபடிறர் நாணித் 

தலைகுளியுமாறு (ஞானபேதகிளக்சம் - ஞானபேதத்தெளிவு - ஞா 

னபேதத்துணிவு - ஞானபேதவிஏக்க நியாயரக்ஷா£மணி) முதலிய



௧௯௪ சித்தாந்தாத்நாகரம். 

சிறு ரால்களை எமதுபேராலும், எம்மவர்பேராலும் வெளியிட்டுப் 

பிரகாசப்படுத்தினேம். அன்றியும், செலபத்திரிகைகள் வாயிலாகவு 

ம், பல பிரஸங்கக்களின் வழியாகவும்) வேறுபலபல ஸாதகங்களின் 

மூலமாகவும் ௮ன்பர்மனங்களிதூங்க ௮வ்வாசாரியர்களது அருட் 

ue sr ae, ௮வர்பெருமை யாவருள்ளு நிலைபெற்றோங்குமாறு உர 

ம்படச்செய்தோம். பிள்ளையாபதுபெருமை வேதபடிதமாயுள்ளதெ 

ன மேலே நிரூபித்தோம். இனி ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்திகளது பெருமை 

பும் வேதபடிதமாயுள்ளதென இனிது விளக்குதும். வேதத்தில், 

“கேசி விஷமைபாத்ரேண யத்நத்ரேண பிபத்ஸ்ஸூஎன்லும்வசனம் பி 

ரகாடிஃகின்றறு. இதற்குக் கேரிபாயவென் உருத்திரனாகிற பாத்திர 

த்தால் விஷத்தைப் பானம்பண்ணினார் என்று பொரூளுண்டாகிறது. 

சிவபெருமானை வியாமசேசர் எனவும், இரணியகேசர் எனவும் வே 

தங்கள் கூறஇின்றன. அதனால், சிவனைக் கேசியென்றது அமையும், 

அவர் உருசுதிரனாமிற பாத்திரகதால் விஷத்தையுண்டார் என்றது 

உருச்திரன் விவற்ைக கையிலேகதிரிற்க, அதனை வாங்மியுண் ட. 

ருஸினார் என்று பொருள்பயக்கும். விஷரான து தேவர்க்களைத் துர 

தீதி ஹிம்ஷஹித்துக்கொண்டி.ருக்தகசாலையில் அம் தலிஷக்தை யெடுத் 

அக்கொண்டுவரும்படி நிலைக்கண்ணாடியில் வெளியாயெ தமது இரு 

வழகின் வடி வினராகிய சுந்தரா ததிகள் என்னும் ௨உருத்திரரைச் 

சிவபெருமான் அனுப்பியருளிஞர். ௮வர் ௮ப்படியேசென்று ௮த 

ளைக் கொண்டுவந்து சிவனாரூக்களிததார், சந்தரறர்ததிசள் ஷ் 

தைச் தாங்கிவர்.து கொடுக்தமையாஷ், அவர் ஆலாலசுந்தரராயினர். 
இதனால், சுந்தரரூர்ச்தியே உருத்திரர் என்று வேதத்திற் படிக்கப் 

பட்டவராயினர். சிவனாகிய உருததிரருக்கும் இவருக்கும் பேதமில் 

லையாகையால், இவரை உருக்கிரன் என்றது அமையம், இவ்வாலா 

லசுந்தரசே சுநதரரூர்த்திகள் என அவதரிச்கமையால் சைவசம 

யாசாரியராகப்போகத அபபெருந்ககையாரைப் பரமபதியெனல் ௮ 

CUDA DL. BSI, 

உரிமைசவுச்தரியளி3 தசடையர் சகொமணிரூடாமணியென்றோது, மரிய 

சு தர்மூலர்களிந்சடையனாரெனும்பெயரோனர்க் லன், பிரியமுடனில்லறத் 

தினியற்கைஉழுவா இயற்றும்பெற்றியாளன், றருமகவின்மைபினான்மெய்தளர் 

ச்துசிவனைக்கரு இத்தவஞ்செய்கன்றோன், 

மனைவியிசைஞானியொமெணங்கமழ் மென்மலரணையில்வ இர் துகெஞ்ச 
ம், கரிவினொரமகப்பேறிலாமையினைக்குறிச தருகிக்கமறுவகாலைப், பனியிஞு
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ளோடகற்றிடுவெம்பகலவன்றன்ரெணம திர்பட்டபைங்கூழ், ஈனிசழைப்பரு 

இல்பொழிர் சசெனவொளிர்சோ தியிவிருவர்சாப்பண் மாதோ. 

அன்றரவிமதியிரவிவாரமுத்திரத்தினிரெடர்சேவயவோரை,மூன்றுவயதொ 

மெதலைபற்பலபூடணமிலங்கமுச்சட்டேவன்,ரோன்றினனென்றுளஎம$ழகச் ௮௪ 

டையஞார்காத்தெடுச்துத்தோளிற்சேர்த்தார்,வான் ருமென்மலர்சொரிச் துவ 

ளவார் துந்துமிமுழச்குவானோரார்ச்தார். 

என்பன திருராவலூர்ப்புராணச் செய்யுட்கள். இப்படியே, வா 

செவடிகள் வாதஷவூரடிகள் என்னும் ௮மல மூர்த்திகளும் வேதப. 

டி தராயுள்ள ஸந்தர்ப்பக்களை ஆங்காங்குக்கண்டுணர்க:' இவர்கள் 

சமயகூரவர் எனச்சிறந்தபடிச் சமயசடர் எனச் சிறந் சவர்களே ௮ 

அபத்துமான்று நாயன்மார்களாம். இர்ராயன்மார்கள் அடியவர்கள் 

எனவுஞ் சிற் திருக்கின்ருர்கள். சைவசமயம நிலைபெறுமாறு ஆண் 

ரியத்தன்மையை விளக்கவக்தவர்கள் கால்வரும, சீடத்தன்மையை, 

அல்லது அடியவர்தன்மையை விளக்கவந்சவர்கள் அறுபத்து மூவ 

ருமாம். அறுபத்துமூவராகிய திருக்கூட்டத்தில் ஆசாரியர் நால்வ 

ருள், மூவர் ௮டங்கியிருக்கின்றனர். ௮வர் ஆளுடைய பிள்ளையார் 

அளுடையவரசுகள, ஆளுடையசம்பிகள் என்னும் மூவருமாம், ஆ 

ளஞுடையவடிகள் அத்திருக்கூட்டத்தில் ௮டங்காது நின்றனர், ௮ 

சாரிய வகுப்பிலடங்கெ நால்வருள் ௮டியவர்வகுப்பில் மூவரே ௮ 

டங்கினர். ஒருவர் ஆசாரியவகுப்பிலேயேயன் றி அடியவர்வகுப்பில் 

வந்து சேராராயினர். நாயன்மார்களாகிய அ௮டி.யவர்வகுப்பில் இவர் 

ஏன்சேரவில்லையெனின், ஸ்ரீ சுந்தப மூர்த் திசுவாமிகள் தருத்தொண் 

டத்தொகையில் இவசை யெடுத்தோதாமையினாலென்று இலர் கூறு 

வா. அவர் ஏன் ஒதவில்லையெனின், ௮வரதுகாலத்திற்கு இவர் பின் 

னிட்டவராகலாம், அசையால் ஐதுதல் யாங்கனமெனப் பஇில்விடுப் 

பர், ௮துகூடாது, சுந்தரமூர்த் திகளிலும் முற்பட்டவரும், Lave 

லோசப்பெற்ற திருத்சொண்டதச்தொகையி லெண்ணப்பட்டவருமா 
கய ஸ்ர வா€சவடிகள் நரிபரியாயே திருவிளையாடஓயும் அவர் கர்தி 
சணத்தலைவர் திருவவதாரமென்பதையும், “ஈரியைப் பரிசெய்குவானும்?? 

என்றும்; “குடமுழகர் தீசனைவாசகனாக்கொண்டார்”? என்றும் தமது தே 

வாரத்திருப்பதிகத்தில் துதித்திருக்கன்றனர், வாதலூரடிகள் சுந்தர 
மூர்த்திகளுக்குப் பிற்பட்டவராயின், ௮வ்வாதஷரடிகள.து மை 
யாகிய நரிபரியானவிஷயத்தை அப்பர்சுவாமிகள் கூறியது wae 

னம் ? இதனால், சுந்தரமூர்த்திகளினும் வாதலூரடிகள் முற்பட்டவ 

ரென்பதே அணிவு, யின்) ௮வ்வாதலூரடிகளைச் சுர்தரமூர்த்தெ



௧௬௭௬ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

ளோதாததென்னையெனின், ஒதாமைகொண்டொரு தாழ்வுமின். 

ன்க. எங்கனமெனின், ஸ்ரீச்ச்தரமர்த்திகள் தமது தாயுந்தந்தைய 
மாகிய இசைஞானியாரையும், சடையனாரையுர் திருத்தொண்ட 
தொகையில் எடுத்தோதினர். ௮வர்களையெடுத்தோதியதற்கு ௮வா 

கள்பானிகழ்ந்த திருத்தொண்டின்பெருமை யாது? ௮ச்சுந்தரமூ। 
தீதிகளுக்குத் தாயுக்தந்தையுமாக ௮வர்கள் றக்தமையேயாம். இ 
கனமாக, ஸ்ரீ ஸம்பந்தப்பெருமானுக்குத் தாயுந்தந்தையுமாகச் ௪ 

றந்த பகவதியாரையும், சவபாதவிருதயரையும் ௮த்திருத்தொண் 

ட,தீ தொகையில் ௮வரெடுத்தோதாமை யென்னை ? ௮வர்களோதப் 

படாமையால், அவர்களைத் தாழ்ஈசவர்களெனல் கூடுமோ? அவர் 

கள் தாழ்ந்தவர்களாயின்; :பிள்ளையாரது திருமணத்தில் (இரும்பு 

ண்டமீரிற் நிரும்பாசவீடுபெறுதல்) சேருமோ? இவர்களேயன்றி, 

அத்திருமணத்தில் வீடுபெற்றவர்கள் எண்ணிறந்தவர்களன்றோ ? 

அ௮வ்வெண்ணிறக்தவர்களோடுதா னன்றோ திரு£லகக்கர்; திருநிலக 
ண்டபாழ்ப்பாணர் முதலிய நாயன்மார்களும் வீடுபெற்ருர்கள் ? தி 
ருத்தொண்டத் தொகையிலோதப்பெற்ற திருநீலகக்கர் முதலினோ 
ரும் ஆண்டோதப்பெறாத ஏனையோரும் பிள்ளையார.து திருமணச் 

தி லொரேகாலத்திற் சமமுத்தி படைநக்தாராகவும், இருதிறத் தவரு 

ள் யாம் தாரதம்யங் காணுமாறெக்கனம்? எண்ணில்கோடிபே ர 

ண்மை முத்தியடைந்தாராகவும், ௮வர்களையெல்லாந் திருத்தொ 

ண்டத் தொகையில் எடுத்தோதாததென்னை ? அன்றி, சம்பந்தசர 

ஞலையரு மத்திருத்தொண்டத்தொகையி லெடுத்தோதப்பெறருததெ 
ன்னை ? இவர்கள் யாவரும் சுந்தரமூர்த்திசுணமிகளுக்கு முற்பட்ட 

வர்களேயன்றோ ? அவருக்கு முற்பட்டவர்களும், முதல்வன் நிரு 

வடியின்ப மெய்தினவர்களுமாயெ ௮ன்னோர் திருத்தொண்டத்தொ 
கையிற் பெறப்படாமையாதுண்டாகும் இர்மானமே ஸ்ரீமாணிக்கவா 

சகசுவாமிகளைத் திருத்தொண்டத்தொகையில் எடுத்துத் அூதிக்சா 
மைக்குண்டாகும் முடிவாயின தறிக, 

பிள்ளையார.து திருமணத்திற் றிருவடிப்பேறெய்திய ௮டியவர் 
களோடு வாதஷூரடிகளையும் ஸமமாக்குதல் யாங்கனம் ? வாதஷூடி. 
கள பிரஸித்தி ௮வர்க்கல்லாமையாலெனின், அறுபத்துமூன்று 

நரயன்மார்சளில் யாவரும் ஒரேவிதமான பிரஹித்தி ௮டைர்திருக் 
இன்றார்களா ? உள்ளநிலைமாத்இரமேயன்ஜோ யாவருக்கு மொத்திரு 
ந்தது ? ௮ல்தொன்றினைநோக்ே அவர்களை யோரினமாக்கனர்



அசார்யப்பிபாவம், ௧௬௪ 

நமது பெருமானெனவறிக, இவ்ண்மையை யூடுக்கின், வாதஷ்ரடி 

களை ஏனையடியவோடு ஸ்மம்பாரகீக்மிகல் யாங்கனமெண்னு மாச் 

ங்கை ஈூிக்கும், சிவபெருமானுடைய இ௫வடி மின்பமெய்து தல் சர் 

தையொருமைப்பட்ட செர்கெறியினர்க்கேயென 'வேதாதிகண் மு 

ழங்கலால், முத்தாத்மாக்களிடத்தில் மஇமையைொரதிர்பார்ப்பது ௯. 

டா. முருகநாயனார்-உருத்திரபசுபதிராயனார் என்பவர்களடைந்த 

பிரஹித்திகள் யாவை ? சித்தேகாக்ரமே அ௮வர்கள்பாற் சிறந்த மக 

மையாயினமையால்,; ௮வர்களிடத்தி லொருமகிமையுஞ் இறக்கவில் 

லையென வுள்ளத்தழுங்குதல்கூடாது. ௮வர்பால் மகிமைகள் சற்ந்தி 
டமாட்டாவென்பதும் முடிவன்று, இவசியகம்நேரின், அவர்பால் 

எல்லாமகிமையும் நிசழுமென்ச. இந்தவுண்மை நோக்கங்கண்டவர் 

கள் திருச்தொண்டச் தொகையில், வாகுவூரடிகளை மாத்திரமேயன் 

நி ௮ரேகம் சவனடியார்களையுந் தம்பிரானரோழ ரெடுத்தோதவில் 

லையெனத் தெளிலார்களாகையால், ௮வர்கள் திருத்தொண்டத்தொ 

கையில் வாதவூரடிகளை ஏனெடுத்தோதிலர் வன்றொண்டப்கெருமர் 
னென்றெழும்வினாவின் மயங்காரென்க, எமதன்னையாமெ எ 

வதியாரை ௮வரெடுத்தோதினரா * மாதினியாரையும், புழை வ 
மெடுத்து வாழ்த்தினரா? சிவகோசரியாபை எடுத் துப்புத் 

இவ்வாறு எண்ணியெழுதுவதென்ருல் கணக்கிட்டுமுடியாதே, தன்னே 

சரய்ப்பணிவார், பரமனையேபாடவொர், சித்தத்தைச்சிவன் பாரே 
தார் முதலியபருதிகளில் எண்ணிறர்த ௮டியார்களடங்கின ராகலி 

ன், வாதவூரடிகளைத் திருக்தொண்டத்தொகையிற் சேர்க்காமை 

கொண்டே சாம் சகவலுறுதல் ௮ஸங்ககமென்க. 

