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சித்தியார்.

சுபக்கம்.
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இஃது
|

திருவாவடுதுறையாதீனத்து

சிவஞானசுவாமிகள்
செய்தருளிய

பொதிப்புரையோடு
யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர்

|

த. கைலாச பனெஷவஸயால
விச்தியாதுபாலனயந்இரசாலையில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.
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இருக்சைலாசபதியர்செ சிவபெருமான், ரெளரவாகமத்திலே
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படலத்திலே
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ப்

சர்வர்கமங்களின்
»

௫

சாரமாயளள

6

ஹீ பந

பாவவீமோசன
வு்வஹகாலி

கூா௯?? என்பதை முதலாகவுடைய பன்னிரண்டு குத்திரங்களையும் சிவஞான
போதமெனப் பெயர்தம்.து இருஈந் திதேவருக்கு உபதேசித்தருளினார். இரண்டு
சிவதீக்கை செயப்பெற்றுப் பொல்லாப்
பிராயத்தே பரஞ்சோதிமுனிவராலே
பிள்ளையாரிடத்தேசைவாகமப்பொருள் களையெல்லாம் உள்ளபடி ஆராய்ந்த றிந்த
மெய்கண்டதேவர், இந்தப்பன்னிரண்டு சூத்திர்ங்களையும் தமிழிலே மொழரிபெ
யர்த்து வார்த்திகமென்னும் பொஜிப்புரையுஞ் செய்தனர்.
வற்க்குறைய அறுநூறு வருஷத்துக்கு மூன் பெண்ணையாற்றுக்குச் சமீப
ததிலெயுள்ள திருத் துறையூரில் எழுக்தருஸியிருக்த அதிசைவரும் சகலாகமபண்
ட.தரென்னுங் காரணப்பெயர் பெற்றவரும் மெப்கண்டதேவருடைய டர்களு
ட் இறந்தவருமாகய அருணக்தி௫ிவாசாரியர், அச்சிவஞானபோதநாூலின் வழித்
தாகவே, சிவஞானசித்தியாரென்னும் .இக்நாலையும்

இருபாவிருபத என்னு

மொருநூலையஞ் செய்தருளினார். இச்சிவஞானசித்தியார் தராலீடஸசைவசிச்தாம்
தசாத்திரம் பதினைகனுள்ளும் விரிவான தம் மிகச்சிறந்ததுமென்பது “பாரி
னுள்ள நூலெல்லாம் பார்த்தறியச்ித இயிலே-ஓர்விருக்கப் பாதிபோதும்?? என்
னும் சிவபோகசாரநூலுடையார் திருவாக்கானும் “...தொகுசிச்நியாராறுந்

தண்ட.மிழின்மேலாமக் தரம்?
இனிது விளங்கும்.

என்னும்

உமாபஇசிவாசாரியர்

திருவாக்கானும்

இச்வெஞானசித்தியார் பரபக்கம் சபக்கமென இரண்டு பாகமுடையஅ.
அவற்றுட் பரபக்கத்திலே, உலோகாயதன் முதலிய பரசமயிசளூடைய கோட்
பாடுகளை

எடுத்திக்காட்டி,

மறுப்புச் செய்யப்படும்,

சுபக்கத்தை. முசனூலை

ப்போலப் பன்னிரண்டு குத்திரங்களாகப்பிரிச்துக்கொண்டு, முன்னர் அளவை
ப
அணங்கு, பின்னர்ச் சித்தார்த சைவராயே தமமையொழிக்தொழிக்த
எத்திறத்துச் சமயவாதிகளாலும் வீடுக்சப்படும் ஆட்சேபங்களுச்கெல்லாஞ்
சமாசானஞுசெய்து

சுவமதம் நாட்டுகல் செய்யப்படும்,

©

இ)்தூலிற் கூறப்படும் பன்னிரண்டு சூத்திரத்துள், முதல் இரண்டு மூன்று
என்னும் மூன்றையும் பிரமாணவியலென வைத்த, முதற் சூத்திரத்தால் உல
இற்கு நியித்தகார்ணனாயெ. பதியுண்மைக்குப் பிரமாணமும், இரண்டாஞ சூதீ
இரத்தாற் பாசவுண்மைக்குப் பிரமாணமும், மூன்றாஞு சூத்திரத்தாற் பசுவுண்
மைக்குப் பிரமாணமும், நான்கு ஐந்து ஆறு என்னும் மூன்றையும் இலக்கண
வியலென வைத்து, கான்காஞ் குத்திரத்தாற் பசுலக்கணமும், ஜந்தாஞ் சூத
இரத்தாற் பாசலக்கணமும், ஆராஞ் குத்திரத்தாற் பதிலக்கணமும், ஏஎழு எட்டு
ஒன்பது என்னு மூன்றையும் சாதகவியலென வைத்து, ஏழாஞ குத்திரத்தாறி
சாதித்துப் பெறுதற்குரிய அதிகாரமுடையது

இதுவென்பதும்,

எட்டா

குதி

இரத்தாற் இறந்த கருவியெனப்படுஞ சாதனம் இதுவென்பதும், ஒன்பதாஞு
குத்திரத்தாற் சாதகஞ்செய்யுமாறு இதுவென்பகும், பத்துப் பதினொன்று பன்
னிரண்டு என்னும் மூன்றையம்' பயனியலென வைத்து, பத்தாஞ் சூத்திரத்
தாற் பெத்த நீக்கப்பயனும், பதினெராஞ் சுத்திரத்தால் முத்திப்பயனும், பன்
னிரண்டாஞ் சூத்திரத்தாற் பெத்தநிச்சமும் முத்தியும் பெற்றவர்க்குச் சீவன்
முத்திநிலைக்கணிகழுமியல்பும், வகுத்துக் கூறப்படும்,

இச்சுபச்கத்துக்கு மறைஞானதேசிகர், சவொக்கரேயோூகள், ஞானப்பி
ரசாசசுவாமிகள், சிவஞானசுவாயிகள் முதலியோரர்லே உரைகள் செயப்பட்
ருக்கின்றன.

இவைகளுள்,

இலக்கணநூற்பயிற்சி

யடையார்க்கு

எளிதில்

விளங்கத்தக்கதும், சருங்கய தும், சம்ஸ்கருதபதங்கள் ௮திகங் கல்க்கப்பெராத
தும், ஏனையவுரைகளையெல்லாம் உற்றுநோக்கி நூறுவருஷத்துக்குமுன்பின்னாக
சசெய்யப்பட்டதுமாயள்ளது வஞானசுவாமிகளாலே செய்யப்பட்ட இப்பொ
பதிப்புரை. இருவாவடுதுறையாஇீனத்து மகாவித்துவானும் சைவசித்தாந்தபானு

வுமாகிய இச்சிவஞானசுவாமிகள்
யன்றி,

சிவஞானசித்தியாருக்குப்

பொழிப்புரையே

சிவஞானபோதத்திற்கும் ஒருசிற்றுமாயம் திராவிடமகாபாடியமெனப்

படும் ஒருவிருத்தியுரையும் செய்திருக்கன்றார். அன்றியும், தமிழிலே காஞ்சிப்
புராணமொழஜிபெயர்ப்பும் தருக்கசங்செகமொழிபெயர்ப்பும், இலக்சகணநூலா
ய தொல்காட்பியத்தின் பாயிரத்துக்கும் முதற்குத்திரத்துக்கும் தொல்காப்பி
யச்சூத்திரவிருத்தியெனப் பெயர்பெற்ற ஒரு டப
லத.
நூல்
களு செய்திருக்இன்றனர்.

கூருவினாலே செயற்பாலனவதய
ா பரீளைஃகளெல்லாஞ் செயப்பெற்றுப்
பககுவமுடையராய்ச் . சமயம் விசேடம் நிருவாணமென்னும் மூன்று தக்கை
யும் பெற்றவரே இச்சிவஞானசித்தியார் முதலிய ஞான நூல்களை ஒத தற்குரிய
அதிகாரிகளாவர்.
இவை ஞானநூலாதலால் இவற்றைச் குருமுன்பாகவறிதலி

ன்றித் தமது மதிநுட்பத்தால் ஆராயப்புகுவோர், சந்தேகவிபரீதமறத் தெளிக்

$

க
- துகொள்ளார்.

அதுவன்றியும் பதிவரக்காயெ இவைகளிற் குற்றமேற்றித் தாம்

இதுபற்றியன்றே
ஈரசத்திற்கு ஆளாவர்.
கவெனச் சைவநால்கள் விதித்ததும்.

இவைகளைக் குருவினிடத்தே பெறு

வேசவாக்யெங்களை வலியுறுத்தவனவாய சரித்திரங்களைக் கூறும் புராண
முதலியவைகளே சைவசமயநூல்களெனவும், அவைகளினுள்ளவர்ணனை
களுங்
குறிப்பான் வேறுபொருளஞுணருமாறு சொல்லப்பட்டசரித்திரங்களுமே சைவக்
துண்மைகளெனவுங்கொண்டு,

சைவர்களுக்குவேறு

சமயநூல் யாதென

குவார்க்கு, அம்மயக்கந் இர்தற்பொருட்டும், சைவநூலுணர்சடு
பொருட்டும் இந்நூலை ௮ச்சடக் தொடங்கனேன்.
ப்ரீலபரி.

நாவலரவர்களிடத்தே

சான்

மயங்

நன்குதித்தற்

பெற்றுக்கொண்ட

பிரதி

அவர்களால் ஒருதரம் பரிசோதிக்கப்பட்டமையால் ௮தனைக்சொண்டும், இணு
வில் ஸரி, நடராசையரவர்கள் தந்த இரண்டு பிரதிகளைக்கொண்டும், இச்நூல்
அச்டெப்பட்டது.
ஸ்ரீ. நடராசையரவர்கள் இரண்டு ஏட்டுப்பிரதகள் தந்தமை
யேயன்றி எனக்கு இர்நூலின்கணிருர்த லெ சந்தேகங்களையும் மாற்றினார்கள்.
ஐயரவர்களுடைய சித்தாந்கநூஓணர்ச்சியும் இதனை யச்சிடுசற்கண் அவர்கள்
செய்த உதவியும் மிகவும் டாராட்டட்படத்தக்கன.
யாழ்ப்பாணம்

ஈல்லூர் 9
நன

சுபானுஷ்ு ஆனிமி”, 2

.

த.

ரி

ல்

கைலாசபிளளை.

பாயிரம்.

அளவை.

மூதத்சூத்திரம்.
இரண்டாஞ்சூத்திரம்.

மூன்ருஞ்சூத்திரம்.
நான்காஞ்சூத்திரம்,

ஐர்தாஞ்குத்திரம்.
ஆருஞ்சுத்திரம்.
ஏழாஞ்சூத்திரம்.
எட்டாஞ்சூத்திரம்.

ஓன்பதாஞ்சூ ததிரம்,
|

பத்தாஞ்சூத்திரம்.

௧௯௭

௨0௪

பதினொராஞ்குத்திரம்.
பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம்,

௨௧௬
ட மைப்


கவட
தவன்

|

உ

ரகம்.
உரையாகிரியர்செய்தருளிய

குருவணக்கம்,

பண்ணிசைவெம்பரிதிமதிதலதயிலந்தியிரும்புபாணியிப்பு
விண்ணகில முடலுயிர்நீர்கிழலுச்சிப்பளிங்குபசல்விளக்குப்பானீர்
சண்ணிரவியுணாவொளிபோற்பிரிவரியவத்துவிதக்கலவிகாட்டிச்
தண்ணளிவைத்தெனையாண்ட அழைசை௩மச்சவாயகுருசரணம்போழ்றி,

EOD
(௫
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ட்

3

A

ஓ:

ச

ட

+

,

சணபதி துணை.

இருச்ெறம்பலம்,

சிவஞானசித்தியார்
ட

Oo

ரர ரூம்,
மூலமும்

உரையும்

|

பா பட அட அர்க் அதா
ரர
வாக
பிற்காலத்தார்ச்கு இனிது விளங்குமாறு
விரித்கல்யாப்பான் நூல்செய்வான் புகுந்தவாசிரியர், எடுத்துக
கொண்டபொருள் இடையூறு தீர்ந்தினிதுமுடி. தற்பொருட்டும்,
இந்நானின் அ

ரிலவுதற்பொருட்டும்,

ண்ட கடவுள்வாழ்த்து ட.
டட

முதற்கட்

|

செய்துகொ

அ அறிவுறுத்தற்பொருட்டிச்

- விநாயகர் வணக்கம்,
ஒரு கோட்டனிருசெவியன் மும்மத, த்து

னால்வாயைங்கரத்கனாஅு
தருகோட்டம்பிறையிச ழித்தாழ்சடையான்
னள

க

ரூருகோட்டன்பொடிம்வணங்கயோவாதே
யிரவபகலணர்வோர்கிந்தைத்

_ திருகோட்மெயன்றிருமால்செல்வமுமொன்
ரேவென்னச்செய்யுக்கேவே.
என்பது

கங்கையும் பிறையுங் கொன்றையுமணிந்த

சடையா

னளித்தருளிய ஒருகோடு மூதலியவற்றையடையவனாகிய வாரணமுக
க்தானுடைய திருவடிகள், பேரன்பாணிடையராது தம்மை வழிபட்டுத்
|தியானிப்போரறிவின்கண்ணதாகிய மலக்கோணைச் துரக்கும்; அதுவே
வச் ஸை அயனரிமுதலியோர் வாழ்வு மொருபொருளன்றென |
பச் சிவமாந்தன்மைப் பெருவாழவையும் தருமென்பதாம்ச

wR
8

ட்

(

ட
|
உ

வெஞான கத்தியார்.

சிர்தைத்திருகோட்டித் தெய்வத்தன்மை செய்யவல்ல தாள்களூ
| க்கு, இடையூற்றையோட்டி, இர்நூன் முடிவுபெறச் செய்தல் அருமைய

ன்றென்பத கருத்து,” கங்கையின் செருக்கடக்கப் பிறையை வாழ்வித்த
அச்€லமுடைமை

பெருமான் மகனாதலானும்

தெளியப்படுமென்பார்,

அறுதருகோட்டம் பிறையிசழித்தாழ்சடையானதருமொருவாரணமென்
ரர். இதழியுமுடன் கூறினார், திருவடையாள மாலையாதலின். இசி
- சுதுணர்போலத் தாழ்ந்த சடையானென உவமத்தொகையாகக்கொண்டு
ரைத்தலுமொன்று, தருகோட்டம்பிறை தன்னாற்றரப்பட்ட வளைவானழ
குபெற்ற பிறை, இருசெவியனென்ற த, இசையெச்சத்தால், இரண்டு
மேதம்போலஞ் செவியனெனப் பொருடந்து நிற்றலின், ஒரு கோடுமுத
வியனயபோலப் பிறிதினியைபுமீக்கய விசேடணமா தற்கழுக்கின்மையண
ரத.

யானையுறப்புக

மூம்மசம் யானைக்கு

சல் யாங்கனமென்பார்க்கு;

ஒருகோட்டன் முதலியனபோல
சேயடையாய்

மும்மதத்தனா

கழுத்திற்கு மேலன் றியின்மையான

மும்மதத்தனென

நிற்றலின் யானைக்கடையாமாறு

அடையென்டாரும்,

விராயகட்பிரானுக்

யாங்நனமெனமறுத்து

இச்சாஞானக்ரியைகள் ஈண்டு மும்மதமென உருவகஞ செய்யப்பட்ட
னவென்றரைப்பாரும், ஒருகோடி முதலியவேனையடையெல்லாம் உறு
அனை
ல
அ ககக

ப்பினையே யுணர்ச்இ நிற்றலின் இது மாத்திரமினம்பற்றுகருவகமாதல்

செய்தற்குரியதோரியைபுவ்சேடமின்
செல்லாமையானும். உருவகஞ
மையானுங் கந்தன் முதலியோரையுமக்சறாத்தப்பத்றி மும்மதத்தனெ
னல் யாண்டுமின்மையானும் அதவுமுரையன் றென மறுத்துப்டஞ்சாக்க

வைல்
தல
பறறி
22
வச்
க்சி
ல
கி
அபத
ங்
தமந
விடிய
பதர
விம
பத

ரத்தின் பேதமாயெ ஏட்டெழுத்தாறெழுதஅ நாலெழுத்கிமுதலியனவும்
பஞ்சாக்கரமென வழங்கப்படமாறுபோல மும்மதத்தின் வகையாகய
ஒருமதமுமிருமதங்களு மும்மதமென வழங்கப்படுமாகலின் அதப்ற்றி
ஆசங்கை யென்னையென்றெழிவாருமுளர். வாரணமுஞசிம்தையும் ஆகு

பெயர், திருகு முதனிலைப்பெயர். ஓகாரம் எதிர்மறை, இஸ்கெண்ணல
ங்காரம். ஈண்டு “இறைவனையுமிறைவனாலியம்புநூலு மீண்டளவம்பொ
ருளியல்பும் வேண்டுஞ் செய்தி-முறைமைகளும் பெததமொடு முத்தியெ
ல்லாம்?” என்றெடுச்துக்கொண்ட முறையே னவத்துப்பரபக்கங்களை எடு
த்தோதி

மறுத்தவாசிரியர்,

இனியம்முறையே

சுபககங

கூறலெரார்.
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அ[றுவசைச்சமயத்தோர்க்குமவ்வவர்பொருளாய்வேறாங

குறியஅவுடை த்தாய். வேதாகமங்களின்குறியிறங்தங் ,
கறிவினினருளான்மன்னியம்மையோட்ப்பனாகிச்
செறிவொழியாதுகின்றசிவனடி

|

சென்னிவைப்பாம்.

|

 நான்கனுள்
என்னு
றம்
எனு. புறப்புறம் புறம் அகப்புஆதம்

அசச்சமயமொழித்தொறிக்த முக்கூற்றுப்புறங்களிற் : ஐனித்தனியறுவ
கைப்பட்ட சமயங்களினின்றுகொண்டவற்றுள்ளும் பலவே றவகைப்பட
| வோர்த்துணரஇன்ற அவரவர்கொண்ட முதத்பொருளாய், அவரின் வேரு
। ய பாடாணவாதமுதலிய அகச்சமயத்தார்க்கு இலயம்போகமதிகாரமெ
ன்னு மூன்றவத்தையின் முறையே சத்தியுமுத்தியோகமும பிரவருத்தி

யுமென்னும் தொழில் வேறுபாடுபற்றிச் வென் சதாவென் மகேசனென்

தடத்தக்குறி
னும் பெயருடைய அருவம் அருவுருவம் உருவமென்னுச்அத்தடத
்தக்குறி

யே

'குறியாகவுடைத்தாய்ச்;

சிக்தார்தசைவர்க்கு

யேயன்றி வேதாகமங்களின் கருத்திற்கதீதமாய், உயிர்க்குயிராய், உயிர்கட்கெல்லாமறிவைப் பிறப்பிக்கும் அம்மையப்பனுமாகி, எங்சனாமெக
காலமுஞ் செறிந்து வியாபகமாய் நினற இவபிரான்றிருவடியைச் சர
மேற்கொள்வாமென்பதாம்,

பரபச்கத்துட் புறப்புறச்சமயத்தாரையும் புறச்சமயத தாரையும்
அப்பவே, அம்முறைபற்றி அகப்புறச்சமயத் தாரும் மறுக்சப்பட்டாரேயா
வரென்னுங் கருத்தான்,

அவரையுமுடன தழுவ

அற வகைச்சமயத்தெ

னப்பொதுப்படக் கூறினார். ஓர்த்தல் ஆராய்தல். விசேடியமடி. யாகலின்
உடைத்தாயென்றார்.

வெனடியென்றத உபசாரம். இதனுள், அறுவகை

ச்சமயத்தோர்ச்குமவ்வவர்பொருளாயெனவே மேற்கூறிப்போந்தய்மபக்
கத்துப் பொருளும், வேருங்குறியது வுடைத்தாயெனவே மூதற்குத்திர

வேதாக
மேசலியவைந்து சூத்திரத்திற் பெறப்படும் தடத்தப்பொருளும்,க்சணங்

றி யேனைச்சொருபல
மங்களின் குறியிறக்தென வே இரண்மெள்

ருபங்
கூறும் அறன் குத்திர்ப்பொருரூம், அறிவிண்லெனவேனியென
ஆன்மசொ
வே ஞானத

கூறு மேழாஞ் சூத்திரட்பொருளும், அருளான் மன்
ரிசனங் கூறுமெட்டாஞ் சூச்திரப்பொருளும், அம்மையோடப்பனாகயெ |
னவே ஞானமுஜேயமுஞாஇருவுமாகக் காணப்படு மொன்பதாஞ சூத்திர ஓ
நின்றவெனவே ஏகனா௫கநிற்றல் கூறுபரி
். செறிவொழியாது.
॥ பொ

் பொருளும்,

செறிவொழியா

அமு)

ர

து

நின்ற

ஏகனா£ரிற்றல் கூற

- ஜல

ந்

A ர...”

ப

ப்லே

ம

சித்தியார்.

4

i

1"
| பத்தாஞ்குத்திரப்பொருளும், வெனடி.சென்னிவைப்பாமெனவே
| மலரடி கபிருத்தல் கூறும். பஇனொராஞு. குத்திரப்பொருளும்,
வைப்பாமென்னஞ்
ரு

சொல்லியல்பான்

அணைந்தோரதகாத
்
ன்மை

i;

அரன்.
சென்னி

கூ a ம் பன்

| னிரண்டாஞ் சூத்திரப்பொருளுங். குதிப்பானதியக் கடந்தன. இங்கனம்
கொகுத்துக் காட்டுதல்
! இணி,
டைய

மங்கலவாழ்ததுக்கு

இதனுட் கூ.றப்படுமறுவகை
அறுவகைக் குணங்களுங்

இலக்கணமென

வணர்க.

வீனையெச்சங்களானும் முதல்வனு
கூறப்பட்டனவென்றுரைத்தலமொ

ன்று, அதுகாட்டுதும்: அவ்வவர்பொருளாயென்றதனால் அங்ஙனம் பல
வேறுவகைப்பட நிற்குமநந்தசத்தியாயெ அளவிலாற்றலுடைமை கூறப்
பட்டது; வேறாங்குறியதுவுடைத்தாயென
தனால்
்ற அ௫ாதிபோ தமமாதிமு
கீதத்தன்மையெனப்படும் இயல்பாகவேபாசங்களி னீங்குதல் கூறப்பட்
த

நிராமயான் மா வெனப்படும்

இட

பன

லில ல தலி

ப்

டங்கும்; வேதாகமங்களின்குறியிதக்தென்ற தனாற் சுதம்திரனெனப்படும்
தன்வயத்தறைதல் கூறப்பட்டது; அறிவீனிலருளான் மனனியென்றத
ற சருவஞஞதக்துவமெனப்படும் முற்றமுணர்தல் கூறப்பட்டது; ௮ம்
மையோடப்பனாகயென்ற தனால் அலுத்தசத்தியெனப்படும்
போருளு
டைமை கூறப்பட்டது,
வீசுத்ததேகமெனப்படுக் தூயவுடம்பினனாத
அமிண்டேயடங்கும்; செறிவொழியாதென்றகனாற் த்ஸ்வியேன ப்படும்
வாம்பிலின்பமுடைமை கூறப்பட்டசென்றணர்க. இன்னும் வீரிட்பிற்
பெருகும்,
ன
(௧)

ச
திறசராவகையெடுக்ெ தன்சித்கக்தே
தன்னைவைக்தருளினா லேதாளிணை தலை மேற்குட்டு
A
மின்னமாபொழில்கும்வெண்ணெய்மேவிவாம் மெய்கண்டானூல்

சென்னி, பிற்கொண்டுசைவச்திறத்தினை க் தரிக்கலுற்றாம்.
எ-து. பவமாயக்கடலிலமுர் தூன்றவென்னை அதன்கணமும்
தாதவண்ணங கருணைச்கையாலெடுக்து என்னறிவின்சண்ணே தற்சொ
ரூபத்தை விளக்குதற்கெழுர்சருளிவந்து திருவடி. சென்னியிற் சூட்டித்
திக்சைசெய்தருளிய வெண்ணெய்மெய்கண்டதேவன் மொழிபெயர்த்து
ரைத்தருளிச்செய்த வஞானபோதநூலை, ஏனையாசிரியன்மார் செய்த.
ர
சால்... பட.
கொண்டு, அதனிற் த
|<

சைவாகமப்

பொருட்கூ
ரு ற்றை

விளக் கூ
தவாமென்பதாம்.

21

பாயிரம்.

அம்
டு

எடுச்தென்றது ட்ட
இ)க்காலக்கு வழிகூறியவாறு.
வைத்தென்றது உபசாரவழக்கு; “அன்போடியைந்த வழக்கு?” என்றாற்
போல.

சென்னியின் இன

nd

உவமவருபு.

பண்டைநற்றவத்தாற்றோன்றிப்பரமனைப்பத்திபண்ணுந்
தகொண்டரைததானே அயகதியினித்றொகுப்பன்மார்க்கா
கண்ட.நூலோதிவிகொதலிப்பவர்கட் சேன்
டண்டரிகத்தாள் சேரும்பரிகனைப்புகலஅழறாம்,

௭-து. சாமுசித்தர் வைஈயிகர் பிரா௫ருதரென்னுமிவருள், ஆத்
றலுமறிவுங்காதலுமில்லாத

பிரா௫ருதரையொறழிித்து, ஒ.ிர்தவிருவரின்

சாமுசித்தராய்ப் பிறந்து வீடு காதலிக்
முற்செய் தவவிசேடத்தாற்
கு சிவபத்தரை விஞ்ஞானாகலர் பிரளயாகலரைப்போல நூல்வழியா
னன்றித் தானே வெகதியிற் சேர்த் தவனாகலின் அவர்க்கு நூல் வேண் |
எவ் தல் மந்ததரமுதலிய ச...
தலித்
த்க்கன்

வல்

கக ஈண்டு வகுத்துக் ப

ரபர்சாம்

சன்மார்க்கரா
தலைக்குறை,
சன்மார்க்கரை ட டடத
வார் ஞானிகள். சண்டநூல் அவர்களெல்லாம் பிரமாணமென்த றிந் து |
கைக்கொண்டநூல்,
னுங் கூறியவாறு,

இதனானே துதலியபொ௫ளுங் கேட்போரும் பய
(௩)

மழையினானயனான்மாலான்மனத்தினாவ்வாக்கான்மத்ுவ்
குறைவிலாவளவினானுங்கூறொணாகாகிகின்ற
விறைவனார்கமலபாதமின்றியானீயம்புமாசை .
நிறையினார்குணத்தோர்க்கெல்லாநகையினைகிறுத்துமன லே,
௭-௮. வேதமுதலியவத்றுனு மறிதற்கரிய முதல்வன தியல்பை
யான் சொல்லுவலென்றெமுந்த' எனது புல்லியவாசை, சால்புடையா
ரெல்லாரும் ஏயேயிஃதோவிவன றிவென் தெள்ளி ட
[5
மென்பதாம்,

ந

Er

1

I

சிக்கியார்.

|

அயனனை மாலான் மனதீதினான் - க
னா ஆனுருபு
| மூனனையவிரண்டும்
வினைமுதற்பொருண்மையினும்,' பின்னையவிரண்
டுங் கருவிப்பொருண்மையினும் வந்தன: சாத்தனாற் கண்ணானேக்கப்
பட்டதென்றுற்போல.
ஈண்டளவென்றது அனுமானப்பிரமாண
ததை.
அயன்மாலென்றது
உபலக்கணம்.
கூறொணுதென்றது உபசாரம்.
இனி, அயனென்றது

பதினெண்

அவவேதத்ச்திற்கங்கமாய்

புராண நூலையும்,

அயனாற் செய்யப்பட்ட

மாலென்றது. மாயோனவதாரமாஇிய

யாதனாந் செய்யப்பட்ட இதிசாசநாலையும்,

மனமென்றது

வி

மனுமுதலிய

இருடிகளான் மனத்தானினைம்௮ செய்யப்பட்ட மிருதிநூலையும்,
வாக்
கென்றது அவ்வேகத்தைக் கருமகாண்டம் ஞானகாண்டமென்றிருவ.
கைப்படுத்தெடுத் துக்கொண்டு அதன்பொருளை நிச்சயித்துரைக்குன் சா
Xi த்திரமாயெ

பூரூவமீமாஞ்சை யுத்தாமீமாஞ்சைததரயும்,

அளவென்றது

ப அளவைநூலாழய ததர்ச்சசாத்திரத்றையும், அகுபெயரானுணர்த்தினவெ
| னக்கொண்டு, வேதத்தானுமதற்கங்கமான புராணமிதிகாசமிருதி மீமா

ஞ்சை தருக்கங்களானுங் கூரொனணாத
அவையடக்கங் கூறியவாறு,

பாதமென்றுரைத்தஜமொன்று,
(௪)

அருளினாலாகமத்தேயறியலாமளவினாலுர்

i

ட்

தெருளலாஞ்சிவனைஞானச்செய்தியாற்சிந்கையளளே
| மருளெலாநீங்கெசண்வொழலாம்பிறவிமாயா
ப
விருளெலாமிரிக்கலாகுமடியரோடி ருக்கலாமே,
எ-த.
றைவ

இறைவனியல்பு

ஞூலெனப்படும்

|

்

அப்பெற்றித்தாயினும், அவனை அவ்வி

வேதசார்மாகிய

சிவாசமத்தனனுபவமுடைய

தேசிகரருளிச்செய்யும் உபகேசத்தாத் கேட்டறியலாம்; கேட்டதனை |
எதற்குக் வமான
னன் 1 சிக்தித்துமறியலாம்; சிர்இிச்சதனை.ம்
தன்ன றிவின்கண்ணே இவான
தாண் மாசறத் தெளிந்துமறியலாம்;
அதனாற் பாசக்ஷயம்பண்ணி ராட் அக கிரிவல பெற
லாமென்பதாம்.

உம்மை எண்ணின்சண் வந்தது.
2]

/அபற்றி நிகமுமாசங்கையை

க

எனன

பாபக்சத்து

ர

மேல் அவைய டக்க

நீக்கிற்று,

.நான்முகத்தாற்

தட்கூறி

இக்கடவுள்வணக்க லேயால[த

கூறிப்

-

போர்தனவேயாயி

ப்ட்ப

கதா

3 ஆர

99)

வெமெகககள்
த

|
ஷ்

இ

அளவை.

3

்

ol

-

னும், பரபக்கஞ் சுபச்கமெனவிதனை இருநாலாதலுங் கொள்ள வைத்த
முதற்
அறவகைச்சமயத்தென்னு
மையின் ஈண்டும் வேறு கூறினார்,
வனாவா
தீதினிறை
'செய்யுளிற் கடவுள்வணக்கங் கூறுமுகத்தாதீ சுபக்க
னிவனென்பதூஉம், ஏனை நான்குசெய்யுளினும் வழிமுதலியன கூறு

முகத்தான் அவ்விறைவனாலியம்பப்படும் நூலிவையென்பதூஉம், அவற்
றுட் பொதுநூல் சிறப்புதாலென்னும் வேறுபாடு முணர்த்தப்பட்டன,

முற்றிற்று.

பாயிர

i

|

ம்

' ஆ திருவிராத்தம்-௬ு.
க

வ்.

அள
ச்

2

இணி,

ஆல

அமக

்

நிறுத்தழுறையானே பொருளுண்மைக்களவு கூறுவான்றொட

கன்யெ
்க்அதனை
ங், அவ்வளவையினியல்புணர்ந்தாரறி.
யல்
செதுக்காட்டலாகாமையின், முகற்கண்அளவையினி
புபதினான்கு செய்யுளாற் கூறுகின்றார்.

அளவைகாண்டல்கருகலுரையபாவம்பொருளொப்பா ழறென்ப
ரளவைமேலுமொழிபுண்மையைதிகத்தோ டியல்பெனகான்

களவைகாண்பரவையிறகசின்மேலுமறைவரவையெல்லா
மளவைகாண்டல்கருதலுரையென்றிம்மூன் நினடங்கிடுமே,

எ-து. பிரமாணமாவது காட்சிமுதல் அறுவகைப்படுமென்பா
ரும், அவ்வறுவகைப் பிரமாணங்கட்குமேலும் பாரிசேடமுதலிய நான்கு

] பிரமாணமுளவென்பாரும், அப்பத்துச்குமேலும் பிரமாணங்களூளவென்
பிரமாணமேயாயினுங் காட்சிமுதலிய
பாருமூளர், அவையெல்லாம்
| மூன்றனுளடங்குவனவன்றி வேறாவனவல்லவென்பதாம்.

 முத
இம்முறைபற்றி ஆகமமு மனுமானத்திலடங்குமென்ப் புத்தர்
லாயினார் உப.

அல்சதனுளடங்காசென்பது

“நூலுரைத்தானொருவ

டன் என்னும் பரபக்கத்துச் செய்யுளானுணர்க. இது சொற்பொரு 2
ட்பின்வருநிலை. இதனானே பிரமாணமினைத்தென்பது கூறப்பட்டது.
(௧)
1

(35

a

ரல்

க
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த

அசி

2

சிவஞான

ற்ப

கட

கத்தியார்

றிவிகற்பமுன்னா

வாசறவறிவதாகுமனுமானமவினாபாவம்
| பேசுற மேஅக்கொண்டுமறைபொருள்பெஅவதாகுங்
காசு டம் பிம்மானத்தடங்கிடாப்பொருளை க்காட்ட்.

த.

அம்தூன்றனள், சிருவிகற்பவுணர்வைத் தனக்கு முன்னா

| பட
ஐயவுணர்வும் விபரீதவுணர்வுமின்றி விடயங்களை ரேரே
| யறிவதாகிய ஆன்மாவினது
ஞானசத்தி. காட்சியளவையெனப்படும்.
| அங்கனம் மேய நண்ப
கன் 5 சாதிக்கப் பெறற்பாலதாய் மறை
ந்து நின்ற பொருளை

அதனை விட்டுநீங்காது யாண்டுமுடனாய் நிகமுமேது
வைக்கொண்டு ௮வ்வாறுணர்வகாகய ஆன்மாவினது ஞானசத்தி கருத.
| லளவையெனப்படும்.
இவ்விரண்டானுமறியப்படாத பொருள்களை அத்
'தவாக்கெயெங்கொண்டு அவ்வாறுணரச்செய்வ தாயெ பச
கட் ஞா
| னசத்தி உரையளவையெனப்படுமென்ப தாம்.

|
அ/டங்கிடாப்பொருள் பரலோக பாதாளலோகமுதலாயின.
இம்
| மானத்தடங்கடும் பொருளையும் ஆத்தவாக்யெங்சொண்டறிவது அருத்த
| வாதம். ஐயம்திரிவின்றி விகற்பமுன்னாவென்பதனை யாண்டுங் கூட்டி
| யுரைத்துக்கொள்க.
விகற்பமென்றது தலைக்குறை. இதனானே அம்மூ
| ன்தற்கும் இலக்கணங் கூறப்பட்டது,
(௨)

கண்டபொருளையிரட்ெவேகருதலையந்திரியவே
| கொண்டகிரிவாம்பெயர்சாதிகுண மேசன்மம்பொருளெனளவக்
| அன்டன் க
க டட
ர
ட
| விண்டலில்லாவறிவாகும்விகற்பமில்லாக்காட் யே.
எ-து.

மேற்கூறிப்போந்த

நிருவிகற்பமுதலிய

நரன் குன் பெ

| யர்முதலியவற்றாற் பகுத்தறிதலின்றி இஃ்சொன்று தோன்றாநின்றதெ
பொருளுண்மை

| னப்

| மெனப்படும்.

| திறுணிவு

1
தனை

மாத்திரையேயறியும்
ஞானசத்தி நிருவிகற்ப
அங்ஙனமறிக்த பொருளை இஃதியாதோவென
ஒன்றி

பிறவாதாராயும்

கி
சனடொப்புமையுடைய

5தி திரிவெனப்படும்.

ஞானசத்தி

ஐயமெனப்படும். அதனை அத

வேறுபொருளாக

i
தத்த

மயங்இ நிச்சயிக்கும் ஞானச,

பெயர்முசலியவைந்தும்

படபட
ப்ட் அ

டட

ட

ட

ஜெகத்

்

5

.

|

சீ

அளவை.

ட. அவ்வைந்தும் அப்பொருட்கண்ணுள்ளவா

றின அ

விளங்கவுணரும்

|

ஞானசத்தி சவிகற் பமெனப்படுமென்பதாம்.

ு இவ்
மூன்கண்ட் வாதனைபற்றித் தோற்றுவதாகிய நினைவுணர்வ
டெடுத்
விடத்துக் கண்ட பொருளின் சணிகழ்வதன்மையின், அதனையீண்
ினுஞ் சே
தோதி விலக்காராயினஞார். இதனானே காட்சிமுதலிய மூன்ற
(௩)
ு.
றற்குரிய நிருவிகற்பமுதலிய நான்னெிலக்கணங் கூறப்பட்டத

ன
காண்டல்வாயின்மனந்தன்வேகனையோடியோகக்காட்சியெ
விண்ரொன்காமனுமானந்தனக்கும்பிறர்க்குமென்றிரண்டா
ம்
மாண்ட வுசைதந்திரமந்திரத்தோடெதேசச்சொல்லெனமூன்றா
நிரண்டா மே,
பூண்டவளவைக்கெதிர்புலன்றன்னியல்புபொதுவென்
ிற்காட் முதல் கான்
எ-.து. அம்மூன்றனுள், காட்யெளவை வாய
பிறர்பொருட்டென இரு
கு வகைப்படும்; கருதலளவை தன்பொருட்டுப்
இப்பி.
.
உரையளவை தந்திரகலை முதன் மூவகைப்படும்
வகைப்படும்;

பு இறெப்பியல்பு பொதவி
ரமாணங்களான நியப்படும் பிரமேயங்களதியல்
யல்பென

,

இருவகைப்படுமென்பதாம்.

படும் பாகுபாடும், அவற்று
இதனானே, காட்முதலிய மூன்றும்
ம், தொகுத்துக் கூறப்பட்டன,
னளக்கப்பம் பொருள்களின் பாகுபாடு

அன்னியசாதியுந்தன்சாதியுமகன்றுகித்ற
ொத்த
றன்னியல்பன்னியத்தைத்தவிர்க்துதன்சாதிக்க
டினுள்ளே
அன்னியபொதுவியற்கைசொ ன்னவிவ்விரண்

.

மன்னியபொருள்களியாவுமடங்கடமானமுதறால்

இரண்டனுள், ஒரு
்ற
எ-து, றெப்பியல்பு பொதுவியல்பென
தன்சாதிப்பொருளினுஞ் செல்
பொருட்கு வேற்றுச்சாதிப்பொருளினுந்
இறப்பியல்
நில்பெறுந்தன்மை
லாது தனக்குமாத்திரையேயுரித்தாய்

பெனவும்,

வேற்றுச்சாதிப்பொருண்மாத்திரையிற்

இப்பொருட்செல்லாம்

கூறப்படும்.

தன்சா

்
ஓப்ப நிலைபெறுந்தன்மை பொதுவியல்பெனவுங

காட்சிமுதலிய

யறியலுறுமிடத்.து

செல்லாது

பிரமாணங்களாற்

அவையெல்லாம்

நி அறியப்படுமென்பதாம்,

பிரமேயப்பொருள்களை

இவ்விரண்டியல்பினுளொன்றுபற்

2
4௮)

2

=|௧0 '

2

சிவஞான௫த்இயார்.

ட்

று

3)
எனவே,

CD)

இவ்விரண்டின் வேறாகிய

வேற்றியல்புபற்றி

அறியப்விப

படுமாயின், அவ்வறிவு
பிராமாணியமன்றாய்ப்
போமென்பதாயித்று,
பிரமேயத்தையறிக்தவறிவே தான் பிராமாணியமென்பதனையுமறியுமெ
னவும், தான் பிராமாணியமாகாதவழி அவ்வாகாமைமாத்திரையே பிறி
தொன்றுனறியப்படுமெனவும், இவ்வாறன்றிச் தனது பிராமாணியம்
பிறிதொன்றானறியப்பவெதேயென்னும் தார்க்கெர் முதலியோர் மதம்
அடாதெனவங் கொள்க.
இவற்றை வடநூலார் சுதத்துவம் பரதத்துவ

மென வழங்குப. சரஇயாவது ஒருகிகரனவாயெ பபலபொருட்குப் பொ
துவாவதோர் தன்மை. இதனானே, மேற்றன்னியல்பு பொதுவியல்பெ
ன்றவற்றினிலக்கணங் கூறப்பட்டது, படம் குகெடாகநயம்பற்
றி முன் வைத்தவாறு,
ன
அது (௫)

உயிரினோணெர்வுவாயிலொளியுருவாதிபற்றிச்
செயிரு௮விகற்பமின்றிக்கெரிவஇர்இரியக்காட்டு
யயர்விலிந்திரியஞானமைம்பலன்சார்ந்அயிர்க்கண்

மயர்வறவந்தஞானமானதக்காண்டலாமே.
61- அ. மேற்கூறிப்போந்க காட்டு நான்சனுள்ளும், தன்னை நோக்
இரிற்குமறிவாகிய ஆன்மாவிணின்றும் விடயங்களை. கோக்கியோடுமறி
வாகிய கித்சத்தி, கண்முதலிய
பொறிகளையும், அவற்றிற்குத் துணை
யாய் வலிசெய்துடணித்குர் தேயுமுதவிய
பூதங்களையும், அப்பூதங்
களுக்கு முதற்காரணமாய் அவற்றைவிட்டு நீங்குதலின்
றி உடனாயவுரு
வமுதலிய தன்மாத்திரைகளையுமதிட்டி த துக்கொண்டு, ஐயவிபரீதக் குற் |
ஐங்களும் பெயர்சாதி முதலிய விகற்பமுமின்றி, உருவமுதலியவைம்
புலன்களை நிருவிகற்பமாயறியுமறிவு வாயிற்காட்டியெனப்படும்; அங்க |/
னமைம்புல்ன்களை இயைந்தறிந்த பின்னர் மீள மறத்தலின்றிச் இத்தத்
। தாற் இந்திச்கப்பட்டு நில்பெறுவதாயெ அவ்வாயிற்காட்சியறிவு, பெயர்
ட சாதி முதலியவற்றான் விபரீதமாதலின்றி நிச்சயமாய்ப் புத்திதத்துவத்
| தின்சண் வருதலானாயெ சவிகற்பவுணர்வாய் உயிரினோடுணர்வு தெரி

|

வது மானதக்காட்டுயெனப்படுமென்பதாம்.

ச

ஓம்புலன்சார்ந்தயர்விலிக்திரியஞான மென மாறுக.

மகப். ஓடணெர்வு வினைத்தொகை,

ல

லல
il

ஒளி I

இன

ஐந்தாரத

தென்ப

கெலம்

தடு

ந

1

ஒளியோடுங் கூட்டுக,
சார்ந்தபினென்பஅு சார்ந்செனத் திரிந்து காரி
யத்தின்மேனின்றஅ. உயிர்க்குப் பற்றுக்சோடாயெ புத்தியை உயிரெ
ன்றுபசரித்தார்.
வந்தஞானமென்னும் பெயரெச்சம் 'ஆறுசென்றவெ
யரென்றாற்போல நின்றது.
மனத்தின்றொழிற்பாடு முன்னாக நிகழ்

தலின் மானதக்காட்சியெனப்பட்டது. அதிகாரமுறைமையென்னுமுச்
ன் உயிரினோணெர்வுதெரிவதென்பதனை அளவையதிகாரமுழுதினு
முய்த்துரைக்க,

(௬)

அருக்தின்பத்துன்பமுள்ளக்கமிவினுக்கராகமாதி

தருக்கன்வேதனையாங்காட்செமாதியான்மலங்கள்வாட்டிப்
பொருந்தியதேசகாலவியல்பகல்பொருள்களெல்லா
மிருந்துணர்கின்ஞானமியோகந௰்காண்டலாமே,
எ-அ. அம்மானதக்காட்டு விசேடம்பற்றி மேம்பட்டு நிகமுஞ் |
சத்துவகுண முதலியவற்றின் விளக்கமா இன்பத்துன்பங்கள் புருட |
னதறிவிற்கு விடயமாம்படி அராகமுதலியவைந்து தத்துவங்களானும்
புணர்ச்கப்படுமதனை

| யெனப்படும்;
களை

உயிரினோடுணர்வு

இவ்வாறன்றி

இயமநியமமுதலிய

தெரிவது

தன்வேதனைக்காட்சி

அறிவைத் தடைசெய்து
நின்ற மலசத்தி
அட்டாங்க்யோகசமாதியான்

ஒருவாறுகெ

டுத்து ஒரிடத்தொருகாலத்திருந்தாங்இருந்து மூவிடத்து முக்காலத்துப்
பொருள்களையுங் காண்கின்ற காட்சியாய் உயிரினோணெர்வு தெரிவது
யோகக்காட்சியெனப்படுமென்பதாம்,

(இவையிரண்டு செய்யுளானும் மேலெடுச்அக்சொண்ட் நால்வகைச்
ர...
கூறப்பட்டது.
(ஸு)

ர
ர
மெ
பொன்றாத்
தக்கஞானந்தன்பொருட்டாம்பிறர்கம்பொருட்டாமனுமானந்
தொக்கவிவற்றாற்பிறரதெளியச்சொல்லலாகுமச்சொல்லு
மிக்கவந் அவயத் தினொடிவெதிரேகச்சொல்லெனவிரண்டாம்.

எ-அ.

இயல்பு முதலிய மூன்றனுள் ஒரேதுவடைய சாத்தியச்
[oz பக்கமுதலிய மூன்றின் வைத்து அவினாபாவம்பற்றி ஆராய்தற்
— |

வப
வன
எனதலு
பனுடமு
யை
அசமமண
ப
த்

னை
கக ண ணன அனஎனஎஎள அள |

த

் த

பட்டதDOL
ப
8-2]

|

சவஞான௫த்தியார் .

குரிய ஞானமாய் உயிரினோடுணர்வு தெரிவது தன்பொருட்டனுமான
மாம்; அவ்வேதுக்களானே தானறிந்ததனைப் பிறரறியப் போதித்தலை
உயிரினோணெர்வு தெரிவது பிறர்பொருட்டனுமானமாம்.
அங்ஙனம்
பிறரறியப் போதஇிக்குஞ் சொல்லும் உடம்பாடு மறையென்று
இருவகைப்

ல

படுமென்பகாம்.

இதனானே

4

மேலெடுக்துக்கொண்ட்

இருவகையனுமானற்களதி

(௮)

யல்பு கூறப்பட்டது.

மேன்றுபக்கம்பக்கநிகர்பக்கரிகரில்பக்கமெனத்
தகோன்றும்பக்கந்துணிபொருளுக்டெமாமுவமைகிகர்
பக்க

மான்றபொருள்சென்றடையாதவிடமாகிகரில்பக்கமுத
லேன்றவிரண்டும்பொருளுண்மைக்கிடமாமொன்றுபொருளின்மாம்.
௭-து. பக்கமூன்றாவன பக்கஞ் சபக்கம் விபக்கமென்பனவாம்.
அவற்றுள், ஐயுற்றுத் துணியற்பாலதாய பொருளிருக்குமிடம் பக்கமெ
னப்படும்; அதற்கெடுத்துக் காட்டப்படுவதாய்த் துணியப்பட்ட பொரு

ளிருக்குமிடம் சபக்கமெனப்படும்; ௮ப்பொருளில்லா தவிடம்
விபக்கமெ
பொருளுண்டென
னப்படும். இம்ஜூன்றனுட்
வறிதற்டெமாம்; விபக்கம்

பக்கஞ்சபக்கமிரண்டும்
௮ஃதில்லையென்ற நிதற்டெமாமென்பதாம்.

|

அவினாபாவமறிதற்கண்
ுணிபொருள் எதிர்காலவீனைக்கொகை,
| ஐயமறுத்தற்பொருட்டுச் . சபக்கம் விபக்கமிரண்டும் வேண்டப்படுமென
போரு
பொருளுண்மைக்டெமாமொன்று
பார், மூதலேன்றவிரண்டும்
ளின்ராமெனவுங் கூறினார். இதனானே மேற்பக்கமூன்றென்றவற்றின்
(௧)
பெயருமியல்புங் கூறப்பட்டன.

எ அமூன்றாமியல்புகாரியத்தோட அபலத்தியிவை
்காட்
கைதன்ட ,
௮ றுகாரியம்பு
யோதினியல்புமாமரத்தைக
னாதியாயவனல்காட்டலாகுமநுபலக்கியது

சிதமின்மைபனியின்மைகாட்டல்போவுஞ்செப்பிடிலே.

மேலெடுத்துக்கொண்ட மூன்றேதுவாவன இ யல்புங் கா
எ-த.
| ரியமும் அநுபல்த்தியுமாம், அவற்றுள், மாமுசலிய சொற்கள் மரமுத
லிய'பொருளையுணர்த்துதற்கண் வேறு காரணமின்றி முதலிய கரி

பல்பானுளதாகிய ஆற்றல் சகசவேஅவெனப்படும்;

புகைமுதலிய காரி

|
|

்

்

அளவை,

௧௩.

யங்கள் நெருப்புமுதலிய தத்தங் காரணங்களை யுணர்த்துதற்கண் அவை
காரியவேதுவெனப்படும்;
குளிரில்லாமை முதலிய காரியாபாவங்கள்

பணியில்லாமை முதலிய காரணாபாவங்களை யுணர்த்துதற்கண்ணும்
பனியில்லாமைமுதலிய காரணாபாவங்கள் குளிர் வாராமைமுதலிய கா
ரி. பாபாவங்களை த
அதம் அவை அநுபலச்தியேது வெ
னப்படுமென்பதாம்.
ர்க
ரஅ
ஙஙனம் உணர்ச்சி மூவகைப்படுதலின் ஏதுவமூவகைப்பட்டன.
காரி.பவேதுக்கூறவே, ஒற்றுமைபற்றிக் காரணவேதுவுங் கொள்ளட்ப
டும், அஃதாவது, இடித்து மின்னி இருண்டேழுந்த மேகம் ம்ழை
பெப்தலைக்

காட்டுதல்

போல்வது.

௪தமின்மை

பனியின்மை

காட்

டலென்பது, “வாளைமீனுள்ளறலைப்படல்?? என்றாற்போல நின்றது. போ
இதனானே ஏதமூன்றென்றவற்றின் பெயரும் இயல்புங்
லும் அசை.
கூறப்பட்டன.
(௧௦)
புகையாலனலுண்டடுக்ககாே பாலென்னப்புகறலந்அுவயம்

பட

வலவ

3 ப்ப அப்று குப்வறிஷொடு

முகையார்நீரிற்போலென்றுமொழிதல்வெதிரேசச்சொலிவை
தொகையாரு௮ப்பைந்தொடுங்கூடச்சொல்லுவாருமூளர்
அணிந்தே.
எ-து. மேலெடுக்துக்கொண்ட சொல்லிரண்டனுள், புகையள்ள
விடத்தனலுண்டென உடம்பாடுபற்றி அட்டிலை உவமைகூறுஞ் சொல்
௮க்நுவயச்சொல்லாம்; நெருப்பில்லாதவிடத்துப் புகையில்லையென மறு
தலைபற்றித்த் தாமரையோடையை
உவமைகூறுஞ் சொல் வெதிரேகச்

சொல்லாம். இவ்விருவகைச் சொற்களையும் மேற்கோளும் ஏதுவும் எடுத்
துக்காட்டும் உபநயமும் கிகமனமுமென்னும் ஐவகையறுட்புக்களான்
இணங்கவைத்துத் தெளியக் கூறுவாருமுளரென்பதாம்.
அவ்வாறு. சொல்லுவர் தார்ச்கெர் முதலியோர்.
சொல்லிரண்டென்றவற்றிணியல்
பு ர கூறப்பட்டது.
ட
வ

போதுநாற்றக்தாலறிதல் பூர்வக்காட்சியனுமான'
மோஅமுரையாலறிவினள

வுணர் தல்கருதலனுமான

8தியான்முற்கன்மபலகிகழ்வதிப்போதிச்செய்த
யாதியாகவரும்பயனென்றறிதலுரையாலனுமானம்.

்

ப

இதனானே
கக

ல த2ல்
ு
ட்ட |

ஏர-.து., நாற்றமுதலிய

ஏதுபற்றிப் போது முதலிய காட்சிப்புல
பொருளை உயிரினேடுணர்வு தெரிவதெல்லாம் பூருவக்காட்சி
ப

யனுமானமெனப்படும்.

ஏதுபற்றி

உரைமுதலிய

ட்
|

சிவஞானசித்தியார்.

|ன

|

முத

அறிவினளவு

லிய கருத்துப்புலனாதற்குரிய பொருள்களைத் தன்குறிப்போடு சார்த்தி
இவ்
உயிரினோணெர்வு தெரிவதெல்லாங் கருதலனுமானமெனப்படும்.
விரண்டினும் வேறாய் இதமதெங்கண் முன்னர் ௮ச்செயலானாலிங்கும
வைசெயின்மேலைக்காகும்

என்றாற்போல,

வேதாகமங்களுட்

சொல்லி

ய தகொண்டு சொல்லாத பொருளையும் ஓப்புமைபற்றி யூகித்துத துணிவ
படு
தாய் உயிரினோடுணர்வு தெரிவதெல்லாம் உரையனுமானமெனப்
பிள்
மென்பதாம்,

ப தத்த

.

ஆசகமத்தட்கூ அம் பதிமுதலிய

பொருள்களை

அவ்வாகமத்திற்கி

யைபுடைய ௮னுமானத்தின் வைத்தறிவதூஉம் உரையனுமானமெனப்
அவையிற் நின்மேலுமறைவர் எனப்
இதனானே
பூமென்பாருமுளர்.
பட்ட அளவைகள் காட்சியனுமானத்தோடொப்ப வைத்து அனுமானத்
(௧௨%
தளடக்கிக் காட்டப்பட்டன,

அநாதியேயமலனாயவறிவனா லாகமந்தான்
பினாஇிமாறின்றிப்பேணறந்திரமர்இரங்கண்
மனாடுகளடக்கித்தெய்வம்வழிபடும்வாய்மையாகு௩்
தனாதியிறிலாதான்றன்மையுணர்த்துதஅபதேசந்தான.
எ-.து.

அநாதிமுத்த

த்துருவாயெ

முதல்வனருளிச்செய்த வே

தாகமங்கள் கருமகாண்டம் உபாசனாகாண்டம் ஞானகாண்டமென மூவ
அவற்றுள், கருமகாண்டம்பற்றிப் பின்னொடு முன் மாறு
கைப்படும்.

து தந்திரவுரையள
கோளின்றி அனுட்டித்தலை உயிரினோணெர்வு தெரிவளடக்கி
த் தெய்வம்

உபாசனகாண்டம்பற்றி மனாதிக
வையெனப்படும்;
வழிபடும் வாய்மையை உயிரினோணெர்வு தெரிவது மந்திரவுரையளவை
ஞானகாண்டம்பற்றித் தனக்கு மூதலுமுடிவுமில்லாத
யெனப்படும்;
எண்குணமுடையனாதல் - தன்னின்
இறைவன் தன்னின்வேறல்லாத
வேருயெ பசுபாசங்களையுடையனாதல் முதலிய தன்மைகளைத் தானுண

பிறர்க்குணர்த்துமாறும் உயிரினோடுணர்வு தெரிவது ன
[ஆ
மென்பதாம்.
வுரையளவையெனப்படு
a

£200

|

|

2

அளவை.
வேதமும்

காண்க.

.

தேர்த்.
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(2
ஆகமமெனப்படுமென்பது

சகண்டபாடியச் துள்ளுங்

ஆத்தவாச்யெமென்பதுணர்த்துதற்கு

வசி

௮காதியேயமலனாயவரறி

வனென்றார்.
அறிவனூலென்புழி ஆறாவது செய்யுட்மெமைச்சண் வம்
தது. இவ்வாறன்றி, பதிபசுபாசங்களுக்குப் பிரமாணமுமிலக்கணமும் பி
ன்முன் மாறுகோளின்றிப் பாதகாத்துக்கூறும் ஆகமவாக்கியங்களை க்தெ

ரிவது தந்திரவுரையெனவும், மனாதிகளடக்இத் தெய்வம் வழிபடும் வாய்
மையெனப்படுஞ் சாதனமாகெயெவேண்டுஞ்செய்திமுறைமைகளாக் கூறும்
ஆகமவாக்இயங்களைக் தெரிவது மந்திரவுரையெனவும், தனாதியிறிலா தான்
றன்மையுணர் ததுதலெனப்படும் நிட்டையினியல்புகூறும் ஆகமவால்யெ
ங்களைத் தெரிவது

உபதேசவுரையெனவும்,

இவ்வாறு ஞானகாண்டமொ

ன்றனையே மூவகைப்படுத்தரைப்பாருமுளர், அவர்க்கு மற்றையுபாசனா
காண்டமுங் கன்மகாண்டமும் பிரமாணத்துளகப்படாமையறிக. இனிச்
தார்ச்கெர்முதலியோர் குடம்படமு சவிய உலகச்சொற்கள்பற்றி அவ்வப்
பொருள்களையுணர்
தலும்உரையளவையென்பர். அவை, காட்யெனுமா
னங்களினடங்கிடாப்பொருளைக்

காட்டுவனவன்மையின்,

மா மரத்தைக்

காட்டல்போலும் இயல்பேதுபற்றியறிவதாயெ அனுமான விசேடமா
வனவன்றி உரையளவையாதற்கேலாமையறிக.
சொல்லானறிந்தேன்
என்றனுபவநிகழ்தலின் ௮௮ வேறளவையாவதன்றி அனுமானத்துள

டங்காதென்பார்க்கு, குளிரின்மை பனியின்மை முதலியன அநுபலத்தி
யாலறிக்தேனென்று அனுபவநிகழ்தலின், இன்னோன்னவற்றை வேறு

பிரமாணமென்னாது காட்சிமுதலியவற்றுளடச்குதல் பொருக்தாதாய் மு
உயமென்றொழிக, இதனானே உரையளவை
மூன்றென்றவற்ற தியல்பு
கூறப்பட்டது,

(௧௨)

rTண்பெக்கப்போலிஈான்கேதுப்போலியொருமூன்றாய்

|

வேண்டுமெழுமூன்றாகும்விளங்குவமைப்போலியிரொன்பான்

காண்டுந்தோல்வி தீகானமிரண்டிருபக்தாண்டாங்கரு திலிவை
யாண்டுமொழிவரவையெல்லாமளக்கலறுப த்தைந்தாகும்.
௦-அ. மேற்கூறிப்போரந்த அனுமானசாமக்நிரியைகளுள் அணி
பொருட்டெனாதல்ாாயெ பக்கலக்கணத்திற் குறைபாடுடைச்தாயும் ஒருபு
அரிடையொத்துப் பக்கம்போலத் தோன்றவதாயெ
பக்கப்போலி, அணியும்

|

ய

பொருட்டெனகாத தூஉம், அணியும்பொருட்கொருமருங்டெ னாகாத
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வெஞானசிசத்தியார்.

தூஉம், தஅணிர்தபொருட்டெனாவதூஉம்,-துணிர்தபொருட்கொருமருங்கி
டனாவ.தரஉமென கான்குவகைப்படும், சாத்தியப்பொருளோடு வியாத்தி
குறைபாடு
யுடைத்தாய்ப் பக்கத்திலிருத்தலாகிய ஏதுவிலக்கணத்திற்
டைத்தாயும் ஒருபுடையொத்து ஏதுப்போலத் தோன்றுவதாகய ஏதுப்
போலி, தணியப்படாததூஉம் மறுதலைக்கட்படுவதூஉம் ஒருதலைப்படாத
தூஉமென மூவகைப்பட்டு, விரியாணிருபத்தொன்றாம். அவையாவன:
சார்புபற்றிய
சார்புண்மையறியப்படாததூஉமெனச்
சார்பில்லதூஉம்

சொரூபமுண்மையறியப்படா த

சொரூபமில்லதூஉம்

குத்றமிரண்டும்,

தூஉம் சொருபத்தின்விசேடணமில்லதூஉம் விசேடணமுண்மையறியப்
தூஉம் விசேடியமுண்மையறியப்படாத
படாததூஉம் வீசேடியமில்லாத
தூஉம் பர
தூஉம் ஒருமருங்கலெல தூஉம் ஒருமருங்குண்மையறியப்படாத
குற்நமொன்பதும்,
சொரூபம்பற்றிய
னுக்குடம்பாடில்லதுூஉமெனச்
சாத்தியத்தோடு

செயற்கைபத்று

வியாத்தியுண்மையறியப்படாத.தூஉம்

வியாத்தியுடையதூஉமென

வியாத்திபற்றிய

கு ்ற மிரண்டும்

பகச்கவிருக்தி துணி.பப்படாத ஏதுப்போலியின் ரகக்

ஆகிய

ன்றும் மறு

சாதிப்பதாய்ப் பிறி
கலைப்பொருள் சாஇப்பதூஉம் மறுதலைப்பொருள்
தூஉம் காட்பயெளவையான் மறுக்க
கோரே துவை உடன்கொண்டெவெருவ
மறுக்கப்பட்டுக்கொ
ப்பட்டுக்கொண்டுவருவ தூஉம் கருத்தளவையான்
ண்டுவருவ.தூஉம் உரையளவையான் மறுக்கப்பட்டுக்கொண்டுவருவ தூ௨
ஏதுப்போலிவீரியைந்தும், பக்கசபக்க
மென மறுதலைத்தலையுடைய

மாத்திரையினன்றி
றலின்றிப்

பக்கமாத்திரையினுள்ளதூஉம்

கப்பெருகதூஉமென

சபக்கத்திற் சே

விபக்சத்துஞ் சேறலுடையதூஉம்

சபக்கவிபக்கங்கள்

ஒருதலைப்படாதவேதுப்போலிவரி

கடைச்

மூன்றுமாம்.

இனி வியாத்தி நிச்சயித்தற்டெனா தலாகிய உவமையிலக்கணமின்றியும்
உவமைபோலத் தோன்றுவதா௫ய உவமைப்போலி, அம் நுவயம்பற்றி

யும் வெதிரேகம்பற்றியும்

இருவகைப்பட்டு, வீரிய/ானொரோவொன்றோ

ன்பதாய்ப் பதினெட்டு வகைப்படும்.

அவையாவன:சாத்தியமுடைத்

தாகாத தூஉம் சாத்தியமூடைமை நிச்சயிக்கப்படாத தூஉம் ஏதுவுடைத்

தாகாததூஉம் ஏதுவுடைமை நிச்சயிச்சப்படாததூஉம்

வங் |

தாகாததூஉம் இரண்டுமுடைமை கநிச்சயிக்கப்படாத.தூஉம் சொரூபமில்
ல தூஉம் சொரூபமுண்மை பரனுக்குடம்பாடாகாததூஉம் செயற்கையா
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இரண்டுமுடைத்

ய அந்நுவயவுவமைப்போலிவிரி
ுடை
உமென
வியரத்தியதூ

ஒன்ப

றவு

ல்

(அ

ட
ஜில்
அல
பபபபபப்ப்பப்ப்பபபபப்ப

நகர் பபபப பபப
ட

திப

ல

மா.

து
Sol,

அம்,
ரர
சாத்தியயமின்மையுடைத்தாகாததூஉம்
ட
inn
கதெ
ன்பது நிச்சயிக்கப்படாததூஉம் ஏதுவின்மையுடைத்தாகாததூஉம் ஏது
வின்மையுடைத்தென்பது நிச்சயிச்கப்படாததூஉம் இரண்டின்மையுமு
டைத்தாகாததூஉம் இரண்டின்மையுமுடைச்தென்பது நிச்சயிக்கப்படா
தீதூஉம் சொருபமில்லதூஉம் சொரூபமுண்மை பரனுக்குடம்பாடாகாத
தூஉம் வெதிரேகவியாத்தி செயற்கையானுடையதூஉமென வெதிரேக
வுவமைப்போலிவிரி யொன்பதமாம். இனித் தீருக்கவாதத்தின்கட் பே
சத்தெரியாமையாிய தோல்வித்தானம், மயங்கப்பேசுதலும் வாளாவி
ருத்தலுமென்றிருவகைப்பட்டு, விரியானிருபத்திரண்டாம்.
அவையா
வன: எ தானெடுத்துக்கொண்ட மேற்கோளைச் சாதிக்கமாட்டாமல் அதற்
குக் கேவெரப் பேசுதலும், பிறிதொரு மேற்கோளைக் கூறுதலும், மேற்
காளுக்கு

மறுதலைப்படப்

பேசுதலும்,

மேற்கோளை

விட்டுவிடெலும்,

தான் கூறிய ஏதுவுக்குக் குற்றம் வந்துழி வேறோராற்றான் ஏதுக் கூ௮ |

தீலும், தனக்கு :வரும் தோல்வியைப் பிறிதொன்றுபேசி மறைத்ததலும், | !
பயனொடுபடாதன பேசுதலும், பொருள் இனிது விளங்காத சொற்களை
யெடுத் துக்கொண்டு பேசுதலும், அவாய்நிலை தகுதி யண்மையில்லனவா
ய்ப்
யப் பேசுதலும், மேற்கோண் முதலியவைர் தினையும். முறை பிறழப் பே
சுதலும், அக்கலை சில குறையப் பேசு தலும், ஒன்றற்குப் பல கூறுத
த்துச் சொ
௮ம், சொல் லை இரட்டித்துச் சொல்லுதலும், பொருளையிரட்டி

ல்லுதலும், பிறன்கூறிய பொருளை அஅவதிக்கமாட்டாமையும், பிறன் கூ.
| றிய பொருளையறிந்தும் அறியான்போன்று வினாதஓம், விடைசொல்லத்

தெரியாது

ம், வாதத்தை | ...
வேறொரு கருத்துடையன்போன் திருத்தலம்,

விட்டுப் பிறிதொன்றனைச் சொல்லிப் பொழுதுபோக்கலும், சுபக்கத்துக்
குச் சொல்லிய குற்றத்தைப். பரிகரியாதுடம்பட்டுப் பரபக்கத்துக்குக் |
குற்றம்பேசுதலும், தோல்வித்தானமெய்தியோனைத் தோல்வித்தானமெ

ய்தினாயென்றறிந்து கூருதிருத்தஓம், தோல்வித்தானமெய்தாதானை எய்
தினாயென்று கூறுதலும், தன் இத்தாந்தத்திற் ணெங்கா தவற்றைச் சொ
ல்லிச் சித்தாந்தன் சாதித்தஓுமெனவிவை.

இங்ஙனம் நான்கும் இருபத்

தொன்றும் பதினெட்டும் இருபத்திரண்டுமாயெ அறுபத்தைந்தும் அனு
மானவளவைக்குக் குற்றங்களாமென்பதாம்,
i இவை குற்றமாகலின் ஆகமவளவைக்கு முன்னாக வையாதுஅ
இக்கண் வைத்தார்.

இவற்றிற்குதாரணம் EP

CET

ஈண்

OK

|

RO
வ

சிவஞானகத்தியார்.

க

ட

i

| டு.விரிப்பிற் பெருகும், இன்னும் இப்பச்சவேஅவுவமைகளை எடுத்துச்
சொல்லும்வழிப் படுஞ் சொழ்குற்றங்களெல்லாம் தோல்வித்தானத்துள |
டங்கும். ஈண்டுக் கூறும்
பக்கப்போலி உவமைப்போலிகளெல்லாம்
ஏதுப்போலியுளடங்குமெனக் தார்க்கெர் கூறுவர்.
பச்சவுவமைகளி
னிலக்கணத்தை கோகஇக் கானும்வழி, அவை பக்கப்போலியுவமைப்
போலியெனப்படுவனவன்றி
ஏதுப்போலியெனப்படாமையறிக, இத
னானே அனுமானட்பிரயோகத்தின்கட்படுங் குற்றங்களிவையென்பது
தெரித்துக் கூறப்பட்டது.
(௧௫)

|

அளவையிலக்கண முற்றிற்று,

னி

[டு

மூ

ர்

£ (ப)

>

ஸ்

வ.

த

செய்யுள்-—௨௦.

bn

377-64.

(5 4247 2)

முதற் சூத்திரம். (பினா?

84]

டட

ங்ங்னம் அளவையிலக்கணங் கூறியவாசிரியர், அவ்வளவையானு
ணரப்படும் முப்பொருள்கள அண்மை மூன்று குத்திரத்தானு
ணர்த்துவான்றொடங்க, முதற்குத்திரத்தப் தன்மைக்கு
அளவை

கூறுகின்றார்.

ஓருவனோடொருத்தியொன்றென்அரைத்திமுலகமெல்லாம்
வருமுறைவர் அநின்று போவதுமாகலாலே

த

கீருபவனொருவன்வேண் டுந்தான்முதலீ அமா |
ச
மருவிமெநாதிமுத்தசித் தருமன்னிகின்றே.
fod

5H

6-அ, அவனவளதுவென்னும் அவயவப்பகுப்புடைய பிரபஞ்சக்
தோன்றுதற்குரிய சற்காரியமுறையாற்றோன்றி நின்று அழிதலுடைமை
யால், அது தன்னைத் தோற்றுவிப்பானொரு வினைமுதலை ௮வாய்நிற்கு
மாகலான், | அவ்வுலகமொடுங்குதற்கு ஏதவாய்நின்ற சங்காரகாரணனே .
௮ஃதொடுங்யெ

|200

அநாதிபெத்த

பின்னும் ௮ராதிமுத்த௫த் அருவாய் நிலைபெற்று நின்று
சித்துருவின்பொருட்டு மீளவுமவ்வுலகத்தை மூன்போல ௮

மரூவுவிக்கும்; |அதனால் அவனேயுலதிற்கு

முதற்கடவுளென்பதாம்.

ட்

பமல்

ப்பது.

2
|

வ்கி...
௧௯

. முதீறி சூத்திரம்.

“கொள்ளப்படாதுமறப்பதறிவிலென்கூற்றுக்களே?? என்பதனுட்
அத்தொழி
கொள்ளப்படாதென்பதுபோல, போவதென்னுமொருமை
ன்மேனின்றது,
உம்மை இறந்தது தழீஇயிற்று. ஒருவனையென்னுமி
ரண்டாவதும் தானேயென்னும் பிரிகலையேகாரமும் விகாரத்தாற்றொக்
கன.
ஈறு ஆகு பயர், உம்மை சிறப்பு. ஆதகயென்பது பெயர்.
மரு
“குடிபொன்றிக்-குற்றமு
தோன்றச்செய்தல்.
வுவித்தீல். "முன்போலவே
மாங்கே தரும்”? என்றாற்போல
.விவ்விகுதி
விகாரத்தாற் ஜொக்கது.
முழுவ அமொடுங்யெபின் முதல்வனெவ்வாறு நிற்பனென்னுங் கடாவை
விடுத்தற்கு அநாதிமுத்த௪
சித்துருவாய் மனனிநின்று என்றார்.
ஆக்கச்
சொல் வருவித்துரைக்க. அ௩ாதிமுத்த இத் துரு வென இனம்பற்றிய
டையடுத்தலின், அநாதிபெத்த சித்துருவமுண்டென்பதூஉம், மீளவுமரு

வுவித்தல் அதன்பொருட்டென்பதூஉம்

பெற்றாம்.

*மலத்துளதாம்??

என்றார் முதனூலாசிரியரும். - ஒருவனோடொருத்தியொன்றென்றுரைத்
தலாதிய அடைமொழி,

வந்து நின்று போதலாெயெ

ஏதுவைச்

சாதிக்

குங் குறிப்பேதுவாய் நின்ற. இது
ன்ழெழுவாயும் மூன்று பய
னிலையுமுடைத்தாய் முதனூன் முதற்குத் ரம்போல முக்கூற்றதாமாறு
காண்க.
இணி ௮ம்மூனறனுண் Oo
இருபத்தேழு செய்யு
ளான் வலியுறுத்துவான்றொடங்கினார்,
(௧)
னத

ற

ண்பன் தல் பப ிற்கெள்ளேயன்னோர்

மதிக்துலகநாதியாகமன்னியசென்பசென்னி
னிதற்கயொனனுமானாதியெடேனிப்பூதாதியெல்லாம்
விதிப்படிதோத்றிமாயக்காணலான்மேதினிக்கே.
எ-து.

உலோகாயத.நூலணர்ந்தோர்

காட்சியளவைக்கெய்தா

சன பிரமாணமாகாவென மதித்து உலசம் நித்தமென்பாராகலான், நிலை
த்தொழிலொன்றேயன்றி ஏனையிரண்டு தொழில்களதுண்மை பெறப்ப
டாதெனின்,--ஈண்டு நீ விதித்த விதியாய் நிலைத்தொழில்போலவே
ஏனையிரண்டு தொழிலும் உடணிகழக் காண்டலான், இதனைச் சாதித்
தற்கு நீ கொண்ட காட்சியளவையொன்றே அமையுமாகலின்,ஈண்டு வே
அ பிரமாணங்கணெடுத்துச் காட்டல் வேண்டாமென்பதாம்.
படி
ந
வ

ந்

உவமவுருபு. “*தோற்றமுமீறுமுள்ளதன்பாலேடடெத்தலின்??5ல
மூதனூலாசிரியரும். மேதிணிக்சென்பது ககக கம, arf,

மெம்

ODED

வச்சான்

இ

ஜேட்

சிவஞானசித்தியார்.

னானே உலோகாயதன்

தொழிலண்மை
|

ம்மவவ மனத் எனவ க்கத்

மதம்பற்றி நிகழுமாசங்கையைப்

சாதிக்கப்பட்டது,

யாற்பரபக்கத்தாரை மறுத்தார்;

பரிசரித்து முத்

பரபக்கத்தட் இத்தாந்தப்பார்வை
ஈண்டுப் பரபக்கப் பார்வையால் அவர்

கூறுமறுப்பைப் பரிகரித்துச் சத்தாந்தத்தை நாட்டுன்றார். இவை தம்
முள் வேற்றுமையாகலிற் கூறியதுகறலன்மையுணர்க.
வேதாந்தநூ
| லிரண்டாமத்தியாயத்துள்

கூறியனவுமிவ்வாறே

இரண்டாம்

பாதத்தினும் முதற்பாதத்தினுங்

கொள்ளப்படும்.

க

(௨)

இயல்புகாண்டோற்றிமாய்கையென் திடினியல்பினுக்குச்
செயலஇன்றியல்புசெய்திசெய்தியேலியல்பதின்றா
| மியல்பதாம்பூதந்தானேயியற்றிடுஞ்செய்தியென்னிற்
| செயல்செய்வானொருவன்வேண்டுஞ்செயற்பமெசேதனத்தால்.

|

௦-4. அத்தோற்றக்கேடுகள் உலகிற்தியல்பாகலின் அவற்றிற்கு
வினைமுதல் வேண்டப்படுவதன்றெனில்,--தோன்றலுங் கெடுதலும் விகா
| சமாகலின் விகாரமாதலியல்பிற்குச் கூடாது. அங்ஙனம் விகாரமாதலே
| உலகிற்கியல்பெனின்,-௮வ்வாறியம்புவார்க்கு விகாரத்தின் வேறாய்
இயல்பென்பதொன்றில்லையெனப்படும்; படவே, தோற்றிமாய்கைஇயல்
| பென்பது விட்டுப்போய்த்

தோல்வித்தானமாய்

முடியும்.

இனி இயல்

| பும் விகாரமும் வேறெனவே கொண்டு, பூதநான்கும் இயல்பாயுள்ளன
| அவை தோற்றிமாய்தலாயெ விகாரத்தைச் செய்யுமெனின்,--ஈன்று

| சொன்னாய்; அவை அங்ஙனம் தொழிலும்று நிற்கும் செயப்படுபொருளா
| கலித் செயப்படுபொருட்கு வினைமுதல் வேறு வேண்டப்படுமென்பதாம்.
|

படமென்பது செய்யுமென்னும் வாய்பாட்டுப் பெயரெச்சம்.

தனமென்பது

செயப்படுபொருளென்னுந்

துணையாய்

நின்றது.

௮சே

சாத்

| சன் தன்னைக் குத்தினானென்புழியும், குத்தியது கையுங் குத்தப்பட்டத

| பிறிதோருஅப்புமாகலின்,

| தல் யாண்டுமின்மையுணர்க,

வீனைமுதலஞ்

செயட்படுபொருளுமொன்றா
I

|நிலம்புனலனல்கால்காணரிறுத்தியெழிக்குமாக்கும்
| பலந்தருமொருவனிங்குப்பண்ணிட வேண்டாவென்னி
|னிலங்யெதோற்றநிற்றலீறிவையிசைகலாலே
ம்
ஈலங்களர்தோற்றகாசந்தனக்கிலாநாதன்வேண்டும்.
- Il

சிலு,

(௩)

ன்

ஞு

வை

-

RECO

௨௯ ட்

முதற் சூத்திரம்.

|

எ-.து.

சான்கு பூதங்களுள்,

நிலைபெறுத்தித் தான் அவற்றது

வாயு

|

ஏனை மூன்று

பூதங்களையும்

சமுகத்நினிலைபெறும்; அங் ஏனை மூ

அத்தான் அவற்றது சமுக த்தினழிவேயதும்; அப்
ன்று பூதங்களையுமழித்
்திற்ஜே
பு ஏனை மூன்று பூதங்களையும் தோத்றித் தான் அவற்றது சமுகதபயனைப்
ும்

ன்றும்; பிருதிவி ஏனை மூன்று பூதங்களிணின்று நுகரப்பட
பயப்பித்துத் தானும் அவற்றது சமுகத்திற பயன்படுதலையுடைத்தாம்.
இங்கனஞ் செயப்படுபொருட்கு வீனைமுதல் வேறாய் நின்று காரிய நிகழ்
த்துதல் கண்கூடாக நிகழ்தலின் இவையே தம்முள் ஒன்தனையோன்று
வேறொருவன் ஈண்டைக்கு வீனைமுதலாசன் மிகை
பண்ணவமையும்,
யாமெனின்,— அற்றன்று; இந்நான்கு பூதங்களுமொப்ப முத்தொழிறப
இவை ஒன்றனைக் காரியப்படுக்துமாற்றல் உடையனவன்
டுதலான்
மையின், இவைபோல் முத்தொழிற்படுதலின்றி மேம்பாடுடையானொ
ருவனே இவற்றைத் தொழிற்படுத்தற்பொருட்டு வேண்டப்படுமென்
பதாம்,

எதிர்நிரனிறையாக வைத்துரைக்க.

இவ்வாறன்றி

மேலைச்செய்

வழுப்
யுளின் பொருளே பொருளாகக்கொண்டு, கூறியதுகூறலென்னும்
கலம் மேம்
கலங்கெர்காதனென வியையும்.
படவுரைப்பாருமூளர்.

பாடு. இவையிரண்டு செய்யுளானும் உலகம் முத்தொழிலுடைத்சென்ப
தனையுடம்பட்டு, தருபவனொருவன் வேண்டாவென்னும் உலோகாயத
(௪)
ரிலொருசாரார் மதம்பற்றியாசங்கத்துப் - பரிகரிச்சப்பட்டது.

சார்மினிற்ஜோன்றுமெல்லாந்தருபவனில்லையென்னிற்

றேரினில்லதற்கோதோற்றமுள்ளதத்கோந்செப்பா
யோரினில்லஅவுந்தோன்றாதுள்ளதேலுஇக்கவேண்டா
சோர்விலாதிரண்டுமின்றிகிற்பது தோன்றுமன்றே.
எ-து. கணபங்கமாயெவெல்லாப் பொருள்களுள்ளும் முற்கணத்
திற்றோன்றிய பொருள் பிழ்கணத்திற்றோன்றும் பொருட்குச் சார்பாய்
மேம்படுதலின், எல்லாப்பொருளும் வித்தின்கேட்டினங்குரம்போல
அவ்வச்சார்பிலே தோன்றுமெனச் சவுத்திராந்திகர் முதலியோர் மதம்
பற்றிக் கறவமையும்,

ல

சவ

இதற்கொரு கருத்தாத் தோற்றநாசமின்மைபர்

றி மேம்பாடுடையனாயுளனாதல் வேண்டாவெனின்,--௮ற்றன்று)
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சிவஞானடித்தியார்.

| பிற்றோற்றங் கூறியது இல்பொருட்கோ உள்பொருட்கோ? இல்பொரு
| காயின், ௮து முயற்கோடுபோல ஒருஞான்ற
ுக் தோன்றுமா றில்லை.
அற்றேற்

குடம்போல

மாத்திமிகர்மதம்பற்றி

உள்பொருட்கும்

தோற்றம்

இல்லதமன்றியுள்ளதமன்றி

வேண்டாமையின்

அநிர்வசனமாய்

நிற்பதொருபொருள் தோன்றுமெனக் கோடுமென்பகாம்.
இல்ல அவுமென்னுமும்மை இறப்பு. உடம்படுமெய்பெறுதல்
இலேசாற் கொள்க,
(௫)

உள்ளஅமிலஅமின்கிகின்தகொன்றுளசேலுண்டா
மில்லதேலில்லையாகுந்கோற்றமுமிசையாதாகு
முள்ளகாரணசத் திலுண்டாங்காரியமு திக்குமண்ணி

லில்லதாம்படங்கடாதியெழிறருமிய
ற்
அவானால
்.

61-து. அங்ஙனம் அநிர்வசனமாய்க் கூறப்படும் பொருடானொன்று
உண்டோ இல்லையோவெனச் கடாயினார்க்கு, உண்டெனிலள்பொ

ருளேயாம்

றது

இன்றெனிலில்பொருளேயாமெனப்பட்டு

போலியாயொழியும்;

அல்லதூஉம்

அநிர்வசன மென்

அநிர்வசனப்பொருள் குனிய

மாகலின் அதற்குத் தோற்றமுங் கூடாது; இவ்வாறு சவுத்திரார்திகர்
முதலியோர் கூறும் இல்பொருட்கும் மாத்திமிகர் முதலியோர் கூறும்

அரிர்வசனப்பொருட்குந்

தோற்றங்

கூடாமையின்,

பாரிசேடவளவை

யாற் காரணங் காரியமிரண்டும் உள்பொருளேயாய்க் காரணத்தினின்

அங் காரியம்
கயவனாவான

ஒருகருத்தாவால் வெளிப்பட்டுத் தோன்றுமென்பது,
இகிரிமுதலிய அணைக்காரணங்களை மண்ணாயெ முதற்கா

ரணத்தின்கணுய்ப்ப, அதனினின்றும் ஆடைமுதலிய காரியம் தோன்
அ குடஞ் சால், கரகமுதலிய காரியமே வெளிப்பட்டுத் தோன்றுத
லின், ௮வ்வெதிர்மறைமுகத்தானும் உடம்பாட்டு முகத்தானும் அறியப்

படுமென்பதாம்,

உள்ளதுமில்துமின்றி
ரூசெய்துகொண்ட்து,

நின்ற தான்றுளதேலென்றது

திவாக
(௬)

ஒருபொருளொருவனின்றியுளதிலகாகுமென்னிற்
மருபொருளுண் டேலின்றாந் தன்மையின்றின்றேலுண்டாய்

வருதலின் றிலஅகாரியமுத௮ளதாகுமென்னிற்
தகக ாரியமுமூண்டாய்த்தோக்தமுங்கருக்காவாலாம்.
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முதற் சூத்திரம்.
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எ-து.

அற்றேல், அவையிரண்டுமேலாமையிற் காரியப்படுவதோர்

பொருள் உண்டுமாயில்லையுமாய் நிற்கும் ஈரியல்புடையதாகலின் இதற்
கொரு கருத்தா வேண்டப்படுவானல்லனெனச் சமணர்ம தீம்பற்றிக் கோ

டுமெனின்,--அ௮ற்றன்று; உண்டுமில்லையுமாமென மாறுபட்ட இரண்டுத
இனிக் காரணருபமாயுண்டு கா
ன்மை ஒருபொருட்சைதல் கூடாது.
ரியரூபமாயில்லையென்பதே உண்டுமில்லையுமென்றதற்குப் பொருளெனி
ன்,_— ஈன்று சொன்னாய்; காரணகாரியங்கட்குத் தம்முள் வேற்றுமை
காரியமுமதன்கட் சூக்குமரூப
யின்மையிற் காரணமுள்பொருளாகவே
மாயுள்ளதாய் அத பின்னர்த் தூலரூபமாய் விளங்கித்தோன்றுதல் ஒரு
வினைமுதலானாமென்பது தானே போதருமென்பதாம்.

இன்னுமிச்சற்காரியவா தத்தின்கட்படுங்
“தந்துமுதல்காரகம்?

கடாவிடைகளெல்லாம்
காண்க.

என்னும் ஞானாமிர்தமுதலியவற்றுட்

இவை மூன்றுசெய்யுளானும் முறையே, இல்லது தோன்றுமென்னுஞ்
சவுத்திராந்திகர் முதலியோர் மதமும், இல்லதுமுள்ளதுமல்லது தோன்
று மென்னும் மாத்திமிகர் முதலியோர் மதமும், இல்லது முள்ளதுமா
யது தோன்றுமென்னுஞ் சமணர்மதமும் பற்றி ஆசங்கித்துப் பரிகரித்து,
வருமுறையென்பதனாற் பெறப்பட்ட சற்காரியவாதத்தை வலியுறுத்தி, .
தருபவனொருவன

வேண்டுமென்பது

சாதிக்கப்பட்டது.

இதுகாறும்

வந்துநின்று போவதென்ற தூஉம், வருமுறையென்ற தூஉம், தருபவ
னொருவன் வேண்டுமென்ற தூஉம், வைதிகப்புறத்தார் மதத்தான் இக
ந்துபடாமைக்காத்தார்; இனி வைதிகத்துட்பட்ட மீமாஞ்சகர் தார்க்கி
கர் சாங்கியர் மதத்தான் முறையே ௮வையிசநச்துபடாமற் காக்கின்றார்.

காயத்தினழிவுதோற்றங்கண்டனமுலகிற்காணா
நீயித்தையுரைத்தவாறிங் சென்னெனினிகழ்த் அமுண்மை
மாயத்தவுலகம்பூரீர்தேவளிவானமாதி
யாயித்தானொன்றினொன்௮தோன்றிகின்றழிதலாலே.
எ-.து. காயமுமுலகுமென்னும் இருகூற்றுப் பிரபஞ்சத்துள், ஆண்
அவயவப்பகுப்புக் காயத்திற்கேயன்றி
பெண்ணலியென மேற்கூறிய
ஏனையுலகத்திற்தின்மையால், அவயவப்பகுப்புடைமைபற்றித் துணியப்
$e தோற்றக்கேடுகளுங் காயத்திற்கேயன்றி உலந்கல்லயென்பத 2
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சுவஞானசித் தியார்.
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| துணியப்படுவதாயிருச்கத் தோற்றக்கேடுகள் இரண்டற்குமொப்பக் கூ
அதல் அமையாதென்று நீ சொல்லில்,--அற்றன்று; இவ்வாறுனக்கு மய
க்கத்தைச் செய்வதாயெவுலகமும் நிரவயவமாகவின்றி நிலநீர்வளிவா
னமென்றற்றொடக்கத்துப் பகுப்புடைத்தாயெவிதனான், அவ்வுண்மை
| யே நீ கூறுமிருகூற்றுப் பிரபஞ்சத்துளொன்றாகியவுலகமும் ஏனைக்கா
யம்போலத் தோன்றிரின்றழிதலை உணர்த்துமென்பதாம்,

|

அ]யவென்னும் பெயரெச்சத்துளகரமும், இசனானென்பதனுள்
அன்சாரியையும், விகாரத்தாற்றொக்கன; ““பெற்றத்தாற்பெற்றபயன்??
என்றாற்போல. ' ஆயித் முனென்று பாடமோதுவாருமுளர். ஒன்றினெ
ன்னும் இன் உவமவுருபு.
*:ஐயங் கண்ணு மல்லாப் பொருள்வயின்மெய்யுருபு தொகா விறுதி யான? என்பதோத்தாகலின், இரண்டாவது
ஒன்றினொன்று தோன்றிநின்ற
இறுதிக்கட்டொக்கது,
ஆல் ௮சை.
ழிதலாலென்பதற்கு வானமுதலியவைநர்
தும் முறையே ஒன்நினொென்று
சுருதி உனக்குப் பிரமாணமாதலாலெ
கோன்றிரின்றழியுமென்னுஞ்
விதிவாக்யெமொழித்தொழிர்தன
வேதத்துள்
ன்அரைப்பாருமுளர்,
பிரமாணமாகாவேனக்கொ
வெல்லாம்
புனைந்துரைவகையானன்றிப்
ண்ட மீமாஞ்சகமதத்தார்க்கு அவ்வுபநிடதச்சுருதி பிரமாணமன்றென்ப .

து அவரறிந்திலர்.
மாறுபத்றியன்றி
யாதலறிக,

அல்ல தூஉம் ஈண்டுக் கூறுவனவெல்லாம் பொருந்து
ஆகமவளவைபற் சியன்மையானும் அவ்வுரை

போலி

(௮)

ஓரி௨மழியப்பின்னுமோரிடகிற்குமொக்கப்
பாரிடம([நிவதின்றாமென்றிடிற்பயில்வித்தெல்லாங்

காரிடமதனிற்காட்மெங்குரங்க நியும்வேனிற்
சீருடைத்தலகுகாலஞ்சேர்ந்திடப்பெயர்க்துசெல்லும்.
எஏ- த.

நிலமலைகடன்முதலிய

வடிவிற்றாயெவுலகமுங் காயம்போ

ல அவயவப்பகுப்புடைமையான் அதுபோலத் தோன்றிநின்றழிதல்பெ
றப்படுமென்றதொக்கும்; அங்ஙனமாயினும், பார்த்தறியப்படுமுலகமெல்
லாம் ஒருங்கேயழியுமெனின், உலகமகாதியென்னுஞ் சுருதியொடு முர
ணுதலானும், மீளத் தோன்றுதற்கோரியைபின்றாய் முடியுமாகலானும,
அவ்வாறன்றி

உலகத்தினொருபக்கமழியினும் ஒரு பக்கம் நிற்குமென்ற

| ல்

பொருத்தமுடைக்தெனின்,--அற்றன்று;

த்தல் வ

அ

AOS)

சங்முளொருசாதிப்பல த

சச்

த்த
த் "3

டப
அப ட
முதம் சூத்திரம்.

ர

லு
பொருளாயயெ வித்துமுதலிய
ஒருங்கே தோன்றுதலு

வவ
ச௪டங்கள்

படட
ப வது
ஒவ்வொரு காலவிசேடத்தின்

மொருங்கேயழிதலுங்

அ

(கி

கண்டாமாகலின் அவ்வி

யல்பிற்றுயெ வுலகமும் அவ்வக்காலம் வந்துழி, அவ்வாறு முழுவதுமொ

மல்க தோனல, ஒருங்க

மனத:

|

பாரிடம் வீனைத்தொகை. ர் உவமவுருபு, ௮சசரென்றாற்போல.

காலமேகடவுளாகக்கண்ட னந்தொமிலுக்கென்னிற்

காலமோவறிவின்றாகுமாயினுங்காரியங்கள்
காலமேகரவேசாண்டுங்காரணன்விதியினுக்குக்
காலமுங்கடவுளேவலாற்றுணேக்காரணங்காண்,
எ-.ு. கால்ஞ் சேர்ந்திடப் பெயர்ந்து சேறலான் அத்தோற்றக்
கேடுகட்குக் காலமே கருத்தாவாய் முடியுமெனின்,--௮ஃதொக்கும்;
சேதனனாயெ
அங்ஙனமாயினும் ௮து சடமாகலாற் கருத்தாவாகாது

கருத்தாவினதேவலான்

அவன்

|! த்து

செய்யுமத்தொழிற்குத் தணைக்காரண

| மாமென்ற றிவாயாகவென்பகாம்.

