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திருமேணி-பிரகாசமான

திருமேனியும்,-

மேவு
உமிழ் தானம்--முகத்தினின்று பொழிகின்ற மதசலமும்,--மிக.
இயானிக்கும்
களி-யிக்க அனச்தமும்,-ஆர--பொருச்த,--வரும்- அடி
யவர்முன் எழுகதருளிவரும்,--யானை

கழல் -யானைமுூகத்தராதிய விசா
யகமூர்ததிமினத தருவடிகளை,-சாளும் மறலாமல்-எப்பொழு
தும் மற

வாமல்,--அளி ஆளும் மலர்

அடியார்கள்

தூம்

உளமான--வண்டுகள்

ஆளுஇன்ற மலர்களை2 தூவி வழிபமிகன் ற அடியவரது
லெளியாகும்-அஞ்ஞானமாதிய

வலிதாய

வினைகூட

இருள்

நினையா-கொடிய

நீங்கி

உள்ளமானவை,

ஞோானப்பிரகாசமாகும,-—

வினைப்பகுதிகள்

சேர நினையா.

தறிப்பு.-1. ஓளியான திருமேனி-ஞானப்பிரகாசமான
2.

தானம-மதம்.

ஞானசத்தி

இரியாசத்திகளைக்

திருமேனி,

குறிக்கும்.

யானை

ர
த
உறுப்பு
மையில், முகத்திலுள்ள இருமதமே ஞானசத்இ
'இரியாசத்தி எனக கொள்ளப்பட்டன. விசாயகச்சடவளது வடிவம் ஞான
இரு
அச்சத்திகளே
வடிவமாதலின்,
சத்தி இரியாசத்திகளாலாகிய
மதமு£மாம்.

3.

களி-அனத்தம்.

கஸ்
ட

மிகமேவசளி-பரிபூரணானச்தம்.

விசாயகக்கடவுள் அதக்கிரகிக்கும பொருட்டுக் குருவடிவாய் எழுந்
தருளிவருமபொழு
அ, ஞானமும் ஆனர்தமும பொருந்திய சொளருபியாய்
வருவா. ஞானமும் ஆனர்தமும பரமசிவனது சொருபலக்கணங்களாம்.
4. கழல்-இரண்ட திருவடிகள். அலை
ஞானசத்தி
திரியாசக்தி
வடிவினலாம்.
ஞானசத்தி மலத்தை நீக்கி ஞானத்தைக்
கொடுக்கும்,
கிரியாச த்தி வினையை £க்கும், இவையே இசசத்திகளின் வியாபாரமாம்,

ர

படட

ட

ட அறும்

உட லர்ஷிரு
ப மட பரக
இ

ரு, ஷவர் 8௯

ப்

I

2. ஏன் ப
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த

௫

!

மக.

பஷ

போதுவதிகாரம். ச்ட் இடம்,

ஞ்

ட்

இதி

ப்

90 வலிதாய் வினை. உது
டல்ள தடஅ தள் சோக்கா சது
வினை லெர்து சீராகும். அருள் ௦பெற்றபின் ஐஉதிக்கும் ௫நானத்தால் “ஆகா '
மியவீனை

ஏ௱மாட்டாது.

ட்

A

ட

6. இர் நாலால் வரும் பயன் மலநீக்கமும் சிவப்பேறுமாகலின், அவை
இடையூறொழிகச்து சித்தியாகும் பொருட்டுக் காத்தருளும்படி விகாயக
வணக்கஞ்

செய்துகொண்டபடியாம்,

போமீப்பு --ஞானானக்த

சொரூபியாதிய விசாயகக்கடவள்

தம்மை

வழிபடும் அடியவர்களுக்குக் தமது இரியாசத்தியிஸஞ்ல்
வினையை நீக்கி,
ஞானசத்தியனால்
ஆணலவமலத்கை
ஒழித்து,
ஞானப்பிரகாசத்கை
உண்டாக்கியருளுவர்.
ணன்.

அண்ணனை

பொதுவதிகாரம்.
பாயிரம்.
1. மஙகலலாழ்த்து,

ய

2, ந.தலியபொருள்,

(7)

3. கேட்போரும

பயனும்,

4. நுல்வழியும் பெயரும்,
9. அவையடக்கம்,

(8- 10).

(11).

(12.

1. மங்கலவாழ்த்து.
நடராஜர்.

1.

ஓங்கொளியா

யமுண்ஞான

யுலகமெலா

மளித

மூர்த்தி யாக்

சருளு

முூமையம்மை

குர ணத

தேங்கமழு மலரிதழி திங்கள் கங்கை
திகழரவம் வளர்சடைமேற்

சேர

வைத்து

நீங்கலரும் பவத்தொடர்ச்சி நீங்க மன்று
ணின் நிமையோர் அதிசெய்ய நிருத்தஞ் செய்யும்
பூங்கமல மலா ததாளகள்

சர த்தின் மேலும்

பு்தியிலு முறவணங்கிப் போற்றல் செய்வாம்.

பக வக்

க.

டி

த

ஓங்கு

ஒளியாய்-மிகுந்த

ர

த்

பாயிரம்.

உலகம

எலாம்

அளித்தருளும்

உமை

=

|

அம்மை

2

காண-பிரபஞ்சத்தை

யெல்லாம் ஈன றருளிய
உமாதேவியார்
காண
தேம்ச் கமழும் மலர்
இதழி திங்கள் கங்கை இகழ் அரவம் வளர் சடைமேல் சேர வைத்து -.

மணம் வீசுகின்ற விரிச்தகொன்றை மாலையினையும் சந்திரனையும் கங்கை
யையும் விளங்குகின்ற பாம்பினையும் நீண்ட சடையின்மேற் பொருந்த
வைத்து, நீங்கல் அரும் பவத் தொடர்ச்சி
8ீங்க-நீங்குசற்சரிய பிற
வித்தொடர்சரி மீங்கும்படி,--மன்றுள் கின்று இமையோர் அ திசெய்ய
நிருத்தம்செய்யும்-சிற்றம்பலத்
துள்ளே நின்று தேவர்கள் துதிசெய்யத்
இருஈடனஞ் செய்தருளும் ஈடராஜப்பெருமான
து, பூங்கமல மலர்த்
தாள்கள்-பொலிவினையுடைய தாமரைமலர்போன் த திருவடிசள்,-9த்

தினமேலும் புந்தியிலும் உற வணங்பெபோ
றல் செய்வாம்-எம்முடைய
சிரசின் மேலும் அறிவிலும் பொருக்க யாம் வணங்கக் துதிப்பாம்.
துறிப்பு--சலசத்தியின் சொரூபம் ஞானம். அர்த ஞானம் சுயம்
பிரகாசமாயிருக்கும், அதுவே பராசத்தி எனப்படும், ஈடராஜப்பெருமான்
அ௮ச்சிவஈ.த தியின் சொரூபமாெ பேரொளியாய் வீளங்குவதால், “ஓங்
கொணஸ்ியாய்''

என்றார்.

போமிப்பு.--பேசொளியாய், திருவருளே வடிவமாகக் கொண்டு,
சடையிஃல
கொன்றைமாலை
முதலியன அணீந்து, ஆன்மாக்களின்
பிறவித் துயர் நீங்கும்பொருட்செ சிற்றமபலத்தின்கண்ணே
கடனஞ்
செய்யும் ஈடராஜப்பெருமானது
திருவடிகளை எம்முடைய இரசிலும
அறிவிலும் பொருர் தும்படி வணங்குலாம்.
சுவகாமீயம்மையார்.

2A

பரந்தபரா

பரையாதி

பரஞானங்

பான

இரியைபர

இச்சை

போக

ரூபம்

தருங்கருணை யுருவாகி விசுத்தா சுத்தத்
தனுகரண புவனபோ கங்க டாங்க
விரி்தவுபா கானங்கண் மேவி யொன்றாய்
விமலமா

தரந்தைகெட

பைந்தொழிற்கும்

வித்தாய்

ட: 2௦01) மன் று ளாடல்

காணு

மன்னை யருட் பாதமலா் சென்னி

(பதவுரை.

பரர்த பராபரை ஆகி

இரியை-வ..பசமான

மேலான

வேரல்,
ஞாலத

க

ஐ...

த்

Ean

வைப்பாம்.

பரனது இசசை

பரஞானம்

பராசச்தி திரோசானசத்தி பரமசிவனு

இ

போதுவதிகாரரம்.

டைய இசசாசத்தி மேலான ஞானசக்தி இரியாசத்தி என நின்று பர
போகளுபம் தரும் கருணை உருவாகி-அன் மாக்களுக்கு மேலான சுகபோக
ரூபத்தைக்
கொடுச்தருளும்
கருணைஒடிவாகி,-விசுக்த
அசுத்த தனு
“கரண புவனபோகங்கள் தாக்க-௪ச்த அசுத்தங்களான தனு கரணபுவன

போகங்களைதீ தரித்தர்கு,விரிக்க உபாசானங்கள் மேவி-விரிக்தமுதற
காரணங்களாதிய
வீசுது படர்தல் மான் என்னும்
மூன்றையும் பொ
ருக்தி-ஒன்
ரூய்- இங்ஙனம் பலபடவா கதியும் 5 ஒன் ஜேயாய்,-- விமல
மாய்-நீன்மலமாய்,-ஐக்தொமிர்கும் வித்தாய்-பரமவெனது ஐந்தொழி
லுக்குர் தானே

காரணமாய்
- ஞாலத்து அரர்தை கெட -உலகத்தஅள்ள
பிறவித்
தன் பம் ஒழியும்படி,--மணி மன்றுள் ஆடல் காணும்

உயிர்களத

அனனை-பொன்னம்பலத்திலே
னத்தைக்

ஈடராஜப்பெருமான்

செய்யும் திருகட

சண்டருளுகன் ற சிவசாமியமமையா
1 து -—அருள் பாத மலர்

சென்னி வைப்பாம்-அருளாஇய திருடித்தாமரை
மேல் வைத்து யாம் வணங்குவாம்.
தறிப்பு 11

பரச்சபராபரை-பராசத்தியும்

வியாபகமாயுள்ள தாசையரல்

“பரந்த

ப ரமகிவம்போல

பராபரை”

ஆனமாக்களுக்கு அணுக்காகஞ் செய்து

மலர்களைச் சென்னி

என்றார்.

எங்கும்

பக்குவமான

பராசத பி.

2: ஆதி-அண மலம் பக்குலமாகும்படி
போக த்தைக்
அதிசத்தி. இது திரோதான சத்தி என வுமபமெ,
3. பானது இச்சை-இச்சாசச்தியாவுது

கொடுப்பது

௨ பிர்களுக்கு

மலத்தை

நீக்கிச் சிவானுபவம் தரும்பொருட்டுப் பரமசிவம் கொண்ட கருணையாம்.
4.

பரஞானம்-

பொருட்டுச்

மலத்தை

செய்யவேண்டிய

5. கரியை
உண்டாககுஞு

நிக்திச

வொணறரபவக்தைப்

உபாய வோன்

கன்மத்துக்கடாக

பெறும்

ணம் 2 அறியுஞ் சக்தி,

அனமாக்சராரக்குத்

தேகாதிகளை

சத்தி.

|

0, பரபோகரூபம்தரும்மலம் பரிபாகமான
காலத்தில் ஆன்மாக்
களை ஆனர்தசொருபியான சிலத்துடன் சன்னைட்போல வேறறநிற்கப்
பண்ணுதலால். ''பரபோகளுபக்கரும்'' என்றார்.
பட.

இத

ம்
து
தத்

வித

சுக்குத் சறகரண

ரி தானங்கள் சுத்த

*

ப

மாயை,

ப.

ஜனவ

xx

அசுத்தமாயை.
கிருதமாயை.

அ௮சுதக

ஞானம், நரியை

என்னும்

ங்கடரங்க

விரிர்சவுபா

விந்து.

விர்து-சுத்த

காரணம் மோதினி,

தனுவா தகளுக்குக்

8. ஒன்றாய்--௭ஒ௨௪ஈ2இ ஒன்றே

போக

காரணம

சுத்தாசுத்த தனு இகளுக்குக்

எத்த “ழு

இஈசை,

புவன

திகளுக்குக்

0

மோதினி-

காரணம் மான.

மான-பிர

சாரியவேறுபாட்டால்

ஐவகை

பரை, அத;

சக்இகளாயம்,

ஈசாணி,

பாயிரம்,

9

பூரணி, ஆர்த்தி, வாமை, மூர்த்தி என்னும் ஐலகைல் சத்இிகளாயும்,

௩௮௯

மூவகைச சத் இகளாயும்
என்னும்
உரோதயிக்திரி
ஆரிணி, செரி,
நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி,
சாந்தியநிகை என்னும் ஜவ
கைச சத்திகளாயும், வாமை.
சேட்டை, இபரெ௫க்திரி. காளி, சலவி
கரணி, பலவிகரணி, பலப்பிரமதணி,
சர்வத
ன்
என்னும அட்ட

ண
&ஃ

சத்திகளாயும, பாவாகீசுவரி, அடாரவா£சுவரி. மனோன்மனி, மசேசை,
உமை, இலக்குமி, சரஸ்வதி என எழுவகைச சிவ பேசங்கட்கும்முறையே
எழுவகைச சத்திகளாயும்,
உன்மணை,
சமனை
முதலிய கலைசளாயும்.

ஷர்ட்.

இண்.
கடச
ஆட்ட

இ௫சில௫ ச கஇியேசிவகாமியம்மை

நிற்கும்.

இன்னும் பலவேறுவகைப்பட்டு
உயார் எனப்பட்ட௮.

போமிீப்பு.--பரை அதி இச்சை ஞானம் சரியை என

நின்று. ஆண்

மாக்களுக்குப் பாபோக
ரூபத்தைக் கொடுக்சருளும் இருவருளே இரு
2
கொண்டு. விந்து மோட௫னி மான் என்னும் மாயைகளைப்
அதிக
ம. மேனியாகக்
ய் பொருந்திக் காரியப்படுத்தி, இவ்வாறெல்லாமாகியும் தான் ஒன் ரேயாய்,
ல
ட
கவத் பரமசிவனது
்
ட்
௮ல்மலமாயைகளிற் பொருந்தாது
சுத்தமாய்,
பஞ்சஇருத்தி
யங்களுக்குக் தானே காரணமாய்,
உலகத்துள்ள உயிர்களது பிறவித்
் துன்பம் ஒழியும்படி. பொன்னம்பலத்திலே அனக்கு நிருத்சஞ் செய்
அ திருகடனத்தைக் கண்டருளுகன் ற சிவ
i- தருளும் ஈடராஜப்பெருமான
ப
ச் காமியம்மையாரஅ இருவருள் வடிவான
இருவடிக்
தாமரைமலர்களை ௪
. சிரசின்மேல் வைக்கு வ
௫.

க

ச

ச

௬

(0

e

விநாயகக்கடவுன்.

7

{

5:

்

நலந்தரனூ

லி

உண்ணாமை

ழ்

இலங்குமிரு

௯

ல்

யிடையூறு

குழையருகு

யிணைவேல்க

்ச

பயில்

ட்

லீருர்தமிழீன் செய்யட் கூற்ற
நலியாமை

பொரு

கருதி

அவரி

ளிகம்ந்தகயற்

சித றி

கண் ண்ட் ராடு மிறைவன்

சa

டச்

கலக கதருள

வருமானை

கடமருவி
ட்டு

அலர்க் தும

முகக்கான

யெனநிலவு

மும்மைக

ச

சணபதியி வம் ப்

கரமுணிவா பரவவள ர் கமல
4

மனைய திரு வடியிணை க ணினை கல

செய்வாம்.
ந

(பதவுரை.) நூல் ஈலம் தரல்-ஓதியுணரவார்க்கு இச்தூல் ஈன்மை
பயத்தலையும்,--இரும் தமிழின் செய்யுள் குற்றம் ஈண்ணாமை-பெருமை
பொரும்
திய தமிழிற்சொல்லப்பட்ட செய்யுட்குற்றம ஈணுகாமையையும்,ஈலியாமை--இடையூறு

இடையூறு

நரசிலி பல்வ.
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செய்யாமையையும்,--

துயர்

வர்து
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போதுவதிகாரம்.

கருதி மீனை௮;--இலஙகும் இருகுழை அருகுபொரு து-விளங்குகன் ற

இரண்டு
ASM

காதளவுஞ சென்று
போராடி-வரி சிதறி இணைவேல்கள்
AE இகழந்த- வரிகள் பரர்து இரண்டு வேல்களைப் பழித்க,-கயல் கண்ணி
யொடும் இறைவன் சுலந்து அருளலரும் ஆனைமுகத்தான் கயற்கண்ணி
(2482
சம் யாகிய

உமையம்மையோடும் இறைவன் கூடியருள அவதரித்த யானை
மூகவரும்,--மும்மைக் கடம அருவி என நிலவு கணபதியின் -மும்மதங்
களும் அருவிபோல, விளங்கப்பெற்ற கணத்தலைவருமாயெ
லிசாயகரு
டைய
அருளால் அலர்ச் த மதுகரம் முனிவர் பரவ வளர்-அருளால்
மலாநது வண்டுசளாகிய இருடிகள் துதிக்க வளர்நின்
ற, கமலம் அனைய
திருவடி
இணைகள்
நினைதல்
செய்வாம்தாமரைப்
பூவையொத்த
திரு ௩...
ஒரரற்தகி
A
வடிகள் இரண்டையும் இயானிப்பாம்.
}
க்
கு

தறிப்பு.--1. இருர்தமிமின் செய்யுட்குற்றம்-எழுத்து,சொல், பொ %
ருள், யாப்பு, அலங்காரம் என்னும்இலக்சணங்கள்பற்றிவருங்குற்றங்கள்.
2. இணைவேல்கள்-கண்களின் கொடுமை குறித்துநின்ற உலமானம்,

தவச

3. அருளால் அலர்ந்து வளர்

சர்க்
கில
த்தின்
கழிவ
கினி
க்்

கமலமனைய

திருவடி என

முடிக்க.
4

7s

கொடுத்தலையும்,

ஈற்பயன்

டடிப்பார்க்கு

போமிப்பு.--இர்நூல்

கருதி விரா

கண்ணாமையையுங
இடையூறு
2
பற்றுமையையும,
குற்றம்
யகக் கடவளுடைய திருவடிகளை வணங்குவாம்.
ண

மநகக்கடவுன்.
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வளங்லவு

கூலவமர

சதிபதியாய்

நீல

வு
-

மயிலேறி வருமீச

னருண்ஞான

மதலை

அள வில்பல கலையங்க மாரணங்க ரூணர்ந்த
வகத்தியனுக் கொத்துரைக்கு மண்ணல்விற லெண்ணா
.
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செய்வாம்.
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ம சாடும்
துமை. வளம்நிலவு குல அமரர் ௮இபதியாய்-மாட்சிமைவிளங்கு
இன்ற கூட்டமாதிய தேவாகளுக்குச்
சேனாபதியாய்-—-மீலமயில் ஏறி
வரும் ஈசன் அருள் ரானமதலை-நீலகி உத்தையுடைய மயில்வாகனத்தின்
மேலேறி வருகின்ற சிவபிரான் அருளிய ஞானவடிவான புத்திரனும்,-அளவில் பலகலை அங்கம் ஆரணங்கள் உணர்ர்த அகத்தியனுக்கு ஓத்து
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ரடி.யிணைகள்
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பாயிரம்.
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உரைக்கும் அண்ணல்-அளவிறந்க
பல நூல்களையும் அறங்கங்களையும
நான்கு வேதங்களையும் அறிந்கஅக ததியமகாமுனிவனுக்கு வேத க்இினுட்
பொருளை உபதேரசிக்குர் தலைவருமாகிய விரல் எண்ணா உளம் மருவு
சூரன் உரம-பிறருடைய
யுடைய

குரனுடைய

துனபழும்,-

வலியை ஒருபொருளாக

மார்பும--என

௮

எண்ணாத

ஊாக்கத்தை

இடெபை-எனனுடைய

ஓங்கல் - இரவஞ்சஇரியுமாகிய

இலை

பிறவித்

மூன றும்

ஒனறு

ஒளி இகழ்
இரண்டு கூறுபட--ஒங்லொன்று
இரண்டு
கூறுபடுப படி,
வேல் உசக்க- ஒளிவிளங்கிய வேலை விரும்பிச் செலுத்திய குறமகள்
தன் களபமலி மணி முலைகள் கலந்த-குறமகளான
வள்விசாயகியாரு
டைய

களபசசாந்து

கர்சன் மலர் அடி
கி

ச

உறா

சந. தாமரை

மலாபோலு

தறிப்பு.-1.
பிரணவத்தை
என்பது.

2

அழகிய

சிரசை
இ

ள்

நீலமயில்

-மக்இரம்.

சோதிடம்

ஸ்சனங்களைக்

கூடியருளின
--

செய்லாம-முருசுச்சடஉளுடைய

திருவடிகள்

ஜ்

இரணடையும

ட

க

கிப்

7

ச தப்பாம,

ஏறிவரும் நீலமயில் பிரணவ சொளுபம,

எழுந்கருளியிருக்கும்

2. அங்கம்
நிருத்தம்,

செறிந்த.

இணைகள்

ப்டமாகச்

வியாகரணம்,

என்னாம்

கொண்ட

நிகண்டு,

ஆறும் வேதங்களுக்கு

போமிப்பு:--முருகக்கடவள்

பெருமான்

சர்தோபிசிதம,

அஙகமாம,

தேலர்சளுக்குச

சேனாபதி,

ஞான

மதலை. அகத்தியருக்கு வேசக்தினுட் பொருளை
உபதேசித்த குரவன்,
சூரனைச் சங்கரித்தவர். வள்ளிசாயஇயாருக்கு அநுச்கரகஞ் செய்தவர்
அவரது திருவடிகள் இரண்டினையுஞ் சிர நிப்பா
ம.

சந்தானதரவர்.
9.

தேவர்பிரான்

வளர்கயிலைக்

காவல் பூண்ட

இருகக்தி யவாகணததொர்

செல்வா

»
பாரிற்

பாவிய௪த் தியஞான தரிசனிக ளடிசேர்
பரஞ்சோதி மாமுனிகள் பதியா வெண்ணெய்
மேவியசார

மெய்கண்ட

விரவுபுக
தாவிலருண்
்

மறைஞான

சந்தானத்

திறலார்

மாரு;

மருணரந்தி விறலார் செல்வத்
்

சம்பந்த

தெமையரளும்

3

ரிவரிச்
௫

தன்மை

ல

ன

யொர்.

(பதவுரை.)
தேவர்பிரான் வளர் கயிலை காவல்பூண்ட திருஈந் தி
தேவர்களுக்குச் கர்த்தாவாயெ சீகண்ட
பரமேசுரன்
விற்றிராக்கின்ற

ட

போதவதிகாரம்.

கயிலைமலையைக் காவல்செய்கின்ந ஸ்ரீ நந்திபெருமான்,--அவர்கணதது
ஓர்செல்லர் -அலருடைய கூட்டக்திற சேர்ம்த ஒரு செல்வரான எனற
குமார முனிவர்
— பாரில் பாவிய சத்தியஞானதரிசணிகள்
இந்தப் பூமி
்

.

௪

௬.

யின்சகண்ணே

புசழ்பரந்த

*5

ச

௩

ரச]

சத்தியஞான

I
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தரிச ரிகள்,-—அடிசேர்

பாஞ

சோதி மாமுனிகள்- அவருடைய
திருவடியைச்
சேர்க்க பரஞ்சோதி
மாமுனிவர் பதியா வெண்ணெய் மேலியசர் மெய்கண்ட திறலான்திருவெண்ணெய் ஈல்லூரே சமது பதியாகப் *பொருந்தின சிறப்பினை
யுடைய

மெய்கண்ட

க்

சேவர்

என்னும

ஞானவீரர்--மாரறாப்புகழ

விரவ

அருணந்தி-ஒஓழியாக புகழ் பொரும்
திய அருணந்தி தேவர்.--விறல் தா
செல்வத் காவு இல் அருள் மளைஞானசம்பர்தா-ஞான
வீரம் நிறைந்த

செல்வமாகிய குற்றமற்ற திருவருளையுடைய
மறைஞானசமபந்தாஇச்சர்தானத்து இலர் எமை ஆளும
தன்மையோர--இச்சந்கானதகை
யுடைய

இவவேழு

தறிப்பு--1.
தேவாகருக்குக

குரவரும் எம்மையாளும்

சேவர்பிரான்--பிரம

இயல்படையார்.

விட்டுணுக்கள்

மூகலாயுள்ள

கருத்தா.

2. திருந்தி
சிலா த மூணிவர் புத்திரர், இவர் கோடிவருஷமாக
உக்திரதவஞ்செய்௫ சிவனுக்கு வாகணமும் கயிலைமலைத் துவாரபாலகரு
மாக வரம பெற்றவர். சர்தான
பிரதம மாணாக்கருமாயுள்ளவர்.

குரவர்களுக்கு முதற்குருவம் சிவனுக்குப்

3. சன ற்குமாரன்-பிரமாவின் மானசபுக் நிரருளொருலர்.
4. சத்தியஞான
சரிசனிகள்- பரஞ்சோதி முனிவருடைய குரு.

2.

பரஞ்சோதிமாமுனிகள்

௮ர்து மெய்கண்டதேவருக்கு

0.

மெய்கண்டதிறலான
உலகு

மெய்கண்டதேவர்

சிவஞான

திருக்கயிலையினின்றும்

இவர்,

நல்லூரிலிருந்தவேளா

சித்தாந்த சாத்திரத்து

உய்யும்படி 'லெளிப்பட்டருளிய

என்னும

காரணப்

பூமியிலே

குரு.

திருவெண்ணெய்

ள சாதிய சுவேதவனப்பெருமாள்.

பொருளுணர்ந்து

-

ஞானம் உபதேசித்த

பெயர்

பெற்றார்.

போதத்தைத் தமிழிலே மொழிபெயர்த்த

மெய்ப்

குருவாதலின்
வடமொழிச௪

ஆசிரியர்,

7. விறல் ஆர் செல்லம்- அருட் செல்வம், .
போமிப்பு.--ஸ்ரீ கந்திதேவர்
சந்தானகுரவர்

எழுவரையும்

முதல்

மறைஞான சம்பக்தரீ ருகய

வணங்குவாம.,

மறைஞானசம்பந்தர்:
6$
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முனிமரபு

பயில

ஞானச

3

பாயிரம்.
சார்புதர

வர

தருளி யெம்மை

சைவசிகா

மணிமருதத

சம்பந்த

மலரடிகள்

னர் தண

மதின்மீதே

கெடுங்கொடியின்

சீர்நிலவு மறைஞான
திருவளரு

யாண்ட

தலைவ

கார்மருவு பொழில்புடைசூம்
கடவாமை

டு

மதியங்

கரச்தகையுங்

[ச்

கடந்தை

னெர்தை

சென்னி

வைப்பாம்,

(பதவுரை.)
பார் இகழ - பூவுலகம் விளக்கமுறவும்_—வளர் சாம
வேதம் மல்க - ஆயிரஞ் சாகையாய்
வளர்ச்த
சாமவேதம்
பொலிவு
பெறவும், டப
ம்
பபப
மரபு
பயில - த
புட.
கோத்திரம் தற்கும்ஞானச சார்பு தர் - எமபோல்வார்க்கு ஞான
மாகிய
பற்றுக்கோடு
தரவும்,-வர்தருளி - அவதரித்தருளி,
எம்மை
சிகாமணி - எம்மை அடிமையாகக் கொண்ட சைவசிகொ
அண்ட
சைவ
மணியும், மருதத் தலைவன் - மருதஈகரில் வாழும் தலைவரும்,
அம் தண்
கார் மருவு பொழில் புடை சூழ் மதில் மீதே - அழிய குளிர்ந்து மேகங்
கள் படினெற சோலைகள் பக்கங்களிற் சூழ்ர்த மதிலின் மேலே, மதி
யம் கடவாமை நெடும் கொடியின் கரம் தகையும் சீர் நிலவு கடந்தை - சந்
திரன் கடவாதபடி நெடுங் கொடிகளாகிய கைகள் தடுக்கின்ற இறப்பு
விளங்கிய திருப்பெண்ணாகடம் என்னுந் திருஈகரையுடையவருமாகெ,—
மறை ஞானசம்பந்தன் எந்தை - மறைஞான
சம்பந்தன் என்னும் எந்தை
யுடைய,
இரு வளரும் மலர் அடிகள் சென்னி வைப்பாம் - அருட்செல்

வம் வளருகின்ற

மலர்போலுர்

திருவடிகளை

யாம்

தலைமேல்

வைத்து

வணங்குவாம்.
தறிப்பு.--1, மறைஞானசம்பந்த

சிவாசாரியர்

திருவவதாரஞ்

செய்

தமையாற் சைவநெறி விளக்கமுறவும், அதனால் இப்பூவலகம் விளக்கமு
வும் பெற்றமை கோக்கி “பார்திகழ'' எனறார்.
2. வளர் சாமவேதம் மல்க:_— மறைஞான சம்பந்தர் சாமவேதமுடை
யவராதலாற ““சாமவேதம மல்க'' என்றார்.
3. பராசர மாமுனி மரபு பயில:--அவர் பராசாமுனிவர் கோத்திரத்திற்
சேர்ந்தவர். பராசர முனிவர் வசிட்டருடைய பெளத்திரர், சக்தியுடைய
புத்திரர். வியாசருடைய தந்தை. சுகருடைய பாட்டர்,
4. கடர்தை:-—ஈடு நாட்டிலுள்ள திருப்பெண்ணாகடம் என்னுஷூர்,
போமீப்பு-- பூவுலகம்

வும், பராசர
2

முனிவருடைய

விளக்கமுறவும், சாமவேதம்

கோத்திரம்

LN

பொலிவுபெற

எம்போல்வா

801.

போதுவதிகாரம்.

ருக்கு ஞானப் பற்றுக்கோடு தரவும் அவதரித்து எம்மை அடிமையாகக்
கொண்ட சைவசிகாமணியாதிய
மறைஞானசம்பந்தன் என்னும் எமது
தரதையுடைய திருவடிகளை வணங்குவாம்.
ட

இ.
1...

3

நுதலியபோருள்.

புறச்சமயத் தவர்க்கிருளா யகச்சமயத் தொளியாய்ப்
புகலளவைக் களவாகிப் பொற்பணிபோ லபேதப்
பிறப்பிலதா யிருள்வெளிபோற் பேதமுஞ்சொற் பொருள்

பேதாபே

தமுமின்றிப் பெருநூல் சொன்ன

அறத்திறனால் விளைவதா

னறிவொளிபோரம்

யுடலுயிர்கண்

[போற்

ணருக்க

பிறிவருமத் துவித மாகுஞ்

சிறப்பின தாய் வேதாந்தத் தெளிவாஞ்

சைவ

சித்தாந்தத் திறனிங்குத் தெரிக்க லுற்னும்.

(பதவுரை.)

புறச்

சமயத்தவர்க்கு

இருளாய் - புறச்சமயிகளரல்

அறியப்படாததாய்,--அகச் சமயத்து ஒளியாய் - அசசசமயிகளால் அறி
யப்பவெதாய்,--புகல் அளவைக்கு அளவாஇ - சொல்லப்படுஇன் உ காட்சி
முதலிய
பிரமாணங்களால்
அளவிட்டறியப்படுவதாய்,--பொன்
பணி

போல் அபேதப் பிறப்பு இலதாய் - பொன்னானது பல ஆபரணங்களா
யிருக்கும் தன்மை போலப் பிரமமும் பல ஆன்மாக்களாகத் தோன்றி
நிற்கும் என்னும் அபேதலாதிகள் கொள்கையில்லாததாய்,--இருள் வெ
ளிபோல் பேதமும் சொல் பொருள் போல் பேதா பேதமும் இன்றி இருளும் ஒளியும் போல
முதல்வனும் அன்மாக்களும் வேராயிருக்கும்
என்னும் பேதவாதிகள் கொள்கையும் சொல்லும் பொருளும் போலப்
பேதமு மபேதமுமாயிருக்கும் என்னும் பேகாபேதவா திகள் கொள்கையும்
இல்லாததாய், பெருநூல் சொன்ன அறத் திறனால் விளைவதாய் - இற
ப்புநாலாகிய ஆகமங்கள் சொன்ன

சரியை

வதாய்,--உடல் உயிர் கண் அருக்கன்

திரியா

யோகங்களால்

அறிவு ஒளிபோல் . பிறிவு

விளை

அரும்

அத்துவிதமாகும் சிறப்பின தரய் - உடலும் உயிரும் கண்ணும் சூரியனும்
ஆன்மபோதமும் கண்ணொளியும் போலப் பிரித்தற்கரிய அத் துவிதமா

கும் சிறப்பினையுடையதாயுமுள்ள,வேதாந்தத் தெளிவாம் சைவ இத்
தாந்தத் திறன் இங்குத் தெரிக்கல் உற்றாம்
- வேதார்தத்தைத் தெளித்
தரைக்கும் சைலரித்தாந்தத்தின்
சொல்லுவாம.

உண்மையை

இரந்நூலிலே

விளங்கச்

பாயிரம்
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தறிப்பு.--1. இர் நூலிற் கூறுவான் எடுத்துக்கொண்ட
பொருள்
சைல சித்தாந்தத்தின். உண்மை என இச்செய்யுளாலே
கதெரிவிக்கெரார்.

2. புறச்சமயத்தவர்க் இருளாய் அகச்சமயத் கொளியாய்:— புறச்சமய
தீதார், புறப்புறச் சமயத்தார் புறச்சமயத்தார் அகப்புறச்சமயத்தார் என
மூவகைப்படுவர்,
புறப்புறச்சமயத்தார் உலோகாயதர்,
மாத்தியமிகர் யோகாசாரர்
செளத்திராந்திகர் வைபாடிகர்
என்னும் நால்வகைப் பெளத்தர்,
ஆரு
கதர் (சமணர்) ஆகிய அறுவருமாம்.
இவர் வேகம் சிவாகமம் இரண்
டையும் நிந்திப்பவர்.

புறச்சமயத்தார்

தார்க்கிகர், மீமாஞ்சகர். ஏகான்மவாதிகள், சாங்

இயர், யோகமதத்தினர், பாஞ்சராத்திரிகள் என்னும் அறுவருமாம். இவர்
வேதத்தைப் பிரமாணமாகப் பொதுவகையாற் கொண்டு சிவாகமங்களை

நிர்திப்பர். தார்க்கெர் வேதத்தை ரேரே பிரமாணமாகக்
கொள்ளாத
வேசப் பொருளோடு மாறுபட்டுப் பொருட்டன்மை கொள்வர். மீமாஞ்சகர்
வேதத்தின் கன்ம காண்டத்தைப் பிரமாணமாகக் சொண்டு ஞானகாண்
டத்தை இகழ்வர். ஏகான்மவாதிகள் ஞானகாண்டத்தை மாத்திரம் பிர
மாணமாகக் கொண்டு கருமகாண்டத்தை இகழ்வர், ஏனை மூவரும் தத்
தம் மதத்திற்கு வேண்வெனவற்றை மாத்திரம் எடுக் துச்கொண்டு ஏனைய
வற்றிற்குப் பிரமாணங கொள்ளாது வேசத்துக்குப் புறமாயெ ல்க
ளைப் பிரமாணமாகக் கொள்வர்,
அகப்புறச் சமயத்தார் பாசுபதர், மாவிரதர், காபாலர், வாம மதத்
இனர், வைரவ மதத்தினர்,ஐக்கியவாத சைவர் என்னும் அறுவருமாம். இவ
ருள்ளே பாசுபதர் முதலிய ஐவரும் வேதம் சிவாகமம் இரண்டையும் பொ
துவகையாற் பிரமாணமாகக்
கொள்ளினும், அல்வேதம் சிவாகமம் இர

ண்டற்கும் வேறாயெ பாசுபதம் முதலிய
மாணங்

கொள்வர்.

நூல்களைச சிறப்புவசையாற் பிர

ஐக்கியவாதசைவர் வேதம் சிவாகமம் இரண்டையும்

இறப்புவகையாற் பிரமாணமாகக்கொண்டு
அவற்றில் வீலக்கயவற்றை
நீக்கி விதிக்கப்பட்டவற்றைச் செய்வராயினும், அணவமலம் ஒன்று உளது
என்பதை மறுத்து அதனுண்மையைச சாதிக்குஞ் சிவாகமங்களை இகழ்வர்,
இங்கனம் இம்மூவகைச் சமயத்தாரும் வேதாகமங்களை
ராகையால், அவருக்குச் சைவ சித்தாந்தமாகிய
இர்நூலிற்

நிந்திப்பவ
சொல்லப்

படும் பதி, பசு; ஆணவமலம், கன்மமலம், சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை
என்னும் ஆறு பதார்த்தங்களின் இயல்பைத் தெரிவித்தாலும் உணரமாட்
டாராகையாற், “புறச்சமயததவர்கதிருளாய்'' என்றார்.
அகச்சமயத்தார்

வாத சைவர்,

பாடாணவாத

சிவசங்இிராந்தவாத

சைவர், பேதவாத

சைவர்,

சைவர்,

ஈசுவரவவிகாரவாத

சலசம

சைவர்,
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போதுவதிகராம்.

சிவாத்துவிக சைவர் (நிமித்தகாரண பரிணாமவாத சைவர்) என்னும அறு
வருமாம். இவர் சித்தார்த சைவரோடு ஒப்பப் பதி முதலிய ஆறு பதா
ர்த்தங்களையும் ஒப்புக்கொண்டு, அவ்வப்பொருள்களுக்குக் கூறும் பொது
வியல்பு மாத்திரையே கொண்டு தன்னியல்பு கொள்ளாது மாறுபடலால்,
அவ்வேறுபாடு காட்டி “அகசசமயத்தொளியாய்'' என்றார்.
3. புகலளவைக் களலாதி:—பிரத்தியட்சம் அனுமானம் ஆகமம் என்
னும் மூன்று
பிரமாணங்களாலும்
சைவசிச்தாந்கப்
பொருளுண்மை
அளவிட்டறியக் கூடியது.
4. பொற்பணிபோ லபேதப் பிறப்பிலதா யிருள்வெளிபோற் பேத
முஞ சொற் பொருள்போற் பேதா பேசமுமின்றி:--அன்மாக்களும் முத
ல்வனும் பொன்னும்
பணியும் போல
அபேசமாமென்று
மாயாவாதி
களும், இருளும் ஒளியும் போலப் பேதமென்று மாத்துவரும், சொல்
லும் பொருளும் போலப்
பேதாபேசமென்று.
பாஞ்சராக்திரிகளுங்
கூறுவர். சொல்லும் பொருளும் என்பது குணகுணித்தன்மை; இயுஞ்
சூடும் போல.

0.
கூறிய
கிரியா
6.
மாகுஞ்

பெருநூல் சொன்ன
சைலசித்தாந்தத்தின்

அறத்திரனால் விளைவதாய்:_—
இந் நூலிற்
உண்மை
அகமவ்களிற் கூறிய சரியை

யோக புண்ணிய முதிர்சசியோல் எய்தப்பெறும்.
உடலுயிர் கண்ணருக்க னறிவொளிபோற்
பிறிவரு மத்துவிக
இறப்பினதாய்:--சைவூத்தாந்தம்
முதல்வன் உயிரகளிடத்தே

(2) கலப்பினால்

உடலும்

உயிரும் போல

ஒன்றாய்

(0) பொருளின்

தன்

மையாச் கண்ணும் சூரியனும் போல அவ்வுயிர்களின் வேறுமாய் (௦) உயி
ர்க்குயிராகற் றன்மையாற்
கண்ணொளியும்
அன்மபோதமும்
போல
அவ்வுயிர்களோடு
உடனுமாய்
அத்துவிதமாய்ப்
பிரிப்பின்றி நிற்பன்
எனக் கூறும். அச்துவிதமாய் நிற்றல்--பண்ணும் அதனின் வேறன்றாய்
எண்ணப்படும் இசையும் போன்றும், பழமும் அதனின் வேறன்றாய் எண்
ணப்படும் சுவையும் போன்றும், சிவமும் ஆன்மாக்களும் வேறற நிற்றல்,
அக்துவிதம்--பொருளிரண்டாயிருச்
தம்வேறறக் கலந்து நிற்குந்தன்மை,
7. வேதாந்தத்
செளிவாஞ
சைவலஇித்தாந்தம;:—வேதாந்தம்_—உப
நிடதங்கள்.
அவ்வுபநிடதங்களிற் பூருவபக்கப் பொருளும் இத்தாந்தப்
பொருளும்

விரவியிருக்கும்.

அவற்றுட்

பூருவபக்கப்

பொருளை

நீக்செ

சித்தாந்தப் பொருளை இதுவென்று செளித்தெடுச் துரைப்பதால் “(வேதாரந்
தத் தெளிவாம்
சைவத்தாந்தம்''
என்றார்.
இத்தார்தம்-- முடிந்த
பொருள்; அஃதாவது உபநிடதங்களின் துணிவாகிய முடிந்த பொருள்.

போமிப்பு.-- புறச்சமயத்தவரால் ஒருவகையாலும் உணரப்படாத
அம், அகச்சமயக்கவரார் பொதுவியல்பு மாத்திரையின் உணரப்படுவ தும்.

பாயிரம்.
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அபேதம் பேதம் பேதாபேதம் என்னும் இயல்புகளின்
றி, உடலும். உயி
ரும் கண்ணும் ஆஇித்தனும் கண்ணொளியும் ஆன்மபோதமும் போலப்
பிரிப்பற நிற்கும் அத்துவித இயல்பு கூறுஞ் சிறப்பினையுடையகாயும்,
வேதாந்தமாதிய உபநிடதங்களின் முடிந்த பொருளாயுமுள்ள சைவத்
தாந்ததீதின் உண்மையை இந் நூலில் குக் துரைப்பாம்,

8.
6.

மூவகையா

கேட்போரும் பயனும்.

ருயிர்வர்க்க

மலத்தார்

கன்ம

மூலமலக் தார்மூன்று முடையா ரன்றே
திவகமா மெனவுருவாய் வற்து நாதன்
றிருரோக்காற் பரிசத்தாற் றிசமும் வாக்காற்
பாவனையான் மிகு நூலால் யோகப் பண்பாற்
பரவிவரு மவுத்திரியாற் பாச நாச
~
த
மேவவரு
ரூதவுமவுத் தம்)
இரியிரண்டு
இறனாம்=
ப்
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வி (11௦௦7 கிரியை

cb [207 மென

விள

௪.

[pL

ரன்

மாற,

(பதவுரை.)
மலக்தார்
- ஆணவமலம் ஒன்றேயுடைய
விஞ்ஞானா
கலர்,--கன்ம.
மூல
மலத்தார் - கன்மமலமும் . அணவமலமு
முடைய
பிரளயாகலா,-— மூன்றும் உடையார் - ஆணவமலம்
சன்மமலம்
மாயா
மலம்

என்னும்

மூன்று

மலமுமுடைய

சகலர்

என,--ஆர்

உயிர்

வர்க

கம் மூவகை - நிறைந்த அன்ம வர்க்கம் மூன்று வகையாகும்,--நரதன்
தீவகமாம் எனஉருலாய் வந்து - அவருள் மும்மலமுடைய சகலர்க்குப் பரம

சிவன் பக்குவம் நோச்நிமானைக்காட்டி மானைப் பிடிப்பான்போல் மானுடக்
இருமேணிகெரண்டுஎழுக்
தருளிவர் அ -— திருரோக்கால் பரிசத்தால். இகழும்
வாக்கால் பாவனையால் மிகு நூலால் யோகப் பண்பால் பரவிவரும் அவுத்
திரியால் பாச நாசம் மேவ அருள் உதவும் - சட்சு தக்கையாலும் பரிச
திச்கையாலும் வாசக திக்கையாலும் மானத தக்கையாலும் சாத்திர இக்
கையாலும் யோக இிக்கையாலும் இவ்வாறையும்
அங்கமாகக் கொண்டு
வரும் அவுத்திரி தீக்கையாலும் மும்மலங்களும் ஒழியும்படி. அநுக்கிரகஞ்

செய்வர்,---அவுத்திரி -அவுத்திரி நீக்கையான இ,-வியன் இரியை. ஞா
னம் என . விளம்புமாறு இரண்டு இறனாம்
- பெரிய இரியாவதி,. ஞான
“தி என்று
சொல்லும்படி
இரண்டு வகையாம்,

தறிப்பு.--1. இந்நூல்: கேட்டற்குரிய அதிகாரி இவர் என்றும் ௮௮!
செய்தும் பயன் இதுவென்றும் இச்செய்யுளாலும் பின்வரும் இரண்டு
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போதுவதிகாரம்.

செய்யுளாலுர் தெரிவிக்கின்றார்.
2. மூவகையாருயிர்வர்க்கம்-உயிர்கள் மலபந்த வேறுபாட்டினாலே
விஞ்ஞானகைலர் பிரளயாகலர் சகலர் என மூவகையர்.

விஞ்ஞானகலர் ஆணவமலம் என்னும் ஒருமலம் உடையவர்,

விஞ்

ஞானத்தாலே
கலாபந்தமற்றவர் விஞ்ஞானாகலர்.
இவர்
அராதியே
மலபந்தம் மாத்திரமுடைய விஞ்ஞானாகலரும், பிரளயாகலர் சகலரிலிரு
ந்து இடையே மாயாபந்தம் கன்மபந்தம் முழுவதும் நீங்கி மலபந்தம்
ஒன்றே உடைய விஞ்ஞானாகலரும் என இருவகையர்,
இவருக்குரிய புவனங்கள் சுத்தவித்தைக்கும் அசுத்தமாயைக்கும் இ
டையேயுள்ளன.
இவருக்குக் கன்மமும் மாயையுமில்லையெனினும், தனு கரண புவ
னபோகங்களுண்டு,
கன்மமில்லையென்றது ஆகாமிய கன்மமில்லையென்
படியாம். மரயையில்லையென்
ற ௮ பிரஇருஇயின் காரியமாகிய முக்குணங்
களின்
மயக்கமும்
சுகதுக்க
மோகங்களும்
இல்லையென் றபடியாம்.
தனு கரண புவன போகங்கள் உள்ளனவாகவே,
மாயையும் கன்மமும்
உள்ளனவேயாம்,
ஆயினும் அவற்றின் பந்தத்தில் மயங்காமையை கோ
க்கி” இல்லையெனப்படும்.
இவருக்கு வினை.பில்லாமையால்
இருவினை
யொப்பும் இல்லை.
௪த்இரிபாசம் தீவிரம் தீவிரதரம என்னும்
இரண்டு
மாம். அகாமியகன்மம் ஏறாமையால், இவர் ஒருபிறப்பிலே முத்தியடை
விர். பரமசிவன் இவருக்கு அனுக்இரகஞ் செய்யும் முறை அறிவுக்கறி
வாய் உண்ணின் றுணர்த்துதலாம்.
பிரளயாகலர் ஆணவமலம் கன்மமலம் என்னும் இருமலம் உடைய
வர். பிரளயத்திலே கலாதி தத்துவங்கள் நீங்கப்பட்டவராகையால், பிர
ளயாகலர் எனப்படுவர். இவர் அஈாதிய மலகன்மங்கள்
மாத்திரமுூடை
ய பிரளயாகலரும், சகலரிலிருர து இடையே பரிபக்குவ விசேடத்தால்
மாயாபர்தம் மாத்திரம் நீங எனை இரண்டு மலங்களுமுடைய பிரளயா
கலரும் என

இருவகையா.

. இவருக்குரிய புவனங்கள்

அசுத்தமாயை

முதல் அராகம் ஈறான தத்

அவங்கள்.

இவருக்கு மாயாமலமில்லையென்
றதும் முக்குணங்களின் மயக்கமும்
சுக துக்க மோகங்களும் இல்லையென் றபடியாம். ஆகாமிய கன்மம் ஏறு
வதால் லெபிறவிகளில் முத்தி அடைவர்.
பரமசிவன் மான் மழு சதுர்ப்

புஜம்

காளகண்டம்

திரிமேத்திரம்

முதலிய

வடிவங்களோடு

வெளிப்

பட்டு அருள் செய்வர்.

வர்.
வர்.

சகலர் ஆணவம் கன்மம் மாயை என்னும் மும்மலங்களும் உடைய
கலையாதி தத்துவங்களோடு கூடினவராகையால் ௪கலர் எனப்படு
இவர் தேவர் மக்கள் முதற் பலவகைப்படுவர்.

பாயிரம்.
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இவருக்குரிய புவனங்கள் மூலப்பகுதி முதற் பிருதிவி ஈறான தத்
அவங்களில் உள்ளன.
இவர் மும்மல மயக்கத்தோடும் கூடியலரா தலால்
எண்ணில்லாத காலம் அனந்த சன்மங்களெடுத்து மேலும் மேலும் கன்
மங்களீட்டிப் பிறந்திறந்து உழல்வர். மலபரிபாகமும் இருவினையொப்
பும் சத்திநிபாதமும் நோக்கி அதற்கேற்பப் பரமசிவன் குருவடிவாய் எழு
கீதருளிவந்து அனுக்இரகஞ் செய்வர்.
3. திவகமாமென உருவாய் வந்து:--இருவினையொப்பும் மலபரிபா
கமுமுண்டாய்ச சத்திரிபாகம் விளைந்து பக்குவப்பட்ட அன்மாக்களைப்
பரமசிவன் மானைக் காட்டி மானைப் பிடிப்பவர் போல மானுடச் சட்டை
சாத்தி
எழுந்தருளி உண்மை ஞானத்சைக்
கடாட்சித்துப்
பாசத்தை
நீக்குவர்.
இவகம்
பார்வை மிருகம்.
4. இருசோக்கால்:--மீன் தனது, சினையைப் பார்த்தல்போல் குரு
உடனைத் தமது இருபைப் பார்லையாற் பார்த்தல்.
இது
நயனதீக்கை
என்றுஞ் சட்சுத்க்கை என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

குரு

5. பரிசத்தால்:--பறவை முட்டையைச் சநஇனார் பரிசித்தல் போலக்
சீடனைத் தமது கரசரணங்களாற் பரிசித்தல்,
இது பரிசதீக்கை,

இது

6. இகழும் வாக்கால்:
வாசகதக்கை,
'/. பாவனையால்:--அமை

மனத்திற்

சல்.

இது

பாவித்தல்

போல;

பஞ்சாக்கர

மர்இரத்சை

கரைக்கண்ணிருந்த
ீடனைத்

தமது

உபதேசித்தல்,

முட்டையைக்

அருளுருவாய்ப்

தனது
பாவித்

மானததச்கை.

8. நாலால்:--பதி
பசு பாச
நீங்கி முத்தியடையும் முறையையும்
சாத்திர தீக்கை.

இலக்கணங்களையும்
பசு
நூல்வழியாகப் போதித்தல்,

9. யோகப் பண்பால்: வெயோகத்தை
உபதேரித்தல்.
இது யோகதீக்கை,

அப்பியாசம்

10. அவத்திரியால்:--குண்டமண்டலமிட்

செய்து பாசத்தை
கூடிச் செய்வது,

நீக்குவது அவுத்திரித்க்கை.
ஹோத்திரம்-- ஓமம்.