வாதவூரடிகளை அசாரியமூர்த்திகளென்று நாம் ௮ங்கேரித்த 

மையால்) wat அதிகபிரஹித்தராயிடுதல் ஹித்தம். இப்பெருஞ் 

சராளசைத் திருக்தொண்டத்தொகையிற் சேர்க்காதது குறைவெ 

னின், குறைவாகாது. அதனை விளக்குதும். திருத்தொண்டர்க ளறு 
பத்துமூவருள் ஞானஸம்பந்தர் முதலியமூவரும் பதியினது விபூதி 
களும், ஏனையோர் வெகரணமெய்தியவர்களுமாம். இவ்வுண்மை 

போதரவே இவர்களோடு நாலாவது புருடராகப் படிக்கப்பட்ட வா 

தவூர்வள்ளல் ௮றுபத்.துமூவரு எடங்காராயினர். ௮டங்கிவிரிவா 

ரெனின், நால்வராசாரியர்கள் பதியினது மூர்த்தங்களென்பது கெட 

ம். இவ்வாசாரியர் நால்வர்தம்முள் ஒருவர் பசுவர்க்கமாகெய ஏனைய 

சாயன்மார்குழுவிற் சேராதொதுங்னெமையால், ௮து ஏனையாசார 
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௧௯.௮ சித்தார்தரத்ராகாம், 

யாகளையும் பசுவர்க்கத்தினின்று வேறுபடுத்திவிட்ட 2. திருவிளை 

யாடற் புராணத்தில் தேவியாருக்கும், இளையபிள்ளையாருக்கும், ஈ 

ர் தியடிகளுக்குஞ் சிவபெருமான் சாபமிட்டருளி மூத்தபிள்ளையா 

ருக்கு ௮ச்சாபத்தை யிடாராயினபெனத் தெரிவித்திருக்கெ றது. 

ஏன் அ௮வருக்குச்சாபங் கொடுத்திலரெனின், அவருக்குச் சாபந்த 

ரின், ௮து தம்மையேகொடருமென வாளாவீடுத்தனரெனவும் விள 
க்கியிருக்னேறது. கணபதிக்குச் சாபம்பலியாமையும்) தேவி-ஸ்கர் 

தர் முதலி3னோர்க்குச் சாபம் பலித்தமையுமாகிய பிரமேயத்தையோ 

சிக்கும்கால் கணபதிமாத்திரமே சவனாருக் கபேதமும், தேவிமுத 

லினோர் பேதமுமாயுள்ள வரெனக்கொள்ள இடஞ்செய்கின்றது, இ 

து ஸர்வாஸங்கதமாகையால், இதற்கு வேறுஹே துவிருப்பதே யோ 

சிக்கத்தக்கது. தேவிஸ்கந் தர்களைப்போல விராயகருஞ் சாபமேற்பா 

ரெனின், அவர்பால் பசுத்வமே நிலைக்கும். ௮ப்போது அவர் பதி 

யினது ௮வதாரமென்பது கெடும். ௮தனால், தேவிஸ்கர் சவிநாயகர் 

கள் மூவரும் பசுவர்ச்கத்திற்ரானே எண்ணப்படுவர், இவர்களுக் ௧ 

திஷ்டானமாகிய சிவமும் பசுவாயி௨த்தட்டில்லை. இத்தகையவஸங் 

சம் நிகமாமைப்பொருட்டே விநாயகர்பால் சாபமேழுமையாகிய 

வாய்மை வெளியாகியது. விரசாயகரும், தாமுமொன்றென்பதைச் இ 

வபெருமான் வியக்தமாக்க விட்டனர். இதனால் இவனாருக்குச் சாப 

மேமுமையும், ௮வரில் வேருகாகவிரரயகருக்குச் சாபமேரறாமையு 

ம், ௮வர்களோடு வேறுபடாத ஸ்கந்தர் முதலினோருக்குச் சாபமே 

ரூமையுமாகிய நலமே அறியத்தக்கது. தேவிஸ்கந்தர்கள் சாபமேற் 

ருரென்பது சொன்மாத்திரமேயாம். ௮ன்னோர் சாபமேற்ராரென்ப 

௮ நாடகமன்றி வேற! என்னாவது? சவசாத்திரோபதேசத்தின் பெ 

ரமையை யுயிர்களுக்கு விளக்குதற்குப்போர்ச பதியினது திருவி 

ளையாடல் ௮.தூ என்பது ஷஹித்தமாகையால், பசுதர்மாரோபணம் 

$தவிஸ்கந்தர்களிடம் படிக்கப்பட்டது குற்றமாகாது. இவ்வுபமா 

னமே பிள்ளையார் முதலிய மூவரும் ௮றுபத்துமான்.று நாயன்மாரு 

ளெடுத்தோதப் பெற்றமைக்குக் காட்சியாய்நின்ற ஸாட்ஏியாயிற்று. 

விராயகப்பெருமான் சாபமேற்காமைபோலன்றோ மணிவாசசப்பெ 

ருமான் திருத்தொண்டத் தொகையிற் சேராராயினர்? சாபமே 

ற்காதுறின்ற விநாயகரதுஸ்தாஈத்தில் ஸ்ரீவாசகப்பெருமான் நின்ற 

மையால், ஆசாரியர்களது தெய்வத்தன்மைபோதரவே திருத்தொ 

'ன்டத்தொகையில் அவ்வாதஷூரடிகளைத் தம்பிரான்றோம ரெடுக்



ஆசார்பப்பிரபாவம். ௧௯௯ 

தோதில ரென்சு. £வர்களைப்போலச் சாபமேற்றருளிய தேவிமுதலி 
னோர் சீவர்க்களாகாவாறு ராயன்மார்களிலெண்ணப்பட்ட பிள்ளை 

யார்முதலினோர் நாயனமார்களாகயே அ௮டி.யவராயினதில்லை. ௮ன் 

னோர் அடியார்போன்று ஈடித்தாரென்பதேதுணிவு. பிள்ளையார்மு 

தலிய மூவரையும் பதிவர்க்கத்திற் படிப்பதற்காதாரமாகவே வாத 
வரடிகள் திருத்தொண்டத்தகொகையிற் சேராமை யுணர்ந்தவர்கள் 

இனிம௰ங்காரென்க, விரிக்கிற்பெருகும். இ.துறிற்க. 

விஷ்ணுவானவர் பிருகுவினது சாபத்தால் பிறக் தூழன்ற 

நாடகமாமோ வெனின் , அதுகூடாது. ஏனெனின்; Dh G TLS « வி 

ஷ்ணு ஓாபசு, பசுக்கள் கர்மாதீனமானவர்கள். சர்மவசபபட்டவர் 

களது செயல்கள நாடசமாகமாட்டா. விஷ்ணு பசுவன்று பதியெ 

னின், பதிக்குப் பசுவினது சாபம் ஏறமாட்டாதாகையால், பிருரு 

வாகிய பசுவினது சாபமேற்றுழன்ற விஷ்ணுவைப் பதியென்று a 
nag பரியாசமென்ச. நிராலம்போபறிஷதது விஷ்ணுவைப பசு 

வென்றே கூறுகின்றது, விஷ்ணுவைப பதியென்று மயங்குவார்கோ 

ளிரிய 8இராமதத்வ தீபிகையினத அபாசவிஎக்கம்'? என்பதொன் 

று இரண்டுபாகங்களாக யாமவெளியிஷிவித்த இல், ௮வர் பசு சன்ப 

அ இனி பரிஷ்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றஅு. இவற்றை ஸாதுக்கள் சு 

ண்டு ஸந்தோஷியாமற்போகார். இனித தேவிமுதலினார்க்குச் வென் 

சொடுத்தசாபத்தை யோச௫ிப்பாம், சிவன் பதி, தேவி அப்பதியில் 

Camas அதன சக்தி, சிவலுந்சேவியும் ௮பேதமாயினமையா 

அம், சாபங்கொடுக்கவுமேற்சவு மிரண்டுபொருள்கள் கேசப் படா 

மையாலும், சிவன் சாபங் கொடுத்ததும், தேவி ௮தனையேற்றதும் 

நாடகமென்றது நிராக்ஷேபம். ஸத்துச்சிக்தானக வடி.வினராகச் 

சிவ௫க்தி ஸ்கந்தர்களை விசாரித்தவர்க்கு எமதுபோதம் இன்பத்தை 

ததருமென்க. இங்கனநிற்க. 

இனி சகாயனார் என்னுஞ்சொல் ? நாயனுமடிமையு சாட்டியதாகு 

ம்.என்னுமாதரவின்படி.த் தலைவன் என்லும் பொருளையேதரலால் 

(நாயன்மார்களாகயெ அடியவர்) என்று மேலெழுதியதிழுக்காமெனி 

ன், ௮ங்கனமாகாது. அறுபத்துமூவரும் ௮வரைவழிபடும் எமக்கு 

சாயன்மாராயினதன் றிச் சிவஸந்நிதியில காயனாராயின தில்லை, உல 

கத்தவர் தம்மை வநிபடுதலர்ல் நாயன்மாரும், தாம் சிவனைவழிபடு 

தலால் அ௮டி.யவருமாகவப்பெரியோர் துதிக்கப்படுசன்றனர். இத



2.00 சித்தாந்தரத்நாகரம். 

ல், எமதபட்சம் வேரூன்றிப் பொலிவெய்தியது, அற்றேல், திரு 

ஞானஸம்பத்த மூர்த்திகாயனார்-திருநாவுக்கரசு நாயனார் - ஸ்ரீ சுந்த 
ர மூர்த்திசாயனார் என்றுவழங்குவது தவறெனச் சிலர்கூறுவதென் 

னெனின்; ௮.தனை விளக்குதும். பிள்ளையார் முதலியமூவரையும் கா 

யனார் என்று கூறுவார் ஸ்ரீமாணிக்கவாசகரை நாயனார் எனக்கூறும் 

வழக்கின்று, ௮ஃது என்னை? அவரை மாணிக்கலாசக சுவாமிகள் 

என்றே கூறிவருகின்றனர். இதற்குக் சர்ரணம் சொற்றிலர். ௮றுபத் 

துமூன்று நாயன்மாருள் மாணிக்கவாசகர் சேராமையால்) அவரை 

நாயனார் என்பது கூடாதெனின், ௮வவறுபத்துமூன் றுகாயன்மாரு 

ட்சேர்ந்த காரைக்காலம்மையார் - மங்கையர்க்கரசியார் - இசைஞா 

னியார் என்னுமிவர்களைக் தனியே பிரஸ்தாபிக்குங்காலங்களில் காய 

னார் என்னும் பட்டஞ் சிறவாமையால் அது நிரஸ்தம். மாணிக்கவா 

௪௩ பனார்என்பது செவிக்குச்சுவைப்படாமையால்,௮வரைச் சுவா 

மிகள் என்றதெனின், திருஞானஸம்பந்த மூர்த்திசாயனார் முதலிய 

ன எமது செவிக்கும், ஏனையோரது செவிக்குஞ் சுவைப்படாமை 

யால்), இவர்களை நாயனார் என்றே கூறவேண்டுமென் பது அடிபட்டுப் 

போய்விட்டது. ஒருவருக்குச்சுவைப்படுவதும், மற்மொருவருக்குச் 

சுவைப்படாததும் சபையில் முன்லுக்குவரா, நியாயத் திலடங்கி நி 

ற்பதே முனைத்தெழும். அ௮வரவருக்குச் சுவைப்பட்டவாறு கூறிம 
கிழ்வதும் குற்றமாகாது, தன்னைப்போலவே மற்றையருங் கூறவே 

ண்டுமென வாதிப்பதுமாததிரமே கூடாது. ௮காதிவழக்குக்கு வி 

ரோதமாக அன்றோரையெதிர்ப்பதுங் குணமாகாது. ஸ்ரீஜ்ஞாரஸம் 

பந்தப்பெருமானது திவ்வியரநாமாங்கிதத்தோடு திருவாலவாய் என் 
லும் மதுரையின்கண்ணினிதுவிளங்குந் திருமட.த்தில் ௮காதிதொ 
ட்டுவழங்கெரும் பிருதாவளியை இதனடியில் எழுதுகிறோம். 

(பரீகைலாஸோச்ஈச துவாதசாச் தசியாமளா மீடாரூட ஸ்ரீ மீனாக்ஷிசுர் த 

மேசுவராபிர்ஈஸ்வரூப பரசிவபு தரரத்ஈ குமாரகுருமண்யதுலாவதா.ர ஸ்ரூ பார் 

தஸ் தச்யபாஈலப் தஇிவ்வியஞாஈ நிசுருசசகலநிகமாகமசாரபூச இரமிடவேத 
ப்ரவக்இரு ஸ்ரூமத்பரமசிவகருணாசமதிகதமுக்சாமய எத. ரந்தகாயமாசசத்ரசா 

மர ஸ்ரீசிர்ர காசளாதிசமஸ்த பிரு தாவள்ளியலங் கருத ஞாஈவிஞ்ஞாஈ சக்ரவ 

ர்த்தி சர்வஜனசங்க சச்யோகிர்வாண இக்ஷ£வ்யயாபவர்க்சவருஷ விசிராணகஈஜீ 
மூத பரமதகளபகேசரி ஷண்மதப்ரதிஷ்டாப காசாரிய ராஜா இராஜபாண்டி 

யமஹாராஜகுரு கூபணசாக்கியாதி மஹார்தகார நிவாரணஞானபானு a xp 

ஞேருகாருகதுவஜோச்சேதநபூர்வா பூ பத்விருஷபத் துவஜஸ் சாபகஸ்ரசைவ 

சமயகர்தீதிரு சர்வஞ்ஞபீடாரூட பூ, ,கச்குரு ஸ்ரீஞானசம்பர் ததேரிக சுவா 

நிகள் கருபாகடாக்த்தினாலே,”?