இ௫ சொற்பொருட்பின்வருநிலை.

ஒசாரஞ் சறப்பின்கண் வந்தது.

முன்னையது பிரிநிலை 4
|சாலமேதரவேயென்னும் ஏகாரமிரண்டினுள்,
இவை ஞான்று
கண்ணும், பின்னையது தேற்றத்தின்கண்ணும் வந்தன.
' செய்யுளானும் மீமாஞ்சகர் மதம்பற்றியாசங்கித்துப் பரிகரித்து, வந்து
|நின்றுபோவது

து.
சாதிக்கப்பட்ட

(௧0)

| அமழிர்தபினணுக்கடாமேயகிலமாய்வர் துநின் அ!

|கழிர்திடுங்கன்மத்தென்னிற்கள்மமுமணுவுங்கூட
| மொழிந்திடுஞ்சடமேயாகிமொழிகலான்முடியாசெய்தி.

' யொழிக்திமெணுரூபங்களுலமெலாமொடுங்குமன்றே.

எ-து. உலகமழிக்சபின்னர் மீளப் பரமாணுக்கடாமே கன்மமே
| துவாகப் பிரபஞ்சமாய்த் தோன்றிநின்றழியும் சன்மங்காலங்கள்போல்
இறைவனிச்சையும் ஒருகாரணமாமத்தனையே பிறிதில்லையெனின்,--௮ற்
ரென்று; கன்மமுமனணுவுஞ் சடமேயாகலான், அவை தம்முட் கூடி த்தொ ம்
அதல்],
ழிற்படுதல் இத்தாகய முதல்வன்றொயிலையின்றி அமையாது.

ஜெடு

|

கடலக

(ு

கடல்

| ௨௬

சிவஞானசித்தியார்.

ன்

இியும், உல்கமொடுங்கும்போது அணாவுங் கூடவேயொடுங்குமாதலால்,
அது பின் அ௮லெமாய்வம்து கழியுமாறு யாண்டையதென்பதாம்.

இவ்வணுகாரணவாதஞ் சவுத்திரார்தி கர் வைபாடிகர் ஆசிவகர்க்கு.
மொக்குமேனும் தலைமைபற்றித் தார்க்கெர்மேல்
த
வைத்து மறுத்தவாறு.

காரணவணுக்கள்கெட்டாற்காரியவுலகின்றெனனிற்
காரணமாயையாகக்காரியங்காணலாகுங்

காரணமாயையென்னைகாண்படிங்கணுவேயென்னிற்
காரணமாயையேகாண்காரியமணுவிற்கண்டால்.
எ-து. சத்திரூபசமுகமாய் நில்பேறுடைய மாயையே
மால
உலூத்கு
முதற்காரணமாதலால் அணுக்களழிக் தமைபற்றி உலகு
லகு மீளக். காரியப்படு
| தற்கோரிழுக்கில்லையெனவும், அணுக்கள் காரியப்பொருளாகலால் அவை
| யுலகற்கு முதற்காரணமாதல் செல்லாதெனவுமுணர்கவென்பதாம்.
'
இ து சொற்பொருட்பின்வருநிலை. காண்டலாலென்பது கண்டெ
னத்திரிந்தது, “மயலாகுமற்றும்பெயர்த்து?”? என்றாற்போல. ஆல் அசை:

காரியமென்பதென்னைகாரணவணுவையென்னிற்
காரியமவயவக்காற்கண்டனங்கடாதிபோலக்

காரியவுருவமெல்லாமழிதருங்காரணத்தாற்
| காரியவஅப்பின்மாயைதருமெனக்கருதிடாயே.

௭-1. அணு காரியப்பொருளாய் அழிதன்மாலைத்சென்பதூஉம், மா
யை காரியப்பொருளாதலின்றி நிலைபேறுடையதென்ப
தூஉம், முறையே
அவயவமுடைமையானும் ௮ஃதின்மையானுமறியப்படுமென்பதாம்.
இ சவுஞ் சொற்பொருட்பின்வருநிலை.

| டென்பது

அணுக்களுக்கு அவயவமுண்

சையோகப்படுதலாற் பெறப்படும்.

(௧௩)

| தோத்றமுகிலையுமீறுமாயையின்றொழிலதென்றே
சாற்றிடுமுலகம்வித்துச்சாகாதியணுக்களாக

ட வணக
கள் ளாகக்
மாத்றநீமறந்தாயித்கான்மாயையைமஇத்திடாயே,

|

|

3
TG

-

௭-௮.

ose
1:

_
முதற் சூத்திரம்.

2

பிரசிருதியென்றறிக'

மாயைதருமென்ரீ ற்கு, யையே

| (

வென்னும் வேதமொழியும், வித்துச்சாகாதி மூகலியவற்றின் வைத்து
உடம்பாட்டானுமெதிர்மறையானும் வழங் குன்ற உலகமொழியும், சா
ன்றாகலின், இதனானும் அணுகாரணவாதத்தை விட்டு மாயையே கார

ணமென்பதனை அறிவாயாகவென்பதாம்.
பிரமாணம் கூறி வலியுறுத்தியவாறு.

வேதத்தின்றொழில் அதனை

பிரிச்தமையி.
ஏனையவற்றைப்
| யுணர்க்தார்மேலேற்றிக் கூறப்பட்டது.
இத்தாலென்புழி விகாரத்தாற்றொ
ன் ஏகாரம் பிரிகிலைக்கண் வந்தது,

ச்சவும்மை,

மாத்திரையேயன்றியென

காரியவுறுப்பின்மை

இறந்தது

| தழீஇயிற்று.
| மாயையினுள்ளவஞ்சம்வருவதுபோவதாகு
நீயதிங்கல்லையென்னினிகழ்த்திடுமுயலிற் கோடு

(௧௪)

போயுகுமிலைகளெல்லாமரங்களிற்புக்குப்போதி
னயிமெதுவுமென்னிற்காரணங்டெக்கவாமே,
௭எ-த.

அதுவன்றியுஞ்

உற்பத்தியாமென்பார்க்கு

சற்காரியகாரணங் கொள்ளாது இல்லத

மூயலின்சண்ணுங்

கோடுளதாதல்வேண்டும்;

அற்றேல் உள்ளபிரபஞ்சமே மாயையினொடுங்க மீளத் தோன்றுமென்
பார்க்கும், அவ்வாறே மரத்தினின் அதிர்ந்தவிலை தானே மரத்தினொடுங்கி |
மீளத் தோன்றுதல் வேண்டுமெனின்,-அதொக்கும்; அங்ஙனமுதிர்ந்த
விலைகள் சத்தரூபசாரணமாய் நில்பேறுடைமையின் ௮ மீளத் தோன்
றுதற்குரிய பிறகாரணங்களெல்லாம் அதனோடொருங்கு கூடியவழி அவ் |
வாறே தோன்றும், ௮ல்லுழித் தோன்றாதாகலின் அதுபற்றிக் கடாவெ

ன்னையென்பதாம்,

ா பிரவஞ்சம் வஞ்சமெனக் குறைக்
தருக்கங் கூறி வலியுறுத்தியவறு,
து நின்றது. பிறகாரணங்களாவன:

கன்மங் காலம் முதலாயின.

இடத்த

ல் மூதற்காரணத்தோடு ஒருங்கியைதல். கடக்கவாமென்பது மழைபெய்
ற அதுவே தோன்றுதற்குரியகார
யக் குளநிறையுமென்றாற்போலநின்து.
ணவியைபு இல்வழியும் மரத்தின்கண் அதுபோல் மற்றுஞ்சத்திகள் பலவு

ிளவாகலின்,

do,

இயைபுடைய

வேறுவேறிலைகள்

தோன்றுதற்முக்கன்

(௧௫) ச்
ட

[]

3

அதம
3

ப

சிவஞானசிக்தியார்.

|

கருதுகாரணமுண்டாகக்காரியமுள்ள.கா௫

வருதலாலநாதிவையமற்றொருகட வுளித்தைத்
தீருகலாலாதியாகச்சாற்றலுமாகுமாயைக்
கொருவனாரென்னிங்கென்னினள்ளவாஅரைப்பக்கேணி.
எ-.து.

அற்றேல் இங்ஙனஞ் சற்காரியவாதங் கூறுவார்க்கு உலக

மழிபொருளென்றல் பொருக்தாதாய் மடி.யமெனின்,--அற்றன்று; கார
ணங்காரியமிரண்டும் உள்பொருளேயென்பது மேற்கூறியவாற் ரோன்
இனிது விளங்குதலித் காரியப்பிரபஞ்சமுமநிச்தப்பொருளேயாம்,
ஒரு
கருதீதாவால்

ஒருகாலத்து

விளங்குதலும்.

ஒருகாலத்து

மறைதலுமா

கிய அவத்தைவேறுபாடுபற்றி அழிபொருளென் அஞ சாற்றப்படும். அவ்
வவத்தை
வேறுபாடு கருதாதவழி உம்மையால் நித்தப்பொருளென்
பதே

துணிபென்பதாம்,

மாரயைக்கொருவனாரென்னிங்சென்னினுள்ளவாறுரைப்பக் கேணி
என்பதொழித்து அழிந்திடுமணுக்கடாமே என்பதுமுதல்
இவையாறு

செய்யுளானும் தார்க்கிகர் மதம்பற்றி யாசங்இத்துப் பரிகரித்து, வருமு
றையென்பதனாற் த
SR
வலியுறுத்தப்
படத.

(௧௬)

பத்திமற்காரியத்தாற்பூதாதிபுருட லு
மத்தனுகரணம்பெற்றாலறிகலாலவற்றைமாயை
யுய்த்திமெகனான்மாயைக்குணர்வொன்அமில்லையென்றே
வைக் திடுமதனாலெல்லாம்வருவிப்பானொருவன்வேண்டும்.
எ-து.

ஈண்டுக் கூறியவற்றுள் ஏனையவெல்லாமொக்கும், மற்ஜொரு

கடவுளிச்தைத் தருதலாலென்றது பொருந்தாது, மாயையே தனகாரியத்

தைத் தரும், இதற்கொரு கருத்தா எற்றுக்கெனின்,-— அறியாது கூறி

ய்; குடங் குயவனாற் செய்யப்படுங் காரியமானற்போலப் பூதமுதலி
ய பிரபஞ்சமெல்லரம் ஒருசேதனப்பொருளாற் செய்யப்படுங் காரிய
'மேயாகலானும், புருடன் சேதனப்பொருளாயினும் அவன் அப்பூதாதி
யானாய தனுகாணாதிகளைப் பெற்றாலன்றி யறியமாட்டாமையானும்,
பதுஅவற்றிற்கு முதற்காரணமாகலின் அத கேன்கள்
27
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முதற் சூத்திரம்.

|

“ செல்லாமையானும்,

பாரிசேடவளவையான் இவ்வனைத்தினும் வேறாய்

மாயையினின்றும் பூதமுதலிய பிரபஞ்சமெல்லாவற்றையுக் தோத்றுவி
ட்

ப்பானொருகடவுள் வேண்டப்படுவனென்பதாம்.

ஆண்டுத் தொக்கு
புத்திமற்காரியமென்ப த வடசொன்றுடிபு.
புத்திமான் சேத
நின்ற ஆறனுருபு காரகப்பொருண்மையின் வந்தத.
ஒன்றுமென்பது சறிதுமென்னும்
னனென்பன ஒருபொருட் சளெவி.
(௧௭)
ஏகாரம் தேற்றம்,
பொருள்பட நின்றது,

|
|
|
|

ர் 79 ள்

காரியகாரணங்கண்முதறுணைகிமித்தங்கண்டாம்
பாரின்மண்டிரிகைபண்ணுமவன்முதறுணைகிமித்தந்

தேரின்மண்மாமையாகத்திரிகைதன்சத்தியாக
வாரியன்குலாலனாய்நின்றாக்குவனகிலமெல்லாம்.
எ-து.

அல்ல தூஉம், ஒருகாரிய நிகழ்ச்சிச்கு முதறணைநிமித்தமெ

|

தூஉம் |
ன்னுங் காரணமூன்றும் தம்முளொன்றையின்றி யமையாவென்ப
குடமுதலிய

மூன்றும் தம்முள் வேருாதலுங்

னஞாயறியப்படுதலானும்,
துணைக்காரணங்களின்

காரியத்திற்

காட்டுப்புல

பிரபஞ்சகாரியத்திற்குமவ்வாறே முதற்காரணம்
வேரும் நிமித்தகாரணமும் ஒருதலையான் வே

|

|

ண்டப்படுமென்பதாம்,

காரியசாரணங்களென்னும்

அரும்வேற்றுமைத்தொகை

வடநூன்

ந

முடிபு. மாயைக்கொருவனாரென்னிங்கென்னி
னுள்ளவாறுரைப்பக் |
கேணீ என்பதுளப்பட இவையிரண்டு செய்யுளானும், சாங்கியர் மதம்
பற்றி யாசங்கத்துப் பரிகரித்துத் தருபவனொருவன்வேண்டுமென்றத
வலியுறுத்தப்பட்டது.
இங்ஙனம் உதிப்பதுமீறுமென பதமுதல் இத்து
ணையும், உலோகாயதர் புத்தர் சமணரென்னும் வைதிகப்புறத்தார் மதம்
பற்றியும், மீமாஞ்சகர் தார்க்கெர் சாங்கியரென்னும் வைதிகத்துட்பட்ட |

1 முத்திறத்தார் மதம்பற்றியும்,

ஜயநிகழாமல் வருமுறைவந்துநின்றுபோ

|

வதுமாதலாலே தருபவனொருவன்வேண்டும் என்ற முக்கூற்றுப் பொரு |
ளையுங் காத்துக்கொண்டு, இனியக்காரணகாரியங்கள் தருபவனொருவ |
ற் றரப்படுமாறும் அவற்றதியல்பும் யாங்ங்னமென்பார்க்கு ஆரியன் கு |
கையான்

உஆனாிகின்றாக்குமாறு ஒன்பதுசெய்யுளாற் மொகுத்துணர்த்துகின்றார்.
I

னனைஉடல்
அ அஅஅஅஅஅ ட ட ட ன
அஅ

௩௦

சிவஞானசித்தியார்.

12

விக் துவின்மாயையாகிமொயையினவ்விய த்தம்
தமாயை
த கன்பால்வ
வந்துடும
ைகரியா
்விர
்து
முக்திமெரொகமாதிமுக்குணமாதிமுலர்
நர
தந்திகஞ்சிவனவன்றன்்சர்கிதிசன்னினின்தே.
ம7-ு. சுத கஞ் சத்தாசுத்தம் அசுத்தமெனக் காரியப்பிரபஞ்சம்
மூத்திறப்படுதலின், அவற்றிற்கு மூ.தற்காரணங்களுந் தம்முள் வேருதல்

பெற்றாம்.

அவற்றுள்,

மலகன்மங்களோடு

விரவாது

மூதற்காரண

மாய் நிற்பது சுத்தமாயையென்றும், அஃதேனையிரண்டனையும் வியா
பித்து மேலாய் நிற்ப. அவ்விந்துவின் மோயடங்இ மலகன்மங்களோடு
விரவி முதற்காரணமாவது அசுச்தமாயையென்றும், அவ்வசுத்சமாயை
யஅ

தூலபரிணாமமாய்த்

கோன்றுவது

பிரருதிமாயையென்றம்,

கூ

ப்படும். அம்மூன்றனுள், சுத்தமாயையினின்றஞ் சங்காரமுறைபற்றி
வைகரிமுதல் வைத்தெண்ணப்ப
நால வாக்கு
டும் தோன்றும்; அசுத்த

மாயையிணின்நுஞ் சங்காரமுறைபற்றி அராகமுதல் வைத்தெண்ணப்ப
டும் காரணதத்துவமைம் தந்தோன்றும்;
பிரசிருதிமாயையினின் அஞ்
சிருட்டிமுறைபற் றிக் குணதச்துவமுகல்வைத்தெண்ணப்படும் போக்கி
| யகத்துவமிராபத். தாலும் தோன்றும்.
இங்கனஞ் சடரூபமானவிர்து
மோகினி

மான் மேன் றுக் தத்தங் காரியங்களைச் சிவசத்தி சங்கற்ப ரூப

சந்நிதியினின் நு
ன

x

தோற்றுவிக்குமென்பதாம்,

விச்துவின்மாயையாடயென்புழிக் மென்னும் பொருள்பட வர்த
கண்ணுருபு விரித்துரைக்க.

பகா
கைல
ர

இன் சாரியை,

அதோமாயையென்ற

அம்

«

த

இப்பொருள்பற்றியென்க.
இஃதறியாதார் விர்துவைப்போல் மாயை.
யாகியென உவமையருபாகக்கொண்டுசைப்பாரும் விந்துவினின்று மா
யை தோன்றியென நீக்கப்பொருட்டாகக் கொண்டுரைப்பாருமாயிஞார்.
இரத்தினச்திரயமென்னும் வடநூலின் அவ்விரண்டனையும் பிறர்கருத்
தாகவைத்தோதுதலின் அவை பொருக்தரமையறிக, அரந்தர் கண்டர்.
செய்யுக் தொழிலஞ் சிவசந்நிதியையின்நியமையாவென்னுங்கருத்தான்

ஜேன்றற்குஞ்

இவசந்நிதியே

இதனானே,

முதற்காராணமூன்றாமாறும்,

கூறினர்.

அவன் பகுதிப்பொருள் விகுதி,

அவை தத்தங் காரியங்களைத்

¢ சதாற்றவிக்குமாறும், அது மேதல்வனையின்றி யமையரதவாறும்

அக் கூறப்பட்டன,

4]
(p=

தொகு
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0
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முதற் சூத்திரம்.
1

72) -4

விளை ந்தவன்னம்

மெய்தருமுதானவாயுமேவிட

பொய்யறவடைவுடைத்தாய்ப்புக்திகாரணமதாகி
யையமில்பிராணவாயுவடைந்தெழுக்கடைவுடைத்தாம்.

||

ு த
வைசரியாவதசொல்
கான்கனுள்,
வைசரியாதி
எ-து. மேற்கூறிய ங்
பொருளைச்
நினைந்த
கேட்கப்பட்டு

ன்செவிக்கும் பிறர்செவிக்கு

லுஞ் சொல்லாய்ச் சொல்வானுக்குங் கேட்பானுக்குஞ் சவிகற்பவுணர்வு
ண்டாதற்கு ஏதுவாதலும், உதானனென்னுங் காற்றானுந்தப்பட்டு மத்தி

அண்
FA
ES

வக்கரங்கள் ௮௧

மைத்தானத்துச் சூக்குமரூபமாய்ப் பிரிந்து தோன்றிய

ங்காரத்தாத்செலுத்தப்படும் பிராணனென்னுங்
ந்து

புறத்தேயடைதலுடைத்தாதஓமாயெ

காற்றானுர்தப்பட்டெழு

இரண்டும்

இலக்கணமாகவு

ம்

டைத்தென்பதாம்,

கக்தைங்கைக்னைக்கை
திக்காக
வைத்ய
அங்குல

மெய்தருமுதானவாயு மேவிட வீளைந்தவன்னம் என்றது ௮னுவா
தம்,

விளைதல்

உருவெவையும்

தெரித்தல்..

மெய் உடம்பு.

பொய் வி

பரீதம். 'ஐயமில் பிராணவாயு, மனத்தின்றொழிற்பாடாயெ ஐயமின்றா
தற்கேதுவாய் அகங்காரத்தாற் செலுத்தப்படும் பிராணவாயுவேன ஏது
எழுந்து பொய்யறவடைவு
ப்பெயர்கொண்ட குறிப்புவினைத்தொகை.
அடைவு பின்னையது இலக்கணம்.
' டைத்தாயென மேலே கூட்டுக.
ஈண்டுப் புர்தியென்றது ஏற்புழிக்கோடலாற் பிறர்க்குரிய சவிகற்பவுணர்
(6௦0)
வின்மேற்றாயிற்று,

உள்ளுணரோசையாகிச்செவியினிலு௮ கல்செய்யா
தொள்ளியபிராணவாயுவிருத்தியையுடையதன்றித் 2667
RS
தெள்ளியவக்கரங்கள்சிந்திஞ்செயலதின்றி
மெள்ளவேயெழுவதாகுமத்திமைவேறதாயே. ட்

2

ள-.ு.. செவியிற் சேட்கப்படாதாயும் மெல்லோசையாயச் கண்
டத்திலே விளங்குதலுண்மையாற் சொல்லுவான்றன்னுள்ளே யுணருஞ்
சவிகற்பவணர்வுக்கேதுவாய்

தொழிற்பாடின்றி

A

ரையே

யா பிரா
தலம்,
உள்ளேயுணரப்படுமோசை

ஆண்டுண்மையிற்

i
7

உதானவாயுவின்

சூக்குமரூபமாய்

தொழிற்பாடுமாத்தி

௮க்கரங்கள் பிரிந்து தோ

வா

ட

| ௩௨

ர

சிவஞானசத்தியார்.

்

'ன்றினும் பல்லிதழ்சாவண்ணங்களித் பட்டுச் சிதறிப்போதலின்மையு
மாகிய அவ்விரண்டிலக்கணத்தானு முறையே பைசர்திக்கும்

கும் வேருயறியப்படுவது

வைகரிக்

மத்திமைவாக்சென்பதாம்,
irr

இரட்றெமொழிதலான் உணரோசையென்னும் வினைத்தொகையி
ன் ஓசையென்பது
ஏதுப்பெயராயுஞ் செயப்படுபொருட்பெயராயும்
நின்றது. கெள்ளுதல் ஈண்டு வடிவு விளக்குதல். அதவிரண்டும் பகு
இப்பொருள் விகுதி. உயிரித் “சேர்ந் துவரு மவைமருவு முருவெவையும்
தெரித்து- முந்தியிடுஞ்

செவியிலுரா

அள்ளுணர்வா

யிடு மத்திமை”? என்றார் புடைநாலா௫ிரியரும்.
யென்றது முன்னர்க் கூறப்படும் வைகரியை.

2264
777 தல

யோசை

முழங்க

உயிரிற்சேர்ச்துவருமவை
டு
(௨௧)

வேற்அமைப்பட்டவன்னம்வெவ்வேஅவிபாகமாடுத்'

தோற்று தலடைவொடுக்கிச்சொயம்பிரகாசமாகிச்
சாற்நிமெயிலினண்டந்தரித்திடுஞ்சலமேபே சான்றங்
- காற்ற வேயுடையதாகிப்பைசந்தியமர்ந்துகிற்கும்.

௦7-அு., பைசந்திவாக்காவஅ, மேல் விளங்கிக் தோன்றுவனவாஇய
பஞ்சவன்னங்களையுஞ்
குக்குமரூபமாய் அடைவுபடவொடுக்தி நிற்கும்
மயில்முட்டையினீர்போலப் பலவகைப்பட்டவெழுத்துக்கண் மத்திமை
தீதானத்துப் பிரிவுபட விளங்கித்தோன்று முறைமையினை. அடக்கி மிக

வுஞ் குக்குமரூபமாய்க்கொண்டு சிந்தையின்கணிற்றலும்,

நிருவிகற்பவு

ணர்விற்கு ஏதுவாதலுமாகய இரண்டமிலக்கணமாகவுடைத்தென்பதாம்.
ஷிபாகம் பிரிவு,

௨௨74-

72745

ட)

ஜேக்குமவாக்கதள்ளோர்சோதியாயழிவதின்றி
யாக்கிமெதிகார த்திற்கழிவினை தன்னைக்கண்டா
னக்கமிலறிவானர்தமுதன்மைசித்தியமுடைத்தாய்ப்
||போக்கொவெரவிளைப்பும்விகாரமும்புருடனின்ரும்,
ர

எ-இு.

பரசரீரத்தினுள்ளாக

ஈாதமாத்திரையாய்

விளங்குதலும்

|ஞானமாத்திரைக்கேதுவாதலுமாகிய இலக்கணத்தையுடையது
ஒரிவாக்கு.
இடப்பட்ட

அதுதான்,

பைசந்தி மத்திமை

வைகரியாய்

குக்கும[மு

விருத்திப்பவெ
ட

ல்
1

முதற் சூத்திரம்,

2

தாகிய வந்தக்
டாக், தான் சுத்கமாயாரூப
| மாய்க் கேடின்றி நிலைபெறவதாம்.
சவவிசேடத்தால் அதனை உள்ள
' படி காணப்பெறுவார்க்குச் சுத்தமாயாபுவனத்தின் கண்ணதாகிய அபர

முத்திப் பெரும்போக முண்டாமென்பதாம்.
று

இன்றி

ஆக்கிடுமெனவும்,

கண்டால்

க்
உடைத்தாய்

இன்று

மெனவும், வேறுவேறு வீனைமுடிபு செய்க,
அழிவினை க
கை.
புருடனென்பது ““கரலமுலகம்?? என்னுஞ் சூத்திரவிதியால் ௮௯
றிணைச்சொல்லாயிற் று. சுத்தமாயா புவனத்தின்கண்ணதாடிய அபரமு
சதிப் பெரும்போக த் இினியல்பி கவென
அதன்பெருமை
கூறுவார்,
நீக்கமிலறிவானர்த முதன்மை நிச்தியமுடைத்தாய்ப் போக்கொடு வர
விளைப்பும் விகாரமும் பருடனின்றாம்
என்றார். தானழிவதன்றித்

|

தன்னதிகாரமாத்திரைக்கு அழிவீனைச் ர
அதக் அஅ சிவதத்து
வம்போலச் சுத்தமாயையின் வேறன்மை பெற்(
தன்னை உள்ளபடி

காண்டலாவக,

அதிகுக்குமவாக்கனை

ன

வைகைய்ற்றி?

அல

மாய்க் காணும் ஈம்மனோர் போலன்றி,
நம்மனோர்க்குகச்
குடம்படமு
தலியன காட்சிப்புலனமாறுபோலதச் சன்னியல்பானினிது விளங்கக் கா
ண்டல். கண்டாலெனவெ அங்ஙனங் காண்டல் அரிதென்பது பெற்றாம்.
இவ்வாறன்றி, ஓவிடவிர் தஞானமுதிப்பதோர் ஞானமுண்டேற் சேவுயர்
கொடியினன்றன் சேவடி. சோலாமென்பதே ஈண்டைக்கும் பொருளாக
க்கொண்டு, கண்டாலாக்கிடுமெனக் கூட்டித் தமக்கு வேண்டியவாறே

யுரைப்பாருமுளர். அவர், அழிவதின் றியபிவினையாக்கடுமெனனுந் தொ
டர் அவ்வாறு
பொருள்படுதற்கேலாமையும்,
கூறியதுகூறலாதலும்,
உண்மையதிகாரத்திற் கூறப்படும் பரமுத்தியிலக்கணம் ஈண்டு வகுத்துக்
கூறுதத்கோரியைபின்மையும் நோக்கிலர்..
(௨௩)

பம்
டட
வதை
வவ
கைக
வைத்ய
வகைல
வவ
கைக
ளி
வைைவகைைைய
அண்ண
வைக
பவை
த
த

நிகழ்ந் திடும்வாக்குநான்குமிவிர்த் 2
திகழ்ஈதுமெஞ்சதாகச்செயல்பரிணாமமன்அு
புகழ்ந்திடும்விருத்தியாகும்படங்குடிலான போல
மூழ்ந்திம்ிரமமன்அமாமாயையென்டர்ஈல்லோர்.

எ-து., இங்ஙனங்
நிவிர்து
16 ம
ஜி
ப்பட்டுச்

கறவை

கூறிப்போர்த

ச்கோடாகச் சார்ந்த re
கலிய பஞ்சகலைகள் ப
சவெதத்துவ முதலிய பஞ்சதத்தவங்களி
ஸிரு கம்

டவ பர ப

£0 ((J து

வைகரிமுதலிய நான்கு வாக்

ன

வி!

ளை க கை சவ்வு

ளி ஸிருக்கும். 2
22 ப

ப

ட

து அ. ன
இட்ட அதக அன
சவஞானசத்தியார்.

௩௫

த அ அதது

>உ

>

mye

சுத்சமாயையினின்றும் விருத்தியாய்க் காரியப்படுவனவன்றி
“| இவை
அசுத்தமாயாகாரியம்போலப் பரிணாமமாய்க் காரியப்படுவனவல்ல. இவ்
வாக்குக்களைக் சத்தப்பிரமவா இகள் பிரமமென்பர்; சைவசித்தாந்கிகள்
பிரமமாதலின்றிப் பிரமத்திற்கு நேரே பரிக்ரெகசத்தியெனட்படுஞ் த்
தமாயாரூபமாமென்று கூறுவரென்பதாம்.
2 எ

292
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வு
அழி
ந
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காரிபப்பாட்டிற்கு எள்ளானாய குட்பைபோலப் புத்தர். சமணர்
கூறுஞ் சமுதாயவாதமும், நூலானாயெவாடைபோலத் தார்க்கெர் கூறும்
ஆர்ம்பவா தரம், பேய்த்தேரானாய நீர்த்தோற்றம்போல மாயாவாதிகள்
கடனும் விவர்ச்சனவாதமுஞ் இத்தாச்தத்திற்கேலாமையின், அவற்றை
யொழித்து, சித்தாந்தத்திற் கொள்ளப்படும் பரிணாமம் விருத்தியென்னுமி
ரண்டினுள் இச்செயலியாதோவென்னும் ஐயறீக்குதற்பொருட்டுப் பரிணா
தி

மமன்று விருத்தியாகுமென்றும், அற்றேற பிரமம்போலுமென்னுங் கடா
அன
வையாசங்இத்துப் பிரமமன்று மாமாயையாமென்றுங் கூறினா.

ஆகுமென்
நியென்னும் வீனையெச்சத்திகரம் உகரமாய்த் இரிந்தது.
பரிணாமம் விருத்தியென்னுமிரண்ட
றது. பின்னருஞ் சென்றியையும்.
௪௬௪.2
FS
னுள், மலகன்மங்களோடு விரவாத சுச்சமாயையின் கரரியம் படங்குடி.
லானாற்போல விருத்தியெனவே, ஏனைப்பரிணாமம் அவற்றோடு விரவிய
அசுத்தமாயையின் காரியத்திற்கென்பதூஉம் பெறப்பட்டது. 21 பாலினு
ண்டாதிய தயிர்போல முழுவதும் பரிணமித்தலும், தெப்ப
பரி: ணமைமிருவகைப்
புழுப்போல ஏககேசத்திற் பரிணமித்கஓமெனப்

தூ உ
படும். அவற்றுட் பின்னையதே' அசுத்தமாயையிற் கொள்ளப்படுவ
விருத்தியென்பது குக்குமபரினாமமென்ப. நிவிர்த்தாதிகலை
மென்க,
யைப்பற்றித் திகழ்க்திடுமஞ்சசாக என்பதற்கு, மிவீர்த்திகலையுட்பட்ட பு

கபர
df
/63P.
2

தூல தமமாயும், பிரதிட்டையுட்பட்ட புவனவாசிகட்
வனவாசிகட்குத்
குத தூலதரமாயும், வித்தையுட்பட்ட புவனவாசிகட் குத் நூலமாயும், சா

6

3

ந்தியுட்பட்ட புவனவா௫ிகட்குச் குக்குமமாயும், சாற்திய£ தகலையுட்பட்ட
புவனவாசிகட்குச் சூக்குமதரமாயும், இங்ஙனம் கால்வகை வாக்கும்
(௨௪)
ஐவகைப்படுமென்றுரைத்கலுமொன்று.
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வித்தைகள்வித்தையிசர்சதாவெரென்றிவர்க்கு
வைக்துறும்பதங்கள்வன்னம்புவனங்கண்மந்திரங்க
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க்க
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த

1என்து
வ்வத்

முப்த்திடம்வைர்தவந்கானுபாதானமாகிநினழே,

படலை

அன்ப னை

எ-து.

௩௫ ட

மூதழ் சூத்திரம்.

.

|

சுத்தமாயை

மூதற்காரணமாவது

வாக்குமாத்திரைக்கேயன்று,

ஈண்டுக்

கூறிப்போக்த

மந்திரேசுரர் மந்திரமயேசுரா அணுசதாசி

வர் முதலியவபரமுத்தர்க்கு வேண்டப்படுஞ் .சுத்தாத் தவாக்களெவற்றி
னுக்கும் முத்ற்காரணமாமென்பதாம்.

பகுதிப்பொருள்

விக்துவை வைந்தவமென்றது
மல்க

வல

வ

பம்பா

லள

மோவிடவிந்து

ல
லால்

த பதா

வி

விகுதி பேற்றது.
2 தல் 76

457744:

அஞான

னறு

திப்ப தார்ஞானமுண்டேற்

விவ ப
ன்றன்?ே

ல் ஈண்டுக்

ட

ரட்ட

ட
தட்டல் ப்ச்

வித்தையீசர் சதாசிவர் மாத்திரைக்சேயன்
நி, விஞ்ஞானாகலர்ர்பிரளயா
கலர் சகலர்க்கும் ஒருதலையான் வேண்டப்படும்
.சவிகற்பஞானச்திற்
கேதுவாடிய அவ்வாக்குக்கள் தன்னின் வேறாகக் காணப்பட்டு நீங்க
அதற்கு மேலாகிய பேரறிவு ஒருவனுக்கு
விளங்குமாயின், அவனப்
பொழுதே பரமுத்தியைத் தலைப்படுவனென்பசாம்,
4
எனவே,

இவ்வாக்குக்கள் பரமபர்தமென்பதாயிற்று.

ன் மேவுதலாவது,

|
அடை,

முறைமையி

வித்தைகள் வித்தையீசர் முதலியோர் போலன்றிச்

ப

சகலர் முதலிய மூவர்க்கும் வியஞ்சகவேறுபாட
பற்றி முறையே தூல
தமமரயுக் கூலதரமாயும் அலமாயும் பொருந்துதல்,
ஞானத்திற்கேது
வாடிய வாக்கை ஞானமென் மபசரித்தார். பிரளயாகலர் அனுக
லர்க்குத் தனுவில்லையென மயங்கச் கூறுவாருமுளர்.
௮ஸ்து ஆகமவ
சனங்களோடு முரணுதலின் அவக௫ித்தாக்தமென்றொழிக,
இவையே
மு செய்யுளானுஞ் சுத்தமாயையிற் ரோன்றுங் காரியங்களும் அவற்
றதியல்பும் வகுத்துக் கூறப்பட்டன.
(௨௬)

அருவினிலுருவந்தோன்றியங்காங்கிபாவமாகி
யுருவினிலுருவமாயேயுஇத்திடிமுலகமெல்லாம்
பெருகிடுஞ்சுருங்கும்பேகாபேகமோடபேதமாகு
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மொருவனேயெல்லாமாகியல்லவாய்டனுமாவன்,
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சிவஞானசித்தியார்.

குக்குமமாயெ

மாயையிணின்றும்,

தூலமாஇய

|

கலாதியும்,

அவற்றினும் துலமாயெ மூலப்பகுதியும், அதனினும் தூலங்களாகய குண
| தத்துவ மூதலாயினவு5 தோன்றும்.
அச்தாவங் கண்ணின்.அ தொன்று
ங்காரியம் அவற்றினும் தூலமேயாம்,
இவ்வாமே காரியப் பிரபஞ்ச
மெல்லாந் தோன்றி, நிலம் நீர் £ வளி விசும்பு ஆண் பெண் அலி என்றற்
ரெடக்கத்து அவயவப்பகுப்புடையனவாய், வளர்ந்தும் தேய்ந்தும் பரி
தம்முட்
இத்தன்மையவாகிய காரியகாரணங்கட்குத்
ணமித்துவரும்.
பெரும்பாலும் வேற்றுமை கூறும் ரையாயிகர் முதலியோர் மதம் ௮

டாது,
மற்றென்னெனில், பரிமைமாதலை நோக்கிப் பேதாபேதமாம்,
சற்காரியமாதலை ரோக் அபேதமாம்.
மேற் வன
ன
ஓ

தீன்னினின்றே

தோன்றுமென்பதனாற் பெறப்பட்ட நிமிக்தசாரணனாக

ய முதல்வன், அரந்தர் கண்டர் முகத்தான் அவற்றைக் காரியப்படுத்
'துங்கால், கலப்பினலொன்றாயும் பொருண்மையால் வேருயுஞ செலுத்
அசலான, உணா
ட
க
எல்லாமென்றதனாற் சத்தமாமஃ'ருத்தியினும் அவ்வாறு நிற்பனென்
பது பெறுதும், அருவி
நாம் 2 தோன்ராதெனப் பிரித்தமையின்,
ஏகாரம் பிரிகிலைக்கண் வந்தது.
ஒருவனேயென்னும் ஏகாரந்கேற்றம்,
அங்காங்பொவமாகப் பெருகிடுஞ் சுருங்குமெனக் கூட்டுக, அகிர்வசனத்
தின் உலகர் தோன்றுமென்னும் மாயாவாதத்தை மறுப்பார், அருவினி

ஓருவர் தோன்றியென்றும், அவயவமே பொருளாய்த் தோன்று௨ தன்றி
அவயவியபென்பதொன்றில்லை யென்னுஞ் சமுதாயவாதததை மறுப்பார்,
அங்காங்பொவமாதியென்றும், நிலமுதலிய உருவப் பொருளினின
அங்
மறுப்
கந்தகுணமு கலிய அருவம் தோன்றுமென்னும் ஆரம்பவாதத்தை

பார், உருவினிலஓருவமாயே யுநித்திடுமென்றுங் கூறினார்.
பெருகிடுஞ்
சுருங்குமென்றதும் பெருக்கஞ் சுருக்கம்பற்றி ஒறாுபொருட்கே பெரும்பா
லும் வேற்றுமை கூறும் அவவாதத்தை மறுத்தற்பொருட்டு. பிறவமன்
ன. இதனானே மாயை முந்திமெரொகமாதி முக்குணமாதிமூலம் தந்திடும்
என்றதன்கட்படுமியல்பு தொகுத்துக் கூறப்பட்டது.
௨௭)

அருவுருவீனாதாகும்விகாரமுமவிகார
த்தின்

ட வருவது மிலலையென்னின்வான்வளியாதிபூதங்
கருவ துதன்னின்மேகசலனசத்தங்களோடு
A ல்
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தற் சூத்திரம்
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அலீகாரமாதலும் பெறப்பட்டமையின்,

ட

|

1

|

அப்

பெற்றிக்காயெ மாயையினின்
றும் உருவமாய் விகாரியுமாகிய பிரபஞ்சக்
கோன்றுமென்றல் பொருந்தாதெனில்,-அறியாது கூறினாய்; உன்மசத்
| தில் அருவமும்.

அவிகாரியுமாயெ ஆகாயத்தினின்றும்

்

உருவமும் வீகா

ரியுமாகிய வாயுமுசலிய பூதங்கண் முறையே
தோன்றும்;
அதுவே
| யுமன்றி அவ்வாகாயகுதினின்
றும் பல மு௫ில்களும் முடிவின்கட் பல வி
| காரங்களூம்

பலவோசைகளும்

பலமின்களும்

பலவீடிகளும்

மிவைபோல்வன. பலவும் கோன்றுமாகலான், அதனை
னு கூறுதல் உனக்கே வழுவாய் முடியுமென்பசாம்.

இன்னு

மறந்து அங்ங

ச
ட
ப
 அது வழுவன்றென
்பது கர
வெமக்காயின்
|தீத. இதனானே மாயாவாதிமதம்பற்றி ஆசங்கச்தப் பரிகரித்து மே |
| லது வலியுறுத்சப்பட்டது.
இவ்வாறு, உதிப்பதமிஐ மென்பது முதல் |
தடக்
ee
்கொண்ட
சற்காரியங

||

க

| அருவுருவென்ப£ீருகிய இருபத்சேழு செய்யுளானும், மூசற்செய்டளின்

ஒருவனே

டொருத்தியொன்றென்

றை வந துநின்று போவதுமாதலாலே

நுரைச்திடுமூலகமெல்லாம்

வருமே

தருபவனே
ருவன் வேண்டும் என்ற

முதற்கூற்றை, முறையே அவ்வவர் மதம்பற்றியாசங் த்தப் :பரிகரித்து
வலியுறுத்தி, இனி ஈறுமாடி யநாதிமுத்த இத அருவாய் மன்னிநின் று
மருவுவித்திடுமென்னுறம் இரண்டாங் கூற்றை அவ்வாறு வலி ய.த்தவான்
ரெடங்கனொர்.
(௨௮)
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பாண்ணினிற்கடாதியெல்லாம்வருவதுகுலாலனாலே
.
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யெண்ணிய வருவமெல்லாமியற்துவன

i

சன றானுங்

கண்ணுகாரியங்களெல்லாங்காரணமதனிற்காண்பன்
பண்ணுவதெங்கேகின்றிங்கென்றிடி ற்பகரக்கேணி.

De
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த!. இங்கனம் அ௫லமெல்லாம்

ஆரியன் குலாலன் போனின்று

கார

ஆக்குவனாயின், குலாலன் கடாதி காரியங்களையெல்லாம் அவற்றிற்குக்
காரணமாயெ அந்நிலத்தினின்றுஞ் செய்யக் கண்டோமே ஆரியன் யா
ங்ஙனநின்று செய்வனென்பதாம்.
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1
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மண்ணினிற் கடாதியெல்லாம் வருவது குலால்னலே யெண்ணியவ ச)
[கவ்வ மியற்றுவ னீசன்றுனும் என்றது அனுவாதம். தல்னேல்|

ம்னார்

1

இ

|

[

சிவஞான த்தியார்.

னா

பது சொல்லெச்சம். காரணமென்றது நிலமென்னுந் துணையாய் நின்றது:
காண்டல் செய்தல். நின்றென்பது மேலுங் உட்ட்ட்பட்டு த: இதுவினா.

இதற்குப் ப
கி

கூறியதுகறலென்னும்
[wo

Tf

Cn

உ

வழுப்படவுரைத்தார்.
Ore

Fg

லமோவுல்க்போலத்
ற்ப
தத கணித் ௮௮
கோலமழுமறிவாரில்லையாயினுங்கூறக்கேணீ
ஞாலமேஜினையுக்தர்அகிறு த்இப்பின்னாசம்பண்ணுங்
| கால்டு
இட ல்கட க,
௩௮: ௮௮ இ

௭-௮.
கலான்,

௮

0௪

1ல் அத

அவன் உலகம்போலன்றி வாக்குமனாஇ$த கோசரப்பொருளா

அவனிற்கு நிலையும் அவ்வியல்பிறறேயாம்.

ஒருவாற்றானுவமையில் வைத்து

அங்ஙனமாயினும்,

உனக்குக் காட்டுதும்:

உலகமெல்லாங்

காலத்தாற் சாரியப்படிமென்பது எல்லோர்க்குமொக்குமன்றே, அக்கா
| லம் அவற்றைக் காரியப்படுத்துங்கால் எல்லாப்பொருட்குக் தானாதாரமா

நி
ய்த் தனக்கோராதாரமின்றி நிற்றல்போல, வெசத்தியும் நிராதாரமாய்

ன்றே

காரியப்படுத்தமுறைமை

உணர்ச் துகொள்சவென்பதாம்.

ஓகாரம் சிறப்பின்கண் வந்தது. கோலமுமென்ற
இலம் தன்மை.
வும்மை இறந்தது தழீஇயிற்று. ஞாலமேழினையுமென்றதுஉபலக்கணம்.
சிவசத்திமேல் வைத்துக் கூறினார்.
ஒற்றுமைபற்றிச்
கண் அறிவு.

உயர்நிணைக்கட் சிறுபான்மை எகாரம் திரிதல், மக்கட்பண்பு முதலியன
நிலைசெயலென்பது நிற்றலென்னும் பொ
போல இலேசாற் கொள்க,
அற்றேன், ஞாலமேழினை
ருட்டாய் இரண்டாவது தொக்கு நின்றது.
யுந்தந்து நிறுத்திப்பின்னாசம் பண்ணுங் காலம், அத்தொழில் வேற பாடு
பத்திச் செல்காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலங் கணம் இலவம் துடி யென்
ந்ற் ரெொடக்கத்தனவாய்ப் பலவகை

யவத்தைப்படுமென்பது

சித்தாந்த

நூற்றுணிபாகலின், அதுபோல உலகத்திற்காதாரமாய்நின்று செய்யுமு
தல்வனும் அவ்வத்தொழில்பற்றிப் பலவகையவத்தைப்பட்டுத துடக்கு
றுவன்போலுமெனின், அதற்கன்றே வருஞ் செய்யுளெழுக்ததென்பது.

கற்ற

தாற்பொருளுஞ்சொல்லுங்கருத்தினிலடங்கிதத்தோன்றும்

பெற்றியுஞ்சாக்கிராஇயுயிரினிற்பிறந்தொடுக்க
a

பற்றொபெற்றஇின்றிரின்றனன்பரனுமன்றே

ச்சி அரி... ்்

முதற் சூத்திரம்.

£|

௩௯ |

எ-.து. கரணங்களானாயய சாச்சரமுதலிய வவத்தைகள் ஆன்மா
வினெடுங்த் தோன்றும்வழி ஆன்மாவும் அவததைப்பட்டுத் அடக்குறு

தல்போல், முதல்வன் எல்லாவுலகமும் தன்பாலொடுங்கி யுதிப்பத் தானு
மதுபற்றி இலயம் போகம் அதிகாரமென்னும் அவத்தைப்பட்டுத் தடக்
குறுவோனாயும், கற்றநூற்பொருளுஞ் சொல்லும் வாதனாரூபமாய்ப் புத்
திதத்துவத்தை யொட்டி நின்று ஆன்மபோதத்தின்கண் ஓடுங்கித் தோன்

அம்வழி அவ்வான்மபோதம் அஅபற்றித் அடக்குமுதவாறுபோல,
டுத் துடச்குறுதலின்றியே நின்றனனென்பதாம்.

ஆண் | ்

|

ஈண்டுக் கருத்தென்றது உயிருணர்
. எிர்நிரனிறையாகக்கொள்க.
பற்று முதனிலைத்தொழிற்பெயர். இவை மூன்று செய்யுளானும்
வை.

மன்னிநின்றே மருவிடுமென்றது தடைவிடைகளாற நெரித்துணர்த்தப்
பட்டது. இயைபுபற்றி
இதனை முன்வைத்தார். இனி ஆறசெய்யுளான்

ஈறுமாூ மருவிடுமென்ற
தனை வலிய
த்துனெரார்.
ு

(க) |

mT

உயிரவையொடுங்கிப்பின்னுமுதிப்பதெனரன்பாலென்னிற்

செயிரு அமலத்தினாகுஞ்சிதைந்ததேதென்னிற்சத்தத்

தயர்வொழிகாரியங்கள மியங்காரண ங்கிடக்கும்

பயிறருகாரியம்பின்பண்டுபோற்பண்ணுமீசன்.

எ-.து. ஈறாகியோனா லீறெய்திய வுலகம் ஈறெய்தியவாறே யொழி
யாது மீளவுமவன்பானின்று தோன்றுதல் எற்றுக்கெனின்,--மலபரிபா
அற்றேன், மீளவும் தோன்றற்டா
கம் வரும்பொருட்டுத் தோன்றும்.
ல.து முன்னழியாது நிலைபெறவேயமையும், அவ்வாறன்றி அழிதலெற்
றுச்கெனின்,--உயிரினிளைப்பு ஒழித்தற்பொருட்டு, முன் இனைப்பினைச்
செய் .துநின்ற காரியங்கள் அழியுமாகலான், அழிந்தவழியும் முன்னை வி
ணைக்தொடர்ச்சிக்குரியனவாய்த்' தத்தங் காரணங்களிற் கன்மத்தோடு |
பயின்று டெக்ன்ற அக்காரியங்களை ஓடுங்கெவாறே உதிக்கச் செய்வ
.
னென்பதாம்,

முன்னராக
அக்க மவ்வவர் கன்மமெல்லாங் கழித்திடல் என
கூறுவாராகலின், அதற்குரியவியைபு ஈண்டேயுணர்த்துவார் காரணங்
பயிறருகாரியம்பின் பண்டுபோற்பண்ணுமீசன் என்றார், உயிர
த
வை உயிரோடுங் கூடிய உலகமென்றவாறு, ஏதென்பது எற்றுக்கென

ட்

2

ற

0

ணாய

கிற்ல்
சிதிததக,

இக்

ஒு/

பிய 2

அராலி இத்தி, |

$

த

னும் பொருட்டாய்கடல்
க
ட்ப அறிவின் கண்ணதாிய
இனைப்பு. ஒழியவென்னும் வனையெச்சத்தகரம் விகாரச்தாறர்றொக்கது,
டக்குமென்பத பெயரெச்சம்.
இதற்குப் பிறரெல்லாஞ் சற்காரிய ததி
யல்பின வைத்துக் கூற
தகு ிய
நலென்னும் வழுப்படவுரைத்தார். (௩௨)

|

தோற்று வித்தளிகதுப்பின்னுந்துடைத்தகருடொழில் 'நண்ன்றம்

போற்ற வேயுடையனீசன்பகுந்தஅவிகாரமென்னிம்
சாற்றியகதிரோனிற்ககதாட் ரையலருங்காந்தங்
் | காற்,நிய்கனலைநீருங்கரர் இடுங்கா சனிக்கே,
மா
- 21. ஒருகடவண் மூனறு தொழிலிடையருது செய்வானாயிற்
பாரமெய்தி விகாரியாவான்போலுமென்பார்க்கு ௮ஃதில்லையென்பது, த
க்குரிய முத்தொழில் செய்துமதுபற்றி விசாரமெய்தாத ஞாயிற்றின்

|
|

வைத்து அறியட் பசிமென்பதாம்,
காசினிக்கென்பது

உருபுமயக்கம்.

இவையிரண்டு செய்யுளாணும்

பத்காம்தட்ட டதறி யாச௩்கத்துப் பரிகரித்து ஈறுமாகி குவிதல்
வலியுறுத்தப்பட்ட
அ.

5௧0.)

உரைச்சவிக்தகொழில்கண்மூ வ

கக்க

வரைத்கொருவனுக்கேயாக்கிவைத்ததிங்கெனனையெனனின்

ஹை

தா்

ம

ர

|

பரைத்ததிகாபசத்தி புண்ணியரண்ணலாலே.
|

து.

அயன்மாலிருவரும்,

புண்ணிய

விசேடக்தான்

முதல்வ

னுடைய அதிகாரசத்தி அவனதேவலாம் பெற்றுடையரன்றி அத்தொ
| ழிற்குச் சுதந்திரரல்லராகலான்,
முத்தொழிலஞ் ப்ட் ப சதம் |
பி
நிரமிறுமரதி யொருவனுக்ட

4

ட...

ட நல்வீணைக்கணலா மகா ரின்மாலாய்யனுத??

டது

வேதம் புராணம் இதிகாச முதலியவற்றிற்கும் இதுவே கருத்

தென்பது

சதுர்

வத காற்பரிபசங்கொக முதலியவற்றுட் காண்க.

து வரைத்தென வலிசதது.
புரைத்தவென்னும்
ட.
றஜொக்கது,
புரைத்தல் உயர்தல்.
|
\
வ

என்ரார் புடைநூலா
. வரை

பெயரெசசததகரம்
னு

|

த்

ண்டர
க்த
க
வஅவகக

வ

முகம் சூத்திரம்,

௪௧ |

Ol இஅ௮தியாங்காலக்தன்னினொருவனேயிருவருர்தம்
முூஅதியினின்ராரென்னினி௮திகானுண்டாகாதா

திம்
திற
௬,
றல்
க
கதவ்ணுகதல
ப ்பா

'| மத டியிலரனேயெல்லாமழித்தலாலவனாலின்னும்
பெஅஅநாமாக்கநோக்கம்பேரநிகரணக்காலே,
படவ
மகம்
அமவ
அப்விமாம்
அயம்
பல

6-த. சங்காரகாலத்தில் ஏனையிருவருக் தத்தமாற்றலோடு நிலைபெ
|
அவாராயின் உலகஞ் சங்காரமாதலின்மையான் அக்காலத்து அவ்விருவ .

ரும் உளரல்லரென்பது

பெற்றாம்.

அல்லதஉம்,

சங்காரக்கடவுளெனப் :| i

படுவோன் சிலவற்றை யொழித்துச் சங்கரிப்பானல்லன்;
அப்பெற்றிய :
னாகிய சங்காரச் கடவுளை வேறு கறிய வரலையா கணக், முழுவஅஞ். i
சங்கரித்தவழி அவனொருவனே எஞ் நிற்றல். பெறப்படுதலானும் ஒடுங். ம்,
ப
யெவுல
கங்கட்குபீ பெரியதோராதாரம் அவனேயாகலானும் ஒடுங்கிய 1
ஏலகத்தை
மீளத் தோற்றுதற்கும் நிறுத்துதற்கும் அவனேயுரியனென
் i

பது. டன் 'போதருமென்ப்தாம்.

தட

re

அ ுதியிலானென்னும் பெயரடையானும் ஒரேதுக் கூறியவாறு,
இன்னும் மீளவும். ஆதாரம் அதிகரணமென்பன ஒருபொருட்ளெவி,
பேரதிகரணமென விசேடிச்தார், முதற்காரணமும் அதிகரணமாதலு
ண்மையின்.
இவையிரண்டு செய்யுளானும், பெளராணிகர் மதம்பற்றி
நிகழுங் கடாவை முறையே -ஆகமவளவைபற்றியும் பொரும் தமாறபற்
மியும் பரிகரித்த, மேலது வலியுறுத்தப்பட்டது.
இதனானே பாஞ்ச
ராத்திரிமதம் இரணியகருப்பமதங்களைப் பரிகரிச்தவாறுமாயிற்று.

(௩௫)

i

சொன்னவித்தொழில்களென்னகாரண ந்கோற்றவென்னின்
மூன்னவன்விகஷாயாட்டெ ன்௮ுமொழிதலுமாழுயிர்க்கு
மன்னியபுத்திமுத்திவழங்கவுமருளான் முன்னே ப
அன்னியமலங்களெல்லாந் துடை ப்பதுஞ்சொல்லலாமே,
எ-து. சங்காரச்கடவள் இங்ஙனங். கூறிப்போந்த தோதற்தமுத
லிய தொழில்களைச் செய்தற்குக் காரணம் யாதெனில்;-“காத் ந்தம் படை
ட
தீதுங் கரந்தும் விளையாடி? என்பது முதலிய திருவாக்குக்கள் பற்றி,”
2ரிஒருசாரார், அத்தொழிற்குக் காரணம் விளையாடற் கருத்தென்பர்; ஒரு (2

2

ல்

ம் யாட்கொண் [ல்

ne

"oni

ஜே

|

தேச

ச

வர்க

வகையெல்லா முய்ந்தொழிந்தோம்””

| பற்றி,

வீளையாட்டென்றது,

என்பது முதலிய திருவாக்குக்கள்

ஐங்கலப்

ட

(6

சிவஞானசித்தயார.

ரி ௪௨

சாத்தனுக்கு

சுமத்தல்

பார

- விளயாட்டென்பதுபோல அத்துணையெளிதிற் செயப்படுதலை நோக்கி
யேயாகலின், அக்கருத்தும் உயிர்கட்குப் பெத்தகாலச்அச் சுவர்க்காதி
போகமும் பசமுத்திகளும் முத்திக்காலத்து வீடுபேறுங் கொடுத்தற்பயத்
அவ்வீரண்டுக் தம்முண் முரணாமையான் உயிர்கண்மேற்
ததென்பர்.

!

சென்ற. கருணையே

ஆண்டைக்குக் காரணமென்பதாம்.

ப

ம்

ஏனைய எண்ணு
மொழிதஓமென்னுமும்மை எதிரது தழீஇயது.
வழங்கவுமென்னுமும்மையோடு இயைதற்கேற்பத் அடைட்ப
ம்மை.
ஆக்கச்சொல்

தாகவுமென

கூட்டுக,

மேலுங்

வருவித்துரைக்க,

காரணமென்னையெனக்

அருளாலென்பதனை

பயன்

கடாயினார்ச்குப்

கூறிவீடுத்தல் செப்புவழுவாம்போலுமெனின்,--ஆகாது; அருளாலென

வே வழங்கவும் துடைப்பவும் வைத்த அவ்வருள் காரணமென்பது தா
ற்பரியமாகலின். அற்றாயினும், அனுக்ரெகமொழித்தொழிந்ததொழில்க
ளெல்லாம் பிறப்பிறப்புக்களிற் படுத்துத் துயருறுத்துவனவாகலின்
அவற்றைச் செய்வது அருளாமாறியாங்கன மெனின், அதற்கன்றே வரு |
(௩௬) |
ஞசெய்யுளெழுந்ததென்ப அ,

அமழிப்பிளைப்பாத்றலாக்கமவ்வவர்கன்மமெல்லாங்
கழித்திடனுகரச்செய்தல்காப்பதுசன்மவொப்பிற்
றெமித்டென்மலங்களெல்லாமறைப்பருள்செய்திதானும்
பழிப்பொழிபர்தம்விபொர்சஇடினருளேயெல்லாம்,

அருளென்னும் 87
எது, ஓடுக்கர் தோற்றம் நிலைமறைப்பு
கழியுமுகத்சான் மலபாகம்

(| தும், முறையே, இளைப்பாற்றஓம், சன்மங்
வரச்செய்தலும்,

.

வொப்பு

கனமங்

கழியுமானு

வருவித்து மலங்களை

அதனை

முதிர்வித்தலும்,

துகர்வித்தலும்,

கன்ம

பந்தம் வீடுவித்தலுமா

நா
ாா
ாக்

ஐந்தொழிலுமருட்செயலேயாகலின்
இய உறுதிட்பயத்தனவாகலான்,
இவற்றுட் சல மறத்தொழிலேபோலுமெனப் பழித்தலையொழிவாயாக

|

|

வென்பதாம்.
மேன் முத்தொழில்

2
ef.

0

ஈண்டைந்தொழிலென்றன்

ஆசா; மறைப்பையுமருளையும்

&[52ல்
t=

கூறி

்

மலைவாம் 2

நிலையிறுதிகளினடக்க

|
வச்

ப்

|

முதற் சூத்திரம்,

மணக்க

த

ச் ட்

.

ப்

௪௩ |

ப்

(\

தட

ஆண்டு முத்தொழிலென்றார், தம்முள் வேற்றுமையுடைமைபற்றி ஈண்
டைந்தொழிலென்றாராகலின். இவையிரண்டு செய்யுளானும், சங்காரக்
கடவுள் செய்யும் தொழில் மறமாய் முடியுமென்னும் காத்திகர்மதமும்,
வீண்டொழிலென்னும் மாயாவாதிகள் மதமும், தன்பொருட்டெனனும்
பரிணாமவாதிகள் ம்தமும்பற்றி ஆசங்கித்துப் பரிகரித்த, மேலது இற
ப்பிக்கப்பட்ட
து, இங்கனம்

அறசெய்யுளான்

ஈறுமாகி

ன்றதனை வலியுறுத்தி, இனி அராதிமுத்த... இத்துருவென்றதனை
செய்யுளான்

பத்திரண்டு

வலியுறுத்து

ளவ
தத்
ஆ
த
ட
ரக
அவ
அல

மருவீடுமெ

ன்சூர்,

இரு

(௩௭)

Dr

அருவமோவுருவாரூபமானதகோவன்விகின்ற
வுருவமோவுரைக்குங்கர் த்தாவடிவெனக்குணர் த திக்கென 11

த்

னருவழு முருவாரூபமானதமன்றிநின்ற
வருவமுமான்னறுஞ்சொன்னவொருவனுக்குள்ளவாமே.
எ-து.

ஜர்கொழில்

செய்யுமுதல்வனுக்கு,

யாமையின், அவ்வடிவமாவ.து

ன், அவனுக்கு அம்மூன்றும்
இத
ரூவென

அருவமுதலிய மூன்றனுள் யாதெனி (/

வடிவேயர்மென்பகாம்,

சொற்பொருட்பின்வருநிலை.

வகர்வீற்றுப்

பலவறிசொல்.

மேற்கூறப்பட்ட

வடி௨ம் இன்றியமை

உள்ளவென்றது

சொன்னவொருவன்

ஒருவன்.

இதனானே,

௮ன்பெருத

அநாதிமுத்த இத்து
அராதிமுத்த

த்து

ருவாயெ சங்காசக்கடவுளுக்குத் கடக்தவடிவமிவையென்பது... கூறப்

பட்டது. இணி இம்மூன்றற்கும்

பிறர் கூறுங் குற்றங்களைப் பரிகரிப் |

னன
ஷ்சைர
ர

பாராய், உறாவத்தின்கட் கூறுங் குற்றம் பரிகரிக்கவே ஏனையவும் பரிக
ரிக்கப்பட்டனவாமென்னுங் கருத்தான், உருவத்தின்களுசங்இத்
அப் பரி
கரிக்கன்றார்.

(௩௮)

கண்ணிடுமுருவமென்னினமக்குளவுருவம்போலப்
பண்ணிடவொருவன்வேண்டுமிச்சை யேற்பலருமிச்சை
கண்ணியவுருவங்கொள்ளேம்யாம்பெருங்கடவுடானு
மெண்ணிபயோகசிக்தர்போலுருவிசைப்பன்காணே.

*

வித்தசயோகசித்கர்வேண்டருக்கொள்ஞமாபோ

வ்
ட்ட
ட
அன்ட
அத
வ
ந
தற
ஆ
கு
வபஎமனில

௮ த்தமன்கொள்வனென்னினவர்களிலொருவனாவ
ரி
னத்தகையவாகளெல்லாமாக்குவகருளாலாங்கு
.

ச

Ww,

வைத்ததுமாயையென்னின்வடிவெலாமாயையாமே,
ரத

த]

2
ட]

ஏ

|

வர்

|

3

சிவஞானசித்தியார்.

‘|௪௪௫

் எ-து. முதல்வனுக்கு உருவழுண்டென்னின், உருவமெல்லாம்
ஒருபெற்றியவாகலின், உருவமுடைய நம்மனோர்க்குளதாகிய பரதந்தி

ரகு முதல்வனுக்குமுளதா
ளதாயெ

சுதந்திரம்

ஜோர்க்கும்

தல்வேண்டும;

அஃதைன்றாயின்

முதல்வனுக்கு

நம்மனோர்க்குமுளதாதல்வேண்டும,

உளகாகிய வேறுபாடு

யோகெட்கும்

இணி,

யோகசெண்முதலிய நம்மனோர்க்கும் முதல்வனுக்குமுளதாகய

டு பெரிதாகலின்,

ஒப்புமை

கூறுதல்

அவ்வேறுபாட்டாத்

வேறுபா

பொருந்தாதெனின்-— அங்கன

மாயினும்; உருவடி வெல்லாம் ஒருபெற்றியவாகலின்

நுமையில்வழி

நம்ம

பெரிகாயினாற்போல,
உருவத்தின் வேற்

பார்த பயன் எனனையென்பதாம்.

வித்தகயோகசித்தர் வேண்டுருக்கொள்ளுமாபோ ஓத்தமனகொ
இவையிர
ள்வனென்னின் என்றது ௮னுவாதஞ் செய்துகொண்டது.
௦)
(௩௯-௪
.
ண்டு செய்யுளும் தடை; இனி விடை.

| மரயைதான்மலத்தைப்பற்றிவருவ'கோரவமடி.வமாகு

MT
மாயவாணவமகன்றவறிவொடுதொ மிலையார்க்கு
ஓ
சாயகனெல்லாஞானத்தொழின்முகதனண்ணலாலே ந
காயமோமாயையன்றுகாண்பதுசத்திதன்னால்.

இன்

eo

உட தசமி

22...

afin

3th 2
1
ல் 72

A]

ளது ஏத்த
்தாது. அங்கெதம்ம
் பொருநவ்
னங்் கூறுதல
நீயங்ங
எ-.த,
ுளொ
பன வனத்
எற்ற த்தா
வால் அங்கங்களும

| த்தாழ்

் ப்பனவல்ல.

அற்றேல்,

அவ்வேற்றத்தாழ்வுகளென்னையெனிற்

கூறு

்
1 5ம். யோகெள் ஈம்மனோரெல்லாரும் மலத்தைப்பற்றிக் டெக்கும
ும்

|
ர்

பசுக்கள்; அதுவன்றியும் ஒன்றையேயறிதலும் ஒன்றையே செய்தல
அற்பஞானத்தொழின்முசலுடை
ஒன்றிலே முதன்மையாதஓமாயெ
முதல்வனாவான் அம்மலநீங்யெவறிவிற் றங்கிநின்று உணர்த்
யராம்.

அவோனாயெ பசப்தி; ௮அவுமன்றி எல்லாவறிவும் எல்லாத்தொழிலும்
த்
இங்ஙனம் அங்கஇகட்குத் தம்முள்
“.. ! எல்லா முதன்மையுமுடைய்ன்.
பசுககளு
அதற்கேற்ப மலத்தைப்பற்றிய
ஏற்ற த்தாழ்வுண்மையின்,
பத
க்கு :அதனோடியைபுடைத்தாய் எடதேசவறிவைச் செய்யுமாயையுரு
கலி
2
வம், அநாதிமுத்த இத்துருவா௫ய பசுபதிக்கு மலநீங்கியவுயிர்க்கு வி.
பம
ரீ
வைச் செய்யுஞ் ௪ ததியுருவமுமா தலே அமைவுடைமையின;
யாபகவ
\
ச ₹
த வண்னம் இனிது விளங்குதலான்,
அங்கங்களினுந் தம்முள் ப
யென |:
| அதனையறியாது, இச்சையேற் பலரு மிச்சையென்றும், மாயை
கனில் வடி.வெலா மாயையாகுமென்றுங் கூறுதல் அடாதென்பதாம். .
தத்தம்
(7 )

ஜந்து கனகா

த
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டட

கெ

0

3)

படம்

ல்
வர
ட்

்

AD ச்

3

A

முதற் சூத்திரம்.

௪௫9 [2
15
பது
பற்றியென்

a

|a

தானென்பது அனுவதித்தலையுணர்த்தி நின்றது.
பெயர், ““ஐர்தவித்தானாற்றல்'* என்புழிப்போலப் பற்றிக்கென்னு நான்
ஈாயகனெல்லாஞானத்கொழின்முதனண்ண
- கனுருபு விரித்துரைக்க.
லாலெனவே, உயிர்கள் ஒருஞானத் தொழின்முதலே ஈண்ணுவன
வென்பது பெற்றாம். அகறல் நீங்குதல். ஆர்தல் பொருந்துதல்; ௮ஃ
து உபசாரத்தாற் காரியத்தின்மேணின்றது. ஓகாரம் சிறட்பின்சண் வம்
ஏகதேசவறிவைச் செய்தல் ஏகதேசப்படுக தகுதியுடைய பொரு
தது.
ட்கேயன்றி ஏனையதற்குரித்தன்று, : வியாப்கவறிவைச் செய்தல் வியா
பகப்பொருட்கேயன்றி ஏகதேசப்படுந் தகுதியுடையதற்கு உரித்சன்றா
தகுதியுடைய
கலான், ஏகதேசத்திலயியும் பசுக்களுக்கு ஏகதேசப்படும்
மாயையே உருவமாயிற்று; வியாபகமாயறியும் பசுபதிக்கு அதுபோ
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லேகதேசப்படுக் தகுதியில்லாத சத்தியே உருவமாயிற்றெனக் கொள்க.
இனி, ஆணவமகன்ற வறிவொடு தொழிலையார்க்கும் என்பதத்கு, வியா
பகஞானத் தொழில்களை ஆணவமவம் தடுக்குமென் அரைப்பாருமுளர்.
முன்னும் பின்னும் பொருளியைபுபடுதற்கேலாத நின்றுவற்றமாகலின்
(௯௧)
ப
அஃ துரையன்மைய மிக.

|

ச.த்தியேவடிவென்ருலுந்தான்பரிணாமமாகு

நிக்தமோவழியுமத்தானின்மலனருவேயென னி

னத்துவாமார்க்கத்துள்ளானல னிவனருமைதன்னைப்
புத்திதானுடையைபோலவிருக்கனைபுகலக்கேண்,
௭-.து.

அங்ஙனமாயினும்,

உருவமெல்லாங்

கண்டி தப்பொருளா

தமது வெசத்திக்குத் தகாமையால் அநாதி
சலிற் பரிணமித்தழிவெய்
முத்த இத்துருவாயெ முதல்வன் மூதற்கட் கூறப்படும் அருவப்பொரீ
ளாதன் மாத்திரையென்றலே அமைவுடைத்தெனின்,-ஆதத்துவாவை
 கூறுதல்
அங்ங்னங்
டொப்பவைத்து
யுங் கடந்த பொருளை அவற்றோ
SAD
த்தப்ப 0
க்கத்
வைரை

Nan த

மகன

னு

பது

பு.ததிசானுடையைபோல விருந்தனையென்பது, இழித்தற்கண் வட்
அன்றென்பது பாடமாயின், அச்துவாமார்க்கத்து
|த குறிப்புமொழி.
8 ள்ளானென்பது அத்துவாமார்க்கத்துள் ஒன்றாகக் கருதப்படானென்£3
கரைத்து, ௮ன்றிவனென்பது
Cc ॥

ண

|,

த்EVA ல் PAS

பபப

அவ்வத்துவாக்களதியல்போடு

ட்ட

மாறப் க்

டட இத

௬

சிவஞான

சித்தியார்.

க்
ன்

ட்ட இவனென வினைத்தொகையாக வைத்துரைக்க.
அன்றுதல் அப்
பொருட்டாதல் “அன் றினார்புரமெரித்தார்க்கு?? என்பதனானுமறிக. அற்
றேன், முதல்வன் அருவமேயெனில் அத துவாக்களிலொருவனாய் முடியு
மென்றல் யாங்ங்னமெனின், ௮து வருஞ்செய்யுளிற் கூறப்படும். (௪௨)

உலகனிற்பகார்த்கமெல்லாமுருவமோடருவமாகி
நிலவிமொன்றெொன்றாகாநின்றவர்கலையேபோல
வலகிலாவறிவன்டு.னஅுமருவமேயென்னிலாய்க்து

குலவியபகார்த்தச்கொன்றாய்க்கூவென்குறித்திடாயே.
௭-இ. ஆகாயமுதலிய அருவப்பொருள்
உருவத்தினியல்புடைய
| தாகாத; நிலமுதவிய உருவப்பொருள் அருவத்தனியல்புடையதாகா
து;
சக்நிரன் முதலிய அருவுருவப்பொருள்
அருவியல்பேயுடையதமாகாது,
உருவியல்பேயுடையதுமாகாது,
இங்கனம் ஆறத்துவாவுட்பட்ட பொ
| ருள்களெல்லாம் ஒன்று பிரிதொன்றினியல்புடையதாகமாட்டாது. ஆக
லான், அநாதிமுத்த இத்துருவாகய முதல்வனை. அருவப்பொருளேயெனி
ன், அவனுமவைபோல
மாட்டாமையுடையனெனப்பட்டு அவற்றுளொ
நுவனாய் முடியுமென்பதாம்.

உருவமோடருவமென்பதனை

இரட்டுறமொழிர்
தரைத் அக்கொள்க.

ஒனறினியல்பு ஒன்றுடைத்தாகாதென்பார், ஒன்றொன்றாகாவென
சரித்தார்.

த்

ங்கம் லன

வப

சற்காரியவாத மூரணுமாறுணர்க;

இத னே, நிின்மலன் அருவேயென்பார் துல்; அருவுருவேயென்பார்

௮அஃதங்ஙனமாக, சத்தியேவடி.
மதமும் மறுக்கப்பட்டவாறுமாயிற்று,
வென்றால் பரிணாமமாகவே அநித்தமுமாய் விடுமெனக் கூறிய குற்ற த்திற்
குப் பரிகாரமென்னையெனின், ௮.து வருஞ்செய்யுளிற் பெறப்படும். (௪௩)
பர்தமும்வீகிமாயபதபசார்த்தங்களல்லா
னந்தமுமாதியில்லானளப்பிலனாசலாலே
யெக்கைகானின்னனென்றுமின்னகாமின்ன.காகி
வர்கிடானென்௮ுஞ்சொல்லவழக்கொடுமாற்றமின்றே.
|
07-அ/, அநாதிமுத்த சித்துருவாகிய எந்தை, கட்டு வீடென்னும்|ஓ
பகம் கை
பசுபாச. பதார்த்தங்களது "இயல்புடையனல்வஞாலா.
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oe

முதற் சூத்திரம்,

னும், எழுவாயிறுவாய் இலனாகலானும், அவையிலனாகவே அளவைகட்
கெட்டாமையானும், அருவம் உருவம் அருவுருவமென்னும் முக்கூத்றுள்
இன்னவைனென்றுதான் ௮ம்முக்கூறும்படும் விருத்தி பரிணாமம் விவர்த்
தனமென்பவற்றுள் ஒன்றிற் யடுவன் படானென்றுதான் கூறுதற்கோ
ராசங்கையுமில்லை, ஆசங்கையின்மையின் அதற்கு மறுமொழியாஇிய பரி
காரமுமில்லையென்பதாம்,

உருவமாய்த் தோன்றுதலும் உருவமெல்லாம்
ருவமெல்லாம்
அதுபற்றி அவை அளவைகட்கு வரம்பு
அருவமாயழிதலு மொருதலை.

படுவனவுமாம்,

எந்தைக்குத்

அராதிமுத்த சத்துருவாகயெ

தோற்றக்

கேடுகளின்மையானும்,' அவையின்மையின் அ௮ளவைகட்கு வரம்புபடா
மையானும், அவன் முக்கூற்றுளொருகூற்றினும் வைத்து மொழியப்ப
யெந்தைதா \
அந் 5முமாதியில்லா னளப்பிலனாதலாலே
டானென்பார்,
ல் வழக்கொடு மாற்றமின்றே என்றும், கட்டு கடட

வீடுகளிலனாகலின் எவ்வாறுமாமென்பார், பந்தமும்வீடுமாய பதபதார்த்
தங்களல்லான் இன்னதா மின்னதா௫ வந்திடானென்றுஞ சொல்ல வழ
க்கொடு மாற்றமின்றேயென்றும், கூறினார். எதிர்பிரனிறை. “எந்தை
ரெவ்வகை

யாரவ

யார்கொலோ??

என்றருளிச்செய்த

பாசுரமுமிது.

பதபதார்ததமென்ற்து “குழைக்காதுபோல் இரண்டாம்வேற்றுமைச்தொ

ஆதியுமென்னுழும்மை விகாரத்தாற்றொ
பதம் அவ்வச்செவ்வி,
கை.
க்கது. அற்றேல், உருவமுடையாரெல்லாம் விகாரப்படுதலும் ஏகதேச
மாதலும் துடக்குறுதலுமுடையராதல்

னுக்கு உருவமுண்டாயின் அவையுமுளவெனப்பட்Q

ப
கத
னஅதி
டஅதல்

முதல்வ

காணப்பட்டமையின்,

வழுவாமாலெனி

ன், அவ்வாசங்கை நீக்குதற்கெழுந்தது வருஞ்செய்யுளென்ப த.

(௪௪)

னஷிஎ
பண்
கவ

அதட்ட
படpoத

அனி

குறித்ததொன்றாகமாட்டாக்குறைவிலனாதலானு
நெறிப்படகிறைக்கஞானக்கொழிலுடைநிலைமையானும்

ட்
ட்ப

வெறப்பொபிவிருப்புத்தன்பான்மேவுதலிலாமையானு

நிறுக்திடரினைந்தமேனிநின்மலனருளினாலே.
விகாரப்படுதற்குக் காரணம்

எ-ு.

பரதந்திரமும், ஏகதேசமாத

குக் காரணஞ் சித்றுணர்வு சிறுசெயல்களும்,

ணம் ர

ர

ப

ல்ல!

துடக்குறுதற்குக் வை

அதிர, த்த!இத்துருவாயெ

—

MG

பலர் எனை

காளானை|

ட ட ட வ. ் வ ட ட
க
இத்தியார்.
சிவஞா

ந்

tor

3

௪௮

ன

ப
|
|
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முதல்வனமாட்டு அவ்வுபாதிகளின்மையின், அக்குற்றங்களுக்குச் சேய |
னாயே அவன், ஆணவமகன்ற வறிவொடு தொழிலையார்த்து நிற்றலின்,

-

ர் தாணினைச்கதொரு- திருமேனியைத்
தாம்.

தனதாகச்கொண்டருளுவனென்ப

I

1

கூறிக்ததொன் ருசமாட்டாக் குறைவே பரதந்திரமாவதென்றறிக,
அற்றேல், அக்குற்றங்களிலனாய முதல்வன் உருவமின்றி நின்றே எத்
' தொழிலஞ் செய்ய வல்லஓுமாகலான், உருவங் கோடலாற் போந்த பய
னென்னையெனின,

தென்பது,

204 22

அஃதுணர்த்திதற்கன்றே

(5-9)

-வருஞ்செய்யுளெழுக்க

விலக்க

ட்

(௪௫)

அ ரணமாகமங்களருளினாஓருவுகொண்டு
காரணனருளானாகிற்கதிப்பவரில்லையாகு
நாரணன்முதலாயு ள்ளசுராநரர்காகர்க்கெல்லாஞ

சிரணிகுருசந்தானச்செய்தியுஞ்சென்றிடாவே,
-

த,

உயிர்க்குத் சன்னுடம்பை

இயக்குசற்கண் வேரறோருருவம்

|

வேண்டாமைபோல, அராதநிமுத்த இத்துருவாயெ முதல்வனுக்கு, தன்
னுருவமாஇய் உலகத்தைத் தொழிற்படுத்தத்பொருட்டு வேரோருருவம்
வேண்டப்பவெதன்ளாயினம்,

பிரளயாகலர். சகலரென்னும்

பசுவர்க்க.

மிரண்டும்முறையே மூன்னிலையினும் படர்க்கையினும் நின்றணர்த்தினா
லன்றி உணரமாட்டாமையின், உயிர்வர்க்கங்கள் பொருளியல்புணாந்து
வீடுபெறுமாறு வேதாகமங்களைக் கோவைப்படச் செய்தற்பொருட்டும்,

அதனைச்

குருபாம்பரையின்௧ண்

ருதலையான்

வைத்தற்பொருட்டும்,

|

திருமேணி ஓ

வேண்டப்படுமென்பதாம்.

கதிக்கல் கதியடைதல்.

அற்றேல், இவவாற்ளுல்

அநாதிமுத்த

சி

த்துருவாயெ முதல்வனுக்குத் தனுவுண்டாகவே, தனுவிற்குரிய தொழில்
கரணம் புவனம் போகங்களு முள்வாமாகலின், அவைபற்றி நம்மனோர்
போலச்

மெனின்,

சட்டியுணரப்பட்டு வாக்குமனாதிதனென்றல்

அவ்வாசங்கை

நீக்குதற்கெழுர்தது

வழுவாம்போலு

வருஞ்செய்யுளென்பது,

உருவருள்குணங்களோடுமுணர்வருளுருவிற்ரொன்றுங்
கருமமுமருளரன்றன்கரசரணாதிசாங்கக
்
்
இரகருமருளுபாங்கமெல்லார்

தானருட னக்கொ ன்றின்றி

க ்பருளூரு வயிருக்கென் றேயாக்கினன௫ிந்தனன்றே.

Ite

&|

முதத் சூத்திரம்.

௫௯ |:

எ-த. அரன்றனுரு அருளாகலான், உயிர்கட்குணர்வளிப்பதாய்
அவ்வவுருவிற்றோன் அம் தொழில்களுங், குணங்களூமாெயெ கரணமும்
அருள்வடிவே; சைகான் முதலியவுறுப்புக்களும் அருள்வடிவே; உபாங் |.
கமாயெ புவனபோகங்களும் அருள்வடிவே; இவ்வருள்வடி வெல்லாம் |.
'உயிர்களின்பொருட்டன்றித் தன்பொருட்டன்மையான் இவைபற்றிச்
'இந்திதனாயினும் ௮௫ந்திதனேயென்பதாம்,
இருபெயரொட்

|

அவையே அவ
குண்ம் வாய்மை முதலியன.
டுப் பண்புத்தொகை,
னுக்குச்.குல மழுமுதலிய படைக்கலமாகலின் அவை
கரணமெனப்ப
| உடன. . கரசரணாதி சாங்கர் தருமருளென்பத முன் வைக்கற்பால
| தாயினிம் “செய்யுளாசலின் முறை பிறழ வைத்தார். ஆதியென்றத

|
|

அருளுரு முன்னையது வீனைத்தொகை;

ஏனையது

|

| ஒல் ஏனையங்கப் பிரத்தியங்கங்களுச் தழுவப்பட்டன.
இவற்றைச்
சாங்கமென்றது $உபசர்ரம், அ௮டந்தனென்னும் வடசொல் அன்மொழி |
க _ திதெர்கை, அன்றே. அசை... இவையொன்பது செய்யுளானும் முதல்
| வனுக்கு.'உருவத்திருமேனியுண்டென்ப௮,
பிறர் கூறுங் குற்றங்களா
ணிகர் துபபீ£மைச்' காத்து வலியுறுத்தப்பட்ட து. இணி, சிந்திகனாகயும்

“அசிந்திதனேயென்ற தனை வலியுறுத். முகத்தான் அவ்வுருவடி. வின் பே |
- தங்களும் அவற்றின்கணிகமும். தொ. படம் அவற்ரானாய பயன்களும் |
தொகுத்தணர்த்துன்ரார்.
ர
(௪௭) |

எ ரகக்ரிம் லபல
. ரூலகவனுருவிற்றோன்

வருவென் லோன்
ரியொடுங்கிடுமென்றுமோரச..

ர் og:

ருலகினுக்குயிர்மாகியுலகுமாய்கின்றதோரா
ருலகினிலொருவனென்பருருவினையுணராரெல்லாம்.

|
I

சமத்
I
24.2.

22

. ௪௭-௮, ஓக் சனியினும். அசிந்திதனேயென்பதற்கு, வேதத்துள் தந்தத் ரன்.

உரு இரண் விச்சுவர இக னண்றும், விச்சுவசாரணனென்றம், விச்சுவ
Gan
3
| த்தி கந்தரியர்மியென்றும், அவப்
னில் கூறுஞ் சருதிகளே [6-4-4
சான்றென்பதாம்,. பப்ஸ்

ப்ச்

t

அதற்காதாரமாய் நின்ற
ிக்தக
மரயையிற் ன
முதல்வனுருவிற் ஜேன்றி ஒடுங்யெதுஉமாமென்பத, ெங்கனின்றும்
கி தோன்றிய கரமரையைப் பங்கயமென்பதனானுமறிக,
(௪௮)

அல

7
727 க
(ja

He 7-7.24௨

se ர பணிக அடியா? கந

A

4: சாஅத்ன் அதத

து:

“ரசமுவதிவ திபு Anse
ம் 7பூ.7-

ட்

No

ன்ள்
அசதி2
- மாசறு

2

ட,

Oh.

த

கமதது அதி

hs52: ((r06D pm ஆ
கட்

த்

சிவஞானசித்தியார்.
“வரி னொருவனென்டாரதிருவுருச்சிவனைத்தேவர்
மூவராய்கின்றதோரார்முதலுருப்பாதிமாத

நக்க 1-24

ராவத முணராராதியரியயற்கறியவொண்ணா
மேவுருகிலையமோராரவனுருவிளைவுமோரார்.
௭-து. விச்சுவாதிகனென்பது முதலிய நான்கு சுருதிகளையும் மு
றையே வலியுறுப்பனவாய் அரியுமயனும் அடி முடி தேடியறியாவ
ண்ணம் நீண்ட இருவுருவினிலை கூறும் புராணவசனமும், மும்மூர்த்திக
நம் தீன்னுஅப்பிற்றோன் றி நின்ற வடிவினியல்பு கூறும் புராணவசன |
மும், அவன் வடிவிலே வினைக் கவண்ணமே உலூற்கு விளைவு கூறும்
புரராணவசனமும், அத்தநாரீசுர வடிவு கூறும் புராணவசனமுமாயெ
இவையுமதற்குச் சான்றென்பதாம்.

இவையிரண்டு செய்யுளும் அ9ந்திதனென்றதற்கு உரையளவை
காட்டியவாறு,

(௪௯)

27,362 -4.

துயிர்ககுப்போகத்தைப்பு ரிதலோரார்
போக கியாயிரு ந்
கதே த்தியுதவுதலத வுமோரார்

சாதியா

வேயொனாற்போற்செய்தவினையினைவீட்டலோரா
ரூசியாமூடரெல்லாமும்பரினொருவனென்பர்.
oT- அ. சனக

பத்க் ர

SEDI சிலதிருமேணி போ

A (2
ப்

ஒன்றொடொன்றொவ்வாலேடமொருவனேதர் த்துக்கொண்டு
லா

தத்தக்க கத கன கன்

ம

ரன்றியவ்வேடமெல்லாமருள்புரிதொழிலென்றோரார்
கொன்ற அவினையைக்கொன்அநின்றவக்குணமென்றோரார்.
எ-து. அங்ஙனம் போகவடிவுங் கோரவடிவும் யோகவழடி ஏமா

சப
ப்த் தம்முண் மாறுபட்ட பலவடிவம் ஒருவனே கொண்டுரிற்றலும்,

மஸ

6
“ டுவி

முதற் சூத்திரம்,

மூண் மாறுபட்ட அப்பலவடிவங்களும் அங்ஙனம் போகமும் வீடும் யோ!
கமுமுதவுமுகத்தான் அனுக்கரகமொன்றற்கே ஏதுவாதலும், தீமைசெ
ய்வது நன்மையைப் பயத்தலும், உல்கத்தின் வைத்தறியப்படா தவதிசய
நிலையாகலான், இதவுமதற்குச் சான்றென்பதாம்,

ஐலஜனையிறம் துநின்ற தரனுருவமென்பதூஉம் ஈண்டினிது விளக்
திய தூஉமாயிற்று.

நிற்றல் நின்றலென

பெயசெச்சவீறு

விகாரத்தாற்றொக்கது,

அசிந்திதனாதற்கு

ஏதுக் காட்டியவாறு,

விகாரம்.

அன்றியவென்னும்

இவையிரண்டு

செய்யுளானும்

(௫௧)
FAC

நாயகன்கண்ணயப்பானாயகிபுகைப்பவெங்கும்
பாயிருளாகிமூடப்பரிந்தலகினுக்குநெற்றித்

bop 7

தூயகேத்திரத்தினாலேசுடரொளிகொடுத்தபண்பிற்
ஹேயமாரொளிகளெல்லாஞ்சிவனுருக்தேசதென்னார்.
எ௭-.து. அவ்வேடமெல்லாம் அருள்புரிகொழிலென்பதற்கு முதல்
வி திருக்கண் புதைத்த திருவிளையாட்டின்கணிகழ்ந்த நிகழ்ச்சியே சா

ட

ன்றென்பதாம்,

'நயப்பு ம௫ழ்சசி,

பாய்தல் பரத்தல்,

தேயம் உல்கம்,

(௫௨)

கண்ணுதலியோூருப்பக்காமனின்திடவேட்கைக்கு
விண்ணுற௮ுதேவராதிமெலிந்கமையோரார்மாரு
னெண்ணிவேண்மகனையேவவெரிவிழித்திமவான்பெற்ற
பெண்ணினைப்புணாந்துயிர்க்குப்பேரின்பமளிக்ததோரார்.
எ-.து.. ப்லவேறுவகைப்பட்ட் அருள்புரிதொழிலும்
தை யின்றியமையாமைக்குக் :கண்ணுதல் யோ௫ருந்துமி

கணிகழந்த

அவ்வேடத்
உலகத்தின்

நிகழ்ச்சியே சான்றென்பதாம்,

ள்
ட்க்
௩.

உலூனுக்குயிருமாய் நின்ற்வாற்றை இவ்விருவகைத் திருவீனளையாட்
டூன்வைத்து இனிது விளச்யெதூஉமாயிற்று,
ஒன்றொடொன் ரெவ்
வாவேட மொருவனே தரித்தக்கொண்டதும். இதனுட் கண்டுகொள்க.
இவையிரண்டு செய்யுளானும் மேலதனைக் கண்கூடாகத் தெளிவிக்கச்ரல
சது
i

அசிக்திதனேயென்ற தனை

வலியுறுத்தியவாற.

ல
அர்த
ல்
க்0ப8்
5

ண்டர்
mmm

ல

ப் ஆ

தத
க
௯னம
ப

சிவஞானசிச்தியார்.

ட்

ருத்திரர்க்குரிய வடிவங்களும் பெயர்களும் தொழில்களும் முதல்வனுக்
கும் ஒப்பவுளவென்பது ஹயுசங்கிதையுட் கூறப்படுதலின், ஈண்டுக் க
நியனவெல்லாம் முதல்வனுக்குரியனவேயாமெனக்கொள்க.
அற்றாக
வினன்றே ஈண்டுக் கூறிய வடிவங்களெல்லாம் மகேசாமூர்த்தமிருபத்
தைந்தனுள் வைத்தெண்ணப்பட்டனவென்பது,
(௫௩)

படைப்பாதி த்தொழிலும்பத் தர்க்கருளும்பாவனையு நாலு
மிடப்பாகமாகராளோடியைந்அயிர்க்கின்பமென்று

மடைப்பானாமஅவுமுத்தியளித்திடுமியோகும்பாச௪ர்
துடைப்பானார்கொழிலுமேனிகொடக்கானேற்சொல்லொளுதே.
எ௭-ு. ஆரணமாகமமென்னுஞ் செய்யுளிற் கூறிப்போக்த உபதே
சமாத்திரைக்கேயன்றி உலகவனுருவிற்றேன
றி -யொடுங்குமென்பத
| முதலாக இங்கனங் கூறிப்போந்த தோற்ற மறைப்பு நிலையருளிறுதி |
1 யென்னும் ஐந்தொழில் செய்தற்கும் வத வட இன்றியமையாச் இற
. ப்பினவாய்

வேண்டப்படுமென்பதாம்.

படைப்புக்கு வாதுளாகமத்தினோதியவாறே இயங்யெற்பொருளும்
நிலயியற்பொருளுமாடிய உலகங்கள் முதல்வன௮ திருமேனியில் ஓவ்
வோருறுப்புக்களினின்று தோன்றுமாறுசெய்யவேண்டுதலானும்,

மறை

ப்புக்கு ஊனஈடன
மியற்றவேண்டுதலானும், திதிக்கு மாதராளோடி
யைய வேண்டுதலானும், அனுக்ஜிரகத்திற்கு யோருந்து காட்டவேண்டு
தலானும், சங்காரத்திற்குத் தோன்றின முறையே அவ்வவ்வுறுப்புக்க
ளின் ஓடுச்சவேண்டெலானும், உபதேசமாத்திரைக்கேயன்றி இவற்றிற்
கும் உருவத்திருமேனி இன்றியமையாச் சிறப்பினவென்பது கண்டுகசொ
ள்ச. ஏனேத்தொழில்களைக் செந்து கூறுதலிற் படைப்பாதியென்பத
ற்குப் படைப்பாகிய அதித்தொழிலென்றுரைக்க.
பத்தர்ச்கருளும்பாவ
னையென்பது பத்தர்க்கு இருவினையொப்பின் அருளுதற்பொருட்டிச் செ
| ய்யும் பாவனையெனத் திரோதானத்தொழிலையுணர்த்திற்று, பாவனையெ
னரூர்,

௮ஃதவனுக்கு இயல்பன்மையின்.

|

நூலுமென்பது நூலைச்செய்

யுமெனப் பெயரடியிற் பிறந்த பெயரெச்சவினையாய்
இடப்பாகமாத .
இவ்வாறன்றி, எண்ணும்மை யேற்ற சொல்
ராக்கு ௮டையாயிற்று,
ருலாகவே வைத்த, மேற்கூறிப்போக்த ஆரணவாகமங்களைப் பிரித்துச்
நிடட்டலென்னுமுத்தியால்
ு
ஈண்டுமுடன்வைத்து என்ணிஷசென்துமைப்[ த

ச

லட்

அலு
௫௩) X

முதற் குத்திரம்.