அக்தினி

பாசம்
இது

பண்ணும்படி
காரியமுஞ்

அவுத்திரி---ஓமத்தோடு

11. ஞானவதி:--ஞான த்தையுடைய து, இரியாவதி.--கஅரியையையுடை
வதி--உடையது.
இரியாவதி
குண்டமண்டலங்களைப் புறத்தே
யிட்டு விதிப்படி புறம்பே அகுதி முதலிய இரியை செய்வது.
ஞான
மனத்தாற் கற்பித்துக் கொண்டு ஆகுதி
குண்டமண்டலங்களை
வதி
முதலிய இரியையை அகத்தே செய்வது.
யத.
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போதுவதிகாரம்,

நயன தீக்கை. முதலிய. ஆறும் சுதந் இிரமாய்க் செய்யப்படுவனவும்.
அவுத்திரிக்கு அங்கமாகச செய்யப்படுவனவும் என்று இருவகைப்படும்.
அவற்றுள் முன்னையவை
அவுத்திரிக்குரிய
ரல்லாதார்க்குச்
செய்யப்
படவென.
|
ப

போமிப்பு.--ஒருமலமுடைய
ளயாகலர்

விஞ்ஞானாகலர்

இருமலமுடைய பிர

மும்மலமுமுடைய சகலர் என உயிர்வர்க்கம்

ஐவகை,

இவருள்,

பக்குவரான சகலருக்குப் பரமசிவன் குருவாய் எழுக்கருளிவந்து சட்சு
இீக்கை முதலிய எழுவகைத் தீக்கைகளால் மலங்களை
நீக்கி அருளுவர்.
அவுத்திரிதீக்கை ஞானவதி கிரியாவதி என இருவகையாம்.
0,

விரும்பிய மந் திராதிகார

மேவும்யோ

மர்ச்சனா திகார

காதிகார மெனச்சமய

விசேடம்

வரும்பொருவி னிருவாண மந்திரங்கள் பதங்கள்
வன்னங்கள் புவன ங்க டததஅவங்கள கலைகள்

இரங்கடைவிற் ருகைபதினொன்

றெண்பத்தொன்றைம்ப

றிருகாற்றோே டிறாபத்து நாலாமு றைந்திற் |த்தொன்
பரந்தநெறி

யறுவகையு

பரபதத்து

மொருவிநினை

ஞயிர்விரவப் பயிற்று

வரிதாம்
மன் மற,

(பதவுரை.)
சமய விசேடம்- சமயதீக்கை விசேடதீக்கை இரண்
டும், விரும்பிய மர்திர அதிகாரம் அர்ச்சனா அதிகாரம் மேவும் யோக
அதிகாரம் எனவரும் - விரும்பப்பட்ட மச்இரங்களுக்கு அதிகாரம் அர்ச்ச
னைக்கு அதிகாரம் அதற்கு இனமாயுள்ள யோகத்துக்கு அதிகாரம் என்று
சொல்லப்பட்டெரும்,--பொருவ இல் நிருவாணம் - ஒப்பற்ற நிருவாண
தீக்கை --மர்இரங்கள் பதங்கள் வன்னங்கள் புவனங்கள் தத்துவங்கள்
கலைகள் இரங்கு அடைவில் தொகை - மந்திரங்கள் பதங்கள் வன்னங்
கள் புவனங்கள் தத்துவங்கள் கலைகள் என்று சொல்லப்பட்ட முறையிலே

தொகை.--பதினொன்று
டிருபத்துகாலு ஆறாறு

எண்பத்தொன்று ஐம்பத்தொன்று இரு நூற்றோ
ஐக்இல் - பதினொன் ராகவும் எண்பத்தொன்றாக

வும் ஐம்பத்தொன்றாசவும் இருதாற்றிருபகத்துசாலாகவும்
முப்பத்தாறா
கவும் ஐர்தாகவும்,--பரந்த செறி அறுவகையும் ஒருவி - விரிந்த அத்து
வாக்கள் ஆறு கூறுகளையும் நீக்கி,--நினைவ அரிதாம் பரபதத்துள்.
விரவப் பயிற்றும் - நினைத்தற்கரிய மேலான பதவியிலே ஆன்மாப்
ருர்தும்படி செய்யும்,

உயிர்
பொ

துறிப்பு.--1. விரும்பிய மர்திராதிகார...... சமய விசேடம் வரும்:-மேற்சொல்லிய ஞானலதி இரியாலதி என்னும் இரண்டும் தனித்தனி

பாயிரம்.
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சமயதிக்கை விசேடதீக்கை நிருவாணதீக்கை என மூவகைப்படும். சமய
தீக்கையாவது மார்த்தா பக்குவமுடையார்க்கு அதற்கு அனுகூலமாக மக்கு
தர சத்திர்பொதத்தை
அனுசரித்துச் செய்யுந் தீக்கை,
விசேட தக்கை
யாவது மந்தபக்குவமுடையார்க்கு அதற்கு அனுகூலமாக
மந்தசத் திபா
குத்தை அனுசரித்துசசெய்யுந் தீக்கை. சமயதீக்கை பெற்றோர் மந்
களுக்கு யோக்கியர்.
விசேட$தீக்கை பெற்றோர் மந்திரம், சிவபூசை,
யோகம் என்னும் மூன்றுக்கும் யோக்கியர். அதிகாரம் -யோக்டியம். ஈம
யம் விசேடம் இரண்டும் நிருவாண £க்கைக்கு வர்
சுதந்தரமாயுஞ்
செய்யப்படும்,
2.--பொரு ர
கரகம். ப நிருவாண இக்கையாவது
பாசபந்தம் அனைத்தையும் நீக்செ சிவபெருமானுடைய திருவடியை அடை
யும்படி செய்யும் திக்கையாம். அதுவும் சத்தியோநிருவாணம் ௮௪4 இமய
நிருவாணம் என
இருவகைப்படும்,
சத்தியோநிருவாணமாவது திக்கை
செய்த அப்பொழுதே முத்தியைத் தருவது, அசத்தியோரிருவாணமாவுு
பிராரத்ததேகம் ஒழிந்தபின்னர் முத்தியைத் ௧௫௮௮. திவிரபக்குவருக்கு
அசத்தியோகிருவாணதிச்கையும்
தீவிரதாபக்குவருக்குச
௪த் நியோரிரு
வாண இதீக்கையுஞ் செய்யப்படும், .
நிருவாணதீக்கை
ீடனது
பக்குவத்துக்கேற்ப ஞானவஇயாகவம்
இரியாவதியாகவுஞ் செய்யப்படும்,
இத்திக்கையால்
ஆசாரியர் அம் நூல
சுத்திசெய்து சடனது மலத்தைநீக்து ஞானதச்சைச்கொடுக்
அப் பிறவியை
ஒழிப்பர். அத்துவசுத்த்யாவது ஆறு அத்துவாக்களிலுஞ் சஞ்சிதமாயிரு
ந்த சன்மங்களையெல்லாம் நசிப்பித்தலாம். கன்மம் ஈசிய் வமாயையும் நீங
கும். ஆணவமலத்தின் தடையு மொழியும். அத்துவசுத்திசெய்வது எப்படி
யெனில், மந்திரங்கள்; பதங்கள், வன்னங்கள், புவனங்கள், தத்துவப்
கள், கலைகள் என்னும் அறுவகை அத்துவாக்களுள், மந்திரம் பதத்திலும்,
பதம் வன்னத்திலும், வன்னம் புவனத்திலும், புவனம் தத்துவத்திலும்.
தத்துவம் கலையிலும் அடங்க ஒடுக்கிக், கலையைக் திரோதானசத்தியிலும்

திரோதானசத்தியைச் வெத்திலும் ஒடுக்குவதாம்.
இந்த அறு அத்துவாக்களுள், மந்திரங்கள் ட
மூன்றும் சொற்பிரபஞ்சம்

வன்னங்கள்
எனப்படும். புவனங்கள் தத்துவங்கள் கலைகள்

மூன்றும் பொருட்பிரபஞ்சம் எனப்படும்.

இவற்றுள், புவனங்கள்

குத்து

வங்களைப் பற்றிநிற்கும். தத்துவங்கள் கலைகளைப் பற்றிரிற்கும். 1௩௩
கள் பசங்கள் வன்னங்கள் என்னும் மூன்றும் புவனங்களிற் ரோன் றிய
சரீ ரங்களைப் பற்றிநிற்கும்,
அன்றி, மந்திரம் பதம் வன்னம் மூன்றும் சுத்தமாயாகாரியமாரலா டர்
சுத்தாத்துவா எனவும்படும், தத்துவம், சுத்தமாயை அசுத்தமாயாகாரிய
9
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போதுவதிகாரம்.

மாதலால், மிசசிராத்துவா எனப்படும், புவனம், சுத்தமாயை சுத்தமாயை
பிரகரு திமாயைகளின் காரியமாதலால். சுத்தாத் துவா மிச்சிராத்துவா அசத்
தாத்துவா எனப்படும்.
மந்திரங்கள் முதலிய ஆறும் ஆன்மாக்களுக்குக் கன்மம் ஏறுதள்கும்
கன்மம் நீங்கித் இருவடியடைகற்கும் வழியாயிருப்பதால் அத்துவா எனப்
படும். அத்துவா லழி,
(பார். ௪, ௪, 8. 6. சிவாக்.)

போழிப்பு _சமயஒக்கை மர திமராசசாரணைக்கு அதிகாரத்தையும்,
விசேட க்கை மந்திரம், சிவபூசை, யோகம் என்னும் மூன்றுக்கும் அதி
காரத்தையும் கொடுக்கும். நிருவாண £ீக்கையினால் ஆறு அத்துவாக்களும்
நீங்கப்பெற்று அன்மா சிவகதி அடையும்.
10.

இரியையென மருவுமவை யாவு ஞானங
கிடைத்தற்கு நிமித்தமெனக் கிளக்கு முண்மைச்
சரியைகிரி யாயோகத் தன்மை யோர்க்குச்
சாலோக சாமீப சாரூ பங்கண்
மருவியிடு முயர்ஞான மிரண்டா மாரு
மலமகல வகலாத மன்னு போதத்

திருவருளொன் ஜொன்றதனைத்தெளிய வோதுஞ்
சிவாகமமென் அுலகறியச் செப்பு நூலே.
(பதவுரை.)
நால் - ஆகமநூல்கள்,ஃஇரியை என மருவும்
யாவும் ஞானம் இடைத்தற்கு நிமித்தம் எனக் இளக்கும் - கிரியை

அவை
என்று

சொல்லப்பட்டுப் பொருந்தியிருக்கும் அவைகளெல்லாம் ஞானம் வருதற்
குக்காரணமென்று சொல்லும்; உண்மைச் சரியை இரியா யோகத்தன்மை
யோர்க்குச் சாலோக

சாமீப

இரியை யோகங்களின்

சாரூபங்கள் மருவியிடும் - உண்மைச் சரியை

நெறியிலே . நின்றவர்களுக்கு முறையே

சாலோக

சாமீப சாரூப பதங்கள் வந்து பொரும் தும், உயர் ஞானம் இரண்டாம் அம்மன் றுக்கும் மேலாகிய ஞானமானது
இருவகையாம்,--மாறாமலம்
அகல
அகலாத
மன்னு
போதத்
திருவருள்
ஒன்று - ஆன்மாக்களை
அநாதியே
பந்தித்து
நீங்காதிருக்கும்
ஆணவமலம்
விட்டுநீங்கும்படி

செய்து

அவ்வான் மாக்களைத் தான்

ஒருபொழுதும்

விட்டுநீங்காத

நிலை

பெற்ற ஞானமாகிய திருவருள் ஒன்று,--ஓன்று அதனைத் தெளிய ஓதும்
சிவாகமம் - மற்றொன்று

அந்த ஞானத்தைத்

கெளியச

சொல்லும்

கமங்கள் என்று உலகு அறியச செப்பும் - என்று உயர்ந்தோர்
படி அவ்வாகமங்கள் சொல்லும்,

சிவா

அறியும்

பாயிரம்.
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துறிப்பு--ரியையென மருவுமவை ..... இளக்கும்:---சிவபெருமானை
வழிபடும் முறைகள் கன்மயாகம், தவயாகம், செபயாகம், தியானயாகம்,
ஞானயாகம், என ஜவசைப்படும்.
அவற்றுள், சன்மயாகம் சிவசிர்தனை
முதற் வெபூசை அக்கினிகாரியமீறாகச் செய்யுஞ் செயல்களாம், தவயாக
மாவது சார்திராயணவிரதம் முதலியவற்றாற் சரீரத்தை மெலிவித்தல்,
செபயாகமாவது மர்நிரக்களை வாசகம் இரகசியம் மானதம் என்னும்
முறையிற் செபிசலாம், தியானயாகமாவது இருதயம் முதலிய தானங
களிற் சதாசிவன் முதலிய மூர்த்திகளின் திருமேனிகளைச்தியானிப்பது,
யாகம்--வழிபாடு,
இவ்வழிபாடுகளெல்லாம் நரியை பொருர்தினவாயும்
ஞானமுண்டாதற்குக் காரணமாயுமிருக்கும்.
2, உண்மைச சரியை திரியா யோகத்...... மருவியிடும்:---சரியை முத
லிய நான்கும் உபாயச்சரியை திரியை யோகம் ஞானம் என்றும், உண்
மைச்சரியை திரியை யோகம் ஞானம் என்றும், இருதிறனாம். புகழ்முதலிய
உலகப்பயனை நோக்கிச் செய்யுஞ் சிவபுண்ணியங்கள்
உபாயசசரியை
முதலியன.
பத்திகாரணமாகச் செய்யுஞ் சிவபுண்ணியங்கள் உண்மைச்
சரியை முதலியன.
உண்மைச் சரியையாவது இந்திரியத் தொழிலாகிய புறத்தொழின்
மாத்திரையானே பரமசிவனது உருவத்திருமேனியை கோக்இ வழிபடுக
லாம். உண்மைக்இரியையாவது இர்திரியங்களும் மனமுங்கூடிக் தொழிற்
பலவெதாகய புறத்தொழில்
அகத்தொழில் இரண்டானும் ப ரமசவனது
அருவுருவத் திருமேனியை வழிபடுதலாம்.
யோகமாவது அகத்தொழின்
மாத்திரையானே பரமசிவனது அருவத்திருமேனியை நோக்கி செய்யும்
வழிபாடாம், உண்மைச சரியை முதலிய மூன்றிற்கும் பயன் சீகண்ட
புவனம்முதற் சுத்தவித்தைக்குக்
கீழுள்ள புவனங்களிற் சிவசாலோக
செசாமீப சிவசாருப பதமுத்திகளைப் பெறுதலாம், இச்சமியை திரியை
யோகவழிபாடுகளும் ஞானத்தைப் பயப்பித்தற்குச் சாதனங்களாகும்.

3. உயர்ஞானமிரண்டாம்..... :-சவஞானமொன்றே வீடுபேற்றிற்
குச் சிறந்த சாதனம்.
அது பரஞானம் அபரஞானம்
என இருவகை,
பரஞானமாலது
ஆன்மாவின் மலவிருளை நீக்குக் திருவருளாம். அது
பதிஞானம் எனவும்படும், அபரஞானம் அத்திருவருளைப் பெறுதற்குரிய
நெறியை மயக்கமற உணர்த்தும் சிவாகமங்களாம். பரஞானத்திற்குப் பா
மூத்தியேபயன்.

அப ரஞான திற்குப் பயன் சுத்தவித்தை முதலிய புவனங்

களிற் சாலோகம் முதலிய அபரமுத்தியைப் பெறுதலாம்.
4. இவை மூன்று செய்யுளானும் மந்ததமமுதலிய சத்திகிபாகமுடைய
ராய்த் தீக்கைபெற்றவர இரந்த ஞான நூலை ஓதுதற்கு அதிகாரிகளாவார்
என்றும் அதனால் வரும் பயன்
சிலஞானமும் சிவப்பேறும்
என்றும்
உணர்த்தப்பட்டது.
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போதுவதிகாரம்.

ஞான
யோகலழிபாடுகளெல்லாம்
கரியை
பொழிப்பு. சரியை
முண்டாகற்குக் சாரணமாயிருக்கும். இவை மூன்றிற்கும் பயன் சாலோக
சாமீப சாரூப பதமுத்திகளைப் பெறுதலாம். ஞானம்
அபர
பாஞானம்
ஞானம் என இரண்டாம். பரஞானம் அன்மாவின் மலவிருளைப் போக்
அபரஞானம்

ரூர் திருவருளாம்.

சிலாகமங்க

அறிவிக்குஞ்

அத்திருவருளை

னாம்,

4.
|1.

தெரித் குரு

நூலின் வழியும் பேயரும்
முதல்வருயர் சிவஞான

செப்பினர்பின்

போதஞ்

பவர்புதல்வர் சிவஞான

சித்தி

விரித்தனர்மற் நவர்கடிரு வடிகள் போற்றி
விள ம்பிய ந் லவையிரண்டும் விரும்பி நோக்கிக்

கருக் திலுறை திருவருளு மிறைவ னாலுங்
கலற்துபொது
அருத்திமிக
டய

வுரைப்பன்வளர்
இ

மாசில்சிவ்ப

(பதவுரை),
ராகிய

வுண்மையெனக்

-

ட

ப்ரகாச

மாகு

கருதி யானும்

விருத்த நூறு
ப

வி

மனமற,

தெரித்தகுருமுதல்வர்--முன்சொல்லிய

மெய்கண்ட

தேவகாயனார்.--உயர் சவஞானபோகம்

முதற்குரவ
செப்பினர்--

மமலான சிவஞானபோதம் என்னும் நூலை
அருளிச்செய்தார்
— பின்பு
அவர் புதல்வர் செஞானசித்தி விரித்தனர் பின்பு அவருடைய சீடரான
அருணக்கி சிவாசாரியர் சிவஞானசித்தி
என்னும் நூலை
அதன்
வழி
லாக விரித்துக் கூறினர்,---அ௮அர்கள் திருவடிகள் போற்றி--அக்குரவ
ரிரருடைய இருவடிகளையுர் துதித்த,--விளம்பிய நூல் அலை இரண்
டும்விரும்பிரோக்தி மேலே சொல்லிய அவ்விரு நூல்களையும் அன்போடு
ஆராய்ந்து
பார்த்து, கருத்தில்
உறை திருவருளும்
இறைவனூலும்
ஈலர்து-- என்னுடைய
அறிவிற்
பொருந்தியிருக்கும்
திருவருளையும்
சிவாகமங்களின் கு
எம் கலந்து-பொது உண்மை எனக்
ஈர பொக

என்றும் உண்மை என்றும் இரண்டாக

மதித்து
_—யானும்

வளர் கடம்சம் நூறும் அருத்தி மிக உரைப்பன்--யானும் சிறப்புப்பொருக்
இய விருத்தச செய்யுள் நூற்றையும் ஆசைமிகுசலாலே
சொல்வேன்,-அச இல் சிவப்பிரகாசமாகும்- இந்நூலின் பெயர்
காசமாகும.
அன்று அசை,

குற்றமற்ற

சிவப்பிர

தறிப்பு.--1. மேற்செய்யுளாற் வெஞானம் அபாஞானம் பரஞானம்
என இருவசையது என்றும், அவற்றுள் அபரஞானம் சிவாகமம் என்றும்

வெரிவிக் கு, இர்நாலுக்கு வழி அவவாகமங்களின்

சாரமாயுள்ள முதனூ

பாயிரம்
லாகிய

சிலஞானபோதமும்

தும், இந்நூலின்
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சிவஞான சித்தியும் என்

அதன் வழிநாலாதிய

என்றும்,

பெயர் சிவப்பிரகாசம்

இச்செய்யுளாற்

கூறுகின்றார்.

2. சிவஞானபோதம்

செப்பிரகாசம்

முதனூல்;

சிவஞானசித்தி

வழிநூல்;

இச

சார்புநூல்.

3. கருத்திலுறை திருவருள்: அறிவிற் பொருநக்தியிருக்கும் இரு

வருள்; அனுபவஞானம்.

போமிப்பு.
செய்தார்.

உண்மை-- சிறப்பியல்பு,

மெய்கண்டதேவர்

அவருடைய

சீடரான

சவஞானபோதத்கை

அருளிச்

அருணர்திசிவாசாரியர்

சிவஞான

சித்தியை விரித்துக் கூறினர், அவர்களுடைய
திருவடிகளைத் துஇத்து
அவ்விரு நூல்களையும் ஆராய்ந்து பார்த்து, சவொகமங்களின் அர்த்தத்தை
யும் எனது அனுபவஞானத்கையுஞ் சேர்த்து, சிவப்பிரகாசம் என்னும்
நூலைப் பொது என்றும் உண்மை என்றும் வகுத்து நூறு விருத்தங்க
ளாற் சொல்வேன்.

5.

12.

அவையடக்கம்.

தொன்மையவா
மெனுமெவையு நன்றாகா வின்று!
4
கோன் றிய நூ லெனுமெவையுந் தீகாகா துணிக்கு
நன்மையினார்

நலங்கொண்மணி

நவையாகா

தெனவுண்மை

தன்மையினார் பழமையழ

பொதியுமதன்

களங்க

நயந்தியெர் நடுவாந்

காராய்ந்து

தரிப்பர்

தவறுநலம் பொருளின்கட் சார்வாராய்ம் கறிதல்
இன்மையினார் பலர்புகழி லேத்துவரே திலருற்
றிகழ்ர் தனரே லிகந்திடுவர் தமக்செனவொன் றிலூர,
(பதவுரை).

தொன்மையலாம் எனும்நூல்

எவையும் ஈன்று ஆகா

பழையனவாகும் என்று சொல்லப்படும் எல்லா நூல்களும் ஈல்லனவாகா,-இன்று தோன்றிய எனும் நூல் எவையும் தீது அகா--இப்பொழுதுண்
டானவை
என்று
சொல்லப்படும்
எல்லாநூல்களும் .தீயனவாகா,-துணிந்த
நன்மையினா்--தெளிர்ச
உத்தமராயினார்.--ஈலம்கொள்மணி
பொதியும் களங்கம் அதன் ஈவை ஆகாது என உண்மை ஈயர் இடுவர்-நல்ல இரத்தினத்கை
மூடியிருக்கும் களங்கத்தை அதன் களங்கமன்று
என விலக்கிவிட்டு அதன் உண்மைத் தன்மையை விரும்புவது
போல
இக் நூலில் மிகுர் இருக்கும் சொற்குற்றம் முதலியவைகளை விலக்இிவிட்டுப்

பதி பசு பாசங்களாகிய

மூப்பொருள்களின் உண்மையை

விரும்பி ௮ங்க
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போதுவதிகாரம்,

கரிப்பர்,--ஈடவாம் தன்மையினார்-- மத்திமராயுள்ளோர்,— பழமை
அழகு
ஆராய்ந்து தரிப்பர்--பழமையான அழகுகள் அமைக் இருத்தலை ஆராய்ந்து
கோச்தி ஒருபொருளைக்
கொள்ளுதல் போல
இர்தூலையும் சுருங்கச்
சொல்லல் விளங்கனைத்தல் முதலிய பழமையான
அழகுகள் அமைச்
இருத்தலை கோக்கு அங்€கரிப்பர்,--தவறு நலம் பொருளின்கண் சார்வு

"ஆராய்ந்து

அறிதல் இன்மையினார்--பொருளினிடத்தே

குற்றமுங் குண

மும் பொருந்தியிருத்தலை ஆராய்ந்தறியும் வன்மையில்லா த அதமர்கள்-—
பலர் புகழில் ஏச்துவர்— பலரும் புகழ்ச்தால் தாமும் புகழந்தேத்துவர்,—
ஏதிலர் உற்று இசழ்ந்தனமேல்
இகழ்ரந்திடுவர்—அர்நியர்கூடி இகழ்
துரைப்பாராயின் தாமும் இகழ்ர் துரைப்பார்.--தமக்கு என ஒன்றுஇலா-

அவர் தமக்கென்று

ஓரறிவில்லாதவர்.

தறிப்பு.--1. துணிந்த ஈன்மையினார்-:பொருள்களின் குணங்களையுங
குற்றங்களையும்
ஆராய்ந்து
குணங்களைமாத்
திரங்
கொள்ளத்தக்கன
என்று துணிந்து கைக்கொள்ளும் உத்தமர்.
2. உண்மை-உள்ளது.
பதி பசு பாசங்கள் அநாதியாய் உள்ளன
என்பது.

3. அழகு-இனியதன்மை,
“சுருங்கசசொல்லல் விளங்கவைத்தல்,
நவின்றோக்கினிமை ஈன்மொழிபுணர்த்தல், ஓசையுடைமை அழமுடைத்
காதன், முறையின்லைப்பே
யுலகமலையாமை,
விழுமியது பயத்தல்
விளங்குதாரணத்த, தாகுகனூலிர் கழகெனும் பத்தே.”

(ஈன்னூல். பாயி.)

போமிப்பு.--பழையநூல்கள் எவையும் ஈல்லனவல்ல. புதியநூல்கள்
எவையும் தயனவல்ல. உக்கமராவார் இர்நூலில் யிகுந்திருக்குஞ சொற்
குற்றம் முதலியவைகளை
விலக்இவிட்டுப் பொருளஞுண்மையை
அங்க
கரிப்பர். மத்திமாயுள்ளோர் இச் நூலையும் சுருங்கச் சொல்லல் முதலிய
அழகுகள் அமைர்திருத்தலை கோக்கு அங்கேரிப்பர், பொருளிற் குற்ற
முங குணமும்
பொருக்கியிருக்தலை
ஆராய்ந்தறியும் வன்மையில்லா த
அதகமர்கள் இஈ நூலைப் பலரும் புகழ்க்கால் தாமும்
அர்ரியர் கூடி இகழ்ர்கால், காமும் இகழ்ந்துரைப்பர்,
ஓரறிவில்லா தவர்,
ந

2

க

புகழந்கேத்துவர்.
இவர் தமக்கென

பதியிலக்கணம்.

1.
. 1.
.
௦.
4.
5...

என்பதும். (17)

சிவன் ஐர்சொழிலுஞ் செய்தற்குக்

1.
18.

பதியிலக்கணம்,

பதியின் சொரூபலக்சணம், (13)
பதியின் தடத்தலக்கணம், (14)
உருவுடைமைபற்றி வருங் குற்றங்களைப் பரிகரித்தல், (15)
பதியுண்மைக்குப் பிரமாணம், (16)
முத்தொழிலுஞ்செய்யும் உரிமை சிவனுக்கே உண்டென்
பதும், சிவன் அம்முத்தொழிலுஞ் செய்தல்பற்றி விகார
மடையான்

6.
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காரணம், (18)

பதியின் சோருபலக்கணம். ,,

பலகலையா கமவேதம் யாவையினுஙவ் கருத்துப்
பதிபசுபா சந்தெரித்தல் பதிபரமே யதுதான
நிலவுமரு வுருவன் றிக் குணங்குறிக ளின்
றி
நின்மலமா யேகமாய் நித்த மாகி
அலகிலுயிர்க் குணர்வாகி யசல

யகண்டிதமா

யானக்த

மாக

வுருவா யன் நிச்

செலவரிதாய்ச் செல்கதயாய்ச் ச௪றிதாதிப் பெரிதாய்க்
திகழ்வது தற் சிவமென்பர் தெளிந்து ளோரே.
சை ருபதியம்
(பதவுரை)

வேதம்
உள்ள

ஆகமம்,

வேதம்

ஆகமம்

பலகலை

யாவையினுங்

அவற்றின் ௮ழிநூல் சார்புநால்

கருத்து,--பதி பசு பாசம் தெரித்தல்--பதி

ஆதிய
பசு

கருத்த

எல்லாவற்றினும்
பாசம்

என்னும்

முப்பொருள்களின் இயல்பைத் தெரிவித்தலாம்,--பதிபாமே--அவற்றுள்
பதியாவது ஏனை இரண்டுக்கும் மேலாயிருப்ப தொன்றாம்,--அது.சான்--

அப்பதிதான்,--நிலவும் அரு உரு அன்றி - விளங்குகின்ற அருவமும் உருவ
மும் அல்லதாய்,--குணம் குறிகள் இன்றி--குணமும் குறிகளும் இல்லாத
பொருந்தாததாய்,-ஏகமாய்-ஒன்றாய்,தாய்,--நின்மலமாய்--மலத்திற்
நித்தமாக--அழிவில்லாததாய்,---அலகு இல் உயிர்க்கு உணர்வாகி--அள
வில்லாதனவாய உயிர்களது
அறிவுக்கு
அறிலாய்,-—அசலமாதநி௪லன
மற்றதாய்,--அகண்டிதமாய்--கண்டிக்கப்படா தகாய்,--அனந்த உருவாய் ஆனந்தமே

சொரூபமாய்,

அன் றிச

செலஅரிதாய்—மாறபட்ட

உணர்

வினை சென்றடைய அரியதாய்,-—
செல்க தியாய்— வழிபட்டவர்கள் சென்
பெரிதாய்_—அணுவுக் கணுவாய்
முத்திநிலையாய்,--ஏிறிதாகிப்
றடையும்

i
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மகத்துக்கு மகத்தாய்,--இகழ்வஅ-விளங்குவதாம்,-தத்.-அதனை,-தெளிக்
துளோர் சிவம் என்பர்--அறிவாற் றெளிக்தகோர் சிவம் என்று சொல்வர்,
தறிப்பு.
1. பதி-அநாதிமுத்த
சத்துருவாய்
புறப்பொருளை
நோக்காது ஒன்றிலும் தோய்வின்றித் தாமே சுயம்பிரகாசமாய் நிற்கும்
வெம், புறப்பொருளைகோக்செ சிருட்டியாகி பஞ்சஇிருத்தியஞ் செய்யும்
வத?
சரசர
்கதன்
நிலையிற் பதி எனப் பெயர் பெறும். புறப்பொருள்--அன்மாக்கள், மாயை.
~

பதிகாப்பவன்.

பர்-காத்தல்,

தி வினைமுதற்

பொருள்விகுதி.

2. அரு உரு அன்றிக் குணம் குறிகள் இன்றி;--அருவும் உருவுமாய்

கதா

விளங்குவது தத்துவ தாத்துவிகம் முதலிய சடப்பொருள்கள்; சாத்துவிக
இராசத தாமத குணங்களோடும் குறிகள் பெற்றும் விளங்குவன அச்சடப்
பொருள்களே. அனலை அசத்தெனப்படும் பாசமாம். "பதி இவ்வசத்தாகிய
பாசவியல்பின்றிச் சத்துப்பொருளாயுள்ளஅ என்று அதனது சத்தியல்பை
உணர்த்தியது.
3. நின்மலமாயேகமாய் நித்தமாகி அலகிலுயிர்க்குணாவாகி அசலமாதி
அகண்டிதமாய் ஆனந்த உருவாய்:--பதி சூக்கும சித்தாயுள்ளது. பசு தால
இத்தாயுள்ளது. பதி பசு என்னும் இரண்டும் சித தப்பொருளாயினும், பசு

“8...

மலசமபந்தமுள்ள
அ, எண்ணில்லாத
து, பிறப்பிறப்பிற்படுவ
து, உணர்த்த
உணர்வது, பிறபொருள்களால் அசைக்கப்பமெ பரதரந்திரமுடையது,
ஏக
தேசநிலையுடைய ரி துன்பசாகரத்துள்
அழுந்துவது. பதி மேற் கூறிய
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இயல்புகளையுல ய்பசுவின்வேறாயிருப்பது என்று அதன அ சித்தியல்பை
யும் ஆனந்த இயல்பையும் உணர்த்தியது.
அசலம்--அசைவற்றது. உயிர்க்கு உணர்வாக
உயிர்களஅ அறிவுக்
கறிவாய் விளங்குவதாய்,
அ௮கண்டிதமாய்--ஏகதேசத்தன்மை
யில்லாத
|
வியாபகப்பொருளாய்.
4 அன் றிச்செல அரிதாய்:
பாச த்தோகெடி விபர் தவுணர்வடைர்து
அ௮ன்றி--மாறு
அரிதாயுள்ளது,
அன்புறும் “பசுக்களாற் சென்றடைய
ப எனப்
குவ
பட்டு
பொருள்படும் வினையெச்சம்,

5. செல்சுதியாய்--குருவருளாற் பாசம் நீங்கு மெய்ஞ்ஞானமெய்திய
ஆன்மாக்கள் சென்றடைகது

பேரானந்தத்தழுக் தும்முத்திநிலையாயுள்ள அ.

போழிப்பு.--பதியாய சிலம் சச்சிதானர்தமாய் விளங்குவதுஎன்று
அதனது சொரூப இலக்கணத்தை உணர்த்தியது.

2.
14.

பதியின் தடத்தலக்கணம்.

நீடுபரா சத்திநிக மிச்சா ஞான.
- நிறைகரியை தரவதனை நிமலன் மேவி

பதியிலக்கணம்.
நாடரிய

2௦

கருணை திரு வுருவ மாகி

நவின்றுபல

கூடுமொளி

கலைநாத

விந்து வாதி

வளர்குடிலை மாயை

கொடுவினைகொ

மேவிக்

டனுகரண

புவன போகம்

பீடுபெற நிறுவியவை யெரீடிக்கு மேனி
பிறங்கியநிட் களசகளப் பெற்றி யாமே.
(பதவுரை.)
௩ பராசத்தி நிகழ் இச்சா ஞானம் நிறை திரியை தர
அதனை நிமலன் மேவி - நிலைபெற்ற மேலான சிவசத்தி தனது வியாபாரத்
தால் இச்சாசத்தி ஞானசத்தி நிறைந்த இரியாசத்தி என்னும் சத்திகளைத்

தர அந்தச் சத்திகளை நின்மலனாதிய சிவன் பொருந்தி
சாட அரிய
கருணை திரு உருவமாதி - மதித்தற்கரிய திருவருளே திருமேனியாகக்
கொண்டு நாதம் விந்து ஆதி கூடும் ஒளிவளர் குடிலை மாயை மேவி நாதம் விந்து
முதலிய தத்துவங்கள் வந்து
கூடதின்ற
பிரகாசம்
மிகுந்த
சுத்த மாயையைப்
பொருர்தி--பலகலை
ஈவின்று-வேசம்
ஆகமம் முதலிய பலகலைகளையும் அருளிச்செய்து,--கொடுவினை கொள்
தனுகரண புவனபோகம் மீடுபெற கிறுவி- அசுத்த மாயை
பிரஇருஇ
மாயைகளில்

புவன

கொடிய

போகங்களைப்

படைத்து நிறுத்தி,

வினைகளைக்

கொண்டிருக்கின்ற

பெருமைபெற

அவை

தனு

கரண

(அதிட்டானவாயிலாகப்)

ஓ%க்கும்- அவற்றைச்

தோன்றின

முறையிலே ஒடுங்கச் செய்வன்,--மேனி- அவற்றை ஆக்௫ ஒடுக்குர்
இருமேனி,--பிறங்கெய நிட்கள சகளப் பெற்றியாமே-மேலாய்விளங்கிய
கிஷ்களம் நிஷ்சளசகளம் சகளம் என்னுந் தன்மையவரம்,
தறிப்பு.--1.
நீபெராசத்தி நிகழிச்சா ஞான
நிறைகிரியை தர
“அதனை நிமலன் மேவி நாடரிய கருணை திருவுருவமாதி:-உயிர்களுக்கு
அனுக்ரகம் மாத்திரம் குறித்துப் பொதுவகையால் அறிந்தும் அறி
வித்தும் நிற்பதாகிய ஞானம் ஒன்றே
சிவசத்தியின்
சொரூபமாம்,
அஅவே பராசத்தி எனப்படும், அப்பராசத்தி, உயிர்களுக்கு மலபாகம்
வருகற்பொருட்டு ஐந்தொழில் செய்தலைக்குறித்துச் சிறப்புவகையால்

வியாபரிக்குங்கால், இசசா ஞானக் கிரியை என முத்திறப்படும், இச்
-சத்திகளைச் சிவன் பொருர்திய
பொழுது
சத்திகாரியமான அருட்
டிருமேனி உண்டாம், அஃதாவது,
சிவன்
அச்சத்திகளுள் ஞான
சத்தியைப் பொருந்தியபொழுது
ரிஷ்களச் திருமேனி யுண்டாதல்,
அர்நிலையில் சிவம் என்றும், .சத்தர் என்றும், இலய சிவன் என்றும்,
நிஷ்கள சிவன் என்றும் பெயர் பெறுவர், இலயத்தான ம்-சிவதத் துவம்,
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பொதுவதிகாரம்.

நிஷ்களம்--அருவம், கீபெராசத்தி-அகாதியாயுள்ள பராசத்தி, நிகழதல்வியாபரித்தல், நிறைதிரியை- ஐந்தொழில் செய்யுங்காலம் இரியாசத்தி
மேம்பட்டு நிற்றலால், *'கிறைகிரியை”” என்றார்.
சிவன் ஞானசத்தியையும் இரியாசத்தியையும் சமமாய்ப் பொருந்திய
பொழுது நிஷ்களசகளத் திருமேனி யுண்டாம், அம்மூர்த்தி சதாசிவர்
என்றும், உத்தியுத்தர் என்றும், போகசினன் என்றும், நிஷ்களசகள
சிவன் என்றும் பெயர் பெறுவர். போகத்தானம் சாதாக்கெயதத்துவம்,
நிஷ்களசகளம்- அருவுருவம்.
ஞானசத்தி குறைச்தும் இரியாசத்தி ஏறியும் இருக்கும் ௮வதரம்
சகளத் திருமேனியாம், அமமூர்த்தி மகேசுவரர் என்றும், பிரவிருத்தர்
என்றும், அதிசார சிவன் என்றும், சகள
சின
என்றும் பெயர்
பெறுவர்.
அதிகாரத்தானம் ஈசுரதத்துவம். சகளம்-உருவம்.
சிவம் சதாசிவம் மகேசுவரம் அதிய இவை மூன றுக்கும் தம்முட்
பேதமில்லை,
சத்திகளின் ரொழில் வேறுபாட்டால் இப்பேதங்களுண்
டென்று

உபசாரமாகச்

சொல்லப்படும்,

2. ஈவீன்று பலகலை:- மேற்சொல்லிய அருவுருவத் திருமேனி
யையுடைய சதாசிவமூர்த்தி,
தமது
ஐச்து இருமுகங்களுள், த்புரு
டம் அகோரம் வாமதேவம் சத்தியோசாதம் என்னும் திருமுகங்கள்
நான்கிலிருர்தும இருக்கு, யசரு, சாமம், அதர்வணம் என்னும் நான்கு
வேதங்களையும், ஈசான முசத்திலிருந்து காமிகம் முதலிய இருபத்
தெட்டு ஆகமங்களையும் அருளிசசெய்தார்.
அலற்றினின்றும் புராண
சாத்திரங்கள் முதலியன சோன்றின.
இலை சொர்பிரபஞ்சமாம்.
3. காதவிர்து வாதி கூடு மொளிவளர் குடிலைமாயை......... ணை
சுத்தமாயையை ஞானசத்தி பொருந்துதலால் நாதமும், இரியாசத்தி
பொருச்துதலால்
விர்துவும்,
ஞானமும்
இரியையும்
சமமாய்ப்
பொருந்து

குறைந்து

தலால் சாதாக்கிய

பொருந்துதலால்

திரியை குறைந்து

தத்துவமும்,

இரியை

ஈசுவரதத்துவமும்,

பொருந்துதலால்

சுத்த

ஏறி

ஞானம்

வித்தையும்

ஞானங்

ஏறிக்

தோன்றும்,

இவை

பொருட்பிரபஞ்சமாம்.
இத் தத்துவங்களுள், அதிகாரத்தானமாதிய ஈசுவரதத்துவத்தைப்
பொருந்திநிற்கும் மகேசுவரர்
அனந்தேசுரரை
அதிட்டித்து அவர்
வாயிலாக அசுத்த மாயையிர் படுக் தனுகரண
புவன
போகங்களை
உயிர்களது
வினைக்கடாகத்
தோற்றுவித்து
நிறுத்துவர்.
அனந்தர்
சீகண்டரை அஇட்டித்துப் பிரகிருதிமாயையிற் படுத் சனுகரணபுவன
போகங்களைப்

படைத்து நிறுத் துவர்..

4. அவை யொடிக்குமேனி பிறங்கிய நிட்கள
சகளப் பெற்றி
யாமே-சொல்லும்
பொருளுமாகிய
இப்பிரபஞ்சம் - இரண்டையும்

உருமேஸி கரிக் ற௲தொ ஸ்ட தெற த ரர ௨5 ல ௬௧
அருமேணிய த௮ம் பல று மரவ
எ டத
ருமேனியுபயம் ஓ ப முரு ஒக

முன்ப கங்காவ்

சகுமேஸிகழிக்வ
ச சபீதியிலத்கணம்.
ஓகிக்குர் திருமேனி
சகளம் என்றும்

நிஷ்களம்

சகளம் என்றுஞ்

SD,a)

என்றும், தோத்றுர் திருசே4ி் னிஷ்கிள
சொல்லப்படும்,

இவை மூன்று திருமேனியும் பரமசிவனது தடத்த
வடிவமாம்,
தடத்தலக்கணம்
- பிறிதோர்
பொருளின்
சார்புபற்றி
இலக்கியப்
பொருளிலிருக்கும் இலக்கணம். தடத்தம்-அயலிடத்திராப்ப
௮.
போமிபபு-—தனனிடத்து
அசாதியே அபின்னமாய் விளங்கும்
பராசத்தி இச்சா ஞானக் இரியைகளாக வியாபரிக்க, அவைகளை நின்
மலனாதிய சிவன் பொருந்திச் திருவருளே திருமேனியாகக் கொண்டு,
நாதம் விச்து முதலிய தத்துவங்கள் தோற்றுகின்ற
சுத்தமாயையைப்
பொருந்தி, வேதம் ஆகமம் முதலிய பலகலைகளை அருளிசசெய்அ,அஈந்த
தேவரை அதிட்டித்து அசுத்தமாயையிற்படுர் தனுகரண புவன போகங்
களையும் சீகண்டரை அதிட்டித்துப் பிரநருநிமாயையிற் படுர் தனுகரண
புவன போகங்களையும் படைத்து
நிறுத்தி ஒகெகுவன்.
இத்தொழில்
களைச் செய்யுந் திருமேனிகள்
நிஷ்களம் நிஷ்களசகளம் சகளம் என
முத் திறப்படும்.

8.
15.
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உருவுடைமை பற்றி வருங் குற்றங்களைப் பரிகரித்தல்.
ஈங்கதுவென் றதுகடந்த வியல்பி னானு
மீறுமுத னடுவொன்று மிலாமை யானும்

ஓங்கிவளர் ஞானமய னாத லானு
முண்மை பிறர்க் கறிவரிய வொருமை யானுந்
சாங்கரிய வெறுப்பினொடு விருப்பு மெல்லாஞ்
சார்வரிய தனிமுதல்வ னாக லானு
நீங்கலரு முயிர்க்குயிராய் நிற்ற லானு
நிறுத்திடுவ னினர்தவுரு நிமலன் மூனே.
(பதவுரை).
ஈங்கு இது என்றது கடந்த இயல்பினானும் - இவ்
விடத்துள்ளது இவ்வியல்படையது என்று அன்மபோதச்தாற் சுட்டி
அறியப்படு மதனைக் கடர்த இயல்பாலும்--முதல் ஈடு ஈறு ஒன் றும்
தன்மை
இல்லாத
இலாமையானும்-ஆதி ஈடு அந்தம் ஒன்றும்
நிகழும்
ஆதலானும்-மேம்பட்ூ
ஞானமயன்
யாலும்,_-—ஒங்கவெளர்
சர்வஞ்ஞத் அவமாயெ

அறிவு அரிய

நுண்ணிய
அரிய

ஞான சொருபியாசையாலும்,

ஒருமையானும்- தன்னியல்பு

அறிவாயெ

அதிசூக்கும

பிறருக்கு

சச்சாய்

வெறுப்பினொடு விருப்பும் எல்லாம்

உண்மை

பிறர்க்கு

அறிய இயலாத

இருத்தலாலும்- தாங்க

சார்வு அரிய சனிமுதல்வன்
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போதுவதிகாரம்.

அதலானும்- பொறுத்தற்கறிய

எவையும்

சார்தலில்லாத

வெறுப்பும் விருப்புமாகிய உயிர்க்குணம்

ஒப்பற்ற

பதியாசையினாலும்,--உயிர்க்கு

நீங்கல் அரும் உயிராய் நிற்றலானும்
- அன்மாக்களுக் கெல்லாம் பிரிப்
பறநிற்கும்
பரமான்மாவாய்
இருத்தலாலும்,,-நிமலன்
நினைந்த
உருத் தானே
நிறுச்திடுவன் - நின்மலனான
அப்பரமசிவன்
தான்
நினைக்க வடிவத்தைத் தானே நிறுத்திக் கொள்வன்.

தறிப்பு-1.
ஈங்கதிவென்
றதுகடர்த
வியல்பினானு,
மீறு
முத னடுவொன்று மிலரமையானும்:-ஆன்ம போதத்தால் அது இது
என்று
சுட்டி அறியப்படும்
பொருளெல்லாம்
அசதீதுப்பொருள்.
தோன்றி நின்று அழியும் (முதல் ஈடு ஈறு)
பொருள்களும் அசத்துப்
பொருள்,
பரமசிவன் இவ்வசத்துப் பொருள்களின் றன்மை இல்லா
தவன், சத்துப் பொருளாயுள்ளவன் என்பதாம்.
2. ஓங்கிவளர் ஞானமய னாதலானு, முண்மை பிறர்க் கறிவரிய
லொருமையானும்:-பசு
சிற்றறிவுடையதும்.
பரமசிவன் ௮றிவித்தா
லறியு மியல்புடையதுமாயுள்ள
தூலசித்துப் பொருள்,
பரமசிவன்
எல்லாவற்றையுக் தானாய் அறிதின் ற பேரறிவுடையவனும் தன்னியல்பு
பிறரால் அறியப்படாதவனு மாயுள்ள அதி சூக்கும சித்அப்பொருள்.
- ஆதலாற் பரமசிவன்
தஅாலளிச்சாகிய
பசுவின் வேறாய் அதிசூக்கும
சித்தப் பொருளாம்.

3. தாங்கரிய வெறுப்பினொடு விருப்பு மெல்லாஞ் சார்வரிய தனி
முதல்வனாகலானும்
- பரமசிவன் விருப்பு வெறுப்புக்களால்
நிகழும்
சுகதுக்க மோகங்களில்லாத அனந்த நிலையையுடையவர்
என்பதாம்,
4. நீங்கலரு முயிர்ச்குயிராய் நிற்றலானும்- பரமசிவன் எவ்வயி
ரிலும் ரீக்கமற
நிறைந்து நிற்கும் பராமான்ம
சொளுபியாயுள்ளவர்
என்பதாம்,

பொமிப்பு.--பரமசிவன்
சுட்டி அறியப்படும்
பொருள்களுக்
கெல்லாம் அப்பாற் பட்டிருக்கும் இயல்புடையனாய்ச், தோற்றம் நிலை
இறுதிகனாம் இல்லாத சத்துப் பொருளாயுள்ளவன்:
ஞானசொளுபி;
தன்னி௰ல்பு பிறரால் அறிகற்கரிய
அதி சூக்கும சித்தாயிருப்பவன்;
விருப்பு வெறுப்புக்களில்லாத
ஆனந்த
சொரூபி;
அன்மாக்களுக்
கெல்லாம் பரமான்மாவா யள்ளவன். இங்கனம் அசத்தும் தால்து
மாகிய பசு பாசங்களினின்றும் வேறுபட்ட இயல்புடைய சச்௫தானக்த

சொருபியாய்
நினைந்த தொரு

நிற்றலின்,.

ஐந்தொழிலுஞ்

வடிவசகைக்

தானே

செய்யுமிடத்துக்

நிறுத்திக்கொள்வன்.

தான்

பதியிலக்கணம்.

4.
16.
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பதியுண்மைக்குப் பிரமாணம்.

உலகமெலா மொருவனோ டொருத்தி யொன்றென்
அள தாகி நின்றளலி லொடுங்கும் பின்னு
மலமதனா லுளதாகு முருவ மாறி
வருவதுபோ

வதுசெல்வ.காத

லானும்

அலைவிலசே தனமாயை யாத லானு
மணுக்களுரு வடையுமறி விலாமை
நிலவுதொழின் மருவியுரு நிற்ற லானு
நின்றெவையு
(பதவுரை.)

. உலகம

மளித்திடுவ னிமலன்
எலாம்

ஒருவனோடு

யானு
மூனே.

ஒருத்தி

ஒன்று என்று

உள தாகி நின்று அளவில் ஒடுங்கும் - பிரபஞ்சமெல்லாம் அவன் அவள்
அது என்னும் அவயவம்
பகுப்புடையதாய்த் தோன்றி நின்று ஒரு
கால எல்லையிலே ஓடுங்கும்,--மலம் அதனால் பின்னும் உளதாகும்ஆனமாக்களைப் பர்திச்த ஆணவமலம் நீங்காமையினாலே அது நீங்குகற்
பொருட்டு மீளவும் சோன்றும்,--உருவம் மாறி ௮௫௬௮2 போவது செல்
வது ஆதலானும்-கதெகங்கள் கன்மத்துக்சடாக மாறிமாறித் தோன்று
வதும் அழிவதும் சுவர்க்க நரகங்களிற் செல்லதுமாகையாலும்-மாயை
அலைவ இல் அசேதனம் ஆதலானும்- மாயை தனக்கென ஒருசெயலற்ர
சடமாயிருத்தலாலும், _ அணுக்கள் உரு அடையும் அறிவு ணை!
னும்-அன்மாக்கள் அத்தேகங்களைத் தாமே எடுச்சர்கு ஏற்ற அறிவில்
லாமையாலும்,--நிலவு தொழில் மருவி உரு நிற்றலானும்- தேகமானது
விளங்காகின் ற ஒரு சேதனனுடைய தொழிலைப் பொருந்தி நிற்றலா
லும் நிமலன் தானே நின்று எவையும் அளித் திலென் - நின்மலனான

சிவனே

காரணஞனாய்

நின்று எல்லாவற்றையும்

உண்டாக்குவன்.

மொருவனோ .....மலமசனா லுளதர
உலகமெலா
தறிப்பு.--1.
அதனைச் கோற்றுவிக்கவும்
கும்:--உலகம் நித்தமாய் நிலைபெறும்,

அழிக்கவும் ஒரு கருத்தா வேண்டப்படெ தில்லை என்பர் உலோகாயசர்.
அண்லடிவமாயும்
பேதங்களாகவும
உலகம் ஓரியல்பின்றி அனந்த
பெண்வடிலமாயும் அலிவடிவமாயுக் தோன்றி
நின்றழியக் காண்கை
யாலும், அது தானாகக் கரரியப்பலெதற்கு அதற்குச் சுதந்தரமின்மை
யாலும், அதனை அவ்வாறு படைத்தற்கு
ரிமித்தகாரணனாதிய
முதல்
அவர் கருத்தை மறுத்தது.
வன் ஒருவன் வேண்டப்பலெனென்று
தனு. கரண
உலகம்_—ஆண் :பெண்
அலி என்னும் பட ர்த்து ப

புவன போகங்கள்,
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உலகத்தை ஒடுக்குதல் ஆன்மாக்களின் கன்மமலம் பரிபாகமாகும
பொருட்டும், மீளவு தோற்றுவித்தல் ஆணவமலம்
பரிபாகமாகும்
பொருட்மொம்.
செல்வது:--அன்மா பூமியிற்
போவது
2. உருவமாறி வருவது
பூதபரிணாம. தூலசரிரத்தோடு தோன்றி,
அச்சரீரத்தை விட்டு நீ்
குங் காலம் கன்மத்துக்டோகச்
சுவர்க்கத்துக்குச் சென்று பூதசார
பூக தாலசரீ ரத்தையும்
தூலசரீ ரதிதையும் ‘ ஈரகத்துக்குச் சென்று

எடுத்து, அங்கங்கே நல்வினை வினைகளின்
பயனை
அனுபவித்துத்
தொலைச்சவாே, மீளவும் பூமியின்கண் பூதபரிணாம தூலசரீரத்தோடு
தோன்றும் என்பது,
3. அலைவி

லசேதன

மாயை

யாதலானு

மணுக்க

ளுருவடையு

மறிவிலாமையானும்:--மாயையே
தன் காரியமான
பிரபஞ்சத்தைத்
தீரும். அதற்கு ஒரு கருத்தா வேண்டுவதில்லை
என்பர் சாங்கியர்.
மாயை பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணமாயுள்ள அசேதனப் பொருள்.
ஆன்மா சேதனப் பொருளாயினும் தனு காணம் முதலியவற்றைப்
பெற்றாலன்றி அறியமாட்டாது. கையால் மாயா காரியமான தேகாதி
பிரபஞ்சத்தை
மாயை
தர்மாட்டாது.
ஆன்மாக்களும் அவைகளை
எடுச்கமாட்டா,
ம

4. . நிலவு தொழில் மருவி உரு கிற்றலானும்
- குடம் முதலியன
குயவனாலே
மண்ணினின்றுஞ்
செய்யப்படும் காரிய மானாற்போல,
தேகாதி பிரபஞ்சமெல்லாம் ஒரு சேதனப் பொருளாலே
மாயையி
னின்றுஞ் செய்யப்படுங் காரியங்கள் என்பது,
போமிப்பு.--உலகங்களெல்லாம்
ஆண் பெண் அலி
என்னும்
அவயலப் பகுப்புடையனவாய்த்தோன்றி நின்று ஒருகாலவெல்லையில்
ஒடுங்கும் தன்மையுடையன,
ஒடுங்கிய உலகம் ஓடுங்கெயவாறு நில்லாது
மீளவும் உதிக்கும், பின் உதிப்பது ஆன்மாக்களைப் பச்திச்த ஆணவ
மலம் நீங்கும் பொருட்டாம்,
அன்மாக்கள் எடுக்குந்தேகங்கள் நல்வினை தீவினேகளுக் கேற்றபடி

மாறி மாறித் தோன்றுவதும் அழிவதும் சுவர்க்க
ஈமகங்களிற் செல்
வது மாயிருத்தலானும், அத்தேகங்களை மாயை தருமென்னில், மாயை
செயலற்ற
சடமாயிருத்தலானும்,
அன்மாச்களே
அத் தேகங்களை
எடுக்குமென்னில்,
கேகங்களெடுிக்கு
முன்னுள்ள
கேவல நிலையில்
அவ்வான்மாக்களுக்கு
அறிவில்லாமையானும்,
சேகம் ஒரு சேதன
னுடைய தொழிலை வேண்டி ரிற்றலானும், நின்மலனாகிய
சிவனே
அகாதி முத்த இத்துருவாய்
நிலைபெற்று
நின்று
தனுகரண புவன

போகவடிவாயுள்ள

உலகங்க

ளெல்லாவற்றையுந்

தோற்றுவிப்பன்.