ஆசார்யப்பிரபாவம். 2.0% 

என்று படிக்கப்பட்டுவரு மரா திஸம்பிரதாயத்தை விலக்குவத 

ற்குசாம் ஆர்?(ஸ்ரீஜகத்குரு ஸ்ரீஞான சம்பந்த தேசிசசு வாமிகள் oR 

பாகடாக்ஷத்தினாலே'” என்றதைமாற்றி 4ஞ।ஈஸம்பக த நாயனார் இரு 

பாகடாக்ஷத்தினாலே” என்று சாட்டி.வழங்குவிக்க முடியு 2மா* ௮தற் 

குஆவசியகந்தான் என்னை? மூவர் மூதலிகளை நாயனார் என்று வழங் 

கவேண்டுமென்பது ஈழகாட்டா ரிப்போதெடுத்துக்கொண்ட பு.துவ 

ஒக்காய் முடி.சலின், ௮து ஏனை யெல்லாநாட்டார.து பழையவழக்கா 

Au அன்றோரது அ௮பிமதத்தைக்கடந்து ஜீவிக்க வலிபெருதொதுங் 

இயதென்க. இவற்றைத் தெளியாதார் சிவபெருமானை சாயனார் என 

ப்பல விடங்களிற் சேக்ழொர் பெருமான் பெரியபுராணத்திற் கூறி 

யிருப்பதாக ஸந்தோஹஷிக்கிருர்கள். ௮து செய்யுள் வழக்கின் மாத் 

திரமே சிறந்திடும். செய்யுட்களில் ௮ வன் இவன் என்று வரும் வழ 

க்ருகளிருப்பதால், சம்பக்தன்சொன்னான், சுந்தரன்போனான் என்று 

நாம் வழங்குதல்கூடுமமா ? சிவபெருமானைச் சேக்கிழார் நாயனார் 

என்,று வ.ழக்கியிருக்குமாதரவால் இனி ஈரம் சிவபெருமானைப் பிர 

ஸ்தாபிக்குங் காலங்களில் திரிநேத்திரசாயனார் வந்தார், சிவசாயனார் 

போனார், சம்புகாயனார் அருளினார் என்றுவழங்குதலும் கூடுமோ ? 

இப்படி விப7தம்பட வர்காயனார்வழக்குச்சிகைந் திடுதலால் அப்பு 

து வழக்கை ஆதரித்தல் ௮ஸங்கதமே. ௮றுபத்துமூவர் எமக்குத்த 

லைவர்களும், சீவபெருமாலுக்கு ௮டியவர்களுமானவர்கள். சிவன் த 

லைவரேயன்றி அடியவரன்று. ஆசாரியாகள்) தலைவர்களும், ௮டியவ 

ர்போன்று ஈடி.த்தவர்களுமாம். ௮டிமைத்திறஞ்செய் துய்ச் சவர்களு 

க்கும், அடிமைத்திறத்தை யினிதகாட்டி யுலகையுய்வித் தவர்களுக் 

கும் பேதந்தோன்றவே அறுபத்துமூவரைச் செய்யுள்வழக்கோடு 

ஏனைவழக்கினும் நாயனார் என்று வழங்குதலும்;ஆசாரியர்களைச் செய் 

யுள்வழக்கன்மாத்திரமே காயனார் என்றுவழங்குதலும் சிஷ்டர்களு 

க்கு ஒப்பாயிற்று. இதனால், சமயாசாரியர்களைத் தனித்தனியெடுத் 

அப பிரஸ்தாபிக்கையில் நாயனார் என்று கூறுவது ஈவீனஷித்தாந்த 

மென்ஜொதுங்குவர் மேலோர். இவ்வுண்மை தெளிச்தபேர் ஆசாரிய 

ர் சால்வர்களையும் சுவாமிகள் என்றே வழங்குவரென்க. திருஞான 

ஸம்பந்த சுவாமிகள், திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்) சுந்தரமூர்த்தி சு 

வாமிகள்) மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் என்று துதிப்பதே இஷ்டர்க 

ளொப்பத்தக்கது, தாயுமானசுவாமிகள், சிவப்பிரகாசசுவாமிக.ள் எ 

ன்று பின்வந்த ௮டி.யவர்களையுஞ் சுவாமிகள் என்று கூறுவதுண்டே.



2.02. இத்தா நதரத்நாகாம், 

யெனின், 'சொக்கராதஸ்வாமி, ஏகாம்பரரசாதஸ்வாமி முதலிய ஸ்ரீப 
ரமேசுவரனது திருகாமங்களையும் சுவாமி என்லும் விசேடம் டுத் 

அவருடன்றமையால் குற்றமில்லை யென்க, சுவாமியாகிய வனை வே 

றறக்கலர்.து சிவாஅுபவஹித்தராயிருப்பவருஞ் sar Owes ue 

ரிக்கப்படுதல் சுருதிஸம்மதமாகையால் பெரியோர்களும் சு வாமிக 

ளாயினர். ஆசாரியர்கள் சுவாமியேயாகையாலும், ௮வருள் ஸ்ரீஜ் 

ஞாஈஸம்பக்தர் சுவாமியென்னு மியற்பெயருடைய முருகக்கடவு 

ளாகையாலும் சமயகுரவர்களாகிய எமது ௮ருளாளர்களை ஈரயனா 
ர் என்றழைப்பது கனம்பெருதென்க, நாயனார் என்லுஞ்சொல் தலை 

மைப்பொருளை விளக்கினும்; ௮.தசெவிக்குப் புலஸனானதும் ௮டி.-மை 

ப்பொருளிலேயே பரிவஸாஈத்தையடைதலால் சம்பந்தமூர்த்தி, வா 
செழஞூர்த்தி, சுந்தரமூர்த்தி, மணிவாசகமூர்த்திஎன்று அன்பர்கள் 

சொண்டாடி.த்துதிக்கும் ௮மலமூர்ச்திகளை நாயனார் என்று வழங் 

குவது மனஸுக்கு ஸந்தோஷளச்தை யுண்பெண்ணிலது. இவ்வுண் 

மை நியாயங்களைச் சித்தஸமாதானத்துடன் நமதன்பர்கள் கவனி 

LILIT OT &, 

இனித் திருத்தொண்டத்தொகையில் சாயன்மார்வர்க்கத்திற் ப 

டிக்கப்படாத வாதவூரை வாதஷூரடிகல் புராணத்தில் “சாயனாரஉடன் 

னைநீ யொல்லையிங் கழையென்ன?' என்னும் ஸந்தர்ப்பத்தில் காயனார் 

என்று படி.ச்திருப்பதென்னையெனின்), அ௮த்திருக்தொண்டத்தொ 

கையிற் படிக்கப்படாத ஸ்ரீ சிவபெருமானைச் .சேச்கிழார்பெருமான் 

பல ஸந்தர்ப்பங்களில் நாயனார் என்று பிரஸ்தாபித்ததனோடு சேர்ந் 

து சனம்பெறுமென்க, இத எமதுபட்சத்தைச் சிதைவுபடுத்த வ 

லியற்ற.து, எதிரிபட்சத்தையே பேர்த்தெறியும் வச்சிரத்தம்பமரய் 

நின்றது. எக்கனமெனின், வாதஷரடிகள் அறுபத்துமூன்றுநாயன் 

மாரிற் சேராமையால், அவர்சுவாமிகளாகலாம் என்று வாதிப்பவர் 

க்கே ௮வவாதவுரடிகளைக் கடவுண்மாமுனிவர் நாயனார் என்றது த 

லையிடியாயிற்று, இதனையோசிக்குமஸா துக்கள் வாதஓரடி.கள் நாய 

னாராகாமையும், ௮வரோடுசேர்ந்த ஏனையாசாரியர்கள் சாயன்மாரா 

காமையுமாகிய வாய்மையையறிக்து வந்தியாநிற்பர். சமயகுரவர் 

நாயன்மாராகாமையும்; சமயசீடர் நாயன்மாராயினமையுமே ஈண்டு 
ச்சிறந் து நிலைபெற்றன. 

இம்மட்டோ, கர்தரமூர்த்திகள் இருத்தொண்டத்தொகையி 

ல் நாயன்மார்களைத் துதித்தமையா ஓம், ஞானசம்பந்தரும் அப



ரச ர்யப்பிரபாவம். ௨௦௩ 

பர்சுவாமிகளுங் காளத்திமலையில் சண்ணப்பரை வணக்னெமையர் 

லும் ஏனைசாயன்மாரைச் சம்பக தர்முதலினோரிற் ரழ்ச்தவர்களாக 

க்கோடல் தவறுஎன்று நம்மனோர் கூறுகின்றனர். இதுவும் ௮ஸக்க 

தமேயாம். உழமண்ணா ௮டல்வெளுத்தவண்ணானைச் சேரர்பெருமா 

ன் யானைமேனின்றுமிறங்கி வணங்கினர். ஏராதிரகாதரும்; மெய்ப் 

பொருளாரும் புறச்சமயிகளிடஞ் சைவவேடங்கண்டு வணக்கினார் 

கள். சமயாசாரியர்கள் திருவீதிகளை விழ்ச்து வணங்கினார்கள், வண 

ங்கினவர்களைக் காட்டிலும் வணங்கப்பெற்ற ஸ்தானங்கள் வீசேட 

ம்பெறுமோ ? விசேடம்பெறுதலும், தாழ்ர்திருத்தலுமாகிய விருவி 

தீ வேறு பாடுகளும் ஸர்தர்ப்பத்துக்கேற்பக் கேட்கப்படும, 

கையால், சும்தரஸார்க்திகள் அதித்தருளிய அடியார்களையும், ௮௪ 

சுந்தரரூர்த்தியையும் ஸமம் என்று கூறியிழுக்குவது கூடாது, சுக் 

தரமூர்த்திகள் ௪மயாசாரியர். நாயன்மார்கள் சமயீடர்கள், சமய 

குரவருஞ் சமயசடர்களுமொன்றாதல் யாங்ஙனம்? இப்படியேசம்பங் 

தப்பெருமானும், ௮ப்பர்சுவாமிகளுஞ் சமயாசாரியர்கள். கண்ணப் 

பர் சமயாசாரியரன்று. ௮வர் சமயடர். சமயாசாரியர்களும், சமய 

சீடருமொன்றாதல் யாங்கனம்? இவற்றை யினிதுகோக்குவரர்க்கு உ 

ள்ளர் தெளியுமென்க. இந்த நாலில் ட௮-௫௯-௬௦-௬௧-௬௨வ.து பக் 

கங்களிலு மிவ்விஷயத்தை விரிவாயெழுதியிருக்கின்றோம். ஆண்டுங் 

கண்டுதெளிக. 

இஅகாறும் விளக்கிக்காட்டிய வுண்மையால், எம்பெருமக்க 

ளாகிய ஞாரஸம்பர்தாதிகளது வைபவம் இனிது வியக்தமாயிற்று. 

அவருள், ஸ்ரீஜ்ஞாரஸம்பந்தர் முருகக்கடவுளது திருவவதாரமென் 

றதைமேலே யாம்பதிப்பிச்த ஸ்ரீமதுரைமடத்தின் பிருதாவளியி 
௮ம் ஈனகு பிரகாசம்பண்ணியிருக்கின்றது. சாவில் ராசரங்களெல் 

லாஞ்சிலம்பெருச்கும் பிள்ளையார்””என்று இளையபிள்ளையாரைப் பிரஸ் 

தாபிதது)”இருவவதாரஞ்செய்தரர்? என்று சேக்கிழார்பெருமாலுஞ் சூ 

சித் திருக்வெ றனர், ௮வர் பிள்ளையார்என்றதேயன் நி இளையபிள்ளை 

யார் என்று விளக்கியதெங்கேயெனின், வேறு பிரமாணங்களாற் 

றெளிரக்துரைத்தாமென்க, சேக்கிழார் பலவிடங்களில் சிவகுமாரர் 

என்று கூறினமையால் ௮ப்பிளளையார் மூத்த பிள்ளையாராகவாவது 

இளைய பிள்ளையாராகவாவது இருக்கட்டும். எந்தப்பிள்ளையார் என் 
லும் விளவெழும்கால் 4மதலையாய் வர் தனன் கந்தன்'' என்றது முதலி 

ப பிரமாணங்களெழுந்து அவவினாவை விடுக்கும், தொண்டர்சர்பா



சித்தாந்தரத்தாகரம். 

வுலார் விய்க்தமாசக்கூருத காரணத்தை மேல் (94) வது பச்சுத்தில் 

விதர்திருக்கன்றோம். இவ்வாறு தெளிர் சவர்கள் சமயத்தலைவர்க 
ளஅ பரத்.துவறிலையின் மயங்கார் ! மயங்கார்!! இன்னோர் சமயகுர 

வர்கள் எனவும், சைவசமயாசாரியர்கள் எனவும் வழச்கப்படும் வா 
ய்மையேயன்றோ இவர்களுக்குரிய ஆளுடையபிள்ளையார், தளுடை 

பவரசுகள், ஆளுடையாம்பிகள், ஆளுடையவடி.கள் cron ge Baur 

மங்கள் இனிதவிூதெப்படுத் திவிட்டன? இவற்றின் ருமையையும் உண். 