பினுமாம், பாசம். அடைப்பானாம் தொழிலென்றது ஈண்டுச் சங்காரத்
தின்மேற்றென்ப்து, கொன்றது வினையைக்கொன்று நின்றவக்குண
மென்பதனான் அறிக. அடைப்பான் துடைப்பானென்பன பானீற்று வி
னையெச்சம். செய்யுளாகலின் முறைபிறழ வைத்தார். இவையனைத்து
ஞ் சுத்தமாயையிற்
ப்டுங் காரியங்களை நோக்கிக் கூறியதென்றுணர்க.
உலகனையென்பது

முதல் இவ்வேழுசெய்யுளானும்

மேலைச்செய்யுளின்

அசிர்திதனென்ற
தனை வலியுறுத்கமுகத்தான், அவ்வருளூருவின் பேதங்
களும் அவற்முனாய தொழில்களும் பயனும் ௮வையின்தியமையாச்
சிறப்பினவாமாறும் தொகுத்துக் கடன!
பு 1%, 127 2 ல்

உருமேனிதரித்துக்கொண்டதென்றலுமுருவிறந்த

i

உட்ச

I

இ

வருமேனியஅவங்கண்டோமருவருவானபோது
திருமேனியுபயம்பெற்றோஞ்செப்பியமுூன்றுநந்தங்
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கருமேனிகழிக்கவந்தகருணையின்வடிவுகாணே.

14 Pd

த் 7] |

௭-7, திருமேணியெல்லாம் ஒருகிகரனவாகலின், ஏனையவருவத்
திருமேனி அருவுருவத்திருமேனிகளஅண்மையும் அவையும் அவ்வியல்
பினவாமாறும்
உருவத்திருமேணிக்கோதிய நயமேபற்றி அறியப்படு
மென்பதாம்,

|, _. (42:
49௯

உருவமென்ப்படுக் தூலப்பொருட்கெல்லாம் ௮ருவமெனப்படுஞ் கூக்
குமவவத்தை ஒருதலையானுண்டென்னுஞ்
றி,
சற்காரியதீதினியல்புபற்
உருமேனி தரித்துக்கொண்டதென்றஓ மூருவிறந்த வருமேணிய தவுங்க
ண்டோமென்றும், அவ்வருவமெனப்படுஞ் குக்குமப்பொருள் பின் உரு
வமெனப்படும் தூலாவத்தையெய்அம்போது ௮வ்விரண்டற்கும் பொது
வாயதோரவத்தையும் உண்டென்பது
தானேபோதருமென்பது பற்றி,
௮ருவுருவானபோது திருமேனியுபயம் பெற்றேமென்றும், வேறுபொரு
ளன்மையான் அவையும் ௮வ்வுருவடிவோடொச்குமென்பதுபற்றி, மூன்
அநந்தங்

கருமேணி

கழிக்கவந்த கருணையின் வடிவென் றும், கூறினார்.

இதனானே ஏனைச் திருமேனிகளிரண்டினது உண்மையும்
த்க் இயைபுபற்றிச்
யல்பும் உருவத் று

ன.

அவற்றதி
சாதிக்கப்ற

(6918

|

பச வத்தபப்பகரி
க்ப்

©

obo

0274

70௦

அத்அவாமூர்த்தியாகவறைகுவதென்னையென்னி
னித்தனாய்கிறைந்தவற்றினீங்கிடாகிலைமையானுஞ்
சித்துடனசிக்திற்செல்லாஞ்சேட்டி தனாகலானும்

re

22 / ற்
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வைகத்ததாமத்துவாவும்வடிவெனமறைகளெல்லாம்.

எ-.து,

ஈண்டுக் கூறியவாற்றான் முதல்வனுக்குக் கருணைவடி.வே

யன்றி மாயை வடி.வு இல்லையாயின், ஆகமங்களின் அத்துவாக்களாறும்
முதல்வனுக்கு வடி.வமென்ற கென்னையெனின்,--௮து எல்லாமாக யல்
லவாயடனுமாமியல்புடைய முதல்வனுக்குத் தனது திரோதானசத்தி

யானவற்றோடுளதாகய

இயைபு

ரோக்ஜக்

கூறும்

உபசாரமேயாமெ

ன்பதாம்.

57 அச்துவாவுமென்னுமும்மை உபசாரவடிவென்பதுணர்த்திரின்ற த
G2

மர்திரமத்துவாவின்மிகு த்தொருவடிவமாகத்
| தந்ததெனரனுக்கென்னிற்சகத்தினுக்குபாதானங்கள்
விர்துமோகினிமான்மூன்றாமிவற்தின்மேலாகிவிந்துச்

மர்3

சர்தையாரதிதமானசிவசத்திசேர்ந்துகிற்கும்.

| சுத்தமாம்விந்துத்தன்னிற்றோன்மியவாகலானுஞ்
சத்திதான்பிரேரிக்அப்பின்றானஇட்டி க்துக்கொண்டே

யத்தினாற்புத்திமுத்தியளித்தலாலரனுக்கென்றே

| வைச்தவாமந்திரங்களவடிவெனமறைகளெல்லாம்,
எ-து.
அத்துவாக்களுள்ளும் மந்திரவடிவத்தைச் இறந்தெடுத்
கோதியது, தலைமையும் பயனும்பற்றி விசேடவுரிமையா தனோக்கியென்
பதாம்.

சுகத்தினுக்குபாதானங்கள்

| அனுவாதம்.

விர்துமோடனிமான்மூன்றாமென்றது

ஆரதிதம் பண்புத்தொகை.

| துத்தன்னிற்றோன்றின வென்பது

சேர்ந்து

விர்

சேரப்பட்டு,

விந்துத்தன்பால் வைகரியாதி எனக்

கூறிப் போந்தவாற்றானறிக.
பிரேரித்தல் சாதகராவார் கணிக்குமாறு
செலுத்துதல். அதிட்டித்தல் கணித்தபின் பயன் கொடுத்தத்பொருட்டு
விசேடவுரிமையாதல்பற்றி அனுக
அவற்றை வாயிலாகக் கோடல்.

|
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கென்றே வைத்ததென்ரோர்.
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1

முதற் சூத்திரம்.
மந்திரமதனிற்பஞ்சமந்திரம்வடிவமாகத்

௫௫ : Z
12-3

fA

தந்திரஞ்சொன்னவாறிங்கென்னெனிற்சாற்றக்கேணி

4

முந்தியதோற்றத்தாஅமந்தரமூலத்தானு

oT

7

ES

மந்தமில்சத்தியாதிக்கிசைத்கலுமாகுமன்றே,

fz,

724

ச்,

எது. மந்திரவடி.வுள்ளும் பஞ்சப்பிரமவடி வைச் இறந்தெடுத்
-ய மந்திரங்கட்கெல்லாம் முற்படத் தோன்றி முற்படக்
தோதியது, ஏனைய
கொண்ட வடிவாதல் பற்றியென்பதாம்..

4.
8-2,
அதல் A

கூறிய, அத்துவாமூர்த்திமந்திர

Sof

தந்திரம்

ஆகமம்,

இங்ஙனங்

ர்த்தி பஞ்சப்பிரமஞூர்த்திகளெல்லாம் அவற்றைச் செலுத்து நிற்கும்
தானசத்திக்கிசையச் 'செய்த உபசாரவடிவென்டார், சத்தியாதிக்
இ!

சனை
ழி

ஆதிசத்தியெ
சிறப்பின்கண்

|
{

| வந்தத
இவை ு.
நான்கு செய்யுளானும் முதல்வனுக்கு உபசாரத்திரு
அருவமோவென்பது முதல்
மேணி இவையென்பது கூறப்பட்டது.
இதுகாறும் இருமேனியினிய௰ல்பு கூறுமுகத்தால் அநாதிமுத்தசத்துரு
று. அ௮ற்றேல் அயன்முதலியோரையும்
வாதலைத் தெரித்துணர்த்தியவா
அத்துவாமூர்த்திமான்களாக வைத்துத் தத்தமெல்லையளவும் அவரவர்

ட
i

i

இசைத்தலுமாகுமென இறுதிக்சட் கூறினார். சத்தியாதியென்பது முன்

பின்னாகத் தொக்க இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை,
உம்மை
னினும் திரோதான சத்தியெனினு மொக்கும்,

வடிவின் அத்துவநியாசஞ் செய்யுமாறும் ஆகமங்களின் விதிததலின்
அவருருவும் அரனுருவோடொக்கும்போலமெனின்,-— அதற்கு விடை
வருஞ் செய்யுளிற் பெறப்படும். இங்ஙனம் மண்ணினிற் கடாதியென்ப

து முதன் மர்திரமதனிலென்ப£ீறாயெ முப்பத்தொரு செய்யுளானும்,
முதற்செய்யுளின் ஈறுமாகி மருவிடுமகாதிமுத்த சித்துரு மன்னிநின்றே
என்ற இரண்டாங் கூற்றை, அவ்வவர் மதம்பற்றி ஆசங்இத்துப் பரிகரித் ல்

|“

து வலியுறுத்தி, இனித் தான்முதலென்ற மூன்றாங்க ற்றை அவ்வாறு

(௫௯)

வலியுறுத் அகன்றார்.

அமயன்றனையாதியாகவரனுருவென்பதென்னை
பயந்திஞ்சத்தியாதிபதிதலாற்படைப்புமூல

முயனறனரிவரேயோயின் முன்னவனெனனை முற்று
நரயந்திமெவனிலர்க்குகண்ணுவதொரோவொன்றுமே.
|
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சிவஞான

௭-த.

வலப்

சித்தியார்.

அயனுருவம் அரியுருவ முதலியவற்றையும் அரனுருவோ

டொத்த உருவாக வைத்து வேதாகமங்களிற் றத்தமெல்லையளவும் அத்
அவரியாசம் மந்திரநியாசம் முதலாயின விதித்தலின், சங்காரக் கடவு
ஙடொப்ப அவரும் முதல்வராவான் செல்வர் போலுமென மலையற்க;
படைப்பாதிதொழில் செய்யுஞ் செனனிமுதலிய சிவசத்திகள் ஒரோ

|

வொன்று அவர்மாட்டெ பதிந்து நின்று செலுத்துதலான் அவ்வியைபு
பற்றி வேதாகமங்களின் அவ்வாறு
உபசரித்தோதப்பட்டனவென்ப
் தாம்.

ஆ

அ_மற்றேல், ஒருதொழிற்கிருவராதல் எற்றுக்கென்பாரை நோக்க,
1 அமைச்சர் முதலாயினார்க்கு அரசனையின்றியமையாமைபோல, அயன
ரிமுதலாயினார்க்கு அரனருளையின் நியமையாமை கீருக்கமுகத்தான் விள
- க்குவார், 'படைப்புமூல முயன்றனரிவரேயோயின் முன்னவனென்னை
, என்றும், அரசனுக்கு அமைச்சர் முதலாயினார்போல அரனுக்கு அயனரி
| மூதலாயினாரும் வேண்டப்படுவரென்பது ஏதுமுகத்தான் விளக்குவார்,
ப தேற்றுகயக்திடு மவனிவர்க்கு நண்ணுவதொரோவொன்றுமே
என்றுங்
கூறினார், உவமை வருஞ் செய்யுளிற் பெறப்படும்.
ஐ அழகு.
௮ஃ

தாகுபெயரான் அழகுடையுருவத்தின்மேனின்ற
அ. இரண்டனுருபாக
வைத்துரைப்பார், முடிக்குஞ்சொல்லோடு இயைபின்மை ரேோரக்இலர்.
ஆகவரனுருவென்னு முவமை த்தொகை பையரவல்குல்போனின்ற அ.
ஆகம் உடம்பு,
பயத்தல் படைத்தல்,
படைப்புமூலம் படைப்பாதி
யென்க,
பயந்திடுஞ் சத்தியாதி பதிசலைப் பிரித்துவைத்துச் கூறுன்ற
மையின், இவரேயென்னுமேகாரம்

தொழில்களென்னுஞ் செய்யுள்,
மை

மாத்திர

பிரிநிலைக்சகண் வந்தது, உரைத்தவித்

பெளராணிகரை

நோக்க.

இயைபின்

நீக் ஈறுமாகமருவிடுமென்ற
தனை வலியுறுத்தியது.

இஃது அரேகேசாவாதிகளை நோக்டிப் பிறிதினியைபு நீக்கித் தான்முத
லென்றதனை வலியுறுத்தியது.
இவை இரண்டற்குக் தம்முள் வேற்று
மை.
அற்றேல் அநேகேசரவரதம் பரிகரித்தற்பொருட்டுப் பயந்திடுஞ்
3
ச,த்தியாதியெனச் சத்இிக்குப் பன்மை கூறவே, சத்திமானொருவனாதல்
தீ
செல்லாமையின், இது தேளுக்கஞ்சிப் பாந்தள்வாயின் விமுந்தாலொப்ப |

ஓ

சிக்கும்

அரேகேசுரவாதமாய் முடியும்போலுமெனின், அவ்வாசங்கைர

Fleக்குதற்கன்றே வருஞ்செய்யளெழுக்கதசென்பது,

(௬௦)
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முதற் சூத்திரம்.
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வைத்திடுங்காரியத்தான்மந்திரியா இக்கெல்லா
முய்த்திமொருவன்சத்திபோலரனுடையதர்கிப்
புத்திமுத்திகளையெல்லாம்புரிக்தவனினைந்தவாறுாம்.
அரசன் சத்தியொன்றே துல்

காவலர் முதலாயினார்மாட்டு

ட்
.
வேறு வகைப்பட்டாற்போல,

|

படைத்தலைவர் பாடி

தூானெனைறே

யரனுடையதாடிக்

திடுமெனவியையும்.
மார்ச்கண்டி வாழ்நாள்.

காரியத்தால் அரேசமாக

அரனினைந்தவாறன்றி யாகாமை,
ஆலாலக்தோற்றரவு

35
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வைத்

S

இனிது

சிவசத்திக்குத்

மென்ரூயவழிச் சொரூபமென்னையோவெனின்,

டு

றே வருஞ் செய்யுளெழுர்ததென்பது.

4 லது

(௬௧)

AR

45222.

சத்திதன்வடி.வேதென்னிற்றடையிலாஞானமாகு 3498-2
முய்த்துபிச்சைசெய்தியிவைஞான க் அள வோவென்னி
னெத்திறஞானமுள்ளதத்திறமிச்சைசெய்டி
வைததலானமறைப்பீன்ஞானான்மருவிெகிரியையெல்லாம்.
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௮ஃதணர்த்துதற்கன்
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அத்றேல் ஈண்டுக் க

பேதமெல்லாஞ்
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தச்சன்வேள்வி

முதலியவற்றால்

விளங்கக் டெத்தலின், வகுத்துக் கூறாராயினார்.
இியவாற்றாற் செனனிமுதலிய

க

உற்றி
அவ்வவர்மாட்டு நின்

அ செய்யுங் காரியவேறபாட்டாற் செனனி முதலியவாய்ப் பலவேறு
வகைப்படும். சிவசத்தியொன்றேயென்பதும் அதுவே
கடவளர்மாட்டு
நின்று ஈடாத்துமென்பதும் அமைச்சர் முதலாயினார் எவையெவை செய்
யினும் அர்சனினைந்தவாறன்றியாகாமைபோல, போகம் வீடுபேறுகளெ
ல்லாம் அரணினைர்தவாறன்றியாகாமைபற்றி அறியப்படுமென்பகாம்,

So
ட :
Jey
ஆத்து

நின்று செய்யுங் சாரியவேற பாட்டாற் பல
=
சிவச தீதியொன்றே

1
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ச தீதிகான்பலவோவென்னித்றானொன்றேயரேகமாக

எ-த.

பட

1284
கீச்

2-து. உயிர்கட்கு அனுக்ரெகமாத்திரங் குறித்துப் பொகவகை
யானறிந்தும் அறிவித் தநிற்பதாயெ ஞானமொன்றே வெசச்தியின் சொ

ரூபம், அதுவே பராசத்தியெனப்படும்,

அர்தஞானம், உயிர்கட்கு மல

பாகம் வருதற்பொருட்ட ஐந்தொழில் செய்தலைக்
கையான்

ன்ற

r=

வியாபரிக்குங்கால்,

ஒருகூற்ரானே

இச்சாஞானக்ரியையென

குறித்துச் நறெப்புவ

திரோதான

சத்தியென

rg

முத்திறப்பட்டு வியாயரிக்குமாசஸ 2

ப
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ல்,
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சித்தியார்.

|

வேறன்மையாற் காரிய த்தால்
இச்சை௫கரியைகளும் த
ர
அநரேகமாயெ செனனிமுசலிய வியாபாரசத்திகளெல்லாம் முற்கூறப்பட்
ட பராசத்தி ரூபமாயெ ஞானமொன்றான உளவாவனவேயாமென்ப
|

தாம்,

தடை தடுத்தல்; மறைப்பென்ற
தும் ௮, தடுத்தற்குச் செய்ப.
தடையிலாஞானமெனவே, தடைசெய்
டுபொருள் வருவித்துரைக்க.
யு ஞானமுமுண்டென்பது போரந்தமையின், அதுவே திரோதான சத்தி
ஞானத்துள
இதனாற் பஞ்சசத்திகளுங் கண்டுகொள்க,
யெனப்படும்.
உள
வென்புழி, நிக்கப்பொருட்சண் வரும் இன்னுருபு விரித்துரைக்க,
வாதல் ஈண்டுத் தோன்றுதன்மேற்று, ஏனையபோலத் கோன்றினவல்ல
வென்பார், எத்திறஞானமுள்ள தத்திறமிச்சை செய்தியென்றார், ஞான
த்தின் வியாபார விசேடங்களே அவையென்பதாம். ““நீபெரா சத்திநிகழி
ச்சாஞான நிறைகரியை தர? என்ற தூஉம், “*இரியையறி விச்சை கிளந்த
சத்தியேகதோ-பெரியபரா ௪த்தியெனப் பேசாய்? என்ற தூஉயிக்கருத்தே
ஞானமென்பது அம்முக்கெட்டுருபேற்று ஞானாலென
ரோக்கியென்க.
அம்முக் கெடுதல் “பெற்றொன்றுயர்த்தபெருமான்,' கோ
நின்றது,
அத்துச்சாரி
ணாகணையான்?? என்ராற்போல்வனவற்றுள்ளுங் காண்க,
இதனாற்
வியாபாரம்,
கிரியை
யை விகாரத்தாற் ரொக்கதெனினுமாம்.

போர்த பொருளென்னையெனின்,

அத வருஞ் செய்யுளிற்

கூறப்படும்,

376 தரி" 7
ஒன்றதாயிச்சாஞானக்கிரியையென்றொருமுன்றாகி
31- nf pe
நின் நிஞ்ச க்இியிச்சையுயிர்க்கருணேசமாகு
நன்றெலொஞானசத்தியானயரந்தறிவனாத
னன்றருட்சிரியைதன்னாலாக்குவனகிலமெல்லாம்.
௭-து.

பராசத்தியாவ.து,

தடையிலாஞானமெனப் பொதுமையா
னென்றாய், இச்சாஞானக்ரியையென வியாபார பேதத்தான் மூன்
அம்மூ
டுய், அவையே மற்றுமவ்வக்காரிய பேதத்தாற் பலதிறப்படும்.
ன்றும் முறையே, உயிர்கட்கு மலத்தை நீக்கிச் வெத்தையளித்தற்கண்
னஅுளதாய கருணையும், அதற்குச் செய்யக்கடவதான உபாயங்களை

2॥ யெல்லாம் அறியுமறிவும், அவற்றையவ்வாறே
ர க்கக்பமுனமென்பதாம்;

i

செய்யுஞ் '
|
ண்ட்

வ் வடட ்.

ப
பை

முதற் சூத்திரம
“(ற ள்ளியதெல்லாம்?'

மைப்பன்மை

யென்க.

மயக்கம்,

என்றாற்போல

ஈன்மை

உபாயம்.

பள் - ப
௫௯1௫
S$
நன்றெலாமென்பது ஒரு
|

அன்று

அறிந்தபோதே

இவை நான்கு செய்யுளானும், அயன்றனையர்தியாக

வரனுரு

வென்றல் பற்றியுஞ் சத்திபலவாதல் பற்றியுக் தானொருவனே மூதற்கட
வுளென்றல் செல்லாதென்னும் அநேகேசுரவாதி மதத்தை ஆசங்கித்தப்

(௬௩)

பரிகரித்துத் தான்முதலென்றது வலியுறுத்தப்பட்ட.

4
ப
2g

ய்
சிவனுமிச்சாஞானக்கிரியையாற்கிவனையொப்ப
2௪௮: 363-61
னவனென்றிடினராதிமலமிவற்றினைமறைக்குங்
சாவலனிவன்செய்கன்மக்களவினிற்கொடுப்பக்காண்பன்

பாவியாம்பு தீதிமுத்திப்பயன்கொளும்பண்பிற்றாகும்.
௭-௮.

இச்சை முதலிய மூன்றும் முதல்வனோடொப்ப

உயிர்க்கு

| த

இ.

்
முளவென்பது மாத்திரையேபற்றி உயிர்களும் முதல்வனோடோக்கும
போலுமென மலையற்க. இவை அவைபோலன் றிக் -கேவலத்தின் மூல
மல்த்தான் மறைபடுதற்குரிய தன்மையும், சகலத்திற் கனமத்தளவின்
ஏகதேசப்பட்டு நிகழ்தற்குரிய தன்மையும், அக்கன்மச்தால் வரக்கட
தாயே போகப்பயன்போலச் சுத்தத்தின் அதனின் வேருூய முத்திப்
பயனும் முதல்வன் கொடுப்பவே கொள்ளுமுரிமைத்தன்மையும், உடை
மையான், இச்தன்மைகளில்லாத முதல்வனுடைய இச்சாஞானக்கிரி
யைகளோடு இவற்றிடை வேற்றுமை பெரிதாகலினென்பதாம்.

பாவி வடசொல், -புத்திபோலென்னுமுவமவுரு
பண்பு தன்மை.
து. இங்ஙனமுரையாதார் கன்மத்தளவினிழற்
பு விகாரத்தாற்றொக்க
. இத
கொடுப்பக் காண்டலே புத்திப்பயன் கோடலென்பதுணர்ந்திலர்

த்தி, மேலது வலியு
னானே, சிவசமவாதிமதம்பற்றி யாசங்கிக்துப் பரிகரி
 போகின்
ிவன்
இலயச
அத்தட்பட்டதி. அற்றாயினும், ஆகமங்களின்
முதலென்று ஒரு
அதிகாரசவெனெனச் சிவப்பன்மை கூறுதலின் தான்

ர்
பொருண்மேல் வைத்தோதுதல் அமையாதுபோலுமெனின், ௮துண
த்துதற்கன்றே

(௬௪)

வருஞ் செய்யுட்களெழுக்கனவென்பது.

ஞானமேயானபோதுசவன்றொழின்ஞான மொக்க

ோ
வன்ப
னீனமில்சதாசி
சனாந்தொ
பிலதேறி


்
ம
ாரத்தோட
திக
பேர
ம) மான

2

ல்
பம்ம
னாமே,

E Dt -

இகரண த்த
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்
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ஓ

ட
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(ஞாலத்

ப்

| . எது, மேற்கூறிப்போர்த இவசத்தி மூன்றனுள், யாண்டுமொரு
பெற்றித்தாய் வியாபரிக்கும் இச்சையையொழித் தொழிந்த ஞானங்
இரியைகளிரண்டும், தனித்தனி வியாபரித்தலானும், ஒத்து வியாபரித்த

றிக் குறைந்து வியாபரித்தலானும், சிவஞ் சுத்தி ௪தா
லானும்; தம்முளே
ித்தையென்று
பட்டு,
்

வெம் மகேசுரஞ
சுத்தவ
ஐவகைப்
இலயம் போகம
இசாரமென மூன்றாயடங்கு மவத்தைகளையும், அவத்தைக்கேதுவாய்
ஆதரரங்களையுமுடையனாய உருத்திரனொருவ
அங்ஙனம் வேறபுட்ட
| னே ௮வ்வப்பெயர் பெற்று நிர்பனென்பதாம், 1

|

மாசங்கார

உருத்திரனாமெனவியையும்... ஈண்டு உருத்தினென்றது

|| க் கடவுளாகிய

|

அவனுக்கும் உருத்திரனெனனும் பெயருண்
|| மையின். ௮வ்விலயபோகமெனச் சுட்டு வருவித்துரைக்க. ஆனபோ
|
| தென்பதனையும் பிரிரிலையேகாரத்தையும் தொழிலென்பதனோடுங் கூட்

|

டக,

பரமசிவனை,

ஓச்சிலென்பதற்கு

ரீசன்

இவ்விரண்டுமென எழுவாய் வருவித்துரைக்க.

மசேசனென்னும்

பொருட்டு,

அவ்விலயபோகவ

திகாரங்கட்கு

கடைப்பிடிக்க.

் ளியரவை

ஏதுவாய்

அவற்றியல்பென்னையோவெனினை,
nH

கூறபபடும்,

Pnoa

பே

அதிகரணமென்பன

ஆதாரம்

ஒருபொருட் சளெவியென்பது மேலுமுரைத்தாம்;

றேல்,

நின்றது.

பின் வந்த ஞானஞ் சத்திக்குப் பரியாயப்பெயராய்

அற்

நின்ற அதிகரணங்க

௮து வருஞ் செய்யுளிற்

170- FJ அதில
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வித்தையோடீ சர்சாதாக்யெஞ்சத்திவங்களைந்துஞ்

சுத்தகக்தூவஞ்ூவன்றன்சுதந்திரவடிவமாகு

576- 1 “lo

cA

நிக்கமென்றுரைப்பர்காலநீங்கியயிலைமையாலே

வைத்திலர்முற்பிற்பாவெருவித்தார்கருமத்தாலே,

எ£-ு. அவ்வவியாபாரங்கட்கு இடமாய் ஐவகைப்பட்டு மேந்கூ :
சுத்ததத்துவ |. |
பெயராகவுடையனவாஞ்
நிப்போந்த அவ்வப்பெயரே
மைந்தும் அவ்விறைவனுக்குச் சுதந்திரமாகிய வதிட்டானமுமாம்; முன

பின்னாக நிகழும் ஞானசத்தி ரியாசத்திகளின் வியாபாரபேதம்பற்றி
அந் தோன்றிய பின்
இவற்றிற்கு முற்பிற்பாடு கூறப்படினும்,- இவ்வைம்

னர்த் தோன்றுவதாய

|

வாகாமையிற்

எது |!
காலதத்துவம் இவற்றது தோற்றத்திற்குகாலவ
:
முற்பிற்பாடு கூறுதல் செல்லாது;

காலம்பற்றி

ய வர்ற அதுபற்றி இவை வெனுக்கு ஸா:
ரக
நச
வதிட்டானமென்றுரைக்கப்படுமென்பதாம்,
41

|

|. \

|.
/

ஹர

லந
சக 1

முதற் சூத்திரம்.

£|

நின்ற திட்டி .க்கப்படும் ஏனை

அ_கந்ததேவர் முதலியோர் வாயிலாக

ர
மாயேயம் போலன்றித் தானேயதிட்டிக்கப்படுதலின் இவை சுதந்தி
வடிவமெனறுபசரிக்தார்,
அதிட்டானத்தை
வழி வமெனப்பட்டன,

கோற்றக்கேடளுடையன்வாய

தத்துவங்கள் இறைவனுக்குச்

ரவடி.வமாமாறு யாங்ஙனமென்னுங்

கடாவை

நித்தமாசற்கேதுக்

நுரைப்பரென்றும்,

சுதந்தி

நித்தமென்

யாசங்கித்து,

கூறுவார் காலநீங்கிய

நிலைமை

்கு. முற்
யாலென்றும், அற்றேற் காலநீங்கெவழி இவற்றின்றோத்றத்திற
முற்பிற்பாடு கூ
பிற்பாடு

நியது

கூறுதல்

செல்லாதென்பாரை

காலம்பற்றியன்றென்பார்

கருமத்தாலென்றுங்

கூறினார்.

ரோக்தி ஈண்டு

வைத்திலர் முற்பிற்பாடு வருவித்தார்

ஈண்டுக்

கருமமென்றது

மேலைச்செய்

அர்தவியாபாரங்கட்குக் காரணங்
யுளிற் கூறிய வியாபாரபேதங்ககா.
காலத்தானமாய் நிற்குஞ் சிவசத்
கலையித்திரியெனப் பெயர்பெற்றுக்
இயேயாகலின், ஆண்டுக் காலமின்மைபற்றி முற் பிற்பாடுண்மைக்கு
அற்றேல் இலயசிவன்முதலிய மூவரும் தம்முள்
இழுக்கன்மையுமஜிக,
சத்த வெனொருவனோஇவ்வதிகரணங்களைப்பற்றிய
வேறென்னாது
வியாபார பேதத்தால் அங்ஙனம் மூன்றவத்தையெய்தவனெனின்
விகாரியாவான்்போலுமெனின், அவ்வாசங்கை நீக்குதற்கெழுக்கது வரு |
(௬௬)
I
ஞ்செய்யுளென பது,

ப்

ஒருவனே யிராவணாஇிபாவகமுற்றாற்போலக்
, தருவனிவ்வுருவமெல்லாக்கன்மையுந்திரியானாகும்
'வரும்வடிவெல்லாஞ்சத்திசத்திதான்மரமுங்காழ் ப்பு
மிருமையும்போலமன்னிச்சவத்தினோடியைந்துகிக்கும்.
யி
எ-.து. ஒருவன் கூ த்திற்குரிய பலவேடங் கட்டி. ஈடி.த்தானா
னும் தன்றன்மையிற் சிறிதுந் திரியாமைபோல, முதல்வன் ஐந்தொழிற்
அவ்வே
குரியனவாய் இங்ஙனங் கூறிப்போந்த பேதமெல்லாமெய்தியும்

றுபாடெல்லாங குணகுணிபாவமாயுடனிற்குக்
படுவனவாகலின், அதுபற்றித் தன்றன்மை
|னல்லனென்பகாம்,

ஏகாரம்
|:
00௦
|

|

தனது சத்தியிற் காணப்
வேறுபட்டு விகாரியாவா

 வர்
தேற்றம், தன்மையுமென்னுமும்மை திறப்பின்கண்

இருமையென்றது

.

ஈண்டெண்ணின்மேனின்ற து,

சத்தியிற் கா

ல

4

[33

3இ
ஹோ;

சிவஞான இத்தியார்.

ணப்படுவனவற்றைச் சத்தியென்றபசரித்தார்.
அற்றேல், தனது சத்
தியிற் காணப்படுவது தனக்காமாறு யாங்ஙனமெனின், அத வருஞ் செ
ய்யுளிற் கூறப்படும்.
(௬௭)

பொன்மைநீலாதிவன்னம்பொருர்திட ப்பளிங்கவற்றின்
மழன்மையாய்கிற்குமாபோற்ச த்திகன்பேகமெல்லா

E

நின்மலனுனாய்த் தகோன்றிரிலைமையொன்றாயேரிற்பன்

ட்!

முன்னருட் சத்திதன்பான்முகிழ்க்குந்தான்் முனையானன்் றே,

எ-து. பொன்மைகீலாதிகளைத் தன்னிறமே பற்றத் தானும் அத்
தன்மைகளனைத்திமாய்த் தோன்றி வேற்றுமையின்றி நிற்கும் படிகம்
போல, முதல்வனும் தனது சத்தியிற் காணப்படும் ௮ப்பேதமெல்லாக்
தானாகத் தோன்றி வேற்றுமையினறியே நிற்பன்; அவன் யாண்டுஞ்

சத்தியினிடமாகவே
கலானென்பதாம்.

தோன்றுவானன்றிச்

தோன்றானா

தானாக

வன்னம் படிகநிறம். ஏகாரம் தேற்றம். தன்னென்றது இடைச்
சொல், கரியைதன்னாலாக்குவன் என்றாற்போல.
ஆகவென வருவித்

முட
தன
நக்

அரைக்க.
இவை நான்கு செய்யுளானுஞ் கவபேதவாதிகள் கூறுங்
சடாவையாசங்கித்துப் பரிகரிக்து மேலது சாஇிக்கப்பட்டது.
இம்முத்

திறத்தொன்பது

செய்யுளும் தான்முதலென்றதனை

வலியுறுத்தியவாறு,

|

சத்தியுஞ்சிவமுமாயதன்மையிவவுலகமெல்லா
மொத்தொவ்வாவாணும்பெண்ணுமுணர்குணகுணீயுமாகி
வைத்தனனவளால்வந்தவாக்கமிவவாழ்க்கையெல்லா

மித்கையுமறியார்பீடலிங்கத்தினியல்புமோரார்.

I

3
எ-து, இறைவனிவ்வாறு சத்தியஞ் வெமுமெனத் தன்னுள்ளே |.
' இருவேறு வகைப்பட்ட தன்மைகள் வைச்தலானன்
றே, பலவேறு
. | வகைப்பட்ட உயிர்வடி வங்களனைத்துங் குறியானுங் குணத்தானும் |
| | ஆண்பெண்ணென அவ்வவியோனி.க்குள்
இருவேறுவகையாயடங்டிச் |
| தம்முட் கூடிக் களித்து வாழாநின்றனவாகலான், இப்படியே
யீண்|
ஜீகூறிப்போந்த வாழ்வுகளெல்லாஞ் வெசத்தி மணச்ததனாலாகய
வ
ழ்வென்பதறியப்படும்.
அ௮ச்செலாம் இலிங்காங்க பகாங்கமாம்படி சி |
ட்
ees
pT
கைவ
ல

் துப

00

வலன்

வற

த தது

வண?

அதனைக்

DE

பி|

CD FH
வ

முதற் சூத்திரம்.

தட்கல்

தாளாமல்

வை துவரம் ல்

டால

பரவ

டாம அது சண

கே ரகர

நரக தனத

தந

கனக

அள அணா

தர்தா

எக
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| ௨௮

அ௮ங்ங்னமிருவே '
ரன் சத்தியங் கொண்டருளிய பீடலிங்கவடிவமே
று வகைப்பட வைத்ததனேக் கண்கூடாக வறியச்செய்தல் சான்றென்
பதாம்,

ஒத்தொவ்வாமையாவ த, அவ்வப் பிறப்புக்கியைய வடிவங்களெல்
லாமொத்துங் குறிகுணங்களொவ்வாது இருவேறு வகைப்படுதல். ஆண்

யென்
க
உணர்குணகுணியுமா
குறியுணர நின்றன.
பெண்ணென்பன
குணங்களை
பது, அவ்வக்குறிகட்கேற்ப உணரப்படு மிருவேறுவகைக்
இருவேறுவகைக் குணமுடையன
யுடைய குணியுமாகயென்பதாம்.
வாதலாவது,

ஆணெனப்பட்டன வெல்லாம்

ண்ணெனப்பட்டனவெல்லாம்

ஆண்மைக்குணமும்,

அமைதிக்குணமு

பெ

முடையனவாதல்.

ஈண்டுக் !கூ.றிப்போந்த வாழ்க்கையாவன, உலகமெல்
மென்றாற்போல.
ா
தலும்,
தலும், மூத்தொழிலுடையனவ
லாம் அவயவப்பகுப்புடையனவா
கருத்தாவையுடையனவா தலம், சங்காரக்கடவுளினின்றுந் தோன்றுவ
னவாதலும், அவனையே முதற்கடவுளாகவுடையனவாதலும் என்னுமி
இதனானே, தான்முதலாதலைக் கண்கூடாக விளக்குமுக த்தான்
வை,
முதல்வனுக்குரிய பொதுவியல்பனைத்துக் தொகுத்துக் கூறப்பட்டன.()

1 த

சிவனருவுருவுமல்லன்சித்தினோடசித்துமல்லன்
பவழு தற்றொழில்களொன்றும்! ண்ணிவொனுமல்லன

றவமுதலியோகபோகந்தரிப்பவனல்லன்றானே
யிவைபெறவியைர் அமொன்றமியைந்திடாவியல்பினானே.
எ-து.

ஈண்டுக்

தடத்தலக்கணமாதலின்,

இவற்றின் வேரும்;

கூறிப்போக்தவையனைத்தும்
சொருபலக்கணமெனப்படும்

அஃது உண்மையதிகாரத்திற்

:

மூதல்வனுக்குத்
தன்னுண்மை

பெறப்படுமென்ப

தாம்,

இதனானே
பட்டது.

oe

ட்
ம...

HD

முதல்வனுக்குரிய

சிறப்பியல்பு

கொகுத்துக்

கூறப்

|

(௭௦)

த

முதற் சூத்திரம் முடிந்தது,
ஆ. திருவிருத்தம்--௯௦.
oT

|

EP

|

A

கலம்

|

|

| 4, ஐ
ஷி

சிவஞான ததியார்.

3

(ஆ.

ர

ப்
த,
(பாசம்ஒட )அ இரண்ன்
டாஞ்ட் சூ குஇ
.ரம்
007677
டர ஹு

|

இட்

2 ல்

,

முதற் குத்திரத்தின் ஈறுமா மெருவிடுமென்ற தன்கட்படும்
அவாய்நிலை
யை. சிரப்புதற்கு
ப் புனருற்பவமாமா

றணர்த்துமுகத்தானே

ஆண்டுலகற்கு நிமித்தகாரணனாயெ பதியுண்ம
ைக்கு
கூறி.பவாசிரியர், காரணமாதற் பொதுமை

டைய ஏனைத்
அணைக்காரண
அளவையும் அவதர!

ரததிற

or

f

JIS,
(aa

\

முகற்கா

அளவை

ணங்களா

கூறுகின்றார்.

உலசெலாமாவேறாயுட

இமாயொளியா யோடு

| யலகிலாவுயிர்கள் கன்மத்தாணையினமர்ர் அசெல்லத்

| கலைவனாபிவத்தின்றன்ஸை

| கிலவுசீரமலனாடிகின்றன

ஏ]

தனக்கெயதலின்லித்தானே

ஙகாதெங்கும்.

ச்]

-அு. மேற் கூறிப்போந்த சிவன், புனர
ுற்பவஞ் செய்யுங்கால், | உர
. உயிர்களிடத்து உடலுயிர் கண்ணருக்க
னறிவொளிபோற்
பிறிவருமத்
அவிதமாய் அவ்வவுயிர்களின்வழி நிற
்பதாஇய சத்திரூபமாடியும், தனதா

3

ணையான் வரும் இருவினைக்கேற்ப அவ்வ
ுயிர் ' ஐர்தொழிலிற்பட்டுச் ந்
செல்லுங்கால் அவ்வைக்தொழினடாத்
துவ தாயெ பதிரூபமாலியும், அத்
கன்மைக

ளின் வேறாய் அவற்ஜோடுக்

தாதான்மியமாய் எவ்விடத்தும்

தானே சொயம்பிரகாசரூபமாமியல்புட
ையனாய்

 நிற்பனென்பசாம், '

அமதிமுக்ச சிகதுரவாயெ முதல்வ
ன், ஒன்றிணுர் கோய்வின்
மித் .தானே சொயம்பிரகாசமாய்
நிற்குந் தன்னுண்மையிற் இவமென
வும், உலகெலாமாஇவேருயுடனுமாய
் இவ்வாறுயிர்களின்வழி நிற்கக
் உல்; அஜி
தன்மையிற் ச ததியெனவும், தாதானம
ியத்தானிருதிறப்பட்டு, பின் ஐம்
|
தொழில் செய்யுந்தன்மையிழற்
பதியெனப் பெயர்பெற்று நிற்பன
ென்
னுஞ் சிவாகமநூற்றுணிப

ுணாச் தவார். இவ்வாறு
பகுத்கோதினார்,
ஈண்டுலகமென்றது உயிர்களை.
ஒளியென்றது
சத்தியை, தலைவனெ
னினும் பதியெணினுமொக்கும்.
நீங
்கா
மை
தாத
ான்மியம்,
இச்செ
[s

rsமுதனூ லிரண்டாஞ் குத்தி
ரம்போல நாற்கூற்றதாமாறு
ட்
கொள்க,
ன்ப

பதத
கீ
| /' 4

18%
218

கண்டு

ஒழு..."

3]
- 8

இத
௫

இரண்டாஞ் சூத்திரம்,

ஒஇன்றெனமறைகளெல்லாமுரைத்திடவுயிர்களெரன்றி

கின்றனனென்அபன்மைகிகழ்ச்துவகென்னையென்னி
னன்றவைபதிகானொன்றென்றதையுமக்கரங்க டோறுஞ்
சென்றிடும ரம்போலகின்றனன்சிவனுஞ்சேர்ந்தே,
ன
2-ு.

வேசத்துள்

ஆன்மாவேகனேயென்பதற்குப்

.
பரமான்மா

வொருவனேயென்பது தாற்பரியமாகலான் அதுபற்றி மே ரணுதலின்மை
யான், மேலைச் செய்யுளின் வேருயென்ற தூஉம், ஒன்றுயெ அகரம்

பலவெழுத்துச்களின்

விரவிநிற்றல்

காணப்படுதலின் ஒருவனாகிய பர

மாணமாப் பலவுயிர்களின்
விரவிநிற்றல் யாங்ஙனமென்னுமாசங்கை
க்கு இடமின்மையான்,
உளனுமாயென்ற தூஉம், அமைவடையன வெ
ன்பதாம்,

உம்மை

இறப்பின்௧கண் வந்தது.

ம்

(௨)

உருவொகெருவியெல்லாழுயிர்கொடுகின்று வேருய்'
வருவது போலவி சனுயிர்களின்மருவிவாழ்வன் ,
ற்ரு முயிரவனையாகாவுயிரவைதானும ரகான

வருபவ பல்க

த்ய

வு் ற.

எ-.து. முதல்வன் அங்ஙனம் வேரறா£யும் உலகெலாமா௫ நிற்றல் |
அமைவுடைத்தென்பது உடம்பின்கண்ணதா௫ய உயிரியல்பின் வைத்து |
க் சண்டுகொள்கவென்பதாம்.

ஹ

சாரியை,

னவியையும்.

அவை பகுதிப்பொருள் விகுதி, நின்று வருபவனெ

இவையிரண்டு செய்யுளானும்,

பேதவாதம்

பேதாபேத

வாதம் அபேதவாதமாயெ முக்கூற்று மதங்களையும் பரிகரித்து, உலகெ
லாமாகிவேருயுடனுமாயென்ற. மூதற்கூற்றுப்பொருள் வலியுறுத்தப்பட்

டது.

இன்னும்

இதன்கட்படுங் கடாவிடைகளெல்லாம்

தீதுச் கூறப்படுமென்ப பற்றி ஈண்டு வீரித்திலர்.

முன்னர் விரி

இணி

ஓளியாயேோங்

௮ஃதங்கனமாக,

முதனூற்பொ

குதற்கட்படுங் கடாவிடைகளே மேலைச்குத்திரத்துளியைபுபற்றிக் கூறிப்.
போந்தமையின் ஈண்டுத் தெரித்திலர்,

fos முதனூலிற்

டெந்தவாறன்றித்

தொகுத்தன் முதலிய ஈால்வசைநட

பாப்பினுளொன்றுபற் றிச் செய்தலன்றே

பி ==

வழிநாலரவ து: அவ்வாறன்

AAG)
ல்

oo

ல்

பம

சிவஞான

| சன்

ல

சித்தியார்.

[2
ப

| ஜி, அன்றவை

பதிதானென்றென்

உருவொடுகரு

எனவும்,

றையும்

வியெல்லாமெனவும், பிராண்ட் சிலவற்றை முதனூலிற் டெந்தவாறே |
மொழி
கூறுதல் வழிநூற்கு மரபன்்றுபோலுமெனின்-— “முனற
பொருளே யன்றி யவர்மொழியும்-பொன்னேபோற் போற்றுவ மென்
பதற்கு--முன்னோரின்-வேறுநூல் செய்துமெனு மேற்கோளில் லென்
பதற்குங்-கூறுபழஞ் சூத்திரத்தின் கோள்?” என்பவாகலின், ௮ப்பயன்
பத்தி ஒரோவழியங்ஙனங் கூறுதலும் வழிநூற்கு மரபாமென விடுக்க,

| இதனானே
ம

கூறியதுகூறலென்னும் வழுவின்மையுங் கண்டுகொள்க.

|இனி காற்பத்தேழு செய்யுளான் அலூலாவுயிர்கள் சன்மத்தாணையின
| மர்ந்துசெல்லவென்ற இரண்டாங்கூற்றை அவ்வவர் மதம்பற்றி யாசங்

_.
22.

் இத்துப் பரிகரித்து வலியுறுத்துகன்றா
ல்ர்.

|

(௩)

'இருவினையின்பத்துன்பத்திவவுயிர்பிறஈதிறக்து
வருவதுபோவதாகுமன்னியவினைப்பலன்க

டருமான்றரணியோடுத்ராபதிபோலத்தாமே
மருவிடாவடி வுங்கன்மபலன்களுமறுமைக்கண்ணே.

ர்

%

்

எ-.து, மேற் கூறிப்போக்தவுயிர், முற்பிறவியிற் செய்யப்பட்டுக் இட்
ந்த இருவினைக்கோக இப்பிறவியின் வரும் இன்பத் துன்ப நுகர்ச்சியான்
மேலும் வினையேறுதலின் அதனான் மீளமீளப் பிறர்திறத்தலும் துற
உடம்போடு நிலை
க்கநிரயங்களிற் சென்று: மீடலமுடைத்தாகலான்,

பெறுமவ்

னே யவ்வுயிர்க்குத் தனதாணையாற் கூட்வென்,

224.
பதற

*
ட.
ட்

ச்

ல

கர

யெ அவைதாமே

அவ்வாறன்றிச் சடமா

மறுமைக்கண் வந்து கூடமாட்டாவெனபதாம்.

தரணமென்னும் வடமொழி கடத்தலென்னும் பொருட்டாகலான்;
வாயைக் கடப்பித்தலின் மருத்துவனுக்குத் தரணியெனக் காரணக்கு
அற்றாகலினன்றே மருத்துவனுரைத்தநாலினென
மியாயிற்றென்பது,
இதனானே முதல்வனவ்
உ | முன்னர் வகுத்துக் கூறுவாராயினாரெனப்து.
வாறு

த

வினைப்பயன்களை. மருத்துவனும் வேர்தனும்போல முதல்வ

மூவகையுமாய்

நிற்றலானாய

பயன்

இதுவென்பதுணர்த்துமுச௪

த்தான் இரண்டாங் கூற்றினகட் படுமியல்பெல்லாக் தொகுத்துக் கூறப்நுஓ
ந்பட்ட௫.

0

ந்த கனகா
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ல்

|

ப

I

இரண்டாஞ்

|.

சூத்திரம்.

|

௬௪ |:

ட்.

இருவினையென்னையின்பத் அன்பங்களியல்பதென்னி
னொருகன்மையியல்புக்குள்ள்தொருவனுக்கிரண்டுசெய்தி
வருவதென்மலருந்தீயுமருவலின்வாசம்வெம்மை

தருவதெனீரென்செய்அகானியல்பாகுமன்றே.
தன்னியல்பொழியப்பூவுந்கழலும்வச் தணையநீரின்
மன்னியதிரண்டிசெய்திவரு மிருவினையினா னு

|

முன்னியவின்பத்துன்பமுதுமுயிருணரவிலாக
அன்னியவ௫த்தையின்பத்துன்பங்கள்குழ்ந்திடாவே.
எ-அு.

ந

1

ஒருபொருட்குத் தம்முண் மாறுபட்ட விரண்டுதன்மை கார

|

ணத்தானன்றி உளவாகாமையானும், தண்ணீருக்கு வாசமும் வெப்ப
மூஞ் செயற்கையானுளவாயினவாகலின் அதவேயிண்டைக்கு உவமை
யாய்

முடிதலானும்,

இன்பத்தன்பநுகர்ச்டு

சித்துக்கனநறிச்

{

சடத்துக்

குக் கூடாமையானும், அவ்வின்பத்தன்பமிரண்டற்குங் காரணம் வேண்

டப்படுமாகலான், இருவினையெனப்படுஞ் சஞ்சிதமே ஆண்டைக்குக் கா
சணமென்பதாம்.

என்னையென்னும்

வினா இன்மை குறித்து நின்றது.

அதவென்

னும் பகுதிப்பொருள்விகுதி அப்பண்பின்மேனின்றது. தன்னியல்பு
தட்பம்.
உணர்விலாத வடத்தென்றது
““அடியளம்தான்றுய
த?” என்
ரீமபோலக கொள்க.
(௫-௬)

இம்மையின்முயத்சயோலேயிருநிதியிட் டியின்ப
மிம்மையேறுகர்வர்செய்தியிலாதவர்பொருளுமின்மி
யிம்மையேயிடருழப்பர்வேறிருவினையஅண்டே

இ

ப

' லிம்மையின்முயற்சியின்கியெய்திடவேண்டுமிங்கே.

இருவினைச்செயல்காணிம்மையிரும்பொருளின்பம்வேண்டி
வருவினைசெய்யுங்காலைமடி வருமடியுமின்றித்
தருவினையகனிலக்தந்தானஅந்துயருந்தங்கு
பொரு வினை செய்யாதோருரமுடையரிவ்வலகத்துள்ளே.

த
தி,

ள்
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ல்
தட்
சிவஞான

எ-.து.

அற்றேல்

தலின்,

அதுவேயமையும்

சண்கூடாகவறியக்உடத்

வைத்துக்

வேறுமேரர்

ட்
ட்

ழூயந்தியேயாமென்பது

அ௮ஃசாரணமாவது

உடம்பாட்டினுமெதிரமறையினும்

!!

டம
5
எத்தியார்.

காரணங்

கோடன்

|

மிகையா

அஸ்சதொரோவழிப் பிறழ்சலும் அவவிருதி
மென்றது பொருந்தாது.
றத்தினும் வைத்தறியக்டெத்தலின் நியதகாரணம் வேறுண்டென்பது
ஆண்டைக்குப் புலனாகாத சஞ்சிதவனை
பெறப்படுதலால், அதுவே
|
யென்று அறிபப்படுமென்பதாம,

ஒருவனை

செய்யாதோரு

மூடையராதல்

இழியீடு

ரேர்படட்பே

ஈண்டுடையரென்றது செல்
ற்ஞுர் முதலாயினார்மாட்டுக் காணப்படும்.
என்பதனானுமறிக.
“உடையார்மு னில்லார்போல்'”
அஃது
|] வரை;

இவைநான்கு செய்யுளானும்
பரிகரித்திச் சஞ்சிதமெனப்படு
த்துச் சாதிக்கப்பட்டது.
“முயற்சி இருவீனை யாக்கு

உலோகாயதர் மதம்பற்றி யாச௩ந்கித்தப்
மிருவீனையுண்மை காரியவேதுவின் வை
அற்றேல், இருவினையேயமையுமாகலின்
முயற்றின்மை யின்மை புகுத்தி வீடும்?”

என்பதுபற்றிச் செல்லும் மனவெழுச்சிக்குப் பயனில்லைபோலஓுமெனின்,

(௭-௮)

அத முன்னர்க் கூறப்படும்.

பேறிழவின்பமோடுபிணிமூப்புச்சாக்காடென்னு

மாறனுமுன்கருவுட்பட்டதவவிதியனுபவத்தா
லேறிடுமுன்புசெய்ககன்மமிங்கிவத்றிற்கேது
தே.
தேறுநீயினிச்செய்கன்மமேலுடற்சேருமென்
எ-.து. எடுத்ததோருடம்பின் வரக்கடவனவா௫ூய இன்பச்துன்
பங்கட்கு ஏதுவாகிய செல்வவறுமைகளும் அவற்றான் வரும் உயர்வி.

பிவுகளூம் அவற்றானாய இன்பத்துன்பங்களுமாயெவாறும், முன்னேதா
னே சுக்குமமாய்க் கருவினுளமைக்து டெந்தனவன்் றிஅப்போதப்போ
து உளவாவனவல்ல;

அவை

பின்னர்த் தூலமாய் வந்து கூடுதல் அவற்

றையனுபவித்தற்குத் துணையாகிய முயந்சியானாம்; அங்ஙனமனுபவித்
தற்குத் திணையாகவெழுகந்த முயற்சியும் அவ்வளவினெழியாது மற்றே
ருடம்பிற் படும் அவ்வறுவகைக்கும். வித்தாய் நிலைபெறும்; முற்பிறவி

|

ர்

ரினிகழ்ர்த மூயற்டு இப்பிறவியின்

போலுமத்தனையே

2
(

க்வாத

வருமவ்வாறற்கும்

முயற்சியானாகக்கடவது

ஏதுவாயினாச்

து!

அ

சணப்பு

“த

பிறிதில்லையென்பதாம்.

8

(இரு:

ப

AS க

இரண்டாஞ் சூத்திரம்,

௬௯

ட்

பிணியென்ற து ஈண்டுத் அன்பமாத்திரையேயுணர்த்தி நின்றது.
“நோயுமின்பமும்?? என்றார் தொல்காப்ப்யனாரும். ஈண்டு த்
து உயர்ச்சியின்மேற்று; அது *விண்ணோர்க்கெல்லா மூப்பாய்” என்ப
தனானும் மூத்ததிருப்பதிகமென்பதனானுமுணர் ௧. சாக்காடுபோறலின்
இழிவைச் சாக்காடென்றுபசரித்தார்.

ஏனைமூப்புச்சாக்காடுகள்,

பேறி

மவின்பம் பிணிபோலத் தம்முண் மறுதலையாகாமையானும், அவற்றின்
மறுதலைப்பொருள்களை உடன் கூறாமையானும், இவற் றுளடங்குதலின்
வேறுகூறவேண்டாமையானும், காலம்பற்றி ஒருதலையான் வரும் மூப்
பின்கண் ஐயமறுத்தல் வேண்டாமை யானும், அவற்றையுடணன்வைத்தெ
ஒடு எண்ணின்கண் வந்தது.
ண்ணியுரைசெய்தல் பொருந்தாமையறிக.
குக்குமவவத்தையிற் பாகுபாடின்மைபற்றிப் பட்டதென்று ஒருமைட்பா:
லாற் கூறினார். கூறவே ஏறிடுமென்பது தூலமாய் விளங்குமென்பதாயி
அனுபவமெனக் காரணத்தைக் காரிய
ற்று, இது சற்காரியவாதம்.
மாக வுபசரித்தார். முன்புசெய்த கன்மமிங் கவற்றிற்கேது என்றது
மேலே
ஈண்டுக் கன்மமென்றது முயந்சியை,
எடுத்துக்காட்டுவமை.
(௯)
x
வினையென்ற தமக.

உடற்செயல்கன்மமிக்தவுடல்வக்கவாறேதென்னின்
விடப்படுமுன்னுடம்பின்வினையிக்தவுடல்விளைக்குர்
கொடர்ச்யோலொன்றுக்கொன்றுசொன்றுதொட்டகா திவிக்தி

னிடத்தினின்மரமரததின்வித்தும்வந்தியையுமாபோல்.
எ-து.

அங்ஙனம்

உடலும்

வினையும்,

வித்தும் மரமும்போல்த்

தம்முட் காரணகாரியமாய்த் ் தொன்றுதொட்டுப் பிரவாகாநாதியாய் வரு
தலின், அவற்றிற்குத் தம்முண் முற்பிற்பாடு.மூடியாதென்பதாம்.
அற்றேல், வரம்பின்றியோடி. அரவத்தையாம்போலஓ
மென மலை
யற்க, அவ்விரண்டற்கும் மூலமாஇய சூக்குமவுடம்பு வேறுண்மையின்,

மூற்செயல்விதியையிர்தமுயற்சியோடனுபவித்தா
னிச்செயல்பலிக்குமாறெனிகமகிதங்கண்
முன்ன
தத

லெயாசனபலிப்பதன் அபின்
மேலைக்காகும்

பிற்செயொதனுபவிப்பதின்அபின்றொடருஞ்செய்தி.
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தல்

1

அவற்றையனுபவித்தற்குத்

அணையாதன் மாத்திரையே முயற்சியென்பதூஉ மொக்குமாயினும், அவ்
வாறு வீனைப்பயனுக்டோக வருகின்ற முயற்சி மேலுடறந் சேருதற்குரிய
வினையாமாறு யாங்ஙனமெனின்,--ஈன்று சொன்னாய்; முன்வீனையெ

னப்படுமிசமஏதமாவன

முற்பிறவியினவ்வாறு

வேறின்மையான் அதனையுடம்பட்டாய்க்கு

நிகமுழுயந்சியேயன்றி
இங்குமம்மு

அந்நயம்பற்றி

யற்சி நிகழ்ந்தால் அது மேலைக்கு வீனையா மென்பது

தானே

போசரும்.

அற்றேல் ஒரோவழி முயற்சியின் நியிருப்பார்க்கு மேல் வரக்கடவதசொ
ன்று இல்லைபோலுமெனின்,--அற்றன்று; அனுபவமாவது முயற்சியை
யொட்டியே நிகழ்வதொன்றாசலிற் பிராரத்தவீனையனுபவமுள்ளளவும்

முயற்சியும் ஒருசலையானுண்டென்பது பெறப்படுதலின், .அனுபவமுள்
வழி மேலைக்கு வரக்கடவதொன் றில்லையென்றல் யாண்டையதென்றொ
ழிகவென்பதாம்.
ஒருவனை செய்யாதோரு முடையரென்றதும் வருந்திச் செய்ய
வேண்டாது எளிதிற் பெறுவது நோக்யே பிறிதன்றென்பது கருத்து.
மரங்கண் முதலியவற்றிற்குக் தண்ணீர். முதலியவற்றை ஏற்றுக்கோடற்
குரிய சூ
குக்குமமுயற்சி யுண்டென பது உணர்ந்தகொள்க.

யாண்டும் பிற

மாமை யுணர்த்துதற்கன்றே பிற்செயாதனுபலிப்பதின்றுஎன எதிர்மறை
முகத்தான் வரைசெய்து கூறினாரென்பது, ஆனாலென்பது தெளிவின்க
ண் வந்தது; காண்பவன்வனேயானால் என்றுற்போல. அற்றேல் ஒன்
றன்பொருட்டு வந்தது மந்ரொன்றன்பொருட்டாதல் கண்டி.லமாதலின்,
இதமூதெங்கண் மூன்னரச்செயலாயவாறுதான் யாங்கன மெனின், ௮ஃ
அணர்த்துதற்கன்றே வருஞ்செய்யுளெழுக்ததென்பென்பது,
(௧௧)

பெலைக்குவித்தமாகிவினைர்தவையுணவுமாஃி
ஞநாலத்துவருமாபோலகாஞ்செயும்வினைகளெல்லா

மேலத்தான்பலமாச்செய்யுமிதமதெங்கட் கெல்லா
மூல, சததாகியென்றும்வத்திமமுறைமையோபே,
எ-து, உலகத்தின் உணவின்பொருட்டு கண்க
பனுவல்
I> உணவுமாய் வித்துமாதல் கண்டாமன்றே; அதுபோல, ௩

ee

[இ

ம

ஜேதமூம்.

|

இரண்டாஞ்

ந

எக.

சூத்திரம்.

ியஞ் செயல்வகையான் வீனை |
முனை ப்பாற் செய்யப்படுவதாயெ மூயற்ச
பயக்கும், கருத்துவகையான் இதம௫த
க்டோக வருமனுபவத்தைப்
ாம்.
மெனப்படும் ஆகாமியவனையைப். பயக்குமென்பத
இடையற
இவ்வியல்பு தொன்; தொட்டு வீடுபேறெய்துமளவும் மூ
லச்ததெ
மென்பார், என்அமென்றார்.
வபடாது தொடர்ச்சியாய் வரு

மத்தின்மேனின்றது.
'ன்னமொருமை அத். தரு“ஊசி
யொடு குயின்ற

இதமூதங்களென்பது

தூசும் பட்டும்? என்றாற்
வருசன்ற தமது
முயற்
இவை நான்கு செய்யுளானும்,
போல ஈண்டு ஓடு ஆனாயிற்று.
வருவாயின்மையின்
இக்குப் பயன் இதுவென்பதுணர்த்துமுகத்தான்,
ஆசங்கித்துப் பரிகரி
வினையுண்மை பெறப்படா தென்னுமவர் மதம்பற்றி
அற்றேல்,
மேலது வலியுறுத்தப்பட்டது.
தீது, வருவாயினியல்பு கூறி
ும் அவை பின்னர்ப்
அம்முயற்சியினுளவாயெ இதாதிதங்களதியல்பாமாற

படும்,
பயப்படுமாறும் யாங்கன மெனின், அத முன்னர்க் கூறப்
யக்
இதமதெங்களென்பதிகன்மனவாக்குக்கா
தமற்றதசெய்யாமை
திதமுயிர க்குனுதிசெய்தலகி
ங்
யிதமகிதங்களெல்லாமிறைவ னேயேற்றுக்கொண்டி

(௧௨)

ல

திதமகெத்தாலின்பத்துன்பங்களீவனன்லே.
எ-.து.

வேதாகமங்களின்

விதித்தவற்றைச்

மறுதலையைச் செய்தலே

அதெமாகலான்,

உயிர்க்குறுதியென

செய்தலே இதம்; அவற்றது

அவ்விரண்டனையுமறியவல்ல

முதல்வனே

அவற்றைக்

கைக்கொண்டு

(௧௩)

பயனளிப்பனென்பதாம்.

இறைவனிங்கேற்பதென்னையிதமதெங்களென்னி
னிறைபரனுயிர்க்குவைத்தரேசத்தினிலைமையாகு

I மறமலியிதஞ்செய்வோருக்கனுக்கிரகத்தைச்செய்வன்

மறமலியதஞ்செய்யினிக்ரெகத்தைவைப்பன.
எ-ு.

கள்

முதல்வன் அவற்றையேற்றுக்கோடற்குக்

வீடுபேறெய்தற்பொருட்டு வைத்த கருணையேயாம்,

னும் ' காரணமிருவேறுவகைப்பட நிகழ்ச் தமையிற்
,
கைப்படச் செய்யுமென்பதாம்.

i

காரணம் உயிர்

கருணையாயி

பயனுமிருவேறுவ
(சி

கை ம்

தம்
து

|

29
yo

ல

LT

௭௨

ட

த்
1

்

சிவஞான

சித்தியார்.
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இக்கிரகங்கடானுசேசக்தாலிசன்செய்வ
தக்ெமத்தாற்குற்றமடித்அத்£ீர்த்தச்சம்பண்ணி
௪

ப்

ு

A

°

ப்

ட்ச்

யிக்கிரமத்தினாலேயீண்டறமியற்மிடென்ப
னெக்கிரமக்தினாலுமிழஹைசெயலருளேயென்றும்.
எ.து.

அங்ஙனம் அூதஞ்செய்தாரைக் கண்டி த்தல் %ல்வழிப்ப

டுத்தத்பொருட்டேயாகலின்

அதுவுங் கருணையாதற்கிழுக்கில்லையென்ப

தாம்,

தான் அசை, உம்மை இறந்ததுதழீஇயிற்ற; சிறப்புமாம். திரோ
பவித்தல் சங்கரித்தலட்பட்ட செயல்களும் அருளேயென்டார், எக்க
மத்தில மிறைசெயலருளேயென்றார்,
ஏகாரந் தேற்றம்,
(௧௫)

ர்க
302- 37

அண்ண
க
தளை
கலை
ணக

தீக்தைதாய்பெற்றதத்தம்.புதல்வர்கடஞ்சொலாற்றின்
வந்திடாவிடினறுக்கிவளாரினாலடத்அத்தீிய

டக்கமுமிவெரெல்லாம்டார் த்திடி ற்பரி மவயாகு

மிக்தரீர்முறைமையன்றோவிசனூமுனிவுமென்றும்.
எ௭-.து. இன்னோரன்னவை செயல்வகையான் வெகுளிபோல்கத்
தோன்றினுங் கருத்துவகையான் அருளேயாதல் கடைக்கால்றியப்படு
மென்பதாம்,
க
நீர்முறைமை உவமைத்தொகை. நீர்மை இயல்பு.
இவைநானகு
செய்யுளானும் மீமாஞ்சகர்மதம்பற்றி ஆசங்கித்துப் பரிகரித்து, மன்னி
யவீனைப்பலன்க டருமரனென்றது பொருக்துமாறம் அதுபற்றி,௮வனு
க்கிமுக்கன்மையுங் கூறப்பட்டன,
(௧௬)

செயல்களேபலத்தகைச்செய்யுக்தெய்வம்வேண்டாவிங்கென்னின்
முயலுமிச்செயல்களிங்கேமுழுவதமழியுமெங்கே

பயனளிப்பனவமிர்தேபலன்களைப்பண்ணுங்கெட்டே
வ:பலிடுந்தழையுந்தின்னுமருந்தும்பின்பலிக்குமாபோல்.
செய்க்டெடு்தழையும்இன்னுக்திர வியமஅவும்போல

|

அயதக்திஞ்செய்திகெட்டேயுஅவிக்கும்பலத்தையென்னின்
அட
பல கனச்குதேயலக்
படட
ட
பி
i

||ட்௰மைய்த்திடும்பலமானக்கு
ல்
4
மப
த்தி
முூனக்குமலமலானவேற
ர்க

728 ஓரே

தக் ட
முண்டே

|
He

Fe

கை

ஷி

"ப

௭௩. டி

சூத்திரம்.
இரண்டாஞ
்

ழ்

|

ள-.து,

அற்றாயினும், வினைகளே தம்பயனைதீ தோற்றுவிக்க ட்ட
|லுமாகலின் அண்டைக்கு மூதல்வன் மிகையாம்போலுமென்றல் பொ

ருந்தாது,
னின்று

செய்தவினை
பய்ன்றருதல்

செய்தபொழுதே

கெட்டொழிவகாகலிற்

பயன்றருகலே

செல்லாமையானும், , கெட்டுப்

உலகத்துப் பொருள்களிற்

கண்டாமெனிற்

பின்

பயன்றருமென்

தெவ்

|

|

பது லெவற்றினன்றி யாண்டுஞ் செல்லாமையானுமென்பதாம்,
செய்க்டிடும்

தையச்தின் னும் திரவியமஅவும்போல

வுய்த்திடுஞ்

|.

செய்திகெட்டேயுறுவிக்கும்பலத்தையென்றது, அனுவாதஞ்செய்துகொ
அற் |
மெய்த்திடும் பலம் மெய்யின்கண்ணதாய் வரும் பலம்.
ண்டது,
றேற் கெட்டுப்பபன்றருதல் சிலவற்றினாயினுங் காணப்படுதலின் வீனையு
மவ்வாறுகெட்டுப் பயன்றருமென்பது அமைவுடைத்தென்பாஸை நோக்இ |
அதனை மறுத்தற்கெழுந்தது வருஞ் செய்யுளென்ப
அ.
(௧௭-௧௮)
இரவியமுவமையன்றுசெய்திக்கட் டிரவியங்கள்

பட
ர
பிட்ச்
சிடு
னத்
வத
உல்
ஸ்துத
ஆஅம
ரவக
யபணத

.

|
|

விரவியவிடத்தேவீர்துபலந்தருமிம்மையம்மை
பரவிநீபார்நீரங்கபொத்திரத்திட்டவெல்லாங்
| கரவிடுமிங்கேயெங்கேபலன்கொளக்கரு தினாயே,
|
ள-அு. ஈண்டெடுத்துக காட்டிய தமழைமுதலிய பொருள்களுந்
தாங் டெர்தவிடத்தே செட்டு ஆண்டே பயன்றருவனவாம்; வினையவ்வா
நன்றி இவ்வுடம்பிற் செய்வதீண்டே கெட்டு மற்றோருடம்பிற் பயன்ற
| ருமாகலின்,

அவையிரண்டும் தம்முளொவ்வாமையானும், அற்றேற் சே
ர்ந்தவிடத்திற் பயன்றாராது கேடுமாத்திரமுடைய பொருள்களும் பலவு
ளவாகலின் அவை மற்றோரிடத்துப் பலிச்குமெனச்கொண்டு அவற்றே

தி

பவெமிக்கவமையுமெணின், ஒரிடத்தித் கெட்டபொருள் மற்றோரிடத்திற்
பலித்தலில்லையென்பது இீயொமுகக் காய்ந்த கலத்தில்வாக்கிய நீர் முத | ..
வியவற்றிற் காணப்படுதலானும், வேறிடத்துப் பயனா தற்குரிய வீனை |

த

தானே

பயனாய்

வருமென்றல் கூடாதென்பதாம்.

| செய்திக்கென்பது செய்திக்கண்ணென உருபுமயக்கம். பரவிப்பா
த ர்ச்தல் புடைபடவொற்றியாசாய்தல், அற்றேல், இம்மையம்மையாதல்
பற்றி வேறிடமென வேண்டாம் இருமையினும் வினைசெய்தாரின் வேட
2 அமையின்மையில் செய்தார்வினை மெத்த
னன கப்
20

i

சிவஞான சித்தியார்.
௫)

1

ஜஜ

| செய்க்இடுந் தழைமுதலியனபோல ஆண்டே பயனைக் தோற்றுவிக்கு
மென அமையுமாகலின் திரவிய முவமையன்றென மறுத்தல் பொருந்
தாசென்பாரை கோக்கு, அதனைப் பரிகரித்தற்கெழும்தஅ வருஞ்செய்யு
ளென்பது.
(௧௯)

டு சய்கவர்மனச்தேயெல்லாச்செய்தியுங்கெந்துபின்ன
செய் கவேபலன்களீனுமென்மிடினிருஞ்சுவர்க்கம்

அ-ட
வத
டய
லபடன்ப்வபபவம

பொய்யர்வாழ்ஈரகம்பூமிபுந்தியிறிடெந்துபோந்த
தையனேயழகிதுன்சொலிகர்திரசாலமாய்த்தே.
-ு.

வீனைக்குப் பயனாவன

துறக்க நிரயநிலமென்னுமவற்றுட்

WLS பலவேறுவகைப் புவனபோகங்களாமன்றே,

அவையனைக்தும் வ

யலின் வீளைவுபோல் ஆன்மபோதத்தின்கட் இடந் துளவாமென்றல்
ன்மாத்திரையேயன்றிப் பொருள்படாதென்பதாம்,

ஹயனேயென்பது

இழித்தற்கண்

வந்த

குறிப்புமொழி,

சொ

செய்த

வர்மனத்தைக் கூறவே, இனம்பற்றி ஏற்போர் மனமுங் கொள்ளப்படும்.
அற்றாகலினன்றே மறுத்தற்கட் புந்தியிற்டெர் துபோச்கதெனப் பொது
வலையானெடுத்தோதி விடுத்ததூஉமென்க,
(௨0)

தானஞ்செய்பொருடரிக்கோர்செய்கவர்கக்கசெய்தி
யூனம்பின்னுநவேகாண்டும்பலமுவிப்பான் வேண்டு
மீனமில்செய்தியீசனிடும்பணியிவைநாஞ்செய்கா
அனங்கள
திக நொக்கிறுகாவிப்பனவினைநோய் £7.
எ-ு,

அற்றேல்,

அவ்வச்செய்தி

௮வ்வச்செயப்படுபொருளிற்

இடந்து பின்னர்ப் பயன்றருமெனக் கோடுமெனின்,--செயப்படுபொரு
ண்முதலியவனைத்தும் நிலைபேறினை
றிக் கெட்டொழிவனவேயாகலான்,
நில்பேறுடையனாய்ப் பயன்றரு முதற்கடவுள் வேறு வேண்டப்படும்.

| அற்சேல், 'முதற்கடவுள் பயன்றருகற்தியைபென்னையெனின்,--முயற்
சி.பாவது முன்னைவினை அனுபவிச்தற்பொருட்டுத் தரப்படுமுதல்வனதே ':
வல்வீனையாகலான், அதனை நாமாக மூனைத்துநின்று செய்தால் அது இர்
அ கச்பொருட்டு அச்செய்தியானாய பாவபுண்ணியங்களையறிந்து அவை இர்.1
ஷி
த
பயன்றருதல் அவ்வேவுவானுக்குக் கடப்பாடென்பதாம்,
|

1

நட்டு

இரண்டா

தானஞ்செய்பொருளென்றது
ய்தி ஈசனிடும்பணியென்றற்குப்

|

ப சூத்திரம்.

௭௫

உபலக்கணம்.

ட

ட்

அற்றேல் இச்செ

பிரமாணமென்னையெனின்,

அத

டுதற்கன்றே வருஞ்செய்யுளெழுச்ததென்பது,

காட்

(௨௧)

உலகுடல்கரணங்காலமுஅபலநீய இசெய்தி

' பலவிவைகொண்கென்மம்பண்ணுவஅண்பதானா
ஹ்
எல
நவ்வி உ
த்த
'தலகிலாவறிவனாணையணை
த்இடுமருளினாலே
எ-ு.

வினைமுதற்காரகமாயெவுயிர ஏனையேழு காரகங்களுந் தனக்

குத் துணையாகக்கொண்டு வீனைகளையீட்டலும் அகர்சலமுடைத்சென்
பது எல்லார்க்குமொப்ப முடிந்தமையின், உயிரையின்றி யமைந்து ன்

ழிற்படமாட்டாத சடமாகிய ௮க்காரகங்களாதல் அவற்றையின்றி யறி
யமாட்டாத இற்றறிவுடைய அவ்வுயிராதல் தாமே கூடமாட்டாமையிற்
_ பாரிசேடவளவையானே சதந்திரவறிவனாகய முதல்வனே தனதாணை
யாயெ திருவருளால் அவற்றையவ்வவுயிர்க்குப் பொருத்திச் செய்விப்

பனென்பது டட
மென்பதாம்.
அ

ர

கலன். ௮ச்செயலெல்லாம்
்
ல்ல

ஈண்டு உலகென்றத உயிர்களை.

இரண்டு

காரகங்களையும்

௮அவன்பணியேயா

பதியே வென்பது குறிப்பெச்சம்.
இன்னதற்காக இது பயனாகவென்னும்

நியதியென்பதனாற்

நழீஇயினார்.

பண்ணுவ

அண்பதென்னுமொருமைகள்
அத்தொழின்மேனின்றன.
அற்றேல்
அப்பணி நானங்களதிகமாமாறு யாங்ஙகனமெனின், ௮௮ வருஞ்செய்
யளிந் பெறப்படும்,
(௨௨)

ஒழுக்கமன்பருளாசாரமுபசாரமுறவுசீலம்
வழுக்கிலாத்தவந்தானங்கள்வந்தித்தல்வணங்கல்வாய்மை
யழுக்கலாத்தறவடக்கமநறிவொடர்ச்சித்தலாதி
' யிழுக்கலாவறங்களானாலிரங்குவான்பணியறங்கள்.
|

-ு.

ஒழுக்கமுதலிய பதினாறும் மற்றுமவைபோல்வனவுமாயெ
னத பணியாகய அம்மு(க
ன் ஒருவனுக்குளவாயின் ட
கவ்
ற்சி
அறமாய்
மூடியமென்பதாம்,
C

பட

ட

ல் ௭௬

.

சிவஞான சித்தியார்,

ப.

he

வ

தீமைகள்
வில்வ த்க் மறுதலைத்த
எனவே, இவ்வொறு
ஒருவனுக்குளவாயின், அம்முயற்சி பாவமாய் முடியுமென்பதூஉம் பெற்
ரூம். ஒழுக்கமென்றது ஈண்டு உலகத்தோடொட்டவொழுகுதலை, ஈண்
டுத் அறவென்றது எல்லாநிலையினுஞ் சேறற்குரிய பிறர்மனைவிழையா
மை வரைவின்மகளிர்விழையாமை முதலிய ஆண்டகைமையேயென்
றுணர்த்துவார், அழுக்லொவென விசேடி த்தார். அறிவாவது தக்கன
வும் தகாதனவும் பகுத்தறிதல். இனமலர் கையிற்கொண்டங் இச்டுத்த
தெய்வம் போற்றியென முன் வருதலின், ஈண்டு வந்தித்தல் வணங்கல்
அர்ச்சத்தலென்பன தன்னின் மூத்தார்மாட்டுச் செய்வனவற்றையெ
னக்சொள்க.

ஒடு

எண்ணின்கண் வந்தது,

இவ்வொழுக்க

முதலிய

வெல்லாம் இயமநியமமென்னும் இருவகையுளடங்கி அறஞ்செய்வார்க்
கெல்லாம் பொதுவகையான் வேண்டப்படுமங்கமாகலின் இவற்றை வே

(௨௩)

நெடுத்தோதினார்,

|

பனமதுகினையவாக்குவழு த்தமர்திரங்கள்சொல்ல
வினமலர்கையிற்கொண்ட ங்கிச்சித்ததெய்வம்போற்றிச்

Gh
#77

சினமுதலகற்றிவாழுஞ்செயலறமானாலியார்க்கு

| முனமொருதெய்வமெங்குஞ்செயற்குமுன்னீிலையா
மன்றே,
|
6எ-ஆ!. அவ்வொழுக்கமுதலிய நன்மைகளையுடையனாய் அவற்றை
| மறுதலைத்த இமைகளை நீக்கியொழமுகுவானொருவனுக்குத் தன் கருத்திற்
| கயைக்ததொரு கடவுள மனமொழிமெய்களான்] வழிபட்டு வாழுஞ் செ
யலாகிய

அறமுமுளதாயின்,

முன்னைப்பழம்பொருட்கு

மூன்னைப்பழம்

பொருளாடிய சிவபிரானே அத்தெய்வத்தினிடமாக நின்று அச்செயலை
யேற்றுக்கொண்டு பயனுதவுமென்பதாம்,

|.

போற்றி வாமுஞ்செயலெனவியையும். அகற்றியென்ப்து பெயர்.
|அகற்றிக்கென்னு நான்௧னாருபு விகாரத்தாற் றொக்கது, சனமுதலகற்
அதல் கூறவே, ஒழுக்க முதலியனவுடைமை பெற்றாம், மேற்கூறிய
வொழுக்க முதலிய வங்கங்கட்கு ஈண்டுச் கூறியவறம் அங்யொகலின்
உடனெடுத்தோதினார். அறறேல், வழிபட்டார்க்கு வழிபடப்பட்ட அவ்
ுவத்தெய்வமே பயன் கொடுக்குமென்றாற்படும் இழுக்கென்னையென்பா

ட்
ரை நோக்கியெழுந்தது வருஞ் செய்யுளென்பது.
வ்

KOE)
Pr
௩

(௨௪)

லு தத

இரண்டாஞ் சூத்திரம்,

மம்

'யாதொருதெய்வங்கொண்டீரத்தெய்வமாகியாங்கே
மாதொருபாகனார்தாம்வருவர்மற்றத்தெய்வங்கள்

வேதனைப்படுமிறக்கும்பிறக்குமேல்வினையுஞ்செய்யு
மாதலாணவையிலா தானறிந்தருள்செய்வனன்றே.
நால்வகை யோனியுள் 'ஒருயோனிவாய்ப்பட்டுப் பிறப்
பன யாவை அவையெல்லாஞ் வேவர்க்கம், அவ்வாறு பிறத்தலில்லது
யாது அது பதிப்பொருளென்னு மிதுவொன்றே ஏனைச்செயல்களான்
வேற்றுமையறிய வாராத வவ்விரண்டற்குந் தம்முள் வேற்றுமையறிய
நிற்பதாகலின், ஏனைத் தேவரெல்லாம் அங்ஙனம் பிறந்திறத்தல் கேட்கப்
படுதலானும், திவனுக்கஃதுண்டென்பது யாண்டானுங் கேட்கப்படா
மையானும், சவணொருவனே வீனைவயத்தனாதலின்றி அவ்வத்தேவரிட
1 மாக நின்று உயிர்கட்கு அவற்றையறிந்து கூட்டவல் லவன்; ஏனைத்தே |
வர் அது செய்யமாட்டா௫ரன்பது தானே போதருமென்பதாம்,
எ-.து.

மற்று வினைமாற்று,

பொதுவகையானேடுத்துக் காட்டிச் இறப்பு

வகையாற் கூறினாராகலிற் பால்வமுவின்மையுணர்க. -அ௮ற்றேல் ஒருவ
“ரை வழிபட மற்றொருவர் பயன் கொடுத்தல் உலகத்திற் கண்டி லமென்
.
(௨௫)
பாரை நோக்கி அது காட்டுதற்கெழுந்தது வருஞ்செய்யுளென்பது

இங்குகாஞ்லைர்க்குப்பூசையியற்தினாலிவர்களோவற்
தங்குவான்தருவாரன்றேலத்தெய்வமத்தனைக்கா
ணெங்கும்வாழ்தெய்வமெல்லாமிறைவனாணையினானித்ப
தங்குகாஞ்செய்யுஞ்செய்திக்காணைவைப்பாலளிப்பன்.
எ-து.

பசுப் பார்ப்பார் தந்தை தாய் முதலாயினாரை இம்மைக்

கண் வழிபட்டார்க்கு அ௮ஃதறிந்து மறுமைக்கட் பயன்றருங்கடவுள் வே
றென்பது எல்லார்க்குமொப்ப முடிந்தமையின் ஈண்டுமவ்வாறாசல்மை
யும். அற்றேல் தம்மை வழிபட்டார்க்கு அவ்வத்தேவரே எதிர்தோன்றி !
நின்று பயன் கொடுத்தாரெனவும் ஆண்டாண்டுக் கேட்கப்படுதலின் அவ
ருமதற்கு வல்லுவர்போலுமென மலையற்க: அரசனாணேயே அமைச்சர்
முதலாயினர்மாட்டு நின்று பிறர்க்களிக்குமாறுபோல, முதல்வனே தனந
வ ஒணையைத் தன்னேவல்வழி நிற்கும் அவ்வக்கடவளர்மாட்டு வைத்தப்
நந்தி

|

ப்

ட
7

ட
௮அலப
ர

மரமே

|
சிவஞான

oA

ஒத

ச௫த்தியார்.

|:

1
பயன்கொடுப்பன்;

அவ்வாறன்றித் தாமே வினைத்அடக்டற்பட்டுப் பரதம் .
திரராய் நிற்குமக்கடவுளர் பிறர்க்குப் பயன் கொடுக்குமாறு யாண்டைய
தென்பதாம்.

அற்றேல். அவ்வக்கடவுளர்மாட்டுச் செய்யும் வழிபாடுஞ் சிவபிரா
னே ஏற்றுக்கொண்டு பயனளிப்பயிற் பசுபுண்ணியமுஞ் சிவபுண்ணி.
யமாவான்

செல் லம்போலமெனின்,

பசுபுண்ணியஞ்

சிவபுண்ணிய

மெனப் பாகுபட்டது செய்வோர் கருத்துவகையானன்றிக் கொள்வோர்
கருத்துவகையானன்றாகலாற் செல்லாதென விடுக்க, நிற்பதென்னுமொ

ருமை அத்தொழின்மேனின்றத. இவை நான்கு செய்யுளானும், ஈசனி
டும்பணி நாஞ்செய்தலான் நூனங்களதிகமாமாறும்

விக்குமாறும் பொதுவகையானுஞ்
தப்பட்டன.

இணி அவை

கின்றார்.

அவை

சிறப்புவகையானும்

நூனங்களதிகமா

நோக்இ நுகர்

தெரித்துணர்த்

தற்கட்படும் விசேடங் கூறு
பி

(௨௬)

காண்பவன்சிவனேயானாலவனடிக்கன்புசெய்கை
மாண்பறமரனறன்பாதமறந்துசெயறங்களெல்லாம்
வீண்செயலிறைவன்சொன்னவிதியறம்விருப்பொன்றில்லான்
பூண்டனன்வேண்டல்செய்யும்பூசனைபுரிக்த கொள்ளே.
6-து.

இத்துணையுங்

கூறியவாற்றால் ஏனைக்

கடவுளர்மாட்டுச்

செய்யும் வழிபாடுகளையும் ஏற்றுக்கொண்டளிப்பவன் சிவபிரானென்பது
பெறப்படவே, அவனை வழிபடுதலே ஈல்லதோரறம், அவனையன் றிச். செ
ய்வனவெல்லாம் வீணென்பது போதருதலானும், புண்ணியமாவத வே
தாகமங்களின்
அவ்விறைவனான் விதிக்கப்படும் விதியாகலானும், ஒன்
றினும் விருப்பிலனா£யும் உயிர்கண்மாட்டுக் கருணைபூண்டு வீருப்பஞ்செ
ப்யுமவ்விறைவன்
திருவடிப்பூசனையே ஒருதலையாகச் செய்யற்பாற்
நென்பதாம்.
ட,

இல்லான் பூண்டனனென்பன முற்றெச்சங்கள்.
சிறப்பும்மை
தகர ் விகாரத்தாற் றொக்கது. அற்றேல், வாக்குமனா£த கோசரமாயெ இறை
வன் திருமேனி கொண்டருளியவழியுஞ் சத்கதத் துவ புவனத்தினன்றி
7733்
ஈண்டு வைகுதலின்மையின், அவனையிீண்டுள்ளார் எங்ஙனங் கண்டு LA
ஸி
க்குமாறெனி
ன், ௮ஃதுணர்த்துதற்கெழுகந்தது வருஞ்செய்யுளென்ப து,
AN
[3
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ஸ்|

லு

ர வைகை

ல

x

(க்

ன ல அவிட்ட

|

இரண்டாஞ

S|

சூத்திரம்.

6௯ |

224.

தாபரசங்கமகங்களென்றிரண்டுருவினின்்று

ழ்

மாபரன்பூசைகொண்டுமன்னுயிரக்கருளைவைப்ப

த
NAS

உழ,
2747

னீபரன்மன்னைநெஞ்சினினைவையேனிறைக்தபூசை
யாய் ரம்பொருளைநாளுமர்ச்சநீயன்புசெய்தே,
552-628.

௭-அ. ததக
யும் ப

ர்கள் en

தல்குக்க் அணை

புதத்தே இருக்

அலததிர்தல்விடங்களின் டக்

வென்பதாம்.

2௪4௩3...
தீ.தாசமம rf

(௨௮)

அ/ரனடி.க்கன்பர்செய்யும்பாவமுமறமதாகும்

பரனடிக்கன்பிலாகார்புண்ணியம்பாவமாகும்
வாமுடைத்தக்கன்செய்தமாவேள்விலிமையாகி
ஈரரினிற்பாலன்செய்கபாககரன்மையாய்தக்தே,
க-து. அறம்பாவங்கள் பயன்றருவது கொள்வாரது
வன்மை
| மென்மைபற்றியன் றிச் செய்வாரது வன்மைமென்மைபற்றியாதல் செ
ய்வ்னைகளது வன்மை மென்மைபத் றியாதலன்றென்பதற்கு உடம்பா
ட்டினுமெதிர்மறையினுக் தக்கனுந் தீண்டீசராயனாராமே சான்றாகலா
னும் சிவபிரானையே அர்ச்சிக சத்பாத்நென்பதாம். mp

இவை
| கட்படும்

மூன்று செய்யுளானும் நானங்களதஇிகநோக்கு அசர்வித்தற்

விசேடங்

கூறப்பட்டது,

இத்துணையும்

| பற்றியாசங்இத்
அப் டரிகரித்த இருவீனைகளதியல்பு
!

|

மீமாஞ்சகர்

மதம்

கூறுமுகத்தானும்,

அவை இரைபணியாமாறு கூறுமுகத்கானும்,
அவற்றை
7 கூறுமுகத்தானும், அவை ட்டி ற

நாஞ்செய்யமா
கன் மே

மருவிடா வடி.வுங்கன்ம பலங்களு மறுமைக்கண்ணே என்றதனை வலி
யுறுததியவாறு, இணித் தரணியொடுக ராபதிபோலென்ற உ௨மைப்பொ
ருளைத்

தெரித்துணர்த்துன்றார்,

(௨௯)

மறைகளிசன்சொலச்சொல்வழிவாராவுயிரைவைக்குஞ்
கிறைகண்மாநிரயமிட்ட பணிசெய்வோர்செல்வத் தோடு
முஜையுமாபதிகளூம்பருலகங்கள் யோனிக்கெல்லா
இ
க
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ரபனைினுளில்பசற்வக்சலியைவு A:
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௮௭கடன்
அலை.
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கல்ல
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ட

சிவஞான அத்தியார்.
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எ.து,

மேற் கூறியவாற்றான் இருவினை முதலாயின அழிவெய்

ானே ஏற்றுக் கோ
- துவனவாகலானும் இதம$ூதங்களெல்லாஞ் சிவபிர
அதவ
ன்பத போந்தது,
டலானும், அவனேயின்பத்தனுன்பங்களீவனெ
ழி
ய
்மொ
ருளி
வாய
் கற்பித்த

'| ன்றியும்,

வேதாகமங்களசவ

சிவபிரான

|

|
|

ி்டு
டொருட
சற்ப
்
ரைத் தணத்
(| யே, ஈரகமாவது அம்மொழிவழி ஈடவாதா
அம்மொ
்கவுலகமாவது
அவனாலமைக்கப்பட்ட இறைக்களமே, தறக
அவனாலமைக்கப்பட்ட
வாழ்வித்தந்பொருட்டு
ழிவழி நடப்போரை
சத் '
கோனகரமேயாகலானும் உயிர்கட்கு இன்பத்துன்பங்கள் ௮வனாலா
பாலனவேயென்பதாம்.

இயைவதென்னுமொருமை

அத்தொழின்மேனின்றஅ.

(௩௦)

அ ணையாலவனிமன்னனருமறைமுறைசெய்யாரை

யாணையிற்றண்ட ஞ்செய்துமருஞ்சிஹையிட்டும்வைப்ப
னாணையின்வழிசெல் வோருக்கரும்பதிசெல்வநல்கி
யாணையும்வைப்பனெங்குமாணை யேயாணையேகாண்.

|

மொழீல ழி
எ-.து, உலகத்து வேந்தர் ஆணையாநீ கிளந்த தமது
றைக்களப்படவும் வைப்பர், அம்மொழிவழி
நடவாதாரை ஒறுத்துச்
சர்
நடப்போரை வாழ்வித்துத் தங்ழேதிகாரமுஞ் செய்யவைப்பர்; அமைச்
முதலாயினார்மாட்ட அவ்வாறு சாணப்படுமாணையும் அவ்வேந்தரதாணை

யேயாம்.

அதுபோல

முதல்வன்மரட்டுங்

கண்டுகொள்கவென்பதாம்.

ஈண்டு மறையென்றது மொழிமாத்திரையையுணர்த்தி நின்றது,
இஃது ஒட்
ஏகாரம் “முன்னையது தேற்றம், பின்னையது அசைநிலை...
|
டென்னுமலங்காரம். அற்றேல், அரசனாணை வேறுள்வழி இறைவனாணை
அல்துணர்த்துத
ரோக்
யே யாண்டுமென்றல் செல்லாதென்பாரை
ற்கெழுந்தது வருஞ் செய்யுளென்பது,
(௩௧)

ர
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சனுஞ்செய்வசேனருள்வழியரும்பாவங்க

, டரையுளோர்செய்யித்தியகண்டலின்வைக்துத்தண்டத்

துரைசெய் து£ர்ப்பன்பின்புசொல்வழிநடப்பர்தாயோர

னை

்சரயமுஞ்சேராரக்தகிரயமுன்னீர்மையிகாம்.
ற, வ)

எ-து.

அரச தண்டம் வைச்சது,

தற்பொருட்டாகலானும்,

நரகதண்டம் வாராமற்

ஈரகதண்டத்தை

|

௮௧

சூத்திரம்.