பதியிலக்கணம்.

51

௦. முத்தொழிலுஞ் சேய்யும்உரிமை சிவனுக்கேயுண்டேன்பதும்,
சிவன் அம்முத்தோழிலுஞ் செய்தல் பற்றி '
விகார மடையா னேன்பதும்.

17.

கந்தமல ரயன்படைக்கு முலக மெல்லா௩!
கண்ணனனளித் திடுமவையெங் கடவு டானே
அர்தமுற வழித்திவெனாத லாலே
யயனரியு மவன அய ரதிகா ரத்து
வந்தமுறை தன்றொழிலே மன்னுவிப்ப னெல்லாம்
வருவிப்பன் விகாரங்கண்

மருவான் வானின்

முந்திரவி யெதிர்முளரி யலர்வுறுமொன் றலர்வான்
முகையாமொன் ஜென்றுலமு முறையி னாமே.
(பதவுரை).

உலகம

எல்லாம்

கர்தமலர்

அயன்

படைக்கும் --

பிரபஞ்ச மெல்லாவற்றையும் வாசனை பொருந்திய தாமரை மலரில்
வீற்றிருக்கும் பிரமதேவன்
படைப்பன்,.- கண்ணன் அளித் இடும் -அப்பிரபஞ்ச மெல்லாவற்றையும்
விட்டுணு
கரப்பன் அவை
எம்
கடவுள்தானே அர்தம் உற அழித்திவென் - அ௮வதறை எங்கள் சிவனே
இறுதிபெறும்படி
அழிப்பன்,- ஆதலாலே - ஆகையாலே
அயன்
அரியும் அவனது
உயர் அதிகாரத்து வந்தமுறை
- பிரம விட்டுணுக்
களும் அவனுடைய
தலைமையான
அதிகாரத்தைப்
பெற்று
வந்த
முறையிலே வைத்து
தன் தொழிலே மன்னுவிப்பன் - தன்னுடைய
தொழிலையே
அவரிடத்துப்
பொருச்சச்
சேய்வன் எல்லாம் வரு
விப்பன்
- சிவன் ஒருவனே முததொழிலையும்
சன்னிடத்து நிகழச
செய்வன் விகாரங்கள் மருவான்
- அம் முத்தொழிலுஞ
செய்தல்
பற்றி விகாரங்கள்
பொருந்தால்
வானின்
முந்து
இரவி எதிர்
முளரி ஒன்று அலர்வு உறும்- ஆகாயத்தில் விளங்கும் ஆதித்தன் சந்
நிதியிலே தாமரை ஒன்று அலரும், ஒன்று அலர்வான் முகையாம்ஒன்று அலர்தற்குப் பக்குவமான அரும்பாயிருக்கும,-—
ஒன் று உலரும் ஒன்று வாடி
உலரும்,- முறையின் ஆமே-இப்படி ஆதித்தன் சந்நிதி
யில் தாமரை முத்தொழிலும்
படினும் ஆதித்தன் விகாரமடையாத
முறைமை போலப்
பிரபஞ்சமெல்லாம்
சிவ சசக்கிதரனத்தில் சிவன்
நிர்விகாரியா யிருக்க முத்தொழிலும் பம்.

தறிப்பு-பெளராணிகரும் பாஞ்சராத்திரிகளும் சிருட்டிக்தொழில்
பிரமாவுக்கும்
தஇதித்தொழில்
விட்டுணுவுக்கும்
சங்காரத் தொழில்
உருத்திரனுக்கு முரியன என்பர்,
பிரமாவும் விட்டுணுவும் விசேட
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புண்ணியத்சாற் சிவனுடைய
உயர்க்த அதிகார சக்தியை
அசசிவ
னுடைய ஏவலாற் பெற்றுடையர்,
அத்தொழில்கட்கு அவ்விருவரும்
சுதந்தரரல்லர்.
முத்தொழிலுஞ் செய்தற்குரிய சுதந்தரம் சிவனுக்கே
யுண்டென்று

அவர்கள்

கொள்கையை

மறுத்தது.

இங்கே சொல்லிய முத்தொழில்கள் பிரகிருதி மாயையின்
கண்
மத்திம சிருட்டியிலே நிகழ்வனவாம்.
இதன்மேல் அசுத்த மாயையில்
நிகழ்வது அவாக்தர, சிருட்டி. சுத்தமாயையில் நிகழ்வது மகாசிருட்டி,
பதியினால் நேரே செய்யப்பவெ து மகாசிருட்டி. சுத்த மாயையில் நிக
மும் ஐக்தொழிலையும் பதி தாமே
செய்தருளுவர்.
அசத்தமாயையிற்
படுங் கிருத்தியம் ஐந்தையும் தமது இிரியாசத்தியால் அனந்கேசுரரை
அதிட்டித்து அவர்வாயிலாகச செய்வர். பிரகிருதி மாயையிற் படும்
முத்தொழிலையும் அவ்வனச்தேசுரர் வாயிலாகச சீகண்ட உருத்திரரை
அதிட்டித்து நின்று செய்வர். இந்த உருத்திரரிடத்து செருநி ரோதயித்
திரி ஆரிணி என்னும் சிவசத்திகள் பதிந்து நின்று ESN
செய்யும். அ௫சத்திகளுள் செரி பிரமனிடத்து
நின்று செலுத்தும்,
ரோ தயித்
திரி விட்டணுவினிடத் அநின்று செலுத்தும், இவைநரேராகவும்
அதிட்டானவாயிலாகவும் ஈடத்தலால், எத்மிகாழில்களும் சிவசத் தியின்
ரெொழில்களேயாம். செரி உற்பத்திக்குக் காரணமாயுள்ளது; சிருட்டி
அதன்றொழில். ரோதயித்திரி போகங்களில் நியதி செய்வது; திதியும்
இரோதானமும் அதன்றொழில், ஆரிணி பரமசிவத்தின சங்கார சாமர்த
தியத்தை
யுடையது;
சங்காரமும் அனுக்கிரகமும்
அதன்றொழில்,
2. முர்திரவியெதிமுளரி......: :_—காம்ரையுவமை சிவ த்க்
திற் சத்தியின் செயலால் ஈடக்குக் தன்மையை உணர்த்துவது.
அத
னாம் சிவன் ஐக்தொழிலுஞ் செய்யினும், விகாரமெய்தாது சசசிதானந்த
சொருூபியாய் நிற்பன் என்பது உணரப்படும், இது சிவன் ஒருவனே
முத்தொழிலும் இடையறாது செய்யின் விகாரமெய்துவன் என ஆசங்
இக்கும் பெளத்தருக்கு விடை கூறியது,
போமிப்பு.--உலகம்களைப்

பிரமன்

படைப்பன்,

விட்டணு

காப்

பன். சிவனே சங்கரிப்பன், ஆதலால், பிரமன் விட்டுணு இருவரும்
அசசிவனுடைய மேலான அதிகாரத் கின்வழியே நிற்பவராவர். படைத்
தல் சாத்தலாகிய தன்றொழிலையே அவரிடத்துச் சிவன் நிறுத் தவன்,
அச்சிவன் தனது
சர்நிதான விசேடத்தால்
அந்த முத்தொழிலும்
நடைபெறச செய்வன், ACA
4
CAA பற்றி அவன் விகார
மடையமாட்டான்.

பதியிலக்கணம்.
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6. சிவன் ஐந்தோழிலுஞ் சேய்தற்குக் காரணம்.
18.

ஏற்றவிவை

யரனருளின்

றிருவிளையா மல்க

வியம்புவர்க ளணுக்களிடர்க்
ஊற்றமிக வருள்புரித லேது வாக
வுரைசெய்வ

தோற்றமல

ரொடுிக்கமிளைப்

பாகம்வாக்

அய்ப்பித

போற்றலரு

(பதவுரை.)

த றிஃராதாயி

எற்ற

அருளின

பொ

மெடுத்தே

[நித்தன்

மற்றைத்

நிறுத்த

லாகும்

யன்றி மற்றுப்

மருளொழியப்

அரன்

இத்தொழில்களை,-—

கடனின்று

காத்தல் பாக

மருளருளே

புகனறவையு

ம

இவை

புகலொ

ணாத.

- முதல்வன்

திருவிளையாட்டாக

ஏன்று கொண்ட

இயம்புவர்கள் - பரம

சிவனஅ திருவமுளின் திருவிளையாட்டாகச் சொல்லுவார்கள்
கள் இடாக்கடல்

கேதுவான

நின்றும்

எடுத்தே -

பிறவிக்கடலினின்றும்

எடுத்து,

அணுக்

அன்பத் இற்

அன்மாக்களைத்

ஊற்றம் மிக

அருள்புரி

தல் ஏதுவாக உரை செய்வர் - நிலைபேறு மிக்க அருளைக் கொடுத்தலே
காரணமாக என்றுஞ் சொல்லுவார்கள், இஃதெப்படியெனில்,--ஒடுக்

கம்

இளைப்பு

ஒழித்தல் - சங்காரம்

பிறப்பிறப்பிற்பட்டு

வருர் திய

அன்மாக்களுக்கு இளைப்பு நீக்குதல், --மற்றைத் தோற்றம்
மலபாசம்
வர - மற்றைய சிருட்டி ஆன்மாக்களைப் பந்தித்த மலத்துக்குப் பக்கு

வம் வரசசெய்தல்-— காத்தல் போகம் துய்ப்பித்தல் - இரட்சித்தல்
கன்மந் தொலைத்தல்
காரணமாகப்
போகத்சைப்
புசிப்பித்தல் -திரோதாயி

நிறுத்தலாகும் -மறைத்தல்

போகங்களிலே

சுவை

பிறக்கும்படி

போகம்

புசிக்குமளவும்

நிறுத்து சல்,

போற்றல்

அருள் அருளே - புகழ்தற்கரிய

அநுக்கிரகம்

மற்றுப் புகன்றவையும்

ஒழியப்

அருள்

யாட்டென்னில்,

1.

அுச்கிரகமே,--அன் றி

புகல் ஒணா
- தே
இதுவன்றி

படைத்தல்
மூன் சொல்லப்பட்ட
காத்தல்
என்பவைகளும்
என்று
அருட்செயல்களே
சொல்லலாகா,

தறிப்பு.

அழித்தல்
மறைத்தல்
சொல்வதன்றி வேறு
|

தஇிருவிளையாட்டு:-- ஐக்தொழிலுஞ்
சிறுவர்

செய்யும்

அப்
அரும்

மண்விளையாட்டு

செய்தல் விளை
முதலியன

பயனில்லன
சிவன்
செயலாய் முடியும்.
பயனில்லாத
போலப்
செய்யானாசையால்,
அதற்குப்
பயன் கூறுவார்
““அணுக்களிடர்க்
கடனீன்று மெடுத்தே, யூற்ற மிக வருள்புரிதலேதுவாக”?
என்றார்.
ட
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போதுவதிகாரம்.

“காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி''
எனவும், “ஐயா நீயாட்
கொண்டருளும்
விளையாட்டின்''
எனவும் வரும். திருவாக்குக்களி
னாலும் இவ்வுண்மை
உணரப்படும்,
(திருவாச--திருவெம்பாவை.)

2.

மற்றுப் புகன்றலையு

மருளொழியப் புகலொணாதே:கவன்

அருள் செய்தலாவது
மலத்தை
நீக்கிச்
சிவத்துவத்தை
அளித்த
லாகையால்,
மலம நீக்குதற்பொருட்ட அதனைப் பாகப்படுத்துதலே
மற்றை சான்கு கொழிலாலுமாய
பயனாம்,
அவ்வாறு பாகப்படுத்தி
அதனை நீக்குதலின்,
அருளுக்குத்
துணையாயுள்ள
தொழில்களும்
அருளின் தொழில்களேயாம்.
சிவத்துவம்-சிவமாந் தன்மை, துவம்
தன்மை.

போழிப்பு-ஐச்தொழிலையும்
பரமசிவனது
திருவருளின் திரு
விளையாட்டென்று
சொல்லுவர்.
அன்றி,
ஆனமாக்களைத்
துன்ப
காரணமான
சென்ன மரண
சரகரத்தினின்றும்
எடுத்து
அருள்
புரிதல் காரணமாம் என்றுங் கூறுவர். அருள்பரிதல் காரணமென்பது
எவ்வாறெனின், அழித்தல் ஆன்மாக்களின் இளைப்பொழித்தற்பொருட்
டாம்,
படைத்தல் மலபரிபாகம் வருவித்தற் பொருட்டாம். காத்தல்
வினைப்போகங்களை உண்பித்து வினைகளை
ஒழித்தற்
பொருட்டாம்.

மறைத்தல் அவ்வினைப்போகங்களில் அழுக்தச செய்தலரம், அருளல்
உயிர்களுக்கு மலத்தைநீக்கிச
சிலத்துவத்தை
அளித்தலாதிய அரு
ளேயாம்,
ஆதலால் இர்த அருள்மாத்திர மன்றிப் படைத்தல் முதவிய
வைகளும் அருட்டொழில்களேயாம்.
விஞ்வ் பயப்பட

11.
[9.

பசுவிலக்கணம்.

எண்ணரிதாய் நித்தமா யிருண்மலத்தி லழும்தி
யிருவினையின்
அண்ணலரு

றன்மைகளுக்

ளானண்ணி

தடான

யவையவரா

யாக்கை

யதனா

லலகினிகம் போகங்க ளருந்து மாற்றாற்
புண்ணியபா வம்புரிர்து போக்குவர வுடைத்தாய்ப்
புணருமிருண்

உண்ணிலவு

மொளிய

மலபாகம்

பொருக்தியக்கா

லருளால்

தனா லிருளகற்றிப் பாத

மூற்றிடுகற பசுவாக்க

மெனவுரைப்ப

ருணர்ந்தே.

(பதவுரை.)
ஈற் பசுவர்க்கம- நல்ல
ஆன்மவர்க்கமானது,-—
எண்ண அரிதாய் -அளவிடுதற கரியதாய், -நித்தமாய் - என்றும் உள்ள
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தாய், இருள் மலத்தில் அழுந்தி
- அணவமல
இருளில் அமிழ்ந் தி
இருவினையின் தன்மைகளுக்கு ஈடான யாக்கை
- நல்வினை தீவினை
களுக் கேற்ற
சரீரத்தை
அண்ணல்
அருளால்
கண்ணி- முதல்
வனது திருவருளாற் பெற்று-அவை
அவாய்
- ஆண் பெண் அவி
என்னும் உயர் நிணை அ௮ஃறிணைகளாய்
அதனால் - அச்சரீரத்தைக்
கொண்டு
அலகு இல் நிகழ் போகங்கள் அருந்தும் அற்றால் புண்ணிய
பாலம் புரிச்து
- அளவின்றி வரும்
போகங்களைப்
புசிக்கும் வழி
யாலே
மீண்டும்
புண்ணிய
பாலங்களைச்
செய்து
போக்குவரவு
உடைக்தாய்- சுவர்க்க ராகங்களில் போதலும் வருசலு மூடையசாய்,புணரும் இருள் மலபாகம் பொருக்தியச்சால் - பொருந்திய இருண்ட
ஆணவமலம்
பரிபாகமடைச்த
காலத்து
அருளால் உள் நிலவும்
ஒளி அதனால் இருள் அகத்றி- குருவருளால் அறிவிலே விளங்கும்

ஞானப் பிரகாசத்தினால்

அம்மல

மறைப்பை நீக்

பாதம் உற்றிடும்

என-சிவத்தினத
திருவடி நீழலை அடையும் என்று,
உரைப்பர்
- வேதாகமங்களின் உண்மையை
உணர்ந்து

உணர்ந்து
பெரியோர்

கூறுவா,

தறிப்பு-—1.
பசு:-பாச
சம்பந்தத்தால்
அன்மா பசு
பட்டது.
பச-பந்தித்தல், உ-செயப்படுபொருள் விகுதி.
2.

எண்ணரிதாய்:-

மாயாவலா திகள்

ஆன்மா

எனப்

ஒன்றென்பர்.

சைவ சித்தாந்திகள் ஆன்மாக்கள் எண்ணீல்லாதன என்பர். அண்டச௫ம்
சுவேதசம் உற்பிசசம் சராயுசம் என்னும் இர்நால்வகையில் தோற்றும்
எழுவசைப் பிறவியில் எண்பத்துநான்கு நாளாயி யோனி பேதங்களிற்
பட்டு எண்ணில்லாதனவாய்
விரிக்து போதின்ற சீவராசிகளில், ஓவ்

வொரு

சரீரத்தில்:

வினைப்போகங்களை
களைத் தனித்தனி

ஒவ்வோர்
நுகரவும்,
ஈட்டவும்,

ஆன்மா

பொருந்தி நின்று

தனித்தனி

வெவ்வேறு விதமான அகரமிய வினை
அறியாமை அறிவு
என்னும் இரண்

டையுச் தனித்தனி அடையவும், பக்குவா பக்குவங்களையும் அவ்வாறே
தனித்தனி அடையவும், போகமோட்சங்களைத் தனித்தனி வெவ்வே
ரகப் பெறவங் காண்டலால், ஆன்மா எண்ணில்லாதனவேயாம்,
3. நித்தமாய்
- அருவம்,
அருவுருவம்,
உருவமாகய
இயல்பு
களும், தோற்றஒடுக்கங்களாகிய காரியப்பாடுகளு மின்றிச, சத்தியல்
புடைய சித்அப்பொருளாய்,
அரரதியே யுள்ளனவரய்,
முத்தியிலே
நித்தியானர் தத்தை அனுபவிக்கும்
உரிமை
யுடையனவாய்
இருத்
தலின்,

4.

ஆஅனமாசீசணாம்

இருண்

சார்ந்சதன்

நிச்தியப் பொருள்களேயாம்.

மலத்திலழுந்தி-

வண்ணமா

அன்மா

மியல்புடைய தால

சித துப்பொருளாயினும்,

சித்தாதலின்,

அராதியே
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போதவதிகாரம்.

சகசமாயிருக்த

ஆணவமல

இருளில்

அழுர்துவதாயிற்று,

இஃது

அன் மாவின் கேவல நிலை,
0.

இருவினையின்

மன்மைகளுக்

இடான

யாக்கை

யண்ண

லருளால் ஈண்ணி:- ஆணவமல
பந்தம்
அகாதியாகலே,
அம் மலம்
எதுவாக வரும் இருவினையும் அநாதியாம்.
அவ்வினைச் தொடர்பால்
வரும் சரீ ரங்களும்

அசாதி

தொட்டு

வருவன வேயாம்.

வினைக்குச்

திக்க சரீரங்களை முதல்வனே
கொடுப்பன்.. . அப்படிக் கொடுத்தல்
உயிர்கள் மேல் வைத்த கருணையினாலாம், சரீ. ரத்தைப் பெற்று வீனைப்
பயனை அனுபவித்து வரும்பொழுது ஆணவமலம் பரிபாக மடையும்,
சரீரத்தை
அடைதல்
மலபரிபாகத்திற்கும்
வினைத்தொடர்பு ஒழி
கற்கும் ஏதுவாயிருத்தலால்,
அவ்விரண்டையும்
நீக்குமாறு இரக்க
மிகுதியாற் செய்யுஞ் செயலாதலின், சரீரத்தைக் கொடுத்தல் முதல்
வனது
அருட்செயலேயாம்,
முதல்வன் எல்லார்க்கும் ஒரு தன்மை
யான
சரீரத்தைக்
கொடாமல், எழுவகைப்
பிறப்பும் எண்பத்து
நான்கு நூராயிர யோனி
பேதமுமான
சரீர்ங்களைக்
கொடுத்தல்
அவ்வயிர்களின் வினைக்குத் தச்கபடியாம்,
6. அதனால் அலதில்
நிகழ் போகங்கள்
அருந்து
மாற்றால்
புண்ணிய பாவம்... .....பாதமுற்றிடம்:ஆன்மா வினைக்டோக வரும்
போகங்களை நானே
அருர்துபவனென்றும்,
போகம் நுகர்தற்குக்
துணையாக வரும் முயற்சியை நானே செய்தேனென்றும்,
இப்படி
நானே
போக்தா
நானே கர்த்தா என்றும் விபரீதமாகக் கருதும்.
அக்கருத்து வகையால், இதம்
அதிதம் வாயிலாகச
செய்யும ௮ம்
முயற்சி ஆகாமியமாய் முடியும். அவை பின்பு புண்ணிய பாவமெனப்
பட்டுச் சஞ்சிசமாகும்,
௮௪ சஞ்சிதம் சுவர்க்கம், பூமி, நரகம் என்
னும் இடங்களிற் பொருர்துதலால்
அங்கெல்லாம் அவ்வினைப்பயனை
அனுபவிக்கும் பொருட்டு
உயிர்கள் போக்குவரவு
உடையனவாகும்.
இப்படிப் பிறந்திறக்து
வரும்பொழுது மலசத்தி தேய்ந்து தேய்ந்து
ஒருகாலத்தில் முழுவதும் பாகமடையும்.
மலசத்தி யாவும் பரிபாக
மடைந்தபின் உடம்பை
நான்
என்றும,
போக்தாவும கர்த்தாவும
நான்

என்றும்

எண்ணும்

விபரீத

உணர்வு

உண்டாக

மாட்டாது.

நான் என்பதும்
எனது
என்பதும்
இல்லாதொழியும்,
அதுவே
ஆன்ம பரிபாக
குணமாம்,
இர்நிலையை
எதிர்
பார்த்திருக்கும்
முதல்வன் குருவடிவாய் எழுந்தருளி வந்து
சஞ்சதெவினையை நீக்
உண்மையை
உபகேசிப்பன்.
அவ்வுபதேசத்தால்
ஆன்ம அறிவிலே
ஞானம்

பிரகாசிக்கும்.

திருவடி நீழலை
மாஇிய முத்திநிலை

அதனால்

அடையும்,

உயிர் ஆணவ

இதனையே

என்று சொல்வர்,

இருள் நீங்கப்பெற்றுத்

பாசநீச்சமும்

சிவப்பேறு

பாசவிலக்கணம்.
7.

அணவுமலத்தால்

மறைப்புண்டு

ம
மாயை

பொருந்திப் போக்குவர வுறுதலாகிய கேவலசகல
போதுவிலக்கணமாம்.

கன்மங்களைப்

நிலை ஆன்மாவுக்குப்

போழிப்பு.-ஆன்மாக்கள் : எண்ணில்லாதனவாய்,
ஆணவமல
இருளில்
சரீரங்களைக் கடவள்

நித்தியமாய்,

அழுந்தி,
ஈல்வினை
இிவினைகளுக்
மோன
அருளாற் பெற்று, அக் சரீரங்கள்
வாயிலாக

இருவினைப் போகங்களை
அருர்தும்பொழுது
அவை வினைவயத்தால்
வருகின்றன என்று உணராமல் தமதுசெயலால் வருகின்
றன என்று
கருதி, அக்கருத்துவரசைபற்றி
மீட்டும் இதம்
அதெம
வாயிலாகப்
புண்ணிய பாவங்களைச் செய்து, அவவினைகளுக்
கேற்றபடி சுவர்க்கம்
நரகம் பூமி என்னும்
இடங்களிற்
போக்குவரவு
உடையனவாய்ப்
பிறவிச் சுழலிற் பட்டு உழலும்.
அப்படி உழன்று திரியும்பொழுது
ஆணவ மலமானது
பரிபாகமடைய, அக்காலத்திற் குருவருளால் அறி
விலே ஞானம்

சிவத்தினது

பிரகாசமாம்,

அந்த

ஞானத்தினால்

மலவிருளை

நீக்கி

திருவடி நீழலை அடையும்.
பல கபக்

111. பாசவிலக்கணம்,
1-2.
எ.

அணவமும் திரோதாயியும்,

(20)

மாயை,
சுத்தமாயை, (21).
அசுத்தமாயை, (22)
மாயை உலகுக்கு முதற்காரணம்,

(23).

. வினைக்கேற்ற உடம்பைக்கொடுப்பவர்கடவள், (24.)
ஆடை
வு
வர1 . மும்மலங்களும் அநாதி, (25).
4.

மாயேயம்,

போ

கன்மம்.

தத்துவங்கள் கோன்றும் முறை,

4. கன்ம மலத்தினியல்பு,

(26-27).

(28).

b. சஞ்சிதமும் பிராரத்தமும், (29),
0. அகாயியம், (30).
7. புண்ணிய பாலங்கள் வரும்வழியும், பாவம்
போம்வழியும், (31).
6.

மலங்களின்

தொகை

(32)
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போதுவதிகாரம்.
1--9.

20.

ஆணவமும்

திரோதாயியும்.

எகமாய்த் தங்கால வெல்லைகளின் மீளு
மெண்ணரிய சத்தியதா யிருளொளிர விருண்ட
மோகமாய்ச் செம்பிலுறு களிம்பேய்ந்து நித்த
மூலமல மாயறிவு முழுதினையு மறைக்கும்
பாகமாம்

வகைநின்று

பண்ணுகலான்

திரோதான

மலமெனவும்

சத்தி

பகர்வரது

பரிம்து

நாகமா நதிமதியம் பொதிசடையா னடிக
ணணுகும்வகை கருணேமிக நயக்கும் தானே.
(பதவுரை.) எஏகமாய்-- அணவமலமானது
ஒன்ஞாய்,--தம்சால
எல்லைகளின் மீளும் எண்ண
அரிய.
சத்தியதாய்- தத்தம் பரிபாக
காலத்திலே விட்டு நீங்கும் எண்ணிறர்ச
சச்திகளையுடையதாய்,-இருள் ஒளிர இருண்ட மோகமாய்-இருளும் ஒளி என்னும்படி. மிக
இருண்ட பேரிருளாய்
நின்று அஞ்ஞானச்தை
விளைவிப்பதாய்,-செம்பில் உறு
களிம்பு
எய்ந்து-செம்பிற் பொருந்திய
களிம்பை
ஒத்து, ரித்த மூலமலமாய்- அநாதி தொட்டுச்
சகசமாயுள்ள மூல
மலமாய் --அறிவு முழுதினையும் மறைக்கும்
- ஆன்மாக்களின் வியாபக
அறிவு முழுதையும் விளங்க வொட்டாது
மறைத்துநிற்கும்,--திரோ
கானசத்தி - திரோதான
சத்தியானது,--நரின்று - அன்மாக்களோடு
நின்று, பாகமாம் வகை
பண்ணுதலால்
- அர்த ஆணவமலம் பரிபாக
மடையும்படி அதற்கேற்ற உபாயங்களைச செய்தலால்,
மலம் எனவும்
பகர்வர்- இச்தத் திரோதான சத்தியையும் மலம் என்று உபசரித்துச்
சொல்லுவர்-அதுதானே -ஆணவமலம்
பரிபாகமானபின்
அந்தத்
திரோதான சத்திதானே
_ நாகம் மாகதி மதியம் பொதி சடையான்
அடிகள் ஈணுகும்வகை -பாம்பையும் பெரிய கங்கையையும் சந்திரனை
யும் அணிந்த சடையினையுடைய
சிலபெருமானஅ திருவடிகளை ௮
வானமாக்கள் பொருந்தும்படி,--பரிர்து கருணேயிக நயக்கும்
- இரங்கி
மிக்க அருளைப் புரியும்.

துறிப்பு.-1. பாசம்:-பச௪-பந்தித்தல், ௮-கருவிப்பொருள் விகுதி.
2. ஆணவமலம்:-வியாபகமான
ஆன்மாவை
அணுத்தன்மைப்
படுமாறு செய்தலினாலே
ஆணலமலம்
என்னும். பெயர்உண்டாயிற்று.
அணுத்தன்மைப்
படுமாறு செய்தலாவது,
சிற்றறிவும் சிறுதொழிலு
முடைய தாக்குதல். அணு-றெமை.
.

பாசவிலக்கணம்.
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3. ஏகமாய்த் தங்கால வெல்லைகளின் மீளும் எண்ணரிய சத்திய
தாய்:-ஆனமாக்கள் . எண்ணில்லாதன
வாதஃ&போல,
அவற்றை
மறைக்கும்
ஆணலமலமும் ஒவ்வோ ரான்மாவுக்கு ஒவ்வோர் மலமாய்
எண்ணில்லாதன வல்ல.
மலம் ஒன்றே, அசன் சத்திகள் எண்ணில்
லாதனவாம். அசசத்திகளினாலே எண்ணில்லாத உயிர்களையும் மறைக்

கும். உயிர்கள் ஒவ்வொன்றிலும் பல சத்திகள் பொருந்தி நிற்கும். ௮௪
சத்திகள் பரிபாக காலத்தில் நீங்கும் இயல்பினவாம்,
பரிபாக கால
மாவது அன்மாவை மறைக்க இயலாது வலிகுன்றி நிற்குங காலம்,
4. இருளொளிர
விருண்ட
மோகமாய்:- அணவமலத்தின்
சொரூபம் மிக இருண்ட பேரிருள் வடிவும். அகன் செயல் அண்
மாக்களுக்கு அஞ்ஞானத்தைச செய்தல்.
௦. செம்பிலுறு
களிம்பேய்ந்து
நித்த
மூலமலமாய்:- களிம்பு
செம்புடன் சகசமாயிருத்தல் போல,
ஆணவமலமும் ஆன்மாவோடு
அநாதியே
சகசமாயுள்ளது.
அகசாதியே
சகசமாயுள்ளதால் நித்த
மலமாய்'' என்றார்.
சகசம-கூடப்பிறந்த
து.
மாயையும் கன்மமுங் காரியப்பவெற்கு இர்த ஆணவமலம் காரண
மாபிருத்தலால், “மலமலமாய்'' என்றார். காரியப்படுவதாவது, மாயை
சீனுவாதஇகளையும், கன்மம் ஈகதுக்கங்களையுச் தோற்றுவித்தலாம். மாயை
யும் கன்மமும் ஆகந்துகமலம் எனப்படும்.
ஆகந்துகம்--வர்து கூடியது,

6.

அறிவு முழுதினையு மறைக்கும்:--வியாபகமான

அன்மாவிண்

வியாபகமான
அறிவை ஒருசிறிதும் விளங்கவொட்டாது
முழுதும்
மறைத்து நிற்கும் என்பது.
ப
7. ஆணவமலத்திற்குப் பரியாய நாமங்கள்:-மலம், அஞ்ஞானம்,
அவித்தை, மலம், பாசம், மோகம், கேவலம், ஆவரணம், தமச, சடம்
முதலியன.
8. பாகமாம் வகைநினறு இரோதானசத்தி...... கருணைமிக நயக்
குந்தானே:-ஆணவமலம்
உயிர்களை மறைக்குமபொழுது திரோதான
சத்தியும் அதற் கனுகூலமாய் நின்று உயிர்களை மறைக்கும்.
திரோ
தானம்- மறைத்தல். மறைத்தலாவது
மறைக்கும் மலசத்திக்கு வலி

கொடுத்து நிற்றல். அஃதாவது நன்றாய் மறைக்கச செய்தல். அன்றி,
அம்மலசத்தி
வலிகுன்றும்படி சுத்த மாயாகாரியங்களைத்
கோற்று
வித்து ஆன்ம
அறிவை
எழுப்புதலும,
கலையாதிகளைத்
தோற்று
வித்து அவ்வறிவுக்கு விளக்கஞ செய்தலும், சன்மங்களை நுகர்வித்துக்
கழிப்பித்தலும் அகிய இவையெல்லாம் பாகமாம் வகை பண்ணுதலாம்,
இப்படி மலத்தோடு
கூடிகின்று காரியப்படுத்தி
செய்தலாற்
சிவசத்தியாகிய
அதனை
மலம்

வேண்டுமுபாயங்கள்
போல்வதொன்றாக
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வைத்துத்

திரோதானமலம்

என்பர்,

ஆயினும்

அதுமலமன்று,

உயிர்கள்மேல் இரங்கிச சிவபெருமானுடைய
திருவடிகளை அடையும்
படி அதற்கேற்ற வகைகளைச் செய்துகொண்டு யிகுக்த பேரருசாகவே
விளங்கும்,
“ஈசனது
து மல
மூன்றினையு
மேவுதலாற், பாச
மெனும்பே தற்குப் பாங்கு,
பெத்த நிலையில் இப்படிச் செயலிலும், தானே பக்குவப்படுத்திப்:
பக்குவமான பின், 'தரனே திருவருளாய்
மாறிகின்று
முத்தியைக்
கொடுப்பதும், இச்சத்தியே, இதனை மலம் என்று சொல்வது உண்மை
யன்று, உபசாரமாம.
இத் திரோதான சத்தி ஆதிசத்தி
என்றும்
பெயர்பெறும்.
சிவத்தினது
டராசத்தி
ஓர்தொழிலுஞ்
செய்தலை
மேற்கொண்டு பொதுவகையால்
வியாபரிக்கும்பொமுது
அதிசத்தி
எனப் பெயர்பெறும்.
இதுலே
ஐஜர்தொழிலுஞு
செய்யும்பொழுது
சிறப்புவகையால்

வியாபரித்னு

சத்தி ஞானசத்தி

இிரியாசத்தி

போமீப்பு.---ஆ ண

வியாபார

பேதத்துக

கேற்ப

இச்சா

எனப் பெயா பெறுவதாகும்.

௮வமலமானது

ஒன்றாய்,

தத்தம்

பரிபாக

காலத்தில் நீங்கும் எண்ணிறந்த
சத்திகளையுடையதாய்,
பேரிருளாய்
நின்று அஞ்ஞானத்தை விளைவிப்ப தாய், அன்மாக்களோடு அசாதியே
சகசமாய் நிற்பதாய், அழிவில்லாததாய், எல்லா அனர்த்தங்களுக்குய்
காரணமான மூலமலமாய், ஆனமாக்களின் அறிவுதொழில் முழுதையும்
விளங்க வொட்டாது
தடுத்து நிற்கும் இயல்பின தாம்.
திரோதானசத்தியான
து ' அர்த

ஆணவமலம்

பரிபாக

மடை

யும்படி உடன்நின்று அதனைக் காரியப்பதெ
தும். அதனால் அத்திரோ
தானசத்தியும் மலம என்று
உபசரித்துச்
சொல்லப்படும்.
ஆணவ.
மலம் பரிபாகமானபின்
அசசத்தியே
அருட்சத்தியாய்
மாறிச் வெ
பெருமானது திருவடிகளை அடையும்படி தஇிருவருள்புரியும்,

2.்

மாயை.

எ. சுத்தமாயை,
21.

உன்னலரகும் பர சிவன்ற னருளாலே

நாத

முதிக்கு மிகுங் குடிலைகனில் விந்துவரு நாதம்
தன்னிலதி

னொளிவளருஞ்

சதா சிவரா

மவரிற்

றயங்கவரு மீசர்வித்தை தனையளிப்ப ரதனான்
மன்னுவரிவ் வகையைவர் வா ய்மையினான் முன்னே
வந்திடிமென் அரைசெய்த விம்துவழா வகையே
்

வ

.

௫

.

பாசவிலக்கணம்.
முன்னுதவு
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சூக்குமா தி யொருநகானகு

மொ ழிந்திவெ

ரருங்கலைகள்

மென் று

முதிர்ந்து ளேோரே.

(பதவுரை).
உன்னல்
அரும்
பரசிவன் றன்
அருளாலேமனத்தால் நினேத்தற்கரிய பரமசிவன்அ சத்தியின் வீயாபாரத்தால்,மிகும் குடிலைதனில் நரதம்
உதிக்கும். மேலான
சுத்தமாயையாஇிய
குடிலையிலே நாத தத்துவக்
தோன்றும்,
காதம் தன்னில் விந்து
வரும்-அந்த நாதத்தில் விந்து தத்துவக் தோன்றும்
அதில் ஒளி
வளரும் சதாசிவராம்அந்த விந்துவில் ஒளிமிகுந்த சாதாக்கய தத்
துவம் தோன்றும்
-— அவரில் தயங்கவரும்
ஈசர் ௮௪ சாதாக்கியம்
திலே மயேசுவர
தத்துவம்
விளங்கித்
தோன்றும-—வித்கைதனை
அளிப்பர்
- அது சுத்தவித்தியா
தத்துவத்சைத்
தோற்றுவிக்கும்
அதனால் - அவ்வாறு
தோன்றுவதினால்,-இவ்வகை
ஐவர்
மன்
னுவர்
- அவ்வத் தத்துவங்களின்
பெயரே
பெயராய்த்
தோன் றிய
கர்த்தாக்கள் ஐவர் அத் தத்துவங்களைப் பொருந்தி நிற்பர் வாய்மை
யினால் முன்னே வந்திடும் என்று உரைசெய்த விந்து --சத்தி பொருந்தி
வியாபரித்தலால்
முன்னே
ஈாதத்திலே
கோன்று
மென்று
சொன்ன விந்துவானது,--௨ழாவகையே-தவருது,-மூன் சூக்குமாதி
ஒருநான்கும் உதவம் என்று
- முதலிலே சூக்குமை முதலிய வாக்கு
கான்கையும் தோற்றுவிக்கும் என்று அரும் கலைகள் முதிர்ந்துளோர்
மொழிச் திவெர் - அரிய சிவாகமங்களைச் கற்று முதிர்ந்தோர் சொல்வர்,
க்
தறிப்பு.-1.
மேற்செய்யுளிற்
கூறியவாறு
திரோதான சத்தி
அணவமலத்தைப் பரிபாகப் படுத்துவது எங்ஙயனமெனில்,
அச்சத்தி
'இச்சா ஞானக் இரியைகளாய் வியாபரித்து, அவற்றால் சுத்தமாயை
யிலும் அசுத்தமாயையிலுந் தனுகரண புவன போகங்களைத் கோற்று
வித்து, அ௮அவற்றோடும்
ஆன்மாக்களைக் கூட்டிக்
சன்மத்சதைப் புசிப்
பித்து

2.

மலபரிபாகம் வருவிக்குமென்று

மாயை:-மாயை

கூறுகின் ரூர்,

ஒன்றுதானே

சுத்தமாயை

சுத்தமாயை

என இருவகைப்படும் என்றும், சுத்தமாயையின்
காரியமே
அசுத்த
மாயை என்றும், சுத்தமாயையைப்போல
அசுத்த மாயையும் அநாதி
என்றும் பலவகையாகக்
கூறப்படும்.
மாயை
ஒன்றுதானே இரு

வகைப்படும்
3.
எனவும்

என்பது

குடிலை:
பெயர்

0

இவ்வாசிரியர்

சுத்தமாயை,
பெறும்,

மல

இது

கருத்து.
விச்து

கன்மங்களோடு

எனவும்
விரவாது

மகாமாயை
சுத்தமா
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சொல்வடிவும
இதிலிருர்து
யிருத்தலின் சுத்தமாயை எனப்படும்.
பொருள்வடிவுமாயெ இருவகைப் பிரபஞ்சமுர் தோன்றும்,

4, பரசிவன் ற னருளாலே....... ப பிரபஞ்சத்கைத்
தோற்று
விக்கும் பொருட்டு
அதிசத்தி
வியாபரிக்குங்கால்,
இச்சா
ஞானக்
திரியை என முத்திறப்படும்,
அவற்றுள், ஞானசத்தி சுத்தமாயையிற
பொருந்தி
வியாபரித்தலால்,
அம்மாயையிலிருந்து
சாத தத்துவ
தோன்றும்.
அக்க நாதத்திலே கிரியாசத்தி
பொரும்தித்
தொழில
செய்தலால் விச்து தத் துவர் தோன்றும்.
அவவிர்துவில் ஞானசத்தி
யம் இரியாசத்தியும்
ஒத்து வியாபரித்தலால்,
சாதாக்கய தத்துவ
தோன்றும்.
அச் சாதாக்நியத்திலே கரியை
ஏறி ஞானங்குறைந்து
வியாபரித்தலால்,
மகேசுவர
தத்துவம்
தோன்றும்.
அம்மகேசு
வரத்திலே ஞானமேறிக்
இரியை குறைந்து வியாபரித்தலால், சுத்த
வித்தை தோன்றும்.
ப

9. மன்னுவர்
இவ்வகை
ஜஐவர்:-பரமசவன் ஞானசத் தியைப்
பொருந்துதலாற் சிவமும், கிரியாசத்தியைப் பொருந்துதலாற் சத்தி
யும், ஞான ௪த்்தியையுங் இரியாச
த் தியையுஞ் சமமாய்ப் பொருந்துதலாற்
சதாரசிவமும், கிரியை ஏறி ஞானங் குறையப் பொருந்துதலால் மகேசு
வரும், ஞானம் ஏறிக் இரியை
குறையப்
பொருர்துதலாற சுத்த

வித்தையும், ஆக

ஐவரும் ௮வ்வச்சத்திகளின்

நாத தத்துவத்திற் சிவமும், விந்து

வடிவமாகவே தோன்றி,

தத் அவத்திற் சத்தியும், சாதாக்

கிய தத்துவத்திற் சதாசிவெரும், மகேசுவர தத்துவத்தில் மகேசுவரரும்,
சுத்தவித்தியா தத்துவத்திற் சுத்தவித்தையும் என வராய் நின்று
தொழில்செய்வர்,
இத்தத் துவங்களேயன் றிச சாந்தியதிதை சாந்தி வித்தை பிரதிட்
டை நிவிர்த்தி என்னும் பஞ்சகலைகளும், இருநூற்றிருபத்துசான்கு புவ
னங்களும்
இச்சுத்தமாயையிலிருந்து தோன்றும்,
கலை, தத்துவம்,
புவனம் என்னும் மூன்றும் போநட்பிரபஜ்சமாம்.

0.

வாய்மை- வலி.

7. மேற்சொல்லிய பொருட்'பிரபஞ்சத்தையன்
றி, முன்சொன்ன
விக்துவிலிருஈது. சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி என்னும்
ஈானகு லாக்குக்களுர் தோன்றும். அன்றி, எண்பத்தொரு பதங்களும்
பதினொரு மரந்திரங்களுர் தோன்றும்,
வாக்குக்களாலாவது
வன்னம்
(எழுத்து). வன்னமும் பதமும் மந்திரமுமாதகிய மூன்றும் சோற்பிரபஞ்
சமாம்.
இவை புவன ததின்றோன்றிய சரீ ரங்களைப்பற்றி நிற்கும். புவ
னங்கள் தத்துவங்களாலுண்டாகும்.
தத்துவங்கள் கலைகளிலிருக்கும்.

பாசவிலக்கணம்.
கலைகள் இவவெல்லாவதறையும் வியாபித்துக்

|
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தாம் இவற்றில்

வியா

பகமாயிருக்கும்,

படும்,

சொல்வடிவும் பொருள்வடிவுமான இரந்த ஆறும் அத்துவா
(பார். செ, 9.)
6...

சுத்தமாயைபில

களுக்குக் காரணமாகக்

கள் அச் சுத்தமாயையிலிருர்தே
தமாயையிற்

கரண

பிருதிவிமீறாக

புவன போகஸ்

முப்பதில்

தோன் நிக் காரியப்படும்.

லங்

இவை அசத்

றேன றும் கலைமுதலிய தத்அவங்களின் வேறாய்ச் சுத்தமா

யா காரியமாகவே யிருக்கும்.
யவைகளெல்லாம்

9.

சனு

தோன்றுர்

கலைமுதற்

எனப்

சரீரம் இந்திரியம் அந்தக்கரணம்

முதலி

அவற்றால் உண்டாகும்,

சுத்தமாயை அதிகாரமுத்தர்க்கும்

அபரமுத் தீர்க்கும் இருப்பிட

மாகும். அதிசாரமுத்தராவார் விஞ்ஞானாகலரிலிருந்து மலபரிபாகமெய்
தீப் பெற்றும், அதிகாரஞ் செய்யவேண்டும் என்னும் இச்சையால் ஈஷத்
மலம் இருந்தமையால், சுத்தவித்தை மகேசுவரம் சாதாக்கியம் என்னுந்
தத்துவங்களில் அதிகாரஞ் செய்துகொண்டிருப்பவர். சாதாக்இியத்தில்
அணுசதாஇவரும், மகேசுவரத்தில் அனந்தர் முதலிய அட்டவிததியே
சுரரும், சுத்தவித்தையிலேசத்தகோடி மகாமந்திரர் நந்தி முதலிய கண
நாதர் எண்மர், இந்திரன் முதலிய திக்குப்பாலகர்
என்னும் இவர்க
ளும் இருப்பர். அபரமுத்தராலார் ஞானத்திற சரியை திரியை யோகங
களில் நின்றஒரும், ஞானத்தின் ஞானத்தில் முடிந்த ஞானம் மேலப்
பெருமையாற் பரமுத்தியடையாது தப்பினவருமாவர்.

10. இச் சுத்தமாயை சிலத்தினதுஇலய போக அதிகார வடிவங்
களின் தொழிலுக்கு இடமாயிருக்கும். சிவம் ஞான சொருபமாகையால்
மலகன்மங்களோடு கூடிய அசுத்தமாயையிலே தொழில்செய்யமாட்டா
து.

இலயச் தானமாயிருக்கும் செதத்துவ சத்தி தத்துவங்களிற் பாம

சிவமேயன்றி

வேறே

இகருத்தியஞ்செய்யும்

ஆன் மாக்களில்
லை.

போழிப்பு--பாமசவனது
சத்தியின் வியாபாரத்தால் சுத்தமா
யையிலே நாதர் தோன்றும்,
நாதத்தில் விர்துசோன்றும். விச்துவிற்
சாதாக்நியர்தோன்றும். சாதாக்கியத்தில் மகேசுவரந் தோன்றும். மகே

சுவாத்திற் சுத்தவித்தை தோன்றும்.

இத்தத்துவங்கள்

அதிட்டித்து நிற்கும் சிவம் முறையே,சிவம்

சத்தி

ஐந்இனையும்

சதாசிவன்

மகேசு

வான் சுத்தவித்தை எனப் பெயர்பெற்று நிற்கும், அன்றி, முன்சொன்ன
விர்தவினின்று சூக்குமை பைசர்தி மச்திமை வைகரி என்னும் வாக்
குக்கள் நான்கும் தோன்றும்,
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போதுவதிகாரம்
9.

22.

அசுத்தமாயை,

உருவாதி சதுர்விதமா யொன்னொன்
வுண்மையதாய்
அருவாவிக் கனமாந்த

நித்தமா
மணுக்க

றொவ்வா

யொன்று

யென்றும்

ளியார்க்கு

மாவார மாயசித்தா யசலமாகி
விரிவாய தன்செயலின் வியாபியா யெல்லாம்
விரிர்தவகை

புரிந்தடைவின் மேவியவை

வருகால முயிர்களெல்லா
மன்னியிடு

யொடுங்க

மருவிடமாய் மலமாய்

மரனருளான

மாயை

தானே.

(பதவுரை).
மாயைதான் - அசுத்தமாயையான த,—உரு ஆதி
சதுர்விதமாய்
- காரியப்பாட்டிலே சனு கரண புவன போகம் என்னும்
நால்வகைப் பொருள்களாய்,--ஒன்று ஒன்று ஒவ்வா உண்மையதாய் ஒன்றுக் கொன்றொவ்வாத
தூல
சூக்கும இயல்பினையுடைய தத்து
வங்களாய்,—நித்தமாய் -காரணரூபத்தில் நித்தமாய்,-—ஒன்றாய-ஒன்
ரூய்,-—
என் றும் அருவாடு - எப்பொழுதும் அருவமாயேயிருப்பதாய;,—
கன்ம அர்தம் அணுக்கள் யார்க்கும் ஆவாரமாய் -கன்மம் நீங்குமளவும்
ஆன்மாக்கள் ' யாவர்க்கும் மய்க்கஞ்
செய்வதாய்;—அசித்தாய் - சட

மாய்,--அ௮சலமாகி - சலனமற்றதாய்--விரிவாய தன் செயலில்

வியா

பியாய் - சன்னிட தீதினின் றும் விரிச்ச காரியப்பொருள்களில் தான்
வியாபித்து நிற்பதாய்,-- எல்லாம் விரிந்தவகை புரிந்த அடைவில் அக்காரியங்களெலலாம்
விரிந்து
தோன்றச் செய்த முறையில்,-அவை மேவி ஓஒடுங்கவரு காலம்
- அலை பொருந்தி ஓடுங்க “வருகிற
சங்கார காலக்திலே,--உயிர்கள் எல்லாம் மருவு இடமாய் - அன்மாக்
கள் எல்லாம்
பெபருந்தியிருத்தற்
இடமாய் --மலமாய் - மும்மலங்
களுள் ஒன்றாய்,
அரன் அருளால் மன்னியிடும் - சவத்தினது திரோ
தான சத்தியாற் காரியப்படுத்தப்
பவெதாய் நிலைபெறும்,
தறிப்பு.--1.
மாயை:--பிரபஞ்சமெல்லாம் தன்னிடத்து வந்து
ஒடுங்குகற்கும் கன்னிடத்து
நின்று
சோன்றுதற்குங்
காரணமா
யுள்ள பொருள் மாயை எனப்படும், மாயா என்னும் ௮டமொழி தமிழில்
மாயை
என்று விகாரமாயிற்று,
மா-ஓடுங்குதல். யா-வருதல்.
மாயை, மலகன்மங்களோடு விரவி .அசுத்தப்படுதலால்,
அசுத்த
மாயை எனப்படும்.
2. உருவாதி சதுர்விசமாய்:--தனு - பஞ்சபூதங்களின்
காரிய
மெனறிபள்
நிக தேகம், கரணம்-புறக்கரணம் அகக்கரணம் முதலியன.