மையையுர் தெளிச்திடாதார் அளுடையார் என்பதற்குச் சவனாலாட் 

கொள்ளப்பெற்றவர் என்றுபொருள்கூறி மயங்குகின்றனர். ௮றுபத் 

துமூவருஞ் சிவனாலாட்கொள்ளப்பெற்றவரேயாக இர்ரால்வருக்கு 

மாத்திரம் ௮வ்விசேடம்வர்து பொருந்துமாறென்னை? விஷ்ணுமுத 

லிய சராசராங்களையம் அளுக்கன்மைகோக்கியே௮வ்வெம்பெருமக்க 

ளெைஆளுடையார் என்று உண்மை, நால்கள் அதித்தனவென்க. “யாவ 
ருக்குச்,சச்தைகா யெனுமவரிப்படியளித்தா,ராவ தினாலாளுடையபிள்ளையாரா 

ய்? எனச்சேக்கிழார் கூறியதில், பிள்ளையாருக்குச் செவளாருள்புரி 

ந்தமையே ௮வரை ஆளுடையபிள்ளையார் என்றதற்கு எதுவாக வி 

ளக்கயிருக்கன்றதெனச் இலர் கூறுகின்றனர். சிவபெருமானால் பிள் 

ளையார் ஆட்சொள்ளப்பட்டாரென்பது எமக்குமொப்பே. இது பி 

ள்ளையார் உலகத்தை யாண்டாபென்பதை எங்கோ மறுக்ழும்? பிள் 

ளையார் உலகத்தையாளுதற்கு ௮வர் இவ லாட்கொள்ளப்பெற்ற 

மையே காரணம்என்றது எமது பட்சம். சிவனார் பிள்ளையாரை ௮ 

ட்கொண்டமுறைமையால், பிள்ளையாருக்கு உலகத்தையாளுந்தன் 

மை யுண்டாகாது எனமறுப்பது யாங்கனம் P ஆளுடையார் என்ப 

து ஆளுடன்றவர் என்னுஞ் செம்பொருளையே தரலால், ஓட்கொ 

ள்ளப்பெற்றவர் என்னுங் கரும்பொருளிற் கலங்குவது சயவர்மாட் 

டே இறக்கும். ஆட்கொள்ளப்பெற்றவமையெல்லாம் ஆளுடையார் 

என்று சேக்கிழார் கூரூுமையாலும் பூர்வபட்சுகள துமதம் நிலைதளர் 

ந்திடும். இவ்விஷயம் * ஞானபேதவிளக்கநியாயரக்ஷ£மணி ? யிலு 

ம், இர்நாலில் (109)வ.து பக்கத்திலும் இனி பரிஷ்சரிக்கப்பட்டி 
ருக்கின்றது. 

இனி ஆளுடையார் என்பதற்கு விஷ்ணுமுதலினோரை ஆளு 

இன்றவர் எனப் பொருள்கொள்ளின், ஆளுடையபிள்ளையார் விஷ்ஹு 

வுக்குச் சிவசாரூப்பியந்தந்தமையால் ௮வர்பான்மரத்திரமே௮துகூ 

டும். எனைய/பாற் சறந்திவதெங்கனமெனின், ௮தனை விளக்கும்



ஆசார்யப்பிரபாவம். 2௨௦௫ 

இச் இரன்மால்பிரமன் னெழி லார்மிகுதேவரெல்லாம் 
வர்தெதர்கொள்ளவென்னை மத்த யானையருள்புரிர் து! 

என்று ஆளுடையாம்பிக எருளிய திருகொடித்தான் மலைத் திருப்ப 

கத்தில் விஷ்ணு முசலினோர் ஈம்பிகளை எதிர்கொண்டு லழிபட் 

வாய்மை வியக்கமாயிற்று, 

AT FAT Gor புராணத்தில், 

“செ தமிழ்ச்சன்புமிச்சார் சென்றுதம்மன்றிலெய்தி 
யந்தரத்தவரைமாலை யயனைநன்முகத்துநாடி 

சம் சமச்சடிமைபூண்டு ஈயர் தவனொருவன்சொன்ன 

விர் தற்பாடல்கேண்மி னென்றவர்ச்கருளிச்செய்தார்,?? 

என்னுமுண்மை பிறங்குவசால் ஆளுடையவடி.கள்பெருமையுஞ் ச 

றர் துவிட்டது. ஆளுடையவரசுகள் விடயமோவெணின்;, திட்டை 
என்னும் லிஷ்ணுசேஷித்திரத்தை ஈதிகொண்டுபோய்ச் சமுத்திரத் 

இற் சேர்க்காதவகை நிலைபெறுவித்தமையானும், அ௮வவிஷ்ணுவா 

லாகாத வேச காரியங்களைச் செய்து முடித்தமையானும் ஸாபஞ் 

சஸம் பெறும். இவ்வருளாளர்களது பெருமை”“யாமிருக்து சொன்ன 

பொழுதே தொலைபுமோ?'' என்னும் திருவாச்கால் கொண்டாடத்தக்க 
தென்க. இவ்வமலதேசிகர்களது வைபவட்களை யாவருமெளிதிலு 

ணர்க் தின்புறுமாறு ௮வர்களது புராண ஸாரங்களை ஈண்டு வெளிப் 

படுத்துவாம். 

ஆளுடையபிளையார்புராணசாம் 

'காழிரகர்ச்சிவபா சவிதயா தர் தசவுணிய/கோனழுஅமையாளகரு தியூட்டு 

மேழிரையினமுதுண்கொளம்வாங்கியிலங்வயெரத் திலச்சிவிகையிசையவேறி 

வாழுமபலகனகற்றிப்பக்தரேய்ர் துவளர்கழிபெற்றரவின்விடமருகற்தீர்த த 

வீழிககர்ச்சாசெய்திமறைக்சதலம் பிணித் து.£$னவன் மேனி.பின் வெப்புவிடுவிழ் 

(௧) [சாரே 
அரெரி.பிட்டெடுச்தவேடவைமுன்னே ற்றியா ற்றிலிடிமேடெ திர்போயணையவே 
காரு தவுமிடிபுததன்றலையிலேற்றிச்சாயாதபனையின்மு துசனிகளேற்றி [றிக் 

வோரமணரொழியாமேகழுவிலேற்றி£யோ து இருப்ப திக க்தாலோடமேநி 

ஈரமிலாவங்கமுயிரெய்தவேற்றியிலங்குபெருமணத்தானையெய் தினாரே,”? 

% சிமபெருமான் 

20



௨0௬ சித்தாந்தரத்நாகரம். 

ஆளுடையவரசுகள்புராண சாரம், 
[புகழனார்பால் 

் போற்றுஇருவாஜரில்வேளாண்டொன்மைப்பொருவில்கொறுச்கையரதிபர் 

மாற்றருமன்பினிற்றிலதவதியாமா துவர்து திசதபின்புமருணீக்கியாருந் 
சோர்றியமண்சமயமுறுதுயரநீஙகத் துணைவரருடரவர் சகசூலைரோயாற் 

பாற்றருநீளிடரெய் திப்பாடலிபுச்திரத்திற்பாழியோழித தான இகைப்ப இயில் 

(௧) [வர்சார் 

வர் துதமச்கையரருளானீறுசாத் இி வண்டமிழானோய்நீங்கிவாக்இன் மன்னாய் 

வெர்தபொடிவிடம்வேழம்வேலை$ர் இிவியன்சுலஙகொடி.பிடபம்விளஙகசசா 

யர் தரிலப்பூ திமகன ரவமாற்றியருட்சாசுபெற்றுமறையடைப்புடீக்பெப் [சதி 

புர் திமசழ்சதையாற்றிற்கயிலைசண்டுபூம்புகலூ.ரரன்பா தம்பொருச் ees.” 

  

ஆருடையகம்பிகப்। (ராணசாரம். 

தண்கயிலையது$ிய்கசொவலூர்வாழசைமனார்சடையனார் தனயனாராய் [reg 

மண்புகழவருட்டிறையானோலைகாட்டிமணம்விலக்கவன்றொணடாய திகைசே 

ஈண்பினுடனருள்புரியவாரூர்மேவிரலவெரும்பரவைகோணயர் துவை௫த் 
தின்குலவும்விறன்மிண்டர் திறல்கண்டேத துர் திருத்தொண்டத்சொகையரு 

(௧) [எா.ற்செப்பினாயே. 

[ச்செய்து 
செப்பலருங்குண்டையூர்ரெல்லழைச் த.திருப்புகலூர்சசெங்கல்செழும்பொன் 

தீப்பின்மு தகுன்றர்தரும்பொருளாற்றிட்டுத்தடத்தெடுச் நுசசககிலிதோள்சா 

லஜொப்பிறனித்தா தவர் தாநூடுகீறியுறுமு.தலைசிறுமதலையுமிழகல் [ரர் தராத 

மெய்ப்பெரியகளிறேறியருளா ற்சேரவேர்தருடன்௨டகயிலைமேவினாரே.!? (௨) 

இவை கொற்றக்குடியார் கூறியவை. 

  

ஆருடையவடிகள்புராணசாரம். 

“செய்ய திருவா தவூர்வர் தருளியமைச்சரெனசறர் துநீட 

வைய:பிசைவமுதிநிதிசொண்டானைக்குருர் கடியில்வணங்ஜஞொல 

மூய்யவருட்பணியா ற்றிரரிபரியாச்செய்_தா தியுடைப்பிலெம்க 
ளையன்முடிமிசையுவர் துமண்சுமச்சவன்பினுருவாயினாரே., 

() 
எங்குமாயெவழசன்மேனிபிரம்படி தாம்சவேங்டப்பு த்தர் 

மங்கவாரருள்செய் தமூகைபேடடவழங்மெணிமன்றாடு 

மெங்கணாயகன் சரத் சாலேடுமெழுத்தாணியுங்கொண்டெழுசப்பாடி, 
யங்கண்மேவியசோ திசன்னிலிரண்டறச்கூடியமர்ச் திட்டாரே,” 

இஃது ௮பியுக்தரொருவர் கூறியது.



அசார்யப்பிரபாவம். ௨௦0௭ 

இந்தப்புராணசாரங்கள் நித்தியாநுஸந்தானத திற குபயயாக 

மாயினவென்க, பிள்ளையாரது சரித்திரத்திற்குமாத்திர மீண்டுச்சூ 

சர மொருவாறு எழுதினோம். ஏனையாசாரியா்கள து சரித்திரங்களி 

ல் ௮வர்களது அ௮வதாரஸநதர்ப்பங்களைமாத்திரம் இனிது பிபசாசி 

ப்பித்து அவர்கள் பிள்ளையாரில் வேரறாகாதவரென்னு மருணலம் 

போதர ௮வர்களது பரத்துவத்கை ஸ்சாபித்தோம். ௮வர்களது ௪ 

ரித்திமுழுதுமெடுத்தநுவாதம்புரிர் து சூரஈமெழுதப்புகின் விரியு 

மாகையால், இம்மட்டிலுபரதியடைகஈதாம். மத்யஸ்தபுத் தியுடைய 

ஸாதுக்களிதுகொண்மட யெல்லாவுண்மைகளையு மினிதாய்ந்து தெ 

சிம் தின்புருமற்போகார், இவ்வரியநலங்களை CoCr offs gi, wor 

ச்சரியமுதிர்ம்து நிர்தையிலிறங்கி கொரதயருங்கழ்களுக்கு யாம் 

திருப்தியுண்டெபண் ணுவது கூடுமோ? ஆசையால், எம்பெருமக்களா 

இய அசாரியர்களது கால்களில்விழ்ஈ.து எமதகுறைகளை அவர்கள 

ஸச்நிதிபில் எடுத்து விண்ணப்பஞ் செய்து திருவரு ணோக்கத்திழ் 

இடர்து வாழ்வோமாக, 

ஆஞளுடையபிள்ளையார் வாழ்த்து: 

ழதற்பதிகம். 

அருட்பெருங் குருவா மற்புத மணிநின் னடிமலர்ச் சன்பிலாச் தட 

ரரிப்பரித் தெய்ச்தாம் பெரும் திறுமார் தறிவிலா திருட்குழி வீழ்ஈ்தே 
பொருட்பயன் சாணார் புன்மையே பேணிப் புலம்புவா ர௬ரைப்பினுக கேளார் 

பொய்கொளு 1 மபர சுப்பிர மணியர் புதுமையே பே௫ிரா ஸணிழப்பர் 

தெருட்ப தி வில்லார் திமையே பதிந்த தஇருவினர் பாசவீச் கத்தார் 

யென யாரும் வெறுக்கவே தஇிரி.புஞ் சென்மமே யென்றுமேற் றுடையார் 

மருட்பதி வஞ்சம் விஞ்சுநெஞ் சத்தார் வாய்மைசேர் மானமொன் நில்லார் 
மாநிலர் தனக்குப் பாரமே சகணடாய் வள்ளலே காழிமா தவமே, (௪) 

* ௮பரசுப்பிரமணியர் என்னும் பிரயோகம் ஆகமத்திற் டை 

யாது. ஆயினும், மூலமூர்த்தியும் ௮வதாரமூர்த்தியுமா யுள்ள வர்க 
ளே முறையே பரம் ௮பரம் என்பது கூடும். இதனால், சுப்பிரமணிப 

க்கடவுள் பரமும்) ௮வதாரமாயுள்ள ஸம்பநர்தக்கடவுள் ௮பரமுமா 

சுலாம், இவவுண்மையால் ஸ்ரீசுப்பிரமணியரே சம்பக்தராக ௮வதரீ 
த்தாரெனல் சால்புடைத்தன்றி வேறுவிகத்தாற் சாதிப்பதுகூடாது. 

இர்த விசாரத்தால் பர-சப்பிரமணியர் முருகக்கடவுளும் muse.



௨௦ சித்தாந்தரத்நாகாம். 

பிரமணியர் ஸம்பர் தக்கடவுளுமாகலாம். இப்படி. விவகரிப்பதால்சுப் 
பிரமணியக்கடவுளுக்காவத, ஸம்பக்தக்கடவுளுக்காவது GT pay aor 

டாகமாட்டாது. சிவபெருமானுக்கும, சுப்பிரமணியக்கடவுளுக்கும் 

எவவளவுபேதமுண்டோ அ௮வ்வளவுபேதமே முருகக்கடஅளுக்கும், 

ஸ்ரீஞானஸம்பர்தவள்ளலுக்கு முண்டெனவறிக, சவபெருமானை 

ப் பரசிவமெனவும், சுப்பிரமணியப்பெருமானை அப ரசிவமெனவுங் 

கூறலாம். இங்கன .்கூறுதலு மவ்விருமார்த்தங்களினது ஸ்வரூப 

வேறுபாடுகளை கோக்கயேயன்றி வஸ்துபேசுத்தை Cnr shun று. 