இரண்டாஞ்

பாதுகாத்

|

அறிவுறுத்தத்பொருட்டாக

லானும், அவ்வரசனாணையும் முதல்வனாணையின் வழித்தாவதன்றிச் சுத

ந்திரமன்றெனபகாம்,
க்கிய

|
| பாவஞ்செய்யிற் றண்டலின் வைத்துத தண்டத்துரைசெய்து தீர்ப்
பன் நிரயமுன்னீர்மையிதாமெனவே, புண்ணியஞ் செய்யின் அதற்கு
ெ
| ரிய வரிசையின் வைத் அத்தீர்ப்பன் அந்தத்திறக்கமுன்னீர்மை மிதாம
சிறப்பு. தண்டத்து
ன்பதூஉம் பெற்றாம். நிரயமுமென்னுமும்மை
செய்யின் இத்துணையினன்றி இன்
ரைசெய்தலாவது மேலும் பாவ'ஞ்

னுங் கொடிதாகச் செய்வலென

அத்தண்டத்தையெடுத்துச்

ட்.

சொல்லி

சாரியையுள்வழிக் தன்னுருபு நிலையாது வருதல் இலே
அச்சுறுத்தல்.
மோனையெழுத்துச்கேத்பத் தண்டமாகிய தரையைச் |
சாற் கொள்க.
செய்தெனினுமமையும். . துரை மிகுதிட்பாட; ௮து என்னுடைய து
முன்னீர்மை ஏதுட்பெயரோ
ரைமாண்டவாபாடி.?? என்பதனானுமறிக.
டு முடிந்த வினைத்தொகை. நீர்மையுடையதனை நீர்மையென்றுபசரித் |
தார், இவைமூன்று செய்யுளானும் தராபதிபோல்த் தருமாறு தெரித்
அற்றேல், பாவமாத்திரையேயன்றிப் புண்ணியத்
துக் கூறப்பட்டது.
| தையும் தீர்த்தலெற்றுக்கெனின், ௮து மூன்னர்க் கூறப்படும், (௩௨)

|

அருளினானரைத்த.நூலின்வமிவாராததன்மஞ்செய்யி
னிருளுலாகிரயத்அன்பத்திட்டிரும்பாவந்தீர்ப்பன்
பொருளுலாஞ்சுவர்க்கமாதிபோகத்தாற்புணியந்தீர்ப்பன்
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மருளூலாமலங்கடீர்க்குமருந்திவைவயித் தியனாகன்.
எ-து.

1

ட்ட

வேதாகமநூல்வழி நில்லாமை பாவம்; தூல்வழி நின்று அருள்

வழி நில்லாமை புண்ணியம். இரண்டும் உயிர்க்கு நோயாகலான் அவ
ற்றுற் பந்தமுராமைப்பொருட்டுச் சிவயிரானாயெ வைத்தியன் இன்பச்த
ன்பங்களாகய.

மருந்தை

வருத்திடும்பிணிகடப்பிற்றப்பியவழியுஞ்செய்யக்
தீர்ப்ப
இருத்இினன்மருர் அசெய்யா தஅம்பிணிசென்அந்

A

; ப்:

்தரப்பன்:
ரைத்கதாத்வெலுமின்னேயுஅல்சன்மமூட்டிசக
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(௩௩)

தர்வ
ப

1

நுகர்விப்பனென்பதாம்.

|
இஃது ஏகதேசவுருவகம்.
மருத்துவனுரைத்த_ நாலின்வழிவரிற்பிணிகள்வாரா

|

|

+

ழி
பி.

| ௮௨

சிவஞான

ீத்தியார்.

௭-த. வாகடநூல்வழி யொழுகாது தப்பியவழியொழுக ௮ங்ங
னமான்மிகத்தானும். பெளதிகத்தானும் வரும் பிணிகளை அதற்குத் தக்க
மருந்துகளை தீ திருத்தியும், தப்பியவழியொழுசாதிருப்பவும் தைவிகத்தா
ன் வரும் பிணிகளை அவற்றிற்குத் தக்க உபாயங்களிலே செலுத்தியும்,
தீர்த்திடுவன் மருத்துவன், இவ்வாறே, சிவபிரானும் உயிர்கட்கு வரும்
இருவீனையைப் பலதிறத்தானு மூட்டித்உ
லு

மேஓருவகஞ்
ழியுமென்றவும்மை

செய்ததனைத் தெரித்தணர்த்கயெவா ற. 'தப்பியவ
இழிவுறெப்பின்சண் வர்தது,

திருத்தினனென்பது

முற்றெச்சம்,
ஈன்மருக்தென்பதூஉம் பாடம். சென்றும் உம்மை இறந்
| தீது தழீஇயிற்று, சென்றுமென்புழி விவ்விகுதி விகாரத்தாற் ஜொக்கது;
“குழ பொன்றிக் குற்றமு மாங்கே தரும்? என்றாற்போல.
அவற்றிற்
_குத்தக்கவுபாயங்களிலேயென்பது அவாய்நிலையான் வந்தது.
அவ்வு
பாயங்களாவன தானம் பூசை யேரமமுதலாயின.
செய்யாதென்னு
மெதிர்மறை செயவெனெச்சத்திரிபு.
அற்றாயினும், அனபநுகர்ச்சி
யேயன்றி இன்பநுகர்ச்சியும் மரும்தோடொக்குமாறு யாங்கன மென்

பாரை நோச்இ ௮ஃதுணர்த்துதற்கெழுக்கது

2௪

3(2-39

அணைய
அடி
முயல்க
ற்.
கய
டடம

வருஞ் செய்யுளென்பது,

மண்ணுளேசலவியாதிமரு த்துவனரு தீதியோடுந்
திண்ணமாயஅுக்துக்கறித்தர்த்திஞ்லெரோயெல்லாங்
கண்ணியகட்டி பாலுங்கலர்துடன்கொடுத்துத்தர்ப்ப
னண்ணஅமின்பத்அன்பமருத்தியேவினையஅப்பன்.
எ-து. அவ்வந்ரோய்கட்கேற்ப மருத்துவன்
கையும் மருந்தாதல் உலகத்துக் காணப்படுதலின்,

வனுகர்விக்கு

மின்பத்துன்பமிரண்டும்

மா

செய்யுமிருவேறுவ
அவ்வாறே முதல்

வ் கொள்க

வென்பதாம்,

இவை

மூன்று செய்யுளானுந் தாணிபோல்த் தருமாறு தெரித்துக்கூ

| றப்பட்ட,
இனி, அண்ணலருத்தமவ்வின்பத் துன்பங்களை உயிரரும்
அமுறைமை எவ்வாறென்பார்க்கு இன்பக்தன்பத்
இவ்வுயிர் பிறந்திற
ந்து த்
கூ அகன்றார்.
(௩௫)

|
220940

மலத்.

நந

இரண்டாஞ் சூத்திரம்.

ல் |

பூதனாசரீரம்போனாற்புரியட்டரூபம்தானே
யாதனாசர்ரமாகியின்பத்துன்பங்களெல்லா

நாதனாராணையுய்க்ககரகொசெவர்க்கந்துய்க்

துத்

இதிலாவணுவாயோணிசேர்ச்திடுஞ்வேனெல்லாம்.
௭-௮.

இத்தூலவுடம்பு கழிச்தவழித் பல்ல! ப

| பெற்றுள்ளதா

மித

நிலை

ய 'குக்குமவுடம்பினின் றம் அவ்வினைப்பயன்களை அனு.

பவித்தற்குரிய வெவ்வேறுடம்புகளுளவா

தலான், உயிர்களவ்வடம்போடு

நாதனாராணை செலுத்தச் சென்று அறக்கநிரயத் இன்பத்துன்பங்களை
நுகர்ந்து பின்பு அவ்வினைச்சேடமனுபவித்தற்பொருட்டுச் குக்குமவுடம்
ட்ப. நிலத்திற் சென்று .கருப்பாசயத்தைத் தலைப்படுமென்பதாம்.
யென்பது காரியகாரணப் பொருள்பற்றி வருஞ் செயவெனெ
ச்சத்திரிபு. பொன்விலங்குபோறலின் அறக்கவுடம்பையும் யாதனாச
| ரீரமென்றார்.

நிலவுலகத்து

வரும்போது அணுவாயோனி'

சேர்ர்திடு

மெனவே, தறக்கநிரயங்களிற் செல்லும்போதும்
யாதனாசரீரத்தைப்
பற்றியே செல்லுமென்பது பெற்றாம்,
ம்.
இங்ங்னம் பூதனசைரிரம் போன

வழி யாதனாசரீரத்தைப் பற்அதற்கும்யாதனாசரீரம் போனவழிப் பூதனா
சரீரத்தைப் பத்றுதற்கும்

காலமிடையீடில்லைபோலுமெனின்,

ணர்த்துதற்கன்றே வருஞ் செய்யுளெழுர்ததென்பது.

அஃது

(௩௬)

உடல்விடாயோனிபற்றியுதிப்பினுமுதிக்குமொன்றிற்
படாவருஅறும்பாவக்காற்பாடாணம்போற்கிடந்து
கடனதாங்காலஞ்சென்றாற்கடுநரகதனில்வீழ்ந்தங்
கிடருஅ முருவங்கன்மத்தளவினிலெடுக்குமன்றே.
எ-து. அவ்வவ்வினைகளத வன்மைமென்மைகட்கேற்பப் பூதனா
சரீரம் போயவாறே யாதனாசரீரத்தையெடாது. மற்றுமோர் பூதனாசரீர
ததை யெடுத்தலுமுண்டு; யாதனாசரீரம் போயவாறே பூதனாசரீரமெடர
அ மற்றுமோர் யாதனாசரீரத்தை யெடுச்சலுமுண்டு, இவையெல்லாம்
இடைவிடாது

|

உம்மை

நிகழ்தலுமுண்டு, இடைவிட்டுநிகம்தலஓுமுண்டென்பதாம்.

எதிரது

தழீஇயது,

றிப் கமல்
ர

ஆ

ட்ட னை
டட

ல்லை

பாவப்பயன்

பெறப்படும்,

கூறவே,

அற்றேல்

கக

இறந்கவ

த

ன
ட்

[ச

(த்

பேட
சிவஞான

| ௮௫

:

சத்தியார்.

்தவை
யிர் தானே மீளப் பிறக்குமெனின்,-— உடம்பு மூதலியனவு மிறந
தானே'மீளத்தோன்றுமெனல் வேண்டும்; அஃதின்மையின், அதவுமில்
லயெனக் இரீடாப்பிரமவாதி முதலியோர் கூறுங் கூற்றையாசங்தித்து
(௩௭)
உவமைமுகத்தாற் பரிகரித்தற்கெழுக்தது வருஞ்செய்யுளென்பது.

பன்னகமண்டசங்கள்பரகாயந்தன்னிற்பாய்வோர்

துன்னுகோன் முட்டையாக்கைதுறந்துசெல்வதுவேபோல
வுன்னியவுயிர்கலேவுடல்விட்வொனினூடு

மன்னிடுனவுமாறிக்கனவினைமருவுமாபோல்.

எ-.து. முன்னைத் தோன்முதலியவற்றை விட்டுச் சென்று மற
ருன்றனைப் பற்றும் பாம்புமுதலியனபோல, உயிர்களும் முன்னுடம்பு
விட்டு வானெறிச் சென்று மற்றோருடம்பினிலைபெறும்,

் நிக் கனவுணர்வைத் தலைப்பமொறுபோ

கனவுணர்வு மா

லறிவுவேறுபட்டென்பதாம்.

அறிவுவேறபட்டென்ப த
சென்றென்பது சொல்லெச்சம்.
பன்னக
்பன்.
. அகுபெயர
நனவுகனவென
அவாய்நிலையான் வந்தது.

இடமும்
முதலிய நான்கும் தான்வேரறாதலின்றியுர் தன்னுடலும்
அச்சும் அறிவும் வேளூதற்கும் முறையே யுவமையாயின. இவைமூ

ன்று செய்யுளானும் இவ்வுயிர் பிறந்திறந்து வருவதுபோவதாமாறுவ
இவ்வாறு இருவீனையென்னையென்பது முதற்
குத்துக் கூறப்பட்டது.

பன்னகமண்டசமென்பதீரூகக்

இடந்த முப்பத்துசான்கு

செய்யுளும்,

் பொருள்
கூறிய
் இருவினையின்பத்துன்பத்தென்னு மேலைச்செய்யுளிற

| கன அவ்வமதம்பற்றி யாசங்கித்துப் பரிகரித்து வலியுறுத்தி
் | கூறினவெனக் காண்க,

வகுத்துக்
(௩௮)

கன்மமோடதன்மமாகிக்கானிருபயனுந்தந்து
நன்மைதிமையினுமின்பக்தன்பினுநாடிக்காண

முன்னமேயான்மாவின்றன்மும்மலத்தொன்றதாகிக்
கன்மமுமூலங்காட்டிக்காமியமலமாய்கிறகும்.
1- த்.

டு

ம

இத துணையுங்

கூறியவாற்றாற்

போர்த' சன்மமெனப்படு

|

ர
செய்யப்படுதலின் அறம்பாவமென் நிருவகைத்தாய்
சளக்கு]
ளாகிய
ந.
இருவகைக்குமுரிய பயன்றருதலாற் செயப்படுபொரு

வது,

சதசத்தாற்

க.
ய்

க]

6

இரண்டாஞ்

சூத்திரம்.

மூதற்காரணமுண்டென்பது காட்டிக் சான்மியமலமெனப்பட்டுப்

“௮௫ 1
பந்த

மூறுத்து தலொப்புமையான் மும்மலத்துளொன்றென உடன்வைக்தெ
லானும் அனுமித்தறியு
ண்ணப்பட்டுக் காரணவேதுவானுங் காறி
மாறு நிற்குமென்பதாம்,

கற் பயன் ரூராமையின்,
மூலகன்மங் காரியமாய்ப் A
உம்மை சிறப்பு.
ஏனையபோல வேறு வைத்தெண்ணப்படாதாயிற்று,
(௩௯)
கான்மியம் காமியமென மரீஇயித்று.

டன
,
இருவினையநாதியாதியியற்றலானுகர்வாலந்தம்

வருமலஞ்சார்ந்அமாயாவுருவுகண்மரு வியார்த்துத்

தருசெயன்முறைமையாலேதான்பலபேகங்காட்டி
யருவதாய்கின்றரன்றனாணையினமர்க்துசெல்அம்,
எ-அு. அவ்வினைதான நாசோற்பத்தி பண்ணப்பட்டுச் சந்தானமா
ய் வருதலாற் காரியப்பிரபஞ்சம்போல் ஆதியந் கமுடைத்தாயும் பிரவாகா
நாதியாய் ஏனையிரு மலங்களின் காரியங்களோடு கூடி. உயிரைப் பந்
தித்துத் தனது காரியவேறுபாட்டிற்கேற்ப அவ்வுயிர்க்குப் பலவேறுவ
நின்று இறை
கைப்பட்ட யோனிகளைத் தோற்றுவித்துச் டட
வனாணையினடக்குமென்ப தாம்.

அரன் றனாணையினமர்ந்துசெல்ஓமென்றது மூடிீந்தது முடித்தல்.
இவை இரண்டு செய்யுளானும் ௮வ்விருவீனையின் சொரூபம் இதுவென
(௪௦)
பது கூறப்பட்டது.
சங்கமந்தாபரங்கடக்தங்கன்மத்துக்கடோ
வங்குருயோனிமாஅமச்சுமாறா இங்கென்னி
னிங்குமானுடரியற்றும்புண் ணியகத்தின்பவிட்ட
மங்குவான்சுரர்களாயோரநரர்களாயருந்தவாரோ.

எ- த, வினைக்டோக அவ்வவுயிரவ்வவ்யொனியின் மாறிப்பிறத்த
உ
அச்சமாறி மற்றொரு யோனியிற் ளர்
க
சன்மநுகர்ச்சியாமாறு
\\

யாங்ஙன மென்பதாம்,

(வத

|

ட்௮௭
i

|

|

சிவஞான சித்தியார்.

॥9

நரர்களாய்க்துப்ப்பரென்னினராபதிசுரருலோகஞ்
சுரர்களாய்த்துப்ப்பரென்னிம்சொன்னவச்சழியுமாகுஞ்

| சுராகளாய்ப்பலன்கடுய்த்அத்தாமிங்குத்தோன்அம்போது

ஈரர்களாய்ப்பிறப்பாஞாலக்கமரராய்கண்ணிடாரே.
௭-௮.

கன்மறுகர்ச்சிக்கண்

இம்மைமறுமைகளது

இயல்பறிய

ட்

| வல்லார்க்கு அச்சுமாறுதலண்மை இனிது வீளக்குமென பதாம்.

அுற்றேல், நரர்வடி வுமுதலாயின சுரர்வடி வமுதலீயனவாய் வேறு
.படும்வழியும் அவ்வவாகாரம் மாறுதலில்லையெனக் கொள்வார்க்கு அது
பற்றியிமுக்கென்னையென்பாரை நோக்கி வேறுமெடுத்துச் காட்டுதற்கெ
முந்தது வருஞ் செய்யுளென்ப
௧,
(௪௨)

வண்கெளாகிமாறுமயிர்க்குட்டிமற்றோசெந்துப்

பண்டையவுருவர்கானேவேட்டுவளாய்ப்பிறக்குங்
கண்டுகொள்யோனியெல்லாங்கன்மத்தான்மானுமென்றே.
கொண்டனசமயமெல்லாமிச்சொனீகொண்ட
தெங்கே.
எ௭-து.

இம்மையிலும்

வண்டுமு தலியன

அச்சுமாறுதல் சண்கூடா

யறியக்டெத்தலானும், இஃதெல்லாச் சமயநூல்கட்கு மொப்பமுடிர்க
தாகலானும், ௮க்காட்சியளவையோடும் உரையளவையோடும் முரணிக்
கூறுவார் கூற்றுப் போலியென்பதாம்.

|

அற்றாயினும், வண்டுமுதவியனவற்றின் அவ்வச்சே பிரிதொன்
ரீய்ப் பரிணமிப்ப தன்றி அஃதழிர்து வேறு தோன்றுவதன்றாகலான்,
அவற்றை யீண்டெடுத்துச் காட்டுதல் அமையாதென்பாரை நோக்கி யெ

. மூர்சது வருஞ்செய்யுளென்பது,

(௪௩)

அ(கலியைகல்லகானாளரிபலபிறவியானான்
பகலவனகுலகத்திற்றோன்றிப்பாரெலாமுழுதுமாண்டு

கிகரிலாவரசனாகுஞ்லெந்இநீிலெகம்போற்றச்
சகமதிலெலிதானன்றோமாவலியாய்க்தத்தானே.
ல்

௦7-அ, அச்ச அழிச்சே மாறுதலும் ௮அகலியை

|
முதலியோர்மாட்

நனி பய
பபப
ப ்பட
| 94 கேட்கப்படுதலான்

>

இறந்த.

யாண்மெவ்வாறே தெளியப்படுமென்பதாம்.

லி

|

ப்ப

ண
இரண்டாஞ்

ர

லத
ஏ |:

சூத்திரம்,

வ ப
ரு
அ/கலியை

த

ல:
முதலியோர்க்கு அங்ஙனமாறிதஞ்
ய சாபவருள்கள £
மஹமைதன்றிக் கன்ம மாத்திரையானாயகன்ராகலான், அதுவ
ேபற்றியா
_ண்மெவ்வாறு கோடல் பொருந்தாதென்பாரை நோக்கயெழுர்தது ௨௫
2

சூ செய்யுளென்ப
து.

(௪௪)

செப்பினாய்மாற வேஅசிலர்விநியா லேகன்மால்
வைப்புஅமியோனியெல்லாமாறிவர்டிடாவிங்செஃனி
னெப்படியானுஞ்செய்திக்கிறைகரியாவனென்றே
முலபடமொழிர்தேனெல்லாமுதல்வன்றன்விதியேயாகும்.
2-து, மறைகளீசன்சொல்லென்பது முதலாக மேற்க
ூ றிப்போர் க
மையின், வினைப்பயனெனப்பட்டனவெல்லாம் முதல்வனுடைய
சாப

வருள்களேயாகலின் விசேடமின்மையான் ஓரிடத்திற் கண்ட
க யாண்டு

மொக்குமென்பதாம்.

விதியென்றது

ஈண்டுச் சாபவருள்கண்மேற்று.

செய்யுளானும் மீமாஞ்சகரிலொருசாரார்
| கரித்துத் தான்பல பேதங்காட்டியென

டஅ.

அற்றேல்

ரோக்இற்றை நோக

பற்றுதல் யாங்கனஞ்
செய்யுளென்பது,

இவையைந்து

|!

மதம்பற்றி ஆசங்இத்துப் பறி
மேற்கூறியது சாதிக்கப்பட்

நிற்குமுயிர் மற்றோரச்சனைப்

செ ல்லுமென்பாரை

நோக்கயெழுந்கது
|

வருஞ்.
(௪௫)

அவவவயோனிதோஅமவ்வவவுலகந்கோறுஞ்

செவ்விதினறிர் அகன்மஞ்சேர்ர் தடா வேன்சேரா

விவ்வகைதம்மிற்சேர்வுமிதைசெயலானாற்செய்த
வெவ்வுருவுக்தன்கன்மான்மாற் அவ்னிறை வன்றானே.

௦-7.
மாயைவினைகளைக் காரியப்படுத்தி உயிர்க்குச் சேர்த
்து
வான் இறைவனேயென்பது மேற் பாரிசேடவளவையாற் பெறப்பட்ட
மையின், ௮ஃது உயிர் முதலியவற்றின் செயலன்மை
யான் இறைவன்
செய்தவச்சை இறைவன்மாற்றுசற்கண் ஆசங்கையென்னை
யென்பதாம்.
ரி
இவ்வென்பது வகரவிற்றுப் பலவறிசொல்.
இதனான் : மேலது,
1.
னி
அற்றேல் இவ்வாறு அச்சு மாறித் தொன்தம
[த
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ல்

=

இடஅ
கட
நற
தa

த்தல்
NEO
|

கட

=|௮௮

_ ச

வு.

சீவஞான

ப

இித்தியார்.

் ப்

பிற் சற்சாரியவாதத்திற்கு

முந்தது

இழுக்காம்போலுமென்பாளை

வருஞ் செய்யுளென்பது.

நோக்கி

்

்

யெ

(௪௬)

மாறியிவ்வுருவமெல்லாம்வருவதெங்கேநின்றென்னற்
கூறியஞுக்குமத்தாமுருவெனிற்கு, ஒியொன்றென்னின்
மேவேறொருகு, றியாமாரம்விரசங்கிலியுமாகுக்
தேறுநீியொருவனாலிச்செயலெலாஞ்சிவனாலாகும்,
ஒருபொன் வெவ்வேறணிகலங்க
எ-ு, செய்வானதாற்றலான்
ஒருகுக்குமவு
ளாய்ப் பரிணமிக்குமாறுபோல, இறைவன தாற்றலான
டம்பு வெவ்வேறச்சுக்களாய்ப் பரிணமித்துத் கோன்றுதலுண்மையின்,
ஆண்டுச் சற்காரியவாதத்திற் சிமுக்கில்லையென்பதாம்.
(௪௭)

சூக்குமங்கெட்டுத்தூலர்கோன்றிடாசுக்குமத்தி
னாக்கியோருடல்கிடப்பதின்அுடலாக்குக்
தன்மைக்
கோக்கியசக்தியுண்டாயுடறருங்காலமுறறு
நீச்கிடாமரம்பின்வேரோர்நீண்மரகிகழ்கதுமாபோல்.
௭-த!. அங்ஙனஞ் சூக்குமவுடம்பினின்றும் இத்தூலவுடம்பெல்
லாம் வருவது, ஆரம் வீரசங்கிலியானாற்போல ஒன்று பிறிகொன்றா
வதுமன்று, வித்து மரமானாற்போல ஒன்று கெட்டு ஒன்று தோன்றுவ
துமன்று, மதிக்கெமுகலைகள்போல ஓன்றின்கணொன்று இடந்து தோன்
றுவ துமன்று: மற்றென்னையெனின்,--மரவேரின் மக்ரொருமரம்போல
ச். சூக்குமவுடம்பிற் நூலவுடம்புகள் சத்திரூபமாயிருக்து
தோன்றுவ
னவென்பதாம்.

சற்காரியமாதற்கட்படும் விசேடங் கூறியவாறு,
|

தியமென மரீஇயிற்று.

[004°
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7
மத்(0தேயுருவரும்வினையாலிங்கே
திப்படிசூக்கு

Jno வி்

n

00

லிஃ

| யுதித்திடாவுருவமாகவுருவருமரங்கள்வித்திற்
2
தல்
1
[2திக்கெழுகலைகள்

போலவருவதுபோவகாமே,

யோக்கியம் ஓக்
ன்

ப

|

இரண்டாஞ்

EOL
=|

சூத்திரம்.

1-௮. மர் தோன்றுதல் வித்தையின்றியமையாதவா.அபோல,
அத்தூலவுடம்பு கோன்றுதலுந். தனக்கொரு முதலில்வழிக் கூடாதெ
ன்னும் ௮ருத்தாபத்தியால் ௮ஃதுண்டென்பது அறியப்படுமென்பதாம்,
சூக்குமவுடம்புண்மைக்குப் பிரமாணங் கூறியவாறு,

ன்றுமாசங்கையை

நீச்குதத்பொருட்டு

வது போவதாமெனவுமுடன் கூறினர்.

மதிக்கெழு

ஆண்டுத் தோ

கலைகள்போல

வரு

அற்றேல், கூலவடிவுக்குக் கா

ரணம் ஐம்பெரும் பூத்மேயமையும் குக்குமவடிவு எற்றுக்கெனின்,—
அறியாது கூறினாய்; சற்காரியவாதத்தித் அலப்பொருட்குக் காரணஞ்
குக்குமமேயாவதனறிப் பிறிதில்லையெனவும், '௮ச்குக்குமவுடம்பாவத
சூக்குமபூதமெனப்படும் தன்மாத்திரையாணியன்ற வடிவாகலின்' அதன்

காரியமாதல்பற்றியே

தூலவுடம்பை

ஐம்பெரும்பூத

வடிவென்பகென

வும், தெற்றெனவுணர்ந்கதகொள்க.
உருவருமரங்கள் வித்திற் கதித்தெ
முமென்பது எடுத்துக்சாட்டவெமை. - மரமும் வித்துங் கழியுமென்பது '
மது, அழியுஞ்குக்குமமென்னிலென்று உரைத்துக்கொள்க,
குக்கம்
பாகதச்சிதைவு.
இவைஞூன்று செய்யுளானுஞ் குக்குமவுடம்பு முதற்
காரணமாமாறுணர்த்தித் தீரன்பல பேதங் காட்டுதல்பற்றிச் சற்காரியவா |
தத்திற்கு இழுக்னெமை கூறப்பட்டது,
அற்றேல், இப்பெத்றித்தாயெ
குக்குமவுடம்புக்கு மூலம் வேறில்லை போலுமெனின், ௮வ்வாசங்கை
நீக்குதற்கெழுக்த.து வருஞ் செய்யுளென்பது,
௪௯)
பர ௮: த்க் பீ
(

ளை
கையக
ளைைகைவைசைள்
வைகை
6
அணைனைதையவனை
கைககிவவையகைைைய்..

வக்க
க
குதை
வக்
கை
கைக்
ராத
வ
இல்வல

தூலமாமுருவினுக்குச்சூக்குமமுதலதற்கு

மூலமானதற்குமுலமோகினியதன் மூதற்றான்

மேலகாம்விந்துசக்திசிவமிவைமிசையாமெல்லாஞ்
சாலவின்றாகுமான்மாச்வெ ததினைச்சார் ந்தயோது, .
எ-து. தூலவுடம்பிற்கு முதற்காரணஞ் குக்குமவுட்ம்பு; அதற்கு

முதற்காரணம் மூலப்பகுதி;

|

அதற்கு முதற்காரணம் மோனி, அதுவே

பரம முதத்காரண்மெனப்படும். ஏனைக் குண்டலினிச ச
வெணின்:
அது சத்தமாய் இவையனைத்திற்கும் வியாபகமாய் நிற்கும்; இவ்விருவ

கைப்பிரபஞ்சமும்

ஆன்மாச்

வெத்தினைச்

சார்தற்கேதுவாடுிய பக்குவ

காலஞ் சாலு தற்பொருட்டு இப்பெத்தகாலத்தளவாவனவென்பதாம்,
௦
=|

அதன்முதற்றானென்பது

னென

இருபெயரொட்டுப்

அம்மூலப்பகுதிக்கு

பண்புத்தொகையாய்

TT

ர்ந்த பககக

௧௨

முதலாகிய

[ச

மோூனியின்மேணி

௯௦

சிவஞான

சித்தியார்.

ன்றது, அதன்முதற்றானென்றனுவதித்து மேலதாமெனப் பரமமுதற்
சாரணமாதல் கூறப்பட்டது,
இவ்வாறன்றி முகலென்றதனை எழுவா
யாக வைத் தரைப்பார்ச்கு, றகரமிரட்டி த்தல்பொருந்தாமையுஞ் சித்தா
வெமென்றது முன்னையது சுத்தமென்
ந்தத்திற்கு ஏலாமையுமுணர்க.
சாலவாகுமென வியையும், சாலுதல் அமைதல்,
னும் பொருட்டு,
சார்ந்தவென்னும்

பெயரெச்சம்

இதனானே

ஏதுப்பெயர் கொண்டது.

மேலதன்கணிகழுமாசங்கை நீக்கி வருஞ் செய்யுட்குத் தோற்றுவாயுஞ்
AD றப்
செய்யப்பட்டது. பதத வனம்
இதுகா

பசெல்யுளான் மூன்றாங் தன்றி

ப்

ப்

(௫௦)

கவன்

அணர்்த்தனெ ரர். ப ்துழ்த்ல்

த்

அரன்விதியருளகென்றேயறைக்கனனஅவுமுன்ன்னே
தீரைநரகருந்துறக்கந்தனுகரணாதியெல்லாம்
வருவதஞ்செய்தராஇமலங்களிம்மருந்தாத்தீர்த்துப்
| பரகதியதுவுந்கந்துபாதபங்கயமுஞ்சூட்டும்.

gry

எ-.து. எல்லாஞ் வெத்தினைச் சார்ந்தபோது சாலவின்றாதலாகிய
| வதுவும் இலயம் போகம் அதிகாரமென்னும் அவத்தைகளினின்ற இறை

வன்- செய்யுஞ் செய்தியென்றும் அது கருணையேயென்றுக் தொகுத்
|

தும் வகுத்தும் மேலே கூறிப்போர்தாமாகலின், அத்தனுகரணாதிகள்
அவலைமைக்கப்பட்டன;
மருந்தாக
நோய்க்கு
மலகன்மங்களாயெ
அவற்றால் அந்நோய் திர்க்தவழிப் பரஞானத்தை விளக்கிச் சிவானந்தப்

பெரும்பேறும் அவனாற்றரப்படுமென்பதாம்,
கதியென்பது ஞானத்தினையுணர்த்தல் வடமொழிமதம். முன்னே
யறைந்தன னென்றதனால் அமர்ந்துசெல்லத் தலைவனாதற்கட்படுமியல்
பெல்லாம் ஈண்டே கூறற்பாலனவாயினும், ஒவ்வோரியைபுபற்றி ஆண்
டாண்டு ஒருங்கு வைத்தோதப்பட்டன. :அவையெல்லாம் ஈண்டுய்தது
அதிர
பவ
ரைத்துக்கொண்டுணர்க வென்பதூஉமாயிற்று.
ஏசிவத்நினைச் சார்தற்பொருட்டாமாறு யாங்ஙனமென்னும் ஆசங்கையை

பட

2

ரதத

அராதிமலங்களிம்

மருந்தாத்தீர் த்தப் பசகதியத[2
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டு

இரண்டாஞ

சூத்திரம்.

ஜன.

|
பாதபங்கயமுஞ் குட்டுமென்ளுர். மலந்தீர்க்கு முகத்தால்
அவையஙகனமாமென்றவாளுயிற்று. “இலனென்று யவை செய்யற்க??
என்ராற்போல அன்னீறு ஈண்டுத் தன்மைச்கண் வந்தது,
மேல் இன்
பத்துன்பமருத்தியே வினையறுப்பனென்றவாசிரியர், ஈண்டு மாயாசாரிய
ங்களை மருந்தென்றன்- மலைவாம்போலமெனின்,-ஆகாக; நோய் இர்
தற்கு ஏதுவாயினவெல்லாம் மருந்தெனப்படுமாகவின். அது “உற்றவன்
தீர்ப்பான் -மருந்துழைச் செல்வானென்-றப்பானாற் கூற்றே மருந்து??

என்பதனானுமறிக.
இஃது ஏகதேசவுருவகம். இசனானே மேற்கூறிப்
போந்ததூலம் குக்குமம் மான் மோகினி விந்துவெல்லாம், மருத்தவ

னுக்கு மருந் து போல,மலவயிச்தியனாயே அரனுக்குப் பரிக்ரெசவிபூதியா
தல் கூறப்பட்டது,
(௫௧)

எழுமுடல்கரணமாதியிவைமலமலமலத்தரற்
கழுவுவனென்அசொன்னகாரணமென்னையென்னிற்
செழுஈவவறுவைசாணியுவர்செறிவிச்கமுக்கை

முழுவதுங்கழமிப்பன்மாயைகெரடுமலமொழிப்பன் முன்னோன்.
0-௮. அழுக்கைக்கொண்டு அழுக்கை நீக்கவேண்டுதலின், மா
யேயமலம் ஏனை. மலங்கட்கு மருந்தாகக் கூறப்பட்டனவென்பதாம்.
மலம் அழுக்கு என்பன ஒருபொருட்ளெவி.
இதனானே மேலது
வலியுறுத்தப்பட்டது.
இணி, அம்மாயைமாயேயங்களத இயல்பாவது

என்னையென்பார்க்கு, அதனை வகுத்துக் கூறுவான் ரொடங்இஞர், (௫௨)

இித்தமாயருவாயேககிலையதாயுலகத்திற்கோர் ர்றாரயமு 12? 80/71
| வித்துமாயசிக்தாயெங்கும்வியா பியாய்விமலனுக்கோர்
|
சத்தியாய்ப்புவனபோகரந்கனுகரணமு முயிரக்காய்

>
து
டதகை
கப
லு
எர.
னு
அச

நித்த

மாயையின் சொரூபங் கூறுவார், புவனபோகர்தனுகரணமுமுயிர் ட

க்காயென்றும், அதுவும் மாத்திமிகர் மதம்பற்றிச் குணியத்திற் செல்ல
ஜல

8]
் னை 5

2 pan
சதகம்
/033

வைத்ததோர்மலமாய்மாயைமயக்கமுஞ்செய்யுமன் றே.
6-தி. உலகிற்கு முதற்காரணமெனப்படும
் மாயையாவது
மாதன் முதலிய இலக்கணங்களையுடையதென்பதாம்.
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கத்தியார்.

=

ட்
1

டு உலகத்திற்கோர் விச்துமாயென்றும், அதுவுங் கணிக
ட
வாதிகள் மதம்பற்றிச் சார்பினிற் செல்லாமைப்பொருட்டு சித்தமர்யெ
மதம்பற்றிப் பூதங்களிற் “செல்லா
ன்றும், அதுவும் உலோகாயதர்
கர் முதலியோர்
மைப்பொருட்டு அருவாயென்றும், அதுவும் வைசேடி
மதம்பற்றிப் பமமாணுக்களிற் செல்லாமைப்பொருட்டு எங்கும்வியாபியா
யென்றும், அஅவுஞ் சாங்யெர் மதம்பற்றி முக்குணங்களிற் செல்லாமை
ப்பொருட்டு ஏகநிலையதாயென் அம், அதவும் .பாற்கரியர் மதம்பற்றிப்
பிரமத்திற் செல்லாமைப்பொருட்டு விமலனுக்கோர் சத்தியாயென்றம்;
அதுவும் சிவாச்திவிதர் மதம்பற்றிச் இற் சத்தியிற்செல்லாமைப்பொருட்டு
அித்தாயென்றும், அதுவும் மாயாவாதி மதம்பற்றி அநிருவசனத்திற்
செல்லாமைப்பொருட்டு வைத்ததோர் மலமாயென்றும், இச்தன்மைத்
தாதிய: மாயை ஆணவமலம்போல மயக்கமே 6செய்யுமென்னுஞ் சைவ
ருளொருசாராரை மறுத்தற்பொருட்டு மயக்கமுஞனா செய்யுமென்றுங் கூறி
ஈண்டு மயக்க
னார். செய்யுளாகலின் முறை பிறழ வைக்கப்பட்டன.
மயக்கமுமென்னுமும்மை, அத தன்னி
மென்றது விபரீதவுணர்வை.
யல்பன்மையுணர நின்றது.
்
(௫௩)

மாயையிற்காலமோடுகியஇபின்௧கலாதிதோன்று

$70- 22
224-221

2227-24
3260-31

376-

126- ol

காயமோலேகுக்செல்லாங்காலசங்கையினைப்பண்ணி
நாயகனணேயாலேறடத்திடஞ்சகத்தையெல்லாம்..
எ-.து.

146-160-105

274 *

மாயவக்காலமுன்றாயாக்கியுமளிக் தும்போக்கிக்

அச்சன்மைத்தாயெ

துவங்களுளவாம்..

‘

ற்ப
அவ
வ
தகவுஆப
அட
சல
னி
ஸ

ப்ப
யது
போன
வைசெ

த்தது?

i

(௯222

ள்

அ frie
ல
ச

மாயையினின்றுங் காலமுதலிய

அவற்றுட் காலமாவது

ல்
ச

|
:

தத்

முதல்வனாணையான் முத்தி

அமக்
ர
டதா
ட்ட
படர்

றப்பட்டுத் தனக்குக் கீழுள்ள சாரியப்பிரபஞ்சமனைத்தையுங் காலவரை
யறையிற் படுத்திக் கன்மத்தை வரைசெய்து நிற்குமென்பதாம்.

எண்ணும்மை முூன்னருஞ் சென்றியையும்.. காயகனஞணையாலே
(செ)
யென்பதனைத் தத்துவாதிகாரமுழுதினு முய்த் துரைக்க,

நியஇபின்றோன்றிக்கன்மகிச்சயம்பண்ணிகிற்கு
மயர்விலாக்கலைபின்றோன்ரியாணவமொதுக்கச இன்
1 கணைகளை
காளாை
யுயர்கலையகனிற்றரோன்றியறிவினைய இக்கப்பண்ணும்.
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இரண்டாஞ்

சூத்திரம்.

௯௩. |த

|

௭-௮.

நியதிதத்துவம்... அக்காலத்தின் பின்னாக மாயையினின்
அந் I
தோன்றி அவரவர் செய்த கன்மம் அவரவரே நுகருமாறு நியமிக்கும்.

லைகோன்றி ஆணவத்தை யேகதேச
அதன்பின் அம்மாயையினின்றே
'த்தினீக்இி ஆன்மாவின் கரியாசத்தியை விளக்கி வினைக்டோக வரும்

போகத்தில். செலுத்தி நிற்கும்.

௮க்கலையினின்றும் வித்தை தோன்றி

அவ்வான்மாவின ௮ ஞானசத்தியை
செலுத்தி நிற்குமென்பதாம்,

ஏகதேசத்தில்

விளக்க அசன்கட்
(௫௫)

விச்சையினராகந்தோன்றிவினைவழிபோகத்தின்க
ணிச்சையைப்பண்ணிகிற்குக்கொழிலறிவிச்சைமூன்றும்
வைச்சபோஇிச்சாஞானக்கிரியைமுன்மருவியான்மா
நிச்சயம்புருடஞ்சிப்பொதுமையினிற்பனன்றே,

524- 30
ANACIR

எ-து, அவ்வித்தையினின்றும் அராகந் தோன்றி இச்சாசத்தியை
விளக்கி அப்போகத்திற் செலுத்இரிற்கும். இவ்வாறு கலைமுதலிய மூன்
அர் தொழின்முதலிய மூன்றனையும் விளக்யெவழி, .கன்ம்த்தை வரை

55.

யறுத்தலும் நியமித்தலுஞ் செய்யுமுகத்தான்

காலநிய

225-298

திகளுமுளப்படப் பஞ்சகஞ்சுகமுடையவுயிர், அவ்விச்சைமுதலிய மூன்
றனையு மேகதேசத்தின் மருவிப் பொதுவகையாற் பீருட்தத்துவமெனப்
பெயர்பெற்று அப்போகத்தி லுன்முகமாய் நித
த்குமென்பதாம்..

|/92- 32

உபகரிப்பனவாய

42

Qn

ஒஸ்

10754
நதசீர்க்

இறெப்புவகைய்ரற் புருடசத்துவமென. நிற்றல்-ஞூலப்பகுதியிற் ரோ

772

ன்றுமவிச்சைமுதலிய பஞ்சக்கிலேசமு மூடைத்தாயவழியேயென்பார்,
ஈண்டுப் பொதுமையினிற்பனென்றுர்.
போகத்துன்முகமாகய உயிரே
புருடததீதுவமென நிற்பதன்றி வேறில்லையென்பதணர்த்தவார், நிச்ச

யம் புருடனாகயென்றார்.

வருங்குணவடி.வாய்குஃலப்பிரகரு இகலையிற்றோன்றித்
| தருங்குணமூன்றாயொன்றிற்றான்மூன்றாய் மும்மூன்முகு

்

(௫௬)

Jia

மிருங்குணரூபமாகியியைந்தி டுமெங்குமான்மாப்

பெருங்குணவடி.வாய்ப்போகசாதனம்பெர்தமாமே.

்
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| எ-அு. அதன்பின் மூல்ப்பகுதி ம் படரத் அவ்விய ச்தகு
பலித்தது தோன்றித் தன்க ன்றும்விய தீதமாயித் சரப்ப்ஙெ குண
==
1.

1

சக்த

வாறு

ட

௬௪

சிவஞான

௫த்இயார்.

ட்

தீதீதிவஞ் சாத்துவிகமுதலிய மூவகையாய்
அவற்றுளொவ்வொன்று |
முத்திறப்பட்டு-ஒன்பது- வகையாம். போகத்திற்குச் சாகனமாயதன்

கட்டோன்றும் புததிமுதலிய தத்துவங்களும் .குணவடி.வேயாய் உயி
ரைப் பக்திக்கும். அதனாற் போகறுகருமிடமெங்கணும் உயிருமக்குண
(௫௭)
ரூபமாய் நிற்குமென்பதாம்.

pa
ர்: (

சித்தமாமவ்வியத்தஞ்சிக்தனைய அவுஞ்செய்யும்
புத்தியவவியத்திற்றோன்றிப்புண்ணிபபாவஞ்சார்ந்து

கன ட

வத்துதி ச்சயமும்பண்ணிவருஞ்சுகதுக்கமோகப்

பிக் இனின்மயங்கஞானக்கிரியையும்பேணிரிற்கும்.
ட்
| HALT

Mr

ப்
4-

எ-ு. குணதத்தவத்திற்குக் காரணமெனகச் இத்திக்கப்பட்ட மேல
ப்பகுதி, அக்குணதத்துவத்தைத் தோற்றுவித் தலேயன் றி, விபரீதவுணர்
வடையதாயெ அவிச்சையினையும் தோற்றுவிக்கும். அதன்பின்பு புத்தித
தீதுவம் அந்தக்குணதத்அவத்தினின் இம்தோன்றி அவ்வவுயிர்கள் செய்
த புண்ணியபாவங்கள் தன்பாற் சாரப்படுதலும், அவ்விருவினைக்கடோக

வந்த விடயத்தை

இஃதின்னதென

துச்கமோகவடி. வாய்ப்

கொழில்கட்கு

நிச்சயித்தலும், நிச்சயித்தபின் ௬௧

பரிணமித்தஓம், 5 'பரிணமித்தவழி

உயிரின றிவு

விடயமாதஓமுடைத்ததாய் நிற்குமென்பதாம்,

த பாமக
20! சிந்தனையஅவுஞ் செய்யுமென்பதனைச் இத்
தத்தின்மேல் வைத்அுஜ்ரப்பாருமூளர்.
““கிர்தைநினைவையம் வந்து சர
மனமொழிய வகுப்பொணாதே?? எனப் புடைநூலாசிரியரோ
த தலின்,
மனத்தின் பின்னதாயதன்கணடங்குஞ் சத்தத்தை ஈண்டுக் கூறுதற்கோ
ரியைபின்மையானும்,
புடைநூலாசிரியர்
அவ்வாரோதாமையானும்,
சிவாகமங்களோடு முரணுதலானும், அவ்வுரை போலியென் சொழிச.
ஈண்டுச் சிந்தனையென்ற்து ஏற்புழிக்கோடலான் விபரீதவுணர்வின்மேற்
ரேயிற்து. உம்மை இறந்தது தழீஇயது. கன்மாலென்றாற்போல வியத்
். தமென்பது அம்முக்கெட்டுருபேற்று வியத்திலென நின்றது.
அகரஞ்
சுட்டுப்பொருட்டு,
சார்ந்து. சாரப்பட்டு,
பேணி பேணப்பட்டு, பித்
ies உயிரை மயக்குதலாற் சுகதுக்கமோகங்களைப் பித்தென்றார். [2

மயங்குதல் ஈண்டுப் பரிணமித்தல்.

(௫௮)

ட
|

இரண்டாஞ்

சூத்திரம்.

கூடு

அநங்காரம்புத்தியின்கணுதித்தகந்தைக்குவித்கா
மிங்கார்தானென்னோடொப்பாரென்றியானென்னகென் றே
நீங்காதேகிற்குக்கானுமூன்றதாய்கிகமுமென்பர்
| பாங்கார்பூதாதிவைகாரிகந்தைசதந்தானென்றே,
௦ா- நி.

அப் தீதிசத்துவத்தினின் அம்

ர் என்னோடொப்பா

ல்லையென

அகங்காரதத்துவந்

தோ

அகர்தைப்படுதற்குக் காரணமாய்

வாயிற்காட்டுக்கு விடயமாய்தீ தோன் ரியகொன்றனை இஃதின்னதென்
அ புத்திதத்துவ நிச்சயிக்கும்படியாக யானென்றுமெனதென்று மதன்
கணொருப்பட்டெழுர் ந்து ஆன்மாவோடும் 'வேற்றுமையின் நிரிற்கும். அது
வங் குணவேற்றுமைபற்றிப்
பூதாதிமுசலிய வது
ப்பம் முத்தி
ஐப்படுமென்பதாம்.

அகங்காரம் ஆங்காரமென மரீடியிற்ம்.
| வே, அது கலைபோல
வினைமுதற்காரகமென்று

தீங்காது நிற்குமென
உபசரிக்கப்படுமென்ப

தாயிற்று.
மனமதுதைசதத்தின்வர்தொருபொருளைமுந்தி
நினைவதஞ்செய்தங்கையகிலைமையினிற்குமாங்கே

(௫௯)

யினமலிசோகத்திராதிகன்மவிந்இரியமெல்லார
முனமுரைசெய்தவைகாரிகந்தருமென்பர்முன்னோ.

7A

எ-த!. அம்மூன்றனுள், தைசதவகங்காரத்தினின
இம் மனம் சோ
ன்றி எதிர்ப்பட்டதொரு வீடய த்தை இஃதியாதாகற்பாற்றெனச் இத்த
ரூபமாய் நின்று இந்தித்தும் பின்ன தன்கணையுற்று நிச்சயிகதற்கண்ண
தாதிய வேட்கையை விீளைத்தும் நிற்கும்; மனத்தின் பின்னதாக ஞானே

ந்திரியங்களும்

அத்தைச தவகங்காரத்தினின்றே

தோன்றும்.

௪2

(78

a தி

ஏனை வை

கரியகங்காரத்தினின் அங் கன்மேக்திரியமைக்துந் தோனறுமென்பதாம்.
தனன! ல்லை

சோத்த. தோன்றுமெனச்

சொல்லெச்சம்

வருவித்துரைக்க;

நற்செவிதுவக்குக்கண்ணாகாசியைந்தினையுநல்லோர் 23
புத்தியிர்திரியமென்றபுகன்றனரிவைதமக்குச்
2 டி
சத்கரற்பரிசரூபவிரதகந்தங்களைந்தும்
்
சகட
வடட லினில்பருவியள் 07 75
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சிவஞான சித்தியார்.

£|௬௭

6-.து, அவ்விருவகை

யிந்திரியல்களூண்

ஞானேந்திரியங்களா.
ங்கில்,

முறை
(௬௧)

அவற்றிற்கு விடயமாவன
வன சோத்திரமுதலியவைந்துமாம்.
யே சத்தமுதலிய பூத்குணமைக்அுமாமென்பதாம்.

வாக்கொபொகம்பாணிபாயுவோபெத்தமைத்து

TETAS

1

/92- 2

|

நீக்னெர்முன்னேகன்மேந்திரியங்களெனநினைந்தே

யாக்யெவசனகமனதானமும்விசர்க்கானந்த
மூக்கமாரைந்துமைத்தின்றொழிலென வோ .தினாரே.
61-51,

த
த
ல
க

த்
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ஏனைக் கன்மேர்திரியங்களாவன வாக்கு முதலியவைந்து

மாம். இவை தொழில் செய்யுங் கருவியாகலின் ஞானேர்திரியங்களின்
வேறாக வைத்துக் காணப்படும். இவற்றின் க் வ் பதத
வசனமுதலிய வைந்துமாமென்பதாம்.

அற்றேல், ஆன்மாவின் ஞானக்ரியைகளை வீளக்குதற்கு இந்தி
ரிய மர்தக்கரணங் கலாதியென்னும் முத்திறத்துள் ஒன்றேயமையுமா
சகலின் ஏனைய மிகையாம்போலுமெனின்,

௮ஃதுணர்த்துதற்கெழுக்தது

வருஞ்செய்யுளென்பது.
/- 26

்.

(௬௨)

= சோத்திராதிபுறத்தவாழ்கருவியாகு

மோய யாதமனாதிகாயத்துணருமுட்கருவியாகு
மாய்வார்கட்கரரகமாதியவற்றினுட் கருவியென்பர்

மாயாடன்வயிற்றிவற்றுற்அடக்காண்வொழுமான்மா,
எ-ு. அவ்விருவகை யிர்திரியங்களும் ஒன்றனை விடயிக்கலுறு
வார்க்கு உடம்பின் புறத்தே தோன்றிவிடயிக்கும் புறக்கருவிகள்; மன

முதலாயின அவ்விர்இரியங்களாற்றரப்பட்ட. விடயத்தை உடம்பினகத்
தே நின்று விடயிக்குமுட்கருவிகள்; ஏனைக்கலாதிகளாவன அவவர்தக்
கரணங்களான

விடயிக்கப்பட்டு வந்த பயனை. ஆன்மாவின் ' இச்சாஞான

இவை
தம்முள் வேற்றுமையாகலின் இம்முத்திறக் கருவிகளும் ஒருதலையான்
வேண்டப்பட்டு உயிரைப் பந்தித்து நிற்குமென்பதாம்.

|| கீரியைகட்குப். பொருத்துவனவாய உள்ளந்தக்கரணங்களாம்;

மரயாளெனப் பெண்பாலாகக் கூறியது வடமொழிமதம்பற்றி; உரு ஓ
॥ுவகஞ்செய் தற்பொருட்டெனினுமாம். தத்து பணத்த
(௬௩)

222540
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இரண்டாஞ்
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சூத்திரம்.

ட்

ஓசைரஈற்பரிசரூபவிரதகக்தங்களென்று
பே. சுமாத்திரைகளைந்அம்பிறக்கும்பூதாதிகத்தி
னேசவிந்திரியங்கட்குகிகழறிவிகனாற்காண்டு
மாசைசேர்மனாதிதன்மாத்திரைபுரியட்டகர்தான்.
அவ்விருவகை யிஃதிரி.பங்களு?் தோன்றியபின் ஏனைப்.
தன்மாத்திரை யைந்துகி
தாதி யகங்காரத்தினின்றுஞ் சத்தமுதலிய
தோன்றி "அவ்விர்திரியங்கள் தத்தம் விடயங்களை விடயிக்குமாறு ஊக்
இத்தன்மாத்திரைகளைம் அம் அந்தக்கர
கஞ்செய்வித்த உடனிற்கும்.
எ-த!.

ணங்கள்

மூன் இமாதிய

எட்டு

கூடிப்

சரிக

வென்பதாம்.

per

மாரத்திரையென்றது

தலைக்குறை,

்்பாமேன த திக
pea

விடயவடி. வாகிய

சத்தாதிகட்

குர் தன்மாத்திரை வடி.வாயயெ சத்தாதிகட்குக் தம்முள். வேற்றுமை கா
ணமாட்டாதாருக்கு வேற்றுமை காட்டுவார், மனாதிதன்மாத் திரைபுரி

(௬௪)

யட்டகமென்பதூஉமுடன் கூறினார்,

சாற்றியபஞ்சதன்மாத்திரைகளிற்சத்தமுன்னாத்
தோற்றும்வான்வளிதநீர்மண்டொடக்கியேயொன்றக்கொன்றங்

சிந்துப்,

21

கேற்றமாமோசையாயிருங்குணமியைந்துகிற்கு
மாற்றவேவிடயபூகமங்காங்கிபாவத்தாமே.

௭-அ. அச்சத்தமுதலிய தீன்மாத்திரைகளைந்தினு நின்று முறை
யே ஆகாயமுதலிய தூலபூதமைம் அந் தோன்றி அவற்றுடன் பிரிப்பி
ன்றி முறையே ஒன்றற்கொன்றேற்றமாகய சத்தமுதலிய குணங்கள்
வியத்திரூபமாகவுடையனவாய்

நிற்கும்.

இவ்வைம்பெரும்

72-7௪

பூதங்கள்

தன்மாத்திரையோடு கூடிநின்று இர்திரியங்களின் ரொழிற்பாட்டையூச் .
குதற்கு இவற்றின் காரியபூதங்களாகிய ல்கள்
கள் அங்
சரங்மெறையையவாய் உடனிற்குமென்பதாம்

அற்றுதல் வல்லுதல், விடயமென்தது ஈண்டுக் காரியமென்னுந்
துணையாய் நின்றது, இவை பதினான்கு செய்யுளானும் தத்துவங்க

இரிளொன்தினொன்று தோன்று முறைமையும் அவற்றின் ஜொழித்பாடும்॥
பயனும்

து

222

கல்

பது கூறப்பட்டன.

அடக்ச்க்பி

ட்டன

கற
ட
ப்ப
எட்
ைட.

|

|
1
|

ரி
அ
ங்க
ஸ்

(ஆ

௩

ன்

இஃ

௯௮

த்

(2

சிவஞான

த்

(

சித்தியார்.

[5

ளெல்லாம் அகமும்
அகப்புறமும் புறமுமென மூவகைப்படும்; அவ.
ற்றுள் பூதங்களின் வைத்துப் புறப்பூதங்களிற்படும் விசேடங்கூறஇன்

ரூர்,

ரர

(௬௫)

இ)ரர்கரமாகிவான்றுனிடங்கொடுத்நிடுஞ்சலித்.அப்
பரந்தவைதிரட்கெகாறிச்சட்டொன்அவிக்கல்பண்ணு
நிரந்தர ங்ஞுளிர்கது சின்றுபகஞ்செயுரீர்மண்டானு
| முரந்தருகடினமாகிக்கரிக்்திமொெணர்ர்துகொள்ளே.

எ-து, ஆகாயமுதலிய வைம்பெரும் பூதங்கள் முறையே வெளி
யாதல் இடங்கொடுத்தன் முதலிய குணமும் தொழிலமுடையனவெ
ன்பதாம்,
|

(௬௬)

'மண்புனலனல்கால்வான்பால்வடி. வாற கோணமாகு நீ
தண்பிமைமான்றுகோணக்தகுமறுகோணம்வட்டம்

வண்பொனமைவெண்மைசெம்மைகதுப்பொடுதூமவன்ன
, மெண்டருமெழுத்துத்தானும்லவர்யவவ்வுமாமே.

|

அத

சி 7

Ha

61-ஆ. அவை நிலமுதலாகக்கொண்டு முறையே நாற்கோணமுத
லிய ஐவகை வடிவும் பொன்மைமுதலிய. ஐவகை நிறங்களும் லசரமுத
லிய Oo
ஐவகைப் பீசங்களுமாயெ
இவையுமுடையன
வென்பகாம்.
(௬௭ த
ம்)
டல்
8

குமிகளவச்சிரக்கினோடுகோகனகஞ்சுவத்தி

| யஅபுள்ளிய

(முதவிக்துவநிதெய்வமய ன்மாலாதி

செறிபுகழிசனோசெதாக வம்பூகதெய்வ

நெரு கலையைந்திற்குரிகழ்க்துவரிர்தநீர்மை்.

|

7-7,
வச்சிரமுசலிய அடையாளமைரந்தும் அயன்முதலாயெவ
திதெய்வமைநம் தமாகிய இவையும் அப்பூதங்கண் முறையேயுடையன
வாம்; இவை நிவிர்த்திமுதலிய - கலைகட்குமிவ்வாறே கூறப்படுமென்ப
2தாம்.

இவை மூன்றசெய்யுளானும் வ்தப்பூதங்கள இயல்பு பல்பு சேத |
க்கொண்டு வகுத்துக் கூறப்பட்டன.
எஏனையகப்புதங்களதியல்பு நேச ்

்

)
£|

இசண்டாஞ்

சூத்திரம்.

௯௯ |:

(5

விந்திரியங்கட்கு
நிகழறிவிதனற்காண்டுமெனவும்,
அகப்புதப்பு தங்கள
இயல்பு ஆை சசேர்மனாதிதன்மாக்திரைபுரிபட்டகக்
தானெ:£னவுஞ் சூக்கு

ட.

மபூதமாகியதன்மாத்திரைக்கோதியவாறபற்றி ௮றியக்டெர் தன, (௬௮)
சுத்தகத்துவங்களென்௮ு மன்னமேசொன்னவைந்து

மித்தகைமையினியம்புமிவைமுப்பக்கொன்்அமாகத்
தத்துவமுப்பக்காராஞ்சைகன்னியங்களை நீது

சித்தசிச்சான்மாவொன்ன முப்பதுமடித்கேசெப்பில்,
| ௦7-

இயைபுபற்றி

சத்திவங்களைம்தடன

மேலைச்சூத்திரத் தட் கூறிப்போந்த

ஈண்டுக்

கூறிய

டத் தொகையான் முப்பத்தாறு தத்துவமாம்.
வைந்துஞ்.

சடமாயினுஞ்.

னியமெனப்படும்;
| தனவண்ணமாய்ச்

கிற்சத்திக்குச்

ஏனைமுட்பத்தொன்றனுட் புருடதத்திவனஞு
சார்ந்த
இத்தசித்தெனப்படும்;
அஃதொறறிர்து. முப்பதும்

20]

சித்தசித்தென்றது தமிழ்தாலின் முடிபு.

4

முன்னைய

இவற்றள்,

சுதந்திரவடி வாகலிற் சைசன்

| அசித்செனவேபடுமென்பதாம்.
போந்த

சுத்த |

கத கவ முட்பத்தொன் இமுளப்ப

தத்துவங்களுக்குக்

தொகையும்

இதனான் மேற்கூறிப்

அவற்றதியல்புங்

ஐந்துசுத்தத்தின்மேழசுத்தாசுத்தம்மசுத்த

ர்
தீந்திடிம்புமான் கட மண்முன்றாயதத் அவஞ்வெற்கு
வக்திடும்பிரேோரகாண்டமருவுபோகசயித்
திரக்தே
டந்தமிலணுக்களு க்குப்போக்கியகாண்ட மாமே.

கூறப்பட்

ந

27-அு. இத்தத்திவ முப்பத்தாறனுள், முன்னைந்தும் ரடுவணெழும் |

பின்னிர
ுபத்து சான்கும் முறையே சுத்தம் மித்இரம். அகத்தமெனும்,
2 ரரகாண்டம் போகசயித்திருகாண்டம்
போக்கியகாண்டமெனவுங
2h | காரணக்குறிபெற்று
 கந
ஐ, டு சறப்ப்மிபென்ப்
ம்

்

522 As
22772.

ந

“nc
(முன்னையவைநம் அஞ் ச, தமாதன்
மேற்கூதிப் போர் தமையின்
| ஈண்டனுவதித்தொழிக்தார்.
போகசயித்திருவென்னும் வடசொல்லினு
்

இரிஞகரமும்

_

அதனேடென்பதனுள்

குசன். அது பகுதிப்பொருள்விகுதி,
்

ER

0

'அனசாரியையும்

இவை

விகாரத்தாற்றொக்

ட

காரணக்குறியாமாறு உய்ச் க
ப
3)

ட...
ன

2
| ௧௦௦

மாதல்

பம்
2

Arr

கூறப்பட்டது.

pdb
30

ரசி.

தத்துவக்கன்னிற்சாருமணுக்கள்சாதாக்கியத்திற
றத்துவசத்தஞ்சாருஞ்சகலமுந்தத்துவங்காண.

ப்.
Vi
h

|

(௪௦)

தத் அவர்தூலசூக்கபரங்களுமாகிகித்குக்

கட)
ர ஸீ

ஆ

அம்முப்பத்தாறு தத்துவமும் மூவின

தத்துவரூபமாகுந்தருமருவுருவமெல்லார்
J 4 சட்

uy

sig

VAS
பஞ்சமனைத்
காரியப்பிர
ாயுள்ள
ு
மருவுருவும
அருவுமுருவ
எ-ு..
ம்ஆகக் ம வ்்தன்வு ட்ப்ட் ல
்
வள்
வண்ட
ம்
ல்
7
த
A
சூக்கு
வஞ
தூலதத்து
இந
தா
இம்முப்பத்
.
தும் இத்தத்துவவடிவேயாம்
மூவகைப்பட்
ஒரோவொன்று
மதத்துவம் அஇிகுக்குமதத்துவமென
டுப் பொதுவும். பொதுச்சிறப்புஞ் றெப்புமாய் நிற்கும். இத்தன்மை |:
யவாய கத்தவங்களையதிட்டிக்கும் அணுபக்க. சம்புபக்கத்ததிதெய்வங்
பெறுமாகலான எல்லாப் பொருளையும்
களும் அ௮வ்வத்தத்துவப்பெயர்
தத்துவங்களின் வைத்துக் காண்கவென்பதாம்.

ர்!

.

.

°

»

.

ப

க்

.

ஆணி

டக்

விளங்குமென்பதாயித்று.

ரூஞூம் இனிது

.

௫.

௬

இத்தத்திவமுப்பத்தாறுமுணர்க்தானுக்கு

எனவே,

இ

ட

சிவஞான இத்தியார்.

இதனானே

“"தணர்ந்துகொள்க,

|

உன்
ம்.
வத்
அத
அண்
கைட
அப
அல
அர்
அணும
தென
கனி
ல்
டஅ
மல
த
அஆஅன்ட்

எல்லாப்பொ.

இச்செய்யுளிற் கூறிய பொ

இஃதறியா
ருளனை தீது வொகமங்களின் விரித்துணர்ர் துகொள்க.
இதனானே தத்துவங்
தார் தத்தமக்கு வேண்டியவாறெல்லாமுரைப்ப.
(௭௧)
களொருதலையானுணரற்பாலனவென்பது கூறப்பட்டது.

தத்துவமெண்மூன்௮ஞ்சென்றான்மதத்துவத்தொடுங்கும்

2n4306-

னய

வித்தையினொடுங்குமானுஞ்வேச்இனினொடுங்குமூன்னு
222.
2402 நிக்கதத்துவமிம்மூன்றுமென்பர்களிரண்டுசின்ற

(4

சுச்சமாஞ்வெக்செரடுங்குந்கோற்றமுமிதுபோலாகும்.
எது, இம்முப்பச்தாறு தத்துவங்களுஞ் சங்காரகாலத்துத் தத
தங் காரணங்களினொடுங்கும்வழி, நிலமுதன் ஞூலப்பகுதியீராகய இரு

மூலப்பகு
| பச்திகான்குட தத்திவங்களுஞ் சீகண்டருத்திரனாலொடுங்கும்;
தராலொடுங்

ருப்பு

திக்கு மேலுள்ள
கும்;

|

ஆறுதத்அவமும் விக்சையிசராகய

அவற்றின்மேலள்ள

'ரிஇலயத்தினின்ற
வமிரண்டுஞ்
(

மூன்றுதத் தவமும்

ஏனைச்சத்திதத்.துவஞ்

செவனாலொடுங்கும்;

சுத்தசிவனாலொடுங்கும்.
PE

ய்

சுத்ததத்திவமுதலிய

அனம்

இவை

திவதத். துட

டாருத்பஉமாங்காஓம்ி:

ர்

ட TED
ல எத அ

3000}

(

டீ

ட்டு

டன

ய்

3

‘|
பே

்

2

ந

க

இரண்டாஞ் சூத்திரம்.

ட

அவ்வவையவ்வவராலாம்.
ஏனைமூவரையுமவவாறு

இவருட்

த்

சுதீதசிவனொருவனே

நிச்திய சென்பாருமுளா;

நித்தியன்;

௮ஃதபசாரமேயென்

பதாம்,

மூலப்பகுநிக்குங் குணதத்தவத்திற்குக் தம்முள்வேற்றுஃம அவ்

வியத்தமாகலும் | வியத்தமாதலும்

மாத்திரையேயன் நி

ஏனையபோலப்

்றாக
பரிணாமவீசேடமின்மையின் அதுபற்றி அவையிரண்டனையமொன
க
வைத்தெண்ணினார். ஏதுப்பொருட்சண் வரும் இன்னுருபு ஏனையிடங்
த.
ளினும் விரித்துரைக்க. ஆன்மாவுக்கதிதெய்வமாகய தத்துவம் ஆன்ம
்ற ஏற்
தீதுவமென உருத்திரனுக்குட்பெயராயிற்று. ஈண்டான்மாவென அ
ன்பதுபொ
புறிக்கோடலால் சகலவர்க்கத்தன்மேனினற அ. கத்துவமெ
அச்சொல். ஆன்மதத்துவம் வித்தியாசத்துவம் சிவதத்துவமென அவ்
ுமா
வக்காரணகச்சடவுளர் பெயர் ! யைபுபற்றி அவ்வத்ததீதுவங்களுக்க
ர். இனி,
யினவென்பதுணர்த்துவார், அவரை யவ்வப்பெயராற் கூறினா
ாயாக
நவர்சருபேதங் கூறுவான் புகுந்தவாசிரியர் அதற்குத் தோற்றவ
ஐந்துசுத்தத்தி
இச்செய்யுளை ஈண்டு வைத்தாராயினும், இயைபுபற் றி
கண்டு
னென மூவகைப்படுத்தோதிய செய்யுளின் பின்னாக வைத்துக்

கொள்க.

|

த்

அ

இதனானே அத்தத்துவங்களைத தோற்றியொடுக்குங் காரணக்

இத்துணையும் மூன்
கடவளர் இவரென்பது வகுத்துக் கூறப்பட்டது.
இனி
ரங் 'கூற்றிற்படுமுறைமையெல்லாக் தொகுத்துக் கூறியவாறு,
ப
்.
ஏழுசெய்யுளான் நாலாங்கூற்றைத் தெரித்தணர்த்துன்றார
;

| மொய்தருபூசமாதிமோகனியந்தமாகப்
பொய்தருசமயமெல்லாம்புக்குகின்றிடும்புகள்அ!
ா தி
மா
ைவத்தைய
டன் அம்வி
தயிரு்ச
மெய்கருஞ

சபரக
5 க

தமிய

pat’

1226

யெய்துதத்துவங்க ளேயுமொன்றுமின் நெம்மிறைக்கே,

ள-ு. சாருவாகமுதல் ஐக்யெவாதசைவமீரறாகய புறப்புறச்சம
யமும் புறச்சமயமும் அகப்புறச்சமயமுமென்னும் முக்கூற்றுச்சமயத்

'தெப்வங்களெல்லாம் பூதமுதல் அசுத்தமாயாதத்துவமீறாக ஒவ்வொரு
தத்துவங்களினிலைபெறும். சவாகமங்களுட் கூறப்படும் “ஏக னகேகணி

| ருள்கரும
>

ச

5

மாயையிரண்டு?? என்னுமாறுபொருட்கும்

| 0472
2

உண்மைத்தன்மை

ந
புவிளக்குன்ற சைவமெனப்படுந் தலையாகிய. அறுவகைச்சமயத் தெய்வ
சுத்தவித்தை மலிய
|e நின்ற அதிகாரபோகலயசிவபேதங்கள்
்

வைகை

நரகக்

ர்

| _

பபப,

4.

து

i

ல

(ம

¢ ௧௦௨

சிவஞான

க

சித்தியார்.

A

1

ls

cl

ஐந்த தலம்
ஓவ்வொன்றினீலைபெறும்,
சித்தாந்த சைவத்
ர் தெய்வமாயெ சுத்தசிவம் இம்முப்பத்தாறையுங்
கடந்து நிர்குமென்ப

ல

|

காம்.

ட.

வலு

அ/மல்னாகலைக் தெரித்துணர்த்தியவாறு, ' 2]
லைபெறும் தத்துவமே அவ்வச்சமயத்தார்க்கு முத்தித்தான மென்பதூஉம்
இதனாற் பெறுதும். அவ்வவற்றின்மேலுள்ள சத்துவங்கள் அவ்வச்சமய
' த்தார்க்குணர்ச்சிசெல்லாமையின் அவ்வத்தத
தவச தினிளவினன்ற
் ி அவ
ருக்கு மேற்சேறல் கடாமையறிக.
சமயத்தெய்வங்களைச் சமயமென்
அபகரித்தார்.
இருமூன்று மென்ற தமது... ஆணவமலச் துண்மை கொள்
நீக்குதத்கு, மெய்தருசைல மென்றும்,
ளமாட்டாச ஐகயெவாதசைவஸர
ஆதியிருமூன்றென்றும், விசேடித்தார்.
பாடாணவாதசைவமுதற் சுத்

திசைவமீராககச் இடந்தவேமனுள் பாடாணவாசத்திற்கும் பேதவாதத்திற் ;
குர் தம்முள் வேற்றுமை சிறிதாதல்பத்றி அவையிரண்டனையு மொன் |
ருகவைத்து இருமூன்றெனச் கொகைகூறியவாறு,
இவ்வாறன்றி.
(௪௩)
யுரைப்பன வெல்லாஞ் சிவாகமங்களோடு மூரணுமென்ொழிக,

274
சிவஞ்சத்நிநாதம்விந்துசதாவென்றி
றிகழுமீ௪
ட 114 |னுவர்கருளுருத்திரன்றான்மாலயனொன் றினொன்றாய்ப்
cf afd), பவந்தருமருவநாலிங்குருவநாஇபயமொன்றாய்
7
ஈவர்தருபேதமேகநாதனேநடிப்பனென்பர்.

4௨

்-து,

அஙஙனமொன்றுமின்றி

னென்றுகத் தோன்றி

122272

நிற்குமெம்மிறைவன்

ஒன்றி
தக்தக்

சொண்டு
ஒவ்வொருகத்துவங்களினின்

தொழில்களைச் செய்யுஞ்
வர்க்கத்தினும்

wry

வெமுதல்

வேற்றுமையின்றி

அயனீரூகய
நின்று

முத்திறச்சொன்பது

அவ்வக்சொறில்களை

ச

செய் |

வனென்பதாம்.

|

மகாரம் தேற்றம்.
.மேல் ஒருவனே யிராவண்தி பாவகமுற்றாற்
போல என்றதனை ஈண்டுமறிவறுத்துவார், நடிப்பனென்றார்.
செல்வெ
ண்டொகை விகாரச்தாற்றொக்கது,
இவ்வொன்பது பேதத்தட் சத்தி
தம்
அகடு
சகதிபேதமாயினும், ஏனைமனோன்மணி முத
ரலிய பேதம்போலன்றி ஒன்றினென்றாகப் பவச்சருமூறையிற் காரண உ
॥ிமாயிடைநிற்றல்பற்றிச் எத
ம் 3 வைத்செண்ணி வகு
ட

ஸி

He

|

ர்க

=

ச்wr ர

|

இரண்டாஞ

சூத்திரம்.

5

றன

ட்

“மெனப்பட்டன. ஈவம்தருபேதமேக ஈாதனோடிப்பனென்ற
தும் ஒற்று
மையம்பற்றிப் பொதுவசையாற் கூறியதென்பது.
அவை முறையே
அிவத்துக்கும் காதத்துக்குழுரிய" சச்சிபேதமேயாகலென்பது ௨ருஞ்செ
|

ய்யுனிற்

காண்க.

=

(௭௫௪)

சீ

சத்தியாய்விர்துசத்தியாய்மனோன்மனிதானாடி
யொச்துஅமகேசையாகியுமைதிருவாணியாஇ

ச்.

வைத் தஞ் சீவாதிக்கங்ஙன்வருஞச த்தியொருத்தியாகு

|மெத்திறநின்றானீசனத்திறமவளுகிற்பள்,
ள்

எ-து.

மேற்கூறிய சிவபேதமேழற்குமுரிய சக்திபேசமும் முறை

இக் சத்திமுதல்

வாணியீராக

ஏழுவகைப்படும்,

எம்மிறைவனாஓய

பரமசிவன் சிவபேதமேஹினு நின்று ஈர் தமாறெல்லாம் அவனோ
டு
தாதானமியமாய் நிற்கும் பாச இயும் இச்சச்திபேதமேழினும்
அவ
னுக்குத கிணையாய்

நின்று

நடாததமெபைசாம்,

அட்
2ப
௩வ
அ
அப|

அ[ற்றேல், மேலைச்
சீஇரச்
குஇன் வரும்வட வெல்லாஞ்சத்நி எனக்
| கூற! ஈண்டுச் சி௨பேதஞ் சத்திபேதமென வேறவைத்து எச்தி
ற நின்றா
|| னீச னத்திறமவளுநிற்பளென்றல் மலைவ
ாம்போலுமென மயங்காமைப்
| பொருட்டு அஃதணர்த்துசற்செழுந்கது வருஞ்செய்யுளென்
் பது, (௭௫)

|

ஆ:க

ச,ச்திதானாகமாதிகானகுஞ்வெழுமக்கச்

சத்திகானாதியாகுக்கரும்வடி வான வெல்லாஞ்

சததியுஞசிவமுமாகுஞ்சத்திதான்௪ த்தனுக்கோர்

சத்தியாஞ்சத்தன்வெண்டிற்றெல்லாமாஞ்சத் இதானே.
|
௦-௮. மரமுங் காழ்ப்பும்போல ஒப்பவியைக்து நிற்றலின்
எல்
லாத்திருமேனியுஞ் சத்திகவமிரண்டற்கும் பொ.துவடி வேயாமாயினும்,
|சத்தனுக்குச் சத்தி தேவியுமாமாகலான்
அதற்குரிய வடி வவிசேடங்
| குணவிசேடம்பற்றிச கிவபேதஞ் சத்திபேதமென்ருயின
வென்பசாம்,
அ கலானதற்குரிய வடி.வவிசேடங்
பேதஞ் சச்திபேசமென்றாயின வென்பது

த சத்தாக
வெச, சீதிசட்கு
[இஃ

©

சாய

»

-

ப்

த

பி்

சமி

தட்ட.

-

ஆனத

வல்லவனுக்கு
s

.

காயகராயபோவங்
ட?

ன

பை

ட
க

ப

பத்த

குணவிசேடம்பற்றிச் சிவ
குறிப்பெச்சம்.
சத்தனுக்
வல்லபையாய்
°

௯ நியவாறு.
சர்

es,

படட

ப]

நிற்குமெனச்
ப்

்

ாயகராய$பாவமா

பபபு
பன
அல்
ஆனதி
ஆ
கை
ட்ட
ஹல
வி
“௭0
கம்
ப
பஸ
அந
நச
டவவ
லு

ச

3

|

1
,
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A.

கட்ட

பகி பட்ட

ப ப

சிவஞான

௧௦௪

is

பபப டப்பு

ப்பட்ட பப்ப ப் ப

7)

அத்தியா.

|

சத்
தலை வலியுறுத்துவார், சத்தன்வேண்டிற்றெல்லாமாஞ் சத்தியெனச்

பே

i

வேண்டிற்றெல்லாமென்றது ஒருமைப்ப
தியின் பெருமை கூறினர்.
இவை மூன்று செய்யுளும் தாதான்மியமாய் நீங்காது
ன்மை மயக்கம்.
அற்றேல், மேல் ஒன்றினென்றாய்ப்
நிற்றலைத் தெரித்துக் கூறியவாறு.
தலை வியுமாய்த்
பவர் தருமெனப்பட்ட சத்திசிவங்களை ஈண்டுத் தலைவனும்

தம்முட்

புணருமென்பது

நோக்கி

மூறையன்றுபோலுமென்பாரை

(௪௬)

அதனையுணர்த்திதற்கெழுந்த த வருஞ்செய்யுளென்பது.

திவஞ்சத்ததன்னையின்௮ுஞ்சத்திகான்ெத்தைபின்று

முவக்இிருவரும்புணர்ந்இங்குலகுயிரெல்லாமீன்றும்
் பவன்பிரமசாரியாகும்பான்மொழிகனனியாகுந்

[5 %

கவர்கருஞானதக்தோர்க்கத்தன்மைதான்றெரியுமன்றே.

எ-து. சத்தியுஞ் தவமழுஞ் செய்யுமிச் செயல்களெல்
ப
னோர்பொருக ட்டாப்க ஈடி.த்துச்சாட்டும் நாடகமா த்திரையேயன்
|Alf.

லாம் நம்ம

றிப் பிதிதி

(ல்லையென்பதாம்.

பந்தமும்வீடுமாய பதபதார்த்தங்களல்லான் என்
ஈண்டுருவ
பது முதலாக மேலைச்சூத்திரத்தின் விரித்துக் க நியவற்றை
ை தனக்கெய்
கஞ் செய்யுமுகத்தாற் ரெகுத்துணர்த்தி, இவற்றின்றன்ம
தலின்றாதலைத் தெரித்துக் கூறியவாறு.
உம்மை இறப்பு.

(௭௭)

கனுகரணபுவனபோகந்தற்பரம்பந்தம்விடென்

றணுவினோடெல்லாமாகியடைந்இடுந்தத்துவஙக

ளினிதிஈஇவைகிவிர்ச்இிமுதல்கலையிட த்தேநீக்கி

ட
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ஈனிபரமுணர்க்தோனந்தத்தத்துவஞானியாவன்.

ப

மாம்.

தனுகரணபுவனபோகங்களும்,

அவைஞூலமாயுளள

ot

த் ம், மேர்கூ :
தமுத்திகளும்; அப்பெத்தமுத்திகளிற்படும் பேதங்களனே
ள் உயிர்க
பிப்போந்த தத். துவங்களானாயின வென்றும், அத்தத்துவங்க
நூல்க
ளோடியைவனவனறி முதல்வனோடியைவனவல்லவென்றும்,

|

அத்தத்துவங்களைக் |
ளானும் பொருந்துமாற்றானுர் தெளியவுணர்ந்து,
கழியுமுறைமையின் வைத்துக் கழித்து, அவற்றிற்கு மேலாய்நிற்பதொ |
ன்றனை ஐயந்திரிபின்றியுணரப்பெற்றோன் யாவன் அவன பவன பிர |
யறிவடை |
' இிமசாரியும் பான்மொழி கன்னியுமாமென்னும் அவ்வுண்மை
[3

© பனாவ
௩

PD

னென்பதாம்.

ப்
Ne
5
\

்

்
இரண்டாஞ

OR, ஷை
௧௦௫ |
ட
வ

சூத்திரம்.

தவந்தரு ஞானத்தோர்க்டுத் தன்மைதான்
செரித் துணர்த்தி மேலதனை வலியுறுத்தியவாறு.
சொல் அப்பொருட்டாதல்

றெரியுமென்ற தனைத்
கற்பரமெனனும் வ ்

தாற்பரியமென்பதனானுமறிக.

(௭௮
வ்

எல்லாமாய்த்தத்துவங்களீயைந்ததெனணாவுக்கென்னிற்
ரெொல்லாயகன்மமெல்லார்தய்ப்பி கீஅத்துடை த்தற்கும்பி

னில்லாமைமுற்அவித்அநீக்கவுங்கூடிகின்ற

பொல்லாதவாணவக்ை தப்போக்கவும் பகு சதன்றே,
௭-து.

அனவ
அதம்
கை
071
வடக

அங்ஙனம் தத்துவங்கள் அணுவினோடெல்லாமாட

யடைந்

தீதூஉம், இருவினைகளை அகர்வித்து மீக்குதற்பொருட்டும், அதனாற் பரு
வமெய்தியவழி
மேலைக்கு வித்தாகாதவாறு

இக்கையானவற்றை

முதிர்

வித்துப் பற்றறக் கழித்தற்பொருட்டும், அவை கழியுமுகத்தால் எல்லா
வாத்தங்கட்கு மூலமாகிய
வாணவமலத்தைப்
போக்குதற்பொருட்டு
மாமென்பதாம்.

எனவே, கத்துவங்களான் நீச்கப்பவெனவாயெ மலகன்மங்கள்
அனணுவுக்கேயனறிச் சவத்துக்கன்மையான், ௮த்தத்துவங்களும் அணு

வினோடன்றிச் சிவக்கோடியைபிலவாயினவேன அசன்சகணாசங்கை நீக்
சயவாராயிற்று. அணுவுக்கேயென்னும் பிரிநிலையேகாரமுந் தொன்மை
யென்னு மகரவைகாரவிகுதியும் விகாரத்தாற் றொக்கன.
இவை ஏழு
செய்யுளானும்

றப்பட்டன.

நாலாங் கூற்றிற்படும் மூத்திதப்பொருளும் வகுச் துக்க

அற்றேல்

ஈண்டெதெதுக்

அதனால் வரும் பொல்லாமை

என்பாரை நோக்கப்

கொண்ட ஆணவமலம்

யாத?

யாது? அதனைப் போக்குமாறுயாங்ஙனம்?

பதினேமு செய்யுளான் ஒழிபு கூறனெருர். (௪௯)

ஒன்றதாயநேகசத் தியுடைய தாயுடனயாதி
..
யன்றகாயான்மாவின்றனறிவொடுதொமிலையார்த்து
நின்று போத்திருத்துவத்கைநிகழ்த்திச்செம்பினிற்களிம்பேய்க்
. கென்றுமஞ்ஞானங்காட்ட்மொணவமியைரந்துகின்றே,
எ-து.

எண்ணிறந்த

சத்திகளான்

எண்ணிறந்த

வுயிர்களினுஞ்

ட மரக களிம்புபோல் அராதியே விரவிநிற்பதொன்றாய்க் கேவலதச்தில]
ஆவாரகசத்தியானுஞ்
சகலத்தில் அதோநியாமிகாசத்தியானும் அஞ்
ட]
ப்பத்

24 மெஸ்
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- சிவஞான சித்தியார்.

௧௦௭

“ஞான நிகழ்சீசிக்குக் காரணமாய்
-லமென்பதாம். '

நிற்பது மேற்கூ றிப்போந்த

ஆணவம |

தல்லி

வினைமூதலாதற்றன்மை,
"போரத்திருத்துவம் போகநுகர்சசிக்கு
- (௮0)
இதனானே மலத்தின் சொரூபங் கூறப்பட்டது,

' மலமென வைறொன்றில்லைமாயாகாரியமதென்னி
னிலகுயிர்க்கிச்சாஞானக்கிரியைகளெழுப்புமாயை
விலகிடமலமிவற்றைவேறுமன்றஅவேறாகி

[25H

யுலகுடல்கரணமாகியுதித்திமுணர்ந்துகொள்ளே.

எ-.து.
| மறைப்பதாயெ

|
|

உயிரோடொற்றித்து நின்று அறிவிச்சை செயல்களை
மலத்துக்கும் வேறு கின்று அவற்றை விளக்குவதாய .

மாமைக்குக் தம்முள் வேற்று மை பெரிதாகலான், அஃதைறியாத மாயை
(௮/௧)ப
யேமலமென்பார் மதம் போலியென்பதாம்.

மாயையேயான்மஞானக்கிரியையைம௰லைத்துகிற்குக்
தூயவப்பரிதிதன்னைச்சுடர்முகின்மறைத்தாற்போலப்
போய்முகலகலச்சோஇபுரிர்திமெதுவேயபோலக்
காயமுமகலஞானத்தொழில்பிரகாசமாமே.

பரிதியைமுகின்மறைப்பப்பாயொளிபதுங்கினாற்போ
அருவுயிர்மறைக்கின்ஞானக்கிரியைகளொளிக்குமாகுங்
கருதிடுமிச்சாஞானகாரியங்காயம்பெற்முன்
மருவிமொ பிர்க்குக்காயம்வந்திடாவிடின்மறைப்பே.

எ-.து, மாயை உலகுடல்கரணமாய் வேறுகின்றே- உயிரை மறை
|
| தீதலமையுமென்பது உடம்பாட்டினு மெதிர்மறையினும் பரிதிமுகலு
மேகம்போல
பொருந்தாத:
வைத்த றியப்படுமென்ற அ
| வமையின்
பரிதியிந்போல
மறைக்குமாயின், மறைத்தலானாயெ காரியம்
மாயை
உடம்பாட்
் வேண்டும்; ௮ஃதீண்டில்லையென்பது
உயிரின்கணிகழகல்
அரிடினுமெதிர்மறையினும்

நடைச்சேலாதென்பதாம்

வைத்து

அறியப்படதலான அவ்வுவமை மீண்]

ம்

ட

இரண்டாஞு

நப

ப வன

காகா

சூத்திரம்,

ல

வப வகை

௧௦௪ [3

௪௪ அரை அதன்னா!

போதகாரியமழைத்.அகின்றஅபுகன்மலங்கா

3 G64. 2.2

ணோதலாங்குணமுமாகவுயிரினுள்விரவலாலே

காதலாலவித்கைசிந்தத்தருங்கலையா இமாயை

7277

க.

ப எத

யாதலாலிரண்டுஞ்சோதியிருளெனவேராமன்றே.
எ-து,. அல்லதூஉம், மலத்தானாகிய அஞ்ஞானம்; முலொனாயெ |
மறைவுபோலன்றி, உயிரோடு
வியாபகமாய் விரவிக் குணம்போலத்
தோன்றி நிற்பதொன்றாகலானும், தொழிற்பாட்டின்கண்
ஒளியிருள்
போல மாயையோடு இகலி நிற்பதாகலானும், அப்பெற்றித்தாயெ வா

ணவமலமே
உயிருணர்வின் காரியப்பாட்டைச்
செத்றெனவுணர்கவென்பதாம்,

தடுக்கவல்லதென்ற்

குணமுமென்னுமும்மை எதிர்மறைக்கண் வந்தது. இவை நான்
குசெய்யுளானும், ஐக்கியவாதி பாசுபதிமுதலியோர் மதம்பற்றி யாசங்இ
தீஅப் பரிகரித்து, ஆணவமலத்தினதுண்மை

சாதிக்கப்பட்டது,

(௮௪)

பருடன்றக ன்குணமவித்தையெனிம்சடம்புருடனாகுங்
குருடன்மன்கண்ணின்குற்றங்கண்ணின்றன்குணமோகூராய்
_
மருடன்றன்குணமதாகிமலமகிக்தாஇிகிற்குக்
oL
தெருடன்றன்குணமதாகிச்சிச்செனகிற்குஞ்வேன்.
61-து, உயிரினுள் விரவிநிற்பதனை உயிரின் குணவிசேடமென்றல்
பொருத்தமுடைத்தெனின்,_— அறியா த கூறினாய்; ஒருபொருளின்கட்
குணக்தோடொப்பக்
குற்றமும் உடன்விரவி
நிற்சப்பெறுமென்பது
குருட்டுக்கண்ணிற் காணப்படுதலின், விரவிநிற்நலேபற்றிச் குற்றமுங்
குணமாதல்

செல்லாமையானும்,

சடமாவதனறிச்

அஞ்ஞானத்திற்குச்

குணிப்பொருள்

அ

சித்தாகாமையானும்,
உயிர் அறிதற்றொழிலுடைய |
சித்தேயாகலானும், உயிரின்கட் குற்றமாய்க் காணப்படுமறியாமைக்
குக் குணிப்பொருள் மலமென வேறுண்டென்பதாம்,
a கண்டபடி ரன்

இதனானே,

ண் மதம்பற்றி

ட
ட லாக்

அறியாமை

ங்கும் குணமென்னும்பாடாணவா

திக

யாசங்இத்துப் பரிகரித்து மலத்தினுண்மை சாதிக்கப்பட்

வ

செடல்

;

௧௦௮

சிவஞான

சத்தியார்.

0)
மகாமு
ம
ந்

2 ஐ. | மூம்மலசெல்லினுச்குமுளைவடி
ேயொடுகவவினைமறைத்து
ிடிமிப்போன்
847986
சி
Lorn 21
கின்று
. மம்மர்செய்தணுவினுண்ம
௪: |.

| பொய்ம்மைசெய்போகபந்தபோத்திருத்துவங்கள்பண்ணு
1 மிம்மலமூன்பினோடுமிருமலமிசைப்பனின்னும்.

மேலே தன்மமோட்தன்மமாகயெனக் கூறப்பட்ட்கனமம.
அதன்பின்னாக நித்தமாயருவாயெனக்கூறப்பட்ட மாயாமலமும்

எ-.து.

ஸமும்
ஆணவமலமுமாகிய விம்மூன்றுமலங்களும், நெல்
“ஈண்டுக் கூறப்பட்ட
லுக்கு முளைதவிடுமிபோல், உயிரைப் பந்தித்து நின்று முறையே போக
மும் பந்தமும் போத்திருத்துவமும் பண்ணுவனவாம். இம்மலங்கண்மூ
| ன்றனோடுங்' கூடிநின்று பந்திப்பன வேறுமிருமலங்களூளவென்பதாம்.
இத

நிரனிறை.

கன்மமலம் போகம்பண்ணுதலாவது,

நெல்லினக
உயி

ணுளதாகயெ முளைத்தற்சத்தி முனையைத் தேரற்றுவிக்குமாறுபோல,

ரின்கட் சுகதுக்கங்களை மூதற்காரணமாய் நின்று தோற்றுவித்தல். மர
யாமலம் பக்தம்பண்ணுதலாவது, மூளைத்தற்கு ௮அனுகூலஞ்செய்து உட
னிற்குர்தவிடுபோல, ௮ச்சுகதுக்கங்களாண்டுத் தோன்றுதற்குத் துணைக்
காரணமாய்த் சன்காரியமாயெ தனுகரண முதலியவற்றையும் உயிரையு
மியைவித்து நிற்றல், ஆணவமலம் போத்திரு ததுவம் பண்ணுதலாவது,
உமிபோல
அம்மூளை ஆண்டுத் தோன்றுதற்கு நிமித்தகாரணமாகிய
அ௮த்தோற்ற த்திற்கு நிமித்த்காரணமாயவற்றை மாறுகுவித்து நின்று ௮௪
சுகதுக்கங்களை உயிர் நுகருமாறு நிலைபெறுத்துதலெனக் கொள்க,
பர்தம்போகம் போகநிறுத்தலும்வகததுழாயை வினைமலத்து?? என்றார்

மூளை
. ஆகுபெயர். மூளைதவிடுமிகள் பம்
ஞானாமிர்சநூலுடையாரும்

தத்திற்குங்

காரணமாதல்மாத்திரைக்கும்

(2௬)

உவமையாயின;

HT

மாபையின்காரியக்தைமாயேயமலமதென்அ!
மேயுமும்மலங்கட கதர்தொழிலினையியற்றவேவுக்
தூ. பவன்றனகோர்சத்திதிரோதானகரியதென்று
மாய்வரிம்மலங்களை ந்துமணுக்களையணைந் தநிற்கும்.