பாசவிலக்கணம்.
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புவன ம-உயிர்கள் இன்பத் துன்பங்கள் அனுபவித்தற்டெமாயெ உலகம்,
போகம்
- இன்பத் துன்பங்கள் அனுபவித்தற் கேதுவாகிய பொருள்
கள். மாயையிலிருந்து கலைமுதற் பிருதிவிமீறாகத் 2தான்றுர் தத்துவங்
களால் தனு கரணம் புவனம் போகம்
அதிய
இவைகளுண்டாம்.
௦. ஒன்றென் ரொவ்வா
வுண்மையதாய்:-உண்மை-ததீதுவம்.
அவை கலைமுதற் பிருதிவிமீரான முப்பதுமாம். ஒன்றுக்கொன்றொல்
வாமை யாவது தூல சூக்கும முறையாய் நிற்றல். பூதங்கள் தூலம், தண்
மாத்திரைகள் சூக்குமம், அகங்காரம் ௮கனினுஞ் சூக்குமம். புத்தி அத
னினுஞ் சூக்குமம்.
குணதத்துவம் ௮சனினுஞ் சூக்குமம், பிரஇருதியும்
கலையும் ஒன்றுக்கொன்று சூக்குமம், இப்படியே இந்திரியம் அந்தக்கர

ணம்

உள்அர்தக்கரணம்

முதலியவைகளுமாம்.

பஞ்சபூகங்களினுட்

பிருதிவி தாலம், அப்பு
சூக்குமம், தேயு அசனினுஞ்
சூக்குமம்,
வாயு அதனினுஞ் சூக்குமம், ஆகாயம் அதனினுஞ் குக்குமம். இப்
படியே தத்துவங்கள் யாவும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒவ்வாது தூல சூக்கும
முறையாய் வியாபக
வியரப்பிய பாவமுற்று நிற்கும்,
அன்றியும்,
இவை
தன்மையினாலும்
வேறுபட்டனவாம்.
இர் திரியங்கள்
புறக்கருவிகளாய்
மாத்திரம்
உபயோகப்பமெ.
அந்தக்கரணங்கள்
அகக்கருவிகளாய்

கள் ஆன்மாவின்

மாத்திரம்:

நின்று

இயங்கும்.

அறிவிச்சை தொழில்களை

கத்திற் செலுத்தும்,

இப்படி

இவற்றின்

உள்ளர்தக்கரணங்

எழுப்பிப் புருடனைப்
வேறுபாடீகள்

போ

உணரப்படும்.

4. நித்தமாய் ஒனறாய்:-பிரபஞ்சம் தனுவாதிசளாய்ப் பலதன்மை
யலாய்த் தோன்றுவதும் ஒஙெகுவ துமாய்க் காரியப்படினும், அவற்றின்
காரணமான மாயை
அக்காரியப்பாடிகளின்றி நித்தமாய் ஒன்றாயிருக்

கும், பிரபஞ்சம் மாயையினின்று தோன்றி, அழியுங்காலம் அம்மரயை
யிலே ஒடுங்குதலால், அப்பிரபஞ்சம் அரிச்சமென்றும், மாயை ரித்த
மென்றஞ

சொல்லப்படும்.

2. என்றும் அருவாதி:-தனு கரண புவன போகங்கள் அருவமா
யும் அருவுருவமாயும் உருலமாயும் கோன்றிநின்று
ஒடுங்குவனவாம்,
சங்காரகாலத்தில் இவை தத்தம் ரிலைகுலைக்து அருவமாய். மாயையில்
ஒடுங்கும், மாயை நீலைகுலையாது என்றும் ஒருபடித்தாய் அருவமாகவே
யிருக்கும்.

"

6. கன்மாந்தம அணுக்கள் யார்க்கும் அவாரமாய்:-மாயை உயிர்
களுக்குக் சனுகரண புவனபோகங்களைக் தருதல் கன்மநுகர்ச்சியின்
பொருட்டேயாம்.
கன்மமில்லையாயின்,
அவைகளும் வேண்டப்பவெ
தில்லை, மயக்குகலாலது தனு கரண புவன போகங்களை மெய்யென்று
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பொதுவதிகாரம்.

எண்ணசசெய்தல்.
மூம் உண்டாம்.

கன்மானுபவத்தின்

பொருட்டே

அதலால் கன்மமில்லாதவரை

மாயை

இவ்வெண்ண
மயக்காது,

இங்கே அணுக்களென் றதுமும்மலமு முடையசகலரை. விஞ்ஞானா
கலருக்கு மாயா தனுகரண புவனங்களிருப்பினும், கன்மமும் பிர
தியுமில்லாமையால்
அவரை
மாயை மயக்கமாட்டாது.
பிரளயா
கலருக்குச் கனுகரண புவனமும் கன்மமு மிருப்பினும், மாயா காரியங்
களுள் மயக்குர் தொழிலையுடைய
முச்குணங்களும்
பிரதிருதியுமில்
லாமையால் மயக்கம் நிகழ்வதில்லை,
சகலருக்குப் பிரகிருதி சம்பந்த
மும் முக்குண மயக்கமும் இருத்தல் பற்றியே
மாயை மயக்குமெனப்
ப்பட்ட.
7.

அரசித்து-அறிவில்லாதது,

சடப்பொருள்.

8. அசலம்- அசைவின்மை,
தத்துவங்கள் தோன்றி ஒடுங்கத்
தான் அரைவின்றி நித்தமாயிருத்தலால், மாயை அசலம் எனப்பட்டது.

0.

எல்லாம்

விரிர்தவகை...... மூயிர்களெல்லா

மருவிடமாய்-

தனுகரண
புவன போகங்களாய் விரிர்தவற்றுள், தனுவும் புவனமும்
போகமும் பூதங்களில் ஒடுங்கும். பூதம் தன்மாத்திரையில் ஒடுக்கும்.
தன்மாத்திரை பூகாதியகங்காரத்தில் ஒடுங்கும். ஞானேகச் இரியங்களும்
மனமும்
தைசதவகங்காரதீதில் ஒடுங்கும்.
கன்மேர்திரியங்கள் வை
காரிகவகங்காரத்தில்
ஒடுங்கும், அகங்காரம் புத்தியிலும், புத்தி ௮௮
வியத்தத்திலும், அவ்வியத்தம் பிபஇருகியிலும் ஓகெகும்.
பிரகிருதி
அராகம் வித்தை
மூன்றும் கலையிலும், கலை நியதி சாலம் மூன்றும்
மாயையிலும் ஒடுங்கும்.
இதுவே ஒடுங்கு முறையாம்.

இவைகளெல்லாம் ஒடுங்கும் ௮௪ சங்கார காலத்துத் தான் தாரக
மாக
நின்று உயிர் ஒடுங்கப் பெறும். உயிருக்கு இந்தநிலை கேவலம்
எனப்படும்,
இந்நிலையில் ஆணவமலமேயன்றி மாயை கன்மம் இல்லை
என்பது மாயையின் காரியமில்லை எனற படியாம். மாயையின் காரியம்
சனு கரண புவனங்கள், கன்மத்தின் காரியம் போகங்கள்.
அக் கேவல
நிலையில் ஆணவமலம் ஆன்மாவின்
அறிவு முழுமையும்
மறைத்து
நிற்கும். கன்மம் சஞ்சிதமாய்ப் பயன் தராது
மாயையிலிருக்கும்.
மாயை உயிர்களுக்குத் தாரகமாய் மாத்திரமிருக்கும்,
ப

10. மலமாய்:-மாயை சலாஇதத்துவங்களால்
அறிவை விளக்கு
மாயினும், போக நுகர்ச்சியின் பொருட்டு மயக்கஞ் செய்தலால், மலம்
எனப்படும்,

11. அரன் அருளால்
மன்னியிடும்:-மாயை
பிரபஞ்சமாய்த்
தோன்றுதலும்,
ஒடுங்குகலும்,
உயிர்களுக்குக்
கருவியாய்
நின்று
அறிவை விளக்குதலும், போகர்கருதலும்
ஆகிய
இலையெல்லாஞ்

பாசவிலக்கணம்.
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செய்தற்கு அறிவில்லாத சடமாகையால்,
அதனால்
இயலாது. கன்
மத்துக்கேற்ப இவற்றைக் காரியப்படுத்துர் தன்மை சித்தாகிய முதல்
வனுக்கே யுள்ளதாம்,
ஆதலால், முதல்வனது
அருளாகிய
இரோ
தானசத்தியின் செயலால் மாயை காரியப்படும்,
போமிீப்பு.--அசுத்தமாயையானது காரியப்பாட்டிலே தனு கரண
புவன போகம் என்னும் ஈால்வகைப் பொருள்களாய் ஒன்றுக்கொன
றொவ்வாத தால சூக்கும இயல்பினையுடைய
தத்துவங்களாய்,
காரண
ரூபத்தில் நித்தமாய்
ஒன்றாய், எப்பொழுதும் அருவமாயிருப்பதாய்,
கன்மம்
நீங்குமளவும்
ஆன்மாக்களுக்கு மயக்கு
செய்லதாய், சட
மாய்; அசலமாய், தன்னிடத்திருந்து விரிந்த காரியங்க எனைத் இனும்

வியாபித்து
வரது ஓடுங்க

நிற்பதாய்,
அவை

அக்காரியங்கள்

ஓடுிய்குமிடமாய்,

யாவும்

தோன் றியமுறையில்

அவ்வொடுக்கமாதிய

சங்கார

காலத்து அன்மாக்களெல்லாம் வந்து பொருக்துமிடமாய், மும்மலவு
களுள்
ஒன்றாய், திரோதான சத்தியாற் காரியப்படுத்தப் பவெதா
யிருக்கும்.
C

28.

உலகுக்கு

மூதறகாரணம

மாயை,

என்னையிது வெனிலுலகுக் குபாதான மில்லை
யிறைவனல தெனினசித்துச் சித்தினிடக் துதியா
மன்னியுள தேன்முதல்வ னென்சொ
லென்னின்
மாயைதா ன௫ித்துருவாய் மருவ மாட்டா
சன்னவனு மிதுவொழரிய வாக்க மாட்டா

னசத்தனா மெனினதுவு மவன்போ
முன்னவனவ

வசித்தைவிரித் தெவையு

முதன்மையது
(பதவுரை)

இது

கொடுத்ததென
என்னை

னித்த
மாக்கு

மொழிக்தி டாரே.

எனில் - மாயை

என்னும்

ஒரு

பொருள் காரணமாயுண்டென்னும் இது எனனை யெனில்,--உலகுக்கு
உபாதானம்- அது
பிரபஞ்சக்
தோன்றுதற்கு
முதற்காரணமா
யிருக்கும், -இறைவன் அலது இல்லை எனின் - உலகுக்குப் பிரமத்தை
யன்றி வேறொரு
முதற்காரணம்
இல்லையென்று நீ சொல்லின்-—
அசித்துச் சித்தினிடத்து
உதியா - சடமாகிய பிரபஞ்சம் சித்தாகிய
பிரமத்தினின்று தோன்றா, மன்னி உளதேல்
முதல்வன் என்கொல்
என்னின் - மாயை காரணமாய்ப் பொருந்தியுளளதாயின் முதல்வன்

வேண்டப்படுவது

எதன்

பொருட்டெனின

மாயைதான்

அத்து
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போதுவதிகாரம்.

உருவாய்

மருலமாட்டாது
- மாமையான து

சடமாகையால்

அது

இத்

தாகிய ஒரு முதல்வனையின்
றித் தானே சணனுவாதஇகளாகக் காரியப்பட
மாட்டாது.--அன்னவனும் இது ஒழிய அக்கமாட்டான் அசத்தனாம்
எனின்- அந்த முதல்வனும் இரந்த மாயையையின்
றிப் பிரபஞ்சத்தை
உண்டாக்கமாட்டான், அதனால் அவனும்
மாயைபோல
அசத்தனே
என்னின்,
அவ்வாறன்று,--அதுவும்
அவன்போல் நித்தம்
- அர்த
மாயையும்
அவனைப்போல
அசாதியாயுள்ள
௫, முன்ன௮ன்
அவ
வித்தை விரித்து ;எவையும் அக்கும்- சத்தாநிய முதல்வன் அரத
அறிவில்லாத மாயையை
விரித்துப் பிரபஞ்சம்
எல்லாவற்றையும்
உண்டாக்குவன்,-- முதன்மை அது கொடுத்தது என மொழிக் இதடார்அதனாத் பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்குர்
தலைமையை
அர்த மாயையே
கொடுத்ததென்று அறிவுடையோர் சொல்லமாட்டார்.

குறிப்பு: மேற்செய்யுளில
கோன்றி

ஓஒடிக்குமென்று

அசங்கையும்

கனுவாதி

கூறியதற்கு

பிரபஞ்சம்

ஏகான்மவாதி

மாயையிலே
முதலியோர்

மறுப்பும;:-

ஆசங்கை. 1. பிரபஞ்சத் தோற்ற ஒடுக்கங்களுக்கு மாயை முதற்
காரணம்
என் நததென்னை,
பிரமமே. முதற்காரணம்.
மறுப்பு.
பிர
பஞ்சம் அசித்துப்பொருள்,
பிரமம் சத்துப் பொருள். அசித்தாயெ
பிரபஞ்சம் சித்தாகிய பிரமச்தினின் றுர்தோன்றாது. சடப்பொருளின்
கோற்றத்துக்குக் காரணம் சடமாகலே இருத்தல் வேண்டும்.
சித்து

காரணமாகாது,

அன்றியும்,

தோன்றி நின்று அழிதலாதிய

பாடுறுதல்
சடத்தின் இயல்பேயன்றிச சத்தின் இயல்பன்று.
யால், மாயையே
பிரபஞ்சத்திற்கு முதற்காரணம்.

காரியப்
ஆகை

ஆசங்கை. 2. மாயை முதற்காரணமானால் முதல்வன் வேண்டப்
படுவது ஏதன்பொருட்டு2?
மறுப்பு.
மாயை சடமாதலால்:
௮து சித
தாகிய
முதல்வனையின்றிகத் தானே
தனுவாதிகளாய்க்
காரியப்பட
மாட்டாது.
ஆசங்கை 3, மாயையைக் கொண்டன்றிப்
பிரபஞ்சத்தை உண்
டாக்கமாட்டானாகையால்,
முதல்வனும் வல்லமை யில்லாதவனாவன்,
மறுப்பு. தனக்கென
ஒரு
செயலில்லாக
சடமாகிய
மரயையை
முதல்வன் விரித்துப்
பிரபஞ்சத்கைக்
காரியப்படுத்துதலால், அப்
பிரபஞ்சத்மைச் காரியப்படுத்து் தலைமையை
அம்மாயை கொடுத்த
தன்று,

போழிப்பு.
பிரபஞ்சத் தோற்ற ஒடுக்கங்களுக்குப் பிரமம் முதற்
காரணமாகமாட்டாது.
மாயையே
முதற்காரணம். அமமாயை முதல்

வனாலே

தனுவாதிகளாகக்

காரியப்படும்,

பாசவிலக்கணம்.
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ி. வினைக்கேற்ற உடம்பைக் கொடுப்பவர் கடவுள்.

2௩.

படைக்ததொரு

படியின்றிப் பறவைபசு

பண்ணியதென

ஈரராப்

முன்னை வினைப் பான்மை

யென்பார்

அடுத்தவனை யுள தாயி னிறையே னென்ன
லசேதனமற் றவையாவிக் கமைத்த தாகும்

எடுத்தவினை யுருவுறுவ அயிரேற் ருனே
யிருவினைக்குத் தக்கவுட லெய்து மென்னிற்
சடத்தாளுங் கர்த்தாவா யறிவொன் நில்லாத
தன்மையனும் கூடவொரு சங்கை யின்றே.
(பதவுரை) .படைத்தது ஒருபடி இன்றிப்
பண்ணியது என் - கருத்தாவே படைப்பராயின்

பறவை
பசு ஈரராப்
படைக்கப்பட்ட பிர

பஞ்சத்தை ஒருசன்மையகாய்ப் படையாமற்
பறவை
பசு மனிதராகப்
படைத்த காரணம் என்னை என்று கேட்னெ
-— முனனைவினைப் பான்மை

என்பர்-ஆன்மாக்கள்
முற்பிறவிகளிலே செய்த
நல்வினை
இிவினை
களூக்கேற்றபடி என்று சொல்லுவர் பெரியோர்,--அடுத்தவினை உள
காயின் இறை

ஏனென்னில்-முன்கூடின

சஞ்சிதவினையுண்டாயின்

கட

வள்வேண்டப்படவது எதன்பொருட்டென்னின் -அசேதனம்- அவ்வினை
அறிவில்லாத சடமாம். ஆதலின் மற்றவை ஆவிக்குஅமைத்தது அகும்பறவை முதலிய படைப்புக்கள் அவரவர் செய்த வினைக்கேற்ப முதல்வன்
உயிர்களுக்கு விதித்தன வாகும,-எடுத்த வினைஉரு உறுவது உயிரேல்செய்தவினைக்கேற்ற
உடம்பைப்
பொருர்துவது ஆன்மாவாயின்,—
தானே இருவினைக்குத்தீக்க உடல் எய்தும் என்னில்-அவலான்மாவே
ஈல்வினை தீவினைகளுக்கே
ற்ற உடம்பை எடுத்துக் கொள்ளும் அதற்குக்

கடவுள் வேண்டுவதில்லை
வொன்றில்லாத்

என்னில்,--சடத்திரளுங்

தன்மையனும்

வினைமாயைகளும் தனக்கென

கூட

ஒரு

கர்த்தாவாய்

சங்கை

அறி

இன்று-சடமாயெ

ஒரு செயலும் அறிவுமில்லாத அன் மாவும்

தம்முட் கூதெற்கு வேரோேோதுவுமில்லை,
தறிப்பு.-உலோகாயகன்
வின:--மேற்சொல்லியவாறு
பிரபஞ்
சத்தைக்
காரியப்படெதுலோன்
ஒரு
முதல்வனாயின,
ஆனமாக்க
ளெல்லாவத்றையும்

விலங்கு பறவை

பிறப்பாகவும்,

ஒரு

ஊர்வன

சன்மையாகப்

நீர்வாழ்வன

அவற்றுள்ளும்

7

படையாது,

தாவரம்

எண்பச்துசான்கு

தேவர்

என்னும்

மனிதர்

எழுவகைப்

நூறாமிரயோனிபேத

௦0

போதுவதிகாரம்.

மாகவும், பலபடப் படைத்த
களிலே

செய்த நல்வினை

காரணம்

என்னை?

விடை

முற்பிறவி

தீவினேகளுக் கேறறபடியாம.

நிரீச்சுரசாங்கியன்
வினு:--1. வினையே பிறவிகளைத் சருமாயிண்
கடவுள் எதன்பொருட்டு வேண்டப்பமெ.
விடை.
வீனை
அறிவில்
லாதசடப்பொருள். தானாகப் பிறவிசமாச்சாமாட்டாது. அவ்வினையைப்
புசிக்கும்படி பிறவிபேதங்களை வினைக்கேற்ப அமைப்பவர் கடவுளே.
வினு. 2. வினைக்கேற்ற உடம்பை
அவ்வான்மாக்களே
தத்தம் வினைக்குக்

அடைவது: அனமாலாயின்.
தக்க உடம்புகளை
எடுத்துக்

கொள்ளும
அதற்குக் கடவுள் வேண்டுமா?
யும் உடம்பும். தனக்கென
ஒருசெயலும்
தம்முட் கூசெகன்மை அவைகளுக்கஇல்லை.

விடை.
சடமாகிய வினை
அறிவுமில்லாத ஆன்மாவும்

போமிப்பு:
ரையும்

கடவள்

ஒருதன்மையாகப்

உலகத்தைப் படைக்குங்
'படையாமல்.

பறவை

காலத்து யாவ

முதலிய

எழுவகைப்

பிறப்பாகப் பலபடப்
படைத்த
சாரணமென்னையெனின், அது முற்
பிறவிகளிலே செய்த நல்வினை தீவினை களுக்கேற்றபடியாம்.
வினையே பிறவிகளைத் தருமெனின்,
கடவுள் வேண்டப்படுவது
எதன் பொருட்டெனில்,
வினை
அறிவில்லாத
சடமாம்.
அதலின்,
பறவை முதலிய படைப்புக்கள் அவரவர் செய்தவினைக்கே
ற்ப முதல்
வன உயிர்களுக்கு விதித்தன லாகும.

இணி, முன்செய்த வினையையும் அதற்கேற்ற உடம்பையும் அடை
வது உயிராயின், அவ்வுயிர்களே தத்தம வினைகளுக்குத் தக்க உடல்களை
எடுத்துக்கொள்ளும்,

அதற்குக்

கடவள்

வேண்டுவ இல்லையெனின்,

சட

மாகிய வினையும மாயாகாரியங்களு.௦ தனக்கென ஒருசெயலும் அறிவும்
இல்லாத உயிரும தம்முட் கூமகெறகு
வேறோரேதுவுமில்லை. ஆதலால்,
கடவுளே அவைகளைக் கூட்டுவர் என்பதாம்.
6.
2௦.

அல்லன

மும்மலங்களும்

மிக வுயிரக்கிவைதா

னருவினைக
சொல்லிவரு

அநாதி,

னணேோத்த

ளஞுர்துதற்கோ

மாயையோ

வணுவை

தச
தீ

வீனையேோ

வன றிச்

மூந்தச்

சூழந்ததெனு முரைமுதலோர் தொடக்க
ஓல்லைவரு மெனினுள
தா முயிருண் டாவே

யுள அமல மல்முளதா வொழிந்த வெல்லா
நெல்லின் முளை தவிடுமிபோ ல்நாதி யாக
மிறுத்திவெ ரிதுசைவ நிகழ்த்து மாறே.

லார்பால்

பாசவிலக்கணம்.
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(பதவுசை.)
ஈசன் - இறைவன்,--உயிர்க்கு அல்லல் மிச இவை
தான் ௮ணைத்தது-அன்மாக்களுக்குக் துன்பம் மிக உண்டாக இவ்வுடல்
களைக் கூட்டியது,--அருவினைகள்
அருந்துதற்கோஅரிய வினைப்
பயன்களைப் புசிப்பதற்காகனோ, அப்படியாயின் --வினையோ அன்றிச
சொல்லிவரும் மாயையோ
அணுவை முத்தச் சூழ்ந்தது
- இந்த வீனை
யோ அல்லது சொல்லப்பட்வெரும் மாயையோ
ஆன்மாவை முதலிற்
கூடியது, எனும் உரை - என்னும் வின முதல் ஒர் தொடக்திலார்
பால் ஒல்லைவரும் எனின் உளதாம்
- அநாதியில் ஒரு பர்தமு மில்லாதவ
ரிடத்தில் இடையில்லந் து இவை
விரைவாகப்
பொருக் துமெனின்
அவ்வினா உண்டாம்,--உயிர் உண்டாவே உளது மலம் -உயிர் உளதாகவே
ஆணவமலமும்

அதனோடு

சகசமாயுள்ளது,

ஆனால்

மாயையுங்

கன்ம

மும் பின்புண்டான
தோ என்னில்
-—மலம் உளதா ஒழிந்த (உள)-ஆணவ
மலம் அநாதியே உளதாக மற்றைய மாயை கனமங்களும்
அநாதியே
உள்ளனவாம், எல்லாம் நெல்லின் முளை தவிடு உமிபோல்
அராதியாக
நிறுத இடுவா-இவை மூன்றையும் நெல்லிடத்துள்ள
முளையும் தவிடும்
உமியும்போல அநாதியாகச சொல்வர்,--இது சைவம் நிகழ்த்துமாறுஇதுவே சிவாகமங்கள் சொல்லும் முறைமை.

குறிப்பு.--1. மேற்கூறியவாறு கடவுள் உயிர்களுக்கு மாயாசரீ ரங்
களைக் கொடுப்பது வினைப்பயன்களை
அனுபவித்தத்பொருட்டாயின்,
வினு. வினையோ மாயையோ
உயிர்களை முர்இப்பற்றியது? விடை:
அகாதியில் ஒரு பந்தமுமில்லாதவரிடத்து இடையில் இவை வருமாயின்,
இவ்வினா உண்டாகலாம். ஆன்மா என்றுள்ளதோ, அன்றே ஆணவமலமும்
அதனோடு சகசமாயுள்ளதாம்.
அது உள்ளதாகவே, சன்மமும் மாயை
யும் அன்றே
உள்ளனவாம்.
இவை
மூன்றும் நெல்லினிடத்துள்ள
மூளையும், தவிடும், உமியும்போல அநாதியாகவே உள்ளன.
2. நெல்லின்முளை சவிடுமிபோல்:- முளை கன்மத்துக்கும், தவி
மாயைக்கும், உமி ஆணவத்துக்கும்,
அரிசி அன்மாவுக்கும் உவமை:
நெல்லிலுள்ள முளைத்தற்சத்தி முனையைத்
தோற்றுவிக்குமாறுபோலக்
கன்மமலம் உயிரினிடத்துச் சுகதுக்கங்களை முதற்காரணமாய் நின்று
தோற்றுவிக்கும்,
தவிடு முளைத்தற்கு அனுகூலஞ் செய்து
உடணனிற்கு
மாறுபோல, மாயாமலம் ௮ச சுகதுக்கங்கள் தோன்றுதற்குத் துணைக
காரணமாய்த்
தன்
காரியமாகிய தனுகரணம்
முதலியவற்றையும
உயிரையும் இயைவித்து நிற்கும். உமி அம்முளை தோன்றுதற்கு நிமித்த
காரணமாயிருப்பது போல,
ஆணவமலம்
௮௪ சுகதுக்கத் தோற்றத்
திற்கு நியித்தகாரணமாய் நின்று அவற்றை முறுகுவிகது உயிர் நுகரு
மாறு கிலைபெறுத்தும்,
“ஆணவ மாயையும்
சன்மமுமாமலவ, காணு
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மூளைக்குச் தவிடுமி யான்மாவுர்,

நிற்கும்,

யொவ்வாமற்

பேணுவாய மற்று நின்பாசம் பிரித்தே.”

போமிப்பு.

உமியும்

துள்ள

காணுவை

ஆணவம்

மூளையும்

றஐண்லெமாய்

(இருமச். 468.)

கன்மம்
மாயை மூன்றும் செல்லினிடச்
தவிடும் போல ஆன்மாவோடு அராதியாய்'

உள்ளனவாம்,

5

4.

மாயேயம்

தத்துவங்கள்

20.

தோன் றுமமுறை,

அருத்திமிருங் கலைகால நியதியுடன் வித்தை
யராகமிவை யனந்தரான் மாயைதனி லாகும்
உருத்திரராற் கலையதனிற் பிரகிருதி குணங்க
ரூளவாகு மகஙுகாரம் புத்தியினி லுதிக்குக்
தெரித்தவிது இரிவிதமார் தைசதவை காரி
இகழ்தருபூ

காதியெனத்

இருக் தியசாத்

அவிதம்

விரித்தகுண மனம்புத்தி யிந்திரிய மென்று

விளம்பியசோத் திராதிமுதல் விளங்கியிடும்விரிந்தெ.
(பதவுரை.)
மாயைதனில்-௮சுத்த மாயையினிடச் திலே,--அனக்
தரால்-அனந்கத தேவரின் செயலால்
அருத்தியிகும் கலைகாலம் நியதி
யுடன் வித்தை அராகம் இவை ஆகும் - போகத்தில்
இசசையை மிக
வுண்டாக்கும் கலை காலம் நியதியும் அக்கலையிலிருக்து
வித்தை அராக
மும் ஆதிய இவை ஜக்துர் தோன்றும் —உருத்திரரால் கலை அதனில்

பிரகிருதி குணங்கள் உளவாகும் சீகண்ட
சொன்ன

கலையினின்றும்

ருச்திரரின்

ஹூலப்பிரஇருஇயும்

செயலால்

முன்

அதணிணின்றும்

குண

கத்துவமுக் சோன்றும்--புத்தியினில் அகங்காரம் உதிக்கும்-அக்குண
சுததுவத்திலே சோன்றின
புத்தி
கத்துவக்தினின்றும்
அகங்கார
தத்துவச் தோன்றும்—கெரித்க
இது திகழ்தரு
தைசத வைகாரி
பூதாதி எனத் திரிவிகமாம-சொல்லப்பட்ட
இந்த அகங்காரமானது
விளக்கக்சையடைய தைசத வகங்காரமும் லைகாரியகங்காரமும் பூதாதி
யகங்காரமும் என மூவிதமாம-முகல்-முதலிற் சொல்லப்பட்ட தை
சதலகங்காரத்திலே—

திருந்திய

சாத்துவிதம்

வீரிச்தகுணம்-சிறந்க

சாதீதுவிககுண சம்பந்தமான மனம் புத்தி இந்திரிய என்று விளம்பிய
சோத்திராதிடமனமும் ஞானேர்திறியம் என்று சொல்லப்பட்ட சோத்
திரம் தொக்கு சட்சு

சிங்குவை

ஆக்ரொணம்

லிளங்கியிமெவிரி துதோன் றும்.

என்பவையும்,

விரிந்சே

பாசவிலக்கணம்.
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குறிப்பு.--1.
இதுமுசல் இரண்டு செய்யுளாலும் அசுத்த மாயா
காரணத்தினின்
றும் அதன் காரியமான தத்துவங்கள் தோன்றும் முறை
மையை அருளிச செய்கின்றார்.
மாயேயம்--மாயாகாரியம், அவை தனு கரண புவன போகங்கள்.
2. அருத்திமிகும்:-ஆன்மாவின்
ஆணவமல
விருளைச் சற்றே
நீக்கப் போகங்களை அறியும் ஞானத்தைக் கொடுத்து, அப்போகங்களை
அனுபவிக்குங் காலத்தை நியமனஞ்செய்து, அப்போகங்களில் இசசை
புண்டாக்குவித்துப்
போக நுகர்ச்சியைக் கலை முதலியன வருவித்தலால்
“அருத்தி மிகும்” என்றார்.
3. கலைகால
நியதியுடன்
வித்தை
அராகம்:-பிரவிருத்திக்
திரமத்திற் கலாதத்துவம முதல் வேண்டப்பவேதாகையால்,
இங்கே
கலையை
முதற்கூறினார்.
பிரவிராத்திக்
நிரமம்-ஆன்மாக்களுக்குப்
போக நுகர்ச்சியைச் செய்யுங் இரமம்,
இக்கிரமப்படி மாயையிலிருர்த
கலை காலம் நியதி என்பனவும், கலையிலிருந்து வித்தை அராகம் என்
பனவுச் தோன்றும்.
பிரபஞ்ச இருட்டிக்
இரமத்தில்
மாயையினின்றும்
முறையே
காலம் நியதி கலை என்னுந் தத்துவங்களும், கலையினின்றும் வித்தையும்
மூலப்பிரதிருதியும், விச்தையினின்
ஐம் அராகமுர் சோன்றும்.
(பார்.
இ. ௪, 2. 54. 51.)
அராகதத்துவம்

விச்தையினின் று தோன்றுமென்று

சிவஞான

சி5 இயாரிலும், கலையினின்று தோன்றுமென்று
யிருகேந்திரத்திலஞ்
.சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
(மிருகே. கலாதி. 11.)

4. அனந்கா:-வித்தியேசுரர் எண்மரில்
ஒருவர். வித்தியேசுரா
எண்மரும் ஈசுர தத்துவத்திலிருப்பர்.
அனந்தேசுரர்
எனைய வித்தி
யேசாருக்கும்
சுத்த வித்தியாதத்துவ
வா௫ிகட்கும்
மற்சையவர்
களுக்கு தலைவராய் மாயையைக் கலக்கி மாயாதத்துவ புவனங்களை
உண்டாக்குவர்.
இவர் பரமசிவனுக்கு
வேறாய்
அதஇிகாரமல மொன்

றுடையவராயிருப்பர்,
முத்தியை அடைவர்
பிரளயாகலருள்

பாகம் வந்தகாலத்திற்
பரமவெனராளாற்
(சிச்தாநதப்பிரகாரசிகை)
மலபரிபாக

முடையோராரய்ப்

பரமசிவன்

பர

அனுக

இ.ரகஞ் செய்யப்பெற்றவர் நூற்றுப்பதினெட்டு உருத்திரர். : இவருள்ளே
சீகண்டநகத்திரர் மத்தியப் பிரளயமுடிவிற் பிரகிருதி தத்துவக் இர்குக்
உழ்ப்பட்ட தத்துவங்களையும் புவனங்களையும் உண்டாக்கி சகலருள்ளே
இறக்சவரைப் பிரமபத விட்டுணுபதங்களில் இருத்துவர்.
படைப்புக்
காலத்தில் அசுத்த அத்துவாக்களைப் படைத்து, பிரமாவும் விட்டுணு
வுஞ் செய்யுஞ் சிருட்டிகளை அதிட்டித்து நின்று, கீழ்ப்பட்ட புவனே
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சுரரையும் முப்பத்துமுக்கோடி தேவர்களையும், பிரமாண்டம் முதலிய
அண்டங்களையும்
உண்டாக்குவர்.
மத்தியப் பிரளயம்வரையும் பிரம
விட்ப்ணெக்களுடனே
கூடக்
குணதத்துவத்தில்
அதிகாரஞ்செய்து
கொண்டிருந்து, பின்பு அந்தப்
பிரம விட்ணெுக்களையும் ஒடுக்கிக்
கொண்டு அ ராக தத்துவத்திலிருப்பர் என்று எக்க கனத
5
சிவஞானமுனிவர் கூறுகிறார்.

0.

கலையசனிற்

பிரகிருதி

குணங்களுளவாகும்:- மூலப்பிரஇரு தி

யானது அரும்பினிடத்து மணம் விளங்காமலடங்க நின்றாற் போலத்
தன்னிடத்துண்டாயெ குணங்கள் சறநறும
விளங்காமற்
கலாதத்து
வத்திற்றோன்றும். அது அவ்வியத்தகுண வடிவாயுள்ளது,
அவ்வியத்
தம்-பிரிர்து தோன்றாதது,
வெளிப்படாமலிருப்பது.
அதனாற்குணங்
கள் பிரகரு தயல்ல.
அப்பிரஇரு யிலிருந்து . குணதத்துவந் தோன்றும்.
முக்குணங்
களும் பிரிர்து தோன்றாது சமமாயிருக்கும் அவதரம் குணதத்துவமாம்.

இக்குண தத்துவத்திலே தோன்றும் புத்தி முதற் பிருதிலிமீரான தத்
துவங்களெல்லாம்
ஒரு குணமாயினும்

முக்குணங்களால்
கலர் தமிருக்கும்.

வியாபிக்கப்பட்டும்

இவற்றில்

7. அகங்காரம் புத்திதனிலு திக்கும். ..:-அக்குணதத் அவத்திலிருந் த
புத்திதத் துவர் தோன்றும்.
புத்தியிலிருக்து
அகங்காரர
தோன்றும்,
இந்த அகங்காரம் முக்குண சம்பந்தத்தினலே
தைசதம்
வைகாரிகம்
பூகாதி என மூவகையாயிற்று, தைசதம, சாத்துவிக சம்பந்தமுடைய
து.
வைகாரிகம், இராசதகுண
சம்பந்தமுடையது,
பூதாதி, தாமதகுண
சம்ப தமுடைய து.
சைசதவகங்காரத்திலிருந்து கோன்றும் மனமும் ஞானேக் திரியக்
களாம் பிரகாசரூபமாகையாற் சாத்துவிகங்களாம்,
தைசதம்-பிரகாச
முடையது.
சாத்அவிதம் விரித்தகுணம்-சாத் துவிகம் பரவிய குணம், சாத்து
விக சம்பந்தமானகுணம்.

போமிப்பு.
அசுத்தமாயையிலிருக்து கலை காலம் நியதியும், கலை
யிலிருந்து வித்தை அராகம் மூலப்பிரநிருதி என்பனவுந் தோன்றும்,

பிரநொ தியிலிருக்து குணதத் தலமும், அதிலிருந்து

புத்தியும், அப்

புத்தியில் அகங்காரமுந் தோன்றும், அவ்வகங்காரம் தைசத வகங்காரம்
வைகாரியகங்காரம்
பூதாதியகங்காரம் என மூவகையாம்.
அவற்றுள்,
தைசத அகங்காரத்திலிருக்து சாத்துவிககுண
சம்பந்தமான மனமும்
செவி முதலிய ஞானேந்திரியம் ஐந்து தோன்றும்,

பாசவிலக்கணம்.
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மான

டடபமந fiaIU)
தறி
௦௦ பக ப
வாக்காதி வைகாரி

ச

மாரா

07

டை

தஞ்சா

மருவிவருஞ்

சுத்தத்

தன்னை முத லாயெதா மதமிகுமாத் திரைபின்
மருமதனில் வானநில மனலபுனன
மண் சத்த
முன்ன தனில் வெளியாதி யொன்றொன
முறையிலுறு

உன்லுசகா

மிருமையயன்

முகு

முடிவா

முன்னே

சிவராதி யதிபதிக ளொடுக்க

முதித் தவடை

வெனவுரைப்ப

ருணாந்து னோரே.
டன

(பதவுரை.)
மன்னிய
கன்மேச்திரியமான
இராசதம்
சேர்
வாக்காதி - நிலைபெற்ற கன்மேக்இரியங்களான இராசதகுண
சம்பந்த
மான

வாக்கு பாதம் பாணி பாயு

உபத்தம்

என்னும்

ஐந்தும்,

வைகாரி

மருவிவரும் - வைகாரியகங்காரத்தைப்
பொருந்தித்
தோன்றும்,
சத்தம் தனனைமுதலாதிய தாமதம் யிகு மாத்திரை
- சத்தத்தை முத
லாகவுடைய
தாமதகுணம்
மிகுந்த தன்மாததிரைகள்
ஜர்கையும,-—
பின்தரும - பின்னைய காதிய பூதாதி யகங்காரமானது தரும்-— அதனில் அந்தச் சத்தம்

முதலிய

தன்மாத்திரையிலே-—
வான
அநிலம் அனல்
வாயு தேயு அப்பு பிருதிவி
பூதங்களும்
முறையே
கதோன்றும்,_—வெளியா
9-

புனல் மண் (முறையில் உறும)- ஆகாயம்

என்னும் ஐந்து
ஆகாயம் முதலிய பூதங்கள் சத்தம் முன்னதனில் - சத்தம் முதலிய
குணங்களில் ஒன்று ஒன்று அகும் முறையில்
உறும்
- ஒவ்வொரு
குணங்களை

ஏற்றமாக

முறைப்படி

பொருந்தும்-— இருமை

அயன்

முடிவா - பெருபமைபொருந்திய
பிரமனீறாக- முன்னே உன்னு சதா
சிவா ஆதி - பஞ்சமூர்த்திகளாக்கும
முதன்மையாக
எண்ணப்படும்
சதா வெதேவர் முகலியோர்-— அதிபதிகள் - அப்பூகங்களுக்குத்
தெய்
உங்களாயிருப்பர்--ஒடுக்கம உதித்த அடைவு
என
உரைப்பர் உணரார்
துளேசா
- தத்துவங்கள் ஒடுங்கு முறைமையும்
தோன்றின
முழை
மைப்படியேயாகும் என்று சொலலுவர் அறிஞர்கள்,

தறிப்பு --1. மன்னிய கன்மேர்திரியமான இராசதம் சேர் வாக
காதி லைகாரி மருவிலரும்:--வாக்கு முதலிய கன்மேந்திரியம் ஐந்தும்
செய்கையுள்ளவைகளாகையால் இராசதங்களாம, இவற்றிற்குக் காரண
மரயெ வைகாரியகங்காரமும் இராசதமே, வைகாரி - விசாரமுடைய
து.

2. சத்தர் தன்னை முதலாய தாமதமிகு மாத்திரை பின் தரும் தன்மாத்திரை, காரண
தன்மாத்திரை
எனவும் விடய தன்மாத்திசை
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போதுவதிகாரம -

எனவம
இருவகைப்படும்,
இங்கே கூறியது
காரண
தன்மாத்திரை
யையாம,
சத்தம் பரிசம் உருவம் இரதம்
கந்தம் என்னும்
ஜஐர்தும்
தச
குணவிசேடங்களைக் காட்டாமற்
குணசமூகமாய்ச்
சூக்குமமா

யிரஃ சும் நிலையிற் காரண
என நுஞ் சொல்லப்படும்.

தன்மாத்திரை என்றும்
இளை
பிரகாசரூப

ரூக்கும பூதங்கள்
ஞானேர்திரியங்

களையும செய்கையோடு கூடிய கன மேர்திரியங்களையும் விட வேறாய்ப்
பி. :ஈடக்கப்படுஒகா யிருப்பசால் தாமசங்களாம்:
இவற்றிற்குக
கார
ணமாதிய

பூதாதியகங்காரமும

தாமசமே.

(மிருகேந்.

102.)

3. அதனில் லான் அநிலம் அனல்
லியவாறு சத்தம் முதலிய குணங்கள் குண

புனல் மண்:--மேற்சொல்
குணி
எனப்பிரிவபடாமற்
குணாமூகமாய் நிற்கும் நிலையிற் சூக்கும பூகங்களெனப்படும், அவை
குணம் என்றும் குணி என்றும்
ஒருகுணம்
இருகுணம்
முக்குணம
நான்கு குணம ஐர்து குணம் என்றும், இக்குணங்களையுடைய
குணர்ப்
பொருள்களென்றும வெளிப்படத் தூலவடிவாய் வீளங்கியவிடம் பஞ்ச
பூதமாம்.

அப்பொழுது

அவை

தாலபூகககளெனப்படும்.

அவை

புலனாதலின்றி நுண்மைப்பட்டு
மறைந்து
நிற்கும்பொழுது
சூக்கும
பூசம் என்றும, எவர்க்கும் புலனாம்படி தூலமாய் வெளிப்பட்டு நிற்கும்
பொழுது
தூலபூதம் என்றுஞ் சொல்லுவதாகிய இந்த வேற்றுமையே
அவ்விரண்டினிடத்துமுள்ள வேற்றுமையாம்.
. இச்சூக்கும

பூதங்களினின்று

எப்படியெனில்,

சத்தத்தினின்று

னின்று வாயுதோன்றும்,

இனின்று
4.

பஞ்சபூகம்கள்

தோன்றும்வகை

அகாயந்தோன்றும்.

உருவத்தினின்று

தேயு

பரிசத்தி

கோன்றும்.

இரதக்

அப்பு தோன்றும். கந்தத்தினினறு பிருதிவி தோன்றும்.
சத்தமுன்னதனில்

வெளியாதி

யொன்றெொன்றாகு

முறையி *

லுறும:--ஆகாயம், சத்தமாகிய ஒருகுணமுடையது. வாயு. சத்தத்தோடு
பரிசமுமாகிய
இரண்டு
குணமுடையது.
தேயு, சத்தபரிசககளோடு
உருவமுமாகிய மூன்று குணமுடையது. அப்பு, சத்தபரிச உருவங்களோடு

இரதமுமாெ நான்கு குணமுடையது.
பிருதிவி, சக்கபரிச
இரதஙகளோடு கர்தமுமாகிய ஐர்து குணமுடையது.
மாயாவாதிகள் அகாயத்தினின்று வாயுவும்,
வும், தேயுவினின்று
அப்புவும்,
பூதங்கள் ஒன்றினின்று
ஒன்று

வாயுவினின் று

அப்புவினின்று
தோன்றுமென்பர்.

உருவ
தேயு

பிருதிலியுமாகப்
சக்தமொன்றே

யுடைய ஆகாயம், சத்தம் பரிசம்
என்னும்
இரண்டு குணமுடைய
வாயுவுக்குக் காரணமாகமாட்டாஅ. சாரணத்திற் குணமூம
குணியும் .
அடங்கிச சுக்குமமாயிருந்து காரியத்திலே தூலமாய்
(வெளிப்பட்டுத்
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கோன்றும்.
ஆகாயம்
வெளீப்பட்ட
சத்த
குணத்தையுடையது,
பரிசகுணம்
அதிலவில்லை.
ஆகையாற்
சத்தம்
ஒனழறேயுடைய
ஆகாயம் சத்தமும் பரிசமுமாகிய இரண்டு குணமுமுடைய வாயுவுக்குக்
சாரணமாகாதென்பது தானேபோகரும்,
மற்றையவைகளுமிப்படியே,
ஆதலால்
தட்ட.
0
பூதங்கள்
தோன்றுமென்பதே
உண்மையாம்.

போமிப்பு.
வைகாரியகங்காரத்திலிருக் த. இராசதகுண சம்பந்த
மான வாக்காதி
கன்மேந்தஇரியம் ஐந்தும் தோன்றும்.
பூதாதியக௩
காரத்திலிருந்து தாமதகுண சம்பந்தமான சத்தாதி தன்மாத்திரைகள்
ஐரதும் தோன்றும்.
அப்பஞ்ச சன்மாத்திரைகளுள், சத்தத்திலிருக்து
ஆகாயமும்,
பரிசத்திலிருந்து வாயவும், உருவச்திலிருஈது தேயுவும்,
இரதத்திலிருக்து அப்புவும், கர்சத்திலிருந்து பிருதிவியுர் தோன்றும்,
அப்பூதங்களில்

ஆகாயமானது

சத்தம் என்னும் ஒருகுணத்தையும்,

வாயு சத்தம் பரிசம் என்னும் இரண்டு குணங்களையும்,
பரிசம் உருவம் என்னும் மூன்று குணங்களையும், அப்பு
உருவம் இரதம் என்னும் நான்கு குணங்களையும், பிருஇவி
உருவம் இரதம் கந்தம் என்னும் ஐது
குணங்களையும்
பெத்று விளங்கும்,
இந்த ஆகாயம் முதலிய

மகேசுவரன் உருத்திரன்
தேவதைகளாம்.
இத் தத்துவங்கள்
லொயியெகும்.

பஞ்சபூதங்களுக்கும்

வீட்ணெ

பிரமா

ஓஒடுங்குங்காலத்து?

0.

தேயு சத்தம்
சத்தம் பரிசம்
சத்தம் பரிசம்
வியச்சமாகப்

முறையே

என்னும்

தோன்றிய

தன்மம்.

பீ. கன்மமலத்தி னியலபு,
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நண்ணிபிடு முருவதனுக் கேது வாகி
நாராபோ கங்களாய் நாசோற் பத்தி
பண்ணிவரு மாதலா லநாதி யாப்
பலவாகி யணுக்கடொறும் படர்வ தாதி.

எண்ணிவரு

மனவாச

கன்மத்தா லியற்று
a
» பாவ
மீ்ருபயனாம்
ர்
ஞ்.
ல்
»
புண்ணியமாய்ப் புலர்காலை மாயை மேவிப்
பொருந்துமிது கன்மமலம் புகலு மா ற,
மியல்பினதாய்னமதிகதமா

சதாசிவன்

ஐவரும்

அதி

முறையி
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(பதவுரை).
கன்மமலம்-கன்மமலமானது,--ஈண்ணியிடும் உர
வதனுக்கு எதுவாகி-அன்மாக்கள் பொரும் அன் ற உடம்புகளுக்குக
காரணமாய் --நாரசாடோகங்களாய் - அவ்வடம்புகளால்
அனுபவிக்கப்
படும் பலவிதமான போகங்களைக் தருவதாய்,--சாச உற்பத்தி பண்ணி
வரும் ஆதலால் அநாதியாகி-அழிந்தும் தோன்றியும் வருதலால் பிரவா
காஈாதியாய்,-—பலலாடகிபலவிதப்பவெதாய்-அணுக்கள்கொறும் படர்
வகாக-ஒவ்வோர்
ஆன்மாவிலும்
செறிர் திருப்பதாய்,--எண்ண்
வரு
மனம் வாசம் சன்மத்சால்
இயற்றும்
இயல்பினதாய்-நினைகஇன்ற
மனத்தினாலும் வாக்னொலும் காயத்தினாலும் செய்யப்படும் இயல்பினை
யுடையதாய்,-—மதிகதமாய் - புத்திதத்துவம்
பற்றுக்கோடாய்,--இரு
பயனாம் புண்ணிய பாலமாய்-இன்பமூம்
துன்பழுமாகிய
இருபயன
களையுந் தரும் புண்ணிய பாவ வடிவாய், -புலர்காலை மாயை
மேவிப்
பொருந்தும்-- சகலதத்துவங்களும் ஒடுங்குஞ்.
சங்கார காலத்திலே

மாயையைச
மங்கள்

சென்று

பெொருந்தும்--இது

புகலுமாறு-இதுவே

ஆக

சொல்லும் முறையாம்,

தறிப்பு.--1.
கன்மத்துக்டோக

சண்ணியிடும் உருவதனுக்
ஆன்மாக்கள் சரீரங்களைப்

அச்சரீ ரங்களுக்குக் காரணமாம்,

அக்கன்மம்

கே துவாதி:- முன்செய்த
பெறுதலால், கன்மமே
சஞ்சிதம் எனப்படும்.

2, நாநாபோகங்களாய்:கன்மம் பலவிதமான சுகதுக்க விடயங்
களாக
அஆன்மாவினால் அனுபவிக்கப்படுவதினால். “நாநாபோகங்கள்''
என்றார்.
போகங்கள்-சுக துக்கங்கள். இத பிராரத்த கன்மம்.
8. நாசோற்பத்தி
பண்ஸலருமாதலால் அநாதி:-நாசோற்பத்தி
பண்ணுதலாவது
ஒருகன்மம் கெடும்பொழுது மற்றொரு கன்மத்தை
உண்டாக்இவிடுதல். கன்மம் பிராரத்தமாய் நுகர்ச்சிக்குவரும், அந்துகர்ச
சியினால் முன்செய்த கன்மம் அழியும், ஆயினும், தகரும்பொழுது
அதற்குத் துணையாகச செய்யும முயற்சியில் பிறருக்கு இதம் அதிகஞ்
செய்தலால், ஆகாமியம் வச்தேறும்.
இப்படிப் பிராரத்த
அழிவில்

ஆகாமியம் வந்தேறிப் பிரவாகம்போலத் தொடர்சசயாய்க்
தொட்டு வருதலால், கன்மம் பிரவாகாசாதி
எனப்படும்,

தொன்று
சஞ்சிதம்

பிராரத்தம் அகாமியம் என்னும் மூவகை வினைக்கும்
முதற் சாண
மான மூலகன்மம் ஒன்றுண்டு; அது அநாதி நித்தியமாம். (பார். செய்.
25; ௪. போ. 2. 2.).
பிரவாகாகாதி-இடையரறாதோடும்
நீர்ப்பெருக்
குப்போலத் கொடர்சசியாய்த் தொன்று தொட்டு வருதல்.

4, பலவாதி:-கன்மம் நல்வினை . தீவினை என இருதிறப்பட்டு,
அவற்றுள் ஒவ்லொன்றும் பலவிதப்படுதலால், “பலவாகி எனரார்.

பாசவிலக்கணம்.
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5. அணுக்கடொறும் படர்௮தாக:--அணவமலம் ஆன மாக்களோடு
அராதியாயிருத்தல்
போலக்
கன்மமும்
' ஆன்மாக்களை
அராதியே
பொரும்தியிருக்கும.

6. மனவாசகனமத்தா...... மாயை மேவிப் பொருந்தும்;-கன்மம்
மனம் வாக்குக் காயங்களினாற் செய்யப்பவெது. அப்பொழுது அது
ஆகாமியம் என படும், பின்பு அக்கன்மம பக்குவமாகுமளவஞ் சூக்கும
மாய்ப் புச்துதத்துவம்
பற்றுக்கோடாக
மாயையிற இடக்கும். அப்
பொழுது

அது

புண்ணிய

பாவம்

எனம

புண்ணிய பாவங்களின் பயனாகிய இன்...
௮௮ பிராரத்தம் எனப்படும்.

சஞ்சிதம்

எனவம்படும்,

'என்பங்களைச் தரும்பொழுது,

சங்கார காலத்தில் உயிர்கள் மாயையிலொடுங்கும்பொழுது
மும் அவ்வுயிர்களை விட்டு நீங்காது
அம் மாயையிலொடுங்கும்.
செய்,

இப்

கன்ம
(பார்

22.)