சண்டஸரமுங் கட கழும் உருவத்தால் வேறுபட்டு வேறு வேறு 

ஸ்தானங்களிலுப3யோகமாயிடிலும், பொன்னொன்ம்றயாகியொன்றி 

லொன்.றுயர்வு தாழ்வுகளை படையாமையபோல ஈடராஜார்ததாா 

ஸோமாஸ்கந்சுரூர்த்தமுதலியன விளங்கும். நடரரஜரர்த்தத்தில் 

சிவமுளூ சக்தியும் வியக்தம். ஸோமாஸ்கந் நரர்ம்தத்தில் வெசக்இக 

ளும் ஸ்கந்தரும் வியக்தம். சிவமுஞ் சக்தியுமொன்றானபடி ச் வச 

க்திஸ்ககதர்களுமொன்றேயாதல் திண்ணம், இச்த நுட்பங்களையாப் 
ந்நபேர் சுப்பிரமணியக்க _வுளைச் வெச்திற்டும்ர்த பொருளாகக்கூ 

ரூர். சிவமும் சுப்பிரமணியரும் ஒன் றேயெனக்கூறுவர், இப்படியே 

யன் ர சுப்பிரமணியரையுப, ஸம்பந்தரையுமொன்றென விசாரித் 

ஆ 5 செளிட்திவொ் மேலோர்? இஈக விபவஸ்தையால் பரசுப்பிரமணி 

யா-௮பரசுப்பிரமணியரென்று உயர்வுதாழ்வுகளாகிய விபரீ அர்க் 

மங்களைக் கற்பித் துப் புலம்பு, லஸப்பமெனவறிக. இவ்வுண்மை 

பறியாமல் பரசுப்பிரமணியமுயர்ந தவர், ௮பரசுப்பிரமணிபர் தாழ் 

$ தவர் என்னும் பேதஞானப்பிரலபிதர்களயும், பரசுப்பி| மணியர் 

ஒருவர்; அப.சப்பிரமணியர் பலர் என்னும அஞ்ஞானபோதகாசி 

ரியர்களாயும், பரசுப்பிரமணியர் கடவுள், ௮பரருப்பிரமணியர்கள் ரீ 

வர்கள் எனலும் விபரீதஞானாவலம்பகர்களாயு, சுப்பிரமணியர் ஞா 

னஸ்வரூபர், ௮பரசுப்பிரமணியர்கள் ௮ஞ்ஞானஸ்வரூபர்கள் என் 
னும் ௮விவேகபோத பிரவர்த்தகர்களாயும், பரசஈப்பிரமணியர் தெ 

ப்வமாயுள்ளவர், ௮பரசுப்பிரமணியர்கள் அவரது சாருப்யத்தை 

படைந்திருப்பவர்கள் என்னும் ௮பஷித்தாந்த பிமஸங்கிகளாயும், 

பரசுப்பிரமணியராகிய முருகக்கடவுள் ஸம்பந் தராகப் பிறர்திலர், 

அபரசுப்பிரமணியர்களாகிய சீவகோடிகளிலொருவரே ஸம்பக்தரா 

கப் பிறந்தார் என்னுஞ் சண்டாளஞானஸளம்பர்கர்களாயுஞ் சைவப் 

பதடிக ரா இலர் திரிசன் மார்கள், அன்னோர் இவவாபா ங்களை வாய்ப்



அசார்யப்பிரபாவம். 20௯ 

பிதற்றுகக் குளறுவதன்றிப்பிரமாணம்) நியாபமிவைகளாற் சாதிப் 

பதின்று, ௮ங்கனஞ் சாதியாகவரையில் அவர்களுடைய வாதம் 

கனம்பெற மாட்டாது, கையால், ௮வரது சகலிகல்மஷாந்தகார 

போதம் எமது காற்கடையினின் ஜெ.து்கயதென்சு. 

ஏழைகா வலர்கள் பேசுவர் ஞான மிரண்டென நான்கவை யென்றே 

யிசைத்தனர் சேக்கி மாரதற் இயம்ப வெணணில வாம்பிர மாணம் 

ழா வலர்க எறி௨ரோ வறியா ரெழில் கொளுஞ் சித்தியார் திப 

மென்னுமெய்ர நூலு முரை குமே ஞான மீரிரண் டேயென விதர்கப் 

பீழைரா"மலர்கள் பேசுவ தென்கொல் பிரற்றுவார் பொருள்கெட வதனால் 

பிசசரா மஉர்சம் பேகசளங கொண்டு பேதுறு வேமலே மெசர்தாய் 

கோழை மலர்கள் காணரு ஞானச குன்ற2ம மன்றில்வாழ் வுடையான் 

குருவென வம், ஞாஈஸம் பந்தச் கோமள மேயருட் குணமே, (௨) 

சளஞான இதஇியாரில் “கேட்டலுடன் சர்தி52 றெளிதனிட்டை 
ளெக்பலென வீரிரண்டாய இளொக்ன்ஞானம்”? எனவும் சிவஞான பத் 

தில் “தெரிவரியஞானமுகாலாருய கேட்டல், சர ௫.1 5றெளிதலுயர்கிட்டை 

யென்றே? எனவும் போதவாறரிக, சேககிழா திருவாக்கல ஞான 
பபிரஸயகம நான்குமுறை வு தமையும, YH FOG ஆன்றோர் திரு 

வாக்குகள் பிரமாணககளாகப் போக மையுமாகிய வுண்மையைசசி 

தைத்து இருஞானமாக்குவது ஏழைஞஷானமேேயாம். சொகையை 

வசையாக்குதலும், வகையை விசியாக்ருதலுர சால்புடைத்தன் றி 

விரியை வகையும், வசையைம் தொகையுமாககு லஸகங்கதமென்க, 

பூர்வபட்சிகள் சிததாநதப்படி ச்ீசககிமாா ஞானம் விரிஞானமாகவே 

நரன்குமுறைதொனித்தலா லதற்குப்பிரமாணங்களாக நின்ற சித்தி 

யார் முதலிபவைகளைத தழுவி மான்கு ஞானமாகவே கூறுவதன்றி 

நான்காயுளளவிரியை இஏண்டாகிய வகையாகவாவது, ஒன்ருகிய 

தொகையாகவாவது, கூறுவது பண்டி தர் கூற்றன்று, இவவுண்டமை 

ககுமாமுக இரண் டஞானம சசக்கிழா கூறினமென்பது பண் 

டிதர் கூற்முயினமையறிக, 

சேக்கிழார் ௧௬ பலைச செப்பினர் தவரிகைசசீர்புர ணத திலென் றிசைத்து௪ 

திரிககவே யெடுத்தா ர௬டம்பினை யந்தோ செப்பியே யிரண்டையு மொன்றா 

யாக்குமா றெற்ங னிரண்டுமோர் விடய மறைவதற் கெழுக் தில வதனா 

லாகுமோ வொன்றற் கொன்றிட மாக வன்றியுஞ் சேக்கிழார் கரு. த்தை 

சோக்கியே யுரைத்து மென்றிறை யேனு நு௨ன் ரன ரோவெனி லில்லை 

நூலறிவுடைய 1 தம்பிரானிச்,5 நட்பமோர்ர் தலர்சமச் தென்னே 
  

* ஸ்ரீசசசெபபபததமபிரானசுவாமிகள்



௨௧௦ சித்தாந்தரத்நாகாம். 

SéQwure வினைவயப்பட்டு மெய்யறி விழர் தரா வலர்தாம் 

விடைபகர் வாரெம் வினையெலா மாஷுறும் வெங்குரு மேபவிண் ணவனே. 

அகத்தியன் ரனச்கோத் தன்பொடு முருக னறைந்தவா கூறும் சணிசை 

யம்பதிக்கான மெய்ப்புரா ணத்தி லசன்பினுண் டாகுமோர் சரிதை 

யகத் தள தொன்றைப் பொருச்துதலெங்க னாகுமோ விதுமதி யிழந்தோர்க் 

காவதொன் றல்லால் வேறிலை யதனா லம்மைஞா னத் திரு முலைப்பான் 

மிகுத்து வயின்ற ஞானமா மணியே வியக்குநின் சரிதையிற் போர்து 

விளம்குமோர் விடயர் தன்னையே யெடுத்து விளக்னெர் முற்புராணத்திற் 
செகச்.இினிற் பெரியோ ரென்றிடறகுமோ தெய்வகுஞ் சரியொடு குறப்பெண் 

சேர்க் துவாழ் கணிகைச செம்மலே யெங்கள் செல்வமேசன்மயவொளியே, 

மூலரு மதர்சா மொழிபெயர்ப் பொன்று மூரணு? லின்றியே விளங்கல் 

முக்கியமாரு முதல்கெட வாங்கு சூரணுதன் முக்யெ மன்றாஞ் 

சாலவீவ் கிதனைச் தெளிச்தபேர் ஞாள சம்பர்தர் சாசையைச் சகொடுபோய்ச் 
சாற்றிடுகும்ப முனிக்கைத் இடுத றக்கசென் றேற்றிவர் தணிகை 

ene ot a get பிள்ளையார் ஞான மொழிச் துள கோவிலை யதனான் 

மொழிபெயர்ப் பதனிற் கூறுத லெவனோ மூடர்கூற் நீதென மொழிர்தாய் 

ஞாலமீ தினில்லர் தெமக்கருள் பூத் சாயக மேதிருச் தணிகை 

ஈ்பதி மேவும் வள்ளலே காழி ஞானனே மோனதே சிகனே, (௫) 

திருப்புகழ் தன்னிற் கர்தவேள் காழிச செம்மலு மொன்றெனத் து திக்குர் 

இறமுண ராது முடைகொள்வாய் இறக்து செப்பிய பற்பல நிந்தை 

தீருக்கியே இரிய மூடருக் கொன்று சாற்றுது மெக்தையாஞ் சிவனைத் 

தற்பர மாக நிறுவும்வே தத்தத் சலைதடு மாறவே புரட்டி. 

யருத்தபே தத்தா லிழிவுரை யாடி யெளபசா ரிகமுதலாக 

வறைச்இிரெ 1 தீயர் தம்மிலென் புதுமை யானோ சிவய சவலென் 

ரு.த்தெலா நடுங்கும் பாவிக ளவரைச் காணவு மஞ்சுமென் சண்கள் 

கவுணியர் சாளை யெனவுவர் தன்பர் கண்வொழ்த் திமெணி விளக்சே, (௬) 

* பாஞ்சராத்திரிகள் 

சேக்ழொர் வாக்கின் முன்சிற வாது திருப்புக மாதிநா லென்று 

செப்புவ ரிரண்டு மூரண்பெறி னன்றிச் சற் திடா தவ்வுரை யந்தோ 

சேச்கழார் மிச்சார் திருப்புகழ் செய்தார் சிறியவ ரென்னலுர் இதாம் 

Faha வயா மென்செய்வோ மர்தோ சவெனருள் படைச்தினி தோங்கும் 

வாச்குடை யருண இரிமொழி யிழிஈ் து மாறுமே லருண்மொழித்தேவர் 

வாக்குமேனிழிர்து மாறிடா தாண்டு வாச்குமொன்றேயென மொழிர்தாய் 

8ீச்கமிலிரண்டு நூல்களுர் தம்மினிலைகெடா வுணமையைச் காட்டி 

நிறுவிய காழிப் பத்ரு ஞான தியே சோ திமா னயனே, (er)



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௨௧௧ 

செச்துழல் பிணங்க டம்மையே பரமாச் செப்பிவாழ்ச் இன்புறச் தீயர் 

செச்திலா நின்னை வாழ்த் தியின் புறுதல் சேர்க்தில ரென்செய்வார் பாவம் 

பெச்தமேதறகள் வாழ்வெனச் கொண்டார் பேயர்தாம்பிணயகலா லென்னே 

பெற்றன ரர்சோ கிரயமே யன்றிட் பேறிசன் மேலினி யுண்டோ 

சததெள வேதஞ் சாற்றியே தஐதிக்கு$ தாணுவே ஃ மான்முத் லாகுஞ் 

௪ரவ௪ ரஙகள் சவம்பெற வளிச்குஞ் சைவனே தெய்வமா மணியே 

பிசதமோ வெறியோ கலை,£ட0ு மாறிப் பேசுசன் முரவர் தம்பாற் 

பேசவென் ராலுய கூசுமென் னுஎமென் பேறென வந்தவாழ்முதலே. (௮) 

& “தாவில் சராசரஙகளெொல்லாஞ், சமம்பெருச்கும் பிளளையார்”” என் 

௮! ஸ்ரீ சேக்மிழார் கூறினமையாலும், OF gem (ther விசிட்டபுரட 

ராகிய விஷ்ணுவுக்குப பிள்ளையார் சிவம் பெருகச்செய்தமையாலு 
ம் பூர்வபபட்சகளாது வாதம் ௮வலமென்க, இதனையறியாது “தாவில் 

சராசரஙகளெல்லாஞ், சவம்பெருக்கும் பிள்ளையார்” என்னு மரிய வுயர் 
ஈலதமை ஏமனோ ஈமதுதோழர்கள் உழ்ப்படுததி இழிவுகூறித் திரிகின் 
முர்கள 7 

செய்வள மிகு£ர் மயிலையம் பதியிற் இறர்திடு மஙகையாவெலும்பைச் 

செய்தனை வணிக னுபிரொடு மணமுஞ் செறிந்திட வருளினை வேறு 
செய்வகை தவிர்ச்து பிணமெனக் டெர்ச சேயிழை முயலகன் றவிர்த்தாய் 

தெய்வகல் லருளாழ் பாண்டியன் சுரச்தைச் தீர்சததனை கூனொி சத்த 

சைவமோம் இடவெங் சனவிடையோடு சலத்திடை Cus cafe py 

சச்தென விளங்க வைத்தனை புத்தர் சமணர்கள் வலிதப வுலக 

மூய்வதே சாடி யுவக்தருள் புரிர்சா யொப்பிலா வனமுலை யம்மை 
யொண்சரத தேர் திமுலைகொடுத் திருகண் ணொற்றியே பருகுமா ரமுதே 

சைவ நூல் வரம்பு கடர் துரை யாடுஞ் சண்டிகள் கூட்டுற ௨சன்று 

சசதா ஈர்தப் பிழம்பெனத் துலங்குஞ் சது. ரனிற் பணியும்வாதவொன்றதே 

செய்வகை யறியாச் சிறியனேற் கருளாய் செல்வமே கவுணியர் தனமே 

இெனருள் குமர சற்குரு வேயென் சிந்தையி லூறுசெர் தேனே 

உய்வகை யல லுண்டுசொ லுன்னை யுளத்சவி சிருத்திலாப் பதசர்ச் 

கொப்பிலா ஞான சம்பர்த நிதியே வோலிய மேயெமை யாளுக் 

செய்வமே யம்மைச் திருமுலை யமுதச் சேறலுண் டொளிர்குண மஉயே 

தேசிக ராய மோனசன் ஸிலையே சிற்பர வ்யோமமாஞ் சவமே, (௪௦) 

இலக்கண மறியா ரிலக்கியத் தேர்ச்சி யெய்திலா ரெட்டுணை யேனு 

மெண்ணுவர் தாமே முற்றுணர்ர் சவரா யேழைரா வலர்கடா மென்னே 

அலக்கணுற் நிடர்பட் டழிவதல் லான்மற் wpa geo Cordell wi sr 

௮ரகர சிவவென் செய்குவோம் பாவத்தழுக்தியே Quapoys Ver Re



௨௧௨ சித்தாந்தரத்நாகரம். 