பூ

ம்
|

1

M

21

வேறுமிருமலமெனப்பவென அச்சுகதுக்க த்த
௭-௮.
x.
கெல்லாம் இடமாய் நின்று வியாபகமாயெ வான்மாவின் அதிவிச்சை|

டு

|

eS /(

i

ன்

RE
ரஃப
| செயல்களை

ஏகதேசப்படுத்துவதென

3

௧௦௯

இரண்டாஞ் சூத்திரம்,
மேற்கூறிப்போந்த

மாயாகாரிய

ரஃப்

20

மும் அவ்வமலங்களை யவ்வத்தொழிலிற் படுத்திப் பாகம் வருவிக்குஞ்
இவசத்தியுமாம்.
அவற்றுள், மாயாகாரியம் மாயையிலடங்குமாயினும்,

பக்தித் தற்கட்படும் வேற்றுமைபத்றி மாயேயமலமென வேறுவைத்தெ

ண்ணப்படும்; அம்மலங்கட்கனுகூலமாய் நின்று செய்யுஞ் வெசத்தி பரா

உபசாரத்தாற்
வேற்றுமைபற்றி
தொழில்
சத்தியினடங்குமாயினும்,
றிரோதாயியென வேறுவைத்தெண்ணப்படும்.
இவ்வாறிவ்வைம்
தமல

மும்உயிர்தோறுநின்று செய்யும் பந்தவேறுபாடு

கண்டுகொள்கவென்ப

த்
6244

27௪. த்த

தாம்.

திரோதானகரியென்ப து திரோதானத்தைச்
பொருட்டாய வடசொல்.

செய்வதென்னும்

n

மலமாயைகன்மமாயேயந்திரோதாயிமன்னிச்

சலமாரும்பிறப்பிறப்பிற்றங்கயித்தரை ீழ்மேனு
நிலையாதகொள்ளிவட்டங்கறங்கென்நிமிடத்தின்க
.ணலமாருமிறைவனாணையாலுயிரஈடக்குமன்றே,

(௮௪)
கடல

தர

மல

திச:

20-9 4h

கத்து

1 சன்தி ்
கள்

Ade
ப்

எ-.து.

மேற்கூறிப்போந்த
பிறப்பிறப்புக்களெல்லாவற்றிற்குங்
காரணம் இவ்வைவகை மலங்களுமாமென்பதாம்.
மன்னி.பலமாருமென்பது மழைபெய்து குளநிறைந்ததென்றுற்
போலச் காரணகாரியப்பொருட்டாய் நின்றது. அலமரும் அல்மாரு
மென நீட்டும்வஜிநீட்டல், இறைவனாணையாலுயிர்ஈடச்குமென ஈண்டுங்
௮௮
கூறியது அவ்வலமாலை. நீக்கும். வாயிலுணர்த்துதற்பொருட்டு,
முன்னர் வகுத்துச் கூறப்படும். இவை மூன்றுசெய்யுளானும், மலங்க

தக்கன்
wi
7322

வ்
எப்
வத்
க
வகா
னக

பந்திக்குமாறுங்
அவை
ளித்துணையவென்பதூஉம்
ஆண்வமலத்தானயே பொல்லாமை கூறப்பட்டது.

கூறுமுகதீதான்
(௮௮) க்.

அண்டசஞ்சுவே தசங்களுற்பிச்சஞ்சராயுச; க்தோ
டெண்டருகாலெண்பத்துசான்கு நூருயிரத்தா
யுண்பெபல்யோணியெல்லாமொழித்துமானுடத்துதித்தல்

3|

கண்டி. டிற்கடலைக்கையானர்தினன்காரியங்காண்.

பிஜே

இ

னல

ப

வில்வம்

அமி 82

சிவஞான சித்தியார்.

அ

௧௬௧௦0

௭-௮.

நால்வகைத்தோற்றத்

தெழுவகைப்பிறப்பி

"னெண்பத்து

கான்குநாரூயிரம் யோனிபேதத்தினின்றும் விரித்த பேதங்கள் அளவின்
| றியுள்ளன; அவற்றுள் மானடப்பி ட்ட அவ்வலமரலை

நிக்குதற்கு வா

ப

| யிலென்பதாம்.

ழ்

|
|

(௮௯)

நரர்பயிழேயர்கன்னினான்மடறைபயிலாநாட்டில்
விரவு கலொழிந்துதோன்றன்மிக்கபுண்ணியந்தரானாகுக்

தரையினிற்ஹைவிட்டுக்தவஞ்செய்சாதியினில்வந்து

242

பரசமயங்கட்செல்லாப்பாக்கியம்பண்ணொணாதே.
எா-ு.

மானுடப்பிறவியினும் உ த்தமசமயத்துச்குரித்த ரய் உத்தம

| நாட்டிற் பிறக்கு முத்தநற் அதற்கு வாயிலென்பதாம்.

வாழ்வெனமையல்விட்டு வ அமையாஞ்ுமைதப்பித்
தாழ்வெனுந்கன்மையோ

(௯௦)

7

ஞ்சைவமாஞ்சமயஞ்சாரு

மூம்பெறலரிதுசாலவுயர்சவஞானத்தாலே
போழிளமதிபினனைப்போத்அவாரருள்பெத்றாமே.

ந

ரீ

.

௦்-ு.. உயாந்த சாதியினும் உயர்ந்த ல ப்பிறப்பே யதற்கு வா
யிலாம். அவ்வுயர்ந்த குடியிற் பிறந்து சைவத்தினெய்திச் அதர்க்கு
நியுணர்ந்து சிவபிரானை வழிபடப்பெறுவாருளராயின், அவர் மலத்தரனா
இய. வவ்வலமரலை நீங்கி வ
செக
பகா

வாழ்வாவன:

-மிவை.

மையல்

குலம் இளமை

செருக்கு,

்

கல்வி செல்வம் அதிகாரமென்னு

வாழ்வெனுமையலெனவும்,

வறுமையா

இவை
ன் சறுமையெனவும், காரியத்தைக் காரணமாக வுபசரித்தார்.
மூன்று செய்யுளானும் அம்மலபந்தத்தைம் போக்குதற்குரிய _ வாயில்
இவையென்பது கூறப்பட்டது...
(௯௧)

மானுடப்பிறவிகானும்வஞூத்ததுமனவாக்காய |
மானிடத்கதைந்துமாமமரன்பணிக்காகவன்ோ
வானிடத்தவருமண்மேல்வக்தரன்றனையர்ச்சிப்ப
5
தழ தத்வ
97

்

|

£|

: இரண்டா

சூத்திரம்,

ககக

ந
்

ஆ

எ-த.

அவ்வலமரலை

அ.

குட

அவ்

வேண்டப்படும்;

ஏனைப்பிறவிகளிற் கூடாமையாற் பிறவிவீசேடம்

வரன்பணி பயன்படுதல் ஏனையுலகங்களிற் ௫கூடாமையால் தேயவீசேடம்
இவ்வுண்மை ஏனையோரறியமாட்டாமையிற் சாதிவி
வேண்டப்படும்.
குடிப்பிறப்புவசேடம் வேண்டப்படுமென்பதாம்,
இ

இதனானே அவை
யமென்னுக்

வாயிலாசற்கு உரிமை கூறட்பட்டது,

வாக்கா
(௯௨)

தொகைச்சொல் வட.நூன்முடி.பு.

கருவினுளழிவகாயுங்கழிந்திடாதழிவதாயும்

பரிணமித்தழிவகாயும்பாலனாயழிவதாயுக்

க்க

ப் தழிவதாயு

க பிகு

முருவமேயழிவேயானாலுள்ளபோதேபாருய்ய,
எ-து.

மானுடயாக்கை அத்தணைப்பெருமைத

ணைப்பொழுது நிற்குமென்ற றிய வாராது

தாயினும், இத்து

நீர்க்குமிறிபோல்

ட

அமழிதன்மாலைத்தாகலின், இவ்வாச்கைகிலையாமை யிளமைநிலையாமை
கலை உணரவல்லார்க்கே அவற்றானாயெ 'மையலைவிடதல்கூடுமென்பதாம்,

ஒருபு லனுகரும்ேபோதங்கொன்றிலையொன்றின் ட்,
வருபயன்மாறிமா, றிவநஇிடுமெல்லாமாறு

மொருபொழுஅணரினுண்டாமல்ல இவ்வல்லல்வாழ்க்கை
மருக எவ்வ பொலமாயும்பின்மாயுமன்றே.
௭- ௮. ர

ட

ர

ப்

'
ஒத்

டட

சி ஒவ்
க்னைத சில்

முறை
தங்கத் ம்
ம்க்
தன
யே மயக்கப்பொருரூங் கனாப்பொருளும்போலத் தோன்றியபொழுதே
மாய்வதுமாம்

இவ்வறிவு நிலையாமை

இடையே-மாய்வதுமாமாகலான்,

செல்வநிலையாமைகளை உணரவல்லார்க்கு அவற்னானாகிய
தல்கூடுமென்பதாம்.
உணரினுண்டாமென்பதனை

|அறிதற்பயன்.

ம்

அல்லதென்பது

ன

மையலை

|.

விடு

வைத்துளைக்க,

பயன் 2

வாய்பாட்டு

வண]

கலன்

பே

கடி

கெ
pi
ADEE ம்
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யெச்சக்குறிப்பு.

சித்தியார்.

மருள்போல அன்றேமாயும்

பின்னும் |

சனவுபோலப்

மருளூம் கனவும் ஆகுபெயர்... “வாழ்க்
மாயுமென்றுரைத்துக்கொள்க.
கையென்புழியும் பின்னென்புழியும் இறந்ததுதழீஇய வெச்சவும்மை
-விகாரததாற் ரொக்கன.
(௯௪)
அரிசனம்பூமோலையணிந்துபொன்னாடைசாத்இிப்

பரிசனம்பின்புசெல்லப்பாரகர்பரிக்கக்கொட்ட

வரிசின்னமுதத்தொங்கல்வந்திட வுணர்வுமாண்டு
பெரியவர்பேச்சுமின்றிக்டெத்தலாற்பிணத்தோடொப்பா்,
எ-த!. அதிகாரஞ்செய்து செருக்குறுவார் செத்தாரின வேறல்
லரென்பது ஆண்டு நிகழு நிகழ்ச்சிபற்றி யறியவல்லார்க்கு அதனானாயெ
| மையலை விதெல் கூடுமென்பதாம்.

i

பெரியவரென
உணரினுண்டாமென்ற தனை ஈண்டுந் தந்துரைச்ச,
ாயஅ.
அதிகாரத்தான
| றது இழித்தற்கண் வந்த குறிப்புமொழி. பெருமை
உபாயங்
மூன்றுசெய்யுளானும் வாம் வனுமையல் விடுதற்கு
இவை

சுடு

லை

கறியில்.

| பிணத்தினையொத்துவாம்வோர்பின்னடைப்பிணங்கள் போல
. வுணக்கியேயுழல்விருங்களுட லுயிருணர்வுமெல்லாங

| கணத்திடைத்தொன்றிமாயுங்காயமென்றறிந்தொருக்கால்
| வணக்குறிரரனையென்அம்வானவர்வணங்கவைப்பன்.
௭-5,

சிவபிரானை வழிபட்டுப்பெறும் இறவாச்செல்வத்கை

கோ

| க்கக் கணத்தினழிசன்மாலைத்தாகய உடம்பின்பொருட்டு வருந்தியீட்
| ௨ப்படுஞ் சிறுசெல்வஞு செல்வமன்றென்பதுணரவல்லார்க்கு,
செல்வத்தை வேண்டி அவ்வதிகாரச் செருக்குடையார் பின்
நின்றேக்கறுஞ் சிறுமையினங்குதல் கூடுமென்பதாம்.
உடலுயிருணர்வுமெல்லா

முணக்நியென

வியையும்.

இச்சிறு
சென்று

he,
ப் 3

இதனானே.

வறுமையாஞ்சிறுமை தப்புதற்கு உபாயங் கூறியவாறு.
ஒன்றசாயெ
ன்பது முதல். இத்துணையு மொழிபு கூறிய தெனக்கொள்க.
(௯௬)

|
‘|
A

இரண்டாஞ் சூத்திரம் முடிந்தது.
ஆ. கிருவிருத்தம்-௧௮௬..
———

2

RS

|
னை
பட கத் அவ்வ ம்க ம க தன்ட் தவத அததத வ

மர

|
|
தத
ை டில்

தண்ட
ே
|
கூ

| பரு...

றை
மூன்றாக சூத்திரம்,

மலர்
௧௧௩ [2

மூன்றாஞ் சூத்திரம். வலா ட்
சவ அவக தவை வவ டு கவை வகைக்வனை கமையவம

முதற் குத்திரத்து மிரண்டாஞ்சூத்திரத்
தும் முறையே பதியுண்மைக்
கும் பாசவுண்மைக்கும் பிரமாணங் கூறியவாசிரியர், இரண்
டாஞ் குத்திரத்தின் அலகலாவயிரென்று எடுத்துக்கொள்ளப்
பட்டெஞ்சிநின்ற
ண்மைக்குப் பிரமாணம்
திரத்திற் கூறுகின்றார்.

மூன்றாஞ்சூத்

உயிரெனப்பவெதிந்தவுடலின்வேறுளதாயுற்அச்
செயிருஅமிச்சாஞானச்செய்திகளுடையகாகிப்
பயில்வுதுமின்பத்அன்பப்பலங்களு அகரும்பார்க்கி்

மதத்

த

ரதத

பாக்கம்,

a

6-௮. உயிர்குனியமெனின், அவ்வாறு சொல்வதொன்றளதாய்
நிற்றலானும், உடம் பேயுயிரெனின், உடம்பகத்தே பொருந்திநின்று யா
னெனகென்னஞ். செருக்குறுதலானும், ஐம்பொதியேயுயிரெனின், ஞா

னமாத்திரையேயன்றி ஞானங்€ரியையிச்சையென்னு

மூன்றுமுடைக்

ர்

|.
|.

|

தாகலானும், குக்குமவுடம்பேயுயிரெனின், கனவொடு பயின்ற தனை ஈன
வின்கணுந்தறிக்து. நிற்றலானும், பிராணவா 'வேயயிசெனின், இன்பத்
அன்பப்பயன் -ஓடுங்கயெவிடத்தின்
றி.யொடுங்காதவிடத்து நுகர்ந்து நிற்
றலானும், பிரமமேமீபிரெனின், அறிந்தாங்கறிதலின்றி ஐர்தவத்தைப்

பட்டறிதலானும்; அனைத்துங் கூடிய சமூதாய்முயிரெனின், அனைத்து
நீங்கிய அரியா£தத்தமுண்மையானும், இந்தவுடலின்க ணுயிரெனப்படு
வது இவையனைத்திற்கும் வேறென்பதாம்,

உயிரெனப்படுவதென்ற அ சாதியொருமை,
தயிலொடும் பயில்
வுறுமென வியையயும்.
துயிலென்றது ஈண்டுக் கனவின்மேற்று,
பயில்வுறுமென்புழி இரண்டாவது விரித்துரைக்க,
பயில்வு ஆகுபெயர்.
பார்க்கில் நுசருமென

மாறுக.

பார்க்கில்

விழித்தவிடத்தென்றவாறு.

“ஐயுங் கண்னு மல்லாப் பொருள்வயின்-மெய்யுருபு தொகா விறுதியான?
என்பதோத்தரகலின்,
ஏழாவது
இறுதிக்கட் டொக்கது.
துரியாதீத
| த்தி. அயிருண்டென்பது விழித்தபின்னர்ச் சுகமாகத் துயின்றேனென்ற
த
நிகழ்தல்பற்றித் தெளியட்படும், உளதாயென்பது முதலியவேரி

210940
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.சக்தியார்.

மூங் குறிப்பேதுவாகலான், அவற்றையிங்கனம் விரித்துரைத்து முதனூ
லின் மூன்றாஞ் குத்திரம்போல இச்செய்யுள் ஏழுகூற்ற தாயவாறு : கண்
டுகொள்க.
அற்றேல், :குனியமுதலியவற்
ள் ஏனையவெல்லாமறியு
மென்பது காட்சியளவைக்கு எய்தாமையின் உயிர் அவற்றின் வேறென
க் கொள்ளினும், உடம்பாதல் உடம்பின்கணாளவாஇய ஐம்பொறிகளா
தல் ௮வ்வைம்பொறிகளையூக்கி இயங்குவதாய பிராணவாயவாதல் அறி

I
I

யுமென்பது
காட்சியளவையா னறியக்கெடக்தலின், உயிர் ௮ம்மூன்ற
னளொன்றாுகற்பாற்றென்றலே
பொருச்சமூடைத்துப்போலுமென்பா

ரை நோக்கி ௮ம்ஞூன்றனையுஷ் சிறந்தெடுத்தோதி மறுத்தற்கெழுந்தன
வருஞ் செய்யுட்களென்பது,
(க)

| உடலின்வேஅயிரேனிந்தவுடலன்றோவுணர்வதென்னி
னுடல்சவமானபோதுமுடலினுக்குணர்வுண்டோதா

னுடலினினவாயுப்போனாலுணர்ச்சியின்
அட லுக்கென்னி
னுடலினில்வாயுப்போகாதுறக்கக்துமுணர்வதின்றே.
எ-து. அவயவங்களி

ஜனொன்றானுங்

குறைபாடின்றிக் இடக்கும்

பிணக்கிடையினும் நீகூறும் ஜூதக்கூட்டத்தினெொன்றானுங் குறைவின்றிக்

டெக்குமுறக்கத்தினும் அறிவு நிகழக் காணாமையான்,
யாண்டையதென்பகதாம்,

போகாதவென்னும்

mr

பெயரெச்சத்தகரம் விகாரத்தாற் ஜொக்கது. .

அறிவகைம்பொறியேயென்னினுறக்கத்தினறியாவாகு
மறிவதமொன்டொன் முகவொன்றொன்றாயறிவகென்ன
னறிவுகளொன்றையொன்றங்கறிந்திடாவைந்தையுங்கொண்

|

டறிவதொன்னண்டதான்மாவைம்பொறியறிந்தஇிடாவே.
எ௭-த.

பிணமாம்போது

கெட்டொழிவதாதிய

அவ்வுடம்பிணின்று ஈனவின்கணறியும்

11

ட

ஐம்பொறிகளே

உறக்க தீதின்கணறிதலின்றி ஓடு

ங்இரிற்குமெனின், அத பொருந்தாது; ஈனவின்கணவையறிவ
தும் ஓவ்
வொரு பொறியாயறிவதன்றி ஒருங்கேயறிவனவல்லவாதலானும், ஒன
மொன்முய றியுமதுவே யவற்றியல்பெனின், அங்கனமாயினும் இட் திரி

இர்ச் ஒன்ற றிந்த தொன்றறியாமையானும் இவவ
னான எர
புலன்களையுமறிவதொன்று உளதாகலானுமென்பதாம். '

லி

IO

Sa

)
மூன்ராஞ

சூத்திரம்.

௧௧௫

அுறிவதைம்பொறியே யுறச்சத்தி னறியாவாகுமென்னின் என்வி

த

யையும். அறிவதென்பது அத்தொழின்மேனின்றது. உம்மை றெப்பு.
அறிவுகள் ஆகுபெயர்,
அ௮ஃதென்னுமாய்தம் விகாரத்தாற்றொக்க.து,
இவ்வாறன்றி, அறிவதைம்பொறியேயென்னி னுறக்சத்தினறியாவாகு
மறிவதுமொன்றொன்றாக வொன்றொன்றாயறியுமென்னின் என்பதற்கு
என்னுடம்பகத்து நின்றறிவது ஐம்பொறிகளேயாம் அவையுறக்கத்தின
தியாதவாகும் நனவின்கணெவ்வொருவிடயமாகவறிதும்
வ இருவர் மத
தீதினுமொக்கும் அதுபற்றி யென்னையாசங்கித்சல் கூடாமையான் அவ்
வைம் பொறிகளே யொருதலையாகவறியும் வேறுமோருயிர் கோடன்
மிகையாமென்பையாயின் என்றுரைக்தலுமொன்று,
உறக்கததினறி
யாமையிழுக்கன்றென்பான் வாசென்றானென்பது.
(௩)

அ௰ிக்திடும்பிராணவாயுவடங்குதல்விதெல்செய்தா
லறிக்திடாஅடஅுறக்கத் தறிவின்மைகரணமின்மை
யமிந்திடிமுதலியானெ.அநிற்கக்கணம்போகா
வறிந்திடம்பிராணன்றன்னையடகக்கியும்விட்டமொன்மா,
எ௭-து. பிராணவாயு அடங்குதல் விடுதல் செய்தாலே அறிவு
நிகழக் கரண்டலின் அதுவே யவ்வைந்தகையுங்கொண்டறிவதாதகிய
உயி
ரெனவமையும்,
உறச்கத்திலஃதியங்இனும்
ஆண்டுக் கருவியின்மை
யான் அறியாதாயிற்றெனின்,—
௮.௮ பொருந்தாது; கரணமுதலி நிற்பு
பிக் கரணம் போதல் கூடாமையிற் கரணங்களையுக் தன்னையுங் கொ
ண்டறிவதாதியவுயிர் வேறுண்டென்பது பெறப்படுதலானென்பதாம்.

இவை மூன்றுசெய்யுளானும், முறையே உடல் பொறி பிராண
ப்
.
.
க
.
ச
க
'வாயுவென்னும் மூன்றனை
யுங் காட்யெளவையான கக்கன்
றியக்டெர்த
விசே
உம்பற்றி வேறெடுக்தாசங்இத்துப் பரிகரித்து, இந்தவுடலினுயிரெனப்
படுவது வேறென்பது சாதிக்கப்பட்டது.
ஏனையவெல்லாம் வருஞ்சூ

த்திரத்தினண்டாண்டி யைபுபற்றிக் கூறக்டெத்தலானும், உளதாயென்
னு முதற்கூற
ஆசங்கை
அவற்றை
விரித்திலர்.

ட்
a

OGD

தடட - ௮]

்றில்

யீண்டு

விசேடமின்மையானும்,

6)

மேன்றாஞ் சூத்திரம் முடிந்தது,

அட திருவிருத்தம்-௪௯௦,
7 அசனி

ண

ப

[2

ஒல
=

|

ன்
| ௧௧௭௬

சிவஞான

சித்தியார்.

|

உ

3]

(vA)

நானகாஞ்
எண

சூத்தும். (2௪22,2௪74

சத்த.
lo

ன் டு

மேன மூன்று சூத்திரத்தானும் பொருளுண்மைக்கு அளவு கூறியவா
சிரியர், நிறுத்த முறையானே பொருளியல்பு கூறுவான்
றெ
கவ்வை!”
டங்க, மேத்க_நிப்போ் 5 வக்க

வைத்து முதற்கட் த்த லக்கணங் கூறுகனரூர்,

உணர்வனகரணமென்னினொென்றையொன்றுணராவெவவே
றணை தருஞ்செயல்கணான்குமறிந்தவையடக்கியாக்கிப்
புணருமுட்கரணமாக்கிப்புறக்கரு வியினும்போக்கி
யிணைதருமிவற்தின்வேருயானெனதென்பதான்மா.
எ-ு.,

இனி அந்தக்கரணமே யுணருமென்பார்க்கு, இவையும் ஐம்
பொறிபோலொன்தனை யொன் அணராவாகலான், உயிர் இவற்றின் வே

ரதியும், யானெனதென்னுஞ் செருக்குக்கேதுவாயெ ஆணவமலம் உட
னாயிணைந்து நிற்குமாகலான் தனக்கென வறிவின்றி, இவ்வந்தக்கரணங்
களானாய

நான்கு

தொழீிலையுமிவற்ரொடு

கூடியறிந்

து

இவற்றையடக்க

வேண்டுழி யடக்கி உட்சருவிகளாக்கயும், ஆக்கவேண்டுழியாககப் புறக்
கருவிகளிற் போக்கியும், வெவ்வேறவத்தைகளை யணையுமென்பதாம்,

றுதல் ஆன்
எனவே, ஆணவமல்த்திற் பிணிப்புண்டு ௮அவத்தையு
ம்
{
்
gi es,
\
இது தடத்தலக்கணமெனப்படும்
மாவுக்லெக்கணமென்றவாளுயிற்று,
பொதுவியல்பு, உணராவாகலான் இவற்றின்வேராகயும், யானெனகெ
ன்ப தணைதருமாகலான் அ௮றிந்தடக்வெகள்டு ஆக்கப் போக்கு வெவ்
அடக்குதல் சொப்பனாவத்
வேறணைதருமென வீனைமுடிபு செய்க.

ஆக்குதல் சாக்ரொவத்தையிற் செலுத்துதல்,
| தையிற் செலுத்துதல்.
அவையடக்கியாக்
இனம்பற்றி ஏனையவத்தைகளுங் ,கொள்ளப்படும்.
சிப் புணருமுட்கருவியாக்இப் புறக்கருவியினும்போச்குயென்பது நிரனி
இறெப்பும்மை விரித்துரைக்க,
வேருயுமெனச்
ஹைப்பொருள்கோள்,
என்பதெனக் காரணத்தைச் காரியமாகவுபசரித்தார், யானெனகென்ப
குறிப்பேதுவாயால
தென்னும் பெயரடை அதனுண்மை சாதித்தற்குக்
இச்செய்யுள் முதனூல் ராலாஞ்சூத்திரம்போல மக்கட்றதார்த
ச்ச
்

ந்

்

|

நான்காஞ் சூத்திரம்.

மாறு கண்டுகொள்க.

னொன்றையொன்

இனியம்முக்கூற்றுள்,

௧௧௪௭ [
உணர்வனகரணமென்னி

அதணராவாகலான அன்பி

மின் ன்னு

முதற்கற்றை வலியுறுத்துகின்றார்.

ர.

(5

கருவியாமனமும்புத்தியகங்காரஞ்சித்தநான்கு
மருவியான் மாவேயென்னவருந்தீபமெனத்தெரிந்தங்
கொருவியான்மாவினுண்மையுணர்ந்தவர்தமையுரர்ந்தோ
தருமிதுபசுஞானம்பின்சிவஞானர்தனக்குமேலாம்.
எ-ு.
யாக

. நின்று

மருவி,

ஐ
/

மனமுதலிய நான்கும், ஒருவிடயத்தை யறிதற்குக் கருவி
இவையே

கிகழ்வனவாம்;

கீஞுச்தாவென்னும்படி.

கண்ணுக்கு

உயிரோடு

ஒற்றித்து

இவை

யுயிர்க்குக்

விளக்குப்போல்

|

கருவியாய் வேறு நிற்பனவென்றறிந்து நீங்கு நின்று இவற்றைக்கொ

ண்டறியுங் கருத்தாவினுண்மை யாதென்றாராய்ந் தார்க்குஆன்மசொரூ
பம் இனிது விளங்கும்; அதன்பின்பு அங்ஙனமாராயுமறிவு பசுஞானமா
கலான் அதனைத் தரும் பொருள் யாதெனத் தேர்வார்க்குச் சிவஞானம்
அதற்கு மேலாய்

விளங்குமென்பதாம்.

ஈண்டு அன்மாவென்றது கருத்தாவென்னுக்துணையாய் நின்றது,
தமையுணர்க்தோரென முன் வருதலின். இசனானே அந்தக்கரணங்
கள் கருத்தாவல்லவென்பது
வைத்துக் காட்டப்பட்டது,

மறி

தலைவனையு

மறியுமாற் றின்

(௨)

அவ்வுடனுவ்வுமவ்வுமனம்புத்தியகங்காரங்கள்
செவவியவிர் தநா தஞ்சக்
த்தமோளெளமாகு

மொவ்வெனுமெழுத்த்தாமைந்துமுணர்வுஇத்ெ தாடுக்குமானு ம்
பவவழுந்திரையம்போலும்பார்க்கிலிப்பண்புந்கோன்றும்,
கருவியாவதூஉம் அகரமுதலியவெழுத்துக்கள்
எ-து, அவை
உடனின்று செலுத்தியவழியேயாமாகலான், சமட்டியிற் பிரணவருபமா ,
மிவ்வைக்கெழுத்தானும் உயிரின் கணுணர்வு மாறி மாறித் தோன்றுதல் |
கடலின்கண்னே திரை புதிதுபுதிதாகச் தோன்றியு மொடுங்டயும் வரு
மாறுபோலாம்.
சவிகற்பவுணர்விற்குக் . காரணம் நிவிர்த்தாதிகலையைப்|
பற்றி ஐந்தாய்த்திகமும் நால்வகை
கல்வ
வாக்குச்களென்பதனை உற்று கோகு

கன் இவ்வியல்பு இனிது விளங்குமென்பதாம்,

'

ல்

றுகிட

பவல்
இன்த

சிவஞான சதச்தியார்.

ஒற்றுமைபந்றி எழுத்துக்களே யவையாக வுபசரித்தார். புருடதத்
அவழமும் அதனைச் செலுத்து மக்கரமும் ஈண்டொப்புமை பற்றியுடன்
பருடதத்துவத்தைச் செலுத்துதலாவது புருட
கூறியவாறு.
தத்திவமாம்

கன்

நிகழ்வித்தல்,

“அகார வுகார மகங்காரம்

புத்தி-மகாரம்'” என முதனூலுட் கூறுதலானும், அகளற்போதத்தும்
அவ்வாறே கூறுதலானும், ஈண்டு அவ்வுடனுவ்வுமவ்வு மனம்புத்தியகங்
காரங்கள் என்றது எதிர்நகிரனிறையெனக் கொள்க. . பிரணவமாகலின்
உள்ளவாறே வெளிப்படச் கூறாது ஒவ்வெனக் கடைக்குறைத்துக் குறு
அவ அரு விகாரத்தாற்
க்கல்விகாரமாக்டக் கூறினர்.
வானு
(௩)
ரறொக்கது,

ரியர்
க்்
தநா தங்கட்குப
ரூபவருமவ்வோவெவுமவ்வி

ga
1516

பயனுறுமஞ்சிலானமாப்பரவிடிலசித்தாம்பாராக்கிற
சய மு௮வ ளியிரண்டுந்தவிரத்அறிற்றானுக்கதோன்றும்.

எ-து.

அவ்வெழுத்துக்களை முறையே

அயன்முதலிய வைவரும்

அதிதெய்வங்களா யதிட்டி தது நிற்பராகலான், இவ்வாறு கரணமுமக்கர
மு மதிதெய்வமுமென்னுமிம் முத்திறத்தைந்தொடும் ஆன்மாப் பரவிய
வழியறிதற்புயனுறும்,. பரவாவிடிற் சடம்போலறிவிலதாம்; இவ்வியல் '

பும் இருவகை
னித

வளியுமடக்கெ

செய்யும் ERNE

rt பள்

விளங்குமென்பதாம்.

ல்க
ந

அசித்தோடொக்குமென்பார் அ௮௫ிச்சாமென்றுபசரித்தார். பரவா
விடிலென்பத சொல்லெச்சம். இவையிரண்டு செய்யுளானும் அவைகரு
வியாதற்கட்பட முறைமையும் அதனையறிதற்குபாயமுங் கூறப்பட்டன.

அற்றேல்,

வாகலின்,
இடையே

யெழுந்தது
கசா
ஞா
த.
யு
அரமக
அ
அதித
பப௨௪.௪௨
கிர.

|

இம்முத்திறத்தைந்துங் கூடிய கூட்டத்தினிகழ்வதே
இப்பலபொருட்கூட்டமே
உயிரெனவொன்று

யவ்வறிவுக்கு

கோடல்

வருஞ்செய்யுளென்பதது.

அறி

முதலாதலமையும்

எற்றுக்கென்பாரை

கொக்கி

் (௪)

சுத்
அன்மாவின்வடிவுகானேயரேகார்த்தக்கூட்டமென்னிற்.
பார்ப்பார்கட்கான்மாவின்றாய்ப்பலபொருளுண்மையாகுஞ்
றசேர்ப்பாயபலவேயுண்மையென்றிடிற்சென்றிவற்றை
யோர்ப்பான்வே௮ணர்வோர்க்கெல்லாமுணர்பொருள்வேறதாமே.ழ
அ

CAPD
நான்காஞ

சூத்திரம்.

௧௧௯

I
எ-து. கூட்டமெனவொருபொருள்
இன்மையானும்,
கூடுவன
வாய பலபொருள்களும் வேருயறியப்பட்டு நிற்றலானும், ய்
வதமறிவ

தந்

தம்முளொன்றாதல்

செல்லாமையானும்,

|

ம்)

இப்பதினை

இனையும் இவை கூடியவாற்றையும் திவ சய்கவுயிர் வன்
பது பெறப்படுதலான், இப்பலபொருளின் கூட்டம் உயிராதல் யாண்
டையகென்பதாம்.

இதனானே

அவையுயிரின் வேறாதல் வலியுறுத்தப்பட்டது.

மே

லைச்சூத்திரத்தின் உண்மை அரியா£ீ தமென்ற இறுதிக்கூற்றைச் சவுத்தி

ராந்திகர் மதம்பற்றி யாசங்இத்துப் பரிகரித்து வலியுறுக்குமாறும் இதனா
னே
பெறுதும்.
இவை
நான்கு செய்யுளானும்
அந்தக்கரணங்கள்
கருத்தாவல்லவாமாறும், கருவியாதற்கட்படு முறைமைகளும், அவை
உயிரின் வேரறுமாறுமுணர்த்தி முதற்கூற்றை வலியுறுத்தவாறு.
இனி
இருபத்தாறுசெய்யுளான், பரமதங்களையெடுத்தோஇப் பரிகரிக்து அன்

மாவிற்கு இலக்கணங் கூறுமுகத்தால், யானெனதென்பதணைதருமெ
ன்ற இரண்டாங்க ற்றை வலியுறுத்
துவான் ரொடங்கனோர்.
கஜ
தினை 3
பல்

207.றிவிச்சைசெயல்களெல்லா மடை நீகனல்வெம்மையும்போற்
குறியுற்றங்கேகாசகேககுணகுணிபாவமாகி
நெறியுற்அுகிற்குமென்னினிகழ்புலன்கரணமெல்லாஞ்
செறிவுற்றங்கறிவுகொள்ளவேண்டுமோ£வனார்க்கே.

எ-த|. €வோன்மாச்களெல்லாம் பிரமப்பொருளின் பரிணாமமாய்
த் தோன்றி அறிவிச்சைசெயல்களை யடைந்து தீயுஞ்குடும்போலப் பே
தாபேதமாடிய குணகுணித்தன்மையுற்அப் பலவேறுவகைப்பட்டு நிற்கு
றி -யறியமாட்டாத
மெனப் பரிணமவாதிகள் கூறுவர், ' கருவிகளையன்
5 அவ்வாருதல்' யாண்டையதென்பதாம்.
சீவான்மா.

|-

எல்லாமங்ஙனங் குறியுற்றறிவிச்சை செயல்க ளடைர்தனல் வெம்
மையும்போ லேகாகேக குணகுணி பாவமாட நெறியுற்று நிற்கு மெனக்
ஏகாரேகம் பேதாபேதம். ஆர்விகுதி இழித்
கொண்கெட்டியுரைக்க,

னி

தற்குறிப்பின் வர்தது.
றை

இதனானே

வலியுறுத்தவாறுமாயிற்று,

மேலச்சூத்திரத்தின்

ஆருங்கூற்ற(௬)

ண்.

௧௨௦

பட்ட தல பப இவவ இப்பத் பரு ப று து கணவ

சிவஞான

ததத

சித்தியார்.

வு டய பட

த த தைக ்

. குணங்களை யின்றியொன்றாங்கு றியுடைத் தான்மாவென்னி

னிணங்கிடாவிச்சாஞானக்கிரியைகளிவையுடற்கட்
பிணங்கிடுஞ்சக்கிதிக்கணெனிற்பிணத்துறக்கக்இின்றா
முணங்கிடுங்கரணமென்னிற்சர்கிதியொமிர்ததன்றே.
6-த,

இனிச்

சாங்கயர் குணகுணித்தன் மையின்றிக் கேவலம்

அறிவமாத்திரையாய் நிற்றல் உயிரியல்பென்றும், அவ்வுயிரின் சந்நிஇ
யின் உடம்பின்கண்ணே நின்று கரணங்கள் செய ற்படுமென்றும், ௮த
னாற் ரொழிலறிவிச்சைகள் அவ்வுடம்பிகணிகழுமென்றுங் கூறுவர்.
பிணத்துமுறக்கத்துஞ் சந்நிதிச்குக்கேடின்றாகவும் உடம்பின்கண் அவை
நிகழக் காணாமையின் சக்நிதிமாத்திரையான் அவை நிகழ்தல் யாண்டை
யதென்பதாம்.
Yd

இன்றென்னுமொருமை

அப்பண்பின்மேனின்ற து.

சந்கிதிகுணமதாகுந்சானென்போலென்னிற்காந்த
| முன்னிரும்டொன்றாயீர்க்கு முறைமையுண்டகற்றலின்று

(௭)

Gon
/4359

| முன்னுதலொடுங்கலோடலிருத்தலேடெத்தணி
ற்ற

। லென்னுமித்தொ;நில்கண்மற்அமியற்துவதான்மாவென்னே.
எ-து, வியாபகமாய் நிற்கப்பெறுதன்மாத்திரையே சர்நிதியன்று, |
மற்றுக்கார்தமுன் னிரும்புபோல் உயிர்முன் உடம்பு தொழிற்படுதற்கு
ஏதுவாயதொரு
குணவிசேடஞ சந்நிதியெனக்
கொண்டாமாகலின்|
அக்குற்றம் ஈண்டைக்கெய்தாதெனின்,
அங்ஙனமாயினும் ஒருகுண
மொருதொழிலன்றித் தம்முண்மாறுபட்ட பலதொஜில் செய்யுமாறு மா
A
(௮)

உருவுயிரென்னினிர்தவுடலினுட் காணவேண்டும்
வருவ அபரினணாமத்தாயநித்தமாம்பூதமாஞுங்
கருவினினுழையுமாஅங்காட்டிட வேண்டுங்கண்ணின்

மருவிடாதென்னினுன்றன்வாயினாலுருவன்மென்னே.
்-ு, இனிப் பெளராணிகர் உயிருருவப்பொருளென்பர். பரிண
டன்
|

சாட்சிப்புலனைதலு மில்லா பொருள் க
படி
(௯)
|£புதங்களோடொப்ப உருவாமாறு யாண்டையதென்பதாம்
அவன்

ஜெட்

|

I
ட்

த

ல்

6

நான்காஞ் சூத்திரம்.

௧௨௧ [2

ரூக்குமவுருவதென்னிற்கூலகாரணமதாகு
மாக்யெமனாதிகன்மாத்திரைவடி வசேகனம்பி
னீக்கியஞ்க்குமத்தேகிற்பகொருருவுண்டென்னி
னாக்கிடுமுருவமெல்லாமகித்துமாயகிக்கமாமே,
எ-து. பூதம்போலக் காட்சிப்புலனாதற்குரிய தாலவுருவாதவின்
றிச் சூக்குமவுருவாய் நிற்பது உயிரெனின், அத தூலவருவைத் தோற்
விடத் சடமாகிய புரியட்டகவுடம்யேயாசலானும்,
அங்புரிமி்ட க
தேகத்தள் அதிகுக்குமவுருவாய் நிற்பது உயிரெனின், அத கலையாதி
மண்ணந்தமாயுள்ள

ட
ப.ரவடம்பாகலா னும், அவ்வருவங்களனை தீதும் 2த சித்

தாசலு மசத்தாதனு மொருதலையாகலானும்,
ம்
உருவப்பொருளாமாறு யாண்டையதென்பதாம்.
(௧௦)
அருவுருவென்னிலான்மாவருவருவாவதஇ ன்ு

முருவருவாகாதாகுமொருபொருட்ரெண்கென்மை
வருவதுமில்லைகாட்டவன்னிபோன்மருவுமென்னி
னுருவமுங்காணவேண்டுமுண்மையுமொழிந்துபோமே,
எ-து,
இனிக் கவுளர்
௮ வு வட்பொருமூ நெய்ழிரன
ரூயிரென்பர்.
ன்
அ
ட்
ஒனறு
| பிறிதொன்றாகாமையானும்,
மறு தலைப்பட்ட இரண்டு தன்மை ஒரு
| பொருட்னெமையானும், காட்ட மும் வன்னீயுந் தம்முள் வேருதலின்
ஈண்டைக்கு எடுசதுககாட்டாதல்
| தென்பகதாம்.

செல்ல

7
தி

மையானும், அத பொருந்தா
(௧௧)

சச்திரன்வடி வுபோலக்கானருவுருவமென்னின்
வஈஅரங்கண்ணிற்றோன்அும்வடிவுள காமு யிர்க்கு

பிர தவுனுருவர்கானாயெழுவதுமுயிரேயென்னி௰ஐ

பந்தம ரயசித்தாயான்மாப்பவுதிகமாகுமன் றெ,

௭-து. தலையுவாவின் அருவாய்நின்றே பின் முறைமுறையான்
வளர்ந்து பூரணையிற் நூலவருவாய் விளங்குதன் மதியின்கட் கண்டா
மன்றே; அதுபோல உயிரும் அருவாய்நின்றே கருவுட் பதிந்து முறை
ட்முறையான வளர்ந்து இவ்வுடம்பருவாய்த்
தோன்றுமாற்றான் அருவ8.3 ர
ருவெனவமையுமெனின்,--சத்தாய் நிச்தியமாய்ப் பந்கத்திற்பட்டு நீடு

ல,

|

கள

கஅ
ஆ

ed
வவர பகத்
ல்
|:

்

சிவஞான

௧௨௨௨.

்

)2
ம்பம்
ரல
ரA

3

இக்இயார்.

குவதாயெவுயிர், அசித்தாய்ப் பூதகாரியமாய்ப் பர்தமாவதாயெ உடம்
a(௪௨).
புருவமாமாறு யாண்டையதென்பதாம்.

AAD
2--61
A

அ ருவவிக ஈரியான்மாவாசாயம்போலவென்னி
னுருவினைக்கட். டியாட்டியோட்டிமீட்லொவப்பண்ணி

டர

த்திருத்திக்டெத்திமண்புரட்டிமறஅம்

கெ ருவிகாரங்களெல்லாந்தருவதென்பேகடாயே.
௭-௮. இனிப் பாதஞ்சலர் ஆகாயம்போல்
அத பொருந்தாமை
யாய் நிற்பது உயிரென்பர்.
உடம்பின்கணிகழு

பக்ரி

அருவாய் அவிசாரி
காட்சியளவையான்

நிகழ்ச்சிபத றி யறியப்படுமென்பதாம்.

(௧௩)

|.

௮9௦ செனினுணராதான்மாவ௫த்துச்சிக்காகுமென்னி
1577 |
னடுத்துச்டித்தாகாதாஞுஞ்டித்தகித்தாவதில்லை.
கம்பளி PP
யசித்தொருபுறமாயொன்றிற்சித்தொருபுறமாய்சில்லா
த௫த்துறா ௪௫.த்தேயென்னின௫த்தடைந்ததிவதின்றாம்.

பந்த்
(“776

௭-௫,

சடப்பொருள்

லும் உலகத்தின்மையால்,

ட்

சித்தாதஓுஞ்

சத்துப்பொருள்

சடமாத

உ யிர் சடமென்றும் அது பின் மனததோடுங்

ன் | கூடிச் சித்தாயறியுமென்றுங் கூறும் வைசேடிகர் முதலியோர் மதமும்,

மாறுபட்ட விரண்டு தன்மை ஒருங்கு நிலலாமையால், உயிர் சித்தசித் |
தென்னுஞ சைவரிலொருசாரார் டமதமும், அஜத்தாயெ கருவியையின்றி
உ ர சித்தேயாமென்னும் பட்டாசாரியர்.
அறிதல் செல்லாமையால,
பை
மதமும் அடாவென்பதாம்.

உருதவென்னும் பெயரெச்சத்தீறு விகாரத்தாற்றொக்கது.

(௧௪)

உயிரினைபணுவதென்னினுடல்பலதுவாரமோடும்
| பபில்வுறக்கட்ண துபாரமுக்தரித்தச்செல்லா .
தயர்வுறுமரித்தாய்ப்பூதவணுக்களினொன்றதாகு
மி.பல்புறுமவயவத்தாலணுவுருவிறக்குமன்றே. ்
2௮ நிற்பது உயிர
இனி உடம்பகத்துப் ர்க்க
௭-௮.
|
என்னை? அனுவாயின் [6
மதமுமடாது.
|ரன்னும் கம்.
சீ

பச

|

DT

சகைகைாக்களளை

கர்

ஜூம்

த்

(

ஆம்ஹெல
NY!
||

£

:

க

ன்

த்

சான்காஞ் சூத் திரம்.

ட்

தாங்கற்கு மூடம்படாதென்பது
்

தாம்.

முதலிய

5

குற்றம் தங்குமாகலானென்ப
(௧௫)

்

உடலினினைககேகியுயிரெனினுருவாய்மாயும்
|

படர்வுறுமறிவின்றெங்குஞ்சஉடபொளிப்பண்பதென்னிற்

சுடர்தொடிற்சுவெதெங்குந்தொட்டிடமறிவுண்டாகு
மடர்புலனிடத்துமொக்கவறிவெழவேண்மேன்றே.
எ-ு.,

இனி

னித்தளிபோல்

மிருதிநூலார்

ஏகதேசமாய்

உயிராவது

உடம்பகத்துப்

இதயத்தான த்தினிறப

புன்னு

8 (AF i

அவ்வுயிரின றிவு

| விளக்கொளிபோல யாங்கணும் வியாபிக்குமென்பதும் அடாது.
' என்னை? உயிர் ஏகதேசமாயின் மேல் உருவுயிரென்றார்க்கு ஓதிய குற்ற
மனைத்தும் எய்துமாகலானும், குணங் குணியளவினனறி மேத செல்லா
மையானும், விளக்கினொெளியாவத விளக்கை௮ குக்குமவடி வேயன் நிக்
ஆமெ
குணமன்றாகலான் ௮ஃது ஈண்டைக்குவமையாகாமையானும்,
னவே கொள்ளினும் அதனோடிதனிடை வேற்றுமை பெரிதாகலானு
மெனபதாம்,

ஐடெயிரினை அணுவென்பார்க்கும இஃதொக்கும்.

(௧௬)

| உருஙினினிறைர்துகின்றங்குணர்க் திடுமுயிரகென்னின்
மருவிடா அறக்கம்வாயிலறிவொக்கவழங்கவேண் டும்
| பெருகிடுஞ் சுருங்கும்போதம்பேருடற்கற்றுடற்கண்
வசுமுடற்குறைக்கவொக்கக்குறைநதஅபினமாயுமல் றே,
.
இனிச் சமணர் உடம்பளவிணிறைக்து நின்று உணர்வது |[
அவர், உறக்கமுறுதலும், ஐம்பொறியினும் ஒருங்கேய
உயிரென்பர்.
றிவ நிகழாமையும், அவ்வவுடம்பளவிற்குத் தக்கவறிவாதலின்மையும்,
ரகுறைப்பச் குறையாமையுமாகிய இன்னோரன்னவற்றை நகோக்கலெராசா 5
எ-த.

|

|

|
ர்

ச்

கழ

டட அட

பு

அவர் மதமும் அடாதென்பசாம்.

(௫௪) இ[ல்

ட

ய

OL

கத்ரு

பாப மதிக் அலி அத்த கக ததி

ர

ததத
2

சிவஞான ௪ச்தியார்.

|௧௨௫

ட

“0 1 சங்குந்தான்வியாபியாயப்நின அணருமிவவான்மாவென்னீற்

| றங்கிடுமவத்தைபோக்குவரவுகள் சாற்றவேண்மெ
| பங்கமார்பலனொன்றொன்றாய்ப்பார்த்திடல்பகரல்வேண்டு

மிங்கெலாமொழிக்சானி௰்பதெங்கனமியம்பல்வேண்டும்.
6-து.
இணி ஐக்யெவாதிகள் முதல்வன்போல் எங்கணும் வியா
பியாய் நின்று அறிவனான்மாவென்பர்,
அங்ஙனங் கூறுவார்க்கு, அவத்
தசை

போக்குவரவுசஞூறுதலும்

ஐம்புலனு

எல்லாமாய் வியாபிக்தலொழிர்தானாகி

மொருங்கேயறியாமையும்,

உடம்பினுளேகதேசமாய்

நிற்ற

லும், எவ்வாறு கூடுமென்பதாம்.

ஒறி*்தானென்றது முற்றெச்சம்.
நின்றது,

ஆக்கச்சொல்

எல்லாமென்ற.து வியாபகமுணர

வருவித்துரைக்க,

ஒழீரிக்தாலெனப் பாடமோ

இ, சங்காரகாலத்தின் எல்லாப்பொரு ரூமழிர்தவ
ப்ரி நிற பதெங்கன மென்
வியாபக
றுரைச்து, கூர்த்தப்பொருளனைத்தினுஞ் சையோகமாதலே
| மெனவும்

அங்ஙனங்
மையும்.

அவையனை ததினையுமறிதலே

கூறுவார்

மதத்தை

முற்றுணர்வெனவுங்

அவர்மதமேபற்றி

கொண்டு,

மறுத்தாரெனினும
(௧௮)

சுத்தமாமான்மசித்கைக்துகளுட ன்மறைத்ததென்னின்
வைத்து அட ற்கண்வாயில்கரணாங்கள்வ/நியான்ஞான

மொத்துதமலமற்றுலுமுறுமலம்விடுமின்றாம்

பெத்தமுமடையானமுத்தனாய்ப்பிரகாசனாமே,
எ-து.
உயிர் எங்கும் வியாபகமாய்நின்று அறிவதாயினும் மா
யாகாரியம் அவ்வறிவைத் தடைசெய்து நிற்றலின் உறக்கமுதலியன
வுற்று ஏகதேசப்படுவதாயிற்றென விடுப்பின்,-—
அத பரிகாரமன்று; அறி |
வுவிளங்குதற்கு ஏதுவாய மாயாகாரியம் அதற்கு மறுதலையாய்த் தடைசெ
ய்தல் கூடாமையானும், முன் சுத்தமாயிருந்தவுயிரை அது பந்தித்ததெ |

னின்,

வீடுபெற்றவழியும் உறமெனப்பட்டு முத்தியென்பது இன்றாய்

முடியுமாகலானும்,

வீடுபேற் :பின்ன।ாதெனின், அநாதிநீல்யோடு இத ||
ணிடை வேற்றுமையின்மையான அநாதியே பர்சமுறுத வின்றி மச்சா
னாய் விளங்குதல் வேண்டும
வதய
ட ட

\ 4MY

ட

அர ன் ட தத த. வலவ

:
டபட்ட

நானகா

சூக்தம்.

அ]மிவிச்சைசெயல்களென்னுஞ்

ல்

௧௨௫

செய்யுண்முதல்

இத்துணையும்

ட்
1

உயிருண்மை கொண்டு ஆஅணவமலத்துண்மை கொள்ளாத சமயிகள்
தத்த மதத்துக்கேற்பக் கூறு முயிரிலக்கணங்களும் அவை பொருந்தா
மையங் காட்டட்பட்டன.
இனனுமவ்வமதத்சார்
வேறுடடக் கூற மு
யிரிலக்கணங்களெல்லாம் இங்ஙனங் கூறியவற்றுள் வைக்துக் கண்டு

கொள்க,
அற்றேல், மத்றென்னையோ வுயிருக்கு இலக்கண்மாவதென்
னுமவ்
வைக்யெவாதசைவரை கோக்டச் சத்தாந்தங் கூறுமுகத்தால் யா
னெனதென்பதிணைதருமாற்றைச் சாதஇச்சற்கெழுந்தது
வருஞ்செய்யு
ளென்பது.
(௧௯)

அசத்தருவியாபகம்போல்வியாபகமருவமின்றாய்
வசித்திட வரும்வியாபியெனும்வழக்குடையனாகி
நகத்திடாஞானச்செய்தியநாதியேமறைத் நிற்கும்
பசுத்துவமுடையனாகிப்பசுவெனகிற்குமான்மா,
27-ம். ஒருவாற்றானும் அசித்தாதலரிய வியாபகப்பொருள்போல
ஒளபச்சிலேடி கவியாபகமாதலும், அதுபற்றி அதிகுச்குமகித்சாகலுமி
ன்றி ௮துவதுவாய் ௨டுப்புண்ணும் வியாபகமாசலும், அநாதியே பசுத்.
அவமெனப்படும்
ஆணவமல த்தின் மறைப்புண்டு டெக்கும் இச்சாஞா

னக்ரியைகளையுடைத்தாய்ப் பசவெனப்படுர் தூலசிததாசலமுடையது
உயிரென்பதாம்.

அம்பது

£*ஐறந்பால-ண்டா விீடுதலரிது?? என்றாற்போல அருமை ஈண்
டனமை குறித்து நின்றது, அருவமென்றது, “இல்லா வருவா நின்
மூனை”?

2௮.

என்றாற்போல,

அதிகுக்குமமாதலையுணர்த்தி ஆகுபெயராய் நின்

இதற்குப் பிறரெல்லாம்

இயைபற்வுரைக்தார்.

ருக்கு ௮ராதிரிலையாகய தன்னுண்மை

இகனானே

கூறப்பட்டது.

| மாயையின்வயித்அண்மன்னிவருஞ்செயன்ஞானமிச்சை
யெயுமக்கலாதிமுன்றாலேகதேசத்இனேய்ர் இங்
காயுமுககுணங்களந்தக்கரணங்களாதியெல்லாங்
காயபெத்தங்களாகிக்கலர் தடனிற்குமான்மா.

உயி

(௨0)

தள்
டதத .
205-|

ர்
எ-த.
அங்ஙனம் பசுததுவமாக்திரையாற் கேவலப்பட்டு நின்ற (ட
வன
்ம
அதன்பின் அ௮சுத்தமாயையில் அ௮னந்ததேவராற் கலக்குண்ட
|
ம் |

ள்

டை

மெஸ்

E>
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த்

|5 அதத்
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பாகமாய்

ர

ம

ட

த

C il

காரணசரீரத்தைப்

பொதுவகையாற்

இத்தியார்.

சிவஞான

னா

பொருந்தி,

பா அலர் பதத த தை

அத்த வட ப.

அவ்வறிவிச்சைசெயல்கள்

சமட்டிரூபமாய் விளங்கப் பெறும்.

மாயாதத்துவத்தினின்றுக். தோன் றுங் சலாதிகளாஇய

அதன்பின்

௮ம்

கஞ்சுகசரீரத்தைப்

புவகையான
பொருந்தி அவை வியட்டிரூபமாய்ப் பிரிர்துதோன்றிச் எறப்

அதன்பின் அந்தக்கரணமுதலியவற்றைத் தப்முஎ
விளங்கப்பெறும்.
ந்தி அவ்வறி
டக் நிற்கும் மூக்குணங்களாகய குணசரீரத்தைப் பொரு
டமாக வரும்
விச்சைசெயல்கண் முன்னர்க் கூறப்படும் இருசரீரங்களி
i
விடயங்களின் வியாபரிக்கப்பெற மென் பதாம்.

மாயையிற்
இங்கனம் பரசரீரம் மூவகைப்படுமெனக் கொள்க.
மேலே மாயாடன்
கலக்குண்டபாகத்தை வயிராக உருவகஞ்செய்தார்.
அதுவே ௮சுத்தமாயாதத்துவமெனகத் தத்துவங்க
வயிற்றென்றதுமது,
வீனை
சிடைவைத்தெண்ணப்படுவதூஉமென்க. மன்ன ர்ருமென்னும்
ஏசதேசத்தினேய்
யெச்சமுடிபு காரணகாரியப்பொருட்டாய் நின்றது.
ளாதல
ந்தென முன் வருதலின் ஈண்டு வருமென்பதற்கு அது பொரு
வற்றா
நிக. “அன்பிலா ரெல்லாம் தமக்குரியர்?” என்றாற்போல, எல்லா
காயம் ஆகு
னுமென்னுஞ் சாரியையும் உருபும் விகாரத்தாற்றொக்கன.
ஆக்கல்து நிற்குமென ஒற்றுமைபற்றிக் குணவினை குணிமே
பெயர்,

4

(௨௧)

லேற்றப்பட்ட அ.

சூக்குமதேகியொகித்தூலரூபத்தின் மன்னிச்

சாக்கரமு தலாயுள்ளவவக்தையுட்டங்கியெங்கும்
போக்கொடுவரவுமெல்லாம்புரிந்துபுண்ணியங்கள்பாவ
மாக்சியம்பலன்களெல்லாமருந்தியுகிற்குமானமா,
க்குமதேகத்
மா- து. அம்மூன்றையும் முறையா னெய்தியபின்,
தைப் பொருக்இப் போக்குவரவு செய்து குக்குமவினைப்பயன் களை ஈட்

டியுநிகர்்தும்,

தூலசரீரத்தைப்

போருந்திப்

போக்குவரவு

்
ம், இவ்வாறு
பயன
ுகர்க்து
ைப்
ஈட்டியுந
காலவினகீத
த்தைப்பட்டு நிற்குமென்பதாம்.

டை
|

லஞ்சவ | ..
லு ்

சாக்ரமுதலென்றது ஓடுங்குமுறைபற்றிக் உதிபதெனவநிக(][ ம்.
si

|
7
டட

அதீத

செய்து

டாங்கு

௪1 ்வஹே)

பபப
வவைைவைவைவகைவை
பெயவய்யயபமி மவ
வையக! 3வெவை

டத

மலை.

ட]

கனல்

to

22

8

௧௨௭

நான்காஞ் சூத்தரம்,

மருவானந்தம்விஞஞானமனோபிராணனனனைம௰

முரு வாந்தன்மையுண்டாய்முஜொன்றக்கொன்அஞுக்குமமாய்

வருமாமன்னமயம்பற்றிமாயைமுதற்காரணமாகு
'மருவாயான்மாவைங்கோசத்தார்ப்புண்ட வத்றினகம்பறமாம்.எ-ு.
ன்றுக்

தோன்

சுமுதலிய

சாரணசரீரமுகலியவவ்வைந்தம்,
ஆனமாவுக்கு

ஜவசைப்பெயர்

வடிவாய

பெற்று

அவ்வாறு

முறையே

மாயையீனி

27447 AAS 2

௮

ஆனந்தமயகோ

ஒன்றற்கொன்று தூலமாய்

நிற்க,

கேவல்ச்தி லொன்றுமின்றி
மலமாத்திரையாய் நின்றவான்மா இவ்
வைங்கோசங்களில்
௮.துவத வாய் வ படத்த ஏககேசிமாய்ப் போச்
* குவரவு செய்து நிற்குமென்பதாம்.
தேவலத்திலொன்றுமின் றி நின்றவான்மா,

மாயையிலங்கனங

கலக்குண்ட பாகத்தை மூதற்கட்பொருக்தி அறிவிச்சைசெயல்கள் டொ

மாத்திரையே அம்மயக்கறிவா
விளங்கப்பெற்ற
துமையானவ்வளவு
௮ஃதானர்தமயசகோசமெனப்
லோரானர்தமுண்டாகப் பெறுதலின்,
உய்த்துணர்ந்துகொள்க.
ஏனையவுங் காரணக்குறியாமாறு
பட்டது.
இவ்வைங்கோசங்கட்கு வேறுவேறு பொருள் கூறுவார் மதங்களையெ
ல்லாம் மறுத்தற்பொருட்டு, இவ்வாறெடுத்தோதி மாயை முசற்கா.ரண
கொள்ளிவட்
ஆன்மாவித்தரை£ம்மேலங்
மாகுமென்றுங் கூறினர்.
றி,
டங் கறங்கென நிமிடத்தின்௧க ணலமரும்படி -“கொண்டுதிரிதரல்பத்
இவ்வைங்கோசங்களை ஐந்துபறவையாகவும் ௮அவற்றுளொரோவொன்
றை ஐவசைப்படுத்து முகமுதலியவுறுப்புக்களாகவும் வேதச்துளூருவக
ஞ்செய்துணர்த்தியவாறென்க, ஆன்மாவினுண்மையுணர் சற்குஇவற்றை
இவைமூன்று
யிங்கனம் பகுத்தறிதலு மொருசாதனமெனக்கொள்க.
செய்யுளானும், பசுத்துவவுபா தியர்ன் மறைப்புண்டு நின்றவவ்வறிவிச்
சைசெயல்கள் பின் ஒருபுடை விளங்கி அவத்தை போக்குவரவுமுத
லியவுறுதற்குரிய உபாதி கூறுமுகத்தால், வித்திட வருமாறு தெரித்த
இன்னும் ஆன்மாச் சார்க்ததின்வண்ணமாய் ௨௫த்
தப்பட்ட
உ
| இட _வருமாற்றிற்குச் சருவஞானோத்தரத்தில் அவ்வச்சார்புவிசேடம்பற்

73

<>

அத் தொகுத் விரித்துமோதிய
றிப் பூசான்மாமூத லறவகைப்படுத்

ஈண்டுய்த்துணர்ச்துகொள்க.
பணித்

00

்.
ட

ச்

(௨௩);

ஜு.

£| ௧௨௮

ot

சிவஞான

க]...
ட

சத்தியார்

ன

ET

;
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தோற்பாவைக்கூத்துந்தொல்லைமரப்பாவையியக்கமுஞ்சாத்

Q கர்ப்பாரிற்செலவும்ே வருய்ச்செலுத்துவோசெய்இகாலும்
பார்ப்பாயவேடங்கட்டியாடுவோர்பரிசுபோலு
மார்ப்பாயகாயந்தன்னையான்மாசின்றாட்டுமாறே,
-ு,
ப

யின்றி

அனனமயகோசமுதலியவைந்தினும் ஆன்மா வேற்றுமை

நின்று

செலுத்தீதுமாறு,

முதையே,

'

தேர்ப்பாரிற்செலவும் மரப்

\ ||பாவையியக்கமுந் தோற்பாவைக்கூ த்தும். வேருய்ச்செலுத்கவோர்
ய்கியும் இடபக்கம் 2 பத்த அட்டம்பரிசும் போலமென்பதாம்.

செ

வ ருய்க்கெல த்: அவோர் செய்தியென்றது பரகாயப்பிரவேசத்
தை. இவையைர்தும் முறையே ஒன்றற்கொன்றந்தரங்கமாய் அவ்வைங
கோசங்களினு மான்மா நின்று செய்யுமாற்றிற்கு உவமையாமாறு செரிந்
தணர்ந்துகொள்க,
செய்யுளாகலின் முறை பிறழவைத்தார்,
காயம்
சாதியொருமை, இதனானே, ஆன்மா அங்ஙனம் வசித்திடவரினும் அவ்
வேகதேசப்பொருள்கட்கு லேருய் வியாபியெனும் வழக்குடையனாதல்
அவற்றைச் செலுத்துமாற்றின் வைத்தணர்த்தப்பட்டது.
(௨௪)

சான்னுடல்பொ கிபிராணன்கரணமென்னுணர்வென்றக்காற்

ண”

வருகுநீியென்றன்மனையென்றவெல்லா

நின்னின்வேராகுமென்னினீங்கிடாவிவையிங்கென்னி
னன்னினவாகுடீயாமுகரமயிருகவுங்காண்டி.
எ-ு, தன்மனைமுதலியவற்ரோடொப்ப எனதென்று வழங்கட்பட்
டுச் சில நீங்குதலுங் காணப்படுதலால், இதனானும் ஆன்மாவவற் நிற்கு
வேறென்பது அறியப்படுமென்பதாம்,

இவனைக்

உன்னினவென்பது இன் சாரியை

சொல்.

பெற்றவகரவீற்றுப் பலவறி

அற்றேல் உடல்பொறிமுதலியவற்றை

எனதென்பது,

தன்ம

னைமுலியவற்றை எனதென்றதுபோலன்றி இராகுவினது தலையென்றாற் |.
போல் அபேதம்பற்றிக் கூறுங் கருத்தேயாகலின், உரைப்போர் குறி |.
ப்பொடுபடுத்துக் காணுங்கால் அவ்வீரு௨கை வழக்இற்குக் தம்முள்வேறு.
|
ண்மையின், அவைதம்மூளெதக்குமா து யாங்கனமெஃ பாரை நோ

sla
0

| தஇ வேறுவமையெடுத்துக்காட்டி

| யுளென்பக,

ட

i

ர

புணர்த்துதத்கெழுக்தது

|!

வருகனு (ட.

ம

இத

்

தீர்! ஒக

ச

ட

சூத்திரம்.

ட

ட

கென்னணியானென்அனனியிருந்தனைபிரிர்க போது
நின்னணிரீயுமல்லவாயினைகாயநினன

லன்னியமாகுமுன்னையறிந்துநிபிறிந்துபாரே,
எ-து, உடல்பொறிமுதலியவற்றை எனதென்றல், இராகுவினது
தலையென்ராற்போலச் சிறுபான்மை வழக்கமாதலின்றிப் பெரும்பாலும்
யாண்டும் யாரும் வழங்கக்காண்டலின், அவற்றை யபேதம்பற்றிய கருத்
தாலெனதென்றன் மெய்ப்படுத்த அணிகலமுதலியவற்றை யவ்வாறென
தென்றல்போல அறிந்து பிறி்து பாராத மடமையே பிறிதன்றென் |
பதாம்.

(௨௬)

உடலியானல்லேனிந்தவுணாவுயானல்லவான
கடனியாதென்னின்வேற௮ுகண்டுணாவென்னதென்கை
யிடரிலாவென்றனான்மாவென்றபோகதான்மாவேரே
திடனதாயுயிரைவேஅகண்டிடார்செப்பலேகாண்.
எ-து. ஆன்மாவையெனதென்றல் வேறாகக் காணுங் கருத்தின்றி
இராகுவினது தலையென்றாற்போல ஒருசாரார் கூறுஞ் சிறுபான்மை
வழக்சாகலின் ௮ஃதபேதம்பற்றிய வழக்கெனவமையும்; விஞ்ஞானமய
கோச மானந்தமயகோசங்களை யெனதென்றல் ஏனைக்கோசங்கள்போல்
வேரூசக்காணுங் கருத்தால் எல்லாரானும் வழங்கப்படும் பெரும்பான்
மைவழக்காதலின் ௮ஃததுபோல் அபேதம்பற்றிய வமக்செனவமையா |
மையின் ம்
க் உயிரின் வேறேயாமென்பதாம்,

விஞ்ஞானமயகோசம் உயிரின் வேறாதல்

கூறவே

இனம்பற்றி

ஆனந்தமயகோச முயிரின் வேருதலு மதனாற் கொள்ளப்படும்.
உணர் :
வென்னதென்கை வேறுகண்டாகலான் இந்தவுணர்வுயானல்லவான கட
னெனக் கூட்டுக.
கண்டிடாரென்பது
முற்றெச்சம்,
(௨௭)

ஆட

புந்தியைமனமகதென்றுமனமதுபுக்தியென்றுஞ்
சிந்தையைச்சீவனென்அுஞ்சீவனைச்்சந்தையென்று
முந்தனையான்மாவென்றுமான்மாவைழுந்கனென்றும்
ர
ர
வவத்து பரம ன்றைக்காண்.
oo

நன

[தப

ம்
வோல்ர

94.) ரட்ட

ட்

ஐ
6

கெண்வவவவைசைவாகாகளு

॥

௧௩0

சிவஞான
அல்ல தூஉம்,

எ-து.

4

சிக்தியார்.

தொன்றின்மேல்

ட்ட

றன்

[2

பாகல் ௮

ஆ

என்தனான்

ரோககுயார்க்கு

உள்ளவாறு

பிறி

தன்னேடியைபுடைய

வழக்கில் ஆன்மாவென்ற

மாவென்னும்
கருத்த

2

ஆகுபெயராய் நிற்குமாகலான், அவவமக்குப்பற்றி நின்

நிரம்புமாறில்லேயென்பதாம்.

அஆகலானவ்வழக்குப்பற்றி நின்கருச்து நிரம்புமாறில்லையென்பது
|
அவ்வாறாகுபெயராய் ஆண்டாண்டு வருதலை யெடுத்துக்
| குறிப்பெச்சம்.
புந்தியை மனமதென்று

' காட்டுவார்,

மனமது

சிந்தை

பர்தியென்றுஞ்

யைச் வேனென்றிஞ வனை சிர்தையென்று முர்தனையான்மாவென்று
மான்மரீவை முந்தனென்றும் வந்திடுமென்றார்.” ஏனைமூவகைக்கோச௪
விஞ்ஞானமயகோசமானந்தமய
வேழறென க்கொண்டு
மாச்திரையே
கோசமிரண்டும் முறையே ீவான்மாவும் பரமான்மாவுமாமென்பார்
வேறெடுத்சோதி
மதத்தை மறுத்தற்பொருட்டு, அவற்றை மிங்கனம்
இவைகான்கு

வலியுறத்தவாறு.

த்துணர்த்தி மேலது

செய்யுளானும்

உல்கவழக்கன் வை

1

(௨௮)

வலியுறுத்தப்பட்டது.

ந்த்

அ]றிவுடல்சிக்தையான்மாவணை தலாலானமா வென்ப
ரெறிசுடர்விளக்கிருக்குமிடத்தையும்விளக்சென்றாற் போற்

| பொறிபலன்கரணமெல்லாம்புலப்படுமபேதமாகப்
பிரிதராதமிவகான்மாவரிபொருள்பின்னமாமே,
ஆன்மாவின் வேருயெ

எ-.து.

தூஉம், விளக்குத்தகறியை
கூறிய ற்
வுபநிடதங்களி

வென

ஆன்மா

வவ்வைங்கோசங்களை

விளக்கென்

ேயன்றிப்
ருற்போலத் தானியாகுபெயராதழ்குரிய வியைபுபற்றிய

மட்ட
-2
வனமும்
LUPE
வடட

தில்லையாகலால்,

அவையெல்லாவத் றின்கண்ணும் அபேதமாய்ப்

பிறி
பிறித

லின்றி யமிவதாயெ வரன்மா அவற்றிற்கு வேறென்பதாம்,

1

அ]றிவுடல்சிச்தையென்ற தம் பொறிபுலன்கரணமென்றதம் கட்
லக்கணம்.
எல்லாவற்றின்கண்ணென்னும் ஏழாவதும் அறிபொருட்கெ

ன்னும் நான்சாவதும் விகாரத்தாற்றொக்கன.

கலரி,

அபேதமாகிப்

தென்றது “ஞான திரோதகமாய் மறைகத்துக்கொடுநிற்றல்”'

ரிறக்கொள்க,

இதனானே

om

»

2

ஐங்கோசங்களை யான்மாவென்னு
4

ஒழி க

வ

வதன லல்ல

| திக்குத் தாதிடரிபங் கூறி மேலது வலியுறுத்தப்பட்ட.
2

,

ஈரி

த

ல் அறத்

த்தல்

பிறிதரா

என்றாற்போ

முபநிடதசீ 2AIK
வரது

(௨௯) Pi

த

ம
து
நம்
ஞர்
பதுZ

படட

AED

ட்

A

்

்

நத

நான்காஞ் சூத்திரம்.

8

வ

௧௩௧ I

1ட

|
ன
ல்

கண்ணெொ்புருடன் வேறுகனவகண்டொடுங்கிக்காய
முண்டி யும்வினையுமின்றிக்கட ந்அயிர த்திட வுணர்ந்து

/

கண்டிடங்கன வஞ்சொல்லியொடுக்கமுங்கறாநிவேறோ
யுண்டியும்வினையுமுற்றிங்குணர்த்திடவுணராநிற்கும்.
௦7-தஅு.

அனனமயகோசமுதலிய

நரன்கனையும்

ஓரோலொன்

கம்ம

மூக விட்டுவிட்டு அஞ்சவத்தைப்பட்டு விழித்தபின் அவை கூடி நின்றறி

விக்க முறையே சொல்லியுங் கருதியு முண்டிலனையுறுதலாகிய மறுதலை
யின் வைத்தும் 'அங்ஙனமவததைப்படீரவாற்றை
அறியாநிறகுமாக

லால், இதனானும் உயிரவற்றின் வேறெனத் கெளியப்படுமென்பதாம்,

ர
அரவை கூடியபின்னன்றி அறிவு நிகமாமையால் அ௮றிசற்கு அவை
யேஅவாதல் பெறப்பட்டது, ஓடுக்கமென்றது சுமுத்தியை; அது கன
வுபோற் சொல்ல வாராமையிற் கருதியணர்தத்பாலசாயிற்று,
இத்த
மூஞ் செல்லாத வேனையிரண்டுங் கருதவும் வாராமையின் மற கலையின்
வைத அணர்தற்பாலவாயின.
உணர்ர்தபினென்றது உணர்ந்கெனத்

ட்

திரிக்கு நின்றது,

உணர்தல் ஈண்டுத் துயிலெழுதன்மேற்று.

அவததைப்படுமியல்பின்

அ.

வைத்துணர்த்தி

கோற்பாவையென்பதுமுதல்

லைச்சூத்திரத்தின்

| பொருளையும்

மேலது.

இத்துணையுங்

உற்றுச்செயிருறமென்ப.து

இதனானே

வலியுற த்தப்பட்ட

கூறியவாற்றான் மே
முதலிய

வலியுறு ச்தவாறுமாயிற்று,

நாற்கூற்றப்

(௩௦)

புருடனையறிவனாபிற்பொறி.லனாதி போத்
தீருவதெனமிவுமாயாதனுகரணாதிபற்றி
வருவதிங்கநாதியாகமலத்தினின்மறை நீதுகிற்ப
னருவனாயிவற் றோடாளுமமைச்சருமரசும்போல்வன்.
எ-அு. ஆன்மா முதல்வன்போலச் சுத்தசித்தேயாகன் மாயாகாரி
ன்
.
பா்
.
நதா
தன்றி.
0
.
;
து
யங்களைப் பற்றிர
ின்றறிதல் வேண்ட
ா; அவ்வாறன்

77 அமைச்சருமர
சம்
த்

த

க்

போலடனின்று

ந் தி யே ப

மாயாகருவிகளைப்பற் றி யறிசலுண்மையால்

க் இல்

அநாதி

மறைந்து அருவனாப் நிற்றல்பெறப்படுமென்ட |

Tz)

EX

|!'
|“

A

|௧௩௨

சிவஞான சித்தியார்.

ட்

தேற்றேகாரத்தை அறிவனென்பதனேடுங் கூட்டியுரைக்க. என்
னென்பது ஈண்டு வேண்டாமை குறித்து நின்றது. போல்வனென்பது
முற்றெச்சம்,
பின்வருமனுமானத்தை வலியுறுத்தற்பொருட்டுப் புரு
டனேயறிவனாகிற் பொறிபுலனாதி2பாதம் தருவதென்னெனத் தருக்க
மெடுத்தோதினர்.
இதனானே ஞானச்செய்தி யகாதியே மறைத்துநித்
கும் பசுத்திவமுடையனாதல் காரியானுமான த்தின் வைத்துணர்த்இ வலி |
யுறுத்தப்பட்டது.
அறிவிச்சைசெயல்களென்பது முதல் இத் துணையும்.
பரமதங்களைப் பரிகரிச்து ஆன்மாவுக்லெக்கணங்

டை
“ம.

டாங்கூற்றை வலியுறுத்தவாறு.
இணி வ
| கூற்றைத் தெரித்துக் கூறுகின்றார்.

கூறுமுகத்தால் இரண்

ட

ன

மூன்ரூங்
(௩௧)

பண் கொடெபவனிபோ அபிதான
ம
கடைதொடறும்விட்டுவிட்டுக்காவலுமிட்டுப்பின்ன

ர
ழம்.

ரடைகரு ர்சனியேயம்தப்பு ரத்தினிலதுபோலான்மா

வுடலினினஞ்சவத்கையுஅமுயிர்காவலாக.,
2ா-து. புருடன் அவற்றேடமைச்சருமரசும் போறலின் அரசன்
| போல்வற்றை
விட்டுவிட்டுச் சென்று ஜவகையவத்தை
யுறுமென்ப
| தாம்.

இ கனானே வெவ்வேறவத்தை அணைதருமாறு
மையோடு படுத்து வகுத்துக் கூறப்பட்டது,
சாக்கிரமுப்பத்தைந்து

நுகலினிற்சகனவுதன்னி

லாக்கியவிருபத்கைக்துகளத்தினிற்சுமுனைமூன்று

தித் கல்லது
கதவில். இமத
ஓரி, £கநுவலின்மூலத்தினொன்றே.
ண
கவட ன
நோக்கியதுரியா

மேற்கூறிய
Le

GLA

{4 ச

வுவ
(௩௨)
me

57

Ca
சயம்
(669
டவ் 4°

எ-து. ஆன்மா அரசன்போல விட்டுவிட்டுச் சேறற்கட்படுமவத்
தையாவன: சாக்ரெமுதலியனவாம்.
அவ்விடங்களாவன:
ர
|முதலியனவாம்," £ ஆண்டாண்டு நிற்குங் கருவிகளாவன: முறை
ப்
1 | பத்தைகர்து மிருபத்தைக்து மூன்று. மிரண்டு
“9மொன் துமாமென்பதா்.
ட பட்ட

த

‘|
து 94 தயவிசவசாதாக்யெத்தில் ரக்த
நிற்குங் கருவிகரல
ஸிற் கலாதிகளையுமுடன் கூட்டியெண்ணி நாற்பத்தொன்று முதலியன|(

ட்Te

நட்எதில்... அமிலப்

ற

கட

ai)

மந்த

ல

நானகாஞ

|
(95

சூத்திரம்,

௧௩௩

|

வாகத்

தொகைகூறுதலானும்,

கலாதிகளுளவாகவே சுத்ததத் துவங்க

ட
|

£0)

ளின் ரொழிற்பாடும் ஆண்ளெவென்பஅ பெறப்படுதலானும், கலாதிக
ளில்வற்ிிப் புருடதத்திவமொன்றென வைத்தெண்ணப்படுதல் செல்லா
மையானும், ஈண்டு முப்பத்தைந்து முதலியனவாகத் தொகைகூ றியது
மலைவாம்போலுமெனின்-— ஆகாத; கடைதொறும் விட்டுவிட்டென்ற
து தி
வுவமைச்கேற்ப விடப்படுதன் மாலையவாய் நிற்குங் கருவிகண்மா
ரைக்கே ஈண்டுத் தொகைகூறப் புகுந்தாராகலானும், அதுபற்றிக் கலா
இகளின் ஐயஞ் செல்லாமைப்பொருட்டு அவற்றைப் புருடதத்துவத்து

துரியாதீ
ளடக்சி அதனையுமுடன்வைத்தெண்ணினாராகலானுமென்க.
ற
்யென்இ
மில்ல
தத்திற் காரணசரீரமாத்திரையேயன்றிக் கஞ்சுகசரீர
ஆன் எனா திகள் “வேறு நில்லாது அதனோடொற்றித்து நிற்குமென்
னுங் கருத்தே பிறிதில்லையெனச்கொள்க.
(௩௩)

த

இருவகைச்சாக்கிராதியவத்தைகளியல்புதானு
மொருவகை£ழேழராக்கியுற்பவங்காட்டுமொன்று
பெருகமேனோக்கித்தியபிறப்பறுத்திமெயோகிற்.
றருவதோர்சமாதிதானுந்தாழ்ந்துபின்சனனஞசாரும்.
துங் ஒழ்ரநொக்கிச்
எ-.து. மேற்கூ றிப்போர்த சாக்ரேமுதலியவைர்
தோன் றுமுறையும்பற்றி யிருவ
சென்றொடுங்குமுறையும் SS
ஓ ங்குமுறையது

கன்மார்ச்சிப்புக்கேதுவாக

லாற் இழ்ச்செலுத்திப் பிறிவிக்கு வித்தாம்,

தோன் அமுறைய அ கன்ம

கைப்படும்.

அவற்றுள்

தகர்ச்சிக்கேதுவாகலாற்

பரம்பரையிற்

பிறவியறுதற்குக்

காரணமாய்

மேறீபடும். இனி இசயமுதற் அவாதசாந்த மீருகய தானங்களிற் புறக்
கரண முட்கரணங்களைப் பற்றியும் பற்றாதும் பிரத்தியாகாரமுத லைவ்
கைப்பட்டு நிகழும். 'யோகாவத்தையும் அதுபோல. -ஒடுங்இயுக். தோன்றியு
மவ்வாறே பயன்றருவதன்றிப் பிறிதன்றென்பதாம்.

யோத்தருவதோர்சமாதியண்டென்பதும் அனுவாசமுகத்தா னீ
| ண்டே பெற்றாம். “தாழ்தல் “இழிதல். சனனஞ்சார்தல் ஏறுதல், இந்த
யோகாவத்தையைத்தானே மீட்டியில்லாகாகிய ஞானாவத்தைபோலு
மெனச்சொண்டு மயங்குவார்க்கு அங்கனமயங்காமைப்பொருட்டு இத
கூறிம
le யதனோ டொப்பவைத் தண்டுக் கூறினார். . இச்செய்யுளிற் cao
சகலசீ
்சகலஞ்
'கலத்தித
மூன் அபேதமும் முறையே சகலத்இற்கேவலஞ் சகலத்த

கு

ட

விடுமு

|

வ

ப]௧௩௪

சிவஞான

தத

இக்யொர்.

|

=

My

திற்சுத்தமெனப் படுமென்க.

இதனுள் இருவகைப்பிறப்பறுத்திடுமென்

| தத தாப்பிசையாய் அதிதருமுதலவத்தை

யடைதருமிடத்தே

யை

ந்துஞ் செறிசருமென வருகன்றதனோடுஞ் சென்றியைந்து பொருடரு
மாகலான் அதற்குமிவ்வாறுரைக்துக்கொள்க;
|
(௩௪)

1டி

அறமிகருமுதலவத்தையடை தருமிடக்சகேயைக்துஞ்
செ,றிதருங்கரணரந்தன்னிற்செய்றொ அங்கண் "+கொண்ணீ
பிறிவிலாஞானத்தோரும்பிறப்பறவருளாலாங்கே ff

குரியொடுமஞ்சவச்தைகூவெர்விகூட

்

-௮௧
படனம்
டவமின்
அவவ
வய
வரனின்
அவ
வட
ழ்
ப
த

எ...

A
டாட்
I
வக்கா
2

சாக்ரொதியவத்தையென.

725-570

மேற்கூறிப்போர்த வைந்தனுள்

முதலவத்தையாதிய சாக்ரேத்தானத்தின்கண்ணேயுஞ் சாக்சிரமுதலைந்த
வத்கையுளவாம். அவை கருவியான் விடயங்களையறியுஞ் செய்கைதோ

அம் அதிநுனுக்கமாயிடையீடின்றி நிகமுமாறு நுண்ணுணர்வாற் கண்
டுகொள்ளப்படும்.
இணி
இவையேயன்
றிக் கேவலசகலங்கணிங்கிய
சுக்கக்தினும் அவ்வாறே யைவகையவத்தையுள,
அவை யுண்மையதி
| காரத்துளுணர்த்த
நின்றனவென்பதாம்.

மூூதலவக்தையடைதருமிடமாவது. மேற்கூ றிய இலாடத்தானம்.
அறிதருமிடத்தேயென வியையும்.
சுததாவத்தையினியல்பு
ஈண்டுக்

கூறுகற்கோ ரியைபில்லையாயினும் ௮அவக்ையெனப்படுவன

றிபவை மாத்சிரையேபோலுமென

கூ றியொறிந்தார்.

ஈண்டுக்கூ

மலையாமைப் பெ ரருட்டு இவ்வாறு

(௩௫)

லர் அசாக்கிரச்தினான்குகனவிணிற்சுழுனை மன்ன
வர்திடிக்துரியந்தன்னினிரண்டொன் அ அரியா கந்

1;

த்
|

தர்இடுஞ்சாக்கிராதியவத்தைகட ரனந்தோறு
ட்ட
முந்திடுந்கரணரந்தன்னிற் செய்ரொெஅறுணர்ர்துகொள்ளே.

எ-து. அறிசருமுதலவத்தை படைசருமிடத்தேயெ
ன 'மேற்கூ
றிப்போர் த சாக்கிரா தியவத்தைகளைந்கனள், சாக்கிரக்இிற்
சுத்தவித்தை

மீருயெ ஐந்து கருவியும், சொப்பன முதலிய ஈான்னும்
முறையே அவ

1

த்துதுப

ரீித்குமென்பகாம்.

கருவியுங் கலாதிகனைச் செலுத்தாஃ

இ
கான்காஞ் சூத்திரம்.

த
3

தானச்தோறும் கலாதிகடொழிற்படுமிடர்தோறும்,
உந்துதல்
| செலுத்துதல்,
இச்செய்யுள் பிறிகோரவச்தைக்கோதியதுபோலஓ
மென

மலையாமைப்பொருட்டுக் கரணந்தன்னிற். செயறொறுங் கண்டுகொள்
ளென மேற்கூ றியவதனை ஈண்டு மறிச் துணர்வு நிகழக் கூறினார், இத
றியாதார் சத்தமக்கு வேண்டியவாதேயுரைப்ப.
ஈண்டைர்துநான்கு
மூனறிரண்டொலன்றென்றது
செலுத்துங்கருவிசசாயென்பது,
உர்திடு
மென்றதனானும்
*சுத்தக்கருவிகளைந்துக்கொண்டே சொல்லவத்தை
யைக்துஞ்

சித்திக்கும்

னானுமறிக.

போகத்திலொன்டொன்ற

சென்ரீடும்??

ரி
anf

என்பத

இணி இவ்வாறன்றி அறிசருமுதலவத்தை யடைதருமிடத்

தேயைந்துஞ் செறிதருமென
சாக்ரெத்தினென்றனுவதித்து

மேற்கூறிப்போர்ததனையே ஈண்டு ஐந்து
ஏனைச் சொப்பனமுதலியவற்
நின் முறை

யே அவை நான்குமூன் றிரண்டொன்று பொருந்துமென்றவாராகக்கொ
ண் டுரைச்கஓுமொன்று. -இப்பொருட்குச் சாக்ரொ இயவத்தைகளைக்தெ
னக கூட்டுக,
தானம் நுதல்முதலியவிடம்,
உச்துதல் பொருக்துதல்,
இவை நான்குசெய்யுளானும் மேலைம்தவத்தையென்றவற்றின் பெயரும்
வகைய மிடமும் அவற்றதியல்புமிவையென்பத கூறப்பட்டது, (௩௬)
Zo LAr

Ww கேவலசகலசுத்தமென்றிமூன்றவத்தையான்மா
மேவுவன்கேவலந்தன்னுண்மைமெய்பொறிகளெல்லாங்

காவலன்கொடுத்தபோதுசகலனாமலங்களெல்லா
. மோவினபோதசுக்கமுடையனுற்பவந்துடை
ச்தே,
எ-து.

ஆனமா அவ்வாறு நிகழுங் காரியவவத்தைகளையுறு
சற்குக்

காரணமாகக் கேவலஞ் சகலஞ் சுத்தமென மூன்றவத்தையெய்தவன்.
அவற்றுட் கேவலமாவது தன்னிச்சாஞானக்£ரியைகளினிகழ்ச்சி சிறி
அமின்றித் தான்மாத்திரையே யுளனாதல்; பின்பு தீனுகரணாதியோடுங்
கூடி அவையொருபுடை விளக்குமவதரஞ் சகலம்; பின்பு பஞ்சமலங்
களு நீங்கிச் சிவத்தோடு கூடி. அவ்விச்சாஞானக்£ரியைகளெங்குமாய்
வியாபித்து விளங்குமவதரஞ் சுத்தமெனப்படுமென்பதாம்,
|
2

1

(இதனானே

மேத்க. திப்போர்த அவத்தைகட்குக்

காரணமிலை'

்

கட்க அவற்றதியல்புங் கூறப்பட்டன. .

(௩௭௪)
ந

கனகா பனனயாம்.

(2

a

|
2 ௧௬௩௭

|
|

ல

Sex 7798...
அதல்.

தது

சிவஞான

இத்தியார்..

யய

_அமிவிலனமூர்த்தனித்தனராகாதிகுணங்களோடுஞ்
செறிவிலன்கலாதியோடுஞ்சேர்விலன்செயல்களில்லான்
குறியிலன்கரு,த்தாவல்லன்போ கத்திற்கொள்கையில்லான்
| பிமிவிலன்மலத்தினோடும்வியா பிகேவலக்திலானமா,
எ-.து.

வரக்கடவனவாய

அறிதன்முதல்

ஏகதேசியாத

ஒன்றுமின்றி யாணவமலத்தோடு
| பத்துச்சாரிபங்களுள்
கூடி நிற்பது கேவலமென்பதாம்.

|

எநத

|
லீறாயெ

மாத்திரையே

ஈண்டு அமாூர்த்தமென்றது உடம்பின் பிராகபாவத்தை; நித்தமென்

றது தோற்றக்கேடுகளின் பிராகபாவத்தை; வியாப்கமென்ற து ஏகதே
ஏனையின்மைகளும். அவ்வப்பிராகபாவங்க
சத்தின் பிராகபாவத்தை.

வக் குறித்து நின்றனவாகலான் இவ்விலக்கணங்க ளேனையவத்தைக
ளிற் செல்லாமையின் இவற்றுளொன்றே கூறவமையுமாயினும், கேவ
வகு
லந்தன்னுண்மையென்ற அ விளங்குதற்பொருட்டு இவையனைத்தும்
அம் அதன்பொருட்டு.
பிறிவிலன்மலத்தினேடுமென்ற
த்துக் கூறினார்.
ஈண்டுக் குறியென்றது. முதனிலைத்தொ திற்பெயராய் இச்சையையுணர்தீ
அறிவிலனென்ற்
இரின்றசென்பது செயலினைச் சாரவைத்தலானறிக,
புத்தகுணமெ
அராகாதிகுணமென்றது
தனையுமீண்டுத் தந்துரைக்க,
அராகாதிகுணங்களென்ற வுபலக்கணத்தால் ஏனைப்போ
ட்டினையும்.
ச்யெசாண்டக்கருவிகளுங் கொள்ளப்படும். * இதனானே 'தன்னுண்மை
கேவலமாகல்' காட்டப்பட்டது.

(௩௮)

டவர்

| உருவினைக்கொண்டுபோகபோக்கியத்துன்னல்செப்பல்

வருசெயன்மருவிச்சத்தமாதியாம்விடயக்கன்னிற்

'புரிவதுஞ்செய்திங்கெல்லாயோனியும்புக்குழன்னு
இரிசருஞ்சகலமானவவக்தையிதசீவன்சென்றே.

'11/

ள-.து. மேற்கூறியவின்மைகள் பத்துக்கும் மறுதலையாயெவிப்
பத்துக்சாரியமுமுடையனய்ச் சீவித்துகிற்பது சகல்மென்பதாம். '
பேரககாண்டமாதிய
ழ்
வி

கலாதியைப்

போகமென்றும்

போக்யெ

|

|

ப
் 5

பறம

|

த

|

ன்ட்,

இ

|

னவாய

)
தனி 1)

நான்காஞ் சூத்திரம்,

கள

நால்வசைவாக்குக் களையுமுணர்த்தி அவை

வின்மேல் ஆகுபெயராய்

நின்றது.

52

1

காரணமாய் நிகமுமறி

புரிவதுமென்றவும்மையான்.