7. கன்மம்
இிருஷ்டஜன்மோப
போக்கிய
கன்மம்
என்றும்,
அதிருஷ்டஜன்மோப
போக்கிய
கன்மம் என்றும், அறியத காலோப
போக்கிய கன்மம் என்றும்
மூவகைப்பமெ.
அவற்றுள், திருஷ்டஜன்
மோப போக்கிய கன்மமாவது, காணப்படுகிற இந்தச் சன்மச் திலேயே
செய்யப்பட்டு முன்னுள்ளவைகளோடு
இம்மையிலே
சேர்த்து அன
பவிச்கப்பத௰
கன்மங்களாம்.
இம்மையிலே செய்த கொலை களவு
முதலியனவற்றிற்கு
இம்மையிீலயே
அரசராற
றண்டிக்கப்படுதல்
திருஷ்டஜன்மோப
போக்இிய கன்மமாம்,
திருஷ்டஜன்மம்-காணப்
படக) இந்தச் சன்மம்.
இம்மையிற் செய்தவினை
மறுமையிழ் பலிப்
பது அதிருஷ்டஜன்மோப போக்கிய கன்மமாம்,
அதிருஷ்டஜன்
மம்
காணப்படாத சன்மம், அடுச்துவருஞ் சன்மம். இப்பிறப்பிலே பலிப்
பனவாகாமலும்,
அடுத்த சன்மத்திற் பலிப்பனவாகாமலும், பக்குவ
மின்மை காரணமாக அனுபவத்துக்கு வாராது இன்னகாலத்துப் பக்குவ
மாமென்றும் இன்னகாலத்து அனுபவத்துக்கு வருமென்றும் சொல்லு
தற்கு இடமின்றி நின்று, காலாந்தரத்திற் பக்குவமுற்று, ஏதேனும் ஒரு

சன்மத்தில்

அனுபவத்துக்கு

வாநிற்குங்

கன்மம்

போக்கிய கனமமாம்.
அநியதகாலம்-வரையறுத்துக்
காலம்.
(பெளஷ்கரம்)

அநியத

காலோப

சொல்ல

இயலாத

போழிப்பு. : கன்மமலமானது
அன்மாக்களெடுக்கும்
உடம்பு
களுக்குக் சாரணமாய்ப் பலவிதமான போகங்களைத் தருவதாயிருக்கும்,
அக்கன்மம்

கீங்காததாய்,

பிரவாசாந£ாதுயாய்,

மனம்

பலபேதங்களாய்,

வாக்குக் காயங்களாற்

ஆன்மாவை

விட்டு

செய்யப்பவெதாய்,

புத்தி
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தத்துவம்

0.

29.

துன்பமூமாகிய

இன்பமும்

பற்றுக்கோடாயிருப்பதாய்,

யிருப்பதாய்,
பயனைத்தரும் புண்ணியபாவவடிலா
மாயையைப் பொருக் துவதாயிருக்கும்.

சங்காரசாலச்திலே

சஞ்சிதமும் பிராரத்தமும்,

சன்மகெறி திரிவிதறற் சாதியாயு போகக்
கடனதென
வருமூன்று முயிரொன்றிற் கலக்கல்
தொன்வம்பன் மல்லதுண வாகா தானுந்
தொடங்கடைவி னடையாதே தோன்று மாறித்

தன்மைதரு தெய்விகமுற் பவுதிகமான் மிகமாந்
தகையிலுறு மசேதனசே தனத்தாலுஞ் சாரு
நன்மையொடு

தீமைகரு

ணடிலத

சேதனனுக் கவணூ

னூழ்வினையா

ஈணுஞகுந் தானே.

(பதவுரை.)
கன்மநெறி திரிவிதம்-கன்மம பயன் தரும முறை
மூன்னுவிகமாம்-—ஈல்சாதி ஆயு போசக்கடனது எனவரும-நல்லசாதி
ஆயுள் போகம் என்னும் முறைமையை யுடையதாக ல்ரும்,-—
மூன அம்
உயிர் ஒன்றிற்கலத்தல் கொன்மையது--இவை
மன் றும். ஓரான் மாவிலே
கூடெறது
பழவினையினாலாம்,
ஊழ் அல்லது உணவாகா-ஊழல்லாத
வேறொன்றும்
அன்மாவுக்கு
அனுபவமாம்
வரமாட்டாது.--தானும்

தொடங்கு அடைவின் அடையாதே மாறித் தோன்றும-அக்கன்மப் பய
னும் செய்த முறைமையிலன்
றிப் பக்குவமான முறையில் முன்செய்தன
பின்னும் பின்செய்தன மூன்னுமாக
மாறிவரும்,--தன்மைதரு
தெய்
விகம்--இயல்பாக வருஇன்ற
செய்விகத்தாலும்,
உச் பவுதிகம் அன்
மிகமாம் தசையில் உறும் அசேதன சேசனத்தாலும் சாரும்-ஆதிபெள
இகம் அத்தியான்மிகம்
என்னும்
தன்மையோடு
பொருந்துஇன்ற
அசேதன சேதனங்கள் வாயிலாகவும் வரும்,— ஈன மையொடு தீமைதரு
சேதனனுக்கு இவண்ணண்காடில்-ஈன்மை தீமைகளைச் செய்துவருகற
ஆன்மாவுக்கு இப்பிறவியில் புசிப்பை விசாரிக்கில்
_ அதன் ஊழ்வினை
யால் ஈணுகும்- அவை அவ்வான்மா
முற்பிறவியிற் செய்த வினையின்
பயனாகப்

பொரும்

தறிப்பு.-1.

தவனவாம,

கன்மகெறி

திரிவித

தெனவரும்:-சாதி ஆயுள் போகங்கள்

ஈற்சாதி யாயு போகக்கடன

நல்வினை

இவினைகளுக்குத் தக்க

படி உயர்ஈதசாதி தாழர்கசாதி,
அதிக ஆயுள், அற்ப ஆயுள், அதிக
போகம் அற்பபோகம் என ஒவ்வொன்று இவ்விரண்டாய் அறுலகைப்

பாசவிலக்கணம்.
படும். அவற்றுள்ளும்
தின் பயனாக

முறை.
2.

பலபேகமுண்டாம்.

வருவன,

இவறறிற்குக்
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இல்களொல்லரம்

காரணம்

கன்மமாம்,

கன்மக்
கடன்

ஊழல்லதஅணவாகா:-சஞ்சிசவினையின் றிப் பிராரத்த அனுபவம்

வராதென் றபடி,

3.

தானும்

தொடங்கடைவினடையாதே

மாறித்தோன்றும:-

சன்மம் செய்த மூறையினன்றிப் பக்குவமான முறையிற் பயன் தரும்,
அதனால் முன்செய்த வினைப்பயன் பின்னும் பின்செய்த வினைப்பயன்

மூன்னுமாக மாறிவரும்,

அஃது ஒருவன் செய்த

பயிர்களுள்

கத்தரி வாழை தென்னை பனை என்பன செய்த மூறையினன்றி,
பெற்ற முறையில் முன்பின்னாகப் பயன் தருதல் போலாம்.

சேரை
விளைவ

4.
தெய்விசம்:- ஒரு
லாயிலானன்றித்
தெய்வர்கானே
காரணமாக
வருவது,
மாதாவின்
கருப்பத்திலிருக்கு
மிடத்துண்
டான
விசனம், சனன
மரணத்திலுண்டானவிகனம், இயமதண்டனை
நரகவேதனை முதலியவற்றால் வருர் துச்சம் முதலியன அதிதைவிகமாம்:
5.

உற்பவுதிகம:-பஞ்சபூதங்கள்

வாயிலாக

வருவது.

குளிர்

வெப்பம். மழை கரற்று மின் இடி சுவர்விழுதல்
கல்விமுதல் முதலிய
வற்றால் வருந்துக்கம் ஆஇிபெளதிகமாம். உத்-பிரதானம், மேல் எனப்
பொருள்படும் ஒருவ௮டமொழி உ. சர்க்கம், உத்பவுதிகம்-ஆஇபெள
திகம்,
-0. அன்மிகம்:-உயிர்களால் வருவது. அத்தியான்மிகம்
சரீரத்
தோடு. சம்பர்தப்பட்டதம் மனத்தோடு
சம்பர்தப்பட்டதுமென இரு

விதம், தத்தஞ் சரீரத்திலண்டான
வியாதிகளினாலும் மிருகங்களினா
லும் அரசராலும் பசாசுகளாலும் கள்வராலும் மணிதராலும் உண்டா
குந்துக்கம் சரீரசம்பந்தமான
துக்கங்கள். மனோதுக்கமாவது
டைய கல்வியும் செளந்தரியமும் செல்வமுங் கண்டு பொருமை
ளல். முதலியவற்றால் வருந்றுக்கம்,
மற்றைச் சுககன் மங்களும் இச்சமுறையில் ௮ருவனலரம்.

பிறரு
கொள்

7. சேசனம்--அறிவடையன.
8. ஊழ்வினை-பழையவினை,
சஞ்தெவினை.

போமிப்பு.
கன்மத்தின்பயன் சாதி ஆயுள் போகம் என மூன்று
விதமாய் வரும், இலை அன்மாவிற் கூடிவருதல் பழவினையினாலாம்.
ஊழல்லாக
வேறொன்றும்
அன்மாவுக்கு . அனுபவமாய்
வாரமாட்
டாது, கன்மத்தின்பயன்
செய்த முறைமையினன்றிப்
பக்குவமான
முறையில் முன்செய்தன பின்னும் பின் செய்கன முன்னுமாக மாறி
வரும. இயல்பாகவருகின்ற

யான்மிகங்களாகிய

தெய்விகத்தாலும்

ஆதிபெளதிகம்

ஆத்தி

அசேதன சேகனங்கள்வாயிலாகவும் வரும். இப்பிற
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போதுவதிகாரம்.

வியில் ஆன்மா அனுபவிக்கும் இன்பத்துன்பங்களுக்குக்
பிறவியிற் செய்த ஊழவினையாம்.
0.

20.

காரணம் முற

ஆகாமியம்,

மேலைக்கு வருவினையே தென்னி லங்கண்
விருப்புவெறுப் பெனவறியவ் விளைவு மெல்லா
மூலத்த

வினைப்பயில்வா

மென்னி

னாமென்

முற்றிய தன் பயனுனக்கு முளைக்கு மென்பர்
ஞாலத்து வினைகளிரு திறமாகும் புக்தி

நண்ணாத வீனைநணுகும் வினைியென
வொன் றிரண்டாய்
எலத்தா

னிகமகித

தெய்தியிடும்

மாமிசனால்
புண்ணியபா

வழுவா
வங்க

ளென்றே.

(பதவுரை.)
மேலைக்கு ஒருவினை ஏதென்னில்- (இப்பிறவியில்
வருவனவெல்லாம் மூற்பிறவியிற் செய்த ஊழ்வினையின் பயனானால்)
இனிவரும் பிறவிக்கு ஏதுவாய் வரும் அகாமியவினை விளைவது எப்
படியெனில்,-- அங்கண் விருப்பு வெறுப்பு என அறி-அவ்வினைப்பயனை
நுகருங்காலத்து அதில் லைத்த விருப்பு வெறுப்புக்களால்
விளைவது
என அறிவாயாக _—அவ்விளைவும் எல்லாம் மூலத்த வினைப்பயில்வாம்
என்னின் -அவ்விருப்பு வெறுப்புக்களும் எல்லாம் ஊழ்வினையின் பயனா
மென்னில்,-—
காம் என்முற்றி அதன பயன் உனக்கு முளைக்கும் என்பர்அவைகளை ஊழின் பயன் என்று
உணராமல்
கான் செய்கின்றேன்
கான் அனுபவிக்கின்றேன் என்னும் முனைப்புமு ர்ந்து அமமுனைப்பின்
பயன்

உனக்கு

ஆகாமியமாய்

வர்து

ஏறுமென்று

பெரியோர் சொல்

லுவர்,--புந்தி ஈண்ணாத வினை ஈணுகும் வினை என ஞாலத்துவினைகள்
இருதிறமாகும்-அபுத்தி பூர்வமான வினையும் புத்தி பூர்வமான வினையும்
எனப் பூமியின் கண் செய்யப்படும் வினைகள் இரண்டு வகையாம்,-ஒன்று இரண்டாய் ஏலக்தான் இதம் அதிதமாம-அவை ஒவ்வொன்றும்
இவ்விரண்டாய்ப் பொருந்த இதம் அஇதங்சளாகய நல்வினை தீவினை
களுண்டாம்,--இதனால் வழுவாது புண்ணிய பாவங்கள் என்று எய்தி
யிடும்-இக்த நல்வினை நிவினைகளாலே தப்பாமற் புண்ணிய பாவங்கள்
என்று நின்று உயிர்களைப் பொருந்தும்,

தறிப்பு.

1. மேலைக்கு வருவினை .....முளைக்கு மென்பர்:-இப்

பிறவியிற் புசிக்கப்பவென வெல்லாம் முற்பிறவியிற் செய்த வினை
பின்பயனே யாயின், ஆகாமியம்
ஏறுவது
எப்படியெனில், அதனை.

பாசவிலக்கணம்.
அனுபவிக்கும்பொழுது
வெறுப்புக்களாகிய

விருப்பு

இதம்

வெறுப்பு
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நிகழ்மலால்,

அவ்விருப்பு

அகிதங்களால் அவ்லாகாமியம்

உண்டாகும்.

அவ்விருப்பு வெறுப்பும் பிராரத்தமா மெனின், அப்படியன்
று. பிராரத்
தத்தை அனுபவிக்கும்பொழுது முன்செய்த கன்மத்துக் டாக இப்
பொழுது அனுபவிக்கிரோமென்று கருதாது, நான் செய்தேன் பிறர்
செய்தாரென்று விரும்பியும் லெறுத்தும் இதம் ௮இதங்களாம்ச் செய்
தலால், அக்கருத்து கைபற்றி ஆகாமியம் உண்டாம்.
இவ்வாறு செய்
வகையாற்
பிராரத்தமாய்
ஆகாமியம் ஏறும்,

எரு

மவற்றிலிருந்து

கருத்துவகையால்

2. அவவிளைவும் எல்லாம்:-விருப்பு
வெறுப்புகள்
மனத்தின்
நினைவில் நிகழ்வன. இங்கன மன் றி வாக்கின் செயலாலும் காயத் தின்
ரெொழிலாலும் ஆகாமியம் ஏறுமென் பகைஉணர்ச்த
“எல்லாம்” என்றார்.
மூலத்தவினை:- முன்புள்ள வினை, ஊழ்வினை.
3. புச்தி சண்ணாதவினை நணுகும்வினை:- புத்தி பவட தரிலிது
செய்யும்வினை.
அபுத்திபூருவம்-கதெரியாமற்
செய்யும்வினை.
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LAL,

4, ஒன்றிரண்டாயேலத்தான்:-அபுத்திபூருவ
ஈல்வினை
தீவினை,
புத்தி பூரூவ ஈல்வினை தீவினை. எலுதல்-பொருர்துதல். தான்-அசை,

5.

இகம்

அஇதம்:--இதம்-நஈன்மை;

ருக்கு இதம் செய்தல்

ஈல்வினை;

அதிதஞ

அதிதம்-தமை.
செய்தல்

தீவினை.

பிறவுயி
இவை

செய்யப்படும்பொழுது
ஆகாமியம்
எனப்படும்.
இச செயல்களால்
வருவன புண்ணியபாலம்,
அவை சஞ்சிதம். புண்ணியம் இன்பத்தை
யும் பாவம் துன்பச்தையுங் கொடுக்கும்பொழுது அலை பிராரத்தமாம்,
பிராரத்தம்-பிறவிக்குத் தொடக்கமுடைய
து,

போமிப்பு.--இப்பிறவியில்

வருவனவெல்லாம்

முற்பிறவியிற்

செய்த ஊழ்வினையின்
ஆசாமியம் விளைவது

பயனாயின். இணிவரும்
பிறவிக்கு ஏதுவான
எப்படியெனில்,
அவவினைப்பயனை
நுசருங்
வெறுப்புக்களால் அசாமியம் உண
அதில் வைத்த விருப்பு

காலத்து

டாம்,

அவ்விருப்பு

அவைகளை

ஊழின்

வெறுப்பும் ஊழ்வினையின்
பயனென்று

உணராமல்

பயனன்
ரோ கெனின்,
நான்

செய்தின்றேன

நான் அனுபவிச்இன்றேன் என்னும் முனைப்போடு விரும்பி வெறுத்து
இதம் அதிதங்களை ௪ செய்து அனுபவித்தலால், கான் என்னும் முனைப்
பின் பயன் அக்.கருத்துவகையால் ஆகாமியமாய் வுந்தேறும்,
அவ்வினைகள் புத்திபூரூவம் அபுக்திபூருவம என இரு திறப்படும்.
அலையும் புத்திபூரூவ
நல்வினை தீவினை,
அபுத்தி பூரூவ ஈல்வினை
தீவினை என
ஒவ்வொன்று
இவவிரண்டாய்
நானகு வகைப்பட்ட,

04

போதுவதிகாரம்

பொதுவகையாம்

புண்ணிய

பாவங்களென

நின்று உயிர்களை விடாது

பொருந்தும்,

1.

81.

புண்ணியபாவங்கள் வரும்லழியும் பாவம் போம்வழியும்,

உற்றதொழி

னினைவுரையி லிருவினையு முளவா

மொன்றென்று

லழியாதூ ணொழியா

மற்றவற்றி ஜொருவினக்கோர்

துன்னின்

வினையால் வீடி

வை திகசை வம்பகரும் மரபி லாற்றப்

பற்றியது

கழியுமிது விலையா

பானமையுமாம்
செொற்றருதூல்
உ

ரூ

சொராதங
1

பண்ணாது

வழ யின வமின்
.

லேற்கும்

-»

ச்ட்

கதுமமலைத்

3

பலிக்கு முனனஞ்
மிகுதி சோரம்
த

தொடர்ச்சி

[ன

யாம.

ர்

(பதவுரை.)
உற்றதொழில் நினைவ
உரையில்
இருவினையும்
உளலாம்ரகாயத்
தின கொழிலாலும் மனத்தின் நினைவினாலும வாக்கின்
செயலாலும் நல்வினை தீவினைகள்
வருவனவாம், ஒன்று
ஒன்றால்

அழியாது-ஈல்வினை

இவினையாலும்

தீவினை

நல்வினையாலும்

அழி

யாது, உன்னின் ஊண் ஒழியாத-ஆராயுமிடத்து
அவ்வினைகளின்
பயனை அனுபவிப்பது கவிராது,--வலைதிகசைவம்
பகரும் மரபில்(ஆயினும்) வேதாகமங்கள் சொல்லும்
முறையிலே,-அவறழ்றின்
ஒரு

வினைக்கு ஒரு வினையால் லீஆற்ற-அவ்விருவினைகளுள் வினையாகிய
பாவத்துக்கு ஈல்வினையாகிய பிராயசசித்தத்தால் நிவிர்த்தி செய்ய, -பற்றிய தகழியும்-பற்றிய அப்பாவம் நீங்கும், --இது--இப்பிராயசூத்
தம், --விலையால் ஏற்கும் பான்மையுமாம்-தான் செய்யாது
பிறராற்
செய்து
இரயத்துக்குக் கொள்ளும் முறைமை யுடையதுமாம்,--பண்
ணாது பலிக்கும்-ஒரு பிராயசசிச்தமுஞ செய்யாது சித்திக்கும்_— முன்
னம் சொல் தூல்தரு வழியின் வரின் மிகுதி சோரும-அஃதெய்கன
மெனில்
மூன் சொன்ன வேதாகமங்கள் விதிக்கும் வழியிலே ஒழுதி
வரின்
அதிகப்பற்றான பாலும் நீங்கும்,--அங்குச சோராதது மேலைத்
தொடர்சசியா ம-அந்த வழியால் நீங்காது எஞ்சியவை
மேல்வரும் பிற
வலிகளில் தொடர்து
பயன தரும். மற்று-அசை.

தறிப்பு--1.
உற்றதொழில் நினைவு உரையில் இருவினையுமுள
வாம்:-காயத்தினாற செய்யப்படும் புண்ணிய பாவங்கள்:--அரிய தவங்
களைச் செய்தல், பூசைகள் ஐமங்கள் செய்தல், பகுத்துண்ணல், நந்த
வனம் சோலைகள்
உண்டாக்குதல்,
பிறர்மனைலிழையாமை,
குளம்
கோண்டல், கூவல் தோண்டல்,
தன்மசாலை, பள்ளிக்கூடம் திருக்

ஆல்

பாசவிலக்க்ணம்.
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கோயில்
மடங்கட்டுவித்தல்
முதலியன
புண்ணியங்கள,.
இவைக்கு
மாறு செய்தல் பாவங்கள்.
மனத்தின்
நினைவாலுண்டாகும்
புண்ணிய பாவங்கள் --அருள்
நினைவ, பொறை, பிறர்பொருள் விரும்பாமை, செய்கன்றி மறவாமை,
அபிமானம் பேணல், அழுக்காறின்மை, அவாவறுக்கை,
பிறர் துயர்
கண்டிரங்கல், முதலியன புண்ணியங்கள்,
இகர்கு மாறான நினைவு
கள் பாவங்கள்.

வாக்தனாலுண்டாகும் புண்ணிய பாலங்கள்:
பு றங்கூறாமை, உண்
மை பேசுதல், இனியன சொல்லுதல்,
கடுஞ்சொல்விலக்கல், வேதா
கமங்களை

ஓதல், முதலியன

புண்ணியங்கள்.

இலைக்கு

மாறான

சொற்

கள் பாலங்கள்,

உற்ற;-உறுதல்-பொருந்துதல்,
காயத்திலுள்ள தொழில்.

உண்டாதல்,

உற்றதொழில்-

2.
ஐர்வினைக்கோர்
வினையால்...... பற்றிய அகழியும:-வேதாக
மங்களின் கருமகாண்டங்களிற்
சொல்லிய
முறைப்படி சார்திசெய்
வதினாற பாவகன் மங்கள் நீங்குமென்பது, ஒர்வினை- தீவினை, ஓர்விலைஒருகொழில், கன்மம்,

3. விலையாலேற்கும் பான்மை:--தானாகச் சார்திசெய்து கொள்ள
இயலாதவிடதது
இரவியம்கொடுத்து வல்லவர்களைக் கொண்டு செய்
வித்தல்,
ப
4, பண்ணாது பலிக்கும். மூன்னஞ்சொர் றருநூல்......:-வேதாக
மங்களின் ஞானகாண்டங்களிற் சொல்லிய முறைப்படி சரியை இரியை
யோகங்கள் ' முதலியவற்றைச
செய்தவரின் அப்பாவ
கன்மங்கள்
சாந்தி செய்யா தும் ஒழியும் என்பது.
பொழிப்பு.

நல்வினை

தீவினைகள்

மனம்

வாக்குக்

காயய்

களால்
வருவனவாம்,
ஈல்வினையால்
தீலினையும,
தீவினையால்
ஈல்வினையும் அழியமாட்டாஅ. இவ்விரண்டு வினைகளும் அனுபவித்தே
ஒழிய வேண்டும்.
ஆயினும, வேதாகமங்களின் கன்மகாண்ட முறைப்
படி பிராயச்சித்தஞ் செய்தாற் பாலகன்மம்
நீங்கும். அப்பிராயச்சித்
தம் திரவியங்கொடுத்து
மற்றவர்களைக்கொண்டு
செய்வித்தலுமாம்,

ஒரு பிராயச்சிச்சமுஞ் செய்யாது
வேதாகமங்களின் ஞானகாண்ட
முறைப்படி
ஈடமர்துவரின், அதிகப்பற்முன
பாலங்கள் மங்கும், நீது
காதன மேலுஞ் செனனத்தை உண்டாக்கும்.
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பொதுவதிகாரம்.
௦.

82.

மலங்களின்

தொகை,

மோகமிக வுயிர்கடொறு
முடனாய் நிற்கு
மூலவா ணவமொன்று
முயங்கி நின்று

பாகமிக வுதவுதிரோ தாயி யொன்று
பகர்மாயை யொன்றுபடர் கன்ம மொன்று

தேகமுறு கரணமொடு
செயலாரு
மூகமல

மைந்தென்ப

தருளென்ப
(பதவுரை.)

புவன போகச்

மாமாயைத்

திரட்சி யொன்றென

ரைந்து

மாமு

தரிகென்ப ரறிந்து ளோ2ர,

மோகம் மிக

வயிர்கள்

மூல ஆணவம் ஒன்று--அஞ்ஞானம்

தொறும்

மிகும்படி

உடனாய்

நிற்கும்

அன்மாக்கடோறும் சகச

மாய் அறிவை மறைத்து நிற்கும் மூலமலமாதநிய ஆணவமலம் ஒன் று,-மூயங்கிகின்று பாகம் மிக உதவ திரோதாயி ஒன்று-அந்த ஆணவமலத்
மைப்
பொருக்இரின்று
பக்குவத்தை
மிகஉண்டாக்குதின் ந திரோ
தான சத்தி ஒன்று --பகர்மாயை
ஒன்று-முன்சொன்ன
மாயாமலம்
ஒன்று,--படர்கன்மம் ஒன்று-அன்மாக்கடோறும்
சேெறிந்திருக்கும்
கன்மமலம்
ஒன்று-—தேகம் உறு சரணமொடு
புவனபோகச் செயல்
ஆரும் மாமாயைத் இரட்சி ஒன்று என்று--தனணு கரண பவன போகக்
களாதிய
மாயாகாரியங்கள் பொருந்தியிருக்கும் பெரிய மாயைக்கூட்
டமா௫ய

மாயேயம்

ஒன்று

என்று,--ஆக

மலம்

ஜந்து என்பர்-எல்லா

மாக மலம் ஐர்தென்று சொல்லுவார்கள் -ஜர்தும் மாறாது அருள்
என்பது அரிது என்பர்
அறிர்துளோர்-இவ்
வலைந்து மலமும் நீவ
காது அருள் பெறுதல் அரிதென்று சொல்லுவர் அறிவடையோர்.
தறிப்பு.--1.
தரோதாமி:-மலங்களைத்
சத்தி பராசத்தியிலடங்குமாயினும், தொழில்

தொழிற்படுத்துஞ் சிவ
வேற்றுமைபற்றி வேறு

வலைத்தெண்ணப்பட்டது, பராசத்தி கருணையொன்றேற செய்து நிற்கும்,
திரோதான சத்தி சன்மத்திர்கேற்க உயிரின் அறிவை மறைச் துநிற்கும்,
2. செயல்- காரியம்.
9. மாமாயைத் தஇரரட்சி:-மாயையின்
காரியமான தனு கரண
புவன போகங்கள், இவை மாயேயம் எனவம்படும். மாயையின் காரிய
மான தனுவாதிகள்
மாயையில்
அடங்குமாயினும், பர்தப்படுத்தும்
வேற்றுமை
பற்றி
வெறுவைத்தெண்ணப்பட்டது. மாயை உயிரின்
அறிவோடு கூடி அவவறிவை மயக்கும், மாயாகா.ரியம் அம் மயக்கத்
ர

»

»

.

.

ச

.

.

அவத்தையிலக்கணம்.

திற்கு முன்னிலைப் பொருளாயிருக்கும்.
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இலையே

இவ்விரண்டுக்கும்

வலேற்றுமையாம்,

என

போமிப்பு.
மலம் ஐந்து,

ளைப் பெறுதல்

ஆணவம்) திரோதாயி, மாயை, கன்மம் மாயேயம்
இந்த
ஜந்து மலமும் நீங்கினாலன்றித்
திருவரு
எலாதாம்.

IV.
14

அவத்தையிலக்கணம்.

கேவலாவச்சை.

RE”

4. ஆணலமலத்கைப்

பற்றிய அசங்கை,

(34).

ம், ஆணவமலம் உண்டென் பதற்குப் பிரமாணம், (35-30).
2.

சகலாவக்சை.

4. சகலாவத்தை

நிகழும்

முறையும்

சூக்குமை

வாக்கின்

தொழிலும், (37).
ம். பைசந்தி மத்திமை
தொழில், (38).

வைகரி

0. அனம அறிவு விளங்கும்
தொழிலும், (39).

வாக்குக்களின்

வகையும், கலை வித்தைகளின்

ர. அராகம் நியதி காலம் என்னும்

தொழில், (40).

தத்துவங்களின்

|

2. புருடதத்துவமும் பிரதிருதியும், (41).
ரீ. முக்குணங்களின தொழிலும், புத்தியின்
தொழிலும், (42).
£. அகங்காரம் மனம் சித்தம் என்னும் தத்துவங்களின்
தொழில், (43).
௩. ஞானேச் திரிய கன் மேக் திரியங்களின் தொழில், (44),
1. பஞ்ச பூதங்களின் தொழில்,

1. ஆன்மா தத்துவங்களோடு
பயனை

5.

அனுபவிக்கும் வகை,

ஈ#. யோனிபேசம்,
சுத்தாவத்கை,

(45).

கூடிப் பிறசுதிறந்து வினைப்
(40).

(47).

4. இருவினையொப்பும்

சத்திகிபாதமும்,

(48).

ம். சத்திய்பொத வகையும் நீவிரதரபக்குவர் அடையும்
பேறும்,

(49).

௦. உண்மை முத்தி, (50).
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89.

கேவலாவத்தை.

ஓங்வெரும் பலவுயிர்கண் மூன்றவத்தை ப ற்றி
யுற்நியெ ச வலசகல சுத்தமென வுணர்வர்
ப

ஈங்ஞ்வருங

ன]

௫.

கலா

.

௫.

தியொடு குறியுருவ மொன்று

மின் றிமல மன்றியொன்று மில்லையெனு மியல்பாய்
ஆங்கறிவை

யறிவரிதா

யறிகருவி யணயா

வாதலினா லிருண்மருவு மலர்விழிபோ
நீக்கும்வகை

யின் றிகித்த வியாபகமா

பம

ரூ

்

ணிற்பது க

யங்க

2

வலமென்று

லதுவாய்

நிகழ்த்து

ர

நூலல.

(பதவுரை.) ஒங்கிவரும் பல உயிர்கள்-பக்குவப்பாட்டில் உயர்ந்து
வரும் இவ்வெண்ணில்லாக உயிர்களும், மூன்று அவத்தை பற்றி உற்
றிடம்-மூன்று அவத்கைகளைப்
பொருந்திகிற்கும்,-கேவலம் சகலம்
சத்தம் என

உணாரலர- அவற்றைக் கேவலாவத்கை

சகலாவத்தை

சுத்

தாவத்தை என்று அறிஞர் சொல்லுவா,
கேவலம்- அவற்றுட் கேவ
லாவத்சையாவது,-ஈங்குவரும்
கலாதியொடு குறி உருவம் ஒன்றும்
இன்றி-இச௪ சகவாவத்கையில் நிசழும் கலையாதி தத்துவங்களும் பர
வுடம்பு சூக்கும உடம்பு தூல உடம்புகளுமின்
நி மலம் அன்றி ஒன்
றும் இல்லை எனும் இயல்பாய்-ஆணலமலம ஒன்டறேயன்றி வேறொன்று
மில்லையென்னம்
தன்மையுடையதாய்-—அறிகருவி
அணையா
ஆதவி

னால்-அறிதற்கேதுவாகிய கருவிகள்
கூடாவாதலாலே,--அங்கு அறி
வை அறிவு அரிதாய்-அவ்விடத்தே ஒரு பொருளையும்
அறியக்கூடாத
தாய்

இருள் மருவும்

அலர்விழிபோல்

அதுவாய்-இருளைப் பொருந்

இய வீழித்த கண்போல அம் மலவிருளீலே அழுச்இ,--நீங்கும் வகை
யின்றி--அதனைவிட்டு நீங்கும் வகையின்றி,--ரித்தவியாபகமாய்-பிறப்
பிறப்பும் ஏகதேசத்தன்மையுமின்
நி, அங்கண் நித்பதுஎன்று-அணவு
மலத்தோடு
மாத்திரம்
கள் சொல்லும்.

தறிப்பு --1.

கூடிகிற்பதென்று-—
நூல் கிகழ்த்தும்-ஆகமங்

கேவல

சகல சுத்தம்:-இங்கே

கூறிய கேவலம் சக

லம் சததம என்னும் மூன்றும் காரணாவத்தைகள் எனப்பமிம.
காரண
கேவலக்இன் இயல்பு இசசெய்யுளாலும, காரண சகலச்தின் இயல்பு

48 ம. செய்யுளாலும்,
லுங் கூறுகின்றார்.
காரணகேலலம்
சொல்லப்படும்.

காரண

சுத்தத்தின்

இயல்பு

49 ம், செய்யுளா
்

மழுட்கேவலம்

என்றும் அசாதிசேவலம் என்றுஞ்

அவத்தையிலக்கணம்.
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கலாதியொடு...... மலமன் றி

யெனுமியல்பாய்:-சீகலாவ

தையில்

ஆன்மா

யொன்று

கலைமுதலிய

மில்லை

தத்துவங்

களோடு கூடி அசன் இச்சா ஞானக் .இரியைகள் வீளங்கப்பெற்றும்
பர சூக்கும தூல உடம்புகளைப்
பொருக்தியுமிருக்கும்.
கேவலாவக்
கையில் கலை முதலிய கச்துவங்களொன்று யின் றியும், இச்சா ஞானக்
கிரியைகள் சிறிதும் விளங்கப்பெறாமலும், பர சூக்கும தூல உடம்புக
ளின் றியும் ஆணவமலத்தோடு மாத்திரம் கூடிரிற்கும்.:
ஈங்கு-இவ்விடம், சகலாவச்சை. குறி-சூக்கும சரீரம், உருவம்அல சரீரம்,
“ஒன்றுமில்லை
என்றதனால்
பரஉடம்பு
வருவிக்கப்
பட்டது. பரவுடம்பாவஐ; சா ரணசரீரம் கஞ்சுகசரீரம் குணசரீரம் என்
னும் மூன்றுமாம்.

3.

(௪, ௪. 4 சூ. 2 அட,

21, 22.)

ஆங்கறிலை யறிவரிதா யறிகருவி யணையா வாதலினால்:-சேவ

லநிலையில் மனம் முதலிய அறிகருவிகளின்மையால், ஆன்மா போகம்
களை அறிந்து
பர்றி அனுபவிச்ச இயலாதிருக்கும் என்பது, அங்குஅவ்விடத்தில், கேவலநீலையில்,
அறிலை- அறியப்படும் பொருள்களை,

4.
அதன

இருள் மருவும்

அலர்

விழிபோல்

ஒளி ஒன்று, ஒளிக்குக்காணும்

அதுவாய்:-கண்

குணமொன்று,

ஒன்று,

சாணுர்

தொழி

லொன்று. கண் இருளோடு கூடியபொழுது விழித்திருப்பினும், இருள்
மறைப்பால் ஒன்றையும் காண்பதில்லை.
இதனாற்
கண்ணுக்காதல்,
அதன் ஒளிக்காதல், ஒளியின்காணுய் குணத்துக்காதல் ஒரு கேடில்லை:
காணுந்தொழிலொனறே
அவ்விருள் மரைப்பினால் நிகழவில்லை, அது
போல, அண்மாவுக்காவது, அன்ம
யுங் குணத்துக்காவது
யாதாமொரு

அறிவக்காவது, அவவறிவின் அறி
கேடின்றி, அது மலமரைப்பினால்

அறியுக்தொழில் நிகழாமல், மலம் என்றம் தான் என்றும் பிரிப்பின்றி
அம் மலவிருளில்
அமுந்தியிருக்கும்.
அதுவாய்-அணவமலகச்தேரடு
அம் மலமாத்துரையா யிருத்தல்.
5, நீங்கும் வகையின் றி:-வியஞ்சகயின்றி யிருத்தல்.
இருளில்
அழுர்திய கண் சூரியன் பிரகாசித்தபொழுது அதன் உதவியால்
அவ்
விருளினின் று நீங்கும். அதுபோல,

இலஒஞானப்

பிரகாசச்தினால்

உயிர்

மலவிருளில். நீங்கப்பெறும்.
கேவலத்தில்
சிலஞானப்
பிரகாசமின்
மையால்,
. மலத்தினின று நீங்கும் வகையின்றி யிருக்கும்,
கண்ணொ
ளிக்கு வீயஞ்சகம் சூரியனது
ஒளி. அன்ம அறிவுக்கு
வியஞ்சகம்
சிவஞானம்,
வியஞ்சகம-டெளிப்படுத்துங்கருவி, துணைக்கருவி,
6.

நித்தலியாபகமாய்: சன்ன

பிறப்பிறப்பின்மை,

த

00

கேடுகளின்1
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வியாபகம்:-பிறப்பிறப்புக்கு ஏதுவாகிய ஏகதேசமின்றியிருத்தல்.
எகசேசமாவது கலையாதிகளால் அறிவு செயல்கள் சிறிதே விளங்கப்
பெறுதல்; இருளில் அழுந்தி இருப்பவனுக்கு விளக்கொளி ஏகதேச
விளச்கஞ் செய்வது போலாம்.
எஏகதேசவிளக்கம் சகலத்திலுண்டாம்;
கேவலச்தில் வியாபக அறிஉமுூழுதம் மறைபட்டிருக்கும்.
7.

அங்கண்: அவ்விடம், ஆணவமலத்தோடு,

போழிப்பு.
ஆன்மாக்கள் கேவலம் சகலம் சுத்தம் என மூன்று
அவத்தை உறுவர்.
அவற்றுள், கேவலமாவது கலை முதலிய தத்துவங்
காம் பர சூக்கும தூல உடம்புகளுமின்றி, ஆணவமலம் ஒன்றேயன்றி
வேறொரு
பொருளுமில்லையெனும்
இயல்பினையுடையதாய்,
அம்தக்
கரணம் முதவிய அறிகருவிகளின்மையால் ஒன்றையும் அறியவியலாத
தாய், மலவிருளில் அழுந்தி அதைவிட்டு நீங்கும் வாயில் இல்லாமலும்,
பிறப்பிறப்பும்
ஏகதேசத் தன்மையபுமின்றி அம்மலத்கோடு
மாத்திரங்
கூடியிருக்கும் நிலையாம்,
ஏ.
8 4,

இன்மைமல

ஆணவமலத்தைப்
மாயைகனம

னிலங்குபல

றன்மைகளா

பற்றிய ஆசங்கை,

மென் நிரண்டே

வுயிர்களுமுன்

யிறைதா

புரிச் விரு வினையின்

லெவர்களுக்குர் தனுகரண

புவன்

தர்திடுமிங் நிதனாலே யிருபயனுஞ் சார்ந்து
கன்மமெலா

நேராக

கடவுளரு

கேராதன்

ளாலெவையுங

மருவக
கித் திடுவ ன

தனளுற்

பின்மலமா னவையணுகா பெருகொளிமுன் புளதே
பெற்றிடுமென் றித்திறமென பேசு மாறே,
(பதவுரை.)
மாயை

இன்மை

மலம்-ஆணவமலம்

கன்மம் என்று இரண்டே-மாயையுங்

யுள்ளன,--இறைகதான்

என.

ஒன்றில்லை,--

கன்மமும் என

இரண்டே

இலங்கு பல உயிர்களும் மூன்புரிக்த இருவினை

யின் தன்மைகளால் எவர்சஞக்கு£ தனுகரண புவனம் தந்இிடும-கருத்
தாவானவன் விளங்காநின் ற பல ஆன்மாக்களும் முன்செய்த நல்வினை

தீவினைகளுக்கீடபாாக அவ்வுயிர்கள் எவற்றுக்கும் தனுகரண புவன போகங்
களைக் கொடுத்திவென் இங்கு இதனாலே-இப்படி இறைவன் கொ
டுக்தலாலே,-இருபயனுஞு
சார்க்து- இன்பத் துன்பங்களை
அனுப
வித்து, --கன்மம் எல்லாம் கேராக ரேராதல்
மருவ-எல்லாக் கனமங
களும் ரேரொத்து
வரும்பொழுது,--கடவள்
அருளால் எவையும்
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கழித்திடவன்- இறைவன் குருமூர்த்தியாய் எழுக்தருளிவக்து இருவருள்
புரிந்து அக் கன்மங்களெல்லாவர்ரையும்
நீக்கெயருளுவன்,---அதனால்
பின் மலமானவை
அணுகா--அவர் செய்யுர் தீக்கையினால் பின்பு அந்த

மாயை கன்மங்கள் வந்து
பெற்றிடும்-அன்மாக்களும்

பொருந்தா
பெருகு ஒளிமுன்பு உளதே
மூன்புள்ளகாகிய
பேரறிலையே
பெற்

நிடும்,-— என்று இத்திறம்
முறைமை என்ன?

பேசுமாறு

என்-என்றிப்படிச்

சொல்லும்

தறிப்பு.--1, கன்மமெலா ரேராக நேராதல் மருல:-யாதாமொரு
சிவபுண்ணிய
விசேடத்தால்
புண்ணீ6ய
பாலவங்களிரண்டுர்
துலை
யொத்து ஒரு செனனத்தில் எல்லாக் கன்மங்களும் புசித்துத் தொ
லையத்தக்கதாக வரும்பொழுது.
இது ஐக்யெலா திகள் கொள்கை.

2.

பெருகுஒளி:-போறிவ.

அநாதியே

சுத்தமாய்

ஒளி-அறிவு.

அறிவாயுள்ளது

ஐக்கியவா திகள் ஆன்மா

என்பர்.

பொழிப்பு
ஐச்கியவாதசைவர் ஆணவமலம் என் பதொன் றில்லை,
மாயையும் கன மமுமாதிய இருமலமேயுள்ளன.
கடவள் அண்மாக்கள்
முன்செய்த ஈல்வினை தீவினைகளுக்கேற்றபடி
தனுகமண புன போகங்
களைக் கொடுப்பர்,
அவைகளைக் கொண்டு அன்மாக்கள் இன்பத் தன
பங்களை
அனுபவிப்பர்.
இப்படி
எல்லாக் சன்மங்களுந்
துலைபுகு
பொருள்போல
நேரொத்தபொழுது கடலள் குருமூர்த்தியாய் எழுந்
தருளித் திருவருள் புரிக்து
அக் கன மங்களெல்லாவதறையும் நீக்கி
யருளுவர்.
அலர் செய்யும்
கள் வந்து பொருந்தா.
பேரறிவே வெளிப்பட்டுத்
பெற்றுப் பேரறிவாளனாம்
டி.

595.

ஆணவமலம்

மாயைமுத

உண்டென்பதற்குப்

லெனவினை யின்

மன்னுபனை
கேயுநெறி

தீக்கையினால் அதன்பின்பு
மாயை கன்மங
அந்நிலையில்
ஆனமாக்களுக்கு
முன்புள்ள
தோன்ற
ஆன்மா
சன்னறிவையே
தான்
என்பர்,

பானமைமுத

யென்கொலத

னியல்பாயின்

றிவைநிங்க

ச

.

.

மிகுமுலகந் தனிலென்னி
தோயுகெறி

யிலதாத

கடு
சொல்லியது

லறியா மை

.

முத்தி

விருங்கலா

மேயபினரத்தன்னுருவம் விளவகாமை
.

லெனவே

விதைமர பின் மயங்குமலஞ் சத்தற்

யென்பதென்மற்
5

பிரமாணம்,

தி யுணாவாய்

விளக்கு
.

லிவைவிடுங்கா

லுணர்வுன்

யென நீ

த
மலமென கா
பர் துணிந்து

தனத
ளோரே.

12
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(பதபூரை.)
மாயை முதல் என
வினையின் பான்மை முதல்
எனவே.
மன்னு
பனைவிதை
மரபின்
மயங்கும்-மாயை
முந்திய
தென்றும்
வினைப்பகுதி
முர்தியசென்றுஞ்
சொல்லுமிடத்து
நிலை
பெற்ற 'பனையோ
விடையோ
முக்கிய
சென்னும்
முறைமை
போல

மயங்க

சேரும்

கொல்-அன்றியும்

முன்

சுத்த ற்கு

சுத்தனாயிருக்த

மலம்

ஏயும்

ஆன்மாவுக்கு

நெறி

அம்

என்

மாயை

கன்மங்கள் பொரும்தும் முறை எவ்வாறு-௮தன்
இயல்பு ஆயின்
அம்மலங்களின்
இயற்கையாயின் ,--முக்தி
என்பது
என்-(முத்தி
அடைக்க
பின்னும் அவை
வந்து பொருந்து
மாதலால்) முத்தி
யுண்டென்று . சொல்லுவதென்னை_-—
இவை
நிற்க-இவை
நிற்க
இரும் கலாதி உணர்வாய் மேயபினர்-பெரிய கலை முதலிய தததுவங்
கள் ஆன்மாவுக்கு அறிவைத் தருவ தாய்ப் பொரும்தியபின்,—
தன் உரு
வம் விளங்காமை மித உலகம் தனில் விளக்கும் என்னில்--அன்ம சொ
ரூபம் விளங்காதபடி மறைத்து
மிக்க பிரபஞ்ச ரூபத்தையே காட்டி
நிற்குமென்று
சொல்லின்,
இவைவிடுங்கால் உள் உணர்வ தோயுரெறி

இலதாதல்-இக்கலையாஇகள்
விளங்காதிருக்சர்கும்.
என்று,-நீ
பி

நீங்கு

காரணம்,

சொல்லியது-நீசொல்லிய
சு

டி

,

-

கேவலத்தில்

அறியாமை
.

அதனையே,-மலம்

அணிக் துளோர்-ஆணவமலம் என்று சொல்லுவர்

னவனே

ஆன்ம

அறிவு

என-அறியாமையாம்
(0

அதனை

ப

என்பர்
ப்

ப்

உணரக்தோர்.

தறிப்பு.--1.
மாயை
முதலென
வினையின் பான்மை
.....:-மேறசெய்யுளில
“முன்புரிக்க விருவினையின்

முதலெ
றன்மை

களா லெவர்களுக்குக் தனுகரண புனம் தந்திடும்” என்று ஐககியவாதி
சொன்ன தில், இருவினை புரிதற்குச சரீரம் வேண்டுமாகையால் ஆன்
மாவை மாயாசரீரம் முந்நிக்கூடியதோ அல்லது கன்மத்துக் £டாகச்
சரீ ரங்இடைப்பதால் கன்மமமுர் திக்கூடியதோ என்னும் வினா நிகழ்ச்து
பனைமுர்தியகோ அதன் விசை முந்தியதோஎன்
னும் முடிவபெருத வழக்
கிற்பட்டு மயங்க கேரிடும், பனைவிதை மரபு-தாலபிச நீயாயம். தாலம்-பனை. பீசமஃ-விகை,
2. மலஞ சுத்தற் கேயுநெறி
யென கொல்:-ஆனமாக்கள் ௮அசாதி
யே சுத்தமாயுள்ளன, மாயாகன்மங்கள் இடையிலே
வந்து அவ்வான்
மாக்களைப் பொருந்துவன
என்பர்
ஐக்கியவாதிகள்.
அவ்வாறாயின்,
அராதியிலே சுத்தமாயிருக்கும்
ஆன்மாவை
இடையிலே
மாயாகன்
மங்கள் வரது பொருந்துதற்கு எதுவில்லை.
அன்றியும், இம்மலங்கள்
இடையே வந்து ௮ன்மாவைப் பொருந்து மென்பதற்கு ஆதியில் இவ
வான்மாவுக்கு மலமென்பதொன்றுண்டாய்
அது காரணமாக
வந்து
கூடின தென்று

சொல்ல வேண்டும்,
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௦, அதனியல்பாமின
முச்தியென்பதென் :-அப்படி மலம் என்ப
தொன் றில்லை, இம் மாயாகன் மங்கள் இயல்பாக
வு்து பொருந்து
மென்னில், முத்தியைப் பெற்றிராப்பலரிடத்திலும்
மாயாகன்மங்கள்
இயல்பாக வர்து பொருந்தவேண்டும்,
அங்ஙனமாயின்
மூத்தியென்ப

கொன்று இல்லையாய் முடியும்.
4. உள் உணர்வு தோயுகெறி--அன்ம அறிவு பொருச்தும் முறை.
பொழிப்பு.

அப்படியாயின்,

மாயை

கன்மம்

என்னும்

இரண்ட

னுள், மாயையோ கன்மமோ ஆன்மாவை முர்திப் பொருந்தியது ? அன்
றியும், முன் சுத்தமாயிருந்த ஆன்மாவுக்கு அம்மாயை கன்மங்கள் வரக
காரணமென்னை ? அப்படி வருதல் அவற்றின் இயல்பென்னில், முத்த
யடைந்த
பின்னும்
வருமெனப்பட்டு முத்திபெலிற்ெகு இல்.
யாய் முடியும.
இலைகிற்க,
கலைமுதலிய தத்துவங்கள் ஆனமாசைப்
பொருக்தியபின் தம்மறிலையே அதற்குக் கொடித்துஆன்ம சொருபம்
விளங்காகபடி.
மறைத்துப் அ
காட்டி நிற்குமென்னில,

மிககன்று,
கலை முதலிய தத்துவங்கள் நீமிய
அறிவு விளம்காதிருத்கர்கு
எதுவென்னை?
அதனையே

அறிவுடையோர்

மலங்களோடு

தூரியா தீதத் இல் ஆன்ம
அறியாமை”
என்னில்,

ஆணவமலம்

என்பர்,
ஆதலால்,
உண்டென்பதே துணிபாம்,

அணலமலமும்

அவ்விரு

இஅவுமது,
90

அம்நியமா

ன வையுணர் க்தி யதநீநியமாய்

வறிவறியா
தன னிலவ

மையினானு

மருணிலவுய் காலம்

சனையா வமா ய்நின் ற தொன்மை

தாமுணர்க
௯

லானுமுயிர்

2,

மன்னியிடு
7
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க்கே,

(பதவுரை.)
மலம் -- ஆணவமலமான
து,
அர்நியமானவை
உணர்த்தி-ஆன்மாக்களுச்கு
வேராய பொய்ப்பிரபபஞ்சத்தை
மெய்ப்
பொருளென அறிவித்துமிற்றலால் —அரஈர்கியமாய்கிறைந்த அறிவுஅறியா
மையினானும்-—அவ்வான்
மாக்கள் தமக்கு வேறின்றிப் பரிபூரணமாய் நிற்
கும் அறிவாதிய செத்தை அறியாமையினாலும்,-- அருள்கிலவும் காலம் தன்
னில் அவனே யாவுமாய் நின்றதொன்மை தாம் உணர்தலானும்_—
இரு

10
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வருள் பிரகாசமான சுத்த நிலையில் சிவமே எல்லாமாய் நின் உபழமையை
அவை அறிகையாலும்-—உயிர்கான் என ஒன்று இலதா மன்ணியிடும்-ஆன்மா என ஒருபொருள் இல்லையாக அவ்வான்மா தானேயாய் நிலை
பெற்றுநிற்கும்--மாயை கன்மங்கள் மாறிவர் இடும்-மாயையும் கன் மமும்
சகலத்திற பற்றுவதும் கேவலத்தில் விவெதுமாய் அகர் துகமாயிருக்
கும்;-இங்கு இது வழுவா ௮-இர்தஆணவமலம் கேவலத்திலும் சகலத்தி
லும் நீங்காது சகசமாயிருக்கும,-ஆதலினனை் மனத்தால் உன்ன அரிய
திருவருளை ஒழிய மலம் உளதென்று உணர்வு அரிதாம்-அதலால் மனத்
தினாலே நினை
த்த ற்கரிய திருவருளின் சகாயத்தாலன் நிஆணவமலமஉண்
டென்று அறிய முடியா
து,-— அதன் உண்மை உனக்கு தெரிவு அரிதாம்அச்திருவருளில்லாத உனக்கு அம்மலத்தின் உண்மைஅறிதல் அரிதாம்.

தறிப்பு.-1.
உணர்த்துதல்-உணர்விற்கே
துவாதல்.
2... மரயை கன்மங்கள் மாறி௮ச் இடும்:--அணவமலம்போல மாயை
யும் கன்மமும் ௮ராஇ..
அவற்றின்
காரியம்களே
சிருட்டி ஈங்காரங்
களிலே
புவன

பற்றியும்

விட்டும்

வருவன,

அக்காரியம்கள்

தனு

கரண

போகங்களாம்.