கலக்கமும் றழியுங கன்மசேோவர் து சலத்தலாழ் "வமணி யேநின் 

கான்மலர் வழுத்தும் பேறிழர் தனரச் கயவர்வாய் மசமடக் குதலே 

விலக்கறும் விரத மாகவே கொண்டு விளய்குகின் றேனெமை யுடையாய் 
Caray விர்துகாகமுங் கடர்து மெய்யொளி பரப்பும்வே இயனே. 

இருசிற்றம்பலம், 

இரண்டாவதுபதிகம், 

சவனடியே யெனும்பனுவற் பொருள்சிதைய விருஞானஞ் செப்பி யெஙக 
டவமுதல்லர் சம்பர்தர் தமைசசாமுூ சசரனச சாற்றி நீடு 

பவம்பெருக்க ஞாயமொரு சிறி துமுண ரார்ரிக்தை படிப்பார் சமை 

யுவர்தெரிவாய் நிரயமுமி மாதவரை யெஞ்ஞான்று முண்மைதானே. (௪) 

காழிசகர் ௨ர்தருளுங் கண்மணியைப் பசுவாகக் கழறு வாரைப் 

பாழியுடைச சமண்குணடப் பதிதரெனச் கூறுதலே பான்மை யாமால் 

ஆழிபுடை சூழுலடி லவர் தாஙகும் பொய்வேட மந்தோ வந்தோ 
ஊழிதொறு மொழியாத கொடுந் தயராய் விளையுமெனி னுறுதிபுண்டோ. (௨) 

எம்பெருமான் சம்பந்த ணிலகுசரா சாப்பகுஇச் கெல்லார் சானே 

செம்பொருளா தலுமுணரார் வென்மகனா தலுமுணரார் ச௨ணு ஞான 

மூம்பர்வழுச் தொருரான்கா தலுமூணரா ர௬ரைத்திடவுங கேளார் நாளுர் 

தீம்பெருமை யேபே௫ி் தருக்குதுவா ரவர்பாவஞ் சாற்றொ ணாதே, (௩) 

அவஞானகச் தெறதக்சாழி வருமமல வாழ்வினையெம் மரசை யன்று 

சிவஞானங் குழைத்தம்மை தாஞானப் பாலுண்ட தெய்வ வாழ்வைத் 

சவஞானப் படிவச்தெர் தனிமு தலைச் துறைசை௫ளர் தம்பி ரானாஞ் 

சயஞான முணியோடு சேர்த்துரைப்பா ரவர்பாவஞ் செப்பொணா2த. (௪) 

பவம்பெருக்கும் படி.ந்றமணப்பாவிகள்போ விஞ்ஞான்றும்படிற்றளங்சொண் 

ட௨ம்பெருக்குந்தொழில்காட்டி யன்புடனே பொறைகாட்டாதழுதுசில்லோர் 
சிலம்பெருக்கும் பிள்ளையினை யோனிலாய்ப் பட்டயர்ர் து செனித்தா ரென்று 

சவம்பெருக்கு முகத்தினராய் நிர்தைபகர்ச் ச(திவரவர்சன்மை யென்னே (௫) 

பாலனார் சொண்டியற்றிப் பண்டுமின்று முன்னையெனப் பணித்த வாக்கின் 

சலமுூண ராதச்தோ மாறுகொளச் கூறியொரு சிறிதும் வாய்மை 
யேலவுண ராதிறுமாச் திழிவேயின் பெனமாகந்தி யிருக்கு மூடர் 

பாலணுகா திருச் திடலே பண்ணியகற் புண்ணியத்தின் பயனா மன்றே. (x) 

உடியேறு மயிற்கரத்து மாமணியைகச் கவுணியர்தம் லாழ்வை யெம்முட் 

குடியேறு பெருச்தவசத்தைக் கோமளத்சைச் சிரபுரத்துச் கொழுந்தை யன்று 
மிடியேறு சொடுஞ்சாரிப் புத்தணிகல் கூ.றவவன் வெந்து வீழ 
இடியேறு லீழ்ர்தபடி யென்றுவிழு மோவிடிகா னேதி லார்ககே. (எ]



ஆசா/யப்பிரபாவரு ௨௧௩ 

மழுவேறு கரததமல னிட? துமைப்பான் மணங்கமழும் வாயி னின்று 

தொழகவிறு மமதமொழிச் கெனைத்துணையும் வா தினிடச் தோற்ற பேயச் 

கழுவேறினாரிர்தச் காசையுல கறியுமருட் காழி ராதன் 

குழுவேறும் வகைசாணார் சழுவேற லன்றியெது கூவொரே, (௮) 

மண்முசச் தி லெழிற்சிற்றம் பலராடி யருணகரி வள்ள லாதி 

பணமுகத்த மொழிப்புலவர் ஈம்பர்தப் பெருமானைப் பாடி யெங்கள் 

சண்முகததுப் பெருந்தகையே யென்றுதுஇு கூறியருள் சார்ச்தா ரின்று 
கண்முக$தில் லாக்குருடர் போன்றுலர் வாதாடிக் கலஙூ னாரே. (௯) 

உதுை?..அப் பேரிட்டு ௨ரி$ த.பிர்க டமைமூத்தி வளகா டெய்தக் 

ஈ துமெனஈூற் சோதிபினிற் கலர்கொன்றா ॥ிசசெய் த கருணை காழ்வைப் 

ப.தியெனக்கொண் டின்புறுதல் பாடிசாமப் பாஙகொருவிப் பாவ 8டு 

2 இபுடையா ரிவரமொரு மெனடிபா பென்பரிநு மரா மன்றே, (௧0) 

இ.கச௫ர்௱ம்பலம, 
அ cr 

pir you ari & Bod. 

சீர்பூடம் மறைவாமச௫ செய்யசியா கமம்பாழச இறந து காரு 0 

பேர்பூச்த வேதாந்த சிதமாு3 நெறிவாழப் பெரியோர் யாழ் 

கார்பூத பொழிலுடுத்த காழிககர் வாழவருக கருணை வாழ்ே 

பேோர்பூத்த நின்னடிப்போ சென்னுளம்பூச் இடவிரககா யெம்பி ரான, (௧) 

எம்பிரா னின்னடிக்22 பேரன்பு வாய் திரமென் றெண்ணி யெண்ணி 

மெம்புமெனைக் கண்பார்த்துக் சருணைபுரீச் திலை9பனமீன மேத சான்சு 
மும்பர்முணி வோரெவரும் மாழ்ச் ய. பணிர்மித;ந மொளி2ய பென்னை 

ஈம்பியபின் கைவிடுதன் ஞாயமோ கா.நி௮ளர் ஞானர்க இ, (௨) 

ஜூர்த்திகளி னாலாவ காகவுனை வேசங்சண் மூழஙக லாமீல 

சீர்ச்திபெறு முனையன்றி வாழ்$தலெவ னறாயேனென் இறிகள் யாவும் 

பேர்.த்தெறியுஞ் சம்பஈ்ரப் பெருமானே மெய்ஞ்ஞானப் பெரியர் சூழ்ர்து 
நாத்து இகள் கூறிமகழர் சேத் இவழி படுமெங்கள் ஞான வாழ்வே, (௩) 

ஞானகிலை யாவர்க்கு மரிதரி9தன் றஐரும றத ணவிலு முணமை 

தானறியார் மெய்ஞ்ஞானர் தாமெய்தி னாடிபான்றே சாற்றி காள 

மூனமே புரிர்தழியா ர௬ுன்னருமை யெகசேசண் வெப்பா ருள்ளே 

கேனெனசசசர்ச் இனிக்குமருட் சாழியவென் ஞூலெவுச் தேவ சேவே, (௪) 

உலகமெலாச் சகொழமன்று சொப்பினடக கு.பிற்றுமுமை கேள்வ னுண்மை 

யிலகவெமக் கருண்மாரி பொழிமுடு2ல யின் பநிலை யேழை யேனுக் 

கல. பெருங கருணையினா யளித்தாய்கின் னருட்பெருமை யாரே சண்டு 
சொ “குரியார் ௨ணிகனுபிர் மருசலிலன் ஈழைச்தருளுஞ் சுர இ வாழ்வே, 

27



௨௧௮ சித்தாந்தரத்நாகரம். 

உரழ்வுதரு முனைவாழத்தி வழிபடாச் கொடிமவினை வழங்ச லாலே 

யாழ்பிறவிச் கடலமுர்தி யமுன்றே னிம்மாய மகற்றா யென்னே 

யூழ்வலியே லென்செய்வே லுடையாயுன் பொன்னருளை யுதவு சண்டாய் 

தாழ் கலப் பாண்டியனைச் சாச்தினின்மீட் டாண்டருளுஞ் சார், சத்தேவே, 

சேவேசெங் கனசவரைச் சிலையான்பா தூட்டவுளர் இகழுகின்பான் 

மாவேச வாரய்மைதவழ் ச௨ஞான மணமொன்றே மணக்குங கண்டாய் 

பூவேறி மால்காணாப் புண்ணியஞர்ச் குபதேசம் புகலு மெஙகள் 

கோவேசெசர் நின்றாயுன் குணப்பெருமை யெவரறிர் து கூறுவாமே, (er) 

கூறுவர்பல் லாறெஙகள் சோமளஎமே வினைததிரளாக குழி.பில் வீழ்ந்தே 

யேறவறி யாசர்தோ சண்டெறியார் பலர்சாமங இட ருழர்சே 

நாறுமுடன் மெய்யென்று நம்பியுழல் பேயேனை காடி நின்பா 
மேலறவுய ரன்பருளிச செய்தருளாய் காழிவள் ரெர்தா யெர்தாய், (௮) 

எந்தையே திருஞான சம்பந்த நிதி2யேயென் தேத்து மனபர் 

தர்தையே காழிமுசழ் ரலத் துறையுஞ் சிவளார்க்குத் சச்ச வாறே 
ஈ$சமார் பதிகறகள் சமைத்துலக முய்சகாவே சா£ாச செய்தாய் 

சிர் தவே மலம்போக்செ செம்பொருளெழ் கருளாயெஞ் செல்வ தேவே (௬) 

செல்வமுனை யன்றியுள தாகவுசாத் தொருபோ தஞ் சிர் தியே னென் 

கல்விதரும் பயளாசச் கண்டமணிக் குன்றேயென் சண்ணே பாழ்த்த 

தொல்வினைமாய் தரநாளுந் தொழுகின்றேன் பாண்டியனைத் தரிசு மாற்றி 

யல்லல்கெட. வாண்டாயுன் ன்ருளிரு* த பரிசென்னே யன்பர்சோவே, (௧0) 

அன்பர்மனங களிதூங்க ௨மர்ச்கருளு மணிக்குன்ளே ய-சே யென்னைக், 

தன்பமெனும் பவச்சடனின் றெடுகதாள விசைர்திலையோ ௪.௫ சான்கு 

மின்பநிலை யேசருணை வாழ்வேயென் நினிதேம்.து மேர்தலேகின் 

பொன்புமையுச் திருமேனி பெழில்காட்டாய் புசலிலளர் பொருவில்சரே, () 

திருசிற்றம்பலம், 

உ 

ஆளுடைய அரசுகள் வாழ்த்து. 

நான்கா வ துபத்கம். 
te 

  

நிருத்தகுமெய்ஞ்ஞானியர் தஞ் சிர்சை துளிர்த் சொழுகுஈறுர் தேனேயன்பர் 

கருத்தெனுஈற் சற்பகப்பூய காவனத்திற் பூத்தவருட் கனியே செய்ய 
வருத்தமட வார்புவியி வாசையகன் வாரு து மமுதே யென்றன் 

வருத்தமோழி ௪ாவருளா ய இனசாசர் மேவியருள் வாய்ர்,ச சேவே, (ச) 

தேவேயெர் திருகாவுச் சாசேயெஞ் செல்வமே இசமு ஞானச் 
கோலேமெய்ச் ெசமயத் சலர்தேடி வைக்ககுண மலையே செம்மைப்



ஆசார்யப்பிரபாவம். ௨கடு 

பூவேறு மம்மைபொரு வுர். திலக வதியார்பின் போர்த வாய்மைச் 

காவேயென் சண்ணொளியே கருணைபுரிர் தாளுஇியென் கருச்தினனே. (௨) 

ஆனேறு கொடீயுடையா னிடமாடுந் கொடியுடை.யா னன்பு நீடு 

வானேயென் ரனச்சருளா யமணழியக் கடன்மிழப்பில் வச்.3 லெஞ்ச 

மானேமொப் பிகர்துயருச் திருச்சத்தி முற்றத்து மணிமிடற் ரான் 

ரனேரல் லூர்க்குலா வெனவருளி யடிசூட்டச் அழைத்து ளானே, (௩) 

தள்ளுமனப் பேயொழிய நீன்னடிமா மலர்ப்பம் இ மோய்க்து மாபை 

கெள்ளளீத.த.த சனி.பிருககு மேசாக்த மாழ்வினா் 5 Cow Cewy 
முளளமடையேனேம்ளம யுடையாய்வெண் கோவணமேயுடையாய் வேதச் 

தெள்ளயசா மப்பூதி யாரக்கருரிச சியம்பெருக்கு் திர; இி ஜனென்றே. (௪) 

ஒன்றாஇப் பலவாகி யு.பிராகி யு.பிர்க்ஞு.பிபா யூலவு இன்னா 

னென்ருதை யென்றுமைக 5 மாமுனியய யருள்புரியா யின்பம் வேண்டிக் 

கன்றாப்பூர் ழ்? கார் கலர்தயொரு தணிப்பதிசய கனிர்து பாடிச் 
சென்றானே பலபட மப்பரெனுர் இருசாமஞ் ற சோனே, (ர) 