நுகர்

வஅமென்றதெஞ்சி நின்றது. உருவினைக்கோடல் அமூர்ததனாதற்கும்,
போகபோக்டியெத்தச்செறிதல் கலாத போடுஞ் சேர்விலன் அராகாதிகுண
ங்களோடுஞ் செறிவிலனாசற்கும், உன்னல் செட்பல் வருசெயன்மருவு
தல் அறிவிலன் செயல்களில்லான் குறியிலனாதற்கும், சத்தமாதியாம்
விடயந்தன்னிற் புரிவதுஞ்செய்தல் சருச்தாவல்லனாதற்கும், உம்மையா
ற்போச்த நுகர்வ துஞ்செய்தல் போகத்திறி கொள்சையில்லானாசற்கும்,
எல்லாயோனியும் புக்குழலதல் நித்தனாதற்கும், சென்றதிரிகரல் வீயா.
பியாதற்கும் மனுதலையாயவாறு கண்டுகொள்க. இதனானே மெய்பொறி
களெல்லாங்( காவலன் கொடுத்தபோது
சகலனாதல்'' வகுத்துக் கூறப்

தரன

பரம்? ண்: சி ரதா

I இருவினைச்செயல்களொப்பினீசன்றன்௪த்திதோ
a
யம்
குருவருளபெற்துஞானயோகத்தைக்குஅழமொுன்ன த்
ை
திரிமலமறுத்துப்பண்டைச்டற்றறிவொழிக் துஞானம்
பெருகிகாயகன்றன்பாகம்பெறுவதசச்ச

மாமே,

௦1- து.

|

பற் கடறிய பத்தனுள், சத்தமாதியாம்

கழிதற்கேஅவாகயெ

மும்மலநீக்கமும்,

இ

கடச
' அத
1/17
ட்

த்

‘|

விடயம் தன்னிற் |

ம்

புரிவ்தஞ்செய்கல் 8 ர்க
ர எர இருவ
"யொப்பும், பேர்கபேர்
கீகியக்கருவிகளின் வு கழிதற்கேஅவரயெ, சத்திரிபாதமும்,
உருக்க
மிசற்கே துவாயெ குருவருளும், எல்லாயோனியும் புக்குழலு தல் கழிதற்
கேதுவரகிய ஞானச! மன்மும், சென றுதிரிகரு தலா எகதேசத்தன்

[மை

1

சத்தமாதியாம்

தட

ம்ம்

i

| னினுகர்வது கழிசற்கேதுவாயெ வாதனைநீக்கமும், பாசவீறிவிர்சகெ
ை

| யல்கள்

கழிதற்கேதுவாஇய

ஞானப்பெருக்கமும் முறையே இடைப்ப,

அவற்ருனக்காரியம் பத்தும்கீங்கட்பெற்றுத்
| மென்பதாம்,

சத்திிபாதத்திற்கு

புக்கு மூலமாயெ

மூலமாயெ

இருவருளைக் கூடுதல்

மல்பரிபாகமும்

சிவபுண்ணியமுமென்னு

ஈண்டுக் கூறாதொழிர் தார்,

சுத்த

இருவீனையொப்

மின்னோரன்னவற்றை

a

மேற்கூறிய சாரியம் பத்தும் ச்குகத்சேக [2

௪௮

லக
க
அன

ட்டி

ஷ் [9
eS

சிவஞான

A ௧௩௮
ல]

ட

ம

J

மே) த

x.

3

அத்தியார்.

வாவன மாத்திரையே யீண்டுக் கூற்ப் புகுந்தாரன்றி அனைத்துங் கூறப்
புகுக்தாரல்லராசலின்; அவையெல்லாம் முன்னர்க் கூறப்படும். இதனா
னே மலங்களெல்லாமோவினபோது கத்தமுடையனாமாறு வகுத்துக்

|

கூறட்பட்டது. புருடனேயறிவனாடிலென்ற த முதல் இத்துணையும்
வெவ்வேறணை சருமென்ற ஞூன்றாங்கூற்றை வகுத்தோதியவாறு. (௪0) |
|
நான்காஞ் சூத்திரம் முடிந்தது.

அ, தஇருவிருத்தம்-௨௩0௦,

ர

ன

|

/,

ட
CY தம்

டத

iE [1

or

ச

௦

௦

௦

தி லத

6
Ibe

டு
(: (- oO

ர்

ர]
AON

ப்
4 2௨]

ற
நாண்காஞ்சுத்திரத்திற் பசுவியல்பு கூறியவாசிரியர், அதன்மேனின்
னியல்பு கூறுவாராய் ௮ தனையுள்ளடக்கிரி ற்கும்
க
|
ரோதானசத்தியினியல்பு ஐந்தாஞன குத்திரத்திற் கூறு
|

பெொறிபுலனை சரணமெல்லாம்புருடனாலறிந்கானமாவை

। யரிசராவவையேபோலவான்மாக்கள னை த்துமெங்குக
செறிதருஞ்சிவன்றனா லேயறிந்த டுஞ்வனைக்காணா

|

| வரிதருஞஷ்)வனேயெல்லாமநிந்தறி வித்துகிற்பன்.
|
|

6-51, தனனையறியமாட்டாத பொறிமுதலியவற்றைத் தானறி
டன்; அஅபோலத் தன்னையறியமாட்டாதவப்.
ந்தறிவிததுடனிற்கும்
]

3

| யுருடணனை

|

ட்

ன்

௮றிச்

3

ிவனேயெல்லா
அ.

7

த்

ஸத்

பவ

*

ட்

்

இவமென்பதகாம,

தறிவித்துடனிற்பது

மறிந்தறிவித்து நறிபனெனப பொருட்கணோதிய
க

ஆ

ச.

ப

ப்

| தனை உவமையினு மேற்குமாறியைவித் தரைத்அக்கொள்க. திரோதான |
அறி.
[சத்தியின் ல்மைஉபசாரத்தாழ் வென்மேலேற்றிக் கூறியவாறு.

|

சிவன்.
தருஞ்சிவன் முடிவின்கணுண்மையறிவைத் தரக்கடவோனாயெ
இச்செய்யுள் முதனூலஞ்சா கூத்தி
கணிலைத்தொழிற்பெயர்.
ரல இருகூற்றதாமாறு

உள்ளடக்இநித்கு

ஈஙத்அப்

கண்டுகொள்க.

மிரண்டாங்கூற்றை

பரிகரிததி வலியுறுத் அன்றார்.

சித

அவற்றுள்

முதற்கூற அப

ம்

அவ்வம்மதம்பற்றியா இப
(க)

EE -

ao

்ம்.

ஜந்தர்

|

ல்,

சூத்திரம்.

இறைவனேயறிவிப்பானேலீண்ட திவெவர்க்குமொக்குங்
குறைவதிகங்கடத்தங்கன்மமேற்கோமான்வேண்டா
முறைதருசெயற்குப்பாருமுளரிகட்கிரவியம்போ
லழஹைகருந்தத்தங்கன்மக்களவினுக்களிப்பளாதி.
௭-௮.
அறிவிச்தற்பொருட்டு இறைவன் வேண்டப்படுமெனக்
கொள்வார்க்கும், அறிவுகளொருபெற்றியவா தவின் றி எற்ற த்தாழ்வுகளா
ய் நிகழ்தற்குக் காரணங் கன்மமெனக்

கொள்ளவேண்டுகலின்

அதுவே

யமையும் வேறுமோரறிவிப்பானைக் கோடன் மிகையாமாலெனின்,-அற்றன்று; பங்கயத்தினதலர்ச்டக்குப் பங்கயமேயன்றி இரவியும் உழவு
முதலிய செயல்களின் பயனுக்கு அச்செயலெயன் தி வீனைநிலமுங் கார
ணமாதல் கண்டாமன்றே, அவைபோல்

இதபட

அவவக்கன்மம் பக்குவமாகலும்

| பயன்றருதலும் வேறோரிறைவனையின் றி. யமையாமையின்
| தல் யாண்டையதென்பதாம்.

கூறைவதிகங்கடத்தங்கன்மமெனக்

காரணத்தைக்

மிகையா
1

கர்ரியமாக

வுபசரித்தார். செயல் ஆகுபெயர்.
முறைதருசெயல், உழுதல் எருப்
பெய்தல் வித்தல் கட்டல் நீர்கால்யாத்தல் காத்தலென் திம்முறையாற்
ஐரப்படுஞ் செயலென்க. அற்றேற் கன்மத்தோடுங் கூடியவுயிரே அதற்
வேறுமோரிறைவ
குக்: காரணமாதலமையும்
நொக்கி யெழுந்தது வருஞ்செய்யுளென்ப.து,

னெற்றுக்கென்பாரை
(௨)

அறிக்திமோன்மாவொன்றையொன்றினாலமிதலானு
மறிந்தவைமறத்தலானுமறிவிக்கவறிகலானு

மறிந்திடந்தனனையுந்கதானறியாமையானுந்தானே
யறிர்த்ுமெறிவனன்றாமறிவிக்கவறிவனன்றே.
எ-ு. இக்காஸ் கேதுச்களானும் அறிவுநிகழ்ச்சிச்குப் பொறிபு
லன்முதலியவத்றோடொப்ப வேறுகாரணத்தை யவாய்நிற்பதன்றி உயிர்
தானேயறிய வற்றன்றென்பகாம்,

ப்

7ஆம்

௬

௮)

க

ய

லத

ஒன்றையொன் மினாலறிதலே யகனியல்பென்பாரை சோக
தவை

மறழத்தலானுமெனறும்,

அறிந்ததனைப்

[பின் மற்க்கலாயிற்றென்பாரை சோக்இ

அறி

பின்ன றியவேண்டாமை

இண்ட.

மேல்

|(a

&
/

3

்

= aos

சிவஞான

௧௬௪0

|

சித்தியார்.

| றும், எவ்வாற்றானு மறிதலிற்றிரிபில்லையன்றே யென்பாரை நோக
இதனா |
| இபிக்கிர்கன் மயங்கா னறியாமையானுமென் அங் கூறினார்.
னே சாங்யெர்மதம் பரிகரித்து முதற்கூற்றை வலியுறத்தவாஅமாயிதஅ.
விதந்துகூறா.து ஒன்றையொன்றினனலெனப் பொதப்படக்கூ றிய துமதன்
-அற்றேல் ஈண்டொன் நினாலெனப்பட்ட மாயேயமே யசற்
பொருட்டு.
கமையும் இறைவனெற்றுக்கென்பாரை கோக்கியெழுந்தது வருஞ்செய்
(௩)

யுளெனபது.

கருவியாற்பொருளாத்காட்டாற்காலத்தாற்கருமந்தன்னா
லுருவினாலளவா னூலாலொருவராலுணர்தக்தலானு

மருவனாயுண்மைதன்னிலகியாதுகிற்றலானு
மொருவனேயெல்லாத்தானுமுணர்த்துவனருளினாலே.
எ-.து.

கருவிமுதலியவெட்டும்

ஒருசேதனட்பொருளூங்

கூடி

நின் ஜொருவிடயத்தை யுணர்த்த உயிருணர்தலானும், அல் ஓழி யுணரா
மையானும், இவையனைத்தையுங் சொண்டிகூட்டி யறிவிப்பானொரு சே |i.
(| தன்ன் வேறு வேண்டப்படுமாகலான, இறைவனையின் றி அறிதலமை #
| யாதென்பதாம்,

| கம்.

பொருள் தாத்துவி ||
சுருவி உயிர்செலுத்தப்படு மான்மதத்துவம்.
காட்டு உயிரினறிவிச்சைசெயல்களை விளக்குவனவாய கலைமுதலி ||

|

யன. காலக் கன்மத்தை முந்தாது பிந்தாது வரையறுத்துச் செலுத்துங் |
நிறுத்து நிய |ப
கருமம் கன்மத்தை யேருது குறையாது
காலதத்துவம்.
நூல் நூல்கட்குக் |
பிரமாணம்.
அளவை
உரு உடம்பு.
இதத்துவம்.

நீரில்வகைவாக்கு. . ஒருவிடயத்தை யறிதற்சண் இவற்று
காரணமாய
கருமமும் நூலும் |
ளொன்றையின்றியு மமையாமை கண்டுகொள்க.
தன்
இயற்பெயர்ப்பொருளாக வைத்துரைப்பாருமுளர்.
ஆகுபெயர்.
ா |
்றுமிலன
உண் மையிலொன
னுண்மை உண்மையெனத் தலைக்குறை,
இவை மூன்றுசெய்யுளானும், முறையே |
தல்பற்றி அருவனென்றார்.
கன்மமு முயிரு மாயேயமுமென்னு மிவையே_ ஆண்டைக்கமையுமென்
னுமாருகதர் மீமாஞ்சகர் சாங்கிய மூதலியோரை மறுத்துப் பாரிசே
டவள்வைபான் அறிதருஞ்சிவனேயெல்லா மறிந்தறிவித்துநித்தல் வலி
i
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ஐர்தாஞ் சூத்திரம்.

௬௪௯

கருவியும்பொருளுங்காட்டுங்காலமுங்கன்மக்கானு
முருவமுமளவு நாலுமொருவருமுணர்த்தலின் றி
(ச்சீ. ஷ்
யருவனாயுலகமெல்லாமறிச்கவையாக்கிவேரு
யொருவனேயுமிர்சட்கெல்லாழுயிருமாயுணர்த்திகிற்பன்.
எ-ு. இறைவனுக்குக் கருவிருதலியன கூடி அறிவு நிகழ வே
ண்டாமையின் உயிர்கட்குப்போலத் தனக்கு மேலொருவனவாவப்படும்
போலமென்னு மாவத்தைக்டெமின்றித் தானே சமியனாயறிந்துமாச்

யு மூணர்த்தியு நி,

டட

உலகெலாமறிந்தென்றது
சேவலத்திற்
குக்குமவைந்தொழில் :
செய்தன்மேற்று. ஆக்கயெனவே இனம்பற்றி ஏனைகான்கு தொழில
்
களு முடன் கொள்ளப்படும். அவை தூலவைக்கதொறிலென்பது, உணர்
தீதிசிற்பனென்றது முதலவ த்தையடைதருமிடத்தே செயற்பாலனவாப்
ஈண்டெடுச்துக்கொண்ட வதிகுக்குமுவைக்தொழின்மேற்று,
அறிதலு

மாக்குதலுமாகிய

இருஇறத்சைந்கொழிலும்

மேற்கூறிப்போர் தமையின்
யாமென்பார்,

முதல்வன்

அவைபோலிவையும்

அறிந்தாக்யெணர்த்திற்பனென

செயலாதன்

முதல்வன்றொபழிலே
உடன் கூ மினார்,

இத

னானே மேற்கூறியதுபற்றி ௮ரவத்சையின்றாமாறு கூறப்பட்டது, அற
ரூயினும், கருவியறிதலால் வரும் பயன் உயிர்க்காயவாறுபோல உயிர
நிதலால் வரும் பயனும் அதனோவெமிக்கப்படு மிறைவனுக்காவான்
செல்லும், செல்லவே யிறைவனும் பந்தமுறுவனெனப்பட்டு வழுவா
மாகலின் இறைவன் உயிர்போலறிவிப்பனென்றல் இமுக்காம்போலுமெ
ன்னு மவ்வாதிகளை ரோக்கியெழுர்கது வருஞ்செய்யளென்பது,
(௫)

இறைவன்றன்சந்கிதிக்கணுலசன்றன்சேட்டையென்னு
' மறைகளுமறந்தாய்மாயைமருவிடான்வெனவன்க
ணுமைதராசசேதனக்காலுருவுடையுயிர்கட்கெல்லா
நிறைபரன்சற்கிதிக்கணிணெர்வுதஇிக்குமன் றே.
எ-அ.

இறைவனாலன்றியுயிர் சேட்டியாமைக்கு

மேற் காட்

டிய பாரிசேடவளவையேயன்றி
ஆகமவளவையு
மினிது விளங்கக்
ரடத்தலின் அதனையுமறியாது மறிச்தமறிச்துப் பிணங்குகின்றபேதாய்,

|

எல்ாவற் மினுநிறைந்துநின்றவிறைவன் சந்நிதியினிகழுமவ்வறிவின் பய
அணக
ப்தி
8
ன்
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“ன்,

வினைக்கீடாய்

|

இக்தியார.

வரும் வடிவுடைய உயிர்கட்கே

இறைவனுக்காதல்

செல்லாது,

சடமாகிய

யுண்டாமதுவன்றி

வுலகம் அவனெதர்

னை

த்து நிற்றலாற்றுமையாலென்பதாம்,
[றறந்சாயென்பது
விளியுருபேற்ற . பெயர்.
மாயையும் உணர்
மிரிகிலையேகா
உயிர்கட்கு உதிக்குமென வியையும்.
வும் ஆகுபெயர்.
ஐம்பொறிபோலன்றி உணர்தற்பய னுயிர்க்கேயா | ரம் விரித்துரைக்க.

தற்கு ஏதுச்கூறுவார்,. உருவுடையுமிரென
விசேடித்தார்.
சந்நிதிக்க
““வினையானாற் கண்டறி
ணீடுணர்வுதிக்குமென்றது மதன்பொருட்டு,
ந்து நிற்குங்கா-ணெண்ணான் செவனசத்தை யின்று”? என்றார் முதனூ
லாசிரியரும். இதனானே அறிவித்தல்பற்றி இறைவனுக்குத் துடக்கின்
(௬)
மை கூறப்பட்டது,

உலகமேயுருவமாக்யோனிகரூஅப்பதாக
ணமாக.

ட்டி
அ

விலகுபேரிச்சாஞானக்கிரியையுட்கர
யைர்த
வலகடிலாயுயிர்ப்புலன்கட்கறிவினையாக்கி
pie

ஈலமிகுதொழில்களோதநொடகநடிப்பனூதன்,

-
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எள-.து.
புருடன் உடம்புமுதலியனவற்றைக் கொண்டுநின்
அண
ருமாறுபோல,
இறைவின் உலகமுதலியனவற்றைக் கைக்கொண்டு நின்
றுணர்த்துவனென்பதாம்.
எனவே, தன் உடல்பொறிகரணங்களைச் செலுத்துதற்கண் உயிர்
க்கு விகாரமில்லா மைபோல இறைவனுக்கதுபற்றி விகாரமில்லையென்
றவாருயிற்று.

அகுபெயர்.

புலன்

இறைவன்

ஐந்தொழில் செய்தல்

செய்வ
உயிர்சள்போலக் கரணத்தானன்றிச் சங்கற்பமாத்திரையாற்
ஈண்டைர்தொழிலென்
தென்பது தோன்ற, நாடகமடிப்பனென்றார்.

௮து
2௮ அறிவித்தற்கட்படு. மதிகுக்குமவைந்தொ மதிலை. இதனானே
அற்றேல் இவை ஈலமிகுதொழி
பற்றி விகாரமின்மை கூறப்பட்டது,

லாமாறு யாங்கனமென்பாரை

நோக்கியெழுந்தது

வருஞ் செய்யுளென்

ல

பது,

(௭)

்றிப்
ர்
அபுல்னும்பற
தெரிர்தகொண்டொரோவொன்றாகச்செனறை
புரிர்திழமுணர்வினேடுபோகமுங்கொடுத்தியோனி

ஒருதிரிக்கிமெதவுஞ்செய் அசெய்திகண்பியிர்கட்கெல்லாம்
வ்
ண்ட

நீ

[5 தமேகிஏக்காட்டிவிட்டை யுமளிப்பன்மேலோன்,
ட்

ல

த

த ர.
அ...

இத்த

ட் இ

ஐந்காஞ் சூத்திரம்.

|

எ-அு.

இறைவன்

இங்கனமேகதெசவறிவை

நிகழ்வித்துச் சிறு

போகங் கொடுத்துப் பிறவியிற் படுத்துதல், அதனாற் பருவழுதிர்வித் | டட
. து வியாபகவறிவை நிகழ்வித்துப் பரபோகமுங்
ல
சமெர்ரும்
டென்பதாம்.
ற்ற

ஏகதேசவறிவு நிகழ்க்தன்றிச் சிறுபோகறுகர்ச்சி செல்லாமையும்
வியாபகவறிவு நிகழ்ந்தன்றிப் பரபோக நுகர்ச்சி செல்லாமைய முணர்த் |'
அவார், “புரிக திமுண ர்வினோடு போசகருங் கொடுத்கென்றும், விரிர்திடி
மறிவுங் காட்டி வீட்டையுமளிப்பனென்றுங் கூறினார். இதனானே தூல
வைந்தொழிற்கட் பவெதாகிய அவ்வதிகுக்குமவைந்தொழிற்குப் பயன்
கூறப்பட்டது.
அற்றேனும்
அதனாலிறைவனுக் காகக்கடவதென்னை

யென்பாரை

நோக்நியெழுந்தது

(௮)

வருஞ்செய்யுளென்பது.

அருளதுசத்தியாகுமரன்றனக்கருளையின், றிக்

/ 784:

தெருள்சிவமில்லையக் சச்சிவமின் றிச்ச ததியில்லை ,
மருளினையருளால்வாட்டி மன்னயிர்க்களிப்பன் கண்கட்
இருளினையோளியாலோட்டுமிரவியைப்போலவீசன்.

எ-து. அங்கனங் கொடுத்துக் காட்டி. யளிப்பதாகிய வக்கருணை
இறைவனுக் ியற்கைக்குணமென ப்படுஞ் சத்தியாகலான், குணங் குணி
யை.விட்டு நீங்காமையின் ஞாயிற் ரிற்கொளிபோல இறைவனுக் கவ்
பிறிதில்
வருட்குணம் மேம்படுதலின் வேருயாண்டைக்காகக்கடவது
தம
பக்:
இசனே

பவள் இறைவனுக்சணிகலமாதல் கூறப்பட்டது,

.ஐர்தாஞ் ருத்திர முடிக்தத,
ஆ, திருவிருத்தம்-௨௩௯.

க்

னு

ற
வண்டி
ஜு: டர்
|

|

ட்
a

கவல் கவு

சிவஞான

|SPF

அலற

வண் 71
|

இத்தியார்.

A

A

இர
தோ ஞூ | (நே த்

| அ

ட

இணி

எஞ்சிநின்ற

FA

பி கட

exes]

ம். (பை 22

,

வத

இலக்கணம்

அருஞ்சுச்இரத்திற்

கூறுகின்றார்.

_அறிவுறும்பொருளோவிசனறிவுருதவனோவென்னி

னறிபொருளடத்தசத்தாமறியாததில் ரூமெங்குஞூ
செறிசவமிரண்டுமின்றிச்சத்கொடுசத்தாய்கிற்கு
நெறிகருஞ்சத்தின்முன்னரசத்தெலாநீன்றிடாவே.

ச
7/

சடமாயததிர்து
ள-.ு, வென் சட்டியறியப்படும் பொருளாயிற்
போவதுமாம்; ஒருவாற்றானு மறியப்படாத பொருளாயிற் சூணியமாம்;

நரெறியாயெ சிவஞானத்தாற் நரப்படுஞ் சிவத்தினெ தர் ௮௪3 தூாயெ
பாசஞானஞ் சிறிதுரில்லாமையிற் சிவம் அவ்விரண்டுதன்மையுமின் றிச்
சித்துசக்சாடு நிற்குமென்பதாம்.

இருவர் கூற்றாய் வேறுமுடிபு கோடலிற்ஜீணைவமுவின்மையுண
ர்க. அசத்தெனவே அசித்தாதலுமடங்குமாயினும், விளங்குதற்பொருட்டு
வேறு கூறினர். சித்தொசெத்தாய் நிற்குமென்றதுமது; சடத்தை நீக்
ஆண்டுச
குதற்பொருட்டுமாம். எத௫தல் ஈண்டு விளக்குதன்மேற்று.
அசத்து முன்னில்
சத்தென்றது சிவமென்னுர் துணையாய் நின்றது.

இ

ப

லாமையின் அறிபொருளாதலும் நெறிதருசத்தாகலின் ௮றியாப்பொரு
ளாதலு மில்லையென்பார், நெறிதருசத்தின் மூன்னரசத்தெலா நின்றி

ணிரண்டுயின் றியென்றார். ஆகலானென்பது சொல்லெச்
டாவாகலா
சம். முதல்வனுக்குத் தடத்தலக்கணமெனப்படும் பொதுவியல்பு மே

இ

ர
I

ற்புனருற்பவம் வருமாறுணர்த்துமுகத்தாத பெறுவிக்கப்பட்டமையால்
அற
இத சொருபலக்கணமெனப்படுஞ் சிறப்பியல் பெனக்கொள்க.

ரகலினன்றே

யுண்மையதிகாரத்தைச் சார ஈண்டு வைத்தோதியதூஉ

தற்கொண்ட விருகூற்றொடும் அறி
முதனூலாறாஞ்குத்திாச
்.
ட் பாததின்றராமென்றதனை வேறுகோடலால் இச்செய்யுள் தர
மென்க.

(க

வாறுகண்டுகொள்க.
னத

்

த

ட

்

ஆராஞ் சூத்திரம்.

௧௪௫ |

அ. வதாய।[நிவதா வெருதலாலறிவுதானுந்
தாவலாலுலகுபோகந்தனுகரணாதியாகி

ஸ்

2

மேவலான்மலங்களாகிவிரவலால்வேறுமாகி

யோவலாலசத்தாஞ்சுட்டியுணாபொருளானவெல்லாம்.
எ-ு,
சுட்டறிவாவது காலச்சானேகசேசமாசஓம்
இடத்தா
னேகதேசமாதஇம் அதுவதுவாய்ப்
பலவேறுவகைப்டடுதலும் மலத்
தொடு விரவுதலும் வேறுபசெலுமாயெ
இவ்வியல்புகளூடைமையான் | 3
அசத்தேயாகலின், இவ்வறிவினால ரியப்பட்டனவனைத்தும்
அசத்தாவ |
னவனறி யவற்றுளொருபொருளுஞ் சத்தாதல் செல்லாதென்பதாம்.

அசிச்தாமென்பதூஉம் பாடம். உம்மை முன்னையது இழிவுறப்பு,
இதனானே அறிபொருள்களி னொருசாரனவேயன்றி அனைச்துமசத்தா
தலில்லையென்னும் தார்க்கெரை நோக்இ அறிபொருளனைத்தும் ௮௪த்
தென்பது அவ்வறிவியல்புபற்றித் தெரித்தணர்த்தப்பட்டது.
(௨)

மண்ட னில்வாழ்வும்வானத்தரசயன்மாலார்வாம் வ
மெண்டருபூதபேதயோனிகளியாவுமெல்லாங்
கண்டவிந்திரமாசாலங்கனாக்கமுதிரதங்காட்டி
யுண்போலின்றாம்பண் பிலலகினையசத்தமென்பர்.
|

ச-த. காணப்பட்டனவனைக்தும் இர்திரசால முதலியன போல
நெடுங்கால நிலைபெறுவனபோலத் தோற்றி யங்ஙனம் விரையக்கெட்டு
மறைந்துபோமியல்புபற்றி அவற்றை பலபல லமைவுடைத்தென்
பதாம்.

அசத்தமென்னுமும்மை பொருட்டன்மையாற் சத்தென்பது பட
நின்ற வெதிர்மறை,
இந்இரசாலம் தோன்றும்பொழுதே இல்லையாய்
வேருவனவதற்றிற்கும், 8) க்காட் கடைபோதலின் றி இடையே யஹி
வனவற்றிற்கும், கமழுதிரதம் ஒருகாரணங் காட்டியழிவெய்தவனவற்
திற்கும் உவமையாயின். 'இதனானே, சற்காரியவாதத்தில் ௮அசக்சென
02
ஈண்டறிபொருள் ௮சக்சென்றலமையமாறுயாங்க

ல

னமென்னுஞ் சாங்கெரை நோக்கு, அறிபொருள். அசத்தாமாறு உவமை

ESE
ஆ

|.
| ம்
ப்ர

பக

i
+

௧௪௪...

பெய்த

உதட.

சிவஞான

- காட்டப்பட்டது.

இத்தியார்.

அறி.

இவையிரண்டுசெய்யுளானும்

(5). |

| பொருளரித்தசத்தாமென்ற முதற்கூற்றை வலியுறுத்தவாறு.
' உணராதபொருள் சத்தென்னினொருபயனில்லைத்தானும்
| புணராஅகராமுஞ்சென்றனுபொருக்துவதின்றாமென்று ந்
தணவாதகருமமொன்றுந் தருவதுமில்லைவானத்

இணரார்பூர்கொடையுமியாமைக்கெழுமயிர்க்கயிறும்போலும்.
ர அ.

|

பொருட்குத் தோற்

அறிபொருள்போல அறியப்படாத

' றக்கேடுமுதலியன ன்ன

அதனைச்

தத

கொண்்டாறபடு

மிழுக்கென்னையெனின், _— அங்ஙனங் கொண்டதனாற்பெறக்கடவதோர்
பயனில்லை, ஓருஞான்றும் அதனோடெமக்கோரியைபுண்டாமாறு மில்
லை, அதனாலாகக்கடவதோர்

செயலுமில்லையென்பது,

| யன்ற மாலை ஆமைமயிராணியன்த

ஆகாயப்பூவானி

உணராத

கயிறுமுதலிய

பொருள்ச

ளின் வைத்தறியட்படுதலான், அத பொருளன்றென்பதாம்.
அசகாயத்தினு மாமையினும்

பூவுமயிரும் புலனாதலின்றி ௮இகுக

குமமாயுள அவற்றானைற்பாலனவுமுளவெனக் கொண்டு பிணங்குவாருள

ராயினும், அவரை மறுத்தற்பொருட்டு அறிந்து செய்வதொரு
லையின் நி யமையாத

காரியப்பொருண்மேல்

வினைமுத

வைத்திக்கூறினார்.

இதனா

னே,
அறியாத து உண்டென் ருற்படு மிழுக்கென்னையென்னு மாணாக்
| கனை நோக்கு இரண்டாங்கூறு வலியுறுத்தப்பட்ட
அ. அற்றேல் இவ்வி
ரண்டுமின் றி நிற்கும் பொருளை அசிருவசனியமென்னாஅ சிக்தொடுசத்
தாய் நிறகுமென்றத யாங்ஙன மென்னும் மாயாவாதியை

றனன்

| அன
ட

ர.

நோக

யெழும்

(௪)

பது,

ந்

தத்துவ௫சக்கசத்துச்சசசக்துமன்றென்றராலெ
னுய்க்துணார்துண்டோவின்றோவென்றவர்க்குண்டென் ரோதில்

| வைச்இடுஞ்சக்தேயாகுமனக்தொடுவாக்கிறந்த
சித்துருவதுவ௫த்தாமனக்இனாற்றேர்வகெல்லாம்.
பிரமப்பொருளா

||

இரண்மொவ துமன் ற

॥ஓ

ம7- அம், மேற்கூ திப்போந்த இருதிறனுமல்லாத
| வது உள்பொருளூமன் று இல்பொருளூமன் று

| வெறுமன்று.

என்று

கர

அநிர்வசனமாகக்கூறிற்

படுமிமுக்கெனனை

யெ

ட

“ரளி
எர
ஏத,

(இருந

ஆறாஞ் சூத்திரம்.
னின்,--ஈன்று சொன்னாய்)

அங்கனம்

அகிர்வசனமாய்க

பொருளொன்று உண்டோவில்லையோவென

னில் உணராத

பொருட்கோதிய

௧௪௭

"ல்

12

கூறட்படும்

வினாயிஞார்க்குஇல்லையென்

குறந்றதமாமென்றஞ்சி

உண்டென்று

' கூறுவாயாடன்,
பிரமமுள்பொருளாவசன்றி அநீர்வசனமா தலின்தென்
பதற்கு
உன
வாயமெ

|

ா்தியே

ப்பககெவெனிற்
மா தலாற்

சான்றாயிற்று.

உள்பொருளாயின

|

றிய

சுட்ணெர்விற்பட்டன வெல்லாஞ் : சடமாய பநிவெய்திவீடு

கட்ட.
தி

கடந்து 117 சேதன தத

க]

வட த்

AE

தன்ம

A

பதாம்,

தேர்வதெல்லாமென்பது
தத
ல்

“உள்ளிய

0

மூடனெய்தும்”?%

தெல்லா

அற்றேல், அக்

i

நோக்கி அவ்வாசங்கைல

கழுந்தது ட

அப (௫)

- அறிபொருளகித்தாய்வேராமறிவுருப்பொருள்சக்தென்னி
னறிபவனியானாகிலதுவின்
௮ பயனுமில்லை
யிபவனருளினாலேயககியமாகக்காண்ப
னறிபொருளறிவாய் வேராயறிவருளுருவாய்கிற்கும்.

எ-.து.

மேற்கூறிப்போந்தவாற்றால்

அவ்விருதிறனு

மிழுக்குப்

படுமென்னுமதனை யறியவல்லானொருவனுக்கு அச்சிவப்பொருளதனோ
டொற்றித்து நின்று அவ்வருளானே யறியற்பாலதாம், அ௩ஙன மறி
| யப்படும்பொருளாயெ

வதுதான். அவ்வ மிவெயாய் வேறுமா யுடனுமாய்

நித்பதோரியல்பிற்றாகலானெ௦ ன்பதாம்.
2 றியுமா் நிதுவென்பது பாரிசேடப்பிரமாணத்தா னுணர்த்துவார்,
அறிபொருளசித் தாய்வேரு மறிவருப்பொருள்சச்சென்னி ன றிபவன றி
யானா லதுவின்று பயனுமில்லையென மேற்போந்ததனை அனுவதித்துக்
சொண்டு
கூறினர்.
இழெவனறிர்தான்
திழத்தியறிந்திலளென்புஜிப்
போல அதனையென்னு முருபேற்ற சுட்டுப்பெயர் வருவித்துரைக்க.
அறிவருளூருவாய் நிற்குமெனக் காரணத்தைக் காரியமாக வுபசரித்தார்.
உடனாய் நின்றன்றி யறிவையருளுதல் செல்லாமையின் அஃ்ததற்குக், |

கடததா
டபஅத

॥* உள்ளியவெல்லாமுடனேய்தும் என்றும் பாடம்.

திருக்குறள் ௩௦௯.
்

ரர

ர

ட அத.

ன

எத்

|
| ௧௪௮

சிவஞான

சிச்தியார்.

3

i

காரணமாதலறிக.
அநரந்நியமாயவழிக் காண்பானும் காட்சப்பொருளா
மாறும் அருளானுபகரிக்கப்பமொறும் யாங்ஙனஞ் செல்லுமென்பாரை
] கோக்கு, அறிவேயாதலும் வேருதலும் உடனதலுமாயெ முத்திறமுந்
| தன்கட்டேரி
தோ ரதீதிவிதவியைபுடைமையின் அவ்வாரூதல்

இ
செல்லுமென்பார், அறிபொரு ளறிவாய் வேரு யறிவருளூருவாய் நிற்கு
1 $ |மியல்பு முடன் கூறினர். இவையிரண்டு செய்யுளானும்மாயாவா இமதம்
| பற்றி யாசங்இத்துப் பரிகரித்து மூன்றாங்கூறு
வலியுறுத்தப்பட்டது.

அற்றேல் அருளாலரந்நியமாகக்காண்ட லெற்றுக்கு யோகபாவனை செ
ய்து| தாணவேயமையுமென்னும்
i
நோக்க. 'யெழுக்தது
வருஞ்செய்யுளென்பது.

2

(௬)

பாவிட்பகென்னிற்பாவம்பாவகங்கடக்கிற்பாவம்
பாவிக்ருமதுநானென்னிற்பாவகம்பாவங்கெட்டுப்
பாவிப்பகென்னிற்பாவம்பா வனையிறந தநின் அ
பாவிக்கப்பவெதாகும்பரம்பரனருளினாலே.

ல்
1820

எ-.ு. ரீ கூறும் பாவனையாவது, கருவிகளோடுங் கூடி நின்று
|செய்வதெனிற். சகலமாய்ப் போகலானும், கருவிகளை நீங்கி நின்று பா
| விப்பதென்னில் அப்பொழுது கேவலம் வந்து தலைப்படுமாகலானும்,
| இரண்டுமின்றிப்
பாவிப்பசென்னில் ௮ஃதநிர்வசனீயமெனப்பட்டுப்
பாழாய் முடியுமாகலானும், ௮வ்வாறன்றிப் பாவனைக்கு எய்தாத பொ
| ரள யெய்தியதாகவைத்துப் பாவிக்கும் பொருள் யானென்று தன்மேல்

B
வைத்துப் பாவிப்பதென்னில் ௮சனானாவதோர் பயனில்லையாகலானும,
அப்பாவனையனைத்தும்
நாடகமாத்திரையேயாமாகலான்
மேற்கூறிய
வாறு ளை
நின்று அவப் பா, லல
மம

லைக்
வைத்துரைக்க,

உம

ல் ந்

அடக்

இறுதிக்கண்

பாவம் பாவகம் நாடகமென்பன வொருபொருட்இளவி.

இதனானே பாதஞ்சலர் மதம்பற்றி யாசங்கித்துப் பரிகரித்து மேலது
வலியுறுத்தப்பட்டது,
அற்றாயினும், பரம்பரனருளினாலே
பாவிக்க
ப்படுவதென்னாது மலமாசு இீர்ந்தவறிச் கவததோடொப்பதாய து
இஃ
அதனை யறியுமென்றாற் படுமிழுச்கென்னை யென்னும் சமவாதசை க]
வரை நோக யெழுந்தது வருஞ்செய்யுளென்பது.
(ஏ) 2
ல்

ராதா

தா

அப ர் க்

த
டர

I

A

CAEN;

|

EE

ஆருஞ சூத்திரம்,

௧௪௯

அன்னியமிலாமையானும கிவினுணிற்றலானு
முன்னியவெல்லாமுண்ணின்றுணாக்துவனா

மென்னதியானென்

தல ரனு

மோதுமிருஞ்செருக்கது த்தலானுந்

தன்னறிவகதனாற்காணுந்தகைமையனல்லன
சன்.
எ௭-து. அ௮ச்சிவம் ஒன்றாப் வேறா யுடனுமாய் நிற்ப்தொன்றுக
லானும், அந்நிலை அறிவரனு மறிபொருளு மறிவுமெனப் பகுச்தறிய வா
ராமையானும், ர... லதயப்பவெதொன் ஐன்ழறென்பதாம்.

/ (த.

உன்னியவெல்லாமுண்ணின் றணர்ச்துவனென்ப 5சற்குமேல் அறி
வருளுருவாய் நிற்குமென்பதற்கு உரைத்தாங்குரைக்க. செருக்காலுண்
டாஇய பகுத்துணர்வைச செருக்கெனவுபசரித்தார். .அற்றேல் அம்முத்
திறம். ஆண்டுளவென்பதெற்றாற் பெறுதுமென்னுமவரை நோக்கியது
ணர்த்துதற்கெழுந்தது வருஞ்செய்யளென்பது,
தி்

t
ஒன்றெனுமகனாலொன்றென்றுரைப்பதுண்டாகையாலே
| நின்றனன்வேருய்க்கன்னினீங்கடொகிலைமையா லே
பின்ரியவுணாவுக்கெட்டாப்பெருமையனலிவினுள்ளே
யென்றுநின்றிடுகலாலேயிவனவனேன்னலாமே.
ர்

எ-த. சிவமுமுயிருமொன்றென்பாரை நேரக் அங்ஙனமறிவ
தொருபொருள் உண
ண்டென்பதுபற்றி வேராய்நிற்றல் பெற்றாம், வேறென்
பாரை நோக்க அறிவுக்கறிவு பிரிக். தே தான்முமைபற்றி வேறென்னுமறி
| பட த் ஓ
த
ந்த் கூறவாரை நோக்கி

ததத

த்

வ

டக் யநந்கியமாகச்

சாண்டலே

(இவையிரண்டு செய்யுளானுஞ் சிவசமவாதி

ர

ட

மதம்பற்றி யாசங்இத்

| அப் பரிகரித்து மேலது வலியறுத்தப்பட்டது,

(௯)

ரஞ் சூத்திர முடிந்தது,
| Lu

oh

ய

|

ட

SUD

டன்டு

1. லே] 2௮ “ஆம்!

|

[2209327

இவஞான

௧௫0

#7

ஏழ

ப்]

கண்

சித்தியார்.

ர

ழ் 1

ரஞ் சூ த் இ ரூம். (In prey]
௦

அடத ல

HS h

நாலாஞ்சுத்திரமுதலிய மூன்றானும் பொருளியல்பு கூறியவாசிரியர்,
நிறுத்தமுறையானே, வேண்டுஞ்செய்தி முறைமையெனப்ப
டுஞ் சாதனங்தளதிபல்பு மூன்று சூத்திரத்தாற் கூறுவான்
ஜட

ணை.

அவற்றுள்,

மேற்கூறிப்போந்த

ருள்களுட்

சாதித்துப் பெறுதற்குரிய

வென்பது

பாரிசேடவளவையின்

முப்பொ

விதான
வைத்துணாத்துசற்கெ

-

முந்தது ஏழாஞ்சூ த்திரம்.

அனைக்தஞ்சத்தென்னீினொன்றையறிந்திடாதசத்தாலென்னின்
முனைத்நிடாதசத்துச்சத்தின் முன்னிருளிரவிமுன்போ
னினைப்படிங்கசத்தேயென்னிற்சத்தின்முனிலாமையானுந்
தனைக்கொடொன்றுணர்தலானுக்தகானசத்துணராதன்றே,
எ-.து. மேலைச்சூத்திரத்து வரைசெய்துணர்த்திய சத்தசததுக
களைப் பகுத்தறியும் பொருள் யாதென வினாயினார்க்கு, சத்தாகிய இவ .
மே யசத்தாயெ பாசமனைத்தினையு மறிவதெனச்: சிவாத்துவிதசைவர்

விடுப்பின், ௪த்தாயெ வெம் வியாபகவறிவாதலால் எவற்றினையு மோருங்
மா ;
றில்லை
்ப் பகுத்து ஒன்றையறியு
ன்
றி ஏகதேசமாய
கே யறிந்து நிற்பத
அற்றேல், சிவம் வியாபகவறிவாயினும் உயிரின்பொருட்டு ௮௪சத்சென
ப்படுங் கருவிகரணங்களிடமாக நின்று அங்ஙனம் பகுத்தறிதல் கூடுமெ
னின், இரவிஞுன் னிருள்போலச் சத்தெதிரசத்து முனைத்த நில்லாமை
யின் அ௪த்திடமாய் நின்று அங்ஙனமறியுமென்பதுங் கூடாது; இனி
விகாரமின்றி நிற்கு மான்மசந்நிதியில் ௮௪த்தாகிய கருவியே சத்தாகிய
நின்றறிவதெனச் சவெசங்ிராந்தவாதிகள்
சிவத்தைச் சிவகரணமாய்

விடுப்பின், ௪த்தெதிர் முனைத்து. நில்லாதென மேற்கூறினமையானும்

|ரநிதொன் றுணர்வ தற்குத் தான் கருவியாய் நிற்பதன்றித்தனக்கோரறி
அதர்

ப

அ௮சத்துச்

சத்தையறியுமென்பதுங்

ன்

ற்
நல 20

ப

்

தாம்,

அகட்ட
2 72) ===

&

ஸு.
ல

ர

ட்

|

வட றவ

டதத

கடுக |

ஏமாஞ் சூத்திரம்.

ட
|

|

©
்

ன
ர்

|
எனவே, பாரிசேடவளவையான் இவ்விரண்டி.
னும் வேரூயெஞ்
ட சிரின்ற பசுப்பொருளே இவ்விரண்டினையும் பகுத்தறியுமெஷ் பது பெறுய்
பட்டது.
படவே, முதனூலேழாஞ்குத்திரம்போல ப்பம் முக்
கூற்றதாயவாறு காண்க,
அனைத்தையுமென இரண்டாவது
விரித்து
ரைக்க,
அதிவதென்பது அவாய்நிலையான் வச்சது; அஃதசத்தாலென்
பதனோடுங்

கூட்டி யுரைக்கப்பட்டது.

முனை த்திடாமையாவது,

இத

குடம் இஃது
ஆடையென நம்மனோராற் சுட்டியறியப்படுமாறுபோல
முதல்வனாற் சுட்டியறியப்படுவதாப் வேறு நில்லாமை.
இதனுட்போ
ந்த முக்கூற்றினுள், மூன்னையிருகூ ற்றினும் வீரிக்கக்கடவ
தாய விசேட
மின்மையின் அவற்றை மீண்டே வினவிடைகளாற் ஜொகுத்துணர்த்இ,

ஏனை

மூன்றாங்க ற்றை மூன்றுசெய்யுளான்

விரித்துணர்த்துஇன்ளூர்,

அவற்றுட் பாரிசேடவளவையாற்
பெறப்பட்டெஞ்சுி நின்ற பொருளை
இனிது விளக்கி யதனியல்பு ACESS EA சமுக்கத வருஞ்
செய்யுளென்பது.
(க)

சத்தசத்தறிவகதான்மாத்தான்சத்தமசத்த
மன்னு

நித்தனாப்ச்சதசத்தாகிநின் மிடுமிரண்டின்பாலு
மொத்துடனுதஇத்துகில்லாஅதியாதுகின்றிடாது..

வைக்திடிந்தோற்றகாற்றமலரினின்வருகல்போலும்.
எ-ு.

தம்முளுரிமையில்லாத வவ்விரண்டினையுமறிவஅ ஆன்மர

வேயாம்; அதுதானவ் வீரண்டற்கும் வேருய் இரண்டன்பாஓம் ‘npr
சண
போல் அதுவதுவாய் நின்று த
அதர தோருரிமைய
ட ததர

கலானென்பதாம்.

|

கத்லி

உயிர் அவ்விரண்டின் வேறாயும் 2 ௫ வதுவாய்நிற்பசொன்
றென்ற
விதனானே, சத்தசத்தறிவதாகிய வான்மாத் தன்னை அறியுமோ வறியா

தோவெனக்

கடாயினார்க்கு அவைபோலத்

'தனித்தறியப்பவெதொன்

மன்றி அவ்விரண்டினையு மறியுமுகத்தா னறியப்படுவகாமெனத் தன்னை
யறியுமாறு கூறியதூஉமாயிற்று.
அற்றேல், ென்வனிரண்டுஞ் சத் |
தாகவும், சிவனெதிர் முனைத் துநிற்றலாழ் முதவசத்ிச்
டடம

வெதாய் அதனெதிர்

ன்ப

பக வாரன்
யந்த கை

முனைத்து நிற்றலாற்றுதற்கு என்னையோ காரண

நோக்கி யெழுந்தது வருஞ்செய்யுளென்பது.

ழ்

பட
ய

| ௧௫௨

சிவஞான

சித்தியார்.

1

ம் சுக்கமெய்ஞ்ஞான மேனிச்சோதிபாலசத்தஞ்ஞான
மொத்துறாகுற்றமெல்லாழமுற்றிடுமுயிரின் கண்ணே
சத்துளபோதேவெராஞ்சதசத்துமசக்துமெல்லாம்
வைத்திடுமநாதியாகவாரிரீர்லவணம்போலும்,
எ-.து. அஈாதிபாயெ முப்பொருள்களுட் சிவமுயிரிரண்டும் நித்தவி
யாபகசித்தாதற் பொதுமையா வெக்குமாயினு! ம், அவற்று சிவம்அதி
|
குக்குமசித்தாதலின் ஆண்டு அசத்து நிற்றலாற்றாத, உயிர்
கூலித்.
1

வின அதனெதிர் முனைத்து நிற்றலாற்றுமென்பது, கடலும் நீரும் தூயன்
வயாகவுங் கடலின் மருவலாற்றாது கடனீரின் மருவிநிற்கு முப்புப்போ
இரைகலான் ஆண்டைக்கு வேறு காரணமில்லையென்பதாம்.

இலவணமென்பதனிகரம் விகாரத்தாற் றொக்கது.

சுத்தமெய்ஞ்

ஞானமேனிச் சோதிபாலசத்தஞஞான மொத திறுாவென்ற விதனானே
முன்னை யிருகூற்றையு
மொருவாற்றானே வலியுறுத்தவாறுமாயிற்று,
அலசித்தென்பது ௨
உயிரென்னும் பெயரானு முவமையானும் பெறுதும்,

அற்றேல், இவ மநிகுக்குமசித்தென்பதும் உயிர் தலசித்தென்பதும் ஏற்
ரூற்பெறுதுமென்பாரை நோக்கயெழுந்தது வருஞ்செய்யுளென்பது, (௩)

அ/மிவிக்கவமிகலானுமழிவின்றிகிற்றலானுங்
குறிபெற்ற சசகஞ்கத்தங்க

0

அமக

| நீர்.

னெறிகித்தமூத்தசுத்தசக்கெனகிற்பனன் றே

பிிவிப்பன்மலங்களெல்லாம்பின்னயிர்க்கருளினாலே.
௦1-தி.

தன்னறிவு நிகழ்ச்சிக்கு வியஞஷ்சகக்தையின்றி யமையா
மையால் உயிர் து லசித்தென்பதாஉம், அவ்வுயிரின்க௧ண்ணதாயெ மலத்
தை நீக்யெறிவிக்கும் வியஞ்சகப்பொருளாகலாற் வந் தனக்கொரு
வியஞ்சகம்
வேண்டத் அபிகுக்குமித்தென்பஅஉம், இனிது விளங்கு
மென்பதாம்.

|

அப்த்

/

(இவவியல்பு கண்ணெொளிஞாயிற்றினெளிகளின் வைத்துக் கண்டு
சித்தியல்புபோற்
சத்தியல்பினும் வேற்றுமை காட்டுவார்,
| கொள்க.

லிஅழிவின்றிகிற்றலாற் சத்துங் க அவதென்றார்.
டறிந்தபின் னழிவின்றி

தத

ல

நிற்றலானுமென்றுரைக்க.

அறிவிக்கவறிதலானு

௯

ஓ.

அறிந்தபின்னென
॥

அத அல வ

ர

தத்
04

|
க்
கடுக1

தா எட்டாஞ து
சூத்திரம்,

&|
ம்

|
ஐது. ஆத்தலான் வந்தது, சுத்தசித்தென்புழியுஞ் சத்தென்பது கூட்டியு
ரைக்கப்படும்.

பிற்கால

ல ளெல்லாம்

பின்னுயிர்க்கருளினாலே

என்றவிதனால் வருகின்ற சூத்திரத்திந்குத் தோற்றுவாய்
யிற்று,

.இவைஞான்று

(2,

செய்யுளானும் முறையே

செய்ததூஉமா

உயிர்க்குச் சத்தசத்திர

ண்டினையு மறியுமுரிமையுண்மையும் அதற்குக் காரணமும் அஃதாண்ளெ
தாமாறுக் தெரித்துணர்த்திப் பாரிசேடவளவையாற் பெறப்பட்ட மூன்
ரேங்க் வலியுறுத்தப்பட்ட.
(௪)

ஏழாஞ் கூத்திர முடிந்தது,
அட திருவிருத் தம்-௨௫௨,
224)
(et

பட்ட

மூ.சூத்ம இரும்.டதத
(7௭௭1) ன,

+
மேலைச்குத்திரத்தாற் சாதிக்துப்பெறுமுரிமை தனக்கே யுண்டென்ப
அணர்ந்தவுயிர்க்கு அப்பேறு தனக்கு வேண்டற்பால தென்ப
தூஉம், அதற்குச் இறந்த சாகனமாவதிதுவென்பதாஉம், அது
வருவாயுமுணர்ந்தன்றிச் சாதனசெய் தற்கு மனவெழுச்சி
செல்லாமையின், ந
டட
அவற்றை
புணர்த்துதற்கெழுந்தது எட்டாஞ்சூ த்திரம்,

மன்னவன்றன்மகன்வேடரிடத்தேதங்கி
வளாந்தவனை
றி
அ
ளார்தவனையறி
ய யாதுமயங்கிக
ிற்பப்

7

பின்னவனுமென்மகனீயென்றவரிற்பிரித்துப்
பெருமையொடுந்தானாக்சப்பேணுமாபோற்,

த்க்

(/7 அன்னியவைம்புலவேடர்சுழலிற்பட்டுத்
அவாய் 2
அம்ருத க்தொல்லயிறை.
மன்னுமருட்குருவாவெந்தவரினிக்கி, -

£|

ம

WOO

(2)A

(4)
௨௦

ன்
ன

nih Ce 12. Oo

கு

௧௫௪

சிவஞான

சித்தியார்.

எ.து. உயிர் தன்னிலையிற் பிறழ்ந்து ஐம்பொறிகளுட் பட்டறிவி :
மந்து வருந்துமாற்றை, நித்தமுக்சசுத்தசித்தெனப்படுமவ் வீசன், குருவ
டிவங்கொண் டெழுந்தருளிவந்து தவழுதிர்ச்சி
கோக்டு யுணர்த்தி மீட்
டுத் தொன்னிலையிற் பிறழாது வைத்து வாழ்விப்பனென்பதாம்.

இங்கனம் வாழ்வித்தல் ஈசனுக்குக் கடப்பாடாத லினிது விளக்கு
வார், பிள்ளைமைப்பருவத்்து மடமையால் வேடருட்பட்டுப் பரதக் இரனா
ப்த் சன்சாதஇக்குரிய பெருந் தகைமையிழச் த இழிதொழில் பயிற்றி வரும்
அம் மன்னவகுமாரனாவானொருவனுக்கு அவன்றந்தை செய்யுமுதவியை
மும்மலச்சுழலிற்பட்டு வருந்துதல் காட்
யெடுச்துக்காட்டிக் கூறினார்.

'சிப்புலனாதல் செல்லாமையின், அதனையொழித்துக் காட்சிப்புலனா யெ
ளிதினறியப்படுவதாய ஐம்பொறிச்சுழலிற் படுதலே யீண்டெடுத்துக் கூ
தினர், தூலவருந்ததிரயம்பற்றிச் சோபானமுறையின் வைத்துணர்த்து
தல் மரபாகலின்,
துணைவனையுமென்னுழும்மை தன்னையறியாமையே
பன்றியென இறந்தது தழீஇயது; இறப்புமாம். -மன்னுமருளென்றது
ஈண்டிறப்பிறவத்தின் மேற்று. மூன்றாவது விரித்துரைக்க, என்மகனீ
யென்றென உவமையுட் கூறுதலாற் பொருளினும் உணர்த்தியென்பது
வருவித்துரைக்கப்பட்டது.
:*தவத்திணினுணர்த்த'? என்றார் முதனூ
லாசிரியரும். இங்ஙன முரைத்தவாற்றான் முதனூலெட்டாஞ் சூத்திரம்
போல இச்செய்யுளும் நாற்கூற்றதாமாறு கண்டுகொள்க.
இவற்றுட்
குருவாகிவக்துணர்த்தியென்ற தேத்த்கத்திய பொருள். 1
| ளான் வகுத்துக் கூறுவான் ரொடங்இஞார்,
"0 எக்கு
(௧)

உரைதருமிப்பசுவர்க்கமுணரின்மூன்றா
முயரும்விஞஞானகலர்பிரளயாகலா
சகலா
1704
நிரையின்மலமலங்கன்மமலங்கன்மமாயை
் 7A
நிர
லி
க்குகிராதாரமாடிக்
2
ற்குமுதலிருவர்
கு A
170
கரையிலருட்பரன்அவிதாசத்திகிபொததக்தாற
,0
கழிப்பன்மலஞ்சகலர்க்குக்கன்மவொப்பிற்
த
ரையிலாசான்மூர்த்தியாகாரமாகித்
தரித்தொழிப்பன்மலஞ்ச டத
அத
#

க்கை
ட்
க

ட்

த

|
மத

ன்
பி

எட்டாஞ

எ-து.

சூத்திரம்.

எண்ணரியவுயிர்களெல்லாம்

ரகம்
1:

பந்தவேறுபாட்டான்

மூவ
௪

கைப்படும்.
அவற்றுள் மும்மலங்களுமுடைய சகலவர்க்கச்திற்கு நால்
வசைச்சத்திநிபாத முூறைமையின்வைச்து அரி.தணர்ச்தவேண்டுதவின்,
அவ்வுயிர்கட்கே குருவாகி ட... oo
க் தப னி
ஓவிரற்வீர் மென்னும் ச கைச் ௪ ட
ல் ர்சத
வமையுமாதலின், சகலவர்க்கம்போற் குருவடி வின் மறைந்து நின்று டட
ரச்கையானுணர்த்சப்பட் டரிஅணாரவேண்டாது அவ்விரு இறச்துயிர்சட்
கும் முறையே உண்ணின்று மன் ணின் றுமுணர்ததவ தாய நிராதார
தரு செய்யப்படுமென்பதாம். பண்னு
இதனானே . திக்கை இருவகை ச்தென்ப தூஉம் அவவிருவசைக்கு
மரியா ரிவரென்பதூஉங் கூறப்பட்டன.
இணி இவ்விரண்டனுள் ஈண்
டெடுத்துக்கொண்ட சாதாரஇக்கையி௰் படும் பாகுபாடும் அவற்றதியல்
பம் வகுத்துக் கூறுதற்கெழுக்கன் வருஞ்செய்யட்சளென்பது.
(௨)

பலவிசமாசான்பாசமோசனர்கான்பண்ணும்
படி ஈுயனத்தருள்பரிசவாசகமானதரு
மலகில்சாக்திரமியோகமெளத்திராதி
யநேகமுளவவற்றினெள க்திரியிரண்டுதிஈனா
மிலகுஞானங்கிரியையெனஞானமனக்கா
லியற்அவஅகிரியையெழிற்குண்டமண்டலாதி

்

22

நிலவுவித்துச்செய்தல்கிரியாவதிகானின்னு

நிர்ப்பீசஞ்சபீசமெனவிரண்டாகிகிகழும்.
௭-4.

அவ்வுயிர்க்கண்ணதாகிய

மலபரிபாகம்

பலவகைப்படுத

| லின், அம்மலத்தை மோசிக்குஞ சாதாரதக்கையு மதற்கேற்பத் இருநோ
அவற்றுள் ஏனைச் சச்கைக
ச்சமூதலியனவாகப் பலவேறுவகைப்படும்.
ளெல்லாந் தனக்கங்கமாகவுடைத்தாய்ச் இறந்த ஓளத்திரிதக்கையாவது
அவற்றுட் குண்டமண்ட
ஞானவத இரியாவதியென் நிருவகைப்படும்.
லம் அங்கி கெய் சருக்குச்சுருவமுதலியவனைத்தும் மனத்தாற் சற்பித்து
நீக்கொண்டு விதிப்படி யகத்தே யாகுதிமுதலிய இரியை செய்வது ஞான
வலது அவையனைத்தும் புறத்தே நிலவக்கொண்டு புறம்பே ரர
ரி

கை பபப்ப்டட்ட்டட
டஜக

வசி

|
NEE ஹேம
5

60209

| ௧௫௬௭
i

சிவஞான

செய்வது ofயாவதியெனப்படும்.
திக்கைதான்

இன்னும்

மென்பதாம்.

சக்தியார்.

ரக்

இல

இங்ஙனமிருவகைப்பட்ட ஓளத்திரி

நிர்ப்பிசஞ்சபீசமென்
வட்ல ட

இரியையியற்றுவதென மாறுக,

க,

அக
ட
தவ

|.

வெவ்வேறிருவகைப்படு

ஒளத்திராதியென்றதனாற்

சாம்

|

- ப்வதீக்கை முதலியனவும் தழுவப்பட்டன. தர் தத் 2. ஆறும்
சுதந்திமாய்ச் செய்யப்படுவனவும் அவுத்தி
கமாய்ச் செய்யப்படுவ
னவுமென் றிருவகைப்படும். அவற்றுள் முன்னையவை ஒளத்திரிக்குரிய
சல்லாதார்க்குச் செய்யப்பவெனவெனக்கொள்க,
(௩)

பாலரொவோவிசர்விருத்தர்பனிமொழியார்
பலபோகத் ் ஏவர்வியாதிப்பட்டவரக்குப்பண்ணுஞ்
சலமதுகிர்ப்பிசஞ்சமயாசாரக்

திகழ்சுத்திசமயிபுத்திரர்க்குரிச்கத்

/73'

கேலுமதிகாரத்தையியற்றித்தானு
ச
மெழினிரதிகாரை யெனநின்றிரண்டாய்விளங்குஞ்
சாலநிகழ்தேகபாதத்தினோடு
சத்தியமாவாணமெனச்சாற்றுங்காலே.
எ-து,

அவ்விரண்டனுள் நிர்ப்பிசதீச்கையாவ அ, மல்பரிபாகமு

டையவராயும் தீக்கைப்பின் ஒருகலையான் வழுவின்றிச் 'செய்யச்ச. வன
வாய சமயாசாரங்களை 'அனுட்டி க்கும்ஆற்றலறிவிலராயினார்க்கு, ஆசாரி
யனாவானதனையுணர்ந்து

ஏனைக்கன்மங்களோடுகூடச்

சமயாசாரத்தை

யும் ஆகுதியாற் சுத்திசெய்தொதி
த்த, நித்தியகன்மமாக் இரையின் ஏன்
றவாறனுட்டிக்கு மதிசாரமூடையராகச் செய்வதாம்; ஆயினும் சமயா
சாரங்களைச் சுத்திசெய்கொழிக்தமையின் ரைமித்திகத்துங் காமியத்து
மதிகாரங் கொடாமையான்,

இது நிரதிகார8ீக்கையெனப்படும்,

அத்£க்

கைமன்றனுட் சமயமும் விசேடமு 'மொரோவொன்றேயாம்; ஏனை நிரு |.
2
வாணதீக்கை தேகரந்தத்தின் முத்தியைப் பயக்கும் அசத்தியோநிருவா
ணமெனவும் அப்பொழுதே முத்தியைப் பயக்குஞ் சத்தியோகிருவாண
மெனவும் லக்

து

ப

சமயாசாரசுத்இயோடு செய்யப்படும் நிருவாணதிக்கையும் அதற்க
S|smscke சுதந்திரமாயுஞ் பல்ல
பம் காவல
வ
கத 1ஓ
ககையெனக்

கொள்க.

ஆட்பட

லர

வடக

0௯

அட.

து படதட்

5

A

3

=|

வ

எட்டாஞ் சூத்திரம்.

ப

௧௫௪

ப

|:

|

ஒதியுணர்க்தொழுக்கநெறியிழுக்காநல்ல
.

|

|

வுத்தமர்க்குச்செய்வதுயர்பீசமிவாகம்மை

ஏ!

நீகியினானித்தியநைமிக்கெகாமியத்இ
னிஅத்திகிரம்பதிகாரகிகழ்த்கவஅஞ்செய்அ
சாககாசாரியருமாக்கிவிடு
|
தருவிக்குமுலோகச வசருமிணியென் மிரண்டா
மாதலினானதிகாரையாஞ்சமயவிசேட
கிருவாணமபிடேகமிவற்றடங்குமன்றே.
எ-அ.

இனிச் சபீசமாவ அ,

| வுமாற்றலும் மிச்குடையராயினார்க்கு,

மலபரிபாகத்தோடு

i
டர்

|

கூடக் கற்றறி

ஆசாரியனாவான் ௮ஃ்தறிர்து சம

|

| யாசாரகன்மமாத்திர நிறுத்தி ஏனையவற்றைச் சுத்திசெய்சொஜித்து நிச் |
| இயகன்மமுதலிய பப
பேரதிகாரமுடையராகச் செய்வதாம்;
| ஆகலின் இது சாதிகாரதீக்கையெனவும் பெயர்பெறும்.
இச்ஒிக்கைப்
ட பேறுடையார் இச்கைவேறுபாட்டாற்

சாதகருமாசாரியருமென்

றிருதி |

த்ப்படுவர்.
இந்தச்சபீசீக்கைதான் இல்டை பராசர திரோதா
' னசுத்திரூப சகொச்சேதயின
றிச் செய்வதாய உலகதரஞுமிணியுக் துறவற

|
|

முடையார்க்குச் திரோதரனசுத்திரூப சகொச்சேதக்தோடு்' செய்வதாயெ |
இதல்
திருவகைப்படும்.
இவை முறையே பெளதிக இல்
கை
சர்ற
கயெனவும் பரியாயப்பெயர் பெறும். சமயவிசேட
| நிருவாண
லும் பேதமெல்லாம் இம்
ட
இவ்விரண்டு தத
நல்லி

பட்ட அல அக்க

|

யக
ந யில் ஜில்செய்யும் நிருவாண தீக்கையும் அதற்கங்க
மாய்ச் செய்யப்படுஞ் சமயவிசேடங்களுஞ் சபீசதீக்கையெனக் கொ
டள்க.
உத்தமத்திலுத்தமரென்டார், நல்லவுத்தமரென்றார்.
ஓதியுணர்த.
௮ம் ஒழுக்கநெறி மிமுக்காமையுமாயெ
ிரண்டமுடையார் த ததமச்தி.
ஓ. ச்தமரெனவே, அவீவிரண்டி னிலொன்றில்லா தார் உத்தமத்தில் மத்தி
மரென்பதூஉம்,
இரண்டுமில்லாதார் உத்தமத்திலதமரென்பதூஉம்
பெற்றும்.
பெறவே, நிர்ப்பீசஞ்சபீசமென் றிருஇிறப்படுஞ் சாதாரதிக் |
| நக்சல் இவ்வாறு
முத்திறட்படுவரென்பதாயிற்று, இங்ஙனங் க. gpg
| யவாற்றால் ஒளத்திரியெனத் தொகையானொன் மம், ஞானவதி ஒரியா ட்
©

ப்4

எக

= oz

| ௧௫௮
வதியென

சிவஞான
வகையானிரண்டும்,

க
சித்தியார்.

ஞானவதி

I

நிர்ப்பீசஞ்சபீசம் சரியாவதி |

நிர்ப்பீசஞ் சபீசமென வீரிபானான்குமாயவாறு காண்க, நிர்ப்பீசஞ்சபீச

மென்னும் இவற்றின் விரியாயெ சமயவிசேடமுதலியவற்றினியல்பெல்

லாம் ஆகமங்களுட் காண்க,
இவைமாூன்றுசெய்யுளானுஞ் சாதாரத£ிக்
கையின் வகையும் ௮வற்றியல்புகளூம் தொகுத்துச் கூறப்பட்டன. (௫)

LAWL

....

அத்த ஹு.
அர் ட்
/ 2௨. 4 [7

௨4-24

னாகலத்துவாசுத் திபண்ணிமலமகற்றி

யொழிவிலாச்கிவம்பிரகாசித்தற்குஞான

Dag ங்கா 21.
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முதிப்பித்துத்பவர்துடைப்பனரனொருமூவர்க்கும்
வழுவிலாவமிபாமுமந்நிரங்கள்

பதங்கள்

2

ம்

fal

வனனங்கள் புவனங்கட£த்துவங்கள்கலைகள்
230நீக .
்
ம்
வதம்
/
கழிவிலாஅரைத்தமுறையொன்றின
ொன்று வியாத்தி
த்ட
Zr
,
ியி
ன்க
கரு தூகலைச
ண்ச
ல்சத்தியின்கண்சத்த
த் ிவேஇிவ
ேன்
கண்
டை. 35
ன்க
ண்ண
ாம்
4
௫
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/ ௫-3.

அழிவிலாக்ரியையினானாசல்சத்திமத்தா

ர்

4/௨

230

றப்.
இப்பி

6-அ.

அரன், குருமூர்த்தியை

வின்

த்

பத

யதிட்டி த.துகின்று, மந்திரமுத

லஅவகைப்படு மத்தவாக்களொன்றினொன்றடங்க இறுதிக்கணின்ற கலை

திரோதானசத்தியினும் ௮௮ சவத்தினு மடங்குமாறுணர்க்து அவ்வாற”
டக்க நிர்ப்பீசஞ்சபீசமெனச் தனிச்கனி யிருவகைப்படுமென மேற்கூ
மிப்போந்த ஞானவதிடிரியாவதியென்னு மிரண்டனு ளொருஇக்கையா

னே உத்தமத்திலுத்தமர் முதலியவம் மூவர்க்கும் அறுவசையத் துவாக்க
ளையுத சோதிக்குமுகத்தாற் பிறவிக்கேதுவாஇய மலத்தைக் கெடுத்துச்

சிவம் பிரகாசித்தற்கே துவாஇய ஞானத்தைக் கொடுக்குமென்பதாம்,

11]

கரியை ஆகுபெயர்.
ஒளத்திரியிரண்டுதிறனா மிலகுஞானங்வரி
யையெனமுதற்கணெடுத்துக்கொண்டு முடி வின்சண் அழிவிலாச்ரியை
யினனாதல் சத்திமத்தானதலென முடி. த்தமையின், இடைக்கட் கூறப்ப
| ட்டனவெல்லாம் இவ்விரண்டற்கும் பொதுவாமாறு காண்க.
சோமசம்
| புபத்ததி வருணபத்ததி முதவியவற்றினும் இவ்வாறே கூறப்பட்டன; | '
இதனானே
ஆசிரியன் இக்கை செய்யுமாறு தொகுத்துக் கூறப்பட்
OC!

ததத
rT

|

1
ORS

|

|இ

Vr,

ல
ப

- எட்டாஞ்

சூத்திரம்.

|
மத்திரங்கண்மு தலைக் அுங்கலையைக் இன்வியாத்தி
As
மருவுமர்திரமிரண்பெதங்கணாலே
ழந்தநிலையெழுக்தொன்றுபுவன_நாத்றெட்
டவனிதக் அவமொன்றுகிவிர்க்தியயன்றெய்வம்
வர் திமெந்திரமிரண்பெதங்கண்மூவேழ்
வன்னங்கணாலாஅபுரமைம்பத
கான
தந்தந்தக்துவங்களிருபத்துமூன்று

AAD

தரும்பிரதிட்டாகலைமாலதுதெய்வந்தானாம்.

fee

62௩ 5)

ஹித்தையின்மந்திரமிரண்பெதநாலைந் அ

விரவுமெழுச்தேழுபுரமிருபத்தேழு

ததீதுவமுமோரேழுதங்குமதிதெய்வர்

தாவிஅருத்திரனாகுஞ்சார்திதன்னில்

Aah

வைத்தனமந்திரமிரண்டுபதங்கள்பகினொன்று

ட

வன்னமொருமூன்அபுரம்பதினெட்டாகு
முத்தமமாச்தத்துவமுமொருமன்றாகு

முணரிலதிகேவகையுமுயரி
சனமே
சாந்தியாதிதகலைதன்னின்மந்திரங்க
டாமூன்றுபதமொன்றக்கரங்கள்பஇினாறு

வாய்ந்தபுரமூவைந்து
கக் துவங்களிரண்டு
மருவுமதி கேவதையுமன்னுசதாகிவரா

மேய்க்தமுறைமந்இிரங்கள்பதினொன்றுபதங்க
ளெண்ப,ச்தொன்றக்கரங்களை ம்பத்தொன்றாரா

மாய்ந்தபுரமிருதூற்றோடிருபத்துநாலா
மறிகருதத்துவமுப்பத்தாஅகலையைந்தே,
எ-த.

அத்துவாக்கள் ஒன்றினொன்று

வியாத்தியாய் முறையா

னே பஞ்சகலைகளுளடங்குமாறு யாங்ஙனமெனின்,— அசுத்தம் மிச்சிர
ஞ்சுத்தமென்னும் மூவகையத்துவாக்களும் ஐவகைப்பட்டுப் பஞ்சகலை
களுூளடங்குமாறு சங்காரமுறையின் வைத்தெண்ணி யிவ்வாறு கண்டு
க
|

060
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ழை

சிக்தியார்.

ம*திரமுதலியவற்றிற்குங் கலையில் வியாக்இ கூறியது பரம்பரை
| யின் வியாப்பிபமாதல்பற்றியாதலான், மேல் ஒன்றினொன்று வியாத்தி |
சாந்தியாதீதகலை நீட்டும்வழி நீட்டல்,
யென்பதனோடு முரணாமையறிக.
| இவைஷன்று செய்யுளானுந் இக்கைசெய்தற்கண் அத்துவாச்களொ
| ன்றினொன்று வியாச்தியாத லறிந்தடக்குமாறு வகுத்துக் கூறப்பட்டது.
அற்றேல், இறைவனிங்ஙனங் குருமூர்த்தியை யதிட்டி த்துகின்று செய்.
யும் தக்கையில் ஏனைமலசுத்திகளை யொழித்து அத்தவசுத்தியே மிகுத்|
அக் கூறியது என்னையென்பாரை
நோக்கி யெழும்தது வருஞ்செய்யு
ளென்பது,
(௭-௮-௯)

ச்
103-70

a

மூன்துஇறக்கணுக்கள்செயுங்கன்மங்கட்கு
முன்னிலையாமவிரண்டாமத்துவாவி :

க்

னான்றமுறையவையருக்தியஅக்துமலமுஇர்வித்
தரும்பருவமடை கலுமேயாசானாகித்
தோன்றிநுகராதவகைமுற்செய்கன்மத்
அகளஅத்தங்கத்துவாதொடக்கறவேசோதித்
தேன்றவுடற்கன்மமனுபவத்தினாலறுத்திங்
சினிச்செய்கன்மமூலமலஞானத்தாலிடிப்பன்.
எ- த.

அநாதிமழைப்பாகிய

வாணவமலமும்

மு மாகாமியவினையும் ஒளிமுன்னிருள்போல

261
வளி

வாதனையற் விநிக 29

இறைவனது ஞானசத்தி

யா லொழியற்யாலன; அவ்வாணவமலத்தை
முதிர்வித்தற்பொருட்டு
ஈட்டிய முறையானனறிப் பக்குவமுறையா னுகர்விக்கப்பட் டெஞ்சிக்
இடந்த கன்மமலமும் அதற்குப் பற்றுக்கொடுத்து நிற்கும். முன் னிலை

யாகிய மாயேயமலமுங் சியாசத்தியாலொறழிியற்பாலன; உடம்பு முகக்
அகொண்ட _பிராரத்தகன்மம் அனுபவத்தாலொழரியற்பால்ன; இங்ஙன
மாகலாற் இரியாசத்திவிருத்தியாயெ இச்கையால் எஞ்டுநின்ற கன்மங்
களைச் சுத்திசெய்தற்பொருட்டு, அவற்றிற்குப் பற்றுக்கோடாகிய வத்து

வசுத்தியே

ஈண்டுக் கூறப்பட்டனவென்பதாம்.

|
இவ்வாறு வகுத்தோதற்பாலனவற்றை விரிவஞ்சி யொருமுடிபாக |
ப்
இரண்டும் ஒருபொருள்வினையாதற்குரிய
வியைபல
1) 2தொன்ற த

கொன்றியறுத் தென தக்

ஆன

|

|

எட்டாஞ

ட்... அனு
நீமமுறை

சூத்திரம்,

௧௬௧ 1

0 தல் ணா களைக

மைய!

பக்குவமானமுறை.
மலமுதிர்தலாவது தனது சத்தி தேய்தற்
ச்
ட குரிய அணைக்காரணங்களெல்லாவற்றேட்- ௯ டப் பகன ம்ரீயஞ் செவ்
வித்தாதல். உயிர் பருவமடைதலாவது அறிவித்தவாறே யறியவல்லுஞ்
செவ்வித்தாதல். அரும்ப்ரூவமென்றார்; எய்து தற்சருமை நோக்கி, அது
வருஞ் செய்யுளிம் பெறப்படும். பருவமடைதலமே யாசானாகிகதோன்
மியென்றதனானே, பருவமடையாதார்க்குத் தீக்கை செய்தலும் அடை |
தார்க்கு ௮௮ செய்யாமையும் பழுதென்பது பெற்றாம்.
இதனானே
அத்தவசுக்தியின் இறப்புச் கூறப்பட்டது. உரைசருமென்பது மூதலித்
அணையுங் குருவா௫வந்துணர்த்தியென்னும் மூகற்கூற்றுப்பொருளை
விரி
ட்
திதுணர்த்தியவாறு, இனி, மன்னுமருளாலுணர்த்தியென்னுமிரண்டாங்
2 2/2
கூற்றினை இருபத்தைந்துசெய்யுளான் வீரித்துணர்ச் துன்ளூர்,
(௧௦)
பறச்சமயநெறிசின்அமகச்சமயம்புக்கும்

புகன்மிருதிவழியுமழன்அம்புகலுமாச்ரெம

வறத்துறைகளவையடைர் தமருந்தவங்கள் புரிந்து
மருங்கலைகள் பலதெரிர்துமாரணங்கள்படி
சிறப்புடையபுராணங்களுணர்க்தும்வேத

ததுஞ்
|

சிரப்பொருளை மிகத்தெ ளிந்துஞ்சென்றாற்சைவத்
இறத்தடைவரிஇற்சரியைகிரியாயோகஞ்

டன

செலுத்தியபின்ஞான த்தாற்செவனடியைச்சேர்வர்,

எ-து. மேற்கூறிய

முறையாற் பலபிறவிகளினு
ஒருங்கே யொருகாலத்து

அரும்பருவமடைதல், இங்கனஞ் சோபான

மேற்பட்டு நிகழ்க்து ஹேற்றுப்பெறுவசன் றி,
மேற்அப்பெறுவதன்றென்பதாம்,

சைவத்திறமென்றது சைவக்கூற்றின் மூடி பாய சத்தாந்தசை
வத்தை,

சென்றாலென்பது சேறலருமை

மேற்கூறிய பருவமடையுமுறைமை

விளக்இ நின்றது. இதனானே.

கூறமுகத்தான் மன்னுமருளென்ற

தன் வகையும் அவற்றிற்கு வாயிலிவையென்
தூஉம்
ப வகுத்துக்

ல

கூறப்

கு.

ட்

இயமம்
ல் ௧௬௨
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சித்தியார்.

லத்ம்

.

ம்மையேயீசெட்டாண்டெய்தியெறிலாரு

மேர்திழையார்முத்தியென்றுமிருஞ்சுவர்க்கமுத்தி
யம்மையேயென்றுமுத்தியைந்துகந்த

மறக்கெடுகையென்ற௮ுமட்டகுணமுத்தியென்று

8

மெய்ம்மையேபாடாணம்போல்கைமுத்தியென்னும்

SD

விவேகமுத்தியென்றுக்கன்மெய்வடிவாஞ்செவத்தைச்

ட்டம்

செம்மையேபெறுகை முத்தியெ ன்அஞ்செப்புவர்கள்
த்
ப
வெனடியைச்சேருமுத்திசெப்புவதிங்கியாமே.

ட
ட்

(்

அம்.
உட
நி
வு
அண்டை
ட்கள்:
ஒஹ்
அம்ச
வல்
அத
ணன்
ஐஉட
ஏக்க

|

ஏனைச்சமயநாலார் கூ அமுத திகளாவன சோபானமுறை
எ,
யால் நிலமுத தமிறாய்க் இடந்த முப்பத்தாறு தத்துவங்களிடைக்கட்
வேசாகமநூ
ப்வெனவாய ஆரிவையரின்புறமுச்தி முதலாயினவாம்.
லுண்மையுணர்ந்த யாங் கூறுமுச்தியாவது முப்பத்தாறு தத்துவங்களு
க்கு மப்பாற்பட்ட சவனடியைச் சேருமுத்தியாமென்பதாம்.

$a

|

க

க
DR
3 ;

NN

~
யல

ஏர்திமையையென்னு மிரண்டாவது விகாரத்தாற்றொக்கது. ஆர்
உம்மையை எதிரது தழீஇயிற்றாக்க ஈண்டுக்
முத்தி வினைத்தொகை,
கூறாத சமயழுத்திகளையும் இவற்றுடன் வைத்துச் கூறிக்கொள்க. இத
னானே புறச்சமயரெறிநிற்றன் மூதலியனவெல்லாஞ் சைவத்திறத்தடை
தற்குச் சோபானமுறையான் வாயிலாமாறு ௮வற்றது பயன் கூறுமுகத்
(௧௨)
|
தானே இனிது விளக்கப்பட்டது.

Dg

ன்
டத
௮

ஓதசமயங்கள்பொருளஞணரு_நால்க

|

|

5

|

ளொன்றோடொன்றொவ்வாமலுளபலவுமிவற்று

|

ளியாதசமயம்பொருணூலியாதிங்கென்னி

லிதுவாகுமதுவல்லதெனும்பிண க்கதின்றி

நீிதியினானிவையெல்லாமோரிடச்தேகாண

|

நின்றதியாகொருசமயமதுசமயம்பொருஹா

லாதலினாலிவையெல்லாமருமறையாகமத்தே
ங்கும்.
யடங்கயிமெவையிரண்டமெரனடிக்கழேட
ஷீ
பத
2
௪யசி
Tho
2s
ag
2.௮
எது
NTT
ToT]
2அக்]

வ

Ey

கண்ணில்லார்பலர் குழீஇக்கொண்டு வேழநின்றுறித்
| தலைப்பட்டுக் கையினாற்றைவந்து வேறுவேறு கூறு மிலக்கணங்களெல்
எ-.து.

|

இதி:

அந்தச்
௩”
ல

[|

2.

ஜனதாக்

ள்

தய

ட்
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கக்கல் டப்
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எட்டாஞ்

ர |

சூத்திரம்,

௧௬௩

(Um;
ப்

ம |

லாங்கண்ணுள்ளானொருவன்

கண்டு

மாம்க் காணப்பட்டடங்குமாறுபோல,

கூறுமதனிலக்கணத்துள்
ஏனைச்சமயதநூலார்

ச்

ஏகதேச

தத்தன

இத்

ஐறிவுக்குப் புலனாயவாறபற்றி அவ்வதூல்சளிற் கூறும் பொருளியல்பு
களெல்லாம் முற்றுணர்வுடைய முதல்வனாற். செய்யப்பட்ட வேகாகமங்
களிற் கூறும் பொருளியல்பின் ஏகதேசமாய்க் காணப்பட்டு அவற்றுள
டங்கும்.
சிவபிரானாற் செய்யப்பட்டு அவனையே தமக்கு முதலாகக்
கொண்டுரைக்குமவ்விருவகைநூலும் அவ்விறைவன் றிருவடியிலடங்கு
மென்பகாம்.
(௪௩)

அ/ருமறையாகமமுதனூலனை ச்துமுரைக்கையினா
னளப்பரிதாமப்பொருளையானருளாலணுக்க
டருவர்களபின்றனிக்தனியேதாமறிர்கவளவிற்
மர்க்கமொடுத்தரங்களினாற்சமயஞ்சாதஇத்து

|

மிருத ராணங்கலைகண்மற்றுமெல்லா

மெய்ந்தூலின்வழிபுடையாமங்கம்வேகாங்கஞ்

சுருதிசிவாகமமொபழிபச்சொல்லுவகொன்
றில்லை
சொல்௮வார்தமக்கறையோசொல்லொனாகே.
௭-அ.
முதனூல்

பட்டு

நாலெனப்படுவனவெல்லா

வழிநூல்

சார்புதூல்

மேன்மேனூல்களை

|யனவாம்.

அவற்றுள்

மொருநிகரனவா
தலின் றி

பூரூவபக்க நூலெனப் பலவேறவகைப்

நோக்்இக் இிற்க்மீம் நூல்கண் மென்மையுடை
ஏனைச்சமயநூல்களெல்லாம்,

. முதனூலாயெ

வேதாகமப்பொருளை
முழுவதுமுள்ளவாறுணரமாட்டாதார் அவற்றுட்
| லெபொருளைச் சழுத்திரகலசநயம்பற்றி ஆண்டாண்டெடுகத்துக்கொண்டு
|தத்தமறிவளவுக்கேற்பக் தொகுத்தும் விரித்துஞ் செய்க நூலாகலான்
| அவையெல்லாம் பூருவபக்கதூலெனப்படும். சமயநாலல்லவாஇய மிருதி
|புராணங் கலைகள் மற் றுமென்பதனாற்றமுவப்படும் உபாகமமுதலாயின
| வெல்லாம் அவ்வேதாகமப்பொருளை உள்ளவா றணர்நக்தோர் அவற்றைப்
| பிறர்க்கு இணிது விளக்குதற்பொருட்டு நால்வகையாப்பினு ளொன்ரான்
| வழிப்படுத்துச் செய்த நூலாகலான் அவை வழிநூலெனப்படும். ஏனைக்
காருடம் தக்கணெமுதலிய வாகமாங்கங்களும், சக்கை கற்பசூத்திரமூ
பிசலிய வேதாங்கங்களும், முறையே யவ்விரண்டனையு முள்ளவாமணர்[
ட!தற்குச்

[fren
சே

சார்பாய்ப்

புடைபட்டு

நிகழ்தலின்,

அவை

புனல்
x:

தகை 30
பகத்
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"படும். இவ்வாறன்றி
யெடுத்துக்கொண்டு
டென்று சொல்லிப்

னை

:

சித்தியார்.

வேதாகமங்களினடங்காத ந
சுதம்திரமாய்ச் செய்யுநூல் ஒன்றுமில்லை;
உண்
பிணங்கும்: பேதைகள். என்கடவாரென்பதாம்.

சழமுத்திரகலசாயம்பற்றி யெடுச்துக்கொண்டு சருதற்கும் அவர்
சுதம்திரரல்லரென்பார், அரனருளாலென்றார்.
பிற அ றிகழ்பூர்வமென
முன் வருதலின் ஈண்டு வேறுகூறாகொஜிக்தார்,
சாதித்துத் தருவர்
களென வியையும்.
ஆமென்பதனை மேலுங் கூட்டுக,
ஆகமாங்கத்தை
அங்கமென்றது
தலைக்குறை. . ஒன்றுமெனனுமும்மை
விகாரக்தாற்
ற ஜொக்கது,
அறை உத்தரம்.
எல்லாமருமறையாகமத்தே. காணப்பட்
டடங்குதலை

இனிது

வேக

விளக்கியவாறு,

நூல்சைவநாலென்றிரண்டே

(௧௪)

நூல்கள்

வேறுரைக்கு நாலிவற்றின்விரிஈ்க.நால்க
ளாதிநூலநாதியமலன்றரு.நூலிரண்டு .

மாரண_நரல்பொதுசைவமருஞ்சிறப்பு
நூலா
நீதியினானுலகர்க்குஞ்சத்இகிபாகாக்கு

நிகழ்த்தியதுநீண்மறையினொழிபொருள்வேதார்தத்
... தீதில்பொருள்கொண்டுரைக்கு நூல்சைவம்பிற நா

மிகழ்பூர்வஞ்சிவாகமங்கள்சித்தாந்தமாகும்.
௦-தி.

வேதஞ்சிவாகமமிரண்டும், ஏனையோர் செய்யப்படும் வழி

நூல் சார்பு நூல் பூரூவபக்கநூல்களிென்றாக வைத்தெண்ணுதற்கு ஒரு
வாற்றானு மியைபின்றி அவையனைத்திற்கும் முதனூலாக அநாதிமுத்
கனாடிய
விறைவனாற் ஐரப்படுநூலாக, ஏனையவெல்லாம் இவையிரண்
னின்றும் விரிந்த நூல்களாகலின் இவ்விருவகைநூலுமே நூலென்று |
பர்த் துக்கூறப்படுவனவாம். அற்றேல், முதல்வனாற் றரப்படு முதனூலை
ஒன்றுக வைத்தெண்ணாமல் இங்கன மிருவகைப்படுத் செண்ணியது

என்னையெனின்,--அ்தொக்கும்; முதல்வன்

பெருங்கருணேயாளனாக

லின், உலகத்தாருய்தற்பொருட்டுஞ் சத்திநிபாகமுடையாருய்தற்பொரு
ட்டும் இருவுளத்திற் கருதி, பொருள் பலபடத் தோன்றுஞ் சூத்திரமும்
அதனை யவ்வாராகவொட்டாது தெளிச்துரைக்கும் பாட யமும்போல,
[மே
|
வேதமுஞ் சிவாகமமுஞ டயட்டை த
ல வையி

3

மர்ம.

ES)
எட்டாஞ்
ரண்டும்

முறையானே

0
லக
ன்
- ௧௬௫

சுத்திரம்.

பொது நூல் சிறப்புகாலெனப்பட்டுச்

டட

ட

பாடியமும்போல
வேறுவைத்தெண்ணப்பட்டன,
இங்கனம் வேகத்
திற் கூறுங் கருமகாண்டப்பொருள்கட்கு இன்றியமையாது வேண்டப்
ப்ர டெஞ்சிரின்றனவாய பொருள்களையும் வேகமுடி. பாய

உபநிடதச் தின்

சாரமாயுள்ள பொருள்களையும் வேறெடுத்துக்கொண்டி னிது விளக்குவது
சிவாகமமாகலான், இதனின் வேருய வேதத்தின் பூர்வபக்கப்பொரு
ளைச்

சொல்லமேனை

சித்தார்தப்பொருளைச்
பவ்ய வப
0

நால்களெல்லாம்

சொல்லுவதாய

பூர்வபக்கநூலெனவும்

சிவாகமஞ் இத்தாந்த

சிவாகமத்தின். இறப்புக் கூறியவாறு,
வெல்லாம் போலியென்பது சொற்டெடக்கை

8வையை...
ம்
அபத்த
வத்தல்

அதன்

நாலென

இவ்வாறன்றி யுரைட்பன
முறையானும் மகுடாகம.

முதலியவற்றானு மறிக.
இவை மூன்றுசெய்யுளானும் அவ்வநூல்களதி
|| யல்பு கூறுமுகத்தான் மேலது வலியுறுத்தப்பட்ட.
(௧௫)
|

|

|

|

சித்தாந்தத்தேசிவன்றன்றிருக்கடைக்கண்சேர்க்திச்
செனனமொன்றிலேசீவன்முத்தராக

ச் 2

வைகத்தாண்டுிமலங்கமழுவிஞானவரரி
மடுத்கானர்தம்பொழிர்அவரும்பிறப்பையறுத்து
முத்தாந்தப்பாகமலர்க்கீம்வைப்பனென்று
மொரறிந்திடவுமுலகரெல்லாமூர்க்கராபெ

2

பிக்தார்கப்பெரும்பிதகற்றுப்பிகற்றிப்பாவப்

|

பெருங்குழியில்வீழ்சிதிவெரிதுவென்னபிராக்இி.
எ-து. இத்துணைப் பெருமைத்தாயெ சித்தாந்தரெறி வீடுபேற்
றிற்கு கேர்வழியென உபமன்னியன் அகத்தியன் முதலிய உயர்ந்தோ
ரெல்லாம் வாயுசங்கை வெலை. முதலிய்வற்றுள் விரிதச்தெடுத்தோத
வும், அதனைதீ தெளியமாட்டா து தத்தமக்கு வேண்டியவாறெல்லாக்
அரபிமானங்கொண்டு பிதற்றுமவ்வுலகக்தார் என்கடவரென்பதாம்.

ட

f ஒதிசகிரா யென்றும் போல் மூத்தியந்தம் முத்தாம்தமென
மரீஇயிற்று. பித்தகண் பிச்தமுடிபு; பெரும்பித்தென்பதாம்.
ப்

sot

|

வலிது?
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சச்தியார். .

ட்

இறைவனாவான்ஞானமெல்லாமெல்லா
முதன்மையனுக்கிரகமெல்லாமியல்படையானியம்பு

மறைகளாகமங்களினானறிவெல்லாந்தோற்றும்
மரபின்வழிவருவோர்க்கும்வாராதோர்க்கு
முழைமையினாலின்பத்துன்பங்கொடுக்கலாலே
முதன்மையெலாமகிர்துமுயங்கிரண்டுபோகத்
திறமதனால்வினையறுக்குஞ்செய்தியாலே
சேருமனுக்ரெகமெலாங்காணு

ப

அநாஞ்சிவற்கே,

எ-து.
வென்பது

முற்றுணர்வு முதலிய மூன்றுஞ் வெபிரானுக்கே யுள |
மேற்கூறியவாற்றாற் பெறப்பட்ட மறையாகம மியம்புதன்

முதலிய மூன்றேதுவானும் முறையே யறியக் கெத்தலான், அங்கன
மிம் மூன்றுகுண மியல்பாகவுடையவம் முதல்வன் செனனமொன்றி
லே தஇிருக்கடைக்கண் சேர்த்தி ஞானவாரிமடுத்தானந்தம் பொஜழிதற்

கும் அச்செனன மொன்றிலேதானே மலங்கழுவிச் சவன்முத்தராகவை
'த்தாண்டு வரும்பிறப்பை யறுத்தற்கும் பாதமலர்க்கீழ். வைதச்தற்கும் வல்
| லவனாவானென்பதாம்.