போமிப்பு.
சகலகிலையில் தனக்குவேறற நன்று பிரபஞ்சத்தை
அறிவித்தருளும் திருவருளை ஆன்மா அறியாது. சுத்தரிலையிலே சிவமே
எல்லாமாய் நிற்கும் முறைமையை
அத்திருவருளைக் கொண்டறியும்,
சகலத்தில் ஆன்மாவோடு
சகசமாய்க் கலந்து நின்று திருலருளை அறி
௩
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.

"0

\

ந)

ப

ப

ப

.

(இ

சு

9.

0)

யாதபடி செய்வது ஆணவமலமாம்.
மாயை
கன்மங்கள்
சகலத்திற
சோவதும் கேவலத்தில்
மீக்குவதுமாயிருக்கும,
ஆணவமலம்
சகல
கேவலங்கள் இரண்டிலும் நீங்காதிருக்கும். ஆதலால், அத்திருவருள்
பிரகாசமான சுத்த நிலையிலன்றி ஆணவமலம் உண்டென்பதை அறிய
இயலாது,

2.
4.

81.

சகலாவத்தை

சகலாவத்தை.

கிகமும் முறையும் சூக்குமை வாக்கின் தொழிலும்.

புகலுமல மொரரித்தற்காக் கலாதிமுதன் மாயை
பொ ந் தியி மரனருளாற்

சகலமெலா

மூடயை

தருமருளை
இகலிவரு

போ

குந் கீபஞ்

வாறு போலும்

மலமுயிர்கள் சாராமன்

(நிவையுணரி

யெப்தும்வகை

ணிருள் வெளியாக

மறைக்கும்
கன்மை

தன்செய்தி யிலங்கு விந்து

அவத்தையிலக்கணம்.
பக

ர்வரிய

வுண

ர் lI இ

ப ரன்மையினா

யொ

ளி பர

லொருகாதம்
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ட] ன் oll ப்

படரும் தா னே.

(பதவுரை.)
புகலுமலம் ஓழித்சற்கு-மேர்சொல்லிய ஆஅணவமல
் மறைப்பை மீக்குகற்பொருட்ட-—
அரன் அருளால்-சிவெக்தினருளால்,முதல் மாயை ஈலாதி பெருர்தியிமெ-சுத்த
மாயாகாரியமான
வாக்
குக்களும் 4 லையா
தத்துவங்களும் ஆன்மாவை வந்து பொருந்தும்
தீபம் சகலம் எலாம்உடனாயலாறு போலும் போதம் பமான அ அதைச்
சேர்க்த தண்டு தகழி செய் திரி முகலிய பகுதிகள்
எல்லாவற்றுடனுங்

கூடிப் பிரகாசித்து எரிர்கார்போல அன்மாவின் அறிவு இவ்வாக்குக்
களோடு கத்துவங்களோமிெ கூடி விளக்கமுறும்-—
கரும் அருளை உயிர்
கள் சாராமல் மலம் மறைக்கும் அவ்வாறு பாக்குக் கலை முதலியவற்
ரால் அறிவைச் சருகின்ற திருவருளை ஆன்மாக்கள் அறிந்து பொருர்
தாதபடி ஆணலமலம் மறைத்து நிற்கும் இகவிலரும் இனை உண
ரின் இருள் வெளியாம் சன்மை-இப்படி மாறுபட்வெரும்
மலமாயை
களின் இயல்பை அறியுமிடத்து இருளும் ஒளியும் போன்ற சன்மை
யுடையனவாம்,--எய்தும்வகை தன்செய்தி-ஆன்மா அறிவைப் பொருக்

தும்முறையும் அம்மாயாகாரியங்களின் செயலும்
என்னவெனில்,-இலங்குவிர்து-மூலாகாரத்தில் விளங்கும் விர்து தத்துவத் திலிருந்து,
பகர்வு அரிய உணர்வாநி-சொல்லுதற்கரிய ஞான மாத்திரைக்கு ௭௮
பாதியும், ஒளியரய்-பரசரீரத்திலள்ளாசப் பிரகாசமாய் விளங்கியும்
உள்ளப்பான்மையினால்-ஆன்மா
அறியும் அறிவக்க்டோக
-— ஒரு சாதம்
படரும்-ஒப்பற்ற சூச்குமை வாக்குத்கோன்றி உர்திச் தானச்திற்குச
செல்லும்,

தறிப்பு-—1.

சகலம்-பகுதி,

2. இருள் வெளியார் கன்மை:--அணவமலம்
நின்னு அதன் அறிவிச்சை செயல்களை மறைக்கும்,
புவனங்களாய்
உயிருக்கு
களை விளக்கும்,

உயிரோடு கலந்து
மாயை தனு கரண

வேறாய் நின்று “அதன் னர் சக் செயல்
ப் ஈச்மெ£ப் படும் க்க

3. விந்து-அபரவிரந்து/ப டண ல
யைப் பு ந்துதலி
ட்ட

ட...
க
தற் ப்ரி

ந மாயை

மெர்சிள்கள் த

ந்
சங்க ற்பரூபமாயுள்வ் அக்கரம் வன்ன ரூபமாயுள்ள
அ.
4. உணர்வாகி யொளியாய் ஒருசாதம் படரும்:-ஈாதம்-குக்குமை
வாக்கு. இது மூலாதாரத்தில் விந்துவிலிருந்து
தோன்றி
உந்தித்
தானத்திற்குச செல்லும். மூலாசாரம் துரியாதீதம் எனவும், உர்தித்
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போதுவதிகாரம்.

கானம் துரியம் எனவும் படும்,

இச சூக்குமை வாக்கு ஞானத்துக் கேதுவாதலும், பரசரீரகீஇினுள்
ளாக ஈாத மாத்திரையாக விளங்குதலுமாகிய இரண்டு இலக்கணங்களை
யுடையது, உணர்வு-அறிவ, ஞானம்.

போமிப்பு.
ஆணவமல
மறைப்பை
நீக்குதற்பொருட்டுக் இரு
வருளால் வாக்குக்சளும் கலைமுதலிய
குத்துலங்களும்
அண்மாவைப்
பொருத்தும், இவற்றால் அன்ம அறிவு விளங்கப்பெறும்.
இவற்றைக்
கூட்டி அறிவைக்கருனெ ற திருவருளை ஆன்மாக்கள் அறிக்து பொருர்
காதபடி

ஆணவமலம்

ஒளியும்போல
இனி,

மறைக்கும்,

மல மாயைகளின்

மாறுபட்ட தன்மையாக

அன்ம

அறிவ

விளங்கும்

இயல்பு

இருளும்

விருக்கும்.

வகையும் அம்மாயா

காரியங்களின்

செயலும்:-மூலாதாரச்திலே
விளங்கும் விர்துவிலிருக் ஐ சூக்குமை
வாக்குக் தோன்றும், ௮து ஞானமாக இரைச் . கேதுவாடியும் பிரகாச
மாயுமிருக்கும்,
ம்.

3.

ல்

பைசந்தி

வற்தடைம்து

மத்திமை

வைகரி

பின்னமாய்

வாக்குக்களின்

வன்னங்க

தொழில்.

டோற்றம்

வருமடைவு. படவெொடுக்கி மயிலண்ட சலகேர்
ரிந் ைதணி லுரைர வாழும் பைசற்தி யுயிரிற்
சோர்து வரு மவைமுவு

முருவெவையுக்

கெரிக் அ

முக்இயிடுஞ் செவியி ஓரு? துள்ளாணர்வா யோசை
(முழங்கிப் மத்திமைகான் வைகரியிலுகானனண்
ப்தழமுறு முயிரணேல்து வம்தமொழி செவியின்
பரலணைய
(பதவுமை.)

[அ
பச தபொருள்
ந
நினைம்

வந்து

அடைக்

௮-அக்க௪

7
பகரும் தாமன்.
சூக்குமை

வாக்கு

சானச்தைச்சென் றடைர்
ஐ. -வன்னங்கள் பின் னமாய்சோற்றம்

உ

இக்

வரும்

அடைவுபட ஒடுக்க-- ௮க்காங்கள் வேறு வேறாகப் பிரிர்து தோன்றும்
முறைமை பொரு
மிருகப் ஒடுக்கி
-— மயில் அண்ட சலம்கேர்-மயிலின்
முட்டை
தரித்திடும்
நீர்போல சிர்தைதனில்
உணர்
வாகும்-இருதயதானத்திற் நெகையிலே நிருவிக ற்ப உணர்வக்கு ஏது
லாய் கிற்கும் பைசர் தி-றுப்பொழுது
அது பைசந்தி எனப்படும்
உயிரில். சேர்க்து வரும் அவை மருவும் உரு எவையும் தெரித்து--பின்பு
அந்த வாக்கானது
பிராணவாயுவோடு கூடி வருனெற
அக்கரங்கள்
பொருர்தியிருக்கும்

சூக்கும ரூபங்கள்

எல்லாவற்றையும்

வேறு வேரே

அவத்தையிலக்கணம்.
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கப் பிரித்து,--முக்இியிடும் செவியில் உறாது-மூற்பட்வெரும் செவிக்குக்
கேளாமல்,--உள் உணர்வாய்-தான் மாத்திரம் உணர
நிற்கும் சவிகற்ப
உணர்வுக்கு
கணடத்திலே

எதுவாய்,--ஓசை-மெல் லேோசையாய்,-— முழங்கியிமெகொனிக்கும்-—மத்திமை-அரந்நிலையில்
அது மத்திமை

எனப்பமெ_லைகரியில்-லைகரி

எனப்படும்

நீலையில்
_— உதானன்

பர்

தம் உறும். உயிர் அணைச்து லர்தமொழீ-உதான வாயுவானது அகங்சாரத்
காற் செலுத்தப்படும். பிராணவாயுவைக் கூகெலாலே வர்சவாக்கு,--செவி
யின்பால் அணைய-தன்
செவிக்கும் பிறர் செவிக்கு கேட்கும்படி,
நினைக்க : பொருள்-மனத்தின்
நினைந்த
ஒரு பொருளை,--பகரும்சொல்பவணுக்கும் கேட்பவனுச்கும் சவிசர்ப
உணர்வு
உண்டாக்கு
எதுவாய்ச

சொல்லும்,

தறிப்பு.-1.

சூக்குமை

வாக்கின்

பைசந்தி மத்திமை

சீ

வைகரி

வாக்குக்கள்

மூன்றும்

விருச்திகளாம்,

2. வர்தடைர்அு...,..பைசர்தி:--குக்குமை வாக்கு உர்திச்தானதீ
கைஅடைரந்து;
அசன்பின் இதயச்தானத்துச்குச்:
செல்லும்.
இந்த
இடத்தில் மயில் முட்டையின் £ீர் பஞ்சவன்னங்களையும் சூக்கும ரூப
மாக அடக்இயிருப்பது போல, எழுத்தும்சள் பிரிந்த கோன்றாது மிக
வஞ சூக்கும ரூபமாயிருக்கும், இந்றிலையில் அவ்வாக்குப் பைசந்தி எனப்
படும்,

எழுத்துக்கள் பிரிர்து சோன்றாது
சிர்தையின்கண்
நிற்றலும்,
கிருவிக
ற்ப உணர்விர்கு எதுவாசலுமாகிய இரண்டும். பைசர்தி வாக்
தின் இலக்கணங்களாம்.
3. மச்திமை:-ரூக்கும ரூபமாய் அக்கரங்கள் பிரிர்து தோன்றிச்
செவியிற் கேட்கப்படாததாய், சொல்லுவான்
தன்னுள்ளே
உணரும்
சவிகர்ப
உணரலிர்கு
எதுவாம்,
மெல்லோசையாய்க், கண்டத்தில்
விளங்குவது மத்திமை வாக்கு,
சூக்கும ரூபமாய் அக்காங்கள் பிரிக்து
கோன்றலும்,
சவிகற்ப உணர்வுக்கேதுவாய்
உள்ளே உணரப்படும்
ஓசையாயிருக்கலும், இவ்வாக்கின இலக்கணங்களாம்.
4. உயிரிற் சேர்ந்து வருமவை என்றது வைகரியை.

நட

மூக்தியிடுஞ் செவியிலுரா து-பிறர்செவிக்குக் கேளாமல்,

6. வைகரி:-உதானலாயுவினால் உச்சப்பட்டு மத்திமைத் தானத்
துச் சூக்கும ரூபமாய்ப் பிரிச்சு தோன் றிய அக்கரங்கள், பிராணவாயு
வினால் உந்தப்பட்டெழுர்து, சன் செவிக்கும் பிறர்செவிக்கும் கேட்
கப்பட்ூ நினைக்தபொருளைச சொல்லுஞ் சொல்லாய்,
சொல்வானுக்
குங் கேட்பானுக்குஞ் சவிக ற்ப உணர்வு உண்டாகம்சாரணமாருப்பது
வைகரி வாக்கு. பிராணலாயுவினால்
உர்தப்பட்டுப். பிறர் செவிக்குக்
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கேட்கப் பவெதாயிருக்கலும்,

சவிகற்ப உணர்வுக் கேதுவாயிருக்கலும்,

இவ்வாசு கின் இலக்சணங்களாம்,

உதசானலனாயு
மத்திமைத்தானத்தலே
கானக்திலே பிராணவாயு கசொழிற்படும்,
7.

வைகரி

முதலிய

ஸமூன்று

தொழிற்படும்,

வாக்குக்களும்

வைகரித்

அழிக் துபோவன.

சூக்குமை வாக்கு சுத்தமாயா ரூபமாய் அழிவின்றி நிலை பெற்றிருக்கும்.

உந்தித்தானத்கை அடைந்து

அர்தச் சூக்குமைலாக்கு

பொமிப்பு.

வேறு

அக்கரங்கள்

மயில் முட்டையில் நீர்போல

வேறாகப்

பிரிக்து

ஓடுக்கிச் சிர்சையிலே
ச சார
கோன்றும் முறைமை பொரு
நிருவிசர்ப உணர்வுக்கு எதுவாய் ரிற்கும். அப்பொழுது அது பைசர்தி
எனப்படும்.

பின்பு அந்தவாக்கு,
கள் பிரிர்து தோன்ற,
உச்சரிப்பாயும்

உதானலாயுவின் தொழிற்பாட்டால் அக்கரங
பிறர் செவிக்குக்
கேளாமல்
உள்ளடங்கிய

மெல்லோசையாயும்

கண்டத்திலே

தொனிக்கும்.

அக்

ரிலையில்
அது மத்திமை எனப்படும்.
பின்பு அக்தலாக்கு, மனத்து நினைந்த கொருபொருளைச சொல்
லும் சன்செவிக்கும், கேட்கும் பிறர் செவிக்குற், கேட்குஞ் சொல்லாய்,
சொல்பவனுக்குங் கேட்பவனுக்கும்
சவிகற்ப உணர்வ உண்டாதற்கு
எதுவாய் மிறகும், அர்கிலையில் அது வைகரி எனப்படும்,
0.

39.

ஆன்ம

அறிவு விளங்கும் வகையும் கலை

இத்தகைமை
உடாக
வித் கைமுத

கசொழிலும.

யிறையருளா லுயிரறியு மறிவுக்
வாடாசே
லைவரா

மேவியிட

வைத்தகலை

லீத்கைகளின

மென

யிரிரண்டி னுரைக்க
ன் விள கு

வுரைப்ப

ஞான

ரசு தத

தான மூல மலஞ்சிறிதே

மாயை

நீக்கி

மருவும்வகை தெரிவிக்கும் வாயில்களின் பயனைப்
புத்திதர வித்தையிடை நின்றறிவை யுயிர்க்குப்
பொருநர் தியிிம்வகை பு ணரும் புனிதசத்திபுணர்ந்தே.

(பதவுரை ) இத்தகைமை- இர்கமுறையிலே ,- இறை அருளால்பரமசிவன்அ அருளினால் உயிர் அறியும் அறிவுக்கு ஈடாக-ஆன்மா
அறியும் அறிவுக்குத் தச்சபடி,--வாடாசே ஈரிரண்டின்-தவிராமல் வரும்
ஈான்கு வாக்குகச்சளினாலும்,-உரைகத்தவித்சை முதல் ஐவரான்- மூன்
னே சொல்லிய சுத்தவித்தை முதலிய தத்துவகர்த்தாக்கள் ஐவராலும்-

விளங்கு

ஞானம்

மேவியிடும்

என

உரைப்பர்-விளங்குகின் ற விடய

அவத்தையிலக்கணம்
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ஞானம் அவவான்மாவைப் பொருந்தும் என்று அறிவுடையோர் கூறு
வர்,-அசுத்தமாயை வைச்சு கலைகான் மூலமலம் சிறித நீக்கி மருவும்
வகைதெரிவிக்கும்-(அஃதகெங்றன மெனின்) அசுச்தமாயை
தந்த கலை
யானது ஆணலமலத்கைச
இறிதே நீக்கி விடயங்களைப் பொருந்தும்படி
ஆன்மாவின் கிரியாசத்தியை
விளக்கி நிற்கும் --வித்தை-வித்தையா
னத,--வாயில்களின்
பயனைப்
புத்திசர-இரந்திரியங்கள்
வாயிலாக
வரும் விடயங்களைப் புத்தி நிசசயித்துத் தன்பாற
கொடுக்க
இடை
நின்று--தான் ஆன்மாவுக்கும் புத்திக்கும் இடையே நின்று,--பொருக்இ
யிடும்வகை-அவ்விடயம்களை ஆண்மா

பொருச்தும்படி,--அறிவை. உயிர்க்

குப் புணரும்-அவ்வாண்மாவுக்கு அறிலவைக்கூட்டி கிற்கும்--புணித சத்தி
புணர்ந்கதே-சிவசத்தி உடன்ரின்றே இவை நீகழ்வனவாம்.

தறிப்பு --1.
இத்தகைமை
யிறையருளால் வாடாதே
மீரியண்
டன் :-சூக்குமை பைசந்தி மத்திமை வைகரி என்னும், நானகு வாக்குக்
களும் இரியாசத்தியார் செலுத்தப்பட்டு சுத்த தத்துவங்கள் ஐக்கிலு
மிருக்கும்.
அஃதாவது, சூக்குமை சவதத்துவத்திலும், பைசந்தி சத்தி
தத்துவத்திலும்,
மத்திமை
சாதாக்கிய தத்துவத்திலும், வைகரி சன்
செவிக்குக் கேட்கப்படும்

சூக்கும லைகரி

என்றும்,

தன்

செவிக்கும்

பிறர் செவிச்குங் கேட்கப்படும் தூலலைகரி என்றும்
இருதிறப்பட்செ,
சூக்கும வைசரி மகேசுவர தத்துவத்திலும், தூலவைகரி
சுத்தவித்தை
மிலுமிருக்கும்.
மூலாதாரம் நாபி இதயம்
கண்டம் முகம் என்பன

இவற்றிற்கு முறையே தானங்களாம.
0, உரைத்த வித்தை முதலைவரான்:-இசசா ஞானக் இரியைகள்
சுத்தவித்தை முதலிய தத்துவ கர்த்தாக்களைச
செலுத்த, தத்துவகாத்
தாக்கள்

சுத்தவித்தை முதலிய சுத்தத்த்துவங்களைச செலுத்தி மிற்பா.
3, வைத்த கலைதான் மூலமலஞ்சிறிதே நீக ..... பொரும் இயிடும்
வகை புணரும்:-சுத்த தத்துவங்கள் ஐர்சனுள், சத்தி தத்துவம் கலையை
எழுப்ப, கலை ஆணலமலத்தைச் சிறிதே நீக்கி, ஆன்மாவின் இரியாசத்
தியை விளக்கி வினைக்கீடாக வரும் விடயபோகங்களைப் பொருந்தும்
படி அப்போகன்களிற
சிறிதே
செலுத்தி நிற்கும். ஆணவமலத்தைச
விளக்குதலும், விடயபோகங்களிற
நீக்கி அன்மாவின் சிரியாசத்தியை
செலுத்துதலும், கலையின் தொழிலாம்.

சுத்தவித்தை வித்தையை எழுப்ப,
வித்தை ஆனமாவுக்கும் புத்
திக்கும் இடையில் நின்று புத்தியின் வாயிலாக வந்த விடயபோகங்களை
ஆன் மாப் பொருந்தும்படி அவ்வான்மாவக்கு அறிவை உதஇக்கச செய்
யும், அன் மாவின்

ஞான

சத்தியைச

செலுத்துதல் வித்தையின் தொழிலாம்.

சிறிதே

விளக்இப் போகங்களிர்
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முதலிய
ஈத்தவித்மை
நானகு லாக்குக்களினாலும
போமிப்பு.
தக்கபடி
அறிவுக்குத்
அறியும்
ஆன்மா
ஐவராலும்
தத்துவ கர்த்தாக்கள்
கலாதத்துவம் ஆணவ
அவ்வான் மாவுக்கு விடயஞானம் உண்டாகும்,
விளக்கி விடய
இரியாசத்கியை
ஆன்மாவின்
மலத்தைச சிறிதே நீக்கி
ஞானசத்தியை
ஆன்மாவின்
போகங்களிற் செலுத்தி நிற்கும். வித்தை
விளக்கி

8.

அப்போகங்களிற்

டட

திற்கும்.

அராகம் கியதி காலம் என்னும் தத்துவங்களின் தொழில்.
4

40.

-

பேசிய

ந

|

வராகந்தங

பெற்றதனி

த ங்கன்ம
.

க[ரிகால

வவ கால

யுறுவிக்கு

(பதவுமை.)

கடாப

ச

பெருகுவிக்கு
த்

நியதி
(

செய்தி

நிச்சயி த்து நிறு து
(அ

நிகம்க £லங்
ஒஓஒசைதர

மாணை

௪

ie

பூ குஞ் 9: சய தி (2LUI
ஸீ அ ப்ப்பிக்(

செய் ஜவர

.

ம

(

மரசரதரு

மேசமு

ட்

கன்மத்துக்

லாசைதனைப்

.

தேசமிகு

ட்

மெதி
திரகால

மெல்லைபலம்

மிறைசதுதி

பேச அரிய

்

அர

சாடு

மென் om

பதுமை

யுடயை

நின் மற.

அராகம்-சொல்லுதற்கரிய

அமாகதத

துவமானத,
தம் கன்மத்துக்கு ஈடாப் பெற்றதனில்
அசைதனைப்
பெருகுவிக்கும்-அன்மாக்கள் தங்களுடைய கன்மத்துக்கீடாகப் பெற்ற
போகங்களிலே இசசையை மிகுவிக்கும்,-—மியதி-மியதியானது-—- தேச
மிகும அரசர்தரும்
ஆணை--சேசங்களை
மிகுதியாகவுடைய
அரசராற்
கற்பிக்கப்பட்ட ஆணையான
௮, செய்தி செய்தவரைத் அய்ப்பிக்கும
செய்திபோல-யாகொரு
செய்கை செய்தவரை
அசசெய்கையின்
பயனை அனுபவிக்கச செய்யும் முறைமைபோல
நேசம் உறும் தம் கன்
மம் நிச்சயித்து நிறுத்தும-ஆன்மாக்கள்
முன்னே
விருப்பமுற்றுச
செய்த ௮வாவர்
கன்மற்களை அவரவர்
அனுபவிக்கும்படி
நிச்சயம்
பண்ணி நிறுத்தும் -கழிகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் என்று
ஓசை
தர வரும் காலம்---இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் எனச் சொல்
லப்பட்டு வருவ காலதத்துவமான து-எல்லைபலம பு அமை உறுவிக்ஞும்இறக்தகாலத் கெல்லையினையும
நிகழ்காலத்துப் பலத்தினையும் எதி
காலத்துப் புதுமையினையும் வரையறை செய்து நிற்கும், இறை சத்தி
உடனாய் நின்ேோ--சிவசத்தி கூடநின்றே
தறிப்பு-—1.

தனைப்

இவை

நிகழும்,

அராகம் தவ கன்மத்துக்கடாப்

பெருகுவிக்கும்:

வித்தையின்

வாயிலாக

பெற்ற தனிலாசை

ஆன்மா

அறிந்த

அவ்ததையிலக்கணம்.
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போகத்தில் அராகம் இசசையை மிகுவிக்கும். இசசாசத்தி ஈசுர தது
வத்தை எழுப்ப, ஈசுர தத்துவம் அராகத்கை எழுப்ப, அராகம் ஆன்
மாவுக்கு இச்சையை
எழுப்பும்.
அராக தத்துவம் வேண்டியதில்லை,
விடயமே

உள்ளபடி
யாலே,

ஆன் மாவுக்கு இச்சையை

கண்டறிந்தாலும்
வீடயம் ஆசையை

வம் வேண்டப்படும்.
2, நியதி தேசமிகு

எழுப்புமெனின்,

விருக்தர் அவற்றில்
எழுப்பமாட்டாது,

மரசர்......புதுமை

சத்தி தத்துவத்தை எழுப்ப, சத்தி தத்துவம்

விடயங்களை

அசையற்றிருக்கை

அகையால்

அராகததது

யுறுவிக்கும்:--இரியாசத்தி

கரலத்தையும் மீயதியை

யும் பிரேரிக்க, காலம் அன்மாலிற்குக்
கன்மத்தைக்
கூட்டியிறகும்,
நியதி கன்மத்தை வரைந்து அதன் பயனை ஆன்மா தப்பாது அனுபவிக்
கச்செய்யும்.
அஃதாவது, ஒருவர் செய்த கன்மத்தின் பயன் வேறொரு
வரை அடையாமலும், அவரலர்செய்த கன் மத்தின் பயன் அவரவரைவிட்டு
'மிங்காமலும் ஏறாமலும் குறையாமலும் பொருந்தச் செய்தலாம், அரசர்
ஆணேயில்லையேல் ஒருவன் செய்த
போகத்தைப்
பெலவானொருவன்
அனுபவித்தல்கூமெ, அதுபோல. நியதியில்லையேல் ஒருவன் செய்த கன்
மத்தை வேறொருவன் அனுபவித்தல் கூடும், ஆதலால் நியதி வேண்டிய
தாயிற்று,
காலம்
சுகதுக்க போகங்கள்
அனுபவிக்கவேண்டிய காலவரை
யறையைச செய்தகொண்டிருக்கும்,
கழிகால எல்லை-அனுபவித்
துத்

தொலைந்த விடய போகம், எல்லை-அறதி, முடிவு. நிகழ்காலப்பலம்-இப்பொழுது அனுபவிக்கப்படும் விடயபோகம், பலம்--பலன், வினைப்
பேறு. எதிர்காலப்புதுமை-இணிமேல் அனுபவிக்கப்படும் விடயபோகம்,
புதுமை-புதியன்.
போழிப்பு.
அராகம் வினைக்கேற்ப வரும் போகங்களில் இச
சையை மிகுவிக்கும்.
நியதி தத்துவம் அவரவர் செய்த கன்மங்களை
அவரவரே
அனுபவிக்கும்படி
நிசசயஞ் செய்து
நிறுத்தும். அசன்
பின் காலமானது
உயிர்கள் போகங்களை
நுகரும்பொழுது இறந்த
காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
என
முத்திறப்பட்டுகின்று
இறந்த
காலத்து எல்லையையும் நிகழ்காலததுப் பலத்தையும்
எதிரகாலத்துப்
புதுமையையும் வரையறை செய்து நிற்கும்,

2. புருடதத்துவமும் பிரகரு தியும்,
41.

ஐவகையா

லுறுபயன்க

ணுகரவருஙவ் கால

மதுபுருட தத்துவமென் நறைந்திடுவ ரறிந தொர
11

ன்

போதுவதிகாரம்.
மெய்வகைய

கலா சாத்தி தனினிதற்குஞ்

சத்தி

மேவியிடும் வகைதானும் விரும்பிய நால் விளம்புஞ்
செய்வகையின்

நறெொடர்ச்சயிங்குத்

தோன் றுவிக்குங் குண

சேர்வுபுரி பிரகிருதி திரிகுணமா மவைதாம்
இவ்வகையாற் சாத்துவிக ராசததா மதமா

[த்தின்

யியம்புவர்களொன்றிரண்டுகுணமேற்கையுடைகத்தே.
(பதவுரை.) வகையால் உறுபயன்கள் நுகர வரும் காலம் அது
புருடசத்துவம் என்று அறிந்தோர் ௮றைச் திவெர்-கலை வித்தை அராகம்
நியதி காலம் என்னும்
ஐந்தின் உபகாரத்தால்
தன்னிடத்து வந்து
பொருந்துகின்ற
வினைப்போகங்களை அன்மா அனுபவிக்கக் கருதும்
அவதரத்திலே அது புருடதத்துவமாம் என்று அறிந்தோர் சொல்வார்
கள், மெய்வகைய கலாசுத்திசனில் இதற்கும் சுத்தி மேவியிடும் வகை
தானும் விரும்பிய நூல் விளம்பும்-சரீ ரத்தில்ஐவகையான கலாசோதனை

செய்யுமிடதச்து இர்தப் புருட சத்துவத்திற்குஞ் சுதஇி செய்யும் முறை
மையினை
விரும்பப்பட்ட
ஆகமங்கள்
சொல்லும்,--செய்வகையின்
தொடர்ச௪ இங்குத் தோற்றுவிக்கும்
குணத்தின் சேர்வபுரி பிரஇருதி
இரிகுணமாம்- முன்செய்த

நல்வினை

தீவினையின்

பயனாய் வரும் இன்

பத்துன்பங்களை இப்பொழுது உண்டாக்கும் குணங்களின் சஞூகமாதிய
பிரகரு தியானது மூன்று குணமாம்-—அவைதாம்-அந்த மூன்று குணங்
களும்-இவ்வகையால்-இச்செயல்வகையால்,-சாத்துவிக இராசத தாமத
மாய் இயம்புவர்கள் - சாத்துவிககுணம்
இராசதகுணம் தாமதகுணம்
என்று சொல்லுவார்கள்,--ஓன்று இரண்டுகுணம் எஏற்கை உடைத்து
அவற்றுள்
ஒவ்வொன்றும்
இவ்விரண்டு
குணங்களைப் பொரும்தும்
இயல்பினை உடையதாம்.

தறிப்பு.--1.
ஐவசையாலுறுபயன் கணுகரவருங் காலமது புருட
தத்துவம்:-ஆனமா கலை முதலான
ஜந்து தத்துவங்களினாலும் கட்டப்
பட்டுக் கன்ம பலன்களைப் புசிப்பதற்கு வல்லமையுள்ள
தா பிருக்கு மவ

தீரத்தில்

புநடன்

என்றும்

பஜ்சகஜ்சுகன்

என்றும்

புநடதத்துவம்

என்றும் பெயர்பெறும்.
பும்ஸ்த்துவமலம்
சேர்ந்தமையாற் புருடதத்
துவம் உண்டாயிற்று. கலை முதலிய ஜந்து தத்துவங்களின் சேர்க்கையே
(சமூகம்) பும்ஸ்ததுவமலம் எனப்படும்.
கலாதி பந்தம் வருவத ற்குமுன்
பும்ஸ்த் துவமில்லையாதலால், சகலருக்கே. பும்ஸ்த்துவமுண்டாம்.

2.

மெய்வகைய

கலாசுத்திதனி

னிதர்குஞ்

சுத்திமேவியிமிம்:--

ஆசாரியர் நீக்கைசெய்யும்பொழுஅ நிவிர்த்தி முதலிய கலைகள்
னையும் சீடனது சரீரத்திலே ஐவகைப் படுத்திக் கலாசோதனை

ஜந்தி
செய்

அவத்தையிலக்கணம்.
வாராகையால்,

“*மெய்வகைய

கலாசுத்தி''
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என்றார்.

சீடனது

சரீரம்

மூழக்காள் முதற் பாதம்வரையில்நிவிர்த்தி கலைக்கு எல்லையாகவும், காபி

முதல் முழந்தாள் வரையில் பிரதிட்டாகலைக்கு எல்லையாகவும், இரு
தயமமுதல் நாபிவரையில் வித்தியாகலைக்கு எல்லையாகவும், புருலம்முதல்
இருதயம் வரையில்

சரர்தி கலைக்கு எல்லையாகவும், சிகைமுதல் புருவம்

வரையில் சாந்தியதிதகலைகச்கு
எல்லையாகவும்
வகுக்கப்பட்கெ
கலா
சோதனை செய்யப்படு !. அப்பொழுது மற்றைத் சத்துவங்களுடன் இப்
புருடகக் துவத்திற்கும் சுத்தி செய்யப்ப௫ம். அதனால் இப் புருடதத்து
வழும் மற்றைச்

ஆயினும்

தச்துவங்களோடு

சேர்த்து ஒன்றாக

எண்ணப்பட்டது.

இது ஒரு தனித் தச்துவமன்
று.

நீவிர்த்திகலையி லடங்கிய தத்துவம் மூசவியன:--

(க) தத்துவம்-பிரு
இவி,

(௨) புவனங்கள்-காலாக்கினிருக்திர புவனம் முகல்

பத்கிரகாளி

புவனம் வரையில் 108.
(௩), வன்னம்--க்ஷ்காரம்.

(௪). பசங்கள்-ஐங்காரமுசல்

வவமவ

பதம் வரையில்

98.

(௫). மச்திரங்கள்-சத்தியோசாசம், இருதயம் 2.
(௬), தெய்வம்--பிரமா.

பிரதிட்டாகலையி லடங்கிய தத்துவங்கள் முசலியன :-(௧), ததீதுலங்கள்-அப்ப சத்துவம் முதல் பிரகிருதி
வரையிலுள்ள ஆன்ம தத்துவங்கள் 23.
(௨) புவனங்கள்-அமரேசபுஎனம்
முதல்
சீகண்ட
வரையில்

தத்துவம்
புவனம்

56.

(௩.). வன்னங்கள்-ஹகாரமுதல் டகாரம் வரையில் 23.
(௪), பதங்கள்-சர்வ சர்வ என்னும் பதம்முதல் வயாபின் என்னும்
பதம் வரையில் 21,
(௫). மஈதிரங்கள்-வாமதேவ மந்திரம், சரோமகர்திரம் 2.

(௬). தெய்வம்-விஷ்ணு,
வித்தியாகலையி லடங்கிய தத்துவங்கள் முதலியன:
(௧). தத்துவங்கள்-புருடதத்
துவம் முதல்
யில் வித்தியா தத்துவ௩கள் 1.

மாயா

தத்துவம்

(௨). புவனங்கள்-வாமபுவனம் முதல் அங்குட்ட மாத்திர
வரையில் 27.
(௩). வன்னங்கள்-ஞகாரமுதல் வகாரம் வரையில் 1,

வரை

புவனம்
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போதுவதிகாரம்.
௪,
௫,
௬.

பதங்கள்-வியோமின் பதம் முதல் ஓங்காரம் வரையில்
மந்திரங்கள்-அகோரம், சிகை, 2,
தெய்வம்-உருத் திரன்.

சாந்திகலையி லடங்கிய தத்துவங்கள்

1.

முதலியன:

க.
௨,

தத்துவங்கள்- சுத்தவித்தை, ஈசுவரம், சாதாக்கியம், 3.
புவனங்கள்-வாமபுவனம் முதல் ௪தாவெபுவனம் வரையில் 18:

௩,

வன்னங்கள்-மகாரம்வகாரம் ககாரம் ,5
பதங்கள்-தியாநாகார பசம்மூகல் வியோம வியாபி பதம் வரை
யில் 11.
மநர்திரங்கள்-தற்புருடம், கவசம், 2.
தெய்வம்-மசேசுவரன்.

௪,
௫.
௬.

சாந்தியதீதகலையி லடங்கிய
க.
௨.
௩.

தத்துவங்கள் மு.சலியன:--

தத்துவங்கள்-௪த்தி, சிவம், 2.'
பு௮வனங்கள்-நிவிர்த்திபுவனம் முதல் அகரசிரிதபுவனம்
யில் 15.
வனனங்கள்-௬$ முதலாக ௬ வரையில் 11.

௪.

பதம்--ஓங்காரம்,

இ.
௬.

மர்திரங்கள்-ஈசாமமந்திரம்,
கதெய்வம்-சதாசிவம்,

3.

செய்வகையின் ரொடர்சசியிங்குத்

வரை

அஸ்திரம் நரம், வெமக்திரம் 3.
0. ரன் இவிக்குங் குணத்தின்

சேர்வுபுரி பிரகிருதி:-பிரஇருதி அவ்வியத்தகுண வடிவாயுள்ளது$; ௮ஃ
தாவது,
வளையல் கடுக்கன் முதலிய பணிகளின் வடிவு சக்தி ரூபமாய்ப்
பொன்னில்
அடங்கியிருச்கிறதுபோல;.
முக்குணங்களும்
விளக்
காது
அடங்கியிருக்கும்
சமநிலை.
இப்
பிரகிருதி
வித்தியா
தக்துவங்களுள் ஒன்றாய் மாயை எனப்படும்,
இது பஞ்சகஞ்சுகனான
புருடனுக்குப் போக்கியமான புக்தி அகங்காரம் "முதலிய தத்துவங்கள்
மோன்றுதற்கு

ஆதாரமான

குணதத்துவத்திறகு

உபாதான

காரணமா

யிருககும், இதற்கு வேறுதொழில் இல்லை. ““செய்வகையின் ரொடர்ச்சி''
என்பதற்குப் புருடனுக்குப் போக்கியமான புத்தி முதலிய கருவிகள்
தோன்றுதற்கு
என்று
பொருளுரைப்பினுமாம்,
சேர்வ- திட்,

கூட்டம், புரி--கட்டு,
4. ஒன்றிரண்டு குண மேற்கையடைச்து-பார்.

போமிப்பு.

கலை முதலிய

ஐந்து

செய். 42.

தத்துவங்களினாற்

பர்திக்கப்

பட்டுப்போகங்களில் உன்முகமாய்ஆன் மாநிற்கும்பொழுது, அவ்வான்மா
புருடசத்துவம் எனப்பெயர்பெறும,
கலாசுச்்இ செய்யுமிடச்து, இப்
புருடகதிதுவச்கிற்குஞ் சத்தி செய்யப்படும்,

அவத்தையிலக்கணம்
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பிரகிருதி, சாத்துவிகம் இராசதம் தாமதம் என
மூன்று குணங்க
ளாகப் பிரியும், அர்த மூன்று குணங்களும் கனித்தனி வேறும் ல்
குணங்களைப் பொருந்தும்.
7. முக்குணங்களின்

42*௮லகல்குணம்

தொழிலும் புத்தியின் தொழிலும்,

பிரகாசம் லகுதைவியா

விருதி

யடர்ச்சமிகுங் கெளரவம நியமமிவை யடைவே
நிலவியிடு மும்மூன்று முயிரொன்றிற் கலந்தே
நிற்குமிவை நிறைபுலனின் பயனெவையுங கவருங
குலவிவரு போகக்கொ ளிடமா மாறாக்
குூறைவிலொளி

பலவகையு

மூடைய

பஞ்சாசற்

யா மலஃில் புலனிட த்தி லொருமை

தாய்ப் பரனருளாற்

பாவகமும்

புந்தி

பண்ணுவிக்குந்

தானே,

(பதவுரை)
அலகு இல குணம்-குணங்கள் எண்ணில்லாதன
,-பிரகாசம் லகுதை-பிரகாசமும்
லகுதையும்,--வியாவிருதி அடர்ச்சவியாவிரு தியும் அடர்ச்சியும்_— மிகும் கெளரவம் அநியமம்- மிக்க கெளர
வழும் அநியமமும்,-— இலவை-ஆதிய இவைகள், அடைவே
நிலவியிடும்முறையே சாத்துவிக இராசத தாமத குணங்களைப் பொருந்திநிற்கும்.மும்மூன்
றும் உயிர் ஒன்றிற் கலந்தே நிற்கும்-இவை ஒன்பது குணங்
களும் ஒவ்வொரு உயிரிலும் கூடிகிற்கும்.-இவை-இமமுக்குணங்களும்
(எதிர் நிரனிறையாக ,)-மிறைபுலனின் பயன் எவையும் கவரும் நிறைக்க
இந்திரியங்களால் வரும் விடயறகள்
எல்லாவற்றிலும் ஆசையை உண்
டாக்கும்--குலவிவரு போகம்
கொள்
இடமாம்--கொண்டாடப்பட்டு

வரும் போகங்களைப் பற்றசசெய்யும்-—மாரறாக்குறைவில் ஒளியாம்--ஒரு
காலும் நீங்காத
பூரணமான
பிரகாசமாயிருக்கும்- புர்தி-புத் தியா
ன அ௮,அலகு இல் புலனிடத்தில் ஒருமை பலவகையும் உடையதாய்
எண்ணில்லாத விடயங்களில் ஓற்றுமை அநேக விதங்களையும் உடைய
தாய்,--பரன் அருளால் பரமசிவன் து அனுக்கிரகத்தாலே-—பஞ்சாசத்
பாவகமும்
பண்ணுவிக்குக் தானே-ஐம்பது
பாவஙகளையுஞ செய்து
நிற்கும்.

தறிப்பு.1. அலல் குணம் பிரகாசம் லகுதை வியாவிருஇ யடர்ச்சி
மிகுங் கெளரவமநியம மிலையடைவே நிலவியிமெ:- முக்குணங்களும்
ஒத்து ஒருகாலத்திலும் விளங்குவதில்லை.
ஒரு குணம் மற்றைக்குணங்
கள் இரண்டையும் அடக்கித் தான் மேலிட்டு நிற்கும், அவ்வாறு நிற்

கும்பொழுஅ அதில் இரண்டு குணர்தோன்
றிப் பிரதான

தர

த பாவகம் தா கருக்க கீதிகின்நி

குணத்துடனே

வில்ஒவொலம்? பறியா

ஏறைவிய ஒம் டெப்டூப் த். மரவிலா வாரந்த் மிம்ழீனச்ள யாளன்
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போதவதிகாரம்.

கூட மூன்று குணமாம். இப்படியே மூன்று குணமும் ஒன்பது குண
மாம்,
அவையாவன:--சாத்துவிகம், இராசத தாமத குணங்களை அடக்
இச் கான் மேலிட்டிருக்கும்பொழுது
பிரகாசம் என்றும்,
இலகுதை
என்றும் இரண்டுகுணங்கள் தோன்றும்.

பிரகாசம்-ஞானம்;

இலகுதை-

மனவாக்குக் காயங்களின் பிரவிர்த்தியின் மெத்தெனவு.
இராசதம், சாத்துவிக தாமதங்களை அடக்கித் தான் மேலிட்டிருக்
கும்பொழுது வியர்லிருதியும் அடர்ச்சியும் என்று இரண்டு குணங்கள்
சோன்றும். வியாவிருதி-சலனம்,
அசைவ;
அடர்ச்சி-குரூர உரை,
சிர்தனை, செயல்கள்.
தாமதம், சாத்துவிக இராசதங்களை
அடக்கித் தான் மேலிட்டிருக்
கும்பொழுது, கெளரலமும் அநியமமும் என்று இரண்டு குணங்கள்
கோன்றும்,
கெளாலம்பெருமை;
அமியமம்-த்காதகரரியத்கைச
செய்யவேண்டுமென்னுஞ்

சறங்சற்பம்,'

இங்கனம் ஆறு குணங்களும் கோன்றிப் பிரதான குணங்களுடனே
கூடி ஒன்பது குணங்களாம்,
இக்குணங்கள் ஒன்பதும் புத்திசத்துவல்.
அடனே கூடி அன்மா
விடயங்களை
அறிவதற்கு உபகாரஞ் செம்து
நிற்பனவாம்,

முக்குணங்களுக்கும்
மேற்சொல்லிய
விருத்திகளன்றி
வேறு
விருக்திகளுமுண்டு, அவற்றுள் சாத்துவிககுண விருக்இகள் பதினாறு,
இராசதகுண விருக்திகள் ஒன்பது, டத
விருத்திகள் ஒன்பது,

சாத்துவிக குண விருத்திகள் பத

எல: (1) தைரியம் (அசையாது

நிரறல்) (2) மனம் உறுநியாய்நிற்றல் (3) சாமர்த்தியம் (4) மென்மை
(9) ரொய்மமை (6) மகிழ்சி 7) நேர்மை
(6) சத்தி (9) புண்ணிய
முயற்சி (10) பொறுமை(11)இர௫கச்சசைம௱றவாதிருக்தல்
(12) போ தஅமென
றமைந்தநன்மன முடைமை (13) முத்திபெற வேண்டுமென னும்மேலான

இச்சை
(14) புறக்கரணங்களை
அடக்குதல் (15) அசக்கரணங்களை
அடக்குதல் (16) பெருங்கருணை என்பன. (பெளஷ, 430).
இராச தகுண விருக்திகள் ஒன்பது:--(1) யான எனது என்னும்
அபிமானம் (2) வீரத்தன்மை (8) கொடுமை (4) பெருமுயற்சி (5) வஞ்
சனை (6) திடமுடைமை (7) இரக்கமின்மை (6) போகமுடைமை(9)இட '
ம்பமுடைமை என்பன.
(பெளஷ., 451)...
தாமதகுணவிருத்திகள் ஒன்பது:--(1) பிரியமின்மை (2) சோம்பல்
(3) உலோபமுடைமை (4) கோட்சொல்லல்
(5) தனனைப்பெரிதாக
வெண்ணல்
(6) அதிக நித்திரை (7) கர்வத்தால் வருஞ் சோம்பல்

(8) கேடுசெய்தல்

(9) மூடத்தன்மை
ட

செயலிகள்

நு

(பெளஷ.
மாகு

439).

ட

ய்

ல்ரூ! இப் ன்ு

Gtம

imal
பர்
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மூன்சொல்லிய ஒன்பது குணன்களும் இம முப்பத்துகான்கு விகற்
பங்களுள் அடங்கும்.
இங்ஙனம் மூன்றுகுணங்களும்
ஒன்பதாகவும,
மூப்பத்துசான்காகவும், இன்னும் பலவாகவும் பெருகுதலின் “அலகில்
தணம்'' என்றார்.

2. மும்மூன் றும் உயிரொன்றிற்
ஒன்பதும் சூக்கும தேகலழியாக

கலர்தேகிற்கும்--இக்குணம௰்சள்

ஆன்மாவினிடக்தில் வியாபிச் இருக்கும்.

3. நிறைபுலனின் பயனெவையுவ் கவுல், குலவிவரு போகவ்
கொளிடமா மாறாக் குறைவிலொளியாம்-தமோ குணம் விடயபோகய்
களில் ஆசையை
உண்டாக்கும். இராசதகுணம் விடயபோகங்களைப்
பற்றச செய்யும். சாத்துவிககுணம் அப்போகங்களை அறியச் செய்யும்.
இவை

முக்குணங்களின்

தொழிலாம்.

4. அலதில்
புலனிடத்திலொருமை
பலவகையுமுடையசாய்ப்
பரனருளாற்புர்தி
பஞ்சாசற் பாவகமும்
பண்ணுவிக்கும்:--முக்குண
சேோருபமாயிருச்து இட் திரியங்கள் வாயிலாகவரும் விடயங்களைப் பகுத்
அணர்தலும் நிச்சயித்தலும் புத்தியின் தொழில்களாம்.
புத்தி விடயங்
களிற் பிரதிபிம்ப ரூபமாகப் பதிந்து போக்கியமாதின் றமையால், “அல
தில் புலனிடத்தில் ஒருமைபலவகையு மூடையதாய்'' என்றார்.
பின்னும் இக்தப் புத்தி தன்மாதி எட்டுவிதப் பாவங்களையுடைய
தாயும், தன்மாதி பாவங்களிலுண்டான சித்தி முதலான ஜம்பது பிரத்
இயயக்களோடு கூடின தரயுயிருக்கும்,

எட்டுவிதப் பாவங்கள்:-தருமம், ஞானம், வைராக்கியம், ஐசுவரி
யம், அதர்மம், அஞ்ஞானம், அவலைராக்கியம், அரைசுவரியம் என்பன,
அவற்றுள்,

தருமம் ஞானம் வைராக்கியம் ஐசுவரியம்

என்னும் நான்கும்

சாத்துவிகபாவங்கள், அவைராக்கியம் ஒன்றும். இராசகபாவம், அதர்
மம், அஞ்ஞானம், அகைசுவரியம் என்னும் மூன்றும் தாமச பாவங்கள்.
இவை புத்தியில் வாசனாரூபமாயிருக்கும்.
இவை அன்மக குறியைப்
பாவிக்தன் ஈமையால் பரவங்களாகும்,
பாலம்-குணம்,
தன்மாதிமிலுண்டான
பிரத்தியயங்கள்:-- சருமம்
முதவியன
மிகுக்து தூலரூபமாய் அனுபவிக்கப்பமம் நீலையை அடையும்பொழுத

பிரத்தியயங்களாகும்.

அன்மாவக்கு

அறிவை

அருவிக்கின் றமையால்

பிரத்தியயங்கள் எனப்படும். பிரத்தியயம்-அறிவு,.
அது சித்தி அுஷ்டி
அசத்தி விபர்யயம் என நான்கு வகை, அவற்றுள் சக்தியா௮ புருடன்
பிரகிருதி முதலியவைகளை
அறிவிக்கும் புத்தியாகும். அஷ்டியாவது
தான் பயன்பெருதிருக்கையிலும் பெற்றதாக
ஆனமாவிற்குத் தோன்
றும் புத்தியாகும். அசத்தியாவது
அகக்கரண புறக்கரணங்கள் இல்லா
விடில் விஷயமிரும்தும் அறிய இயலாத புத்தி. விபர்யயமாவது அற்ப
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பொதுவதிகாரம்.

மாகத் தோன்றும் பொதுமைகொண்டு

விபரீதபுத்தி.

சசதி-அறிவு,

ஒன்றை

வேறொன்றாக

அறியும்

அஷ்டி-மகிழவு, அசத்தி-வலியின்மை,

விபர்யயம்-விபரீதம். சத்து எட்டு, துஷ்டி ஒன்பது, அசத்தி இருபத்
கெட்டு, விபர்யயம ஐந்து. ஆகப் பிரத்தியயம் ஐம்பது, இந்த ஐம்பதை
யுமே “பஞ்சாசற் பாவகம் என்றார். பஞ்சாசத்-ஐம்பது.
போமிப்பு.
முக்குணங்களுட் சாத்துவிகமானது பிரகாசம் இல
என்னும் இரண்டு குணங்களையும், இராசதமானது வியாவிருதி
அடர்சடி என்னும் இரண்டு குணங்களையும், தாமதமானது
கெளரவம்
அமியமம் என்னும்இ
ரண்டு குணங்களையும் உடையனலாம், இர்தமூவகை
ஒன்பது குணங்களும் உயிர் ஒவ்வொன்றிலும் பொருக்கியிருக்கும், இக்
குணங்களின்
தொழில்: -த2மாகுணம் -விடயபபோகங்களில்
இச்சை
யை உண்டாக்கும், இராச சகுணம் விடயபோகங்களைப் பற்றசசெயயும்,
சாத்துவிககுணம் அப்போகங்களை அறியசசெய்யும்.

குதை

புத்திதக் தலமான
முக்குண சொருபமாயிருந்து இக் இரியங்கள்
வாயிலாக வரும் விடயங்களைப் பகுத்துணர்ச்து நிசசயிச்கும்.
அன்றி
யும், ஐம்பது பாவங்களையுஞ் செய் துநிற்கும்,

2. அகங்காரம் மனம் சித்தம் என்னுந் தத்துவங்களின் தொழில்,
க்

48.

ஆன

தணு வதனிலுற

மகிலனையு மியக்கி

யாங்கார நீங்காத வகந்தைக்கு வித்தா
யானலது பிறரொருவ ரெனையொப்பார் புவியி
லில்லையெனு மியல்பின தா யிந்திரியம் புலன்கள்

தாதுகரு மளவிலதின் முந்தியுறு மிச்சை
தானுருவாய்ச் சங்கற்ப சதாகதியும் தந்து
மான தமா ன அுநிற்குஞ் சிம்தநினை வையம்
வந்துது மனமொ.ழிய வகுப்பொ ணாதே,
(பதவுரை.).