கோனேயெக கோமானே திருவீழி மிழூலைகர் குறுபப் பாடு 

தேனேயின் பூறியுளர் இச் இிக்குஞ் செயகரும்பே இகழு மாமூ 

ரானையென் றனையாளு மாசேரின் ரனையடைஈமே னழிவில் சர்த்தி 

யானேபைஞ் ஞீலியா ணளித்தபொதி சேோறுணு?9ற் கன்பி லேனே. (௬) 

இலதாகு மாமாயை யென்பர்சில ரசனுண்மை யெண்ணிப் பாரார் 

பலகாலுச் தாம்பிரம மெனறுபொருட் டுணிபுஎமே பர்றி யந்தோ 

சலமேவு நிரயமூ!நி ழார்தமைமெய்ஞ் ஞானிய/தா மென்று சார்ந்தே 

ஈலமேது மில்லாவென் றனையருளாய் வா€ச ஞானக்குன்றே, (a) 

குன்மிறயை யாநதணிற் குலவுமொரு க.பிலை௨ளர் கோலம் கண்டு 

கின்றோம் ஜேநேமொழியி னிலவப்தி கஙகள்பல நீகழ்ச்தி யுள்ள 

மொன்றேசெர் கெறி£$ர்ப வொ முகுமருட் டலைமையுடை யொருவ னேர 

னென்ேரீன் னடி.மலர்ப்போ சணிகுவனென் முடிச்சணியா யெம்பிரானளே- 

எம்பெருமான் சம்பந்த மாமுனிய னுளமகம விண௩௫ யன்னோன் 

செம்பதுமச் துணைப்பதமே மு.௨ இிரலஞ் சேர்க்குமருட்செய்வி வாய்ப்ப 

வும்பர்களுக் துதிபாரல உயரடிமைச் இறமுலகுச் சொழுகச் சாட்டும் 

அம்பொன்மணி யேயருளாய் தாண்டகசே ரிசைசணவின் தமர்ச்தபேறே, () 

பேறேபெற் தவர்ச்கடியேன் பெறவருளாய் மெய்ஞ்ஞானப் பெரியர் சூழு 

மாரேயக் தண்புகலூ ரடைர் 5ண்கொ ளாூழவார மருககை தாய்்இக் 

கூறேயு மம்மைபிடத் தானிடமே கூமெருள் குறுகு மப்போ 
தேயா ரர்தம.பத் தண்ணமச னெனும்பஇச மீயம்பி னானே, ் 

சானெனதென் றுழன் றலையு நா.பினேன் நனையாள sues Fev 

மோனகுரு வேயன்பர் முழுமு ஏலே முடிவிலருண் வர் ௨ மேமெய்



௨௧௬ சித்தாந்தாத்காகாம். 

ஞானமணி யேசைவ மணியேசிர் தாமணியே ஈலிந்து BT EHF 

தீனனென வாடுறேேன் கண்கலக்கர் தீர்த்தருளெர் திருவினானே. (as) 

இரு ச்சிற்றம்பலம். 

இவய 

  

— 

ஆளுடைய நம்பிகள் வாழ்த்து. 

உந்தாவதுபதிகம். 

  

பொன்னாருஞ் செஞ்சடிீலப் புண்ணியனா ரருட்டுறை.9ற் போர்து Bog 

வென்னாமெய்ம் மொழிகூடுர் இருப்பதிக மியம்பியரு ளொர் தாயுன்னை 

யெர்காளு முவர்தேச் து தலச்பவிக்சப் பெற்றேனி௰ கேழையே னான் 

முன்னாளிற் செய்ததவ முடிர்தபடி யன்றியித மொழிவ துண்டோ. (௧) 

உண்டோவிவ் வுலகிலொரு தெய்வமுனை யன்றிமயனை யுடையா யுன்னை 

சண்டோமெய்யன்புகிறைச் திமெனக்கு நீன்புகழைச் sols ௪ சேட்ட 
துண்டோத நீபகரா்ச் ந மறையுளர் ரா னுருகுமென தரைகள் சோரும் 

பண்டோசான் செய்ததவ மளப்பரிது பாவலர்கள் பரவுந் தேவே, (2 ) 

தேவேசங் இலியென்னும் ேவிமட௫ம்ச இடுமெயகள் AvCw was door 

ஈாவேறு 2லத்தாலிர் சாள்வேண்டிப் பாடியரு ணயர்தேன் ஞானக் 

கோலேயெண் குணச்கடலே கோமளமே பாமைமண௰ கொண்டாய் செய்ய 

காவேயென் சற்பகமே கருணைவழிச் தொழுமருட் கண்ணினானே. (௬) 

சாசொன்னு மகச்சையிரிர் தோடவருள் சண்டாபெச் நாளு முன்னைக் 
கோனென்னுர் தலைமை தள்புசெயு மருணெறிசான் கூடலாலே 

யேனென்று வருர்சித்தி பலவும் இலக்கியமா விசைப்பர் மேலோர் 
மானென்னும் பெருமிழலைக் குறும்பர்சமை யன்பருள மன்னினானே. (௪) 

மன்னுபதி மறைவல்லோர் சானமொரு கான்கென்ன வழுத்தச்கேட்டுக் 

தன்னுமிரு ஞானமுரைத் தலமர் த வினைப்போகர் தய்ப்பர் மேலோர் 

சொன்னபடி. யுஙசேளா ரவர்பாவ முரைப்பரிது சுருதி சான்கும் 

பன்னுபுசழ் படைத்தவிசை ஞானியெனுக் தாய்மகழும் பரவி னானே, (௫) 

பரிலசல லேயர்கோன் சூலைதீவிர்த்சாண்டருளும் பரமே வேதச 

சரமிலகு முழுமு.சலே காயடியேன் பவந்தொலைக்குஞ் செல்வ மேயென் 

குருவெனலக் தொளிர்ஞான விளச்சகேயெய் மின் பரீலைச் கோலமேகின் 

பரமடியே னல்லதலே நில்லையிது சரதமருட் பாககி னானே. (௬) 

பாங்கனிலோங் கெயெஞானக் சகடச்தொளிரு மெய்ஞ்ஞான பாநுவே கின் 

பாங்கினில்வஈ் தடைர்சகேனென் றுயர்களையா யென்றருடப் பாடி யாடி. 

மீங்குனருள் பருகியிறு மார்இருக்கும் வாழ்வருளா யென்று மோனம் 

தாங்குசிவன் ரனைத்தூ த வீிச்சாடல்சண்டருளுஞ் சகச arpa, (எ)



ஆசா ர்யப்பிபாவம். ௨௧௭ 

வாழ்வனைத்துர் சருஞான வள்ளலே ௨ன்றொண்ட மணியே யென்னை 
சூழ்வினைக எசலவருள் பாலிக்கு தனிச் துணையே துரிய மேயென் 
னூழ்வலியோ மிசப்பெரிது சல௩குடின்றே னாகலினா லுடையாய் கான்முப் 
பாழ்க...ஈத பரவெளியி னடமிடுநின் பாசமலர் பரவு வேனோ (௮) 

பரவைம$இழ்ந் இடவாற்றி விட்டபசும் பொன்னதனைப் பரிர்து தேடி 
யு ரவுமிகு திருச்குள ததி லெடுச்தளித்த வாய்மை.பளச் தோர்ந்து மோனம் 
விரவு ஞானியாதஞ சிர்தைகவர்ச் இடுகின்னை வேணடி. சாயே 
னிரவுபக லகலாது வழுச்துகின்றே னுயிர்க்குயிரா மின்ப மாழ்வே, (௧) 

இன்பமொடு துன்பமொரு வினர்மவாழ்ர் தம் பரவெளியே யேர்த லேமெய் 
TUT Zw பயனாகு மாரமூதே யருட்கட்ே ல யரசே சேரா 
நின்பெகுமை சிவன்கூறக் சேட்டன்மீரு ௨ச்சடைர்து நேய ரான் 
என்பதுவே பலசாலு மெண்ணியுள முருகுமெனக் கனிய தேயே, (௪0) 

இனியபொரு ணீயலதி௫ கல்லையிது இண்ணமிழற் கெதிர் மாற்ற?தா 
ணினியுமிலை முன்னுமிலை யிப்போகு ில்லையெனறு மெண்ண மேலிட் 
பனைவழுத்தும் பெருலாழ்வுற் Mord oan பெருக்கியுள முருகு இன்றேன் 
புனிசனமர் கயிலையிப மூர்ர் துசெலுக் கனிவாம்மாம் பொறபினானே. (௧௪) 

இருசசிர் றம்பலம், 

  

PCH OI ய வடிகள் வாழ்த் ந. 
ay Nov ays bab ©. 

உலகவீயல் டந்தபா முத்தருளம் தகலா? வொளிம்ப ஞான 

நிலைய சவி காயேன்றன் புன்மைகவீர் 7 கருண்டசோன கெறியே பாசய 

கலையவடி யாரிதயங கலச்திணனிக்குர் கேனேயென் கண்ணே முத்திக 

கெலையெனுகின் பாதமல ரெண்ணுகின்றேன் வா த செகதா யெர்சாய், (௧) 

என்றாயுர் தர்சையு8 யென்றிறுமார் தெஞஞான்று மேமையே சான் 
குன்றாத வாய்மைதருஞ் சைவமண॥ கொண்டிருகை கூப்பி On wig 

நின்றாலுக இடெர்தாலு ஈடச்தாலும் புணர்ச் சாலு நீஙகி னாலஞ் 
சென்றாலும் பலதுறையில் வாசவூர் மணியுன்னை௪ சதிப் பேனே (௨) 

சிர்தமலர் திருவுள்ளஞ் செய்கருளுச் இருமேயென் செல்ல மேமுண் 
வந்.துகுருர் தடியிலருள் வள்ளலுப மேசமொழி வழஙசத தென்னன் 
றிர்தசிதி யாவுமான் ரனககாக௫ப் பாமாலை சாற்று நின்பாற் 
சரதைகு!0 கொள்ளுமயல் செல்லா து பெருர் இறையிற் செழிக்கு$ தேலே, 

தேமேபாண் டியன்சாண ஈரிகளெலாம் பரிசெய்து இரட்டிவர்த 

கோயேபின் பரியாவும் பழையபடி. ஈரிசெகி ஐ கூவியோட 
மாவேதம் புகழவிளை யாடலபுரிந் இடுமமயகண் மருந்தே மன்று 
ணீவேறு சிவன் வேறு காணா? வகைகண்டேன் நிகம வாழ்வே, (௪) 

நிசகமரிலை யாகமஈன் னிலைகடர்த 1 வாசகமெய்ர் நிலையை நாடி. 
யகமக$ிழு மன்பாதமக் கன்புசெயு மருகிலைசா யடியேன் பெற்றிய் 
@surns oes ght யேததபெரு மாழ்வெய்து மின்ப மேலிட் 
டுகங்கள்பல கடக்தாலு மழிவில்பெருந் துமையாயென் றுன்னு வேனே. (௫) 
  

* இருவாசசம்,



2 69 சித்தா நதரத்தாகரம், 

ன்னுவதொன் துளு தொன றுஞற்றுககொளன் ரயுலக ௫றுதி தேடி 
மன்னுபல வழிராடி மாய்உரவ ரெவ்விதறின் மகமை காண்பார் 
சொன்னமறை யாகமத்தின் றுணிவறியார் வனருளிற் ரோயா ரென்னே 
பன்னுவர்வீண் வார்த்தையொரு பெண்ணமுதம் வார்க்கைசொலப் பண்ணி 

(னானே. (௯) 
பண்ணு?மாலி யும்போலப் பழமதுவம் போலவருட் பரனீ சானு 
ஈண்ணுிறி யேன்றானு நிற்குரீலை யாகுமென ஈவிலும் வாய்மை 

யெண்ணாவதல லாலுணமை யெப்படியோ சண்செச மெய்தவேனென் 
சண்ணின்மணி யேவாத வூர்மணிிய மனவெளி.பிழ் கலச்ச வாழ்லே, (or) 

கலஙகுமெனை யரளாக கருணை,பிருர் தென்செயயென் ௧௫5 இல் வைகு 
ஈலம்பெருகு நாயகமே புதசலிரு ஞடைச்மோட காடு மொன்றே 
குலககுணமா தஇிகள்கடஈத குறி.பிறஈ த பரம்பொருளே கோதில் ஞான் 
ஆலங்குபெரு வடியேகான் மறைமுடிவலே யன்பருளச் என்னினானே. (௮) 

ரான்கெட்ட வாபாடி யென்றருணன் போ supe ள ஈணண லாலே 
வான்கெட்சி மாருதமாயா பென் இழையர் வாககியகஇன் வாய்மை கணடேன் 
தேன்கட்டிஞ் சோலைஇகழ் வா ஜர். மர்தருராஞ் சவமேயுன்னை 
சான்கட்டிம ௨கையருளி னுய்ச் இசிவேன் சைவாதொழும் ரான வூர்ம்தி,(௯) 

ஞானமோ ஞான மால் வழிபட னினையோக சாடி ஓள்ள 
மானகர ணர்தன்னால் உழிபடுதல் இரிபையோ மைப் ரணடா 
மூனமிலிக இரியத்தால் வழ்ப௫ிதல் சரியென லு.பிர்தான் வைகு 
மீனமறு தேகத.தால வழிபடுதல் வா ரவூ செம்பி டானே. (௧௦) 

எம்பிரா னீனச்சாகஈ சி௨பிரா னடிதாங்கி யெஙகு மேவித் 
சம்பிரான் ருனென்னுர் தலைமைவிளச் சனெனெஙகள் தாணறுே ரீன் 
செம்பவசா வாய்மலர்ர்த மாசக தே னுண்டன்றோ இருமா லாஇ 

யும்பர்களும் பெரும்பேறு பெர்றாபெம முடையஉல குடைய தேயே. (௫௧) 

அிருசசிற்றம்பலம், 

இன்யதுதிகளை மெய்பன் போடு ௮நாஸந௩தித்து வருவார்க்கு 

எவ்விதலீடரர கொட ராதென்ச, அ௮சரரியமணிகளைப பதிவர்க்க 

LISS AMG Ms O15 தூதிகளிவையாகையால். இவைகளுக்கு ஏற்ற 

மதிகமென்றறிக, சற்றமபலநாடிகள்) ௮ரூண௫ரிகாதர் சிவப்பிரகாச 

சுவாமிகள், சிதம்பரசுவாமிகள் முதலிய சிவாநுபூதிமான்களது செ 

ந்நெறியை2ப யாம் தழுலியுரைக்தேம். இர்த நன்னெறியினில்லா 

ப்பொலலார் எமக்குப புலலாரென்கு, சைவத்திருமுறைகள் பன்னி 

ரண்டலுள், பதினோராக திருமுறையிலடங்கய சம்பந்தர்திருவந்தாதி, 

சம்பந்தர் சண்பைவிருத்தம், சம்பந்தர் மும்மணிக்கோவை, சம்பந்த 
ர்திருவுலா, சம் பந்தர்கலமபகம்) சம்பந்தர்திருத்தோகை, திருகாவுக்க 
ரசுசுவாமிக. ஏீகாதசமாலை முகலிய சமயாசாரிீயர்களது ஸ்கோத 

ரைபவங்களை இனித1ப்,தவாக்க யாம்கூறிபவுண்மை sal BAW,



ஆசார யப்பிரபாவம், 2௨௧௯௬ 

இவ்வருட்பாக்கள் வெகு புண்ணிய மூடையார்க்கே வைப்பாயுள் 

ளன. இவற்றுள், மூம்மணிக்கோவையில் “சாழிசாடன் கவணியர் தலைவ 

ன் - மாமழைசோக& மலைமகள்பு,தல்வன்?* எனவும், *மலைமகள்பு சல். 