இறைவனென்றத வல்லவனென
னும் துணையாய் நின்றது. பல
சனனங்களில மாகாசவற்றையெல்லாம் ஒருசனனத்திலேதானே யங்க
னமாகச் செய்யுமாறு யாங்கனமென்பாரை

கோக

யவ்வாசங்கை நீக்கி

மேலதனை வலியுறுத்தியவாறு, இதற்குப் பிறரெல்லாம் ஒரியைபின்றா த
டன்மேலுங் கூறியஅகூறலென்னும் வழுப்பட வைத்துரைப்ப. இவையிர
| ண்டிசெய்யளானஞ் சைவத்திறத்தடைதற் இறப்புக் கூறப்பட்டது.
(௧௭)

சன்மார்க்கஞ்சகமார்க்கஞ்சற்புக்இரமார்க்கந்

-

காசமார்க்கமென்றுஞ்சங்கரனையடையு
நனமார்க்கநாலிவைதாஞானயோக

7 |
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[

ப்
வ்

pe

ஈற்கிரியாசரியையெனநவிற்அுவஅஞ்செய்வர்
சன்மார்க்கமுத்திகள்சாலோக்கியசாமீப்பிய
ர்
சாரூப்பியசாயுச்சயமென்ற௪தர்விதமா
முன்மாக்கஞானத்தாலெய்அமுத்தி

முடிவென்பாமூன்றினுக்குமுத்திபதமென்பர்.
ம்

ந

|
॥

்
KS

எட்டாஞ்

சூத்திரம்.

அ௮ங்ஙகனஞ் வல்
எ-ு.
தற்குரிய நெறி தாதமார்க்கமுதலிய

_

சடைக்கார் குவனடியைச் மம
கான்குவகைப்படுதலின், அவை

அவற்றிற்குப் பயன்
யே சரியைமுதலிய பெயரான் வழங்கப்படும்.
முறையே சாலோகமுதலிய அபக ்இயுஞ் சாயுச்சிமாகயெ பரமுச்தியு
மாமென்பதாம்.

பொருள் வருகின்ற செய்யுட்
சாலோக்யெமுதலியவற்றிற்குப்
கணான்இனும் ஆ௫ரியர்தாமே மொஜிபெயர்ச் துரைக்சன்றவாற்றான.றிக,
சரியைமூத
இதனானே, சைவத்திறத்தடைந்தாராற் செலுத்தப்படுஞ்
விய நான்கும் முத்திரெறியாதற்கட்படும் பேதமும் அவற்றின் பயனுங்
(௧௮)

கூறப்பட்டன.

தாதமார்க்கஞ்சாற்றிற்சங்கரன்றன்கோயிற்

றலமலஃட்டிலகுதிருமெழுக்குஞ்சாத்திப்

போதுகளுங்கொய்துபூர்கார்மாலகண்ணி

புனிதற்குப்பலசமைத்துப்புகழ்ந்துபாடித்

தீதிறிருவிளக்கிட்டுத்திருஈந்தவன முஞ்

ா்மாண்டாலம்யேன்செய்வ
தியாதபணியிரென்அபணிந்தவர் தம்பணியு
ர
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மியற்றுவதிச்சரியைசெய்வோர் சனுலகருப்பர்.

எ-து, புறத்தொழின்மாத்திரையானே உருவத்திருமேனியை
ரோக்கிச் செய்யும் வழிபாடு சரியையெனப்படுமென
பதாம்,
(௧௯)
புத்தமார்க்கம்புகலிற்புதியவிரைப்போது
புகையொனிமஞ்சனமமுஅ மு கல்கொண்டை நீது

சுத்திசெய்தாசனமூோ கதிம் த்திமானாஞ
சோதியையும்பாவித்தாவாகித்துச்சுத்,த
பத்தியினலைருச9 அப்பாவிப் போற்றிப்
! 1ரிவினொடுமெரியில்வருகாரியமும்பண்ணி

|

நித்தலுமிக்கிரியையினையியற்துவோர்க

ணின்மலன்றனருநுப்பர்கினையுங்காலே.

மனா
படச்
27
—
a
AVL.

_!

EE

| ௧௬௮

சிவஞான

இக்தியார்.

ள-து, புறத்கொழிலகத்தொழிலென்னு மிரண்டானும் அருவு
ருவத்திருமேனியை ரோக்டிச் செய்யும் வழிபாடு இரியையெனப்படுமெ
ன்பதாம்.

7 gb

|

(௨0)

சகமார்க்கம்புலனொடுக்கிக் தடுக் அவளியிரண்டுஞ்
சலிப்பற்றுமுச்சதுரமுகலாகாரங்க

ளகமாரக்கமறிந்தவற்றினரறாம்பொருள் களுணர்ந்தங்
கணைந்துபோய்மேலேறியலாமதிமண்டலத்தின்

2

அ.

2

12/

Mhhg
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முகமார்க்கவமுதடலமுட்டத்தேக்கி
முழுச்சோதிநினைர்திருத்தன்முதலாகவினைக
ளுகமார்க்கவட்டாங்கயோகமுற்அு
முழத்தனுழந்தவர்சிவன்றனுருவத்தைப்பெறுவர்.

jot- 3/-

எ-து.

அகத்தொழின்மாத்திரையானே

அருவத்திருமேனியை
கோக்கச் செய்யும் வழிபாடு யோகமெனப்படுமென்பதாம்.
|

சகமார்க்கமுழத்தலென

ரென எடுத்தக்கொண்டுரைக்க,

வினைமுடிக்க,

த.

இவ்வியோசமுழச் சவ

(௨௧)

ச்சர

சன்மார்க்கஞ்சகலகலைபுராணவேது
சாத்திரங்கள் சமயங்கடாம்பலவுமுணர்ந்து

பன்மார்க்கப்பொருள்பலவுங்கீழாகமேலாம்
பதிபசுபாசந்தெரித்துப்பரசிவனைக்காட்டு
நன்மார்க்கஞானத்கைநாடிஞான

14

ன

whe Eg”

ஜேயமொடுஞாஇருவுநாடாவண்ணம்
பின்மார்க்கச்கவனுடனாம்பெற்றிஞானப்

பெருமையு/டையோர்சிவனைப்பெறுவர்காணே.

எது,
ட.

38

புறத்தொழிலகத்தொழி லிரண்டுமின்றி அறிவுத்தொததி

ன்மாத்திரையானே

|

அம்மூன்றுதிருமேனிக்கும் மேலாய்

அகண்டாகார

॥ ித்தவியாபக சச்சிதானந்தப்பிழம்பாய் நிறைந்துநிற்கன்ற
செய்யும் வழிபாடு ஞான மெனப்படுமென்பதாம்.
|
- od

YO

சிவபிராணிர

ம்
வையயயையயை
ய
யவை
வவைவைய
வதையை
வைவவகைய
ண
வன்ன
னைக
வவ
6க
வஅலல
ட
யா

ட

-

௧௬௯

எட்டாஞ் சூத்திரம்.
2)

(லு:

் அவ்வழிபாடிவையென்பத

முன்னர்

வகுத்துக்

கூறப்படும்.

ஈண்டு வேதமென்றது வேதஞ்சிவாகமமென்னு மிரண்டினுமுள்ள ௧௬
க&ீமுள்ளவற்
சிவாகமமும் வேதமென வழங்கப்படும்.
'மகாண்டத்தை.
றைக் மெனக் கண்டு கழித்தாலன்றி மேலுள்ளன பயன்படாவென்
பதிபசுபரசக்
கழித்தென்பது சொல்லெச்சம்.
பார், மோகவென்றார்.
கெரித்தலாவது ௮ம்மூன்றுபொருளையும் தடத்தலக்சணத்தின் வைத்து
வகுத்துணர்த்துதல்.

பரசிவனைக் காட்டலாவது, அம்மூன்றனுட் பதிப்

.

பொருள் ஏனைப்பாசபசுக்களுக்கு மேலாதலினிது விளங்கச் சொரூபலக்

கணத்தின் வைச்துணர்த்துதல்,
த்தின் மேற்று, ன் ததி

இர
ரனமென்றது ஞானசாச்
ஈண்டு
வானை வெளில, ஞானகாண்டமெ

ல்லாம் தூலாருக்ததிரியாயம் பற்றி இங்கனமிருபகுதிப்பட நிகமுமென்ப
ராடியெனவே, காடுதற்கு வேண்டப்ப
நாடுதல் சிந்தித்தல்,
தாயிற்று.
பின்மார்க்கச்வன்
டும்-ஓதல்கேட்டல்களும் உடன் கொள்ளப்படும்,
வினைத்தொகை. பின்னுதல் அத்.துவிதமா யியைதல். நாடாவண்ணம்
சன்மார்க
பின்னிய வெனென் இரைக்க. மார்க்கம் இடைப்பிறவரல்.
| சமாவதுணர்ந்து கழித்து நாடியுடனம்பெற்றியென வினைமுடிபுசெய்க,
இஞ்ஞானப்பெரு
மேல் இச்சரியை யிக்ரியையென்றாற்போல ஈண்டும்
இவை கான்குசெய்யுளானும் மே
மையெனச் சுட்டு வருவித்துரைக்க.
கூறப்பட்
லெடுச்.துக்கொண்ட' சரியைமுதலிய நான்இற்குமிலக்கணங்

(2)

2

ஞான நூறனையோதலோதுவித்த
னற்பொருளைக்கேட்பித்தறான்கேட்டனன்றா
தலைந்து
வினமிலாப்பொருளதனைச்சிந்தித்
மிறைவனடியடைவிக்குமெழினஞானபூசை
யூனமிலாக்கன்மங்கடபஞ்செபங்கடியான

மொன்அக்கொன்அயருமிவையூட்வெது பொக

மானவையான்மேலானஞானத்தாலர்னை
யருச்சிப்பர்விடெய்தவறிந்தோரெல்லாம்.

772
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வேள்வி இியானவேள்வி வ
லிறமாயெ கன்மவேள்வி தவவேள்வி செப
ட்வென
1

த்தையூ
வேள்வியென்னு மைந்தனுள், முன்னையநான்கும் போக
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2

ஒன்றற்கொன்றேற்

எ-து. வெதருமோத்தரச்திற் கூறியவாறே

வ
நு

ம்

ம

வெம்

|

ல்
|
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(௫0522

௧௭0
வாக,

சிவஞான
ஓதன்முதலைவகைட்பட்ட

சித்தியார்.

2

ஞானவேள்வீயொன்றுமே

வீடுபேற்

ல்

றைத் தருவதாகலான் ௮ஃதுணர்க்தோரா லங்ஙனமைவகை ஞானவே
ள்லயே வேட்கற்பாற்றென்பதாம்.
தெளிதற்கும்

பாலனவாய

ந

நிட்டைக்கும்

ஏனையைந்துமே

நூல் வேண்டாமையின்

ஈண்டு

அலானாகற

வேள்வியென்றெடுத்துக்கொள்ள

1 ப்பட்டன.
நற்பொருனை தீசான்கேட்டல். கேட்பித்தலெனக்
கேட்டற்
குப்பின் வைத்தோதாமையான், ஈண்டுக் கேட்பித்தலென்றத, ஆ௫ரிய
னை வழிபட்டுக் தான் கேட்டலின்ரியும் ஒதவுமோதவிக்கவும் பெற்று

தாலின்கணதிசாரமுடையராயினர். அம்நூற்பொருளைத் தமது மதிநுட்
பக்தாலுணர்ச்து தம்மாலோதவிக்கப்பட்டார்ச்கு உரைத்தலையென்பது
பெற்றும். -கேட்டற்குப் பின்னர்த்தாயெ: ஏனைக் கேட்பித்தல், பிறர்க்கு .
ரையிடத்தே நாற்கலப்பானாமென்பவாகலிற் இர்தித்தற்பயத்ததாய் அத
னஅளடங்குதலின்,

வேறுவைக்தெண்ண

லினன்றே வருஞ்
பநிச்ததூஉமென்க,

பாச்சா.
ச

ம

2

வேண்டாவாயிற்று.

அற்றாக

செய்யுளிற் கேட்டற்குப்பின் சி்திச்தலே கூ றியொ
ம்
(௨௩)

கேட்டலுடன்சிர்இக்கறெளிதனிட்டை
-

. சளத்தலெனவிரிரண்டாங்கெக்கின்ஞானம்
வீட்டையடைந்திவெர்கிட்டை மேவினோர்கண்

மேவாஅகப்பினவரமெலாயபதங்கட்
ட்டியபுண்ணியநாதராகியின்ப
மினிதறுகர்ந்தரனருளாலிந்தப்பார்மே
ட்டியகற்குலத்தினில்வந்தவதரித் அக்குருவான்
ஞானமிட்டையடைந்தடைவர்நாதன்றாளே.
௭-அ.,

மேற்கூறிய

ஞானவேள்வியைச்சனுள்

முன்னையமூன்

மினும் ஆசிரியனறிவுறுச்கு மூண்மைஞானம் நிகழாமையின்,
உண்மை
ஞானமெனப்படுவன ஏனைக் கேட்டல்சிந்திக்தல்களுஞ் இந்தித்ததனைப்
பின்னர்த் தெளிதலுர் செளிர்தவாறே யதன்பினிட்டை கூடுதலுமென்

். | ுகான்கேயாம்.

| னைச் தலைப்படுவர்.
|

: இம்முறையே

சுத்தி பண்ணப்பட்டு

பதை

ட்ட.)

PET
மூ ஹெல

வந்து நிட்டைபொருந்தினோர்

வீட்டி

இந்கான்டனுண் மேவுதலின்றித் தீக்கையி ன

ஒதலோதவித்தல் “கேட்பித்தன் மாத்திரையினி ்
த|

ப

|.

எட்டாஞ் சூத்திரம்.

க௭க

|
ப

ன்று தப்பினவர், பதமுத்திகளின் வை நீங்க தணையானே ல்
மாட்டுக் கேட்டன்முதலிய நரெறியா' வ்ட்டையினேத் தீலைக்கூடி 'வீடுே
றெய்அவரென்பதாம்.

ஓதன்முதலிய மூன்றினின்றார்க்குங்
யின்றி யமையாதென்பது

கேட்டன்முதலிய தரியனை

உணர்த்ததற் பொருட்டு,

இந்தப்பார்மே
ஓட்

டூயநற் குலத்தினில்வந் தவதரித்தென்ற அணையேயாகலின் டம நிய
கமன்றெனக்கொள்க, சரியைமுதலியவற்றி னின்றாரும் அங்குராதனே
முன்னிற்பி னணுகுவர்ஈத் ருளேயென வருஞ் செய்யுளிற் கூறப்படுத
லின்.

இணி மேவாதுதப்பினவரென்பதற்குக்

கேட்டன்முதலிய

மூன்

றினின்று தப்பினவரென்றுரைப்பாருமுளர்.
கேட்டபின்னர்க் கேட்க
வேண்டாமையானும், சிக்தித்தபின் நூல் வேண்டாமையானும், தெளிக்
தவழி நிட்டைமேவுதற்கு இடையமீடின்மையானும், கேட்டன்முதலிய
வற்றினின்றார்

சுத்ததத்துவுபுவனங்களின்

அபரமுச்சராக

வையெவா

றே பரமுத்தியைத் தலைப்பவெதன்றி
மீளுதலின்மையானும், அவர்க
ளைச் சரியைமுதலியவற்றி னைனுரோடொப்ப வைத்து அங்கன முரை
தீதல் சிறிதமேலாமையானும், மேலைச்செய்யளோ உயைப்படாமையா
னும், அவருரைப்பனவெல்லாம் போலியென்றொறிக.
இவையிரண்டு
செய்யுளானும் மேற்கூறிய ஞானமாவது
இத் தணைப்பகுதித்தென்ப
தூஉம் அவற்றுட் CERT
அவற்றிற்குரிய பயன்வேறு
பின்ல தியவாற.
த்
்
(௨௪)

23

fv
27450

கணத்தில்
பட்டம்
ல
1
ல
ட
உணமை
அவ்வ
ப

தானமியாகர்£ர்க்கமாச்ரெம நீதவங்கள்

சாந்திவிரதங்கன்மயோகங்கள் சரிக்தோ
ரீனமிலாச்சுவர்க்கம்பெற்றிமைப்பளவின்மீள்வ
ரீசனியோகக்கிரியாசரியையினினின் ஜோ
ரூனமிலாமுத்திபகம்பெற்றுலகமெல்லா

மொடுங்கும்போகரன்முனிலாசொழியினுற்பவித்
ஞானகெறியடைக்சடைவர்சிவளையங்கு .
நாதனேமுன்னிற்னெணுகுவர்நற்றாளே,
ஸர

எ-த.

2-ம்

மேலேமேலே

மேம்பட்ட 1

miTE

FAO

போயும் மீளூசற்கேதுவாயெ

I

பிப் தன்

து

பசுபுண்ணிரஃ

ல் டன் 2

ம்

6

0 அத

ஆ

ச

|

௧௪௭௨

.

சிவஞான

சித்தியார்.

3

யனுட்டி த்தோரும், மேவாது தப்பினவரோடொப்பத் தத்தமக்குரிய பத
மூத்திகளினெடுங்காலம் வைகி முடிவின்க ணெவ்வாற்ற|ுனும் ஞான ரெ
க

தலைப்பட்டே வீடெய்துவரென்பதாம்.

க

சித்து,

“இதனானே சரியைமுதலியவற்றிற்குப் பயன் மேற்கூறிய சாலே
கமுதலிய பதமுத்திமாத்திரையேபோலுமென்னு மாசங்கையை நீக்கிய
தூஉமாயிந்று.
Gareth doy - 5 0/- 55°
(௨௫)

துன
தத
ல
யோர்கையிற்றானந்
திலமளவேசெய்திடினுகிலமலைபொற்றிகழ்க்து
பவமாயக்கடலினழுச்தாதவகையெடுத்துப்
பரபோகந்துப்ப்பிக்துப்பாசக்சையறுக்கத்

தவமாரும்பிறப்பொன்றிற்சாரப்பண்ணிச்
சரியைகிரியாயோகந்தன்னினஞ்சாராமே

ஈவமாகுந்தத்துவஞானத்கைநல்கி
நாசனடிக்கமலங்கணணுகுவிக்குக்
கானே.
௭-௮. விதிவஹியின்றிப் பதீதிவழியினின் று பதமுத்தியைப் பெ
ம்ரேரும் ' முடி.வின்கண் ஞானகெறியைக் தலைப்பட்டே வீடெய்துவ
சென்பதாம்.

பத்திகெறியினின்ஜோர்க்குப் பக்குவயிகுஇப்பாட்டாற்

சரியை£ரி

- யாயோகம் எளிதிற் கைகூடி முற்ஐப்பெறுவன
வன் றி ஏனோர்க்குப்டோ
லக் காலநீட்டிப்பும் அருமையுமுடையனவல்லவென்டார், சரியை£ரியா
யோகம் தன்னினுஞ்சாராமேயென்ருராகலின், சரியை ரியாயோகஞ்
செலுத்தியபின் ஞானத்தாற் வெனடியைக்சேர்வரென மேற்கூறிய சோ
பானமுறையோடு மூரணாமையறிக,
இவைநான்கு செய்யுளானம் ஐவ
கைவேள்வி யாற்றினோர் பெறும் பயனும் சரியைமுதலியவற்றற் சரித்
கோர் பெறும் பயனும் சிவஞானிகட்குச் செய்யும் தானப்பெருமை

கூறு

மூகத்தாற் பத்திரெறியினின்ளோ பெறும் பயனும் உணர்த்தமுகத்தா
ழ் ன, எந்ரெறியினின்றோர்க்கும் வீடுபேறெய்துதற்கண் ஞானநெறியா]
ய சன்மார்க்கம் இன்றியமையாச் சிறப்பிற்றென்பது கூறப்பட்டது. () ட்
(1இல் பம்

ன

ஞானத்தால்விடென்றேகான்மலைகள்புராண
ஈல்லவாகமஞ்சொல்லவல்லவாமென்னு
மானத்தாரென்கடவரஞ்ஞானக்கா

லுறுவதுதான்பக்தமுயாமெய்ஞ்ஞானச்கா
ருள்போ
னைத்தாலதுபோவதலர்கதிர்முன்ன ியாக
ு
&

ட

லஞ்ஞானம்விடப்பஈதமறுமுக்த

EAS

மீனச்தார்ஞானங்களல்லாஞான

(54

பிறைவனடிஞானமேஞானமென்டர்2”

பயப்
மேற்கூறியவாற்றால் ஏனையவெல்வா ஞானத்தைப்
௭-௮.
ணமாவதென்பது
பிக்கும் ஞானமொன்றே வீடுபேற்றிற்குச் சிற்த சார
வேதமுதலிய

பிரமாணநூல்கட்கெல்லாக்

அவற்றோடு

அணிபாகவும்,

|

பிணங்9 வீடுபேற்றிற்குத் தீக்கைமாத்திரையே யமையும் ஐவகை வேள்
விமுதலிய

கன்மங்களேயமையும்

ன்று இவ்வாறு
ரல்லரெனவும்,

யமையுமெ

பத்திரெறிமாத்திரையே

பிதற்றும் பேதைநீரார் ஒருவாற்றானும் செருட்டந்பால

ஞானமல்லா

தனவெல்லா மஞ்ஞானமாகலின்

அவ்வகு£

னவும்,
ஞானப்பகுதிகளாற் பந்தமுறுதலின்றி வீடுபேறடைதல் கூடாதெ
அவ்வஞ்ஞானப்பகுதிகளெல்லாம் ஒளிமுன்னிருள்போல ஞானதஇன்

் முன்னர்ச் சத்திகெட்டொழியும்

அவையொழதியவே

பந்த

அவற்றானாய

நீங்கும் அது நீங்கவே முத்திரிலை சைகூமொகலான் ஞானமொன்றே
முத்திக்குச் இறந்தகாரணமெனவும், ஞானத் அள்ளும் தார்க்கிகர் சாங்கி

ரட் மாயாவாதிமுதலியோர்' கூறும் ஞானங்களெல்லாம்

பாசஞானபசு

ஞானங்களாகலான் அவையும் பக்தமுறுக்அவனவேயன்றி வீடெய்துவி
க்சமாட்டாமையின் அவற்றின் வேறாய இருவடிஞானமொன்றே அப்

பெற்றித்தாயெ ஞானமாவதெனவுங் கூறுவர் அர்நூல்களி

ஒண்மையு

ணர்ந்தோரென்பதாம்.
ஏகாரமிரண்டும் பிரிநிலைக்கண் வந்தன. சொல்லவுமெனச் இறப்
தாணிரண்டும் ௮சை. ஆனத்தால் ஆனவதனா
பம்மை விரித்துரைக்க,
ஆனவென்பதனுளகரமும் அசனாலென்பதனுளன்சாரியையுர்
லென்க.
தகொடைநரோக்டி வீகாரத்தாற் றொக்கன; “பெற்றத்தாற் பெற்றபயன
என்றாற்போல.

ஆதல் உண்டாதல்.

]ஃபந்தத்கு? இறந்தகாரணமல்லவாதல்

ET

இதனானே,

இனிது

பிறவெல்லாம்

விளக்கி

மேலது

வீடு ண்ட

லல|

ஜல

வேத.

Fm ட்டது

ட

|௧௭௪

சிவஞான

யுறுத்தப்பட்டது.
பொதுவகையாத்

ரதன

இத்துணையும்

சித்தியார்.

ட்

ஞானத்தினியல்பும்

கூறி, இனிச் சிறப்புவகையாற்

அதன்

பயனும்

கூறுகின்றார்.

ரூரியகாந்தக்கல்லினிடத்தேசெய்ய
சுடர்கொன்றியிடச்சோதிகோன் அமாபோ
லாரியனாமாசான்வந்தருளாற்றோன்ற
வடிஞானமானமாவிற்றோன்அந்தோன்றத்

அரியனாஞ்சிவன்றோன்அந்தானுர்தோன்றர்.
தொல்லுலகமெல்லாக்தன்னுள்ளேதோன்று
நேரியனய்ப்பரியனுமாயுயிர்க்குயிராயெல்கு
சின்றகிலையெல்லாமுன்னிகழ்க்

(௨௭)

UF

Jarre

0

2

ணாக

தோன் றும். |

மனு.
தனது ரெணக்தோடும் தொன்று ஞாயிற்றின்
சந்நிதி
மாத்திரையானே குரியகாந்தச்கல்லின்சண் ணெரு
ப்பு விளங்இத் தோ
£ | ன்றுமாறுபோல, கேட்பித்தலோடுர் தொன்றமாத
ிரியன் சந்நிதிமத்தி
ா
| ரையானே மானாஃகனமாட்்டு, மேல் ஈரிரண்டா
ங்கிளக்கன்ஞான மென்ற
வத்றுள் முந்திய ஞானமாயெ கேட்டலறிவு விளங்
டித் தொன்றும்; அது
. | தோன்றவே, பதிமுதலிய மூப்பொருளும் அவை
யொன்றினொன்று வி
911
யாபகவியாப்பியங்களாமாறும் சிருவிசற்பமாய்த
்

4. ட

அருளானென்புழி

ஆன்

சோன்றுமென்பதரம்,

உடனிகம்ச்சிப்பொருட்சண்

““அரங்குகையா னோங்குநடைய?? என்றுற்போல.

எற்புறிச்கோடலாற் கேட்பித் தலையுணர்த்திற்று,

வர்தக;

ஈண்டு அருளென்றது

ஆசிரியன் நூற்பொரு

நூரைக்கும்வ[தி ஆசிரியன்ஞானமே மாணாச்கன்மாட
்டுச் சென்று பற்று
வதுபோலுமென்னு மாசங்கை
யறு தீதற்பொருட்டுத்
தோன்றத் தான்
அமென்ருர். உவமை கூறிய அமத. சடத்துக்சன்றிச்
 இத் துக்குச் சங்
இரமங் கூடாதென்பது கிவாகமதூற்றுணிபென்க, மம் வலில
அணுவோரண்டமா
ம்படி. நேரியனாகலால் உயிர்க்குயிராசலும் அண்
டமோரணாவாம்படி பரி
யனுமாதலால் எங்குநிற்றலும்

டுமென்பார்,

மாயுயிர்க்குயிராயெங்கு நின்றநிலையென்றார். .

யாண்டுங் கூட்டுக.

நேரியனாய்ப்பரியனு

மனனிகழ்ந்தென்பதனை

முன்னிகமும் தோற்றமாவ த சவிகற்பத்துக்கு முன்

ர நிகழும் நிருவிசற்பத்தோற்றம், இதனானே
கேட்டலாமாறும் of
னகண
ிகம
ுமன
ுபவ
முங
்
கூறப்பட்டன.
வ
214
(௨௮)

ட த்க்
1A

(த

அல்ப
எட்டாஞ்

சூத்திரம்.

ச

௧௭௫

|

மிக்க தாருபக்குவத்தின்மிகுசத்திநிபாத
மேவுதலஞானம்விளை நே தார்குருவினருளாற்
புக்கனுட்டித்தேகிட்டைபுரிக்களோர்கள்.

உதர

பூதலக்திற்புகழ்சவன்முக்கராகித்
422)௮௭௪௮௨ Cal
தக்கபிரியாப்பிரியமின்றியோட்டிற்
றபனியத்திற்சமபுச்திபண்ணிச்சங்கரனோ.
93௮/5
டொக்கவுறைர்திவரவனையவனிவரைவிடாதே
யுடர்தையாய்ச்வென் றேற்றமொன்றமேகாண்பர்.
6-5, பக்குவமுதிர்க்யொ னலாஞ்ச த திரிபா த மேவப்பெற்றார்க்கு
அக்கேட்டலறிவு.
மர்தமாதலின்றி முதிர்ந்து முக
வீளையும்; அப்
பொழுது
தம்மாசாரியராசல் தம்மோடொருசாலை மானாக்கராய்த் தம்
மின் மூத்தாருளொருவராதல்
இிர்திட்பிக்கப்பெறுமச் நூற்பொருளின்
கண்ணே கருத்தொருங்கி நுழைந்து மூன்னொடுபின் மலைவற ஏது திரு |
ட்டாக்தமுதலியவற்றாற் சிர்திச்து நிட்டைகூடுசற்கண் வேட்கை யிக்
குடையராகப்பெற்றார், சிக்தித்தற்கருமமே மேற்கொண்டு மற்றொன்றி
னும் பற்றொன்றின்
றிச் வன் மச்தரோடொக்துப் பேரறிவாயெ இவ
மூஞ். சிற்றறிவாஜய தாமும் ஞாயிற் றினொளியுங் சண்ணொளியம்போ
லதிஅவிதமாய் நிற்றலான், ஆண்டுத் தாமுளராத லறியப்பெருது வச்
தோத்தமொன்றே காணட்பெற்று துட
உ
ன திண்
“ஸை
டிற்கு மிடைநிலத்தே நிற்பரென்பதாம்,

[பிக்கதொருபக்குவச் இன் மிகுசத்திரிபாத மேவுதலஞானம் வீனைந்
தெனவே, ௮ஃதங்கன மேவாதவறி ௮க்கேட்டல்றிவு முறுகுதலின்றி
வீளைந்தவறியென்பது வீளைர்தெனத்
நிகழுமென்பதாயிற்று,
ய,
திரிர்சத. ஒர்குருவெனப் பொதுப்படக் கூறினார், ஒருசாலை மாணாக்
கராய்த் தம்மின் மூத்தாரையுந் தழுவுதற்கு.
புரிதல் விரும்புதல்
சீவன்முத்தராயென்புழி ஆக்கச்சொல் உவமப்பொருள் குறித்து நின்
றது; “ஆள்வாரிலிமாடாவேனே? என்றாற்போல. .உடக்தையாயுறை
குளநிறைம்ததென்றாற்போலக்
மழைபெய்து
ந்து காண்பரென்றது,
ம்
உம்மை சிறப்பு. ஏகாரம் பிரி ன்
பன் நின்றது.
நிலை. 4அடைபவர்வெமேயாகு
மதுவன்றித்தோன்றுமென்ற...கடன
|
ரிசென் என்பதும் இந்நில்யெனக் கொள்க, இதனானே இர்தித்தலாமாறுரி

ணய

மனுபவழுங்

கூறப்பட்டன.

டகர

ப
சிவஞான

| ௧௪௭௭
|
ல

ப
பவ

2

AE
\

இத்தியார்.

ல்

அ ௱ிபாமையறிவகத்மியசிவினுள் ளே
யறிவுதனையருளினானறியாதேயறி்து

மருசசரசவி
2-௪

குமியாகேருறித்தந்தக்கரணங்களோடுங்

கூடாதேவாடாதேகுழைந்திருப்டையாயிற்

பிறியாக௫வ ன்ரானேபிறிந்துதோன்றிப்

பிரபஞ்சபேதமெலாக்தானாய்த்
தெறியாலேயிவையெல்லாமல்லவாகி

கிதியராரஊித வ 3/2

வ்

தொன்றி

நின்றென்அரற்தோன்றிவெனிராதாரனாயே.

ப ட ௭-௮.

ஆசிரிபன் றிருவருளா லிருவகைப்பாசங்களு நீங்கிக் கேட்

குமுறையிற் கேட்டுக் இ்.இக்கு முறையிற் சந்தித்தப் பின்னன்பு செய்த

1! | டங்இ நிற்கப் பெறுவார்க்கு, முதல்வனியல்பு சேட்டற் காலத்துப் பொ
ற்காலத் திக் கல
Pra lnses ருட்டன்மைபற்றிப் பேதமாய்த் தோன்றிச், சிர்தித்ச
றி
74 | ப்புப்பற்றி யபேதமாய்த தோன்றித் ,தெளிக்தபின் இவ்வீரண்டுமின்
்து
சேரியனும் பரியனுமாயதோர் முறைமைபற்றி எவற்றினு மொந்றித
|

இன்றே

ஒன்றினும்

பற்றிலனாப் வேறு

இன்று நிராதாரனாய்த்

தோன்றுமென்பதாம்.

தோன்றிலெனெனக்

கூட்டுக,

தெளித

லாமாறு மதன்பயனு மினிது விளங்குதற்பொருட்டு மேற்கூறிப்போம்
கூடாதே வாடாதேயென
தவற்றையும் அனுவதித்தி உடன்கூறினார்.
ஈண்டுக். கூறவே, ஏனைக் கேட்டல்சிந்தித்தல்களி னெொரோவநிக் கூடுத .
அற்றாகலினன்றே ஆண்டிவ்வா
்
| ஓம் வாடுதலு நிகழுமென்பதாயிறறு.
இருத்தலருமை கோக்இ“இரு
றினி,.த விளங்கப்பெறாதாயிற்றென்பது.
இதனானே தெளிதலாமாறு மதன்கணிகமுமனு
ப்பையாயினென்றார்.
(௩0)
வல்லவ்ளில்ஃட
பவழுங் கூறப்பட்டன.

புண் ணிபமேலோக்குவிக்கும்பாவங்கிழ் நாக்கும் வாவு க்கிற

3

புண்ணிபனைப்பூ£ித்தபுண்ணியத்தினலே

Proliant:

|

றக

FAL

2! Hp.
ரண்ணிபஞானக்தினாலிரண்டினையுமறுத்து
ூாலமொடுீழ்மேனு௩ண்ணானாகி
யெண்ணுமிகலோகக்தேழு த்திபெறுமிவன்றா
னெங்கெழிலென்ஞாயிஜழெமக்கென்றுகுறைவின்றிக்
கண்ணுகறனிறைவதனிற்கலந்துகாயங்
கழிச்கக்காலெங்குமாய்க்கருதரன்டோனிற்பன்.

ஆ

து

எட்டாஞ்

சூத்திரம்.

௧௭௭

12
8

கூ

ல்

வியாபகமாயெவுயிர்

௭-௮.

சேறறகுக

தசப்பட்டுச்

காரணம,

அவ்வியல்பிழக்து

௫

சமுமேறுமேக

|.

அங்கனஞ்சென் றவ்வப்பய னுகம்

2

1012

ச்செய்யு மிருவினைத்தளையேயாகலின், அத்தளையிரண்டனையும் ஞான நா

நிகழ்த தே ||
ின் பயனாய்
லீருயே .ஞானபூசைய
சந்தித்தஅத்தான்
லோதன்முதற்
காரணமின்
கு;
ெற்றார்க்
அறுக்கப்ப
ெனப்படும்.

ட்

ளிதலணர்வ

மையிற் "காரியமாகிய ஏகதேசச்செலவு மின்றாயொழியும்; அஃதொழிய
"வே, அவர் கரணங்களின் வயத்தராதலின்றி மேலங்ஙனந். தோன்றிய
விறைவனத! வியாபகத்தைத் தலைப்பட்டு ஒருவாற்றானுங் குறைவின்றி

272

இம்மையே வேன்முத்தராடு, மாசு நீங்யெவழி ஆடையின்வெண்மை ஆ | 4௪,

|

| டைமுழுதும் விளங்கனொாற்போல, இற்குளிவாங்குங்கலம்போலுழல்வதா
இய விவ்வுடம்பு நீங்கப்பெறும் பரமுத்திரிலையிற் நமது வியாபகமெங்க
|
னும் அறிவு விளங்கப்பெற்.று மூதல்வனோடோத்து நிற்பரென்பதாம்.

மா
இவசமமாதற்குரிய சாதாரண தனமியாவதிஃதென்பார், எங்கு
்
கலத்கற்க
தெளிந்தார்க்குக் கண்ணுதற் னிறைவதனிற்
|யென்றார்.
ென
விவைய
| ணிடையீடின்மை யினிது விளக்குவார், இடையீடாவன
கண்ணுதநனிறைவ
கழிக்தவாறு முடன் கூறினார்.
| பதூஉம் அவை
| தனிற் கலர்தார்ககுப் பண்டை யேகதேசவுணர்வு தூர்ந்து போசலின்,
| ஏகதேசவுடம்பி னிகழு மின்பத்துன்பத்திற்கு ஏதுவாகிய வுற்பாதமுதலி
| யவற்றை நோக்கி வரக்கடவதோர் கவலையின்மையின், எக்கெழீலெ
அள

றி நிற்பாராயினாரென்ப,த. கனச்குவ
| ன்ஞாயிறெமச்கென்று குறைவின்
பூமை யில்லாதான் ராள்சேர்ந்தார்க் கல்லான்-மனக்கவலை மாற்ற லரிது”?

| என வெதிர்மறைமுகுத்தாற் கூறியது மிதபற்றியென்க.

கலந்து முத்தி

a

| பெறுமிவனென வியையும். இதனானே நிட்டையாமாற மதன் பயனுங
| கூறப்பட்டன.

(௩௧)

ஞாலமதின்ஞானகிட்டையுடையோருக்கு

நன்மையொடுதிமையிலைகா

வெதொன் றில்லை

SAT

லைமிலைதவமில்லைவிரதமொடாச்சரமச்

செயலில்லைதியானமிலைத்தமலமில்லை

2258

கோலமிலைபுலனீல்லைகரணமிஃலை

ர

வட்

யப்

|

ong
(இர

அத்
அ

௨௩

4 a

ப
7/
1
ஈரச்
0/8

குணமில்லைகுறியில்லைகுல முமில்லை
பாலருடனுன்மத்தர்பிசாசர்குணமருவிப்
பாடலினொடாடலிவைபயின் பிடினும்பயில்வா,

|
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த்
தல்

|

௫த்தியார்.

சிவஞான

| ௧௭௮
-

1]

எ- ஜு. இந்தரிட்டையுடையார்க்கு விதித்தன செய்தலும் விலக்
இயன வொழிதலும் வேண்டம் அவர் சேய்தனவெல்லார் தவமாமெ
| ன்பதாம்.
பாலர்குணம் அத வொழிதற்கும், உனமத்தர்குணம் ர்
செய்த:

பிசாசர்குணஞ் -செயலிழப்பினின்று

தொருகாலொழிதற்கும்,

இவ்வாறன்றி, மேலுணவு தேடாமை முதலியவ
ற்கு முவமையாயின.
ற்றிற்கு அம்மூன்றுமுவமையாயின வென்பாருமுளர். இச்செய்யுளினெ
டுச்துக்கொண்ட பொருளோடியைபின்மையானும்,
“பாலருன்மத்தர்

பிசாசரிலெனவு- முறங்கனோன் கை வெறும்பாக்கெனவும்-தானேதவிரா
தானால்? எனப் பிருண்டுக் தவிர்தன்மாத்திரைக்கே அவற்றை யெடுத்
| துக்காட்டியவாற்றானும், ௮ஃ$ீண்டைக்கேலாமை யறிக, பாடலினொ
டாடலிவைபயிறல் பரமானந்தமேலீடு நோக்கி நிகழ்வதென்க.
(௩௨)

தேசமிடங்காலக்இக்காசனங்களின்றிச்
சீ
செய்வதொன்று போற்செய்யாச்செயலதனைச்செய்தங்
கூசல்பமெனமின்றியுலாவனி௰ற

ல

2

அறக்கமுணாவுண்டிபட்டி

ருத்தல் டத்தன்
னியிருத்தல்ெ

2

வ வருத்தத்திறிறிருக்தத்தின்மை அனத்இித்னெத்தி

னாசையினின் வெறுப்பினீிவையல்லாஅமெல்லா

மடைர்தாஓனஞானிகடூாமரனடியையகலார்.
௭-௮. விகாரமுறுதற்கேதுவாகத் தம்முண் மாறுபட்ட தொ
ஸ்ரில் பலவற்றையுஞ் செய்தாராயினும், அவைபற்றி யவர் சிறிதும் விகா
உண்மையானோக்குவார்க்கு ட செய்யுஞ் செயல்
ரமூறுவாரல்லர்;
்
வேராகலானென்பதாம்.

செய்யாச்செயலதனைக்

செய்தற்கு

வேறொரு

நியதியும் வேண்

டாமென்பார், தேசமிடங்காலர். இக்காசனங்களின் றியென்றார். இன்
திச்செய்வதெனவும் அடைந்தாலுமூ௫௪ல்படு மனமின் றியெனவு மியை
சிறப்பின்கண் வர்தத; “(உவரி
அடைந்தாலுமென்னுமும்மை
யும்.
| தோன்றிவாழ் தொழதிலவா யினு மயிலைதீஞ்சுவையுப்பின்”?? என்றாற்
இவையிரண்டு செய்யுளானும் த
ச
கூறப்பட்டது,
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மாசதனிற்றாய்மையினின்வறுமைவாழ்வின்

|

யவை,
வைவைகயைகவைய
வவ
கணைவயமை
வவைக்தயவம
வைவ்
வவ
a

4
ல்ல

ECD
33. கண்ணைக்
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ட

எட்டாஞ் சூத்திரம்.

் இர்கிலைதானில்லையேலெல்லாமீச
னிடத்தினினுமீசனெல்லாவிடத்தினினுகின் ற
வந்கிலையையறிந்தஈகக்கரணங்களடக்கி

அ
பல்
அலன
ல
னை
கைவ
ப
ப
ப

யறிவதொருகுறிகுருவினருளினாலறிக்௮

மன்னுசவன்றனையடைநதுகின்றவன்றனாலே
மருவுடசுகரணங்கள்

1

வெதரணமாசத்

அன்னியசாக்கிரமதனிற்றுரியா தத்

£6 Jno

தோன்றமுயல்சிவானுபவஞ்சுவானுபூதிகமாம்.
எ-து.
ப்

' இங்ஙனங்

கூறிய முறையானே;

.

தத்213 learn

அகம்புறமென்மை

லெங்கணு மேகநிலையாயக் கண்டு இறைநிறைவி லழுந்துவதாயெ நிட்
டை மேவுத லரிதாய்ப் பண்டைப் பயிற்வெயத்தாற் சுட்டுணர்வுபற்றிப்
பிரபஞ்சங் காட்சிப்பட வருமாயின் அதனைக் காணும்பொழுதே இறைவ
னதற்குள்ளாயும் புறமாயுநிற்குகிலையுமுடன்
கண்டு, அவ்வாறண்ட த்தினிற
[குகிலை அறிதலரிதாயிற் பிண்டத்தினிற்குநிலையு ளொன்றின்வைத்தறிக்து
அதுவாயிலாகப் புகும்தாதல் அவ்வியல்பைத் தலைப்பட்டறிந்்து ஆண்டுக்
காணுங் கரணங்களெல்லாம் பேரின்பமாகப் பேணி, இவ்வாறு கருவிக

ளோடும் தொஜிற்பட்டு 'நிற்பதாயெ சகலசாக்ரெத்திற்றானே

சருவீயொ

ன்றனோடுங் கூடாது தொழிலிறந்து நிற்கும் நின்மலஅரியா த தநிலை கை
கூடும்படி முயல்வார், சிவானுபவம் க
டப் அனுபவிச்கப்பெ
றவாரென்பதாம்.

அுர்கிலையையறிக்தென்ற அ அண்டத்தின்

வைச்சறிதலையென

வும், அறிவதொருகுறி குருவினலறிக்தென்றது அவ்வறிவித்கேதுவாய்ப்
பிண்டத்தின் வைத்தறிதலையெனவுமுணர்க.
ரச்சுட்டு

வருவித்துரைக்க.

முூயலென்பது

சிவன் ஆகுபெயர்,
மூன்னிலையேவல்.

௮௧

:

.சிவா

னுபவஞ் சுவானுபூதிக் மென்பு மித் தொக்குநின்ற வாராவது முறையே
செயப்படுபொருண்மைக்கண்ணும் வினைமுதற்பொருண்மைக்கண்ணும்

|வந்த காரகம்; அமிழ்தவுண்டி கடவுளருண்டியென்ராற்போல.
அது பெறுமுபாயங்
அர்நிட்டை க
ஒரு சன
Es
| [ட

50ல்

பட அகவன்

|

இதனா
கூறப்பா
இ
(௩௪)
ப்

2%

(அ

2

“10

சிவஞான

[:

சித்தியார்.

க4

4

சாக்கிரக்தேயதிதத்தைப்புரிக் சவர்களுலகிற்
சருவசங்கரிவிர்த்திவசதகதபோகனர்களிவர்கள்

த ர்வு

பாக்கிய த்தைப்பகர்வதுவெனிம்மையிலேயுயிரின்

டயரி

பத்நறுத்துப்பரச்தையடைபராவுசிவரன்றோ. - .
வாக்குமுடிகவித்தரசாண்டவர்களரிவையரோ
க
டனபவித்தங்கிரு்திடினுமகப்பற்றற்றிறாப்பர்.
தநொக்கியிதுபியாதோர்புறப்பற்றறராலு
நுமைவா்பிறப்பினின்வினைகணுங்கிடாவே,
௭-த!, இங்ஙனம்

பசுகாணஞு .வெகரணமாகத்

| சிரச்கி
றுகொண்டுதானே.
னின்

18

|

துன்னிய சாக் |

கரணம் கடர்தவததத்தைப்

புரிந்தார், .

| கருவிகளினீங்கி நிட்டைமேவினோரோ டொப்பச்
றெந்தாரேயாவர்; |
| அவ்வுண்மையறிக்தார் உண்டுடுத்துப் பூசி முடித்துச் செய்யும் தொழி |
| லொப்புமையேபற்றி யவரை உலகத்தாரோடு வைத்தெண்ணற்கவென் |
பி

|

பதம்;

்

பராவுதல்

சஞ்சரித்தல்.

வல் கூறப்பட்டது.

|

இதனானே யங்ஙன முயன்றுரது பெ

ஞானவதிகாரப்பட்டமைபத்றி யீண்டுக்

|

கேட்

| டலடன்வைத்து
ஒருவாற்றுற் ரொகுத்தோதிய
இன்னோரன்னவை
| யெல்லாம் வருகின்ற குத்திரங்களான் விரித்துக் கூறப்படும்,
புறச்ச

|

| மயகெறியென்பதுமுத

ற
7

|

|

லித்துணையும்

இரண்டாங்க ற்றைத்

தெரித்து

ணர்த்தியவாறு,
க௫விகமிக்தாற்ன்ணாரொன்

அணிக

|

(௩௫) ||

கணம் ப

|
காணாதார்கன்னிகைதான்காமரதங்காணாண்
|
மருவியிருவரும்புணரவர்தவின்பம்
|
வாயின.பேசரிதுமணந்தவாதாமுணாவ
|
ருருவினுயிர்வடி வ,துவுமுணர்ந்திலைகாண்சிவனை
ர ஆதனம்
யுணராகாருணர்வினுலுணாவதுகற்பனைகா
ம ணருளபெறினவவிருவரையுமறிவிறரந்தங்கறிவ
ர ரியாரேறபிறப்பும்விடா தாணவமுமராதே.
ஓ,

எ௭-து.

இருவரும்

நா

வந்த வின்பம்

1.
ரீதாமுணர்வர், ௮க்காமரசங் கன்னிகை

ப்தி

பேசரிதாயினும்

காணாள்; அதுபோல

ன ரர

மணம்

2

sof

ர

ஜெ

3

எட்டாஞ் சூத்திரம்,
௦

௧௮௧ ரு

“பெ றிலவ் வீருவரையுமறிவிறந்தங்கறிவர், காணமாட்டாதவபக்குவ ரத
னைக் காணார்தாமேயாகலான அவருக்கு உணர்த்தும் வாயிலில்லை. இது
நிற்க. பன்னிறங்களான்
மயங்கித் தனனெளியிழந்க படிகம்போல
உருவான் மயங்கியே, யான்மசொருப முணரப்பெற்றிலர்; அதனையுண
ராதார் அப்பெற்றித்தாயெ வுருவுணர்வால் அவவானமாவுக் குள்ளாிய
வெனையு மறிவாமென்றல் பாவகமாத்திரையேயாகலாற் கருவியறிவிறம் |
துநின்று அருளானறியப்பெருதார்க்கு ஏகதேசமாயெ கருவியுள்ளளவு :
மேகதேசக்காட்டு நீங்காமையாற் பிறவியொழியாது; பிறவிக்கு மூல
மாயே வாணவமலமும் பற்றறக் கழியாதென்பதாம்.
இஃது எடுத்துக்காட்வெமை.
ஈண்டுருவென்றத கலையாதிமண் :
ணந்தமாயெ கருவிக்கூட்டத்தை.
இன் ஏதுப்பொருட்கண் வந்த வை
ந்தாமுருபு. ௮து பகுதிப்பொருள் விகுதி, உணராதார் இவனையுணர் |
வதென வியையும். உயர்வுறெப்பும்மை விகாரத்தாற் ரொக்கது. உண :
காணிர |
ராதாரென்றது வெசங்ரொந்தவாதகளை நோக்கிக் கூறியது.
இதனானே பசுக ரணங்கள் சிவ
ண்டுங் கட்டுரைக்கண் வந்த வசைநிலை.
சரணமாகத் அன்னிய சாக்ரெத்தைப் பெற்றார் அதன்மேலுங் கரணங் :
கடந்த வதீதத்தைப் புரிதற்கு அறிவு செல்லுமாறு யாங்ஙனமென்னாஞ
சிவசங்கரார்தவாதிகளை மறுக்குமுகத்தால், அன்னியவைம்புலவேடர்
சுழலிற்பட்டுத் தணைவனையுமறியாதுதுயருறுந்தொல்லுயிர் என்ற மூன்
(௩௬)
ரூங்கூ று வலியுறுத்தப்பட்டஅ.

பன்னிறங்களவைகாட்டும்படிகம்போலுளளம்
பலபுலன்கணிறங்காட்டும்பரிசுபார்த்திட்
'மூன்னிறங்களென்னிறமன்றென்றுதன்ற
னெமினிறங்கண்டருளினாலின்னிறத்தின்வேறுய்ப்
பொய்ர்கிறவைம்புலனிற ங்கள்பொய்யெனமெய்கண்டான்
பொருந்திவென்வத்தினொடும்போதான்பின்னை
Dillan
உ அப மயம் பாட
ட
முந்நீர்ே சாந்தக்நீராய்ப்பின்னீங்காமு பைறபோல்.
எ-து.

தன்னையடுத்த

பனனிறங்களினியல்பே

ச்ட்.

தன்மாட்டுக்கா

|

நட்டி நிற்கும் பொதுவியல்புடைய படிகம்யோல, ஆன்மாவும் தன்னாற்றுழ
து
கருவிகளினியல்பே ச ம் த் காட்டி நிற்கும். தனது

ல் ரர

ன. எப் ட படத் படட ம வட டட
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i
சிச்கியார்.

DC
|

பொதுவியல்பை முன்னர்ச் இந்தித்தறிர்துகொண்டு, பின்னர் அப்படி
கவொளி யவற்றின் வேறுளகாயினாற்போல, தனது சிறப்பியல்பு இவற்
பின்

கல்
பட
8

சிவஞான

வேருயுண்டென்பது

முணர்ந்து,

பின்னங்ஙனம்

பொதுவியல்

பையே தன்னியல்பாகச் செய்துகிற்குமக் கருவிஞானம் பொதவியல்
பேயாயொழியும்படி. தன்னியல்பு விளங்குதற்கு ஏதுவாயெ வுண்மையு
ணர்ந்தானத் தன்னியல்பின் விளங்கித் தோன்றுஞ். சிவத்தையுறுவன்;
மீளவக்கருவிச்கூட்டத்திற் செல்வானல்லன், சிறைப்பட்டரீர் முறிந்தவ
திக் கடலிற் சென்றடங்கு மீளாகவாறுபோலுமென்பதாம்.
கருவிகள்

அப்பெற்றியவாயவறி

மாறு யாங்ஙனமென்று

அவற்றை

நீங்க யருள்பெறு

சகோதலுறுவார்க்கு உபாயங் கூறியவாறு,

தற்கு இடையீடின்மை விளக்குவார்,

முகெயோடியென்றார்.

சேர்

(௩௭)

எங்குந்தானென்னினாமெய்தவேண்டா
வெங்குமிலனென்னின்வேறிறையமல்ல
னங்கஞ்சேருயிர்போல்வனென்னினங்கத்
௪
கவயவங்கள்கண்போலக்காணாவான்மா
விங்குகாமியம்புந்கத்துவங்களின்வைத்கறிவ
0௫ம்,
- இறைஞானந்தந்துதாளீசல்சுடரிழக்ச
1c: அங்கவிழிச்சோதியுமுட்சோதியும்பெற்றாற்போற்
சோதிக்குட்சோதியாய்த்தோன்றிவென்காணே.
0-4.
உயிர் கரணங்களெல்லாஞ் சவமயமேயெனின் வெற்
அமையின்மையாற் கருவிவழிச் செல்லஞ் சகலநிலையைச் கைவிட்
டுத் திருவடியைத்

தலைக்கூட வேண்டாமையானும்,

அதுபற்றி யெல்

லாஞ் சிவமாதலில்லையெனின் எவற்றினும் வியாபகமாயுடனின்று செ
அத்துவதாயெ வவன இறைமைக்கு இழுக்சாய் முடியுமாகலானும், இரு
“வசையுமினறிக் கலப்பின ஓடம்பின்ச ணுயிர்போல ஒப்பநிற்பனென்ப
அ பெறப்படுமாகலான்,

வை£்திந்திரியங்களினு

ம் உயிர் ஒப்ப நிற்பினும் ஏனை யிந்திரியங்கணான்கும் ஒளியாலவ்வான்ம
போதத்தோடும் விரவிச் சேய்மைக்கண்ணதாடய விடயத்தையும் வியரபி
5] | தீதறியுங் கண்ணிந்திரியம்போல வியாபித்தறியமாட்டாவாய்த் ேச[2
“ப NN\ வந்த விடயங்களை நின்றாங்குகின்று இயைந்தறிவனவேயாமன்றே, அத
ழ்

உ

உடம்பின்கணுளவாஇய
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சூத்திரம்.

த

கல்

க ௮௩

1

|

போல வான்மாவினுக் தத்துவங்களினும் வைத்துப் பார்த்து வேற்றுமை
எத்த
யறிந்துகொள்ளப்படுமாகலான், அப்பெற்றித்தாயெ வுயிர் அப்பெற்றிச்

தாகிய கருவிஞானத்தைக்

கைவிட்டு

இறைஞானந்தந்து

திருவடி களை

மியப்பெறுதல், ஓஒளியிழந்த சண். மாச "நீங்கியவதித் தன்னொளியையும்
தனக்கு உள்ளொளியாய் நின்று செலுத்தமான்மபோததை தீயும் ஒருங்

கே. 'பெற்றாற்போலுமாகலின்,

கறிவாய்த்
வ

அவ்வழி

யிறைவன் ஆன்மாவி னறிவுக்

தோன்றுவானன்றி ஏகதேசமாயெ (வேனைக் ட படம்றிவுக்கு
|
தோன்அவானல்லனெனபதாம்,

னொப்ப நிற்பினும் ஏகதேசப்பொருள் ஏகதேசட்பொரு
இ
ளே வியாபகப்பொருள் வியாபகப்பொருளேயென்பார்,
உவமையெடு
த்தச்காட்டி, ஆன்மாவினும் நாமியம்புந்தத் துவங்களினும் இங்குவைத்
தறிவதென்றார்.- நாமென்னுமுளப்பாட்டுத்தன்மை தக பட்ட
ன்னோ, வந்துவை௫... ஈயந்ததுவே?? என்றாற்போல ஈண்டி மித்ததற்குறிப்
புத தோன்ற முன்னிலைக்கண் வந்தது. அறிவதென்றது வியங்கோள்,
“கொன்ளப்படாதமறப்பத?? என்பதுபோல. இங்கென்பது உவமவுருபு |
இழந்தவென்னும் ௮ன்பெரூக
தோன்ற நின்றது, ஈதல் ஆகுபெயர்.
வகரவீற்றுப் பலவறிசொல் விழிகளையுணர்த்திப் பெற்றுற்போலெனனும்
பயனிலைகொண்டது,

.

மாசுமீக்கக் தோன்றத் அங்கவிழிச்சோ நதியென

ரூர். யாண்டுமொப்ப நிற்குஞ் சிவத்தினொடும் பொருச்தினவன் மீளினும்.
௮துபற்றி யிழுக்கென்னையென்னுஞ் சிவாத்துவிதசைவரைர நோக்கி ஓப் |:
பநிற்கும்வழியும் வேற்றுமை யுண்டென்பது உவமைமுகத்தானினித
விளக்கிப் போதான்பின்னையென்ற
தனை வலியறுத்தியவாறு.
(௩௮) -

Se|

பாசபகூட்டத்திற்கல்லினைவிட்டெறியப்

படும்பொழுதுநீங்கெதுவிடும்பொழுதிற்பரக்கு
மாசுபமெலமாயையருங்கன்மமனைத்து
மரனடியையணரும்போதகலும்பின்னணுகு
ual டத

நை

நேசமொடுந்திருவடிக்கீழ்கீங்காகேதூங்கு
நினைவுடையோர்சின் நிடுவர்கிலையதுவேயாகி
யாசையொடுமங்குமிங்குமாகியலமருவோ
த்து
ப

|
ட

லுக்

.

ல
அட

வு

ச

அபத்த
கல்
௧௮௪

ய]

0 ப

சோ

Tg
சிவஞான கத்தியார்.

ணை. » 4

க ட

்
27-ு, சிவத்தைப் பொருந்தியவன் ஒரோவழிக் கருவிகளின் மீள
வருமாயின் அது நீர்ப்பாகிபோல அற்றம் பார்த்து வந்து தலைப்படும்
வாதனைபற்றி நிகழ்வதாகலின், அவ்வாதனை முன்னர்க் கூறப்படுமுபா |
யததைக் கடைப்பிடித்துச்

இவை

செய்து

மூன்றுசெய்யுளானும்

மலரடிக்கழ்வைப்பனென்ற

நீச்சக்கோடற்பாற்றென்பதாம்.

அவரினீக்இ மலமகற்றித்

நாலாங்கூற்றுப்

பொருள்

வலியுறுத்தப்

கிக்

(௩௯)

எட்டாஞ் சூத்திர முடிர்தது.
கோடா
வ்
அஆ 
௩
| ப
்

ஸ்வ

தி

யதா

வி

3
குத

7h
2]

ஜிபி

மேலைச்

குத்திரத்தாற்

க் 757 LOO

TREY

தள்பி

ட

|

ம்-௨௯௧,

ழை) ஒன்பதாஞ்
A

சூத இம் ம். (தாரா?

பெறுமுதலியவற்றை

யுணாரந்தானுக்கு

பேறு பயப்பதாயெ.. சாதனஞசெய்யுமாறு வகுத்துக் கூறு
கீத்கெழுந்த து ஒன்பதாஞ்சூகத்இரம்.

சத்த

( _
ண

அப் |

பரசஞானததானும்பசுஞானத்தாலும்
2
த
பார்ப்பரியபரம்பரனைப்பதிஞானச். காலே
1
ய நன்
சேசமொடுமுள்ளத்தேநாடிப்பாத
பத

நீழற்சழ்சில்லாகேநீங்கப்போத

|

சை கரு முலகமெலாமலகைதக்கேராமென்

|

றறிந்தகலவர்கிலையேயாஞும்பின்னு

மாசை தருமஞ்செழுத்தைவிகிப்படி யுச்சரிக்க
வுளளக்தேபுகுந்களிப்பனஜானமெலாமோட,
67-ர.

மேற்கூறியவாற்றால்

ய்துதற்கரியனாயெ

ஒரிசன்னறிவின்கண்

பரம்பரனை

|

ஏனையிருவகைஞானங்களானு மெ

அவனது

வைத்தாராய்ந்து

2 சேதூங்கப் பெராதவழிப்
ழு வண்ணை

|

தானாக்க

திருவடி ஞான

மொன்றானே

நேசமொடுக் திருவடிக்கீழ் நீங்கா -

பற்றுச் செய்தற்கேதவரகயெ

அதி இனித்த
எ எனயவ யப ப வம்ப அய்ய

எததிறப்பட்ட ஞி
ன
ணை

டவலை

தத

மேடு
2
|

ட
ஒன்பதாஞ்

பிரபஞ்சமும்

நின்றுழி நில்லாது

சூத்திரம்,

ப

LD
௧௮
ia
|

பெயருங் கான ற்றேரினியல்பினவா

கக் கண்டு கழிப்பவே, அத்திருவடிஞானம் விளங் யந்கில
ை கைகூடப்
பெறும்.
அதன்பின்னு மவ்வாறு பாசத்தையொருவி ஞானத்தைப்
பெற்று ஞோயத்தைக் கண்ட காட்டு யொரோவறி வாதனைபற்றி
ச் சலி

யாமைப்பொருட்டு, அப்பொருள் பயக்குக் திருவஞ்செழுத்தை
யவ்விதி
ஈண்டு ஊனமென்றது

வாதனாமலத்தை.

நில்லாதே நீங்கப் போதி

னெனவே, அவ்வாறு நிற்றலு மனுவாதமுகத்தா னீண்டு வீதிக
்கப்பட்ட
தாயிற்று,
ஆகவே
இச்செய்யுள் மூதனூலொன்பசாஞ் . குத்திரம்
போல முக்கூற்றதாயவாறு கண்டுகொள்க.
Tr
(௧)

வேதசாக்திரமிருநிபுராணகலைஞானம் ழ்

விரும்பசபைவைகரியாதிசத்திறங்கண்மேலா

Kt

நாகமுடிவானவெல்லாம்பாசஞான

ஈணுயொன் மாவிவை£ிம்நாடலாலே
காதலினனான்பிரமமென்னுஞானங்

|
கருஅபசுஞானமிவனுடலிற்கட்ணெ
டோதியுணர்ந்தொன்றொன்றாவுணர்க்நிட்லாற்பசுவா

மொன்றாகச்சிவனியல்பினுணர்ர் இடுவன்கர
ணே.

எ-இ!. மேற்கூறிப்போந்த மூவகைஞானங்களுட்
பாசஞானமா
வது நால்வகைவாக்கன் பகுதியவாயெ வேதமுத
லிய சொற்பிரபஞ்ச
மும் நிலமுதனாதமிருயெ பொருட்பிரபஞ்சமுமென்ன
ு மிவைபற்றி நிக

டே மேககசேசஞானமனைத் துமாமெனவும்,

ஏனைப்பகஞானமாவது.

இவ

ற்றைப் பொருந்திய வான்மா இவையனைது
தந் தன்மம் வியாப்பியமெ
ன்றறிந்து நீங்இத் தானவற்றிற்கு மேற்படுதலான்
 அங்கனமதபற்றி
நிசழ்வதோர் செருக்கால் அராதிமுத்தனைப்போல
முத்தனாய யானம்
வவாறு பிரமமாவேனெனச் சடி தியின் மதிக்க வருவ
தோர் இவ௫ம்வா
கீஞானமெனவு மேணர்கவென்பதாம்.
3]
ஞானவேற்றுமை தெரித்துக் கூறியவாறு.
அற்றேல், அறிந்து [ல
S| சீங்குதலின் வேற்றுமை யின்மையாத் சமப்ப
ிரமமென்றற் 'ிமுக்கென் க

சன
ை
FAS

ADE அ

்

தனனா

படவ

ன் அலு
க

CDE

்| ௧௮௬

சிவஞான

வட்ல

சத்தியார்.

|
2

பெல் மாசங்கை நீக்குதற்பொருட்டு அராதிமுத்தனேடு ஆதிமுத்த

க

' னிடை யறிந்து நீங்குதலின் வேற்றுமை
உம பெரிதாதல் 'காட்வொர்,
| இவனுடலிற்கட்டுண் டோதியுணர்ம்
. தொன்றொன்றா வுணர்ந்திடலாற்
பசுவா மொன்றாகச் வெனியல்பி னுணர்ந்திடுவன்காணே யென்றுர்.
பசத்துவ நீங்கயெவழ்தியு மவ்வாறு மதித்தல் பசுத்குவவாதனைபற்றியாக
“லா னது பசுஞானமேயாமென்பது. நான்பிரமமென்னுஞானம் ஏசான்

நிகழுஞான மெனினுமாம். நாட்லாலெனவும்
உணர்ச் திட

a

அளி

'லாலெனவும் உணர்ச்திடுவனெனவுங் காரியத்தைக் காரணமாக வுப௪:
ரித்தார். மாதமூடிவானவெல்லாமென்றது ம.த,_ஈணுகயெவென்னும் பெ
“த வரியன்பு”* என்றாற்
யரெச்சத்தகரம் விகாரத்தாற் ரெொக்கது;
போல,
ஒன்றாகச் சிவனியல்பி 'ணணர்ர்திவென்காணேயென்ற தனாத்
பதிஞான த்தி.பல்பு இதுவென்பதூஉம் பெறப்பட்டது. ௮ஃதங்ஙனமாக
வைகரியாதித்திறங்களெல்லாம் பாசஞானமெனச் கழிப்பின், வைகரியா
் இத்திறத்துட்பட்ட ஞானநூறனையோத லோதுவித்தன்முதலியன ஞான

12யய

। |பூசையென மேற்கூறியது போலியாய் முடியும்போலுமெனின்- முடி
யாது; பதிஞானம்
piv; மையின்.

விளங்குதற்கு ஏதுவாமுசத்தாற்

பயன் படுதஓடை
(௨)

a

கரணங்கள்கெடவிருக்கைறநுத்இயாமென்னிற்
கதியாகுஞ்சினைமுட்டை
கருமரத் இனுயிர்கண்
மரணங்கொண்டிடவுறங்கிமயங்கிஞூர்ச்சிக்க
வாயுத்தம்பனைபண்ணவல்விடத்தையடையச்
சரணங்கள்புகுகிழல்போற்றனையடையுஞசமாதி
தவிராதுமலமிதுவும்பசுஞானமாகு
மரணங்களெரித்தவன்றனடியையறிவிறர்
தங்

|

துவி
L
யாவ்

கைதைக்
வகைக்
கைவிட
வல
வைல்
வண்வகைவவ்ைல்கை

கமிந்திமர்செறிந்ததுகளகற்றிடீரே.

எ-.து.

அங்ஙனம்

மா விவைதீழ்நாடி

நான்பிரமமென

நீங்குதன்மாத்திரையே

நிகழுஞானமேயன்றி

ஆன்

முத்தியாதலமையுமென

வத

ற்கு முன்னாக நிகழும் பாடாணவா தஞானமும், சேய்மைக்கட் சென்ற
வொருவனிழல் உச்பப்போதின்க ணங்ஙனஞ் சேறலொழிர் து அவன i
த: வந்தொடுங்னொற்போலக் கரணங்களிற் சென்ற தன்னறிவு பக்ஓ
வந்துழி யங்ஙனஞ சேறலொழிந்து தனமாட்டு வந்தொன்றி நிராந
| தவம்

சம்மு
படத்

எட எர வரச

தைவ வடை அதது

REET

6

=|
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ல்

;

ஒன்பதாஞ்

்

0

௧௮௭

சூத்திரம்,

[உ
2

்
நிற்குமதுவே முத்தியாத லமையுமெனப் பாடாணவாசஞான
தீதின் பின்னாக சிகமும் பேதவாதஞானமுமென்னு மிவையும் பசுஞா
£ னமாம்,

இவ்வாறு நிகமும் பசுஞாரனங்களுக்கேதுவாகிய

பசுத்துவவா

தனை இவற்றைச் கைவிட்டுச் சிவஞானத்தாற் சிவனையும் தம்மையு மறிய
ப்பெற்றார்க்கன்றி

பட.

அறுத்தல்

இதுவும் உம்மை இறந்தது தழீஇயிற்று,
செயவென்னும் வாய்பாட்டு வீனையெச்சங்களோடு
சினைமுட்டை

றியையும்.

கருமரத்தினுயிர்கண்

கதியாகுமென்றது
தனித்தனி சென்
மருவவெண்றுரைக்க.

மருவவென்பது சொல்லெச்சம். முத்தியாமென்னி லென்பதனைத் தனை
யடையுஞ்சமாதி யென்பதனோடுங் கூட்டுக.
ஞாயிற்றைக் காணப்பெ
சமாதி முத்தியெ |
தனையடையுஞ்
ரூதார்க்கு இருணீங்காதவாறபோலத்
ன்பார் சிவனையறியப்பெறாமையி னவர்க்கு மலம் தவிராதாயிற்றென்பது.
கதியாகுமெனவும் தவிரா துமலமெனவும் ஈண்டுக் கூறியது, மேலைச்செ
ய்யுளின் உணர்ந்திடலாற் பசுவா மொன்றாகச் சிவணியல்பி னுணர்ந்திடு
வனென்றுற்போல ஆசங்கை நீக்கி அவை பசுஞானமாதலை வலியுறுத்
(௩)
தற்பொருட்டு,

சிவனையவன்றிருவடி ஞானக்தாற்சேரச்
செப்புவதுசெயல்வாக்குச்சிந்தையெல்லா
மவனையணுகாவென்றமாதலானு

மவனடியவ்வொளிஞானமாதலானு
மிவனுமியான்அவக்குதிர மிறைச்சிமேதை
யென்புமச்சைசுக்லெமோவிந்திரியக்கொத்கோ

வவமகலவெனையறியேனெனுமையமகல
வடிகாட்டியானமாவைக்காட்டலானும்.

ள-.து.

ஈண்டுக்

கூறிப்போந்த

ஞானங்களுள்

முப்பொறிமுத

லியனபற்றி யேகதேசமாய் நிகழுஞ் சுட்டுணர்வாகிய பாசஞானத்திற்
| கும், தற்சொரூபமே யறியமாட்டாது பல்தலைப்பட்டையுற்று நிற்பதாயெ

2 ॥பசுஞானத்திற்கும்.
ட்
a

22400

தானே

தற்பிரகாசமும்

மினிது விளக்குவதாதிய

பரப்பிரகாசமுமா யெல]

பினும் பால,

வச்ச],

ம்

கண்ட படப்பட
12௮
நண௮் வெஞான சித்தியார்.

த

| மாற்றல் செல்லாமையால் அப்பெற்றித்தாயெ பதிவே
| பதிப்பொருளை யங்ஙனமறியற்பாற்றென மேற்கொண்டதென்பதாம்,

சிவஞான ததாலன் த யறியப்படாமைக்கு எத

|

தடத்த (௪)

ன
LT
கண்டிடுக்கண்டனைக்காணாகரணங்காணா
கரணங்கடமைக்காணாவுயிருங்காணா
வுண்டியமருயிர்தா னுக்தன்னைக்காணா
அயிர்க்குயிராமொருவனையுங்காணாதாகுக்
கண்ட வென்றனைக்காட்டியுயிருஙகாட்டிக்
கண்ணாூக்கரணங்கள் காணாமனிற்பன்
கொண்டானையுளத்திற்கண்டடிகூடி ற்பாசங்
கூடாதகூடிடி னுங்குறிக்கடியினி௮
கதே.
எ௭-து.

பரசபசுஞானங்கள் பரப்பிரகாசமாய் நிற்பினும் தற்பிரகா

சமாய் நிற்றல் செல்லாதென்ப.து கண்மேல்வைத் தறியக் டத்தலானும்,
ஏனைப்பதிஞான ச தற்குத் தற்பிரகாசமாய் நிற்றலுஞ் செல்லுமென்பது
தானவ்விரண்டற்குங்
காட்டாய்த்
-தனக்கொரு காட்டு வேண்டாது
நிற்றல்பற்றி யறியப்படுதலானும், . சிவனை ௮வன்றிருவடி ஞானத்தாற்
| சேறலே பொருத்தமுடைத்தென்பதாம்,
மேலதற்குத் தரிசனங் காட்டியவாறு.
லிகாரத்தாற் ரெொக்கது,

கண்டிடுமென்பதனைக்

|
|

காணாகென்னும் தவ்வீறு
கரணங்களென்பதனேோ

'

உண்
கண்டிடுதல் ஈண்டுப் பரப்பிரகாசமாதன் மேற்று,
டுங் கூட்டுக.
வமை.
தனைக்காட்டி ண ட
டியமர்சலு மது. எடுத்துக்காட்டு
!| கண்டசிவனென வியையும். காட்டி க்கண்டசவெனென்றது அ௮னுவாதம்,
கண்ணாகயென்பது

காட்டாகியென்றவாறு;

சொன்னவன்

கண்ணா

கரணங்களாற் காணாமலென மூன்றாவது வீரித்து
வென்றாற்போல.
கரணங்களெனவும் உயிரெனவும் சவனெனவும் அவ்வப்பொ
மைக்க.
ருண்மேல்.வைத்து உபசரித்தார். இரண்டாங்கூற்றுக்குத் தோற்றுவாய்
| செய்வார், பாசங்கூடாது கூடிடினுங் குறித்தடியி ஸிறுத்தேயென்றார்.
இவை
நான்குசெய்யுளானும் மூதற்கூற்றின் பொருள் விளக்கப்பட

I
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(ற்ற
சட ணக கை
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ஓழு

ல
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ம

லு

மல்க

ந்பட்ட டட

ல்

வவ|

த சூத்திரம்.
ஒன்பதாஞ்

mS

குறித்தடி யினின்றட்டகுணமெட்டெச்டித்தி

தந
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ப
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/

கோகனதன்முதல்வாழ்வுகுலவுபதமெல்லாம்

Dregs

வெறுத்துநெறியறுவகையமேலொடுசீழடங்க 2
வெறும்பொயெனகினந்திருக்கழேலொடுகழில்லா

்
்2 12.6 2

னிறு.த்துவேதோர்குணமில்லான்ற ி)ன்னையெரு வர்க்கு
சிளைப்பீரியானொன்

௮மிலானேர்படவர்அள் ளே...

த

பொறுப்பரியபேரன்பையருளியதன்வழியே
புகுந்திரவனெங்குமிலாப்போகக்சைப்புரிந்தே,

உனர
க்கை
அல
தற்று
பட

எ-ு. குருவினருளாலறிவதொரு குறியின்க னாழைத்தநின்அ
| கொண்டு, காலாக்னி புவனமுத லரா௫ிருதபுவனமீரூயுள்ள எவ்வகைப் |
பட்ட புவனமும் இதற்குமுன் னனுபவித்துக் கழித்தமையிற் கான்ற |:
|

சோறெனக்கண்

ப கைப்பிரபஞ்சமுங்

டருவருத்தவிட்டு,

அறுவகையத்துவாவுட்பட்ட மூவ {ij

காரணரூபத்திற் இறிதுங் காணப்படாமையாற் பித்தி 1 1| கைவ வங் காண்பார்க்குக் காணப்பட
ாதா யதன்கண் மறைந்த இத்தி | .
|
| வடிவம்போல முழுப்பொய்யெனக் கண்டு அவ்வாறு கண்ட காட்ட சலி | யாதிருக்கப்பெறின், அப்பிரபஞ்ச த இற்கு. விலக்கணமான. ஞானசொரூ.।
|
ட பம்
ஆண்டினித விளங்கித் தொன்றும்; ( 2 தான்றவே,. வறியார்க்கு நிதி
தில்
தறம பெராங்கா தன் மீதூரும்; அது மீதாரவே
“னைபி லினிதென்ற வின்றுண்டே லின்றுண்டா-மன்பினிலையே யது?”
வாசலான். அவ்வனபின்வழியே பேரின்பமயமாய்ப்புகும் அ உயிரின்கண்

விளங்கித் தோன்றும்

அர்தஞானத்திற்கு முதலாயெ ஞோயமென்பதாம்.
கலக்

அட்டகுண

டுத்து

கோகனதனென்ற அ பைசாசபதத்தி

னட்டமாசித்தியை நோக்கி எண்மடங்கேற்றமாஇய வட்டசித்தியடைய
|பிரமபதமெனவகன் பெருமை கூறியவாறு.
கோகனதன் ஆகுபெயர், .
ஒற்றுமிகாமை
வடதூன்முடிபு.
வாழ்வுகுலவுபதம் இப்பியமகளிரும்
| அதிவி௫த்திரமாகிய மாடமுமாளிகையு முதலிய பேரக்கெயப்பொருட்
சிற்ப்புக்களா னழகுபெற்ற பதம். ஒற்றுமைபற்றிக் குணங்.குணியாக
வுபசரிக்கப்பட்டத.
இதனானே ஆசைசருமுலகமெலா
மலகைச்தே
ரா மென்றறிந்தகலுமாறும் அந்நிலையேயாமாறும் வகுச்துணர்த்தி இரு 400

ரண்டாங்கூறு வலியுறுச் தப்பட்ட.

|:
லை

ப்

தத
டுப்
பத்.

2

(௬)

ட

ப

ப

அடு

ல

ர
ன்
வ]௧௯0

த்
்

சிவஞான

|

சித்தியார்.

ட் ரத்

|

கழிபரமுநானல்லேனெனக்கருதிக்கசிந்த

047005 -

:

சா

கண்டவிவையல்லேனானேன்றகன்றுகாணாக்

் i ்

கொண்டினொடுமுள தீதவன்றானின்றகலப்பாலே

|

ம் ரச். பபசொகமெனப்பாவிக்கத்தேரன்௮ுவன் வேகின்றி 177
சய
(8 விண்ட கலுமலங்களெல்லாங்கருட் தியானத்தால்.
்

்

விடமொழியுமதுபோலவிமலகதையுமடையும
ஆப
LV
ம்
பண்டைமறைகளுமதுகானானேனென்று

iYSoha £

(௩21 ௨

க

ச

ANA

பாவிக்கச்சொல்லவதிப்பாவக த்கைக்காணே.

த்

4; எ.து, உடம்பே நானென்றும் அது நீங்கியவயிரிப் பிரமம் நானெ
ன்றும் இங்ஙனம் விபரீதமாகவுணர்கின்ற உயிராவது, சுட்டுணர் வட்ப
ட்டவப் பாசமுமன்று சுட்டுணர் விறந் துகின்றவப் பதிப்பொருளூமன்று

இரண்டற்கும் வேறெனச் கண்டு, வேறுயெ பாசத்தை மேற்கூறியவா
.ற்றா. லொருவி, ஏனைப்பதிப்பொருள் வேருயினும் வியாட்பியவியாபக
பாவகத்தாற் கண்ணொளியும் ஞாயிற்றினெளியும்போல, வேற்றுமை சிறி
தம்

தோன்ரூதவாறு

ஒற்றித்து

இறைவன் கலப்பினையும்

கோக்கி

நிற்றற்குரிய

நின்று,

கருடோகம்பாவனைபோலச்

இிவோகம்பாவனை யொருவன் செய்யப்பெறுமாயின்,

திரிகனுக்கு

வேருதலின்றி

யத்துவிதமாய்த்

இத் தெளிவுசெய்யுமாறுபோல்,

'தமாய்த்

தோன்றி

மலங்களை

தொண்டினையும்

தனது

அக்கருடனம் மாக்

தோன்றி

விடத்தை

சிவனுமிவனில் வேரூதலின்றி

நீக்கிச் சுத்தனாகச் செய்வன்;

மகாவாக்யெத்திற்கும் இதுவே பொருளாகக்

நீக்

௮த்துவி

வேதாந்த

கொள்கவென்பதாம்,

இப்பாவனை யின்றியமையாச் சறப்பிற்றென்ப அணர்த்துவார்,
| பயனுமுடன் கூறினார். பரமுமெனற வும்மை இறந்தது கழீஇய து.
தொண்டாவது சார்ந்ததன்வண்
| பரம் ௮அவனெனத் திணைமயங்கிற்று.
கருதியவழி
ணமா மியல்புடையவுயிர் கழிபரமு நானல்லேனெனக்
'|))மூன்போல முனைத்தலின்றி ஒங்குணர்வினுள்ளடங்கி அதன்வழித '
“7 தாய் 'கிற்றல். மூனைத்துகின்று செய்யும் உலகத்தொண்டி னிக்குதற்
1 குச் கரிக்ததொண்டென விசேடித்தார். வேறாயவழியுஞ் சோகமெ
| னப் பாவித்தற்குரிய வியைபு இருவர்மாட்டுமுண்மை விளக்குவார், ௧௫

க்ததொண்டினொடு முளத்தவன்றா னின்றகலப்பாலே

கரு

யென்றார்.

டபாவனையை யெடுத்துக் காட்டியதும் ௮தன்க ணையநீக்குதற்பொருட்
எனவே கருடோகமெனப் பாவிக்கு மத்துவித பாவனைக்கு]
டென்பது.
மக்திரத்தினதாற்றலும் அவ்வாற்றல்வழிரின்று பாவிக்கும் மார்திரிகனதா
EE அகி

அலத

ட

|

2பெ

|
15
ஆன் பக்

ஞ்

EE

க்கக்

ரர

ற்றலும்

எனககக
ஒருகலையான்

வேண்டப்பட்டு

எத

அண்டைக்கு

நிலைபெ.றுமாறு

நிற்கு மத்துவிதநிலைக்கு இறைவ
பாவித்து
போல, சவோகமெனப்
னது சலப்பும் இவனது கொண்டும் ஒருதலையான் வேண்டப்படுமென்
பது போர்தமையால், அங்ஙனம் தொண்டுசெய்தற்குரிய ஆன்மாவினது

ஞானக்கரியைகளும் கலத்தற்குரிய இறைவன் ஞானக்கரியைகளும்
ஆண்டுக் கேடின்றி நிலைபெறுமென்பதூஉம் அருத்தாபத்தியா னுணர்க்
துகொள்ச. “உன்றன்குலமிரண்டென்குலமிரண்டுங் குறுகிடாவண்ண
என வியந்து
- மின்பமா யென்பாற் கூத்தையுங்கொண்ட தெப்படி??
கூறிய தூஉம் இவ்வுண்மை நோச்தியென்க. இப்பெற்றித்தாகய சுத்தாத்
அவிதவுண்மை யுணரமாட்டாதார, ஒருபொருள் மற்றொருபொருளாதல்
யாண்டுமின்மையின் ௮து கானானேனென்னு மொருவார்த்தைப்பொ
ருள் படுமாறு யாங்ஙன மென் ருசங்கத்தார்க்கு, ஒன்றுகெட்டு ஒன்றா
மெனச்கொண்டு பரிணாமங் கூறுவாரும்,அத கநானென்னுமிருபெயரும்
விட்டும்விடாத வாகுபெயரெனக்கொண்டு -கேவலாத்துவிதங் கூறவா
திர மாகுபெயரெனக்கொண்டு விசிட்டா
ரும், அவற்றுள் ஒன்றனைமாத
தீதுவிதங் கூறுவாருமா

யிடர்ப்படுவர்.

அங்கன

மிடர்ப்பட் டுரைப்ப்ன

வெல்லாம் பொருளல்லவென்பார், பண்டைமறைகளு மதுகானானேனெ
ன்று பாவிக்கச்சொல்லுவதிப் பாவகத்தைக்காணேயென்றார். எனவே,
வேதாந்தமகாவாக்யெமுஞ் சித்தார்தமகாவாக்யெமும் பொருளானென்
ஈண்டுக் கருடனென்றது கருடனுக்கதி
றென்பதாஉம் பெறப்பட்டது.
மெய்யாதற்
தெய்வமாகிய ' மர்திரசொரூபத்தையாகலின் அப்பாவனை
இதனானே திருவஞ்செழுத்தை விதிப்படி யுச்ச
திழுக்ன்ெமையுணர்க,
(௭)
71.
ரிப்பார்க்கு வேண்டப்படும் பாவனை கூறட்பட்டது,

அஞ்செழுக்தாலான்மாவையரனுடையபரிசு
மரனுருவுமஞ்செழுத்தாலமைந்தமையும, மிந்திட்

|
டஞ்செழுத்தாலங்ககரகியாசம்பண்ணி
யான்மாவினஞ்செழுத்தரலிதயத்தர்ச்சித்
தஞ்செழுத்தாற்குண்டலியினனலையோம்பி
வ
[நிகின்
தண்ட மணைந்தருளின்
யணைவமியகோ
றஞ்செழுக் தைவிதிப்படியுச்சரிக்கமதியருக்க

னணையரவம்போற்றோன்அமான்மாவிலரனே.

~

தல்

சித்தியார்.

சிவஞான

௧௯௨

5
ஏது, கசிக்ததொண்டி னெடு முளத்தவன்றா னின்றகலப்பாலே
மங்ஙனம் உடைமையு, :
சிவமு
ண்
்தற்க
சோகமெனப் பாவிதஆன்மாவுஞ்

|

வை|
1 முடையானுமாய் நிற்கும் பரிசை ஐச்செழுத்தோதுமூறையின், எனவு'
|! ததுணர்க்து, “ஆடும்படிகேள்?? எனவும் “*சேர்க்குந்துடி.சிகரம்??
அஞ்செழுத்தாலமைக்த

அவன்றிருமேனி

மோதியவாறே

ந்து, அம்முறையே

இதயமுர் இபுருவாடுவென்னும்

செய்துகொண்டு,

அவ்வஞ்செழுத்தை

வழிபட்டுமின் ”கொண்டு

மூன்றும் பூசைத்தா

அங்ஙனம்

கற்பித்துக்கொண்டு,

தியானத்தானமாகக்

னம் ஓமத்தானம்

வைந்தெழுத்தாற்

கரநியாசங்களுமவ்

அங்கநியாச

பரிசுமுணர்

மாறி கெ |

விதிப்படியே

ம் இரு
இவ்வாறு பெவாதம்பாவனையு
ஞ்சமுத்தி யுச்சரித்தல் செய்க. யாக
க்சரியையுமென்னும் இம்மூன்றா
அந்தரி
வஞ்செழுத்துமந்திரமும்
னும் ஒருவழிப்பட நின்றுகொண்டு

|

காண்டல் செல்லாத

ஏனையேழும்போலக்

ஈவச்கோள்களுள்

|

அதனைக் சணிக்கப்பெறுவார்க்கு,

ராகுகே

- 1 துக்கள் உபராகத்திற சந்திராதித்தர்மாட்டுக் காணப்படுமாறுபோல,

பொருள்களுள்
விடயமாய்த்

யாணிதனையறிந்தே

ன றின் நிலேனென்னு

தோன்று மேனைப் பசுபாசங்கள்போலப்

பதிப்பொருள் அவ்வுச்சரிப்பி

தாரத்தை

லான்மாவின்மாட்டு

அன தற

அதட்ட.

கை

முப்'

மஜிவிற்கு

புலனாகாதவழிப்

விளங்கித் தோன்று

லர் அல

ஆன்மாவை யானு
_அ/றிர்திட்டென்பதனை மேஓுங் கூட்டுக.
டைய பரிசுமென்ற வும்மையால் ஆன்மா அரனுக்குடைமையாம் பரிசு
மறிதலினாலறிர்திட்டென்பதஊம் பெற்றாம். அரனுருவுமென்றவும்மை
| இறப்பு,

அரனுருவுமஞ்செழுத்தா

லமைந்தமையுமறிதல்

இதயத்திலா

ன்மாவில் அவ்வாறு கண்டு அர்ச்சித்தற்பொருட்டென்க. இனி உம்மை
யை எண்ணும்மையாக்இ, அஞ்செழுத்தா லான்மாவை யரனுடையப
ரிசு மரனுருவுமறிர்தட்டெனச் கண்ணழித்து, ஆன்மாவையும் அரனு
அஞ்செழுத்தா
டைய பரிசாகிய இருவருளையுஞ் சவெசொருபத்தையும்
௮ணர்ந்தென்றும், ௮ஞ்செழுத்தாலமைக்தமையு மறி திட்டென்பது
அமைந்தொழிம்த

மைவிளச்கஞ்
| லமொன்று.

மலங்களையு

மைந்தெழுத்தி ௮ணர்ந்தென்றும் உண்

வெப்பிரகாச முதலியவற்றுள்

இப்பொருட்குக் ““கற்பனவுமினியமையும்?? என்றாற்போல

॥ அமைதல் வேண்டாதொழிதன்மேற்று,
i
|
வி, ஈண்டு மலமென்றஅ
ுட்கிள
॥
|1 ஓருபொர
i}

ட

i

இவன்

|
=

|

72300

ஒதியவா பற்றி யுரைத்த

௨...
தஆ

|

ச்

வி்

மை அஞ்சனம் மலம் என்பன
படத்
ஆணவதிரோதங்களை. இவை

டட

பச

ட

ல

தவதரன் பட.

1 த்த ஹெலி
படதஅது

|
ம ய்

ஒன்பதாஞ்

சூத்திரம்.

கழிந்தொழிர் தமைபற்றி

வேறுவைச்

இ.பாணித்தெனற்பாலது

அணைந்தென்று

௧௬௩.

'தெண்ணப்பட்டன.
உபசரிக்கட்பட்டது.

oe
அல்லு

பிப் பயன்படாமை யுணர்த்துவார், வீதிப்படியெண ஈண்டுங் கூறினர்.
இதனானே ஆண்டைக்கு வேண்டப்படும் மந்திரமுங் கரியையங் கூறப்
|

பட்டன.

(௮)

நாட்மிதயந்தானுறாபியினிலடியாய்

ல்
ன
ல் டன்லப்
மூட்மோகினிசுத்தவிச்தைமலரெட்டாய்
iV
முழுவிகமெட்டக்கரங்கண்முறைமையினினுடைத்தாய்க்
காட்கெமலாசனமேவீசர்சகாசவழுங்
|
OS
ஷு
கலாமூர்க்கமாமிவற்றின்கண்ணாகுஞ்ச த்தி
விட்டையருள்சிவன்மூர்த்திமானாகிச்சத்தி
2௨, த 6௨- (2
மெலாகிகிற்பனிந்தவிளைவறிர்ஐபோற்றெ.

ச.

இதயத்தர்ச்சத்தற்கு,

ரிலமுதற் சத்திதத்துவ மீராயெ

முப்பத்தைக்தினையுங் அழக் குழுதற் பிசமிருகய

இதயசமலம் ஆசனமும், பக வ
திமானமாமெனபதாம்.

அவயவங்களாகவுடைய

j

சத்தி மூர்த்தியும், வென் மூர்த் |
3

|

சிவதத்துவஞ் சச்திதக்துவங்கட்குத் தம்முள் வேறுபாடு சிறிதா டூ
தல்பற்றில் வெசத்துவத்தை வேறெண்ணாது. சத்திதத்தவத்து ளடக்
இக் கூறினார். சத்திமேலாஏயென்றதனாற் சத்தி மூர்ச்தியென்பதூஉம்
| பெறப்பட்டது, அற்றேல், மேல் ஐர்தெழுத்தாலமைந்தவுருவெனக் கூறி
அதன்பின் ஆன்மாவிலர்ச்சத்தெனவுங் கூறி ஈண்டுச் சத்தி மூர்ச்தியெ
|
ன்றன் மலைவாம்போஓமெனின்- ஆகாத; அம்மூன்றும். முதல்வனுக்கு | '
முறையே
தலவ்டிவுஞ் குக்குமவடிவும் அதிகுக்குமவடி வுமெனக் கோ | 1
டலாலென்பது,. அண்டமோரணுவாம்பெருமைகொண்டு. கரணங்களேல்
| லாங்... கடந்து நின்றவவ்விறைவனே அனணுவோ ரண்டமாஞ் சிறுமை
| கொண்டு ஆன்மாக்களுய் தற்பொருட்டு உடம்பினுள்ளு மவ்வாறு நிற்தின்
| ஏன் அதனையறிந்து செய்யாதவழிப் பூசையாற் பயனில்லையென்டார்,
| இர்தவிளைவறிர்து போந்றேயென்றார்.
தன்னினமுடித்தலால் ஒமித்
ள்ல
இவ்வாழேயுணர்ம்து
செய்யப்படுமெனச்
கொள்க

ந
2

7500)

அதது

(௯)

|

|
௨டு

வனக் ட்ப

பப

ஷி \N

AE $ (2
ரெ ம Ee

C

சத்தியா.

சிவஞான

கர || ௧௯௬௪

அ

_.