ஆங்காரம-அகங்கார

தத்துவமானது,--

ஆனதனு

அதனில் உறும் அநிலனையும் இயக்கி-வினைக்கடாக உண்டான
உடம்
பிலே பொருந்தியிருக்கும் பிராணாதி வாயுக்களையும் இயங்கச்செய்து,நீங்காத அகந்தைக்கு வித்தாய்-விட்டு நீங்காத நான் என்னும் செருக்
குக்கு மூலமாய்,
எனை ஒப்பார் புவியில் யான்
அலது பிறர் ஒருவர்
இல்லை எனும் இயல்பின தாய்-எனனை
ஒப்பார் பூமியின்கண் யானே
யல்லது பிறர் ஒருவருமில்லை
என்னும் இயல்பினையுடையதாய்,-—
இந்

திரியம் புலன்கள்

தாம் நுகரும்

அளவில்-இர் திரியங்கள் விடயங்களை

௮வத்தையிலக்கணம்
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அகரும்பொமுது,--அதில் முக்தி உறும்-அவ்விடயங்களிலே

முற்பட்பெ

பொருந் தும்-—மான
தமான து-மன தான து,இச்சைதான்
உருவாய்இசசைதானே தனக்கு வடிவாய் -சற்கச்ப சதாகதியும் தந்து நிற்கும்

ஒனறைச சங்கற்பித்தலையும் ஓயாத சலனத்தையுஞ் செய்யும்,- சிந்தை
நினைவு-சித்தம் நினைவு மாத்திரமாய் நிற்கும் ஐயம் வந்து தருமனம்
ஒழிய வகுப்ப ஒணாதே-சச்கேகக்மை
உண்டாக்குகின்ற
மனத்தை
யொழிய அதனை வேறாக வகுத்துக் கூறவொண்ணாது.

தறிப்பு. is அன தனு வகனிலுறும் அநிலனையு
மியகதி:-அகங
கார தத்துவம் சரீ ரத்துக்குள்ளிருக்கும் பிராணாதி பஞ்ச வாயுக்களையும்
த்த்தம் தொழில்களிழ்
பிரவர்ததிக்கச்
செய்யும்,
வாயு ஒன்றாயிரும்
தாலும் வியாபார பேதத்தால் ஐர்தெனப்பமெ,

இருதய தானததிலிருப்

பது பிராணவாயு.
குதத்தானத்திலிருப்பது அபானவாயு.
காபித்
தானத்திலிருப்பது சமானவாயு. சரீ ரமுழுதுமிருப்பது வியானவாயு
கண்டத்தானத்திலிருப்பது உதானவாயு.
பிராணலாயு சரீரத்துக்குள்

௦ரிருந்து இடைகலை
பிங்கலை சாடிகள்
வழியாகக் கபாலத்தளவுஞ்
சென்று நாசியிற் பன்னிரண்டங்குலம் புறப்பட்டு சாலங்குலம் வெளியே
போய் எட்டங்குலம்
உள்ளே
அடங்கும்;
விடயங்களை விசாரிக்கும்;
புத்தியைப் பிரேரிக்கும்; பலத்தை செய்யும். இவை பிராணவாயுவின்
தொழில்களாம்,
மலசலங்களைக
ஈமழேகள்ளுதல்
அபானவாயுவின்
தொழிலாம்.
அன்னபானாதிகளின் சாரத்தைச் சரீரத்தில் எங்குஞ சம
மாக நிரப்புதல் சமானவாயுவின் கொழிலாம்.
அன்னபானாதிகளை ஏர்
முல் குறைவுமாகச செய்து
வியாதியை உண்டாக்குதல், தேகத்தை
இளைக்கச்செய்தல் வியானவாயுவின் தொழிலாம். புருடனுக்குப் பேச்சு
உண்டாகும்படி தேகத்திற்குள் எிருக்கும் ஓசையை வாக்கிந்திரியக்கோடு

கூட்டி அக்கரரூபமாகச்

செய்தல்

உதானவாயுவின்

தொழிலாம்.

இங்

கனம் பஞ்சவாயுக்களும் தத்தம் தொழில்களைச் செய்யும்படி இயக்கு
வது
அகங்கார தத்துவமாம். பஞ்சலாயுக்களையும
இயக்குந்தொழில்
சீவனம் என்று

2,

சொல்லப்படும்.

நீங்காத

அகந்கைக்கு

வித்தாய்...... இயல்பின

தாய்:

அகங்

காரம் இப்பூமியில்
எனக்குச் சமானமானலர்
ஒருவருமில்லை என
அகந்தைப் பவெதச்குக்
காரணமாயிருக்கும், அவவகந்தை
ஆன்மா
வோடு வேற்றுமையின்றி முத்திவரையும் நிற்றலால், “நீங்காத வகந்தை''
என்றார். இக்திரியங்கள் வாயிலாகவரந்த விடயங்களிலொன்றமைப் புத்தி
கிச்சயிக்கு மிடத்து, அகங்காரம் நான அறிக்தேனென்று அவ்விடயத்
தைத் தொடர்ந்து அபிமானிக்கும்.
இந்த அபிமான த்தொழில் கர்வம்
112
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்

போதுவதிகாரம்.

என்று சொல்லப்படும், இங்கனம் அகங்காரத்தின்
கர்வம் என இரண்டாம்.

தொழில்கள் சீவனம்

3. இச்சைதானுருவாய்ச்
சங்கற்ப சதாகதியுக் தந்து மானத்
மானது ரிற்கும்: மனம் இச்சைவடிவாயுள்ளது. அது, புத்தி அகங்கார
தத்துவங்களைப் போலன்றி ஆன்ம ஞானத்துக்கும் விடயஞானத்தக்
கும் ஏதுவாயிருக்கும். புத்தியின் தொழில் அறிவாயும். அகங்காரத்தின்
தொழில் செய்கையாயுமிருக்கும்.
மனத்தின் தொழில் உள்ளே சங்கற்
பஞ் செய்தலும் புறத்தே இர்திரியங்களை அதிட்டித்தலுமாம். சங்க ற்பமநினைவ. விருப்பம். இந்திரியங்களை அதிட்டித்தல்-ஞானேர்
இரிய கன்
மேக்திரியங்கள் பத்துக்கும் சத்தாதி விடயங்களிலே பிரவிருத்தியைச
செய்தல்.
அன்றியும், இந்த மனம் அதிகவேகமுள்ள தாயும், அந்தந்த இக் இரி
யங்களுக்கு விடயங்களில் ஊக்கத்தைக் கொடுப்பதாயுமிருக்கும்; மது
மும் வாசனையும் அழகும்
மென்மையும்
ஓசையுமுள்ள ஒரு வஸ்து
வைப் புசிக்கும்பொழுது அந்தக்த விடயங்களைக் இரக்கும் இர் இரியல்
களோடு சூக்கும கதியினால்
ஒரேவேளையில்
ஐம்புலன றிலையு முண்
டாக்குதலால், “*சதாகதஇயும் தந்து?
எனறார்.
இர்திரியங்ககும் விட
யங்களும்
சேர்ந்திருச்தாலும்
மனம் சேராவிடின்
வெளியிக் இரியய

களுக்கு விடயப்பிரவிருத்தி இல்லையாதலால்.
தை இக்திரியங்களுச்கு மனமே கொடுக்கும்,

விடயங்களில்

ஊக்கத்

4, சிந்தை நினைவு ஐயம் வந்து தருமனம்:--மனம் சித ரூபமாய்
நின்று எதிர்ப்பட்ட ஒரு பொருளின் உண்மை அறியரமற் பிண்டமாக
அறிந்து இர் இக்கும். அர்த மனமே அவ்வாறு சிந்தித்தபின் அப்பொரு
ளின்கண் அதுவோ இதுவோ எனறு சடக்தேதித்து நிற்கும். மனத்தின்
சந்தேக நிலையே சித்தமாம், சித்தம் என்று ஒருதனித் தத்அுவமில்லை.

போமிப்பு.
ஐஅகங்காரமானது
பிராணாதி
பஞ்சவாயுக்களையும்
இயக்கி எனக்குச் சமமானவர்
ஒருவருமில்லையென
அகந்தை கொள்
ளற்குக் காரணமாயிருக்கும்.
இந்திரியங்கள் வாயிலாக லந்த விடயம்
களை யான் என்றும் எனதென்றும் அபிமானிக்கும்.
மனமானது
இச்சையே
பண்ணுவதும் எப்பொழுதும்

தனக்கு வடிவாய் ஒன்றைச்
சலனப்படவெதுமாயிருக்கும்,

சங்கற்பம்

சித்தமானது மனம் நினைந்த பொருளிலே துணிவு பிறவாமல்
இஃது யாதோ எனச் இர்தித்துக் கொண்டிருக்கும்,
இச் சத்தமானது

மனத்தின் தொழிலாகிய ஐயநிலையே யன்றி ஒரு தனித் தத்தவமன்று,
உ

அவத்தையிலக்கணம்.
//. ஞானேட்திரிய

44.

சொன்னமுறை

ப

ட

கன் மேச்திரியங்சளின் தொழில்.

செவிதுவக்கு கோக்கு நாக்குத்

அண்டமிவை

யைக்திற்குக் தொகுவிடய

மாக

மன்னிய௫த் தப்பரிச ரூபரச கந்த
மருவியிடு மிவையடைவே

பின்

வாக்குப் பாதம்

.॥வரு பாணிமிகு பாயுவினோ பெத்தம்
பேசலுறு மைர்திற்கும் பிறங்கொலிகொள்

உன்னரிய கமனதா னவிசர்க்கா னந்த
முூற்றதொழில்
பெற்றிடுவ துண்மை

வசனம்

@
யாமே.

(பதவுரை).
சொன்னமுறை-முன்னே
சொன்னபடி,--செவி
துவக்கு கோக்கு நாக்கு தண்டம் இவை ஜக்திற்கும் தொகுவீடயமாகசெவி மெய் கண் நா காச என்னும் இந்த ஞானேர் திரியங்கள் ஹஐந்துக்
கும் நெருங்கிய விடயங்களாக மன்னிய சத்தப் பரிச ரூப ரச கந்தம்
இவை அடைவே மருவியிமெ-நிலைபெற்ற சத்தம பரிசம் உருவம் இரதம்
கந்தம் என்னும் இவை
ஐந்தும் முறையே பொருந்தும்
வாக்குப்
பாதம் பின்னர்வமு பாணி மிகு பாயுவினோடு உபத்தம் பேசல் உறும்
ஐக்திற்கும்-வாக்குப் பாதம் பின்வருகின்ற பாணி மிக்கபாயு உபத்தம்
என்று சொல்லப்படிதின்ற
கன்மேர்திரியங்கள் ஐர்துக்கும்_— பிறங்கு
ஓலிகொள் வனம் உன்ன
அரிய கமனதான
விசர்க்க
அனந்தம்
(அடைவே) உற்ற தொழில்-விளங்குகன் ற ஓசைபொரும் இய வசனம்
கினேத்தற்கரிய

கமனம்

தானம்

விசர்க்கம்

ஆனந்தம்

என்னும்

இவை

ஐந் தும் முறையே பொருந்திய கொழிலாகும்,-பெற்றிவெத உண்மை
யாம்-இத்தொழில்களை அலை பெற்றிருப்பது உண்மையாகும்,
ம

தறிப்பு.
1. சொன்னமுறை:-தைசதவகங்காரத்திலே
சோக்
திராதி ஐந்தும் சோன் றுமென்று சொன்னபடி. பார். செ. 96,
2. செவி துவக்கு கோக்கு
சாக்குத் துண்டம்:-செவி முதலிய
ஐந் தும்ஆன்மாவின் ஞானசத்தி வியாபாரத்துக்கு துணைக்கருவிகளா
யிருக்கலால் அலை ஞானேரட் திரியங்களென்றும், லாக்காதிகள் ஐந்தும்
அன் மாவின் இிரியாசத்தி வியாபாரத்துக்குத் துணைச் கருவிகளாயிருகத்
கலால் அலை கன்மேந்தரியக்களென்றுஞ்
சொல்லப்படும்.
ஞானேர்திரியங்கள்
சன்மேந்திரியங்களுக்குக் துணையாயிருக்கும்,
சன் மேர்இரியங்கள் ஞானேர்திரியங்களுக்குத் துணையாகா. 8. தொகுவிடயமாக
மன்னிய சத்தப் பரிச ரூப ரச கந்த மருவி
யிடுமிலை யடைலே:- செவிக்கு விடயம் சத்தம் (ஓசை); துவக்குக்கு
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விடயம் பரிசம்
(வெண்மை
லானலை);

போதுவதிகாரம்

(குளிர்ச்சி முதலானலை);

கண்ணுக்கு

முதலானவை);
சாவிற்கு விடயம்
நாசிக்கு விடயம் கந்தம் (வாசனை).

விடயம் உருவம்

இரதம்

(மதுரம் முக

சத்தம் முதலிய ஐந்தும் விடயதன்மாத்் திரைகள் எனவும், காரிய
தன்மாத்திரைகள் எனவும், பூச குணங்கள் எனவும் சொல்லப்படும்,
காரண தன்மாத்திரைகள்
ஐர்தும் பஞ்சபூதங்களுக்குக்
காரண
மாயும்

இந்திரியங்கள்

விடயங்களை

தன்றி அவற்றிற்கு வேறு
கொழிந்தனர்.
இச

சத்தாதி

விடயங்களை

கொழிலாம்.
ஞானேந்திரியங்கள்

சுரோத்திரம்

விடயிக்குமாறு துணையாயும் நிற்ப

தொழிலின்மையால்,

அவற்றை இம்கே கூறு

அறிவதே

ஞானேர்திரியங்களின்

தொழிற்படும் முறை:

ஆகாயம் பற்றுக்கோடாகச்

செவிகளைப் பொருந்தி

கின்று சத்தத்தை அறியும்.
தோக்கு வாயுபற்றுக்கோடாகச
பரிசத்தை அறியும்,
சட்சு

தேயு

பற்றுக்கோடாகக்

வச்தைக் காணும்,
சிங்ங்ுவை
அப்பு

சரீரத்கைப்
கண்களைப்

பற்றுக்கோடாக

பொருந்தி

நின்று

பொருக்்இரின்று உரு

மாலைப்

பொருந்தி நின்று

இரதத்கை அறியும்.
ஆக்கீராணம் பிருதிவி பறறுக்கோடச மூக்கைப் பொருர்தி நின்று
கந்கத்தை அறியும், (பார் செ. 45. குறி, 2)
4. வாக்குப் பாதம் பின்னாவரு பாணி...... :-_—லாக்கா திகளின்
கொழில்

முறையே

வாக்இன் தொழில்;

வசனம்

முதலிய

லர் அமாம்,

கமனம்

(ஈடை)

பாதழ்இன்

னம

(பேசுதல்)

தொழில்;

காம்

(கொடை
பாணியின் தொழில்; விசர்க்கம் (மலம் கழித்தல்) பாயுவின்
தொழில்; அனர்தம் (சந்தோ வடித்தல்) உபத்தக்கின் தொழில்,
வாக்காதிகள் தொழிற்பமெ முறை:

வாக்த,
னிக்கும்.

ஆகாயத்தைப்

பரறுக்கோடாகக்

கொண்டுமின்று

வச

பாதம், வாயுவைப் பற்றுக்கோடாகக் கொண்டுநின் றுகமனத்கைப்
பண்ணும்,

பாணி, தேயுலைப்
எழற்றலைச் செய்யும்.

பற்றுக்கோடாகக்

கொண்டு

பாயு, அப்புவைப் பற்றிரின் ஐ மலத்தைக்

உபத்தம், பிருதிவியைப்
பக்கம்.

பி

இவியைப்

நின்று

கழிக்கும்.

சுசைப்
பற்றின்
றுஆனர்தச்சைப்
பற்றிஎ

சக

பண்

இடுதல்

பண்ணும்,ம்

அவத்தையிலக்கணம். .
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பொழிப்பு:
சரோத்திரம் தொக்கு சட்சு சிங்குவை அக்கிரொணம்
என்னும் ஐந்து ஞானேர்திரியங்களும் முறையே சத்தம் பரிசம் உருவம்
இரதம் கந்தம் என்னும் விடயங்கள் ஐர்தையும் பொருந்தி அறியும்,
வாக்கு பாதம் பாணி பாயு உபத்தம் என்னும் ஐது. கன்மேச் திரி
யங்களும் முறையே வசனம் கமனம்
தானம் வீசர்க்கம் அனந்தம்
என்னும் ஐந்கொழில்களையுஞ செய்யும்,
. 7. பஞ்சபூகங்களின்

45.

தொழில்,

முர்தியவைம் பூதங்கள் வானாதி

யாக

முயங்கியறற் செவிகாசி கண்ணாமெய்ம் முறையால்
இந்தவயி னின்றவரு மைம்புலனு முயிர்தா '
மெய்

அம்வகை

வ் கடைய

தம்முருவி னிலங்கியிடும்

விடங்கொடக்கு

வாயுமிகச் சலித்தெவையும்
கந்சவைசுட்

டொன்றுவிக்கு

தருமுரத்துத

புறத்த

நிரந்தரமாய் வானம்
திரட்டுந்த வெம்மை

ஈீர்குளிர்ந்து

தரிக்குமுந்து

தரணி

பதமே

தானே.

(பதவுரை).
முந்திய ஐமபூதங்கள்-முன சொல்லப்பட்ட
ஐந்து
பூகங்களும்,--வான் ஆதியரக-ஆகாயம் மூசலாக,--முயங்கிய ஈல் செவி
மெய் கண் நா காசி இக்தவயின் மூறையால்கின்று-சரீரத்திற் பொருந்தி
யிருக்கும் ஈல்ல செவி மெய் கண் கா காசி என்னும் இந்த இடங்களில்
நின்று,--வரும் ஐம்புலனும்
உயிர்தாம் எப் தும்வகை-இர் திரியங்களிட
மாக வருபின்ற சத்தாதி விடயங்கள் ஐந்தையும் உயிர் அறியும்படிக்கு,தம் உருவின் இலங்கியிடும்- கத்தம் சொருபக்கோட (அகத்தே) விளங்கா
நிர்கும்-—வானம்புறக்துவர்து அடைய நிரந்தரமாய் இடப கொடுக்கும்,

அகாயமானஅ புறத்திலே மர்றைப் பூதங்கள் எல்லாம் சன்னிடக்திலே
வந்தடைய வெளியாய் இடங்கொடுத்து ரிற்கும்-— வாயு மிகச் சலித்து
எவையும் திரட்மெ-வாயுவானது மிகவஞ சலனமூடையகாய்
எல்லா
வற்றையும்

தேயுவானது

திட்மெ- தி வெம்மை

வெப்பத்தைக்

விக்கும்;
ரீர் குளிர்ம்து பத்மே

தந்து அவை

கொடுத்து

சுட்டு

ஒன
றுவிக்கும்-

அவற்றைச் சுட்டு,

தரும-அப்புவானது

குளிர்ந்து

ஒன்று
பதஞ

செய்து நிற்கும், முந்து தரணிதான் உரத்துச் தரிக்கும்
மும் இய பிருதி
வியானது கடினமாய் எவற்றையும் தாங்க நிற்கும்,

தறிப்பு. 1. முந்திய ஐமபூகங்கள் வானாதியாக:-பஞ்சபூதங்கள்
அசப்பூதம். அகப்புறப்பூகம் புறப்பூதம் என மூவகைப்படும், இக்இரியங்
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களுக்குப் பற்றுக்கோடாயுள்ளன
அகப்புறப்பூதங்கள்.
சரீரமாவது
தறகுக்

கருவியாயிருப்பது,

அகப்பூதங்கள்.
சரீ ரமாயிருப்பன
ஆன்மாவுக்குப் போகக் தோன்று
போகமாவது சுகதுக்கம என்னும் இரண்

டனுள் ஒன்று புலப்படுதல். விடயமாயிருப்பன புறப்பூதங்கள்.
புறத்தே காணப்படும் மண் நீர் முதலிய ஜர்துமாம்.
2.

அவை

ஐமபுலனு முயிர்தா மெய்தும் வகை:

சத்தாதி விடயங்களை உயிர் அறியும் வகை:

ஆகாயம் சுசோத்திரம் என்னும் ஞானேர்திரியத்திற்குப் பற்றுக்
கோடாகச் செவிகளில் நின்று ஆன்மா சத்தத்தை அறியும்படி செய்யும்.
வாயு தொக்கு என்னும் ஞானேர்திரியத்திற்குப் பற்றுக்கோடாகச்
சரீரத்தில் நின்று பரிசத்தை ஆன்மா அறியும்படி செய்யும்.

தேயு சட்ச என்னும்
கண்களில்

நின்று

ஞானேர்திரியத்திற்குப்

உருவத்தை அன்மா அறியும்படி

பற்றுக்கோடாகக்
செய்யும்.

அப்பு சிக்நுவலை என்னும் ஞானேந்திரியத் இற்குப் பற்றுக்கோடாக
சாவில் நின்று இரதத்தை ஆன்மா அறியும்படி செய்யும.

பிநதிவி ஆக்நிராணம்
கோடாக

என்னும்

நாசியில் நின்று கந்தத்கை

ஞானேர்திரியத்திற்குப்
அன்மா

பற்றுக்

அறியும்படி செய்யும்.

இங்கனம்
இந்திரியங்கள்
வாயிலாக வந்த விடயங்களை மனம்
முதலிய அந்தக்கரணங்கள் பற்றி அறிர்து அன் மாவுக்கு விடயமாம்படி
செய்யும்,

3. தம்முருவிணிலங்இயிடும்:-வானாதி அகப்பூகங்கள் ஐந்தும் சத்
தம்முதலிய சன்மாச்திறாவடிவாய்ஞானேச் திரியங்களுக்குப்பற்றுக்கோ
டாக இருக்கும் என்பது. அஃகாவது, அகாயம் சத்ததன
மாத் திரைலடி
வாய்சசுரோத்திரம்என்னமைஞானேர் திரியக்திற்குப் பற்றுக்கோடாக
இரு
க்கும், வாயு பரிச தன்மாக திரை வடிவாய் கொக்கு என்னும் ஞானேக்
இரிய, இற்குப் பற்றுக்கோடாக இருக்கும், மர்றலைகளும் இப்படியே.
4
புறத்து வந்தடைய...... முது கரணிதான் :-ஆகாயம் வெளி
யாகிய குணத்தையும் இடங்கொடுச்சலாகிய கொழிலையு மூடையகாம்,
வாயு வானது சலித்தலாதிய குணத்தையும் பரந்தவற்றைக் இரட்டுத
லாதிய கொழிலையுமுடையதாம். அக்கினி யானது
சுடுதலாயெ குணத்
தையும் எவற்றையும்

ஒன்றுவிச்கும்

தொழிலையு

முடையதாம்.

நீரா

னது குளிர்தலாகிய குணத்தையும் பசஞ் செய்தலாதிய
தொழிலையு
முடையதாம்.
மண்ணை
வலிமை
கருதந்கேதுவாதிய கடினமாத
லாய குணத்தையும் தரித்இடுதலாகய என்க்கு! தங்கல் இரலை
புறப்பூதங்களின குணமுர் சொழிலுமாம்,

அவத்தையிலக்கணம்.
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போமீப்பு. ஆகாயம் முதலிய அகப்பூசங்கள் செவி மெய் கண் நா
சரச என்னும் இந்த இடங்களில் ஞானேர்திரியங்க ளுக்குப் பற்றுக்கோ
டாக நின்று சத்தம் முதலிய விடயங்கள் ஐந்தையும் ஆன்மா அறியும்படி
செய்யும்,
புறப்பூதங்களுள், ஆகாயமானது
வெளியாய் மற்றைப் பூதங்கள்
நான்கும் தன்னிடத்து வந்தடைய

இடங்கொடுத்து

நிற்கும். வாயு சலித்

அத் இரட்டும். தேயு சுட்டு ஒன்றுவிக்கும். அப்பு குளிர்க்து
பதஞ்
செம்யும்' பிருதிவி உரத்துத் தரிக்கும், இவை முறையே புறப்பூதய
களின்

குணமும்

தொழிலுமாம்,

ர். ஆன்மா தத்துவங்களோடு கூடிப்பிறந் திறந் து வினைப்பயனை
அனுபவிக்கும் வகை.

46. இம்நிலையி லைந்துசுத்த மேழ்சுத்தா ஈத்த
மெண்மூன்று

மன்னியதத

மச த்கமெனு மிவைமுப்பத்

துவங்களிடை

தாமு

மயங்கிநெடுர் துயர்தா

ம்ருவுமுரு நிலைய [நிய டட

வரியார்

பன்னகமண் டசங்கன வு படர்வகையே முன்னம்
_ பகரவருஙி கலா திநில் பரனியஞுக் குமமார்
தன்னுருவி னணைந்துபய னருந்தியர னருளாற்
றரையினிடை வருமென்று சாற்று நூ வ.
(பதவுரை).
இர்நிலையில்-இங்கபனம் சொல்லிவர்த முறைமை
யிலே,
ஐந்து சுத்தம-சுத்தவித்கை முதலிய ஐந்தும் சுத்த கத துவம்-—
எழ்சுத்தா சுத்தம்-கலை முதலிய எழும் சுத்தாசுத்த
தத்தும,-எண்

மூன்று அசுத்தம்-பிருதிவி முதலிய

இருபத்துநான்கும் அசுத்த

தத்து

எம் எனும் இவை முப்பத்காறாம்--என்று சொல்லப்படும் இவைகளின்
தொகை முப்பத்தாராம்,-- மன்னிய தத்துவங்களிடை மயங்க-இங்கனம்
பொருந்திய தத்துவங்களின் வழியே ஆன்மா மயங்கி,--நெடும் துயர்
தாம் மருவம்--பெரிய துக்கத்தை அனுபவிக்கும்.---உரு நிலை அழியவரும்
பொழுது-சரீரமானது நிலைகுலைய வருங்காலம்,
-வரி ஆர் பன்னகம்

அண்டசம் கனவு படர்வகையே-வரிபொருக்திய பாம்பு முன்னைத்தோலை
விட்டுப் போதல் போலவும் முட்டையிற் செனித்தவை அதனைவிட்டுப்
போதல் போலவும் ஈனவின்கட் கண்டவற்றைக் கனாக்காணுங் காலத்து
மறந்து அறிவு வேறுபட்டாற போலவும்,--முன்னம் பகரவரும் கலாதி
நிலை பரவிய சூக்குமமாம் சன் உருவின் ௮ணைச்ு-மூன்னே சொல்லப்
பட்வெரும கலையாதி தத்துவங்கள் கூடிய சூக்கும மாகிய தனக்குரிய
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புரியட்டக சரீ ரத்தோடு சுவர்க்க
வடம்புகளைப் பொருஈதி,--பயன்
வித்து,

ஈரகங்களை அடைந்து பூதசார பூத
அருந் தி-இன்பத் துன்பங்களை அனுப

அரன் அருளால் தரையினிடைவரும்

சிவானுக்கெரகத்தாலே

பூமியின்கண்ணே

என்று சாற்றும்

நூல-

மீளவும் வந்து பிறக்குமென்று

ஆகமங்கள் சொல்லும், '

தறிப்பு.

1,

ஐந்து சுத்தம்:

சுத்தவிக்கை

முதல்

சிவதத்துவ

மீருகவுள்ள
ஐந்தும் அங்குள்ள
அனமாக்களுக்குச
சர்வஞ்ஞத்
துவ
சர்வகர்த்இருத்துவங்களை
உண்டாக்கு இன்றமையார்
சுத்த தத்துவ
மெனப்படும். அசுத்த தத்துவங்களைப் பிரேரிக்கையால், பிரோக்காண்
டம் எனப்படும்,
பிமீராகம்- ஏவல்,
செலுத்துதல்;
காண்டம் கொத்து, கூட்டம்.பிபேரித்தல்-சிவசத்தி சுத்த தத்துவங்கள் வாயிலாக
அசுத்த
மத்துவங்களைக்
காரியப்படகித்துதல்,
இது
சுத்தாத்துவா
என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

2. ஏழ் சுத்தாசுத்தம: சுத்த மாயைக்குக் கீழுள்ள மாயைமுகலிய
எழு தத்துவங்களும்
சுத்தாசுத்த
தத்துவமென்றும்,
போக
காண்ட
மென்றும், போசயித்திரு
காண்டமென்றும்,
வித்தியா தத் துவமென்
லும், மிசசிரம என்றும், மிசசிராத்துவா என்றுஞ் சொல்லப்படும்,

இலை அன்மாக்களுக்குச சிற்றறிவு சிறுதொழில்களை (இஞ்சிஞ்ஞத்
துவம், கிஞ்சித்கர்த்திருத்
துவம்) விளக்குதர்குச சாதனமாகையாம் சுத்த
மாயும், சூக்கும தேகத்தின் வழியாகக் குணரூபமாகிய சுகதுக்க மோகங்
களை உண்டாத்குவதர்குச சாதன மாகையால்
அசுத்தமாயுயிருப்பதால்,
சுத்தாசுத்தம் எனப்படும்.

சுத்த தத்துவங்களாலே

யாலும் அசுத்தமாயையிற் ரேன்றுகையாலும்
என்றுஞ் சொல்லுவர்.

ஆன்மாக்சளாக்குப்
போக

காண்டம்

போகத்தைக்

எனப்படும்.

பிரேரிக்கப்படுகை

சுத்தாசுத்த மெனப்படும்
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கொடுத்துப்

ஆன்மாக்களுக்குச

புிப்பிக்கையாற்
சகாயமாய்

நின்று

போகத்கை
உண்டாக்குவதாற்
போசயித்திநகாண்டம்
எனப்படும்,
(போசயித்
திரு - புசிப்பிப்பது). ஆனமாக்களுக்குச
சிற்றறிவை எழுப்
பும் தத்துவங்களாதலால், வித்தியா தத்துவம் எனப்படும்.
வித்தைஅறிவு. மிச்சிரம்- கலப்பு, சுத்தமும் அசுத்தமும் கலந்தது,

்

8. எண்மூன்று அசுத்தம்:--பிரஇரு இக்குக்கமூகிய குணதத்துவம்
முதலிய இருபத்துநான்கு தத்துவங்களும் அசுத்தமென்றும், போக்கிய

காண்டமென்றும்,

அசுத்தாத்துவா என்றும்.

ஆன்ம தத்துவம்
என் றுஞ்

சொல்லப்படும்,

இவை

அன்மாக்களுக்குச்

சுகதுக்க மோகங்களை

சாத்துவிகம் முதலிய

உண்டாக்குவதால்

குணங்களினாலே

அகத்தம் எனப்படும்,

புசிக்கப்

\

அவத்தையிலக்கணம்.
கடும் வஸ்துச்களாயிருக்சலாக்
*
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எனப்பமெ. போக
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சம்பந்தப்பட் டிருத்தலால

ஆன்மாவோடு

இயம்--புசிக்கப்படும் வஸ்து.
ஆன்மகததுவம் எனப்படும்,

4.
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மூப்பத்காறாம்:-இக் 2 முப்பத்தாறு தக்துவங்களுள்ளே
சிற்சத்திக்குச சுதர்தரவடிவா
சுத்த தத்துவம் ஐர் சம் சடமாயினும்,
தலிற் சைதன்ணியம் எனப்படும், சைசன்னியம்-அறிவுடைமை, புருட
தத்துவம் சித்துடனே கூடி
அறிச்தும், அசித்துடனே கூடி அறியா
மலும் சார்க்கசன்
வண்ணமாய்
நிற்றலாற்
சித்தசித்து எனப்படும்.
ஏனைய

இனை

முப்பதும்

அசித்து எனப்படும்,

5. வரியார்பன்னக மண்டசங்கனவு படர்லகை:- பன்னக உவமை
உடல் வேறுபாட்மிக்கும, அண்டச உவமை சுவா்க்கம்முகலிய இட வேறு
பாட்டுக்கும். கனா ௨வமை
சரீ£ வேறுபாட்டால்
அறிவ வேறுபடுதந்
கும் கொள்ளப்பட்டன,
பாம்பு மூன்னையசோலை விட்டுப் புதிகாக ஒரு
தேரலினைப்பற்றிப் போவதுபோல
சரீ ரத்தைப் பற்றிச

களுக்கேற்றபடி

செல்லும,

உயிர் தூலசரிரக்தை
அவ்வாறு

சுவர்க்க கரகங்களில்

சென்று

விட்டுச் சூக்கும

நல்வினை

அவற்றின் பயனை

தீவினை

அனுபவிக்கும்.

மூட்டையாகிய முன பயின் ற இடத்தினை விட்டு மரக்கொம்புகளில் விக்
கும் பறவைகள்போல, உயிரும் தாலஉடம்பாகய முன் பயின் ற இடத்தை
விட்செ சுவர்க்க ஈரகங்களிற் பூசசார பூகவுடம்புகளுடன் வசிக்கும், ஈன
விலேகெரிர்தது

கனவிலே தெரியாத துபோல, தாலசேசக்சோடுசெய்த
காரியங்களை ௪ சூக்கும கேகத்தில் உயிர்கள் அறியாதிருக்கும்,
0.

கலாதிரிலைட
லிய குக்குமமாக்

கலையாது கதீதுவங்கள்

முப்பதும்

கன்னுருவினணைர்து......!

கூடியது

சுக்கும

தேகம்,

அவை

பூதம் ஐந்து, கன்மாத்திரை ஐந்து, ஞானேட் துரியங்கள் ஐந்து, கன்
மேக்திரியங்கள் ஐது, அச்தச்காணம் மூன்று, குணம் ஒன்று, பிரஇருஇ
ஒன்று,

கலையாதிகள்

ஐர்து.

இலை

எட்டு

வர்க்கமும்

சேர்ந்தது

புரியட்டகம் எனப்பெயர்பெறும. இவை எட்டு வர்க்கமும், சன்மாத்
திரை ஐந்தும் மனம் புக்தி அகங்காரம் மூன்றுங் கூடிய
எட்டினுள்
அடங்கு மாதலாற், பின்னைய எட்டும் புரியட்டகம் என் றுஞ் சொல்லப்
படும். ச. ௪. 2. 50,064.
இச சூக்கும தேகம்

மோட்சபரியக்தம

இருத்தலின், “சூக்குமமார் சன்னுருவில்''
7. பயனருச்தி யரனருளாற்
தேகத்தை விட்டவுடன்
சூக்கும

தூலதேகத்தை எடுக்கும்,
13

அது

ஆன்மாவை

விட்டு

நீங்கா

என்றார்,

ஐரையினிடைவரும்:-- உயிர் தால
தேகத்தோடு
சென்று, வேறொரு

புண்ணிய

பாவங்களுக்குத்

தக்கபடி
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போதுவதிகாரம்.

சுவர்க்கம் நரகம் பூமி என்னும் இடங்களிலுண்டாம.
அதனால் தூல
சரீரம் பூதபரிணாமம், பூதசாரம்,
பூதம் என மூவகைப்படும். பூமியில்
வருவது

பூதபரிணாமம,

௮து பூதசாரம்,

நரகத்தில் வருவது

பூதம்.

சுவர்க்கத்தில் வரு

இர்த மூன்றும் பஞ்சபூத மயமான

உயிர் பூமியிலிருந்து

நல்வினை

உடம்புகளேயரம்.

நிவினைகளைச செய்யும்,

அவ்விரு

வினையுள்,
புண்ணிய
கன்மம்
பரிபாகமாயின்,
அவ்வினையின்
பயனைச் சுவர்க்கத்திம் சென்று அனுபவிக்கும்,
பாவகன்மம் பரிபாக

மாயின், அவ்விணையின் பயனை நரகத்திற்சென்று அனுபவிக்கும், புண்
ணிய பாவமிரண்டும் ஏற்றக்குைவாகப் பரிபாகமாயின், இவை இரண்
டின் பயனையும் பூமியிலே அனுபவிக்கும்படி தூலதேகத்தை எடுக்கும்,

போமிப்பு.

சுத்த தத்துவம்

ஐந்து.

சுத்தாசுத்த

தத்துவம் ஏழு,

அருத்த தத்துவம் இருபச்துகானகு,
அகத் சத்துவம முப்பத்தாறாம,
அன்மா இக் சுத்துவங்ளோடு கூடி மய௰ூப் பெருக்துன்பத்தை அனு
பவிக்கும். தாலசரீரம் அழியுங்காலத்துக்
கலை முதலிய
தத்துவங்

களாலாதிய சூக்கும சரீரத்சோடு சென்று சுவர்க்கம் நரகம் முதலிய
இடங்களிற பூகசாரம் பூசம் முமலிய உடம்புகளை எடுத்து, நல்வினை
திவினைப்பயன்களை அனுபலித்து, மறுபடியும் இப்பூமியில் வசத பூத
பரிணாமமாஇய

தலவடம்பை

எடுக்கும்.

ட்ட யோ னிபேக ம்.
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அைநம் அவரு முறப்ச்சஞ் சராயுசங்க

ஊற்றமிகு

தாவரங்கள்

பத்கதொன்ப

ணான் இன்

சென்று

மூர்வபஇ னைக்தமரர் பதினொன்றே லெலா
0)

xd
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ச

மாற்றமும் ருறைவன மற பறவைகணாற் கால்
பதுமா
மன்னியிடும் பப்பதீது மாதுடரொன
வேற்றியொரு

தொகையாக

ன்
்
யெண்பகது

ம்
சான்குநா

வியம்புவர்க

ற்
முயிரமென்

னவியோனி

பன்
நெடுத்தே,

(பதவுரை.)
அண்டசங்கள் சுவேதசங்கள் பாரில் துதைந் தவரும்
உற்பிசசம் சராயுசங்கள் நான்கின் தோறறியிம-அப்படிப் பிறக்கும்
பொழுது

அண்டசங்கள்

சுவேதசங்கள்

பூமியிலே கெருங்கெவருஇன்ற

உற்பிசசம் சராயுசங்கள் என்னும் நான்கிலுர் கோற்றியிடும் எழுவகைப்
பிறப்புக்களில்,-— ஊற்றம் மிகு தாவரங்கள்
பத்தொன்பது என்றும்
நிலைபேறு மிக்க தாவரங்கள் பத்தொன்பது நூறாயிர பேதமென்றும்,--

அவத்தையிலக்கணம்.
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ஊர்வப
தினைந் த-ஊர்வன பதினைந்து நூராயிர பேதமென்
றும் அமரர்
பதினொன்் றோடு-தேவர்கள் பதினொரு நூருயிர பேதம்என்
றும்— உலவா
மால்தரும் கீர் உறைவன
நற்பறவைகள்
சாற்காலி பப்பத்து மன்னி
யிடம் குறையாத விருப்பத்தைத் தருநின்ற நீரில் வாழ்வன ஈல்ல பற
வைகள்
காற்கால்
மிருகங்கள்
ஒவ்வொன்று
பத்துநூறாயிர பேத
மென்றும் பொருந்தியிடும்,--மாநுடர் ஒன்பதும் ௮--இவற்றுடன் மாநு
டயோனி
ஒன்பதுரறாருபிர
பேசமுமாக-— எற்றி ஒருதொசையரக
யோனி எண்பத்துரான்குநாறாயிரம்
என்று எடுத்து இயம்புவர்கள் கூட்டி ஒருகொகசையாக யோனிபேதம் எண்பத்துசான்குநாராயிர பேத
மென்று எடுத்துச் சொல்லுவர் பெரியோர்,

தறிப்பு.
1.
அண்டசம்-முட்டையிற்
ரோன்றுவன.
அவை
அரவு, தவளை, முதலை, ஆமை, அரணை, உடும்பு, மீன், ஐஇ, பறவை,
பல்லி, இப்பி முதலியன.
அண்டம்- முட்டை; ௪ம-பிறந்க
து.
2. சுவேதசம்-வேர்வையிலே தோன்றுவன.
வீட்டில், பேன் முதலியன.
சுவேதம்-வேர்வை,

அவை

இருமி, டம,

3. உற்பிசசம்-வித்து வேர் முதலியலைகளிலே
தோன்றுவன,
அவை மாம், பூண்டு, கொடி முதலியன. உத்பித்-மேற்பிளர் துதோன
வது.
4. சரரயுசம்-கருப்பையிலே தோன்றுவன, அலை நாற்கால் மிரு
கங்கள், மானுடர், தேவர் முதலியோர். சராயு-கருப்பாசயப்பை'
௦. யோணி-- வடிவம், தேகம்,
0.

மாநுடரொன்பதும்

விகாரமாதி ஆ என

ஆ-

அக

என்னும்

செயவெனெச்சம்

நின்றது.

பேமிப்பு.
அண்டசம் சவேமசம் உற்பிச்சம் சராயுசம் என்னும்
நால்வகைத் தோற்றங்களையுடைய எழுவகைப் பிறப்புக்களிலே தாவரய்
கள் பத்தொன்பது தூரறாயிர பேதமாம்; ஊர்வன
பதினைந்து நூறாயிரம்;
தேவர்கள் பதினொரு தூருயிரம்; நீர்வாழ்வன பறவை மிருகம் என்பன
ஒவ்வொன்றும் பத்துப் பத்து நூறாயிரம்; மானுடர் ஒன்பது நூறாயிரம்.
இங்ஙனமே யோனிபேதம் எண்பத்துசான்கு நூறாயிரமாம்,

8. சுத்தாவத்தை.
1. இருவினையொப்பும்

48.

இனையபல

சத்திநிபாதமும்.

பிறவிகளி னிறந்துபிறர் தருளா

லிருவினை ஃள

புய்க்தருற்து மிதுசசல

மகலா
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முன மருவு மிருபயனு மொருகாலத்
முர்துநுக ரு்துபய

தருந்த

னந்தமுற

வநத

வினையுமெதிர் வினையுமுடி. வினையுதவு பயனா
னேராக

நேராகன் மேவு

கான்முற்

சினமருவு திரா தாயி கருணை யாகித்
இருந்தியசச் திமிபா தந் திசமு மன்றே.
(பவுரை.)
அருளால் இனைய பல பிறவிகளின் இறந்து பிறந்து
இருவினைகள் புரிக்து அருக்தும்இதுசகலம்-பரமூவனது திருவருளால்
இப்படிப்பட்ட

பலபிறவிகளிலே

பிறந்திறர்து

நல்வினை தீவினைகளைச

செய்து இன்பத் துன்பங்களை அனுபவிக துவரும் இந்நிலை சகலாவுத்
தையாம்.--அகலா முனம் மருவும் இருபயனும-அனுபவித்துத் தொலை
யாது முற்பிறவிகளிற்
பொருந்திய
சஞ்சிதவினையின் பயனாயெ இன்
பத்துன்பங்களும;,-ஒருகாலத்து
அருந்த- அதனோடு
ஒரேகாலத்தில்
அருந்தத்தக்கதாக-முந்து நுகரும் து பயன் அந்தம் உ௱ வந்த வினையும்
முற்பிறவிகளில் அனுபவிக்கும் பிரார்த்தப்பயன் அனுபவித் தொழியும

பொழுது
மிய

வந்தேறி

வினையும்

பயனால்,--கேராக

இருவினையொப்பு
கருணையா

விளைந்த

எஞ்சிசவீனையும்.-௪ இர்வினையும்--ஆகா

முடிவினை

உதவபயனால்-சிவபுண்ணியம்

நேராதல் மேவும் கால்-சமத

வரும்பொமுது.-மூன்சினம்

இ- இதற்குமுன்

ஆன்மாக்களை

கோபத்தைப் பொருந்திகின்ற திரோதான
யாய் மாறிநிற்க- திருந்திய சத்திர்பாதம
பாதம் விளங்கும்,
தறிப்பு.--1.

துவத்தை

இனையபல

ஃருகின்ற

அடை

கலாஇய

மருவு

தரோதாயி

ஈடேற்றுதற்

பொருட்டுக்

சத்தியானது
அப்று.
இகமழும்-தீவிரகா சத்க்திஙி

பிறவிகளின்......... இதுசகலம்:--கால்

வகைத் தோற்றமும் எழுவகைப் பிரப்பும் எண்பத்துநான்கு நாரளுயிர
யோனிபேதமுமான
பிறவிகளிலே அன் மாக்கள் பிறந்திறர்
த, மேலும்
மேலும் நல்வினை தீவினைகளைச பகன்
இன்பத்துன்பங்களை அனுப
வித்து வரும் நிலை காரணசகலமாம்.
2. அகலாமுனமருவு . மிருபயனும்:-பலபிரவிகளில்
அனுபவித்
' தொழியாது எஞ்சிகின்ற
சஞ்சிதலினையின்
பயனாகிய இன்பத் துன்
பங்கள், அஃதாவது பிராரத்தம்,
௦. முந்து நுகருந்து பயன் அந்தமுற வந் தவினை: து தவி:
நுகருர்து- நுகரும். உர்து-செய்யும் என்னும் வாய்பாட்டுப் பெயரெச்சத்

தினிறுதி நின்ற உம் விகுதியின் ஒரு திரிபு

அவத்தையிலக்கணம்.
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4. முடிவினையுதவு பயனால் நேராக நேராதல் மேவுங்கால்:-நல்
வினை சீவினைகளிலும் (அசாமியம்), அவற்றின் விளைவாகிய புண்ணிய
பாவங்களிலும் (சஞ்சிசம்), இவற்றின் பயனாகிய இன்பத் துன்பங்களி

லம் (பிராரத்தம்), ஒன்றில் விருப்பும் ஒன்றில் வெறுப்பு மின்றி, ஆன்ம
அறிவின்கண் ஒப்ப வெறுப்பு நிகழ்சல் இநவினையேோப்பு எனப்படும்.
இவ்விருவினையொப்பு சரியை இரியாயோக வெ புண்ணியங்களால் ஒரு
வதால் “முடிவீனையுதவு பயன்'' என்றார். மூடிவினை-கன்மங்களுக்கு
முடிவினைத் தரும் சரியை இரியாயோகங்களாஇிய இவபுண்ணீயங்கள்.

5. மூர்சனெமருவு
பாதம் திகழும்:-சஞ்சித

திரோதாயி
கருணையாகித் திருந்திய சத்திகி
வீனைப்பயனையும் பிராரத்தப் பயனையும் ஒரு
அனுபவித்துத் தொலைக்கும்படி அக்கன் மங்கள் ஒத்தவிடத்

பிறப்பிலே
தலே, திவிரதர
தல்.

சத்திநிபாதம்

சத்தி-சிவசத்து;

உண்டாம்,

நி-உபசர்க்கம்;

சத்திநிபாதம்-சிவாத்தி பதி
பாதம்-பதிதல்.

இருவினையொப்பு வருங்காலம் மலபரிபாக:
காலமாதலால், இவ்
விருவினை யொப்பன்றி மலபரிபாகமும்
சத்திமிபொகத்திற்குக் காரண
மாம், மலபரிபாகமாவது
அணவமலத்தினது சத்தி ஆன்ம அறிவை
மயக்க இயலாது வலிகுன்றிகிற்கும் அவதரம், மலம்-அணவுமலம்; பரிஉபசர்க்கம்; பாகம்- திரிவு, பக்குவம்,

ஆணவமலம் பக்குவமாகும் பொருட்டு அதற்கு அனுகூலமாய்ரின்று
ஈடத்திய திரோதான சக்தி, அம்மலம் பரிபாக மெய்தியபொழுது, அக்
கருணை மறமாகிய செய்கை மாறிக் கருணையெனப்படும் பராசத்திரூப
ுமயாய் ஆன்மாக்களிற் பதிதலால் “மு. சசின மருவு திரோதாயி கருணை
யாக''
எனரார்.
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hy

ப

சத்திரீபாதம்,

மந்ததரம்

மந்தம்

தீவிரம் தீவிரதரம் என

நான்கு

வகை, அவற்றுள், மர்ததர சத்திகிபாகமுடையோர்சமயூக்கை பெற்றுப்
புறத்தொழில்
மாத்திரையானே சிவபெருமானுடைய
உருவத்திருமே
னியை கோச
வழிபடுதலாகிய சரியை நெறியிலே தலைப்படுவர். மந்த
சத்திகிபாதமுடையோர் இச சரியையின்
முற்றுதலாலே மந்த சத்திநி
பாதமுண்டாய், விசேட திச்கைபெற்றுப் புறத்தொழில் அகத்தொழில்
மாத்இரையானேசிவபெருமானுடையஅருவருவத்திருமேனியை நோக்கி
வழிபதெலாதிய நரியை நெறியிலே
தலைப்படுவர். நிவீர சத்திநிபாத
முடையோர் இக்கிரியையின் முறறுதலாலே தீவிர சத்திகிபாதமுணா
டாய், அகத்தொழில் மாத்தியையானே
சிவபெருமானுடைய அருவத்
திருமேனியை கோக்கி வழிபடும்
யோககெறியிலே தலைப்படுவர். இம்

- மூன்றின் முற்றுதலாலே இருவினையொப்பு
தர சச்திரிபாச முண்டாகும், இச்£விரதர

மலபரிபாகம் பிறந்து தீவிர
சத்திகிபாதமே
இங்கே
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கூறப்பட்ட சத்திநிபாதமாம். முத்தியடைதற்குச் சிறந்த காகையால்,
இருச்திய சத்திரிபாதம்” என்றார். இத் தீவிரதர சத்திறிபா தமும் ஆன்
மாக்களின் பக்குவ வேறுபாட்டால் .மந்ததரம் மந்தம்
இவிரம் தீவிர
தீரம் என நான்காம்.
(பார், செ. 40),
பொழிப்பு
பல பிறவிகளிலே பிறந்திறர்து
ஈல்வினை தீவினை
களைச் செய்து இன்பத்துன்பங்களை
அனுபவித்து வரும் நிலை சகலா
வத்கையாம.
பிராரத்தப் பயனாகிய இன்பத் துன்பம்க ளிலும், சஞ்சித வினையா நிய
புண்ணிய பாவங்களிலும்,
அகரமியமாதிய
நல்வினை இவினைகளிலும்,
விருப்பு வெறுப்பின்
றிப் பிராரத்தப் பயனையும் சஞ்சிதவினைப் பயனையும்
ஒரு செனனச்திலே
அருர்கத்தக்கதாக
வரும் காலத்திற் தவிரதர
சத்திமிபாத முண்டாம்,

0. சத்திரிபாத வகையும். தீவிரதர பக்குவர் அடையும்பேறும்.
49.

நாடியசத்

திநிபாத

நாலு

நண் ணும்வகை
கூடுமவர்

ஞான

பாதங்

தமக்குணாவா ப் நின் ற ஞானக்

கூத்தனொரு
நீடியகே

பாத

யெண்ணரிய

மூர்த்திகொடு குறுகி மோக

வலசகல

நி அத்திமல
கேடி வக?

பு

வாறு

[ற கத்து] நிலையார்

அழும், சரியை

கேண்பை!। (ப! Oi

லி| ௦0) ௦01

கிரியா

சு சதம்

யோகக்

| ௦02 ர்ககதக

[அ 7

க்கு

1,118 (0 கறல

(பதவுரை.)
நாடிய சத்திநிபாதம் மஈண்ணுமவகை நாலுபாதம்முன்னே ஆராயப்பட்ட சத்திநிபாதம் பொருந்தும் முறை மலபரிபாகத்
அக்கேற்ப மந்ததரம் மந்தம் தீவிரம் தீவிரதரம் என
நான்குவிதமா
யிருக்கும், --எண்ணரிய ஞானபாதம் கூடும் அவர்தமக்கு-நினை
த்த ற்கரிய
தீவிரதர சத்திக்பொதம்
பொருக்து
மவர்களுக்கு.--உணர்வாய்
நின்ற
ஞானக் கூத்தன் ஒரு மூர்த்தி வட குறுகி-இதுவரையும் அறிவுக்கறி
வாய் நின்று உணர்த்திவர்த

ஞானக்கூத்தன்

ஒரு குருமூர்த்தி

வடிவங்

கொண்டு எழுக்கருளிவஈது,-- மோகம் நீடிய சேவலசகலம் நிகழாவாறு
நிறுத்தி
மலம்
அறுக்கும்
-- மயக்கம்
மிகுந்த
கேவலாவத்தையும்

விகற்பத்கையுடைய

சகலாவச்தையும்

உண்டாகாதபடி

அருளில்

நிறுத்தி மலங்களைப் போக்குவன
-— இது நிலை ஆர் சுத்தம்
- இது
நிலைபெற்ற சுத்தாவத்தையாம்,--கேடு
இல் புகழ்
தரும் சரியை
இரியாயோகக் கேண்மையரேல்-கேடில்லாத புகமைச்தருஇன்ற சரியை

அவத்தையிலக்கணம்.
இரியாயோக
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சம்பந்த முள்ளவர்களாயின்,--இவை

உணர்த்தக் இளக்கும்

நூல்-மர்ததரம் முதலிய இந்நான்கு பாதங்களின்
அவர்களுக்கு அறிவிக்கச சொல்லும் ஆகமம்,

முறைமையையும்

துறிப்பு.
1, ஈாடிய சத்திரிபாசம் காலுபாதம் நண்ணுமவகை;மேற்செய்யுளிற் கூறிய இருவீனையொப்பில் உண்டாகும் சத்திநிபாதம்
பக்குவத்துக் கேற்றபடி மந்ததரம் மந்தம் தீவிரம் £விரகரம் என நானகு
வகையா பிருக்கும். ஞானாசாரியர்
கூறும் உபதேசமொழிகள் ஒருபிர
காரமாயிருப்பினும், பக்குவத்துக்கேற்ப ஞானம் ஏறுவதன்றி ஒருபடித்
தாய் எறாதாகையால்,
*'௪க்திரிபாதம் கண்ணும்வகை'' என்றார். (பார்,
செய். 08. குறிப்பு.)
சத்திரியாச வேறுபாட்டுக்குக் காரணம் மல்பரி
பாகமாம.