லைபயினாவ” எனவும் ஈம்பியாண்டார் நம்பிகள் ஈவின்றருளியலாய்மை 

யை நாடினர்க்கே கேடில்வாழ்வுண்டாமென்ச. இவவரியகலங்கண் 
டே “அளுடையபிள்ளையார வெண்பாவர்தாதி" என வோர் பிரபர்சுஞ் 

செய்து WIT (Lp Bt களிகூரஈகேம், இங்கனநிற்க, 

சைவபத்ததிகளுட் சிறுர்துவிள க்குவது அகோரசிவாசாரிய 
Si பத்ததி. இந்தப்பத்ததி )காரர் சைவர்கள் கழ்கவேண்டி ப் பலகார 

Au MEEK, GT STN WHIT Fn ஸ்திர ங்கஞஞ் செய்திருக்கின்றனர். 
இவைகளில், ஞாஈஸம்பந தனையே தலைவனாகவைத்துப பாடியிருக்க 
ன றனர். இவை வட.நால்கள் . வட நாலா) தென்லூலாரும்ட ர் 
நாலாரும் ஞாரமைபாஈதன் பெரும்புகழையே கற்று பிழைத்தற 

குரியாபென்பறு கூர்ரதமதியினர் சொண்டுகுணமெப்துவசென்க, 
“உறவம்பொருளுமொண் போகமுறுகல்வியுங கல்வியுற்ற- ஐநவுர் துறவின் 

பயனுமெ௯க்குச சுழிர்தபுனற்-புறவும்பொழிலுங பொில்சூழ்பொதும்புர் ச 
தும்புஉண்டி-ன ஐவம்பொழிலெழிற் காழியர்கோன்றிரு ராமஙகளே?' என்று 
ஸ்ரீசம்பியாண்டார்ஈம்பிகள் தமது திருவர்தாதியில் ௮ருளிச்செய். 

தனர். இவவா.று: எண்ணியெழுதுவதென்றா லெம்பெருமக்கள்புகழ் 
ஏட்டி.லடங்குமோ ? திருவருளே கண்ணாகச்கா ஹுரர்க்கே அது 
கைகூடுமென் ௪. 

இதுகாறும் விளக்கிய வாய்மைஈலத்கால் ஸ்ரீஜ்ஞாஈஸம்பந்தக் 
கடவுண்முதலிய பரமாசாரியாகளது பிரபாவம் இனிது வியக்தமாகி 

யது. ஆசாரியர், பரமாசாரியர்கள் என்றபிரயோகங்க ஸிவர்க்கே 
சொசதமென்க, ஈசுவரன்), பரமேசுவரன் என்னுங் திருசாமங்கள் 
போல்வன விவை, ஈசுவர - பரமேசுவர - ம2ஹசு வராத நாமங்கள் ச 
வனாருக்கன்றி ஏனையோருக்குச் சொந்தமாகாதவாறு ஆசாரிய-பர 
மாசாரியத் இருகாமங்கள் எம்பெருமக்கள் நால்வருக்கன் றி ஏனை 
யோருக்குச் சொந்தமாசாவென்க. இவ்வாசாரிய மூர்த்தங்கள் ௫ 
வனாரஅ தக்ஷிணாமூர் த்தம்போல்வனவாம். ஸ்ரீதக்மிணாமரத் தியாவார் 
விஷ்ணுவாதி தேவர்களாலும், வஹிஷ்டாதிமுனிவர்களாலும், ஏனை 
யாவராலும் வழிபடத்தக்க முதலாசிரியராயினவாறன்றோ பரமா 
ரியர் கால்வர்களும் ௮ந்த ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்ச்தியினது அவதார விக்ர 
ஹங்களாக இனிது விளங்கி யாவராலும் வழிபடத்தக்க தனிமுதல் 
களாக வெழுர்தருளி யிருக்ன்றனா? இவருள், எங்கள் காழிப்பி 
ரான் பெரும்புகழை (யெடுத்தோதின், ௮வாது இருவடியர்ச்சனைக் 
கு உபயுக்தமாகிய ௮ஷ்டோக்கரவிம்ஈகிகாமாவளியே போ அமு 
அ வருமாறு:



௨௨௦ சித்தார்காக்நாகரம். 

ஸ்ரீ 
சிமேவேரரக்ஷது. 

ஐம் ஜஜாநலம்பக்ததரப்யோநம? 
2. ஓம் ப்ரஹ்மபு£பரிப்ருடாயநம3 
௩.. ஓம் பார்வதீஸ்த$யபாயிதேநம? 

௯. ஒம் ஸுப்ரஸ்மவியாபரழர்த்தயேநம? 
௫. ஓம் சிவபாதஸ்நுதயழுிபுங்கவலி- தாயநம? 
௬. ஓம் கெ ஈவடிந்யற்லகாயநம 

எ. ஓ அயோநிஙிம்பவாயநம? 

ஸ்வப்ரப்ரகா சாயதம? 

ஸ்லயமேவாத் தஸ்கலவிச்யாகலாபாயநம? # 2
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த்ரவிட வேதப்ராவக நேநம? 
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௧௧, லம் ஐஜாத்விற்ஜாரசகரவர்த்திடேனே நம? 

௧௨. ஓம் பாமதக.ாபகேல1 வோே நம. 

௧௩. ஒம் சிவதத்ததாரஸஸ்தாயநம. 

௧௪. ஓம் ழக்தாமயசதுந்தயாநாதிநடாயநம? 

௧௫. ஓம் சிந்லகாஸ.ராத்பிநதாவள்யலங்க்ரு தாயநம? 

௧௭. ஓம் பாண்ட்யராஜதேசிகாயநம? 

௧௭. ஓம் பாண்ட்ீயஜவராபஹாூதேநம? 

௧௮. ஒம் க்ஷ்பணசாக்யாந்தகாரதபநாயநம? 

௧௯. ஓம் ராஜகநீயகாரோகநீவர்த்தகாயநம£ 

20. ஐம் வைசீயதமாரகர.ஈநீர்ஹரணூயஈம? 

௨௧. ஓம் நீஷ்பலதாலபலதத்வகார்்ணேசம? 

௨௨. ஓம் வாக்ஸந்தாரிததரணயேகம? 

௨௩. ஐம் வேதவஈக்ஷேதாகவாடச்சாதசகாரிணேசம்? 

௨௪. ஐம் அஸ்திஸாதிதகநீயகாயசம? 

௨௫. ஓம் விஷ்ணேச்சிவஸாநப்யதாயிகேசம3 

௨௭௬. ஐம் சிவதமாராயகஈம? 

௨௭.: ஐம் ஸத்யோநீர்வாணதீக்ஷாகர்த்நணேசம? 

௨௮. ஐம் ஸர்வமோக்ஷப்ரத்கல்யாணஸ்ுந் தராயகம? 

திருச்சிற்றம்பலம்.



ஆரா/யப்பிரபாவம, ௨௨௧ 

இப்படியே ஏனையாசாரியர்களுக்கும் ௮வ்டோத்தரலிம்சதி 

நாமாவளிகளுள. ௮வை எமக்குக் இடையாமையால் அவற்றையும் 

ஈண்டு வெளிப்படுத்தகோகலாத் துயரத்திலாழ்ச் துவருக் துகின்றோம். 

இருவருள் கூட்டி முடிக்குமாறு சிந்திக்கும் பெருந்தவமுளுந்று மெ 

ம்பக்கலிரங்கி ௮வை இடைக்க, ஸாதுக்களவற்றைத்தந்து பக 

Rivas கேட்டுக்கொள்ளுகின்றோம். இவ்வமலதேசசெப்பெருமானே 

நித்திய நைமித்திய காமியபூசைகளால் வ(நிபடத்தக்க உபாஸ்பர் 

வ்ன்று சகா /நிமான்மியத்தில் விசதப்படுததியிருக்கின்றது. ௮து வ 

churn pl. 

“ebeouseMans கடலனையான் நிருமுன்னின்றோர் தமைநோக்கு 

யெம்மை$தலஙச டொறும்பஇகச் தேத்துஞானச் கவணியனை 

யம்மைப்பொலஞ்செய் விம்பசதி லாவாகஈஞ்செ.ப் தெக்சாளு 

மும்மைப்பயன்பெர் றுலகுய்ய முதபூசனை 82 இயமீயர்நி.?? 

“ரிகழ்சித திரைபட குனிமாத நிறையா இரைபும் வைகாசிப் 

பகர்ஜூலரது மாவணியமைப் பசிமாதஞ்சேர் சதயத்து 

மசரமதி.ரிம் கதாமதிய மருவுகாளு மிதுனமதி 

இசழவருமிரா சணிபுமென்றேழ தினத்துகைமித் இயமியற்றி,!' 

“புரைபில்கேள்வி யிமையோர்காள் புகல்பம்குனி.பிற் சதயத்தி 

னிரைசெய்மணிப்பூங் கொடியேற்றி நெடுமான்சேர்சா டேர்ஈடத் இத் 
திரைசெய்சர்ச்த மரதிரைசா டிளேத்தாடுதிரன் றர௫ுள்செய்ய 
௨ரைவிலமர ராண்டுதொறு மூழ்ர் இவ்வாறு வண௩ூனரால்.!” 

என்னும் இந்த லாக்கியங்களால் நித்யோத்ஸவம், பக்ஷாத்ஸவம், 

மாஸோத்ஸவம்; வருஷோதக்ஸவமுதலிய யாவுஞ்செய்தும், செய்கி 

த்தும் வழிபடத்தக்க தினிமுதல் எமதுபிள்ளையாரென்பது தெற்றெ 

ன விளங்கியது. இர்த விபவங்களை ஈடத்தியுய்ந்தவர்கள் அன்னவூர் 
தி,புள்ளூர்தி, யானையூச்தி முதலாயினாரெனவும் ௮ திற்கேட்கப்படுச 
ன்றது. இப்பெருந்தேவர்கள் வணங்கும் பெரியபபெருமான் எமது 
ழிப்பெருமான் என்பு யாம் பிரஸ்தாபிப்பது ௮திசயமோ? இத 

னுண்மையை மெய்ப்படுதகவேயன்றோ திருப்பெருந்துறை என்லு 
ஞ் சைவசே்ஷேத்திரத்தில் பூமணிவாசகப்பெருமான அனிமார்கழிக 
ளில் மஹோத்ஸவங்கள் கெரண்டருளித் தரிசனந்தற்.து மெய்யடி 
பார்களுக்கு இகபரஸலாம்பிராஜயங்களைப் பிரலா திக்கன் றனர்? இவ 
ரூக்சே கிருஷபோத்ஸவம், இரே தீரத்ஸவமுகலிபன நடர் துவருபதி
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சயம் பிரதயகந்மா ௭ ஐசர்ரியர்நால்வர்களு மொரே 

னரா,சலும், இக்ரால்வரும். அ வ்ரது ௮பராவதாரங்களாத 

வர்களே யாவரும் வழிபட்டேசதும் பெருந்சகையாராதலு. 

Bug Wer. இவாமாட்டன் பினழையாதார் *வெவ்வாய்கிரயத் இடை 

ர்” எனவும்; அன்புபுரிவார் “சோ இன்ஞானப்பிள்ளைதனைக் க. 

ணிர்தோர் மதிலிரகர், போதலறியார்”' எனவும்போந்ச பிரமாணா 
இலக்காபெ பயனெய்துவரென்ச. விரிக்கிற்பெருகும். வேதம 

கமம் - புராணம் - இதிகாசம் - ஆன்ஜோர்வாக்கியங்கள் - காட 

மாநங்கள் தூய மூவிதபிரமாணங்சகளாலும் இவ்வமல்தேசிக ச 

எனையாசாரியநிதிகளையும் பிரக/சிப்பித் ச ஆசாரியமிரபாவம் ௭௩ 
இந்சதஸத்டுரந்தம் ஸாதுக்களுடைய க்ஷமார்த்தம௦ 
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லாழ் தது. 
—+}-—-— 

csQuwer wmpCusé, Hacrams Quimswap இசைச்தாள் 

மோகமறு மவர்களிஈக முன்னின்று விளையாடு முருகன் வாழி 
மாகர்தொழும் உேற்கரதது வள்ள தாரமென வந்து சைவ 

யோககெறி பரப்புமவன் வாழியிணை யறுமேனை யோரும் வாழி. 

பொன்னவிருஞ் சடைமெளலிப் புண்ணியனைர் செழமுத்துண்மை 

மெய்ச்கெறியாஞ் சைவரனி வாழவரு மெய்ஞ்ஞான வேந்தா யல் 
தர்நிலைமை யுலசறியச் தம்பிரான் முகலெடுத்துச் தரவேம் றுண்0 

துன்னுமலர் புராணசவின் நிரமூனியாஞ் சேக்கிழார் அணைத்தாள் 

ஆசார்யப்பிரபாவம், 

முற்றுப்பெற்றது 

ற ஜஞாசஸ்மபஈதஸச் குரபாதாரவிர் தார்ப்பணமஸ் து 

eee eee 
ச 

திருச்சிற்றம்பலம். ee. 
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