ப

த்
|

|

|

ய

«

அர்தரியாகந்தன்னை முத்திசாதனமா

வறைந்திவெரதுதானுமான் மசுத்தியாகுங்
கற்தமலர்புககயொளிமஞ்சனமமுஅமுதலாக்

திக்கொண்ெ
கண்டனவெலாமனக்சாற்கரு
னைஞானக்காற்
ூசித்துச்சிவ

இந்தையினிற்ப

000226

ச்ச௪- ||

சிந்திக்கச்சந்இக்கத்தாப்பணத்தைவிளக்க

வர்திமெவ்வொளிபோலமருவியரனள த்தே
வரவரவச்திவென்பின்மலமானததுமே,
்
»

௪

வட

்

எ- து. கண்ணாடிக்குப்
“மாசு நீங்குமாறுபோல,

பொடியிட்டு விளக்கவிளக்க

தத்.
வத 29௦௫
அ
த

தீ

Fi

ஒளி மேலிட்டு

ஆன்மாவிலவ்வாறு ஞானத்தாலர்ச்சித்தலும் ஒமி

। ததலுந்தியானித்தலுஞ் செய்யச்செய்ய ஆண்டுச் திவம்மேலிட்டுமேலிட்டு
வர்து விளங்கத் தோன்றும்;

தோன்றவே

|

AUF

ஆணவமலம் தேய்ந்ததேய்ந்த

[ பற்றறக் சுழியும்; அங்ஙன மான்மசுத்திக்கு ஏதுவாகலான் அவ்வர்தரியா

| கம் ஒருதலையான் வேண்டப்படும் முத்திசாதன மென்றறிகவென்பதாம்.

ப்பட
அ

அதுதானுமான்மசுத்தியாகுமென ஓற்றுமைபற்றிக் காரணத்தைக்
உம்மை இறப்பு. .கந்தமலர் _கையொளிமஞ்
காரியமாகவுபசரித்தார்.
எனநன ௪
சனமமுதுமுதலாக் சண்டனவெலாமனத்தாற் க

சனிலர்2சிக்கவெனவே,
வாதமுசத்தாற் பெற்றாம்.
கக் கடிமனமடிமையாக??
Ht
கல்லல்

அவற்றையங்கனங் கற்பித்துக்கோடலு மனு
மனத்தாற் கருதுமாறு காயமே கோயிலா
இருவாச்குக்களாலுமறிக;
என்பதுமுதலிய

சிந்திக்க
ஞான த்தாலென்பதனை அர்ச்சிக்கவென்பதஜனோடுங் கூட்டுக,
இவையிரண்டு' செய்யுளா
வென்றது முன்னையது ஓமித்தன்மேற்று.
னும் அந்தரியாகஞ் செய்யுமாறும் அஃதாண்டைக் கொருதலையான் வே
(௧௦) |
ண்டப்படுவதென்பதூஉங் கூறப்பட்டன.

Gobi (fein) புதம்பேயுமரன்கழல்கள்பூசிக்கவேண்டிற
பூமரக்தின்சீழுஇர்்கபோதுகளுங்கொண்டு
ர்
இறந்தாருஞ்சீரச்சிவனைஞானக்தாலஙகுச்
்
ஒற்திக்கும்படியிங்குச்சிக்திக்துப்போற்றி ர்
கடஅ
வேமென
யறம்பாவங்கட்குநாமென்
மாண்ட வனைக்கண்டக்காலகம்புறமென்னாகே
இறம்பாதேபணிசெய்துகிற்கையன் ஜோ
சிரடியார்தம்முடையசெய்திதானே.

|

்

ட்

ட

இ

ட

ட டட அ

துவி திக
முழவு

ட ப ட...ட.
ட்

ஒன்பதாஞ்

4

௧௯.௫

குத்திரம்.

3

எ-து., அகத்தாதல் புறத்தாதல் ஒருகுறியின்். ணிறைவனைக் கா |

|/
ன 'புரியுமிர்தச் சகம்போ
த
ணப்பெறின், ன்றி
|'
பிரித்
னப்
துவேறெ
லப் புண்ணியபாவங்களைக் குறித்தலின்றி அதவேறி
செய்து
துச் சாண்டலுமின்றி யாண்டுமொருபெற்றியராய் இட்டபணி
நிற்றலே மெய்யடியார் செய்தியாகலான், அகத்தே சாணும்படி, புறத்
தேயு மொரு குறியிற்கண்டு அரன்கழல் பூசிக்கற்பாற்று; அதற்குபகரணம் ர

.வேண்டமொயின்,

முயன்று

வருந்துதலும் பிறவுயிர்களை

வருத்துதலுமா


ினுள
காமையான், மரத்தின் முதிர்ந்த பூக்களும் ஆறகுளமுதலியவற்
தாயெ நீரும் அயாசகமாய் வந்த அழுதுமுதலாயினவுமே ஆண்டைக்க *
மையுமென்பதாம், .
போற்றிப் பூசிக்கவென வியையும், புறம்பேயுமென்ற ஏம்மை
எதிரது கழீஇயஅ.
இறந்தது தழீஇமிற்று. போதுகளுமென்தவும்மை
த. (கக) .
இதனானே புறப்பூசையும் ஆண்டைக்கு ௮ங்கமாதல் கூறட்பட்ட

இரந்தனத்தினெரிபாலினெய்பழத்தினிரத

|75746

2

மெள்ளின்கணெண்ணெயும்போலெங்குமுளனிறைவன்
442A
வந்தனைசெய்தெவவிடசத்தம்வழிபடவேயருளு
3

மலமறுப்போரான்மாவின்மலரடிஞானக்.தா.தி

2.1
௫7

|

பரப்பெல்லாங்கொடுபோர்துபஇப்பனிவன்பாலே.

எ-.து.

26- 28

ர்

சந்தனைசெய்தாச்சிக்கசிவனுள க்தேதோன்றிக்
. தீயிரும்பைச்செய்வதுபோற்சிவன்றன்னைப்
பந்தனையையறுக்துக்தானாக்கிக்தன்னுருவப்

த

27

இறைவன் அகம்புறமென்னும் பிரிவின்றி யாங்கனுமுள ,

ஞகைலான், மேற்கூறியபடி. அகத்தாதல் புறத்தாசல் யாண்டு
அ௮ங்கனமாயினும்
னும் அனுக்கிரசக்குமென்பதே தேற்றம்.
வின்சண்ணதாகிய வாதனாமல

|
உறிபடி.
ஆன்மா.

நீக்கலுறுவார்க்கு அகப்பூசையா லவ்வாறு

வழிபடுதலொருதலையான் வேண்டும்; இறைவன் விளங்கித் தோன்றி
வாசனையைப் பற்றறத் துடைத்தற்கும் தன்வண்ணமாக்கத் தனது பே
அம் இவன தாகச் செய்சற்கும் உரி
ரானந்தப் பெருஞ்செல்வமுமுவ
|
மையுடைய விசேடவியைபு ஆண்டையதாகலானென்பகாம்,
ல்ப் கேஸ்ல

1?

ணை

FEL OO

i

றத்

ஹெல

ப்பு

ல

லபல
சித்தியார்.

சிவஞான

en

|:

ப்ச்

|

இக்தனத்தினெரி உலகத்தார்க்குச் சிறிதும் தோன்றாதவாறு
மறைந்து உடையை நிற்றற்கும், பாலினேய் மந்ததரமலபாகமுடையா
முதம் மறைந்து உடனாய நிற்ற
ர்க்கு ஒருவாற்றாற் றோன்றியும் தோன
திரும், பழ ; இணிரதம் மந்தமலபாகமுடையார்க்கு உய்த்துணரும்வதி
எங்குமுளனிறைவ
ப்படாது உடனாய் நிற்றற்கும், உவமையாயின.
னென்றது எவ்விடத்தும் வறிபடவே யருளுதற்குரிய வியைபு வீளங்
குதற்கும், மலமறுப்போரென்றதுக் கோன்றியறுத்தாக்கிப் பதிப்பனெ
ர.

ன்றதும் ஆன்மாவிற்
விளங்குதற்கும்,

பாலே

இந்தனைசெய் தர்ச்சித்தற்குரிய

ஏதுவாய்

பதிதலாவது,

முற்றுணர்வு முதலிய

நின்றன.

வீசேடவியைபு

தன்னுருவப்பரட்பெல்லா

மிவன்

தீ இரும்பைச் செய்வதுபோல இறைவனுக்குரிய
எண்குணங்களும்

|

படி. கம்போலச்.. சார்ந்ததின்வ

ண்ணமாமியல்புடைய ஆன்மாவுக்குரிய குணமாம்படி. அத்துவிதவியை
அதுவே சிவானந்தமே,
பானே இவன்மாட்டு விளங்கக் தோன்றுதல்.
விடுகலென்பது. 'அர்ச்சிக்கவேன்றத வியங்கோள்; முடிபு வேறாகலிற்
பால்வமுவின்மையுணர்க,
அர்ச்சிக்கவென்பதனை எச்சமாகக்கொண்டு
வார் பால்வழுவா தலையும் கோக்ூந்்றிலாபோலும். மேல் அந்த
பாடமோ
'ரியாகந்தன்னையென்ற செய்யுளிற் பெறப்பட்டதனை ஈண்டுங் கூறுதல்
கூறி வேண்
கூ றியஅகூறலாம்போலுமென மலையற்க, வேண்டாது

டியது முடித்தற்கெழும் தவிச்செய்யுளாகலின். .இகனானே யப்புறப்பூ
சையி லகப்பூசை விசேடமுடைத்தென அதன்பெருமை கூறப்பட்டது.
இலையாறசெய்யுளானும் மூன்றாங்கூத்றின் பொருளைத் செரித்கண

|

(௪௨)

ர்த்தியவாறு,

ஒன்பதாஞ சூத்திர முடிந்தது.
ப.

இிருவிருத் தம்-௩௦௩,
த

க

7

|
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|

|

பத்தாஞ

சூத்திரம்.
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த

ஞீ
னிர்
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Lou
வைகள் மூன்றுகுத்திரத்தால் வகு.

த்தோதிய வா௫ரிபர், நிறுத்தமுறையானே ௮ச்சாதனத்தாற்
பயனிய
பெறப்படும் பெத்தநீக்கமும் முத்திப்பேறுமாகய
்தாற்
_ல்பு மூன்றுசூத்திரத
கூறுவான் ஜொடங்கஇஞர்.
அவ்
செழும்
கூறுதற்
கமாமாஅ
்தமீக்
அப்பெத
ுள்
விருவகைப்பயன

'

தது பத்தாஞ்குத்திரம்.
பாஜக:
இவனுலூலிசம௫தெஞ்செய்தவெல்லா .

IS

மிதமகிதமிவனுக்குச்செய்தார்பாலிசையு
மவனிவனாய்கின்றமுறையேகனாகி
யரன்பணியினின்றிடவுமகலனுங்குற்றளு
சுவனுமிவன்செய்தியெலாமென்செய்தியென்ஞு

_.

செய்ததெனக்கிவனுக்குச்செய்ததென்றும்
பவமகலவுடனாகிகின்றுகொள்வன்பரிவாற்
பாதகத்கைச்செய்திடி னும்பணியாக்கிவிடுமே

எ-அு, பநிஞானத்தா லங்ஙனங் காணப்பட்ட விறைவன் பெச்
தரிலையிலுடஞய் நிற்பினும் வேறு காணப்படுமாறின்றி அன்மாவேயா

|
'யொற்றுமைப்பட்டு ஆன்மாவின் வழதிநின்ற முறைமைபோல, ஈண்ட | |
ன்மா அம்முதல்வனே டுடனாப் நின்றறியினும் தானென வேறு கா |
ணப்படாதவாறு அவனேடொற்றுமைப்பட்டு ௮வ்விறைபணியின் வழு 1
வாது நிற்கப்பெறின், ௮ங்ஙனமேகனா நிற்றலான் யானெனதென்னுஞ்1
செருக்கறுதலின் அவ்விறைவனும் இவன் செய்யுமிதம௫ூதங்களெல்லாம் |.
யான் செய்யு மிதமகதெங்களென உடஞய்நின்று ஏன்றுகொள்வன். அர
ன்பணியினிற்றலான் இந்திரியங்களின் வசமாய்நிற்கும் பரதந்திரியமொ

[திதலின், அவ்விறைவனும் இவனுச்சன்பத்துன்பநறுகர்ச்சியாமாறு பிறர்
த
மிதமதெங்களெல்லாம் எனக்கு நுகர்ச்சியாமாறு செய்தனவே
ய ரமென உடனாய்நின்று ஏன்றுகொள்வன். இவ்விருதிறத்தானும் முரை

து

லை

| |
| I

REDE

்

யே,

இவன்

|:

க௫க்தியார்.

சிவஞான

£|௧௯௮

செய்யுமிதமதெங்கள்

| இவனுக்கு இதமகிதஞ்செய்தார்மாட்டு

இவனுக்குப்

ப

தேத்த
க்

.

பணியாய்

அவ்விதமதிதங்கள்

முடியும்;

அவ்வளவின

ன்றி மிகுதிப்படுதற்கு முறையே துணைக்காரணமாயியையும், இங்கனம்
ஆர்ச்சிப்பும் நுகர்ச்சியும் இவனைப் பந்தியாதொழியவே, ஏனைச்சஞ்சித
வினையு மாயையு மாணவமுமாஇய குற்றங்கண் மூன்றும் இவனைப் பந்
நடடாரகஹ்க்கள் கடட
இக்கமாட்டாவாய் விண்டொழியுமென்பதாம்.

இ

ப

நின் நிடவென்பதனை ஈரிடத்துங் கூட்டி நிரனிறையாக வைத்து,
என்றென்னுமெச்சங்களைக்சொள்வனென்பதனோடுர் தனித்தனிகூட்டி,
இவனுலூலென்னு முதலடியைப் பாதகத்தைச்செய்திடினும் பணியா
நின்றிட
ச்வெிடுமேயென்றதன் பின்னாக வைத்துரைத்துக்கொள்க.
வும்மை
இறப்பு, பாதகத்ை ச்செய்திடினுமென்ற
வுமென்றவும்மை
யாற் புண்ணியத்தைச் செய்திடிற me யரக்கிவிதெல் கூறவேண்டா
யிகுதிப்படுதற்குத் தணைக்காரணமாயியையுமென்
அவை
வாயிற்று,
௮து அவர் தாஞ்செய்வினைதன்னானலமுட
பதி ஆற்றலாற் பெற்றும்.
னேபிறர்செய்வினை யூட்டியொழீப்பானாயென முன் வருகன்றவாற்றா

னறிக.

|

கருத்தமுணராதுஇவன்செய்த இதமூதங்க

அச்செய்யுளின்

ளே இவன்மாட்டுச் செய்தார்க்யையுமென்றுரைப்பின், இவன்மாட்டுச்
செய்தவவருடைய இதமஜதெங்கள் வேறென்னாய் முடியுமெனக் கடா
யினார்க்கு விடையின்மையும், நியதி தப்புதலும், சிவஞானச்செயலுடை

யோர்கையிற்றானம் திலமளவேசெய்இிடி. னுமத்தானமே நிலமலை போற்
மூரணுதலுமாஇய குற்றங்களூளவா
மிசமூமென்றாற்போல்வனவற்றோடு
மாறுணர்க.

உலகத்தார் பார்வைக்கு இவன் செய்கனவாகவும்

யல் இதமதெமீரக்வும் தோன்றப்பவெனமாத்திரையேயன்றிப்

யென்பார்,

த்

1

உலடிலென்றார்.

{ வாக்ய வழக்கு,

அகல

ன்றிடவென்னு மச்சத்தை

| மென்பதனோடு முடிய வைத்துரைப்பார்க்கு, ஏனையன தம்மு ளவாய்கி
ன்று ஒருபொருண்மேல் வருவனவல்லவாய் முடிதலின், முகனூலோ
சூத்திரமாதற்கேலாமையறிக. இசசெய்
டொத்து ஒருபொருணுதலிய

வலியுறுக்கப்படு மி

ஒருவாற்றானீண்டு

றநிக்கூறு பநினெராஞ்குத்திரத்தில்

A

பிறிதில்

அவனென்பதும் இவனென்பதும் மகா

இவ்வாறன்றி,

யளித் கூறப்படும் முக்கூற்றுள்,

I Ary.

௮ச்செ

இயைபுபற்றி யெடுத்துக்கொண்டு

்னையிருகூறமே
| தடைவிடைகளாற் சாதிக்க நின்றமையின், (முன
Al றெடுத்தக்கொண் டோதப்படுவனவெனக் கொள்க,
(i
yj

EEE

.

க

வே]
(2

es

ட

லி
|
பத்தாஞ் சூத்திரம்,
வ்

௧௯௯

|

யான்செய்ே தன்பிறாசெய்தாரென்னதியானென்னு
மிக்சோனைஞானவெரியால்வெ அப்பிிமிர்த்துர்த்
தான்செவ்வேகின்றிடவக்கத்துவன்ருனேரே
தனையளித்துமுன்னிற்கும்வினையொளிக்கிட்டோடு
நான்செய்தேனெனுமவர்க்குக்கானங்கின்றி
ஈண்ணுவிக்கும்போகக்கைப்பண்ணுவிக்குங்கன் ம

மூன்செய்யாஞானந்தானுதிப்பினல்லா
லொருவ(
257 னதிங்கொழிய தன்றே.
எ-.ு.

யானெனதென்னுஞ். செருக்கற்றாலன் றி, இறைவ டை

னாப்கின்றுகோடலும்

அதுபற்றி

| தில்லாதாதலும் அதுபற்றிக்

வினைநுகர்ச்சியு மார்ச்சிப்பும் இவனுக்

குற்தமகலுதலுமாகயவிவை

|

முறையே நிக |

ழ்தல் செல்லாமையால், அச்செருக்கறு நதியைப் பயப்பதூஉம் அவனிவ
னாய் நின்றமுறை யேகனாகிகிற்கு
ஞான மான்றேயன்றிப் பிறிதின்மை
யின், அச்செருக்கறுஇிபின்பொருட்டு ௮வ்வாறுகிற்கு 6
ழ்யான் வேண்டற்பாற்றென்பதாம்.
ம்
வலியுறுத்தநி்பொருட்டு உடம்பாட்டுமுகத்தானு மெதிர்மறைஞ
| கத்தானுங் கூறினார். உருவகஞ்செய்ததும் அதனை யின்றியமையாமை

விளக்குதற்பொருட்ட.

ன

தக

யவாறு ஞாதி
மையும் அதன

ஞானமென்றது ஈண்டேற்புழிக்கோடலால் ஏகனா

ல்

ஞான
ல்ட அ

லன்

இதனானே, மேலைச்குத்திரத்தோதி

மாக நின்று காணுங் காட்சியேய
லற்றுக்கென்பாரை ரொக்க, அவ்

வாறு நின்முலன்றி
யானென தென்னுஞ் செருக்கறுதன் முதலியன
முறையே நிகழ்ந்து முத்தியை ர டல
செல்லாதென முதற்கூறு | 2 2
வலியுறுச்தப்பட்டது.. .
(௨)

இச்திரியமெனைப்பத்திரின்றேயென்வசத்தி
னிசையாகேதன்வச.ச்தேயெனையீர்ப்பதிவற்றைக்

|

தந்தவன்றனானைவழிகின்்நிடலாலென்றுந்
தானறிந்திட் டிவற்றினொடுந்தனையுடையான்றாள்கள்
வந்தனைசெய்திவற்றின்வலியருளினால்வாட்டி

வாட்டமின் திபிருக்திடவும்வருஞ்செயல்களுண்டேன்

முந்தனுடைச்செயலென்று முடித்தொழுகவினைகண்

-மூளாவங்காளாகிமீளானன்றே,

(௮

1

க

a
|௨00
|
|
|
|

அததது

Ot
RE
சித்தியார்.

சிவஞான

|

எ-து, உலகத்துப் பரிந்த வய ன
பி லழ்செல்து னர
ரைத் தம்மூளடக்கித் தாமீர்த்தவவாறெல்லாம் பரதந்திரமாய்க் டெப்பச்
செய்வது தம்மையவ்வாறு செய்விக்கு மரசன தாணைவழி நிற்குமவ்வா
நறல்கொண்டன்றிப் பிறிதின்மையின், அதனையறிக்து அப்பாடி காவல
ர்க்கும் தமக்கு மிறைவனாயெவவ் வரசனைத் தலைக்கூடப்பெற்று அவன்
கருத்தின்வழி யொழுகவல்லராயவழி, அவரப் ப.ரதந்திரநீங்கி யாசனரு

ளாத் பாடிகாவலரையும்
| நீதிரராவர்,
அதுபோல,

(=

தம்மாணேவ தி நிற்பிச்துக்கொள்ளவல்ல சுத
வீனைசெய்தமைபற்றி இந்திரியங்களென்னைத்

தம்முளடக்கி பீர்த்தவஹியெல்லாம் பரதந்திரப்பட்டுக் உடப்பச் செய்வ
| தும் அவற்றை யவ்வாறு செய்விக்கு முதல்வன தாணைவ் (ரி யவைநிற்ற
| லான், அவ்வாற்றல் கொண்டன்றிப் பிறிதில்லையென் நிவ்வாறுணர்ந்து
| அவ்விந்திரிபங்களையும் தன்னையுமூடையனாஇயவம் முதல்வன்றாள்களை
தத
| லைக்கூடப்பெற்று ௮வன்பணியினின்றொழுக வொருவன் பெறமாயின்,
| அவன் அம்முதல்வன் றிருவருளால் அவ்வீந்திரியங்களை த்தன்னணைவமழி
நிற்பித்துக்கொள்ளவல்ல சுதம்திரனாவன்.
அவ்வாறு முதல்வன்வழ்ரியி
அழைத்து நிற்புழியும் பயிற்பெற்றி யொரோவஜியவ் விந்திரியங்களின்
குறும்பு நிகழுமாயின், இரந்திரியங்களுக்கு மெனக்குமொரு சுதந்திரமின்

1 மையின் அதுவும் முதல்வன் செயலேயென்று

க
.

வரைசெய்.து பணியின்

வழமுவாதொமுகவே, ௮துவாயிலாகப் புகுந்து கூடித் தடக்கவல்ல

| கள் அங்ஙனமாகமாட்்டாவாப்

்ம்க்
வவட
ர்
னதி!
1நய
அவ
ச்

மடங்கஉயொழியுமாகலான்,

| மைத்திறத்தி னின்றோன் மறித்துப் பொறிகளின்

வீனை

அவ்வாறடி.

வழிப்பட்டுப் பரதம்

| இரனாவானல்லனென்பதாம்.
|

கு, றிப்புருவகம். ஏகனாகிகிற்றலேயமையும் அதன்மேலு மரன்பணி
ப்பு லெற்றுக்கென்பாரை கோக்க, ஏகனாக£நிற்பினும் தன்பணி. மட
ங்னொலன்றி வினைத் தடக்குறு தற்கே தவாய் இர், ரிய பக கின் வழதிப்பட்
டச்செல்லும் பரதமட்திர நீங்காமையின், அது நீக்குமாறு தான் பணியை
நீத்தற்பொருட்டு அரன்பணியினிற்ற
லு. மொருதலையான்வேண்டப்படுமெ

ன்றுணர்த்தியவாறு,
சான் அசை.
ன்னுமும்மை

நின்றிடலா லீர்ட்பதென்றறிர் திட்டெனவியையும்..

ஈர்ப்பதென்பது அத்தொபின்மேனினறது. என்றுமெ
அவ்வீர்த்தலை மாற்றுதற்கு உபாயமாவது யாமுமவ்வா

|லி
நிற்றலென்றமறிந்தென எதிரது சழீஇயிற்று.
ிந்தனையுடையானென்றத குறிப்பேதுவாய் நின்றபெயர்,
ற்

க

TE

இவற்றினெ .
வந்தனைசெ ்

கன்ன த தனை

த

0

4 அது

பத்தாஞ் சூத்திரம்,

௨0௧ |.
|

ய்தல் ஈண்டு அரன்பணியினிற்றன் மேற்று,
வருஞ்செயல்களூண்டே
லென்பது
ஒருமைப்பன்மை
மயக்கம்.
வாட்டமின்றியிருர்திடவும்
வருஞ்செயல்களுண்டேன் முக்கனுடைச்செயலெனமுடி த்தொழுகுதல்,
“யானுமதுவே வேண்டினல்லால் வேண்டும்பரிசொன் றுண்டென்னி
னதுவுமுன்றன் விருப்பன்றே?? என்ற இருவாக்கனுமறிக. அவ்வாறு
முடித்தொழுகவும் வருஞ்செயல்களுளவாம் போலுமென்பாரை ரோக்
அங்ஙனம் வரம்பின்றி அவத்தையாதலில்லையென்டார்,
ஆளாகிமீளா
னென்றுங் கூறினார்.
(௩.)

|

ல்
பஷ

சலமிலனாப்ஞானத்கதாந்றனையடைர்தார்கம்மைத்
தானாக்கிக்கலைவனவர்காஞ்செய்வினை தன்னா
னலமுடனேபிறா்செய்வினையூட் டி.யொழிப்ப னாய்
நணுகாமல்வினையவரைநாடிக்காப்ப
னுலகினிலென்செயலெல்லாழமுன்விதியேரியே
யுண்ணின் அஞ்செய்வித்துஞ்செய்கின்ரயென்

நிலவவகோர்செயலெனக்கின்றுன்செயலேயென்று
நீனைவார்க்குவினைகளெலாநீங்குந்தானே.
எ-து.

நீயே

எனக்குண்ணின்று

செய்ன்றாயாகலின்

என

னாற் செய்யப்படு. மிதமதெமெல்லாம் நீ செய்யு செயலேயென்றும்,
நீயே பிறரைச்சொண்டு செய்வித்துஞ்-செய்கன்றாயாகலிற் பிறராலெ
ட னக்கு வருமிதம௫தங்களும் நீ செய்யுளு செயலே பண
தலப்
தனம் அவனருளையல்ல து ஒன்றனையுங் கருதாராய்ததம்னம யிழந்து
நிற்கப்பெறுவார்மாட்டு,

மிச்துவிடுமாகலான்,

அஞ்ஞானகன்மம்

அப்பெற்றித்தாகிய

பிரவேசிக்கமாட்டாதா

மெய்யணர்வான்

யொ

அடைக்க

' லம்புக்காரைத் தன்னைப்போலச் சுத்தராகச் செய்து. பாதுகாத்ததலும்,
' மக்திரவலியானடங்இ இரைநுகரப்பெராது டெக்கும் பார்கள் யாதானு |
| மோரு வந்து வாய்த்துழி வறிது கடகட அழத அத அவர்மாட்
1டெழுக்தும் அவரைச் சாரமாட்டாதொஜிந்து
இடந்தவவ் வாகாமிய[|
! வினை, அவர்க்கு இதமகிதங்களைச் செய்வார் 'பிறருளராயவழிி அவ்வி!
யைபுபற்றி ஆண்டவ் விதமதெங்களுக்குத் தணையாய்த் தலைக்கூடற்பா
1 லதாகலின், அதனை யவ்வாறு செல சதிப் பிறர் செய்யுமவ் விதமூதங்
களை

மிகுவித்து

நுகர்வித்தொறித்சலஞ்

செய்வனாகலான்,

யிறைவன் சலமுடையனாவானல்லனென்பதாம்.

அதுபற்றி டூ

|:

த்து து

1003 செல்வக்

|

இத்தியார்.

சிவஞான

| ௨0௨
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அ க்கக்காப்பனென வியையும். பிறரையூட்டியொழறித்தலே யவ
பிறரை யங்ஙனஞூட்டு
வீனை ஈணுகாமற் காப்பதெனக் கொள்க.

ரை
கலுங்

கருணையேயாமென்பார்,

ஊட்டி யென்றொழியாது

ஓறிப்பானா

யென்றும் நலமுடனேயென்றுங் கூறினார். உலூனிலென் செயலெல்
லா முன்விதியே நீயேயுண்ணின்றஞ் செய்வித்துஞ் செட்டுன்ராயென்று

நிலவுவதோர்செயலெனக்கின் றுன்செயலேயெனறு
தனால், அரன்பணியினின்சிடலாவது இதுவெனத்

நினைவார்க்கென்ற
தெரித்துக் கூ நிய

தூஉமாயிற்று. இறைபணியினிற்கு மிவன் பாதகத்தைச் செய்திடினும்
பணியாக்கவிட்ட இவனுலலிதமெஞ்செய்தவெல்லா மிதமூதமிவனு
ij க்குச் செய்தார்பாலிசையச் செய்தல் இறைவனுக்குச் சலமாய் முடியும்
i போலுமென்பாரை நோக், அதனைத் தெரித்துணர்த்திச் சஎலமின்மை
(௪)
| காட்டியவாறு,

நாகெளிற்புக்குழன்றுங்காடுகளிற்சரித்து

I

ஈாகமுழைபுக்கிருர்துந்தாகமுதற விரத

நீபெலகாலங்கணித்தராயிருந்து
நின்மலஞானத்தையில்லார்கிகழ்ந்திடுவா பிறப்பி
னேடுகருமலர்க்குழலார்முலைத்தலைக்கேயிடைக்கே
யெமிவிழிபின்படுகடைக்கேகிடந்துமிறைஞானங
கூமெவர்கூடரியவிடுங்கூடிக்
ேயிருப்பர்.

குஞ்சித்தசேவடியுங்கும்பிட்ட

ஏர-.து. ஏனைப்பெரும் பேறெல்லாங் கொடுக்க வல்லனவாய எத்து
ணைஈன்மைகளும், இங்ஙனம் அரன்பணியினிற்றலாிய மெய் ச்தொண்டு
செய்யும் ஞானத்தாற் றரப்படும் பேற்றைக் கொடுக்கவல்லுவனவல்ல;
எத்திணைத்தீமைக
| எல்லாப்பெரும்பேற்றையுங் கெடுக்கவல்லனவாய
ளும், இதனாற்றரப்படும் பெரும்பேற்றைக் கெடுக்சகவல்லனவுமல்ல; அத்

துணைப்பெரியதோர்றெப்பிற்று இவ்விறைபணிகிற்கு ஞானமென்பதாம்.
அ/ரன்பணிகித்தலது ஆற்றல் கூறியவாறு,

யென்னுஞ்

|

சாக்கரத்தேயதீதத்தை

செய்யுளில், சாக்ரெத்தேயதிதத்தைப்புரிக்தவர்கள் சாக்ரெ

எத்தி னிற்றலொப்புமை மாத்திரையேபற்றி அவரை யெல்லாரோடுமொரி(
வு பபவைத் திகழற்கவென வவரது பெருமையுணர்த்துவார்,
கச்சு |2
|
ஒலு

1
்

பழத னவை ப
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பத்தாஞ் சூத்திரம்,

கவித்தரசாண்டு நுங்கிடாவேயென

ஆண்டுக் கூறினர்;

....

௨0௩

அதனையே

3

அர |

ன்பணியினிற்றலா. னாகற்பாலதன்கண் மற்றொன்றாற் செய்யக்கடவ
தொன் றில்ல்யென அத்தொண்டின் பெருமையுணர்த்தவார், ஈண்டுமெ
டுத்தோதினார். இங்ஙனங் கருத்துவகையாற் பொருள்வேறுபாடுண்மை
யிற் கூறியதுகறலாகாமை கண்டுகொள்க.
(௫)

அங்கித்தம்பனைவல்லார்க்கனல்சுடாகாகு
மெளடகதமந்திரமுடையார்க்கருவிடங்களேரு
வெங்கிக்கைக்கன்மமெலாஞ்செய்தாலுஞானிக்

‘

கிருவினைகள்
சென்றணையா (ற்செய்வீனையிங்கு த்

தங்கிப்போம்பாத்திரமுங்குலாலன்வி னைதவிர்ந்த
சக்கரமுங்கந்திகச்துச்சுமலுமாபோன்

மங்கிப்போய்வாசனையாலுழல்விக்குமெல்லா
மலங்களும்பின்காயமொடுமாயுமன்றே.
எ.து.
அவ்வங்யெண்
தவாறும்,

சுதெற்கே.தவாயெ அங்கியைத் தம்பனஞ்செய்யவல்லார்
முழுகக்கெடப்பினும் அஅபற்றி யவர்மாட்டுச் சூடு நிகழா

கொலைக்தொழிற்கே
வாகிய

இரமருக்துகளைப்

பெற்றுடையார்

விடங்களைத்

தடுக்கவல்ல மந்

அவ்விடங்களையெல்லாம்

நிறையப்

பருகும் ௮துபற் நியவர்மாட்டுச் கொலைத்தொழி னிகழாதவாறம்போ
ல, விருப்புவெறுப்புக்க ணிகழ்தற்கேதுவாகிய இந்திரியங்களை மேற்கூ
நிய முறையினின்று தம்வறிப்படுத்த வல்ல ஞானிகள் எவ்விந்திரியங்
களினின்று எக்கொழிலை௪ செய்தார்களாயினும் அஅபற்றி யவர்மாட்டு | :
குப்புற ப்பு நிகழ்ந்து மேலைக்கு வித்தாதல் செல்லாமையானும், (|
ஏனைப் பிராரத்தவினையுந் தற்பணிநீத்தவவர்மாட்டுத் தலைக்கூடமாட்டா
அ வெக்தபடம்போலச்
சத்திகெட்டேபோய்
வாசனைமாத்திரையாய்
நின்று சிறிதே தாக்குமவ்வளவேயன்றி வாதனையாற்
செய்யக்கடவது
பிறிதில்லையாதல், காயமிருந்தொஹழிந்த பாத்திரத்தில் அவ்வாதனை டெ
ந்து கர்தித்தும் ஒருகறிச்குபயோகமாதலின்மையுங் குயவனாவான் குட
| ததை வனையுமளவுஞ் சுழற்றிவிட்ட இ௫ரியில் அவ்வாதனை இடந்து தன்

ப்பத்
ப்

தக
நர
த
பம
சார்
துல
அணக
ர
அஅதனை
பாரா
வ
ம்க்
ஒதுக்

| வேசமுள்ளவளவு மதனை

மெலிதாகச்

சுழல்வித்து மற்றொன்தனை

வனை

இதி உபயோகமாதலின்மையும்போலுமாகலானும், வாதனைமாச்திரைக்
குச அணையாய்நின்ற ஏனை மலவாதனைகளும் அவ்வுடம்பு மாயுங்
எ]

லத்த
்
=

வேறொருபற்றின்மையான் அதனோடு டடக்

பட்டத

|


ட்
ர]௨0௪

சிக்தியார்.

சிவஞான

|

டர்[ன

இங்குத்தங்பெபோம் பாத்திரம் தீவிரவாதனைக்கும், வினைதவி |
எங்கென்பது எங்க
ர்ச்சு சக்கரம் மர்தவாதனைக்கு முவமையாயின.
கந்தித்தென்
நின்றென்பது சொல்லெச்சம்.
த்தையென மரீஇயிற்று.
திரையே
செவ்வெண்மாத்
எச்சப்போருடாராது
| னும் வினையெச்சம்
குறித்து நின்றது; “பயம், துகாத் தழிக்குமற்றை மூவர்”? என்றாற்போல.
மங்யென்றொ[தியாது போயென்றார், வலியுறுத் துதற்கு. உவமையெ
இதனைமே
| டுத்துக்காட்டியதும் அதனைத் தெளிவித்தற்பொருட்டு,
டல் ஒருவாற்றுன் வலியுறுத்தப்பட்ட மூன்றாங்கூற்றை வருஞ்சூத்திரத்தி
னியைபுபற்றி யெடுத் துக்கொண்டு தடைவிடைகளாற் சாதித்தற்பொ
ரூட்டு ஈண்டுத் தோற்றுவாய் செய்துகொள்ளு முகத்தானே, மேலைச்
- செய்யுளின் எறிவிழிபின்படுகடைக்கே இடந்துங் கும்பிட்டேயிருப்பரெ |
று. இவை |
ன்ற தனை உவமைகளின் வைத்துணர்த்தி யினிதுவிளக்யெவா
| கான்குசெய்யுளானும் இரண்டாங்கற்றின்கட் படுமாநெல்லாம் வகுத்
(௬)
|அச் கூறப்பட்டன.

பத்தாஞ் சூத்திர முடிந்தது.
ர

அ,

2_

இருவிருத்தம்-௩0௯.
ட

(விய

தினொரான்

சூத்திரம். (அர்க்க?

bo
HN
( 79272720௧1
ப

EDI

பத்தாஞ்குத்திரத்தாற் பெத்தத்தினின்று நீங்கப்பெத்
இங்ஙனம்
ரூர்க்கு Ce இப்பயன் பெறுமாறு வகுக்துக் கூறுசற்கெழு
ந்தது பதினெராஞ்சூச்திரம். முக்தியென்றது ஈண்டுத் தலை
மைபற்றிச் சிவப்பேற்றின் மேனின்ற௮,
க்
க்விக்க்ை
ல்லி க்க

காயமொழிந்தாற்சுக்கனாகியான்மாக்
காட்டக்கண்டிடுந்கன்மையடையகண்ணுக்்
கேயுமுயிர்காட்டிக்கண்டிமொபோல

வீசனுயிர்க்குக்காட் டிக்கண்டி வெனித்தை
யாயுமறிவுடையனாயன்புசெய்ய .
வரந்நிலை மையிர்கிலையினடைர்த முறையாலே
|

|

த்

மாயமெலாநீங்கயரன்மலரடிக்கயழிருப்பன்
மாராகசிவானுபவமருவிக்கொண்டே.

WY}
ன்21 ட்ட்ட்ட்ட்டடட
TS
Ne வ அதக ங்கள் மன் திற ப

8 31573

்

03

த்தது
ப ட தத கதத ம லன் அத அ

ACO.

பதினொராஞ் சூத்திரம்.
எ-அு.

| அடனாய்

ப கூடச்

|;
௨0௫

சண்ணிந்திரியம்

ஒருருவததைக் காணும்படி உஙிரத் |
காட்தென்மா ததிரையேயன் றி அக்கண்ணொலியோடு

நின்று

சென்று அவ்வுருவத்தைக் காணுகஆஞசெய்

அபகரிக்குமதுபோ

| ல, உயிரொரு விடயத்தையறியும்படி முதல்வ னுடனின்ற றிவித்தன்மா
|த்திரையேயன்றி அவ்வுயிருணர்வோடுகூட
௮த்துவிதமாய்ச் சென்று

ஷ்
அஆ பட்சி

A அவ்விடய சீதை யறிதஓஞ்செய் அபகறித்துவருமாகலான், எல்லாமலங்
களும் பின்காயமொடு மாயமென மேலைசசூ தீதர.த்திறுஇயிந் கூறியவாற்

கப்பட?

ரூற் காயமொழிர்தான் மும்மலங்களும் நீங்கப்பெற்றுச் சுக்கணாவோனா...
கியவான்மா, “முதல்வனிங்ஙனம் அத்துவிதமாய்நின்று
உபகரிச்துவரு
| முரிமையைக் கடைப்பிடித் தறிந்துகொண்டு நிற்கப்பெறின்,''(அதசொ |:
டர்புபற்றியவம் முதல்வன் றிருவடிகளைத் தலைப்படுதற்கண் இச்சையி |
டையருது நிகழும் அங்ஙன மறிவிச்சைகளிரண்டும் பிறிகொன்றிற் |
் 'சேறலினறி அவ்வத் தஅவிதநிலையொன்றேபற்றி முதல்வன் றிருவடி க்கண்
[£ணவாய் ஒருங்கு நிகழவே, காயமொழிக்தபின் மலநீங்கிச் சத்தனாழ்நிர்
| குழூறைமை காயத்தோடு நிற்புழித்தானே கைகூடப்பெறுதலால்,
கசிரியையுமே எல்லாமலங்களையு மிம்மையே நீத்தொழித்து அவ்வறிவிச்
சைசளோடொப்ப
வொருவரப்திக்கொண்டு அம்முதல்வன் றிருவடியைத்

தலைக்கூடப்பெற்று,

சிவானுபூதியே

சுவானுபூதியாகக்கொண்டு

வாழ்வ

|:

னென்பகாம்,

|

அத்திவிதமிலை விளக்குவதாயெ காணுழுபசாரமாத்திரையே யீண்
டுக் கூறப்புகும்தார், இணிது விளங்குதற்பொருட்டு ஐர்தாஞ்குச்திரத,
அட் கூறிப்போந்த காட்டுமுபகாரத்தையு மனுவதித் துடன் கூறினார்,
ஈண்டுக் காணுமுபகாரமாத் திசையே கூறுதல் கருத்தென்பது முதனூலி
ன் ““உள்ளத்தைக்கண்டுகாட்டல்?? என்பதற்கு £“அவனுமவற்றதுவிடய
அ? எனக் காணுழுபகாரமாத்திரையே வேறெடுத்
த்தையுணருமென்ற
அக்கொண் டுரைத்த

கண்ணழிப்புரையானுமுணர்க.

மாத்திரையேயன்றி அதன்பின்னாக வடணின்று
ண்டப்படுமென்பது

காட்டுமுபகார

பவட

வே

எவ்விடத்துமென்னுஞ் செய்யுளின் விளங்கக்

காட்

ப

தும்; ஆண்டுக் காண்க.
காயமொதஜிக்தாத் சுக்கனாயொான்மா இத்தை
யாயுமறிவுடையனாயென வியையும்.
அந்நிலை
ஆதியென்றது பெயர்,
ல
அகரச்சுட்டு அடுக்கநின்த
யென்பதற்கு வேறுவேறுரைப்பாருமுளர்,

|
EE
தனையொழித்து

வேறொன்றனைச்

சுட்டுதல்

செல்லாமையும்

பிறவும் க

ரர

்

அஷ PED

சிவஞான

‘|கக்

அவர் நோக்கலர்.

சிக்தியார்.

EK

இருவகைப்பயனுமொருங்கே

விளக்

சேரவைத்து

குவாராய், மேலைச்சூத்திரத்து வேறுகூறாக வையாது ஒருவாறு வலி
யுறுக்கப்படு மூன்றாங்கூற்றைக் காயமொழிந்தாற் சுத்தனா£யெனவும்,
அர்கிலைமை யிர்நிலையிலடைர்தமுறையாலே மாயமெலா நீங்கயெனவும்,
அதனெொழிபாக

இச்செய்யுள் முக்கூற்றதாமவாறு

2

அதனோடளப்பட

ஈண்டெடுத்துக்கொண்டாராகலின்,

(௧)

கண்டுகொள்க,

பரஞானக்தாற்பரத்தைத்தரிசித்தோர்பரமே
ப்
ODEs

பார்த்திருப்பாபதார்க்தங்கள்பாரார்பாரக்க
வருஞானம்பலஞானமஞ்ஞானவிகற்பம்
வாச்யெவாசகஞானம்வைந்தவத்இன்கலக்கந்
தருஞானம்போகஞாதிருஞானஜெயந்
தங்யெஞானஞசங்கற்பனைஞானமாகுர்
இருஞானமிவையெலாங்கடர்தசிவஞான
மாதலாற்சீவன்முத்தர்சிவமேகண்டிருப்பர்.
௭-அ. இத்தையாயுமறிவெனப்பட்ட' பரஞானத்தால் அதனைத்
தெளிய கோக்க அன்பு செய்யப்பெற்ளார், அவ்வொன்றனையே யுணர்
துகொண்டு நிற்பரன்றி மேற்கூறிய பிராரத்தவாதனை தாக்குதற்குரிய
ந்
ஏனைப்பதார்த்தங்களைச் சறிதுங் காண்பாரல்லர்; அவற்றைக் காண வரு
ஞானங்களாவன: கருவிகளைப் பற்றிநின்ற றியுங் காட்டு யநுமான முரை
யெனப் பலவகைப்பட்ட அளவைஞானங்கள்; அவையெல்லாஞ சுட்டு
ணர்வின் பேதமாகலானும், ஏனைக் கேட்டலின்கண்ணதாயெ சாத்திர.
ஞானம் ஈால்வகைவாக்கைப்பற்றி நிகழும் விர்துஞானமேயாகலானும்,
இந்தித்துத் தெளிதற்கண்ணதாகிய பேதஞானமும் பாவனைஞானமாத

ட்

்
்

லேயன்றி

௮னுபூதிஞானமாகர்மையானும்,

இவையனைத்தித்கும்

மே

லாய் ஈண்டுக் கூறப்பட்டவிச் செவெஞான மொன்றே பதார்த்தங்களைப்
பார்க்க வாராத நெப்புடைய ஞானமாகலான், இதனைப் பெற்ற சீவன்

முத்தர் வெமொன்றே
இப் பிராரத்தவாதனையிற்
|
| ல பிலை.

கைவ
AED
(கட்
அபக
ல்க
MS

|
|

|
|
த
|,
|
|

கண்டிருப்பரன்றி ஏனைப் பதார்த்தங்களை கோக்
பவொரல்லரென்பதாம்.

சிவமேசண்டி ருப்பரென்றது
ஈண்டு

||

அஞ்ஞானமென்றது

முடிந்கதுமுடித்தல்.
சுட்டுணர்வின்

சத்தே Te
gs

ஏகாரம் பிரிர!

மேசன்

cme

1!
NT

OS

க
ம்

பலி

௨0௪ ட்

பதனொராஞ் சூத்திரம்,

தா் (ப
பைட ட ப ணவ னள ரன வதை எலா சை
பப பிலி கதன்
்
வீளைத
்தை
ஐயத
படி
ஐயம். கேட்டலறிவு மேத்இந்தித்தத் தெளியும்

பப

வர்

தல்பற்றி, அதனைக் கலக்கந்தருஞான மென்றார். போகத் தங்யெஞான
மென்றது அக்கலக்கந்தருஞானம். போம்படி யவ்வாறு தங்யெ ஞான
சீவன்முத்தர் பிறிதொன்றனைப் பாராரென வற்புறுத்
மென்றவாறு.

| தோதிய

விதனானே,

பிராரத்தவினை

நின்றுழல்விப்பதாயெ அதன்
| அழ்த்து

மங்கிப்போயவழியும்

வாதனை பற்றறக் கறியுமாறு

மங்காது

சாதிக்கப்ப
| (2)

அசகாதியுடலொன்தினைவிட்டொன்அபற்திக்கன்மா
லாயழித்துவருதலாலந்தமில்லை
பினாதியருள்பெற்றவர்கணித்தவுருவத்கைப்
பெற்றிருக்கைமுத்தியெனித்பெறும்பதமேயிதுவு
ாய
முண்டே
மினாதுகிலையிதுதானுங்க

.

முண்டா ்

லிருங்கன்மமாயைமலமெல்லா

மனாதிதருமுடலாதிகாரியத்தாலகாதி

மலமறுக்குமருந்தற்றாலுடன்மாயுங்காணே.

எ-.து.

உடம்பாவது

இதனனே

ப சாதிக்கட்பட்டதது.
டூ

ப.ர் |
1

|

a

மாயாமலம்

௮மாதியாயுயிரைப்பத்றி

பற்தறக்கழியுமாறு

|

நீரோட்டம்போ

தடைவிடைகளாத் (௫ 4
(௩) ஞீ
(2

[

i
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டி

தெரிவரியமெய்ஞ்ஞானஞ்சேர்ந்தவாறே
சிவம்பிரகாசக்குமிங்கேசவன்முத்தனாகு
முரியமலமெளடதக்காத்நடுப்புண்டவிடமு
மொள்ளெரியினொளிமுனனரிருளுந்கெற்றின்
வருபரல்சோகீரமருவுகலங்கலும்போலாகி
மாயாதேதன்சக்கிமாய்ந்துகாயந்
இரியுமளவும்முளகாய்ப்பின்புகாயஞ்
சேராதவகைதானுந்கேயுமன்றே.

|

எது.

மேற்கூறிய

மெய்ஞ்ஞானத்தைப் பெற்றவழியும், அத

ற் சிவம் பிரகாசித்தவஜியும், அதனாற் வேன்முத்தரரயவழியும், முறை

யே தேற்றின் வருபரல்சேர் நீர்மருவுகலங்கன்முதலிய மூன்றும்போல
ஆணவமலம் தனது சத்திகெட்டு வாதனைமாச்திரையா யவ்வுடம்புள்ள
| வளவு நின்று, மற்றொரு பிறவிக்கு ஏதுவாதலின்றி அதனோடு கிர்தொ |
ழியுமென்பதாம்.

தேற்றின்வருபரல்சேர்நீர்மருவுகலங்கல் பரஞானஞ சேரப்பெற்றா
ர்மாட்டு மாய்ந்து இடக்கு மலசத்தி ஒருகாரணத்தான் மேற்படினு

மொ

ட்டின்றியங்ஙனம் விண்டொழிதற்கும், சிவம்பிரகாசத்தார்மாட்ட ஒள்
|. ளெரியினொளிமுன் னிருள் அஃதாண்டைக்குச் இறிதாயினும் இயைபின்
_ இியுஞ் சேப்மைச்கண்ணுள்ளதுபோலக் தோன்றுதற்கும், ஒளடதத்தாற
றடுப்புண்டவிடம் வேன் முச்சராகப்பெற்றார்மாட்டு ஒருவாற்றான
ு யி
யைபின்றியும் அந்நிலையின் மெலிவு பார்த்திருத்சற்கும் உவமையாயின.
எதிர்நிரனிறையாக வைத்துச் கண்டுகொள்க,
ஒள்ளெரியென வீசேடி
| தீததனால் விளக்குமுதலிய அற்பவெரியினெளிகள் நீக்கப்பட்டன. இத
ஊனே ஆணவமலம் பற்றறச்சியமாறு கூறப்பட்டது.
(௪)

ஆணவர்கானநாஇயந்தமடையாதா
மடையினர்சவான்மாவுமழியுமெனித்செம்பிற்
காணஅஅங்களிம்பிர

தகுனிகைபரிசிக்கக்

கழியுஞ்செம்புருகிற்கக்கண்டோமன்றே
காணுவின்றன்கழலணையத்தவிருமலந்தவிர்ந்தாற்

|
ei
8327 ==

ரேன்சுத்தனாயிருக்கைமுத்தியான்றானைப்
முணவேண்டுவதொன்றமில்லையெனீனருக்களன்
புகுதவிருள்போமடியிற்பொருந்தமலம்போமே.
ச
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பரிசித்தமாத்திரையே செம்போடு ௪௧௪
எ-ு. இரதகுளிகை
மாய் நின்ற களிம்பு நீங்கச் செம்புரு வேறுநிற்றல் கண்டாமாகலின்,
அதுபோல மெய்ஞ்ஞானஞ் சார்ந்தமாத்திரையே உயிர் வேறாய் நிற்ப

உயிரோடு சகசமாய் நின்ற ஆணவமலம் ஈசிக்குமென்றற்கோ ரிழுக்கி
ன்மையான், முத்தியினுஞ் சகசமல நீங்குமா றில்லேயென்னும் பாடாண

சண் |
அருக்கனொளி மேவினும் அருக்கனொடு
ஹெளி கலந்தாலன்றி இருள் பற்றறக் க[நியாதவாறுபோல மெய்ஞ்ஞா .

வாதசைவர்

.

மதழு

ந
க்க்க்க்

WD;

னஞ் சேரினுஞ் சிவம் பிரகாசித்துத் திருவடியை உயிர்,பொருர் தின
லன்றி ஆணவமலம் பற்றறக் கழியுமாறின்மையின், | மெய்ஞ்ஞானஞ |
அதுவே மூத்தியாதலமையம்
ம்
சேர்க்தமாத்திரையே மலறீங்கப் பெறு'

அதன்மேலுந்

திருவடியைக் கலத்தல் வேண்டாவென்னும்

சைவர்மதமும் அடாவென்பதரம்,
“இதனானே

தடைவிடைகளான்

. பேதவாத
1

Ur

மேலது சாதிக்கப்பட்டது.

(௫)

நெல்லினுக்குத் தவிடுமிகளநாதியாயே
ரெல்லைவிட்டுநீங்கும்வகைநின் றநிலைநிகழ்த்தீர்
ியின்
சொல்லியிடி.ற்றுகளற்றவரிசபாலில்லைத்
தொக்கிருந்துமத்றொருநெற்றோன்றிடாவா
மெல்லவிவைவிடமேறவேயிவைபோலவணுவை
மேவுமலமுடல்கன்மமநாதிவிட்டேறீங்கு .
நல்லசிவமுத்தியின்கட்பெத்தான்மாவை
நணுகிகிற்குமாதலானாசமுமின்றாமே.
எ-து. அரிசியொடுஞ் சகசமாய் நின்ற மூளைதவிடுமிகள் கெட்
டொஜழிய அரிசி கேடின்றி நிலை பெறுதல் கண்டாம்; அவ்வரி முன்
போல வேறொரு நெல்லுத் தோன்றுதற்குக் காரணமாதல் செல்லாமை
யான் அவை ய்வ்வரிசயின்கணடங்இ நிற்குமென்றற்கு ஒரியைபின்மை

யின், அவை ஆண்டில்லையென்பதே தேற்றம். அவைபோல அநாதியே
யயிர்களோடு சகசமாய் நின்ற மும்மலங்களும். மூத்திநிலைக்கண் வீண்
ஏனைப் பெ
ஆண்டு விண்டொழியினும்
டொஜியுமென்றே கொள்க.
ாதற்கும் el
ருள
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ை
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்
லால
டுத
ப்ப
1த்தரிடத்துக் காண
ல்லைபென்பதாம்,
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ட்
x

மெய்ஞ்ஞானஞ் ன்
இத்தைவீளைவித்தன் மலமென்ப தூஉமறிக.
|
மறுப்
சேர்ந்த மாத்திரையே மலம் பற்றறக்கழியுமென்பாரையும் ஈண்டு

|பார், மெல்லவிவை வீடுமறவே யென்றுங் கூறினார்.

ஏகாரம் தேற்றம்,

| இனம்பற்றியும் உவமேயம்பற்றியும் முளையுமுடன் வைத்துரைக்கப்பட்
இதனானே இரதகுளிகை டரிசித்ச செம்பிலுங் களிம்பு தொக்கிரு
டது,
|க்குமெனக்

கோடுமென்பாரை

கோக்ூத்

செல்லாமை

தொக்நருத்தல்

அநுபலத்தியேதுவின் வைத்துணர்த்தற்பொருட்டு, வேறுமோருவமை
இவை
கூறுமூகத்தான் அம்மூன்றுமொருங்கே வலியுறுத்தப்பட்டன.

யைந்துசெய்யளும் மேலைச்சூத்திரத்தின் ௮கலுங்குற்றமென்ற
கூற்றினெழிபாய் இயைபுபற்றி. மீண்டு

இறுதிக்

வைக்கப்பட்டன.

(௬)

- எவ்விடத்துமிறையடியையின்றியமைந்கொன்சையறிகம்
இயத்றியிடாவுயிர்களிறைவன்றானுஞ்
செவ்விதினிலளம்புகுர்.துசெய்தியெலாமுணாக்.து
சேட்டிப்பித்தெங்குமாய்ச்செறிந்துகிற்ப
னிவ்வுயிர்கடோற்றும்போகவனையின்றிக்தோற்றா
விவற்றினுக்கம்முஞ சலெழுக்துக்கெல்லாமாய்கிற்கு
த
மவ்வுயிர்போனின்றிவெனாதலானா

ல்

மரன் டியையகன்அடறெபதெங்கேயாமே. Enri( RTE

அறிவுசெயல்கள் விளங்குதலும் விளங்
எ-.து. ஆன்மாவுக்கு
இயபின் விடயத்திற் சென்று பற்றுதலும் இறைவன றிருவடி யையின்றி
யமையமாட்டா;

அதுபற்றி யிறைவனும்,

ரூட்டு அவற்றுடனிற்கும் அகரம்போல,

யியக்குதற்போ

அறிவுசெயல்கள்

விளங்குதற் :

பொருட்டு உயிர்களோடுங் கலந்து நிற்பன். அங்ஙனம் விளங்கிய அறி .
அவ்வுயிர்களை :
வுசெயல்கள் பின் விடயத்திற் சென்று பற்றுதற்பொருட்டு
யஇட்டித்துக்கொண்டு அவை செல்லுமாறெல்லா மறிந்து செலுத்தி அவ் :

-

| விடயங்களினு

வேறு

|

௮க்கரங்களை

முடகைக்

கலந்து நிற்பனாகலால்

ஆணவமலத்தினீங்க ்

நின்றவுயிர்கள் அதுபோல இறைவனைவீட்டுத் சனித்து நிற்றல்.

ஒரிடத்துமில்லையென்பதாம்;
|

பெத்தமுத்தியிரண்டினுமென்க.
இதனுள் உயிர்
|தி£தியத்தியிடாவெனளு் இறைவன்றுூனஞ் செலிர்அித்பனென [2
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வங் கூறியது ஆன்மாவி னஜிவுசெயல்கள் விடயித்தற்கட்படுமியல்பிற்
கும், தோற்றும்போதவனையின்றித் தோற்றாவெனவம் இறைவனவ்வு
யிர்போ னின்றிவெனெனவுங் கூறியது அவை வீளங்குதற்கட்படு மிய
ல்பிற்குமெனக் கொள்க. இவ்விருதிறத்துள் உயிரிற் கலந்துகின்று அறி
வுசெயல்களை விளக்குதலே காட்டுமுபகாரமெனவும், அவ்வுயிரை யதி |
ட்டி.த்துக்கொண்டு சென்று விடயத்திற் கலந்து நிற்றலே காணுமுபகா
ரமெனவுங். கொள்க,
உயிர் ஒன்றனை விடயித்தல் இறைவனவ் விடய
த்துமுடன் சென்று
கலந்தாலன்றி
உயிரிற்
கலத்தன்மாத்திரையா
லமையாதென்பது, கண்ணொளி, விளக்கின் சோதியொடு கலந்தும், விள
க்கொளி கலர்தவற்றையன்றிக் காண்டல் - செல்லாமையின் வைத்து
ணர்க்துகொள்க. ““அறிவானுந்தானே யறிவிப்பான்றானே”? என்றபின் .
““அறிவாயறின்றான்றானே?? என்ற ௮ம்மைதிருவந்தாதியுமிது. இதனா.
| னே, அநாதியுடனின்றவாணவமலத்தை விட்டுநீங்கி இறைவனெடு கூடு
மாயின் அம்முறைபற்றி இறைவனையுமொரோவழி விட்டுநீங்கப்பெறும்
போலுமென்னுமவ் வாதிகளை கோக்கு, அது கூடாமைக்கு ஏதுக் கூறு
முகத்தான் ஈசனுயிர்க்குக்காட்டிக் கண்டிவெனென்ற முதற்கூறு தெ
ரித்துணர்த்தி வலியுறத்தப்பட்டது.
தட
ர
(ஏ)
|

|
|

|

தடட

த்தம்

யு

லெல்லாருங்காணவேவேண்டுந்தானெனனி

விங்குந்தானந்தகருக்ரெ வியிருளாகு
மீசனருட் கண்ணில்லார்க்கொளியாயெயிருள ரம்

|

பங்கந்தானெழும்பஅமம்பக்குவத்தையடையப்
பருதியலாத்திவெதுபோற்பருவஞ்சேருயிர்க்குத்
தங்கவரன்ஞானக்கண்கொடுத்தருளினாலே
சோதிக்குட்சோதியாய்க்தோன் மிவென்காணே.

எா-தி. முதல்வன் அத துணைக் கலப்புடையனா யெங்குஞ் செ
|திக்துகின்று உபகரித்துவரினும், அஃதருட்கண்ணுடையார்க்கன்றி அறி
| யவாராது; அவ்வருட்கண்ணும் பக்குவமுூடையார்க்கன்
ரிச் டைக்கப்
| பெருக; அப்பேறும் முதல்வனையின் றி யமையா த; ஆகலான் ௮ப்பெற்
|இத்தா Pipes
முதல்வன் பருவம் க
ப்

i

2D
| ௨௧௨

சிவ்ஞான இத்தியார்.
இத்தையாயுமறிவடையனாதற்கு

உரிமை கூறியவாறு.

ய்தாததூஉ மெய்தியதூஉம் ஒரிடத் தொருக்கு
லு
வேறுவமை கூறினார்.

பருவமெ

|

காட்டுவார், பங்கந்தா
ச

(௮)

சென்றனையுகிற்ல்பொல்கிவெணிற்பவென்னில்
சென்றணையுமவன்மு கலிசவக்தையணைந்தொன்ருய்
நின்றதயி£கெட்டென்னிற்கெட்ட தணைவின்றா

கின்றதேற்கேடில்லையணேந்துகெட்
ட
கென்னிற்
பொன் றின தேன முத்தியினைப்பெற்றவரார்புகனீ
பொன்றுகையேமுத்தியெனிற்புருடனித்கனன்றா
மொன்றியிகிநீரொடுநீர்சோர்காற்போலென்னி
னொருபொருளாமதிபதியோடுயிர்பொருளொன்றன்றே,
எ-.து, அரன் கொடுத்துத் தோன்றுவானெனல் வேண்டா, பதி
கராற் சென்றணையப்படும்
மரகிழல்போல
முதல்வன் விகாரமின்றி
நிற்ப உயிர் தானே பருவஞ்சேர்ம்தவழி ஞானக்கண்ணைப் பெற்று அர
னைத் தலைக்கூடுமென வமையுமென ஈசுரவவிகாரவாதிமதம்பற்றிக் கூறி
ன, மரநிழலுக்குச் சுதம்திரமின்றிச் சென்றணைவாருக்கு அச்ச தந்திரமா
மாறுபோல, முதல்வனுக்குச் சுதர்திரமில்லை அவனைத் தலைக்கூவெதாயெ
வுயிர்க்கே சுதந்திரமெனப்பட்டு-வழுவாம்.
இனிப் பரிணாமவாதிகள்
உயிர் கெட்டுக் கூடி அரனடியி லொன்றாப்ப் போமென்பர்.
கெட்
டாற் கூடுமாறின்மையானும், கெடாதுநின்று கூடுமெனின் அவ்வாறு
நின்று கூடியவறிச் சேடின்மையின் ஒன்றாதல் பெறப்படாமையானும்,
கூடியபின் கெட்டசெனிந் கெட்டவறி முத்தி பெறுவதொன்றின்மை
யானும், கேடே முத்தியெனின் உயிர் நித்தமாதல் செல்லாமையானும்,
அதுவும் வழுவாம்,
இணி ஐக்கவாதிகள் நீரிலே நீர் சேர்ர்தாற்போல
உயிரரனடியைச் சேர்க்தொன்றா மென்பர்.
நீருநீரும்போல முதல்வ
னமுயிருந்

தம்முட் சமமாதல்

செல்லாமையின்

அவர்மதமும்

அடா

தென்பதாம்.
அ/ரன்மலாடி க. சருகு. வேறவேருகக் கூறுமவ்வமதாஓ
[oo

த!

(௯) 1

பரிகரிச்சவாறு.

ப

வக்க பல

வல் அடம் பைத் =

அ
த
ஸ்ண

-பதினொராஞ்

சூத்திரம்.

௨௧௩.

செம்பிரககுளிகையினாற்களிம்பத்அுப்பொன்னாய்ச்
செம்பொனுடன் சேருமலஞ்சிதைந்தா றவ
னம்பனுடன்கூடுமெனிற்பொன்போலல்ல
னற்குளிகைபோலவரனணுகுமலம்போக்கி

|

யம்பொனமடிக்லீழ்வைப்பனருங்களங்கமறுக்கு

மக்குளிகைகானும்பொன்னாகாகாகு
மும்பர்பிரானுற்பக்தியாஇகளுக்குரிய
னுயிர்தானுஞ்சிவானுபவமொன்கறினுக்கு முரித்தே.

|

எ-அது. களிம்புள்ளளவுஞ் செம்பு பொன்னுடனெத்து ஒனறு
| மாறில்லையாயினுங் களிம்பு நீங்யெவழி ஒத்தொன்றாதல் செல்லுமெ |
| னபது மடாது,
உயிர்க்கு மலத்தை நீக்குமாற்றலையுடைய முதல்வனைச்
செம்பிற்குக் களிம்பு நீக்குமாற்றலுடைய இரதகுளிகைகளோ டொப்
புறுத்துதலன்றி அவ்வாற்றலில்லாத பொன்னோ டொப்புறுத்துதல் ஈண் |
டைக்கேலாமையானும், மலநீங்கயவழியஞ் சிவானுபவமொன்றற்கே | fe
சுதந்திரமாயவுயிர் ஐந்தொழிலெல்லாவற்றிற்குஞ் சதக்திரனாயெ முதல் நீ
வஷனேடொச் தொன்றாதல் செல்லாமையானுமென்பதாம்,
7

|னுக்கு

ஒன்றினுக்குமென்னுமும்மை முற்றும்மை.

சிவானுபவமொன்றி

| [8

விதனானே, வொனுபவத்திற்குமாரித்தன்றென் |தரள
முரித்தேயென்ற. மறுக்கப்பட்டது,
(௧0)

| னுஞ் சுத்தசைவர்மதழு

தவன் வேனென்றிரண்ஞெசத்தொன்றாமென்னிற்
வெனருட் ச த்திவனறாளைச்சேருஞ்சித்தவன்றான
பவங்கெடுபுத்திமுத்திபண்ணுஞ்சித்திவற்றிற்
படியுஞ்சத்தறிவிக்கப்படுஞ்சுத்துமிவன்றா

னவன்றானேயறியுஞ்சித்தாதலினாலிரண்டு
் மணைந்தானமொன்றாகாதநனியமாயிருக்கு

மிவன்றானும்புத்தியுஞ்சத்திவனாமோபுத்தி

|3

யிதுவசித்தென்றிடி லவனுக்கிவனுமசிக்தாமே.

எ-து. இருபொருளுஞ் சித்தேயாகலான் போனதில்லை
லே யமைவுடைத்தன்றி, உயிர்தானுஞ்... வொனுபவமொன் நினுக்குழுரி
!

ப
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பண்ட
ட
பட
ட
.
அ
இன (௫
௨௧௪
சிவஞான ச௫க்தியார்.
தீதேயென

னின்,

வேற்றுமைப்படுத்துக்

கூறுதல் ஆண்டைக்கமையாதாலெ

அற்றன்று; ஒளியென்னும் பொதுமையால்

்

ஒத்தொன்றாமாயி

னும் வியஞ்சகத்சையினறி யமையாதாயதுவதுவாய் முந்திக் காணுங்
|
கண்ணொளிக்கும் அதுபோலத் தனக்கொரு வியஞ்சகம் வேண்டாது தா
| | னே வியஞ்சகமாய் எல்லாவற்றையு மொருங்கே விளக்கநிற்கு ஞாயிற்.
. | தினொளிக்கும் தம்முள் வேற்றுமை பெரிதாயினாற்போல, சித்திரண்
டற்குந் தம்மு ளந்தரங்கவேற்றுமை பெரிதுமுண்மையான்,
அவ்விரு
பொருளும் தம்முட் கூடியவழியும் அத்துவிதமாய் நிற்நலேயன்றி ஒன்
ரூய்ப்போமாறில்லையென்பதாம்.

ப

நீருகீரும்போல ஓத்தொன்றாய் நிற்குமென்னும் ஐக்கவாஇகலை
மறுத்தற்கெழுக்தவிவ் விரண்டுசெய்யுளும், ஒத்த வேளுய்நிற்குமென்
னும் அருவசிவசமவாதிகளை மறுத்தற்குமுரியவாறு காண்க,
(௧௧)

இரும்பைக்கார்தம்வலித்தாற்போலியைந்தங்குயிரை
யெரியிரும்பைச்செய்வதுபோலிவனைத்தானாக்கி
யரும்பித்திந்தனத்தையனலழிப்பதுபோன்மலத்தை
யதுத்தமலனப்பணைந்தவுப்பேபோலணைந்து

விரும்பிப்பொன்னினைக்குளிகையொளிப்பதுபோலடக்கி
b
படட CAPKEL

si
|

/

மேளித்துக்கானெல்லாம்வேஇிப்பானாகிக்
2 of
கரும்பைத்தேனைப்பாலைக்கனியமுதைக்கண்டைக்
கட்டியையொத்திருப்பனந்த முத்தியினிற்கலந்தே.
எ.து.

காந்தம்

விகாரமின்றிரின்றே

இரும்பை

வலிப்பவுங்

கண்டாம்; அதுபோல இறைவனும் விகாரமின்றியே உயிரைத் தன்வழி

தத்து ப்படுத்து நிற்பகைலாற்' சென்றணையுநிழல்போலச் சிவனில்லாமைபற்
நிச்' வென் நிருவிசாரியாதற் இழுக்இல்லை. எரி இரும்பைக் கெடுத்த
லின்றித் தன்வண்ணமாக்குத் தன்வண்ணமாக்குதற்குரித்தாகாது இவ்வி
ரும்பின்கணுடன்னோன் நிரிற்குங் கறைமாத்திரங் கெடச் செய்யும்; ௮௮
'போல இறைவனும் உயிரைத் தன்வண்ணமாகச் செய்து தன்வண்ண
|
| மாக்குதற் குரித்தாசாது அவ்வுயிரின்க௧ஸனுபன்றேன்றி நிற்கு மலமா
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|

'ரத்திரங் கெடச் செய்யுமாகலால், பொன்றுகை முத்தியாகாமைபற்றி
ப
கி
துதி நீரோடு சேர்ந்தவுப்புத் தன் ப்
|.

நசி

த

9

்

க

பதினொராஞ் சூத்திரம்.

2:

௨௧௫

்

அமம் நீர்க்காக்குத் தன்னோடொப்பச் சமஞ்செய்து நிற்கும்; அதுபோல
உயிரைச் சேரக்தவிறைவனுந் தனக்குரிய
எண்குணங்களையும் அவ்வு
| யிரின்கட் பதிப்பித்துத் தன்னோடொப்பச்: செய் தநிற்பனாகலான், நீரொ
நீர் சேர்ந்தாற்போலல்லாமைபற்றிச் சிவசமமாதற்கமுக்கில்லை. : இரதி
தகுளிகை செம்பையுருக்கித் தன்னொடு கூட்டி வேதித்துப் பொன்னா
கச்செய்தும் பொன்னியல்பைக் காட்டாது தன்னுளடக்இ நிற்குமாறு
போல, இறைவன் உயிரையவ்வாறெல்லாஞ் செய்தும் 'அதணியல்பு சிறி
அந் தோன்றா தறிவிறந்து நிற்குமாறு னது
வியாபகத்துளடக்இ நிற்
ல் அப்பணைம்த வுப்பேபோலணைர்து ஒப்பச் a

.

உம்பர்பிரானொருவனே

உற்பத்தியாதிசளுக்

குரியனாதற்

இ

க்இல்லை..

கருப்பஞ்சாறு முதலிய சுவைப்பொருளெல்லாம் ஒன்றாகக் கலந்தவழி சரி
யுளகாகிய சுவை இவ்வியல்பிற்றெனப் பிரித்தறிய வாராமைபோல,
2722. (ரக
இறைவனு முயிரின்ச ணங்ஙனங் கலர்தவ்ரி இவ்வியல்பிற்றெனப் பிரி
தீதறிய வாராது ஆனச்தசொருபமாய் நிற்பன் ஆகலான் ௮றிவிறந்து ம்ம்
(67

றல்பற்றி உயிர்தானுஞ் சிவானுபவ மொன்றினுக்கு முரித்தாதற்கு இழு
இ
கடில்லையென்பதாம்.

பல்

ரம்:

தென்றனையர்மல்வோல
சிவனிற்பனென்பது முதலாகச் கூறும
வ்வாதிகளை மேலேமறுக்தவழி அவர் கூறுமாசங்கைகளை முறையேபரிகரி
தீதுச்சித்தாந்தம் வலியுறுத்தற்பொருட்டு,

இங்ஙனம் வெவவேறுவமை

களின் வைத்துக் காட்டி ஒருங்கு கூறியவாறு. மலரடிக்£ழ்வைப்பனெ
னவும், பாதநிழற்டீழ் நிற்கவெனவும், ஏகனாூநின் றிடவெனவும், அரன்ம
லாடிக்ட ிருப்பனெனவுங் கூறிய இந்நான்கு குத்திரங்கட்கும் தம்முட்
பொருள்வேத்றுமை யில்லைப்போலுமென மயங்காமைப்பொருட்டு இறு
திக்கண் ணவற்றைத் தொகுத்தெடுத் துக்கொண்டு சிவரூபமுதலியநான்
காக வகுத்து வைத்துணர்த்தியவாறமாம்.
நின்மலசாக்கிரமுதலிய ஐம்
தவத்தையும் தெரித்துக் கூறியவாறென்றலு மொன்று,
மதங்கத்துட்
கூறப்படுமெமுவகை முத்திகளைவகுத்துச் கூறியதென்றரைப்பாருமுளர்.
இத்தரும்பிச்தனமெனவும் ஆூயெடக்கியெனவும் கலந்தொத்தெனவு மி
யையும். இத்தென்புஜி அன்சாரியையும் இல்லஓருபும் விகாரத்தாற் ரொ
ககன.
அன்லா ஸனழிக்கப்படுத லொப்புமைபற்றி இரும்பின் கறையை
இந்தனமாக வுருவகஞ்செய்தார். அணைந்தெனக் காரியத்தைக் காரண

மேளித்தல் கூட்டுதல்.

ஆ௫யுமெனச் ட்ட வன்
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சிவஞான

விரித்துரைக்க.

சித்தியார்.

கலச்தவழியென்பது

பதி
=

கலந்தெனத்

இரிந்து

A
ij

நின்றது.

அரும்பித்திக்தன
த்தை அனலழிப்பதுபோலென்பதற்கு இவ்வாறுரைக்க

வறியாது விறஇன்மேல் வைத்து உரைப்பாராமுளர்.
விறகை யதித்'
தற்கட்படும் விசேடமின்மையானும், ஏனையபோல உயிரோ டியைபு
டைத்தாதற்குரிய வுவமையின்மையானும், அரும்பித்தெ வொருசொ |
ல்லின்மையானும், அவ்வுரை போலியென்றொழிக.
அல்லதூஉம்,8.
யறுத்துத்தா
பந்தனையை
சீவன்றன்னைப்
இரும்பைச் செய்வதுபோற்
அறுத்தல்

ஒக்கபென

ஆக்குத லி.ரண்டும் இரும்பின்மேல் வைத்டூத மே

மே
ற்கூறிய வாசிரியர்க்கு, ஈண்மெதுவே கருத்தாதலுணர்ந்துகொள்க,
தனை அடக்கியென்பதனே
ளித்துத் தானெல்லாம் வேதிப்பானாகயென்ற
்லாம் உவமை
ஏனையவற்றிற்கெல
பின்,
வேறுவைத்துரைப்
டியையாது
தனித்தனி யெடுத்துக்காட்டி இதுமாத்திரைக் குவமை கூறாமை குன்
றக்கூறலாய் முடியுமென்றொழிக. இவையைந்துசெய்யுளானும் இரண்
டாங்கூற்றிற்கு ௮வ்வமதம் பற்றி நிகமுமாசங்கைகளைப் பரிகரிக்குமுகத
தாற் இத்தாந்தங் கூறப்பட்டது.
(௧௨)

பதினொராஞ் சூத்திர முடிந்தது.

கக
ஆ இருவிருத்தம்-

ஏச...
| ரு

்

பன்னிரண்டாஞ்
[6]

௦9

௦

சூத்திரம். (மய
[a]

6

ஷு

(ஐம்பா 7 ஜிய, 22௦22௧]

இவ்வாறு

முறையே

பத்தாஞ்குத்திரத்தானும்
பாசநீக்கமுஞ்

பதினொராஞ்குத்திரத்தானும்

வெப்பேறுமாய

பயன் பெற்றார்

க்குச் வேன்முத்திரிலைக்க ணிகழுமியல்பு வகுத்துக் கூறுதற்
கெழுந்தது

பன்னிரண்டாஞ்குத்திரம்.

செங்கமலத்தாளிணைகள்சோலொட்டாத்
இரிமலங்களறுத்தீசனேசரொடுஞ்செழிந்திட்

782
- தம்

டங்கவர்தந்திருவேடமாலயங்களெல்லா

மானெனவேதொழுதிறைஞ்சியாடிப்பாடி

யெங்குமியாமொருவர்க்குமெளியோமல்லோ.

|

ன

மியாவர்க்குமேலானோமென்றி௮மாப்பெய்தத்
இங்கண்முடியாரடியாரடி யோமென்று
திரிந்திவெர்வெஞானச்செய்தியுடை யோரே.

|

பன்னிரண்டாஞ்
எ-.து.
ள்போல,

சூத்திரம்.

௨௧௭

பற்றறக் கழிந்த மும்மலங்கள், விளக்கற்றம்பார்ச்கு மிரு

அறிவற்றம்

பார்த்து

நிற்பனவாகலான்,
தணையாகிய

பரிகரித்தலும், பரிகரித்தற்குத்

யஞ்சிப்

அவற்றை

பயி

மெய்யன்பரொடு

திரு வடத்சையுஞ் இவால
றலும், பயிற்சி நிலைபெறும்படி அவரது
யத்தையும் ௮ரனெனக் கண்டு வழிபடு தஓுமூடையராய்,இப்பேறு பெற

மாட்டாரது சிறுமையும் பெற்றாரது பெருமையும்
வாழ்தல், சீவன்முத்தர்க்குரிய வியல்பென்பதாம்.

ரோக்கிக் கணித்து

படு
பசலை
ஜவக

ஓட்டாவென்னும் பெயசெச்சமறை ஏதுப்பெயர் கொண்டு மூடி.
ந்தது. இச்செய்யுள் முகனூல் பன்னிரண்டாஞ் சூச்திரம்போல முக் (2 /
(௧)
க.
| கூற்றதாமாறு கண்டுகொள்க.
ஈசனுக்கன்பில்லாரடியவாக்கன் பில்லா

|

ரெவ்வுயிர்க்குமன்பில்லார்தமக்குமன்பில்லார
ற்
ளை
மிணங்கி
ணங்க
பேசுவதென்னறிவிலாப்பிநா
பிறப்பினினுமிறப்பினினும்பிணங்கிவெ

ve

விடுநீ

%

யாசையொடுமரனடியாரடியாரையடைநஇிட்
டவர்கருமமுன்கருமமாகச்செய்து

" கூசிமொழிந்தருண்ஞானக்குதியினின்௮ு
கும்பிட்டதெதட்டமிட்கெகூத்தாடித்திரியே.
எ-.து. கழிகாமத்தராயினார்க்கு, அத்தொடர்புடையாரதிணக்கம்
அ௮க்சாமப்பைங்கூழை வளர்க்கு நீராதல்பற்றி ௮தன்சட் கழிபேருவகை

|

யும், அல்லாரதிணக்கம் அதனைப் பாறச்செய்யுங் களையாதல்பற்றி அத
ன்கண் வெறுப்புமிகுதியும், உளவாமாறுபோல, மாறாத இவானுபவ

மருவிச்கொண்டு

ப்பை
கிடப்ப
பட:
சலக

அரன்மலரடி.க்£ ழிருக்கப்பெற்றார்க்கு, அதனை வளர்

க்கு நீர்மையராயெவத்

தொடர்புடையாரோ டிணங்குதற்கண்

உவகை

கடட“.
ளி

மிகுதியும், அதனைக் கெடுக்கு நீர்மையராயெ பிறரோடிணங்குதற்கண்
வெறுப்புமிகுதியம், இயல்பா னுளவாமென்பதாம்.
விதிமுகத்தாற் கூறினார்,
21 மருக்துமாமாறுபோலச்

காமுகனாவானொருவன்
Tp

hE

Fer OY

டுண்ணப்படும்

சாதனமுமாமா றணர்த்துதற்கு,

மமத்தற்கு மிஃதொக்கும்.
ம

சுவைப்பொருட்

௨௮

வ்
வலை
கவி

ப,

பால்

மூன் வருவன]

ஒருவனிதையிட தில
poe

5,

|| ௨௧ ௮

சிவஞான

சன்புடையனென்பது,

'ற்றியே

சக்தியார்.

அவளொக்கலைக்

தெளியப்படும்;

அதுபோல

|

கண்டுழி

நிகழுமன்பினளவுப

ஈசனுக்கன்புடைமை

௮வனடிய

வரைச் கண்டுழி நிகமுமன்பினளவுபற்றியே. தெளியப்படுமாகலான், அடி
'யவர்க்கன்பில்வழ்தி ஈசனுக்கன்புடையார்போலொழுகுதல் காடகமாத்தி
: ரையே பிறிதில்லையென்பார், அடியவர்ச்கன்பில்லாரீசனுக்கன
பில்லர் ரெ
| ன்றும், எவ்வுயிர்க்கண்ணுமுளனாகய வீசனிடத்து அன்புடையார்க்கே
அத்தொடர்புபற்றி எவ்வுயிர்க்கு மன்புடையராதல் கூடுமென்பார், ஈ௪

ஜஜ

| னுக்கன்பில்லா ரெவ்வயிர்க்கு மன்பில்லாரென்றும்,

இவ்விடங்களிலன

பில்லாதார் தம்முயிர்க்குறுதி செய்தகொள்ளுவாரல்லரென்பார்,
குமன் பில்லாரென்றுங்

என்புழித்

ரது

இதனெதிர்மழைமுகத்தால்

பெருமையுங் கண்டுகொள்க.

| ஓக் தற்போத

மூனைத்துநின்று

ஞானச் குறியினென்றார்,
நிகழவது,

கும்பிடுதஓம்

| யி னிகழு மெய்ப்பாடு,

தமக

கூறினர். . “அன்பிலா ரெல்லாம் தமக்குரியர்?”

தம்மென்றது உடம்பை நோக்க்யொகலின்,

| மூரணாமையழிக.

|

அவர்கரும
செய்யிற

௮ஃதீண்டைக்கு

அடியவர்க்கன்புடையா

முன்கருமமாகச்

செய்த

குற்றமாமென்பார்,

அருண்

கூசுதல் அவருயர்வும் தன்னிழிபும் ரோக்இி

தட்டமிடுதலுங் கூத்தாடுசலும்

உவகையிகுதி

இதனானே இரண்டாங்கறு தெரித்துணர்த்தப்

| பட்டது. முதற்கூறு செங்கமலத்தாளிணைகள் சேரலொட்டாத் திரிமல
ங்களென
ஆண்டே யுடம்பொடு புணர்த்தோதி வலியுறுத்தமையின்,

வேறு கூறிற்றிலர்,

(6)

த

அட
றியயாக்கையாக்கி
யங்கங்கேயுயிக்குயிராயறிவுகொடுத்கருளாற
செறிகலினாற்றிருவேடஞ்சவனுருவேயாகுஞ் ;
சிவோகம்பாவிக்குமத்தாற்சிவனுமாவர்
0
குமியதனாலிதயக்ேகக
கட்
/ lea:

1

தொன்ம
க்க
Fe
நெறியதனாற்வெமேயாய்நின்றிவெரென்று
னேசக்காற்றொழுஇடுநீபாசத்தார்விடவே.
எ-து, வேடத்தானும் பாவனையானுஞ் செயலானுக் தன்மையா
திருவேடமூடைய மெய்யன்பர் சிவமேயாதல் 'செளியக்டெத்த

னு
பப்ப அதுபற்றி யவரை அரனெனவே தேறி வழிபடுக, ஏனைய
S| -ப்பற்றுடையாரது பற்று விட்டொழிதற்பொருட்டென்பதாம்.

படர
சட
ல
A
SNவம பத்த
I தல்ல

வல் ரன

ர

ததத

டார.
்

ததத

|

பன்னிரண்டாஞ்

சூத்திரம்.

௨௧௯

2

திலமாதல் தெளிந்துகோடற்கு வேடமுதலியவற்று ளொல்றேய
மையுமென்பார், சிவமாதலை யவற்றோடு தனித்தனி கூட்டிக் கூறினர்.
அவ்வேடமுூடையாரென் றெடுத்துக்கொண் டுரைக்க,
பாசச்தார்
ஆகுபெயர்.
(௩)

இருக்கோயிலுள்ளிருக்குக்திருமேனிதன்னைச்
சிவனெனவேகண்டவர்க்குச்சிவனுறைவனஙகே
யுருக்கோலிமந்திரத்தாலெனகினையுமவர்க்கு
முளனெங்குமிலனிங்குமுளனென்பார்க்கும்

விருப்பாயவடி வாகியிந்தனக்தினெரிபோன்
மந்திரத்தின்வந்துக்துமிகுஞ் சரபிக்கெங்கு
முருக்காணவொண்ணாதபான்முலைப்பால்விம்மி

|

. யொழுகுவதுபோல்வெளிப்பட்டருளுவனன்பர்க்கே.

எ-து. பகுத்துணர்தலின்றிச் செலிங்கமுதலிய தருமேனியே
சிவமெனக் கண்டு வழிபடுஞ் சரியையாளர்க்குச் சிவன் ஆண்டு வெளிப் |'|
படா துநின்று அருள் செய்வன். அருவப்பொரு
“
ளாஒய சிவன் ஈசானாதி |
மந்திரங்களாற்
கருதி
சிவலிங்கமுதலிய திருவுருக் கோலினானெனக்
மந்திரநியாசத்தால் வழிபடுங் கிரியையாளர்க்கும், யோளுள்ளமெங்
கணு மில்லமாக வாழுஞ் சிவன் இத்திருமேனியிலமிருந்து பூசைகொ
ண்டருளுவனெனச் : கருதிச் சாச்தியமந்திரங்களால் வழிபடும் யோட

| ட்கும்,

கடைந்தவறித்

தோன

அமெரியுங்

கறந்தவழித் தோன்றும்

பா

- இம்போல் அவ்வமந்திரங்களா லவரவர் விரும்பிய வடிவாய் அத்திருமே
- ணிகளில் அப்போதப்போத தோன் றிநின்று அருள்செய்வன். அவர்போ
லேகதேசமாய்க் குறித்தலின்றி அன்புமாத்திரையா னாண்டு வழிபடு
- ஞாணிகட்கு, கன்றை நினைந்த புனிற்றாவின் முலைப்பால்போல், கருணை |
மிகுதியால் அவ்வன்பே தானாய் எப்போது மாண்டு வெளிப்டட்டுநின்று
அருள்செய்வன்; ஆகலான் ௮ஃதறிந்து வழிபடுகவென்பதாம்.
|
ஆஅ கலானஃதறிந்து வறிபடுகவென்பத குறிப்பெச்சம்.
அங்கே
| யென்பது யாண்டுஞ் சென றியையும். மக்திரத்தா EU
லிமாறுக.

கோலியென்பது

பெயர்,

உளன்

உள்ளம்.

இலனென்ப துர॥

ல்இல்லெனு மிடப்பெயாடியாகப் பிறந்த ட்ிவினைும் ம். இங்குமெ
a

|

சந GY

ல்

டப

ர தழ
‘|
rg

த்த

TEL
சிவஞான

சித்தியார்.

ரான்:
?6

ப ன்னுமும்மை இறந்தது தழீஇயிற்று. அன்பர்க்கு விம்மி யொழுகுவத
போலெனவே யோதகட்குக் கறக்கவொழுகும் பால்போலென்பது பெற
ப்பட்டது.
அன்பரென்றது ஈண்டு ஞானிகண்மேற்று, “அன்ப ரொடு
மரீஇ? என்புழிப்போல. திருவேடஞ் சிவனெனத் தெளியுமாறு தொழ
ப்படுவாரது கருத்துவகைபற்றிக் கூறினார், சிவாலயத்தைச் சிவனெனத்
தெளியுமாறு தொழுவாரது கருத்துவகைபற்றிக் கூரினாரெனவுணர்க,

ப்தி

ஞா னயோ்சக்கரியாசரியைநாலு

நாதன்றன்பணிஞானிநாலினுக்குமுரிய
னஹானமிலாயோகமுகன்மூன்றினுக்குமுரியன்
யோகிகிரியாவான்ரானொண்கிரியையாதி
யானவிரண்டினுக்குரியன்சரியையினினின்றே

னச்சரியைக் கேயுரியனாகலினாலியார்க்கு
மீனமிலாஞானகுருவேகுருவுமிவனே
யீசனிவன்ருனென்றுமிறைஞ்சியேச்தே.

்

எ-.து, மேலைச் செய்யுளிற் கூறிய கால்வகைக்கருத்தும் அவரவ
ர்மாத்திரைக்கே யுரித்தாயிருக்கச் சரியையாளரைப்போல ஞானி வறி
। படுத லெற்றுக்கெனின்-—ாஓபாதத்தி னிகமுங் இரியையெல்லாங் சத்
தாவின துண்மைப்பணியாகலால்,

த்த குருவினுபகாரத்தைக்
ய்தலே கடப்பாடென்பது

உலகன் மருவாதவின்பக்கள்

கருதி நால்வகைத்
உட்டொழில்

வை

தொழிலும் ஞானி செ

செய்வார் புறத்தொழறிற்கு முரி

யரென்னு முறைபற்றியும், ஏனையோர் தத்தம் தொழிற்கேயுரியரென்
பது புறத்தொழில் செய்வார் உட்டொழிற் குரியரல்லரென்னு முறை
பற்றியு முணர்ந்துகொள்ளப்படுவன.
இனி யந்நால்வகைப் பாதத்தினி
ற்கு மாணாக்கர்க்கு ஆசிரியன்மார் உபதேசித்தற்கட்படு முரிமையும் இவ்
வாறே வைத்துணர்ந்து, எல்லார்க்குமுபதே௫த்தற்குரிய ஞானகுருவே

தலையாய

குருவென்றும்,

ஈண்டுக்

கூறிய

தாபரசங்கமங்களும்... இக்கு

ருவடி.வின் வேறல்லவென்றும் தேறி, அவ்விரண்டினும் வழிபகெவென்
பதாம்.

மேற்கூறிய கால்வசைச் கருத்துக்கு மூரியராவாரைக் கூறுவார்,
[சவத்ையுள்ளடச்்கம் ஞானமுதலியவற்றை யுடையாரது இயல்பி

2000
ம்

“ஓ

ன்

ல்

பன்னிரு

சூத்திரம்.

௨௨௧
ட.

வூ

ன்மேல் வைத்துக் கூறினார். சொற்பல்காது மாட்டேற்றின்மேல்வை
தீதுணர்க்துகோடற்பொருட்டு, ஆகலினாலிறைஞ்சியேத்தேயென்பதனை
யும் ஈண்டுடன் கூறினர். இருவேட மாலயங்களெல்லா மரனெனவே

தொழுதிறைஞ்சுதற்கட்படும் “விசேடங்
பழி! )வனென்பது

கூறியவாறு.

ஈசனிவனென்

பகுதிப்பொருள் '“விகுதி. ஈண்டு ஈசனென்றக இரு

க்கோயிலுள்ளிரு க்குக் திருமேனியை.
என றமென்னு
மும்மையை
எதிரது தழீஇயிந்ராக்கித் இருவேடமுமிவனேயென் .மிறைஞசியேத்
தெனவு முரைத்துக்கொள்க.
இவைஞூன்று செய்யுளானும் மூன்றாங்
கூறு தெரித்துணர்த்தி

வலியுறுத்தப்பட்டஅ.

(௫)

தீ.

மந்திரக்கான்மருந்துகளால்வாய்த்தவியோகக்கான்
மணியிரதகுளிகையினான்மற்றுமற்றுந்

தற்திரத்தேசொன்னமுறைசெய்யவேத
சகலகலைஞானங்கடிரிகாலஞான
மந்தமிலாவணிமா ஞானங்களெல்லா
மடைர்திடுமாசானருளாலடிசோஞானம்
வந்திமெற்றொன்றா.௮ம்வாராதாகு
மற்றவையுமவனஞுளான்மருவுமன்றே.
எது.
பதும் மல
பப்பி ஆசிரியனையின் றியுமமையும்,
திருவடி
ஞானம் ஒருலாற்றன மா
ாசிரியனையின் றியமையாது; ஆகலால்
துள் னிவன்றானென்று மிறைஞ்சியேத்தென்பதாம்.

ஆ கலாலிவனேயீச

னிவன்றானென்று

மிதைஞ்சியேத்தென்ப து

ட
அவ்வாறேத்துதற்குரிய பெருமை கூறியவாறு, மற்ற
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