2: மோகநீடிய கேவலசகலம்:-இங்கே கேவல சகலம். என்றது
பிறப்பிறப்புகளூக்குக்
காரணமான கேவல சகலங்களை. மயக்கமாய் வந்
Cr டன்பந்த்
தடுப்பது கேவலம், விகற்பமாய் வரக்தடுப்பது
சகலம்,
தானல்லாத
தேகத்தைக் தானென்றும், தனதல்லாத போகத்தை
சனதென்றும்
கருதப் பண்ணுவ மயக்கம், அத்தேகபோகங்களில் விருப்பும் வெறுப்
பும் வரசசெய்வது
விகற்பம்.
களும், இவ்விருவினைகளாற்

பிறப்பிறப்புக்களுக்குக்
கேவல சகலய்களாம்,
3.

மலமறுக்கும்:-முமமலங

சொல்லப்பட்ட

சீடனது

விருப்பு வெறுப்புக்களால்
இருவினை
பி௱ப்பிறப்பும்
விடாதுவரும்.
ஆகவே,
காரணமாயுள்ளன மயச்சமும். விகற்பமுமாதிய
களும்

திருரோக்கு முதலிய

இயல்புக்கேற்பத்

தக்கையால்

எழுவகைக்

தணிச்சனியாயுஞ்

நீங்கும்.

முன்னே

தீச்கைகள் (செய், 8.)

சேர்த்துஞ்

செய்யப்

படும்,

4. நிலையார் சுத்தம்:-சுத்தாவத்தையானது சீவன்முத்தி பரமுத்தி
பேத
த தினாலே, சீவன் மத்தி சுத்தாவத்தை என்றும பாரழத்தி சுத்தா
வத்தை என்றும் இருவகைப்படும். இங்கே கூறப்பட்டது பரமுத்தி சுத்
தாவத்கையாம். இது காரண சுத்தம்.
5, சரியை திரியா யோகக்
கேண்மையர:-சரியை இரியாயோக
நெறிகளில் நின்று முதிர்ச்சி பெற்றவர்.

போமிப்பு,
சத்திநிபாதம் பொருந்தும்
முறை
பக்குவத்துக்
கேற்ப மந்தீதரம் மந்தம் தீவிரம் தீவிரதரம் எனகான்குவிதம். அவற்றுள்,
தீவிரதர பக்குவர்க்குப் பரமசிவன் குருமூர்த்தியாய் எழுந்தருளி வந்து
கேவல சகலங்கள் நிகழாதபடி நிறுத்தி மலத்தை நீக்கி யருளுவர். இது
சுத்தாவத்தையாம். சரியை கிரியா
யோகல்களைச செய்து புண்ணியப்
பேறடைந்தேரரே இர் நான்கு சத்திரிபாதத்துக்கும் உரியவராவர்,

போதுவதிகாரம்.

-
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50.

ப

முக்தி.

உண்மை

அரிவையரின் புறுமுத்தி கட்த மைக்து
மறுமுத்தி திரிகுணமு மடங்கு மத்தி
விரவுவினை

கெடுமுத்தி

விக்கிரக
பரவுமுயி॥

மலையோ

முத்தி

நித்த மதி தி விவக

முத்தி

கெயிமுத தி சிக்கி முகத் தி

பாடாண

(முத் தியிவை

திரிமலமு மகலவுயி

பழிச்

முத்தி

ரருள் சர் முத்தி

இிகழ்முத்தி மிகமுத்திக் இறக்க தாமே.
(பதவுரை,

அரிவையர்

இன்பு

உறும்

முக்தி-மகளிரின்பத்

கை அனுபவிப்பதே முத்தி என்னும் உலோகாயகன் முதக்தியும்-கந்தம்
ஐந்தும் அறும் முத் இ-உருவமாதி ஐந்து கக்சம்களும் அறுவதே முத்தி
என்னும்
(பெளக்தரிற்) செளத்திரார்திகன் முத தியும;-— திரிகுணமும்
அடங்கும் முத தி-ஹூவகைக

குணயங்கனரம்

அடங்குவகே

முக தி என்னும்

(அருகதரில்) ரிகண்டலாதி முத்தியும், விரவு வினை கெடும் முத்தி
பொருர்திய கன்மங் கெவெகே முத்தி என்னும் பிரபாகரன் முத்தியும்
மலம்பேரம் முத்தி-ஆணவமலங் கெடுவசேமுத்கிஎன்னும் பேதவாதிகள்
முத் தியும்,--விக்க்ரகம்
ரித்தம்
முத்தி-சரிரம் நித்தியமாயிருப்பதே
முக் தின்னும் உருவசிவெசமனா திக ள்முத்தியும்,-விவேகம்முச்இ-பிரஇருஇ
யையும் புருடனையும் விலேடிக்தறிலகே முத்தி என்னும் சாங்இயன் முத்
தியும்,-— பரவும் உயிர்கெடும் முத் நி-வியாபித திருக்கின் உ ஆன்மாக் கெடு
வதே முத்தி என்னும் பாற்கரியன் முத்தியும், சித்தி முத்தி- அட்ட
சித்திகளே முத்தி என்னும் சித்தர் முத்தியும், -பாடாணம் முத்தி
உயிர் கல்லுப்போற்
இடப்பதே முத்தி என்னும் பாடாணவாதி
முத்

தியும--இலை-ஆகிய
யுடைய

இவை

பசக்தும்,--பழிசேர் முத்திடகுற்றத்தை

.முக்திகளாம,-—-திரிமலமும்

அகல

உயிர

அருள் சேர் முத்தி

திகழ் மூத்தி-மும்மலமும் விட்டு நீங்க ஆன்மா
சிவத்தினது திருவரு
ளைச் சேர்கின்ற முத்தியே
நிலைபெற்று விளங்கும் முத்தியாம்,--இது

முக்தித் திறத்தகாம்-இதுவே முத்திசளுட் சிறந்ததாம்.
குறிப்பு, 1. அரிவையரின் புறு முத்திி-உலோகாயதர், கடவுள்
அன்மா கன்மம் என்பன
இல்லை;
இம்மையில்
மங்கையரைக்
கூடி
இன்பம் அநுபவித்தலே முத்தி என்பர்.
2. கந்தமைந்துமறு முத்தி:-—பெளத்தரிற்செளத்திராந்திகர், பஞ்ச
கந்தங்களூம அழிவகே
முத்தி என்பர், பஞ்சகச்தங்களாவன :--உருவம்

௮வத்தையிலக்கணம்.
் வேதனை

குறிப்பு பாவனை

105

விஞ்ஞானம் என்னும் ஐர்துமாம்,

கந்தம்.

கூட்டம், பார். செ. 99. குறிப்புரை,
3. திரிகுணமடங்கு முத்தி;
அருகதரில் (சமணரில்) கிசண்ட
வாதிகள், ஞானாவாணீயம் முதலிய எட்டும் பசிமுதலிய பதினெட்டும்
கந்தம் முதலிய ஆறும் ஆகிய மூவகைத் இக்குணங்களையும் உடலை வருக்
தல் முதலியவற்றால் அடக்கினால், முத்தி கூடும் என்பர்,
ஞானாவரணீயம் முதலிய எட்டுமாவன :-ஞானாவரணீயம்,
தரிசனா
வரணீயம், வேதமீயம், மோகநீயம், ஆயுஷ்யம, சாமம், கோத்திரம், அந்த
மாயம் என்பன.
பசிமுதலிய பதினெட்டாவன:---ப௫ித்தல், தாகம், பயம், டன்
உவகை, மோகம், சிந்தனை, பழித்தல், ரோய், நித்தல், வேர்வை, கேதம்
மதம், வேண்டல், அதிசயிக்கல், புசிப்பு, பிறப்பு, உறக்கம் என்பன.
கந்தம் முதலிய அருவன :-கந்தம், ரசம், ரூபம், பரிசம், சத்தம், பரி
ணாமம் என்பன,
(பார். சி. ௪. பாபக், நிகண்டவாதி; 9, சி. சுபக்.

சூ.8.

செ, 19)
கந்தம் முதலியவற்றை நீக்க, உழவு தொழில்

முதலிய அறுவகை
யையும், காமம் குரோதம் முதலிய அறுவகையையும் கொள்வாருமுளர்.
(பார், ௪, ௪, பாபக்,

நிகண்ட.

மறுப்பு)

I

4. விரவுவினை கெமிமுத்
தி: கன்மகாசத்தில் ஆன்மா
அறியும்
தொழிலின்
றிப் பாடாணம் போற் கிடப்பதே முத்தி என்பன் பிரபா
கரன். (பார். சி, ௪, பரபக். பிரபா.)

5, மலம்போ முத்தி,- இரத குளிகையாம் களிமபுகெடச் செம்பு
பொன்னா, விளங்குவது போலச்,
திருவருளால் ஆணவமலம் கெட,
ஆன்மா நித்திய சுத்தனாய் விளங்குவதே முத்தி என்பர் பேதவாதிகள்,
6.

விக்ரக

நித்தமுத்தி-உருலசிலசமலா
திகள் நித்திய

திப்பிய சரீ ரத்தைப் பெற்றிருச்கலே
இரகரித்தமுத்து''

என்பதற்குக்

கூறுதலும் பொருந்தும்.
காயம் இறவா
திரு தீதலே
7.

முக்தி என்பர்.

கருமயோகிகள்

கூறும்

முத்தி

அவா, அமிர்தபானம் முதலிய
முத்தி என்பர்.

விவேகமுத்தி:-பிரநிருதி

எல்லாப்

மாய் முக்குணங்களும சமத்துவப்பட்டு

ளது. புத்திமுசற் பிருதிவியீரான
னித றோன்றும் காரியம,

அன்றியும்,

பொருள்களுக்குக்,

தத்துவங்கள்

“விக்
என்று

காயூத்தியாற்

நின்ற அவதரமாய்

சத்துவம் இருபத்து

புருடன் இத்

மங்கள

காரண

அருவாயுள்

மூன்றும் இத
இருபத்து கான்

இற்கும் வேறாய், மத்தியிலும் பெக்தத்திலும்
ஒருசன்மையனாய்ச், சத்
தனாய்ச், சாமரையிலையில் நீர்போல
ஒன்றிலும் பற்றின்றி
ரிர்பன்,
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பொதுவதிகாரம்.

அசமாதியே புத தியைச௫ சார்க்க அவிசசை
பயெயத்தாறி பெத்தனான அப்
பருடனுக்கு இன்பத் துன்ப உணர்வு கோன்றும். பிரதிருதியையும் புரு
டனையும் பகுத் அணர।ுங்கால் அவிசசை நீங்கும். அதுவே முத்தி என்பா
சாங்யெர்.
பகுத்துணருதலாவத,
இன்பத்துன்பங்கள்
பிரதிருதிக்
குண்டு என்றும் புருடனுக்கில்லை என்றும் அறிதல்.
அன் றியும், விவேகமுத்தி என்பதற்கு

மாயாவாஇகள்

கூறும் முக்தி

என்று கூறுதலும் பொருர் தும், அவர்,
மின்மலமாயிருக்கும் ஆகாயம்
மேகத்தாலே மறைக்கப்பட்டிருத்தல் போல,
சுத்தமாயிருக்கும்
பிரம

மும் மாயாவுபாதிகளாலே மறைக்கப்பட்டு, இந்த உடலிலே சீவான்மா
என நிற்கும். அச்ச அகாயத்திலே தோன்றி அர்த மேகத்தை நீக்கும்
காற்றுப்போலச்,
சீலான்மாவிடத்திலே கோன்றி
மாயாவுபாதிகளை
மீக்கும் விவேகஞானமே முத்தி என்பர்.
6. பாவமுயிர் கெடுமூககி:--அன்மாவானது தனது இச்சா ஞானக்
இரியைகளோடு பிரமத்திற் சென்றழிந்து பிரமத்தினேடு
ஒன்றாவதே
மூத்து என்பா பாற்கரியர்.
9.

சித்திமுத்தி-சிக்தர்,

அணிமா

மகிமா இலதிமா கரிமா பிராப்தி

பிராகாமியம் ஈசத்துவம் வசித்துவம் என்னும்
என்பர்.

அட்டசித்திகளே

அணிமா வாவது, மிகச் சிறிய உயிர்சோறும்
சென்றிருக்குஞ் சிறுமையா தல்.

முத்தி

தான் பரமாணுவாய்ச்

மகிமா வாவது, பிருதிவிமுதற் சிவதத்துவம் ஈறாக உள்ள முப்பத்
தாறு தத்துவங்களின்
உள்ளும் புறமும் நிறைந்திருக்கும்
பெருமை
யாதல்,
|
இலகிமா வானது,
மேருமலையைப்
போலப்
யோகியை எடுித்சாலும இலகுவாயிருக்தல்.

பாரமாயிருக்கும்
ஆர

கரிமாலாவ௫,
அணுவைப்போல்
இலகுவாயிருக்கும்
எடுத்தாலும் மேருமலையைப் போலப் பரரமாயிருத்தல்.

பிராப்தியாவது,
பாதாளத்தினின்றும்
லும், மீண்டும் பாதாளத்கை அடை சலுமாம்,

யோகியை

பிரமலோகத்
இற் புகுத

பிராகாமீய மாவது, பரகாயத்திற் பிரவேசித்தலும், |அகரயத்தில்'
இயங்குதலுந், தான் இச்சிக்த
போகம் அனைத்தையும்
தானிருக்கு
மிடத்தில் வருவிச்சலுமாம்,
சத்துவ மாவது, முத்தொழில்களையுர் தன் இச்சைப்படி செய்து,

சூரியன் முதலிய கிரகங்கள் தன் ஏவல் கேட்ப வாழ்தலாம்.

வசித்துவ மாவது,

இந்திராதி தேவர்களையும்

அசுரர்களையும் மனி

அவத்தையிலக்கணம்.
தர்களையும் பூதங்களையும்
இக்கொள்ளுதலாம்,

10.
டறிவுஞ்

மிருகங்களையும்
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தன்வசமாக்

பறவைகளையுக

திகள், சகசமலம் நீங்காது சுட்
பாடாணமுத்தி-பாடாணவா
சுகதுக்க அனுபவமுமற்று,

அன்மா

பாடாணம்

போற்

திடப்

பகே முத்தி என்பர்,

11.

பழிசேர்

முத்தி:- மேற்சொல்லப்பட்ட

முத்திகளெல்லாம்

முப்பத்காற கத்துவங்களுள் உட்பட்டவைகளா சலின், அவைகளெல்
லாம் தச துவகாசத்தில் அழிச்துபோவன.
ஆகையால், அலை பழிசேர்
முத்திகள் எனப்பட்டன.
12.

திரிமலமுமகல:-—முமமலய்
களும் அகல

குணங்கள் விட்டீங்க
ஆணவமலத்தின்

என்பது

என்பதாம்,
குணங்கள், விகற்பம் கற்பம் குரோதம்

அவற்றின்

மோகம்

கொலை அஞர் மதம்
ஈகை
என
எட்டுவகை என்றும், மோகம் மதம்
இராகம் கவலை தாபம் வாட்டம்
வீசித்நிரம என
எழுவகை
என்றும்,
அவித்தை அகங்காரம் அவா ஆசை கோபம் என ஐர்துவகை
என்றுஞ்

சொல்லப்படும், இவையெல்லாம்
காமம் வெகுளி மயக்கம்
மூன்றிலும் அடங்கும்.
i
மாயாமலத் தின் குணங்கள், அஞ்ஞானம் பொய் அயர்வு
பைசுந்நியம் மாற்சரியம பயம் என எழாம்,

என்னும

மோகம்

கன்மமலத்தின் குணங்கள், இருத்தல் திடத்தல் இருவினையியற்றல்
விடுத்தல் பரநிர்தை மேவல் என ஆரும்,

போமிப்பு. இம்மையில் அரிவையபோடு அனுபவிக்குஞ் சிற்றின்ப
போகமே முத்தி என்றும், பஞ்சகந்தங்களும் அறக்கெடுதலே
முத்தி
என்றும், முக்குணம்களும் அடங்குகலே முத்தி என்றும், கன்மங்கள்
அழிதலே முத்தி என்றும், ஆணவமலம் நீங்கப் பெறுதலே முத்தி என்
றும், சரீரம் நித்தியமாயிருப்பகே
முத்தி என்றும், பிரஇரு தியையும்
புருடனையும் விவலேடித்தறிதலாதிய விவேகஞானமே
முத்தி என்றும்
அன்மா கெடுதலே முத்தி என்றும், அட்டசித்திகளே முத்தி என்றும்,
ஆன்மா கல்லுப்போற்
கிடப்பதே முத்தி என்றும்
பலவகையாகச
சொல்லும் முத்திகளெல்லாம, குற்றத்தையுடைய முத் இிகளாம். ஆணவம்
கன்மம் மாயை என்னும் மும்மலங்களும் நீங்க, ஆன்மா சிவத் நினது திரு
வருளைக் கூடும் முத்தியே நிலைபெற்று விளங்கும் முத்தியாம். இதுவே
முத் திகளுட் சிறந் ததாம்.
பொதுவதிகாரம் முற்றுப்பெற்றது.
A

இ
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ணமைய

ஓ

திகா TLD.

இவ்வதிகாரத்தில் உணர்த்தப்பட் விஷயங்கள்.
51.

இங்வை பொது வியம்பு மென்பர்க ளிதன்மே லானமாத்
தங்கிய வஞ்ச வத்தை தன்னுண்மை யுணர்த்துக் தன்மை
பொங்கொளி ஞான வாய்மை யதன்பயன் புனித னாமம்
அங்கதி லணைக்தோர்

தன்மை

யறைகுவ

னருளி னாலே.

(பதவுரை)
இமல்கு இலை பொது இயம்பும் என்பர்கள் -இங்ப
னம் கூறப்பட்ட ஐம்பது செயயுள்களும் பதி பசு பாசங்களின் பொது
விலக்கணத்தைச் சொல்லும் என்பர் அறிவுடையோர்,
இதன்மேல்இதற்குமேல் உண்மை என்று
வகுக்கப்படும் ஐம்பது
செய்யுள்களி
னாலும்,-ஆன்மா (உண்மை)-ஆன் மவிலக்கணம்,-தங்கியஅஞ்சு அவததை
தன் உண்மை-அவ்வான்மாப்
பொரும்திய ஐர்தவத்தைகளின் இலக்
கணம்,-உணர்த்துக் தன்மை-ென் கலையாதி தத்துவங்களைக் கூட்டி
ஆன்மாவுக்கு அறிவை
உணர்த்தும் தன்மை--பொங்கு
ஒளி ஞான
வாய்மை-பேரொளியா யிருக்கும் சிவஞான த்தின் உண்மை
அதன
பயன் -அ௮௪ லெஞானத்தாலுண்டாகயெ
ஆன்மதரிசனம்
ஆனமசுத்தி
ஆன்மலாபம் என்னும் இலைகளின் இயல்பு, புனிதன் நாமம்-நின் மல
னுடைய
திருகாமமாதிய
ஐந்தெழுத்தின்
இயல்பு
- அங்கு
அதில்
அணைக்தோர் தன்மை-அம்தச் வெத்திலே அணைந்தலர்களின்
இயல்பு
என்னும்
இவற்றை
அருளினாலே
அறைகுவன்- அருள்வழி நின்று
கூறுவாம்,

தறிப்பு.--1.
பதி பசு பாசங்களின் இயல்பைச சிறப்புவகையாற்
கூறி, ஆன்மா பாசத்தினின று நீங்கி முத்தியாகிய நித்தியசுகம் எய்தும்
முறைமையைக்
கூறுதலால், இவ்வதிகாரம் உண்மையதிகாரம் எனப்
பட்டது.
உண்மை-பொதுவியல்புபோல
இடையே
தநீம்குதலின்
றி
எக்காலத்தும் ஒரு தன்மையாயுள்ளது, சிறப்பியல்பு.

2.

தங்கிய

அஞ்சவத்தைதன்

சுழுத்தி

துரியம்

துரியாதீதம்

னுண்மை:-சாக்கிரம்

என்னும்

சொப்பனம்

அவத்தைகளையின்றிச்

சகல

நிலையில் ஆன்மாவுக்குத் தங்குமிடம் வேறின்மையால், “தங்கிய வஞ்ச
வத்கை”' என்றார். சாக்இராவதக்தையிலிருக்கும்பொழுது அதனுள்ளே
தோன் றும் கருவிகள் மய்மாயும், சொப்பனானத்கையிலிருக்கும்பொழுத
அங்குத் தோன்றும்
கருவிகள்மயமாயும்,
இவ்வாறு
அவத்தைகள்
தோறும் அங்கங்குள்ள கருவிகளை” சார்க்துவரலால்,
அவத்தைகளே
அன்மாத் தங்குமிடமாயின,

2.

உணர்த்தும் தன்மை:-அணவமலத்தாலே

லப்பட்டுக் இடச்கும்

அன்மாவிர்குப்,

மறைப்புண்டு கேவ

பரமசிவன்

கலையாதி

களை மாயையினின்றுந் தோற்றுவித்து,
அதனாலே
சிறிது நீக்கி அறிவை உண்டாக்கும் முறைமை.
4.

ஞானவாய்மை:-

தத்துவங்

அணவமலத்தைச்

திருவருளின் முறைமை,

போமிப்பு.
பொதுவதிகாரத்திற் கூறிய ஐம்பது செய்யுள்களும்
பதி பசு பாசங்களின் பொ.ததுவியல்பைக் கூறினலாம். இனி,
அன்ம
விலக்கணம், ஐர்தவத்தைகளின் தன்மை, உணர்த்துக் தன்மை, ஞான
வாய்மை,
ஞான தஇன்பயன், ஐர்தெழுகச்துண்மை, அணைந்தோர் தன்
மை என்னும்

இலத்றை

அருள்வழிநின்று கூறுவாம்,

1. ஆன்மவிலக்கணம்.
1. ஆன்மா சகல கேவலப்பமெ இயல்பின
து. (52).
2. ஆன்மா அறிவிக்க அறியும் இயல்பினஅ, (53),
£. ஆன்மா அறிவுடைப்பொருள், (54),
0. ஆன்ம அறிவினாற் சுட்டி அறியப்பட்ட பொருளெல்லாம்

அசத்து, (55).
3. ஆன்மா சத்தையும்
0. மேலதனை

௮௪ த்தையும்அறியும் இயல்பினத, (56-57)

உவமை

4. அன்மா சார்்ததன

முகத்தால் விளக்கல்,

வண்ணமாய் அறியும்

1. ஆன்மா சகல கேவலப்படூம்
52.

(58).

இயல்பின
து, (59).

இயல்பினது.

செறிந்து முட்லுண் மன்னிச் சேர்புலன் வாயில் பற்றி
௮ றிந்த தி லமுந்து மொன்று மறிந்திடா தறியும் தன்மை

பிறிந்தடை யஞ்ச வத்தை பெருயெ மலக்காற் பேணி
உறுந்கனி யூத முண்மை யுயிர்க்கென வுணர்த்து மன்றே,
(பதவுரை).

செறிந்திமெ

உடலுள்

மன்னி-அன்மாவானது

கன்

மத்துக்கேடோகப் பொருக்தின தாலசரீரத்திலே
இலாடத்தானத்திலே
பொருக்இகின்று,--சேர்புலன் லாயில்ப ற்றி அறிக்துஅதில் அழுக் தும்கன்மத்துக் உடாகவரும் சத்தாதி விடயபோகங்களை
இந்திரியங்கள்
வழியாக அறிந்துபற்றி அவவிடயபோகன்களில் அழுந்தி அனுபவிக்கும்,
ஒன்றும் அறிர்திடாத-அம்ஙனம்
அனுபவிக்கும் தன்னையும் அனுப
விச்குமாறு செலுத்தி நிற்கும் திருவருளையும் அறியமாட்டா து,-.அறியும்
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உண்மையதிகாரம்.

தன்மை பிறிர்து அடை அஞ்சு அவத்தை-அவ்வாறு - அறியும் தன்மை
யினீங்ச வருநின் ற ஐந்தவத்தையைப் பெருகிய மலத்தால் பேணிமிகுத்த அணவமலத்தின் செயலாற் பொருந்தி-தனி அதிதம் உறும்துரியாதீத நிலையை
சனியே
உணர்த்தும்-இங்கனம்
சகல

அடையும் உண்மை
உயிர்க்கு என
இயல்
ஆன்மாவுக்கு
கேவலப்படுதல்

பென்று அகமங்கள் சொல்லும்.

தறிப்பு.
1, -செறிர்திடு முடலுண்
மன்னி......... ஒன்றுமறிர்
திடாது:-அன்மா அறிவுடைப்பொருளாயினும் செம்பிற் களிம்புபோல
ஆணவமலம் தன்னோடு உடனாய் மிற்றலால், தானாக
ஒன்றை அறிய
இயலாத தாயிற்று, அவ்வானமாவுக்கு
அறிவை விளக்கும்படி முதல்
வன் மாயாகாரியமாதிய உடம்பையும் கருவிகளையும் கொடுக்க, அது
உடம்பினின்று கருவிகள் வாயிலாக விடயங்களை அறிக் துபற்றி, அன்.
விடயபோகங்களை
அனுபவிக்கும்.
தனுகரணங்களைப்
பெரறாவிடின்
ஆன்மா ஒருவீடயத்தையும் அறியுமாறில்லையாம்,
அவ்வாறு அறிந்து
பர்றி அனுபவிக்கனும், அனுபவிக்கும் தன்னையும் தன்னைச செலுத்தி
நிர்கும் திரோதான சத்தியையும் உணரமாட்டா
து,
ஆன்மா

விடயங்களை

அறியும் முறை

63ம் செய்யுட்

குறிப்புரையிற

காண்க.

2. அறியும் தன்மை
பிறிந்து...... தணியதிதம்:-அன்மா
நாதம்
முஃல் பிருதிவியிறுதியாக
முப்பத்தாறு தத்துவங்களுடனும் தாத்த
விகங்களூடனும் கூடி இலாடச்கானத்தைப்
பொருர்தி விடயங்களை
அறிந்து அனுபவித்து நிற்கும் ௮வகரம்
சகலாவத்தை
எனப்படும்,
இங்ஙனம் அறியும் தன்மையை
விட்டு இலாடத்தாைத்திலிருஈத மே
நோக்கிச் சென்று முறையே சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி அரியம்
துரியாதீதம் என ஐந்து அவத்தைகளைப் பொருந்தி
மூலாதாரத்தை
அடையும். இங்கே கருவிகள் ஒன்றுயின்றி ஆன்மா மாத்திரம் இருக்கும்,
இலாடத்தானத்திலிருந்து
கீழ்சோக்கிச சென்று சாக்கிரம் முதலிய
ஐஈ தவத்தைப் படுதல், சகலத்திற் கேவலம் எனப்படும்,

அன்மா இலாடத்தானத்திற் சாக்இரொவத்தையுறும்பொழுது, சுத்த
தத்துவங்கள் ஜஐர்தும், புருடன் நீம்கலாகக் கலாதிகள் அறும், பூதங்கள்
ஐந் தும்தொழிர்படாது நிற்கும், அதலால், “அறியுக்தன்மை பிறிந்து”'.
என்றார்.
சாக்கிரம் முதலிய ஜந்தவத்தைகளிலுர்
விவரம்

தொழிற்பெ

கருவிகளின்

(0ம் செய்யுளிற் காண்க.

ஜந்தவத்கை
மலத்தாற் பேண்''

உறுதற்குக் காரணம் அணவமலமாதலால்
என்றார்...

பெருகிய

ஆன்மவிலக்கணம்.
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3. உண்மையுயிர்க்கு:- மேற்கூறியவாறு
சகல கேவலப்படூதல்
ஆன்மாவுக்க இயல்பு என்பது, உண்மை- இயல்பு.
சகல கேவல நிலைகள் ஆன்மாவின் பொ ுவியல்பு.

போமிப்பு.

ஆன்மாவானது

இச்தூலதேகத்தில்

இலாடத்

தானத்தைப் பொரும்தி நின்று கன்மத்துக் உடாகவரும் சத்தா திவிடய
போகங்களை இர் திரியங்கள் வாயிலாக
அறிந்துபற்றி
அவ்விடயபோ
கங்களை அனுபவிக்கும், அங்ஙனம் அனுபவிக்கும் சன்னையும் அனுப
விச்குமாறு செலுச்திரிறகுர்
இருவருளையும்
உணரமாட்டாது.
அவ்
வாறு அறியுக் தன்மையினிக்கிச சாக்கிரம் சொப்பனம் முதலிய ஜந்து
வதையை
ஆணவமலத்தின் செயலாம் பொருந்தி,
மூலாதாரதஇத
கருவிகளொன்றுமின்றிக்
கான்மாத்திரமாயிருக்கும்.
இவ்வாறு சகல
கேவலப்படுதல் அன்மாவக்கு இயல்பாம்,

2. ஆன்மா அறிவிக்க அறியும் இயல்புடையது.
98.

உருவுணர் விலாமை

யானு

மருவிநின் றறித லானு

மோரொரு

மனாதஇக

புலன்க

ளாக

டம்மின் மன்னித்

தருபய னுகர்த லானு முயிர்சட மாத லானும்
அருவினை யுடலு ளாவி ய றிவினா லறியு மன்றே
(பதவுரை).
உரு உணர்வு இலாமையானும்
- உடம்பே
அறியு
மெனில், அது அறிவில்லாத சடப்பொருளா யிருத்தலானும்,-—
ஓரொரு

புலன்களாக
மருவி கின்று அறிதலானும் - ஐம்பொறிகளே
அறியு
மெனின், அவை விடயங்களை நுகருமிடத்து ஒவ்வொரு
இந்திரியங்
கள் ஒவ்வொரு விடயங்களாகப் பொருகச்இகின்று அறிதலாலும்,--மனாதி
கள் தம்மின் மன்னிக் சருபயன் நுகர்தலானும்-மனம் முதலிய அந்தக்
கரணங்கள் அறியுமெனின் , அவையெல்லாம் சேர்க்து இக்திரியங்கள்
வாயிலாக வரும் விடயங்களைப் புசிக்கையாலும்-—உயிர் சட மாதலா

னும்-பிராணவாய
லும்_—அருவினை
வினைக்கீடாக

அறியுமெனின், அது
சடப்பொருளாயிருத்தலா
உடலுள் ஆவி அறிவினால்
அறியும்-நீங்குத ற்கரிய

எடுத்த தேகத்துள்

நிலைபெற்று

ஆன்மாவானது

சிவன்

அறிவிக்க அறியும்,
தறிப்பு.--1.
மேற்செய்யுளிற் கூறியவாறு சத்தாதி விடயங்களை
அறிவத, ஆன்மாவன்று, தேகம் இர்திரியம் முதலியன என்னும் மதத்
தவர் கொள்கைகளை மறுத்து, சிவன் அறிவிக்க அவ்வானமா விடயங்
களை அறியும் இயல்புடையதென்று கூறுகின்றார்.
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2. உருவுணர்விலாமையானும் : - தேகான்மவாதிகள் உடம்பே
விடயங்களை அறியுமென்பர். சொப்பனம் சுழுத்தி முதலிய அவத்தை
களிலும் பிணமானவிடத்தும் உடம்புக்கு உணர்சசியில்லா
த படியினாலே
உடம்பு சடப்பொருள் என்றும், அறியமாட்டாதென்றும், அவர் கொள்
கையை
மறுத்தவாறு.

3. ஒவ்வொரு
புலன்களாக
மருவிநின் றறிதலானும்:-இர் இரிய
ஆன்மலாஇகள் இர்திரியய்களே விடயங்களை அறியும் என்பர். இர்திரி
யங்கள் தனித் தனியாக ஒவ்வொரு
விடயங்களைப்
பற்றி அறியும்.
ஒன்று உணரும்போது ஒன்று உணராது.
ஜந்தும் ஓக்க உணரா.

ஒன்று அறிந்ததை ஒன்று அறியாது.
அதலால் இர்நிரியஙகள் அறியு
மென்பது
பொருந்தாது.
இவ்விக்திரியங்கள்
ஜஐந்தினாலும் விடமங்
களை அறிவது இவற்றின் வேருயுள்ள
ஆன்மா என்று அவர் கொள்
கையை மறுத்தவாறு,
செவி முதலிய
இக்இரியங்கள் ஐக்தும் ஆகாயம் முதலிய பஞ்ச
பூதங்களைப் பற்றுக்கோடாகக்கொண்டு விடயங்களை அறிதலால் “மருவி
நின்ஈறிகலானும்''
4.

என்றார்.

மனாதிகடம்யின்

மன்னிக்

தருபயனுகர்சலானும்:--அக்தக்கற

ணன்மவாஇகள்
அர்சக்கரணங்களே
அறியுமென்பர்.
அர்தக்கரணகு
களும் இர்திரியங்களைப்போல ஒன்றையொன்
றறியா து. சித்தம் மனத்
கை அறியாது. மனம் புத்தியை அறியாது. புக்தி அகங்காரத்தை அறி
யாது. இலை எல்லாஞ்சேர்க்து ஒருவிடயத்கை அறியும். ஆகையால்
அர்தக்கரணயங்களே அறியுமென்பது பொருந்தாது.
இவை நான் னை
யர் துணையாகச் கொண்டறிவது இவற்றின் வேறாயுள்ள ஆன்மா என்று
அவர் கொள்கையை மறுத்தவாறு.
ந,

உயிர்சட மாதலானும்:--பிராணான் மலா திகள் பிராணலாயுவே

அறியும் என்பர்.
சொப்பனம்
சுழுக்தி முதலிய
அவத்தைகளிலே
பிராணவாயு இன்பத்துன்ப
நுகர்ச்சியும் கொழிலுமின்றி
இயங்குத
லால், அது சடப்பொருளென்றும், அவ்வின்பத் துன்பங்களை நுகர்வது
இப்பிராணவாயுவுக்கு வேறாயுள்ள ஆன்மா என்றும் அவர் கொள்கையை

மறுத்தவாறு.
0. ஆவி அறிவினால் அறியும்:-தேகம இட்திரியம் அர்தக்கரணம்
பிராணவாயு என்னும் இவை எல்லாவற்றிற்கும் வேறாய்கின்று இவற்
றையும் விடயங்களையும் அறிவது
ஆன்மா. அவ்வான்மா சிவன் அறி
விக்க அறியும் இயல்புடையது.
|

போமிப்பு.
உடம்பு அறிவில்லாத
சடமாகையாலும்,
இரம்திரி
யங்கள் ஒவ்வொன்றாக ஓவ்வொரு விடயங்களை அறிதலாலும், அந்தக்

i
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கரணங்கள் எல்லாங்கூடி
ஒருவிடயத்கை அறிதலாலும்,
சடமாதலாலும்,
விடயங்களை
அறிவது ஆனமாலாம்,
சிவன் அறிவிக்க அறியும்,

பிராணவாயு
அ௮வ்லான்மா

0. ஆன்மா அறிவுடைப் பொருள்,
54. அ றிவெனில் வாயில் வேண்டாவன் றெணனிலவை

௮ நிவகை
அறிபவ

யுகவு மென்னி

ன றியுந் தன்மை

அறினில தாகு

(பதவுரை).

எவற்றையும்

[NF

ன

லசேசே சன
யருளுவ

செதனக்

அறிவு எனில்

னென்னி

தணித்த

வாயில்

தாமென்னை

மெல்லாம்
லான்மா

டானே.

வேண்டா-அன்மாத்

அறியுக் தன்மையுடையகெனில்

வதில்லை,--அ௮ன் ரெணில் அவைதாம்

மவைகா

இக்திரியங்கள்

என்னை-அண்மா

தானாக

வேண்டு

அறியுந்கன்மை

இல்லாதகெனில்.
அத்தன்மையுடைய அன்மாவுக்கு
இர்திரியங்கள்
எதன் பொருட்டு
அறிவை
உதவும் எனனில்-அவ்
விந்திரியங்கள்
ஆன்மாவுக்கு அறிவைக் கொடுக்குமென்னில்,--அலைதாம் அசேதனம்அவை சடமாசலால் அறிவைக் கொரடுக்கமாட்டா,-- எல்லாம் அறிபவன்
அறியும் தன்மை அருளு
என்னில்-எல்லாவற்றையும் அறிதஇன்ற
பரமசிவன் ஆன்மாவுக்கு அறியுர் தன்மையைக் கொடுப்பரென்னில்,ஆன்மா அறிவு இலதாகும்-ஆன்மா இயற்கையில்
அறிவில்லாத சடப்
பொருளாகவேண்டுிம்_—
ஈசன் அசேதனத்து
அளிக்திடானே
- பரம
சிவன் அறிவில்லாத சடப்பொருளுக்கு அறிவைக் கொடுக்கமாட்டார்,

துறிப்பு--1.
அறிவெணில்:--மேத்செய்யுளில்
ஆன்மா
அறிவி
னால் அறியுமென்று கூறியதற்கு, ஈசுவாவவிகாரவாதிகள் சிவசமவாத
சைவர் முதலியோர்,

கருத்தா
2.

அன்மாத

தானே

எவற்றையும்

அறியும்,

ஒரு

அறிவிக்க வேண்டியதில்லை என்பர்.
அன்றெனில்:-ரியாயவைசேடிகர் ஆன்மா அறிவுடைப்பொரு

சான்று என்று சொல்வர்,

3.

அறிவதையுசவும்:--சிவசங்கிராஈதலா
திகள்

இந்திரியங்கள்

அன் மாவுக்கு அறிவைச் கொடுக்குமென்பர்,

4.

அறிபவனறியுர் தன்மை

யருளுவன் :--பரிணாமவாதிகள் ஆன்

மாவுக்கு அறியுக்தன்மையைப் பரமசிவன் கொடுப்பர் என்பர்,
போமீப்பு.
ஆன்மாக் தானே
எவற்றையும்
அறியும் தன்மை
யுடையதெனில், அறிகருவிகளான ஞானேக்திரியங்கள் அத ற்கு வேண்
வெதில்லை. ஆன்மா அறியுர்தன்மை
இல்லாததெனில், அதற்கு அவ்
15

t
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விர்திரியங்களாற்
பயனில்லை.
அவ்விக் இரியங்களே
அன்மாவுக்கு
அறிலையுண்டாக்குமென்னில், அவை சடமாதலால் அறிவைக் கொடுக்க
மாட்டா.
இணி,
எல்லாம்
அறியவல்ல
சின்
அனமாவுக்கு
அறியச் தன்மையைக்
கொடுப்பரென்னில்,
அன்மா
இயற்கையில்
அறிவில்லாக சடப்பொருளாக
வேண்டும்.
சின் இயல்புக்கு மாறாக
அசேகனப் பொருளுக்குச் சேதனத் தன்மையைக் கொடுச்சமாட்டார்.
அதலால் அன்மா இயற்கையில் அறிவுடைப்போநளாம்.
4

0. ஆன்ம அறிவினார் சுட்டி அறியப்பட்ட பொருளெல்லாம் அசத்து,
99.

அறிவினா

லறிந்க யாவு மசத்தாத

லறிதி

யென்றும்

அறினிற லறியொணாதே லாவதொன் நின்மை தொன்மை
அறிவுதா னென்றை முந்தி யதுவது வாகக் காணும்

ிவுகா

அற் வகா

(பதவுரை.)
அன்ம

அழி

ணச்

ற

சத்து

அறிவினால்

ற்ற

அறிவினால்

அறிம்த

அறியப்பட்ட

து போவனவாம்

என

தறிளினுக்

சறிவனுக

சுட்டுப்

குறி

றியா

யாவும்

3

09) மக.

அசத்தாதல்

பொருளெல்லாம்

அறிதி
அசத்தாய்

அறிவாயாக
-- என்றும் அறிவினால்

ஒண்கேல்-எக்காலக்திலும்
ஆன்ம அறிவினாற்
பொருளாயின்.--அவது ஒன்று இன்மை-அசனால்

அறி

சிவம் அறியப்படாத
அகத்தக்கது ஒன்று.

மில்லையாம-கொன்மை
அறிவுதான் ஒன்றை மூர்கி அதுவதுவாகக்
காணும் அறிவுகாண்-பழமையாடிய அன்ம அறிலாவது ஒருவிடயத்தை
இர் இரியங்களாலே
முற்பட்டெ
பொருர்இ அதனதன்
வண்ணமாய்
நின்று சட்டி அறியும் அறிலாகும்,-அ௪த த-அல்லறிவாலறிந் க விடயமே

அசத்தாகும்

மற்றது அறிவினுக்கு அறிய

ஒணாது-சிவம்

ஆன்ம.

அறி

வினாற் சட்டி அறியப்படாத
து,

தறிப்பு-—!1. அறிவினாலறிக்ச யாவு மசத்து;-இங்கே அறிவு என்றது
சுட்டறிவு
இது
நிகழும் அறிலை.
ஆன்மாவில்
கருவிகள் வாயிலாக

என்றும்,

என்றும்,

பாசஞானம்

அளவலையறிவ

என்றும்,

கருவியறிவு

என்றுஞ் சொல்லப்படும்,

அசத்து

என்றது

காரியப்

பிரபஞ்சமாகிய

தனு கரண புவன

போகங்களை. இவை தோன்றியபொழுது உள்ளதுபோலக்கரணப்பட்டு,
அழிக்தபொழுது இல்லதாகக் காணப்படுதலால், நிலையில்லாத அசத்
தெனப்படும்,
2.

தொன்மை

அறிவு--ஆன் மாவின் இயற்கை

3. காணும் அறிவு-சுட்டி அறியும் அறிவு.

அறிவ,

ஆன்மவிலக்கணம்.
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4. மற்றதறிவினுக் கறியொணாது:--58ம் செய்யுளிற் கூறியவாறு
ஆன்மாவுக்கு அறிவித்தலைச் செய்யுஞ் சிவன், விடயங்களை அறிது
போலச், சுட்டி அறியப்படும் பொருளென.
ரையாயிகர் முதலியோர்
கூறுவர்.

அவர் கொள்கையை

பொருளெல்லாம்

மறுத்துச்

ஈட்டறிவினால்

அறியப்படும்

அசத்தாய் அழிக்து
போவன என்றார், அஃதாவது

பாச

நான பசுஞானங்களால் அறியப்படுவது அசத்து; சத்தாகிய சிவம் பாச
ஞான பசுஞானங்களால
அஆறியப்படாததாய்ப், பதிஞானம் ஒன் றினால்
அறியப்படும் பொருள் என்பது.

போமிப்பு.
சுட்டறிவினால் அறியப்பட்ட பொருள்களெல்லாம்
அசத்தாய் அழிந்து போவனவாம்,
ஆன்ம அறிவு கருவிகளோடு கூடி
அதனதன் வண்ணமாய் நின்று சுட்டி அறியும் விடயங்களே அசத்தாம்சிவம் ஆன்ம அறிவினால் அறியப்படாத
து.

3. ஆன்மா சத்தையும் அசத்தையும் அறியும் இயல்பினது.
96.

எவவறி வசத்த றிந்த தெனிலுயி
றியா நீசன்
அவ்வறி வறியா னல்ல தசேதன மறியா தாவி
செவ்விய கருவி கூடி ற் றெரிவுரு தருளிற் சேரா
அவ்விரு வகைய

கென்னிலொ

ளியிரு ளொருங்கு

மவ.

(பதவுபை.)
அசத்து அறிர்தது எவ்வறிவு எனில்-அந்த அசத்
தை ௮௪ த்சென் றறிச்சது எந்த அறிவு எனில்.--உயிர் அறியா
௮-- அறி
வித்தாலன்றி அறியமாட்டாத
உயிரானது தானாக
அசத்தை அசத்
தென்று அறியமாட்டா த,---ஈ௫ன் அவ்வறிவு அறியான்-முூற்றறிவுடைய
ஈசன் அதனைச் சுட்டி அறியான் அல்லது அசேதனம்
அறியாது
மற்றையதாகிய பாசம் சடமாதலால் அதுவும் அறியமாட்டாது.--அவி
செவ்வியகருவிகூடின் தெரிவுஉழுது-உயிரசிறந்த கருவிகளோடு கூடின்
அறியுமெனில் தானாக அறியமாட்டாத உயிரும் சடமாகிய கருவிகளுங்
கூடின அறியமாட்டா,அருளிற சேரா து-உயிர் அருளோடு கூடி அறியு
மெனில், பெத்தநிலையில் உயிர்அருளோடு பொருந்தாது. அகையால் அர்
நிலையில் உயிர் அறியமாட்டா ௫;-உலவிருவகையது என்னில்-அருளும்

கருவிகளுங் கூடி அ௮றியமெனில்,--உளி இருள் ஒருங்கு உரா-- ஒளியும்
இருளும்போல அவை இரண்டும் ஓரிடத்திற் கூடிரில்லா.
தறிப்பு.--1.
உயிரறியா
து: ஈசுவாவவிகாரவாதிகள்,
சிவசம
வாதசைவர், ஐக்கியவாத சைவர் முதலியோர், பிரபஞ்சம் சத்துப்
பொருளென்று, உயிர் அறியுமென்பர். மறுப்பு. அறிவித்தாலன்றி அறிய ,
மாட்டாத உயிர் தானாகப் பிரபஞ்ச ததைஅ௫த்கதென் று அறியமாட்டா
து.
*
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2, ஈசனவ்வறிவறியான்:- சிவொத்துவிதசைவர்
ஈசன் அறியும்
என்பர், மறுப்பு, சிவம் வியாபக அறிவாதலால் எவற்றினையும் ஒருங்கே
அறிக்து நிற்பதன்றி எகதேசமாய்ச் சுட்டி ஒன்றை அறியுமாறில்லை.
சுட்டி அறிதலாவது இது குடம், இது ஆடை என
நம்மனோர் சுட்டி
அறிதல்போல
முதல்வனும் பொருளைச் சுட்டி அறிதல்.
3. அசேதனமறியா
து: சிவசமவாதிகள் இந்திரியம்கள்
மென்பர், மறுப்பு. இர்திரியல்கள்
சடமாகையால்
தாமாக
மாட்டா.

அறியு
அறிய

4. ஆவிசெவ்விய கருவி கூடிற் ழெரிவுமு:-—சஙரொரந்தவா
திகள்
உயிருங் கருவிகளுங் கூடி அறியுமென்பர். மறுப்பு. ஆன்மா அறிவித்
தாலொழிய

அறியமாட்டாதாகையாலும்,

கருவிகள் சடமாகையாலும்,

இவ்வீரண்டுங் கூடி அறியமாட்டா.
5. அருளிற் சேரா:-சைவர் உயிரும் அருளுங்கூடி அறியுமென் பர்.
மறுப்பு. பெத்தநிலையில் உயிர் அருளிற் பொருர்தாதாகையால், ௮௩
நிலையில் உயிர் அறியமாட்டாஅது.

6. உவ்விருவகைய தென்னி லொளியிரு ளொருங்குரழு:- ஐக்கிய
வாதிகள் அருளும் கருவிகளுங்கூடி அறியுமென்பர். மறுப்பு. ஒளியின்
முன் இருள் நில்லாதலாறுபோல, அருளின் முன் கருவிகள் முனைத்து
நில்லா. ஆகையால் இவ்விரண்டும் கூடி அறியமாட்டா.
போமிப்பு.
அசத்தை அசத்தென் றறிர்தது எந்த அறிவெனில்,
அறிவித்தான்றி அறியமாட்டாத உயிர் தானாக அதனை அறியமாட்டா
து.
முற்றறிவுடைய சிவன் அதனைச் சுட்டி அறியவேண்டுவ தில்லை. கருவி
கள் சடமாதலால் அவைகளும் அறியமாட்டா.

இணி,

உயிர் கருவிகளோடு

மாட்டாத உயிரும்
உயிர்

கூடி

அறியுமெனில்,

தானாக

அறிய

அறிவில்லாத கருவிகளும் கூடி அறியமாட்டா.

அருளோடு

கூடி

அறியுமென்னில்,

பெத்தநிலையில்

உயிர்

அருளோடு பொருந்தாதாதலால், அந்நிலையில் உயிர் அறியமாட்டாது.
அருளும் கருவிகளும் கூடி அறியுமென்னில், ஒளியும் இருளும்
போலுமாதலின

அவை

இரண்டும் ஒருங்குகூடி நில்லா,

இதுவுமது.
67... சத்திது வென்ற சத்துக் தானறியாத சததைச்
சச்தறிர் சகல வேண்டா வசத்திது உத்தி கென்றோர்

ஆன்மவிலக்கணம்.
சத்திரு ளொளிய

(பதவுரை)

தாம

சத்தைச்

சதசத் தாமே,

அசத்துத் தான் சத்து இது என்று அறியா து-அசத்

பாசம் அறிவில்லாத

சத்தென்று

டன்மைய

னின்று நீக்குந் கன்மையாற

சத்துட

தாதிய

லாக்கண்
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சடமாகையாற்

அறிய மாட்டாதஅ--அசத்தைச்

வேண்டா-சத்தாகிய

வெம் வியாபக

சத்தாகிய

சிவத்சை இது

சத்து அறிர்து அகல

அறிவாதலான் அசத்தாகிய பாசத்

தைப் பகுத்தறிக்து நீங்கவேண்டியதில்லை,

ஆதலால்,--அசத்து

இது

சத்து இது என்று ஓர் சத்து-அசத்தாகிய பாசம் இது என்றும் சத்தா
திய சிவம்இது என்றும் அறிகின்ற ஆன்மாவான,--இருள் ஒளி அலாக்
கண் தன்மையதாம்-- இருளோடு கூடியவழி இருளாகாமலும் ஒளியோடு
கூடியவழி ஒளியாகாமலும் இவ்விரண்டின் வேறாய் நிற்குங் கண்ணின்
தன்மையை ஓத்ததாம்,--அ௮சத்சைச் சத்துடன் நின்று நீக்குர் தன்மை
யால் சதசத்தாம்-அசத்சாகிய
பாசத்தைச்
சத்தாகிய
சிவத்தோடு
கூடிகின்று நீக்குமியல்பாற் சதசசத்து எனப்படும்,
ப

தறிப்பு--1.
சத்திது வென்ற சத்துத் சானறியாது:-அசத்துச
சடமாதலானும் சத்தின்முன் முனைத்து நில்லாமையானும், சத்தாதிய
சிவத்தை
அறியுமாறில்லை, ௮சத்து-சனுகரண
புவன போகங்கள்:
மூனைத்து நிற்றல்-சுட்டி அறியப்படுவதாய் முற்பட்டு நிற்றல்.

சிவசங்கிராநதலா
திகள் தனு புவன
போகம்களைச
சடப்பொரு
ளென
உடன்பட்டு,
ஆன்மா விளக்குப்போல
விகாரமின்றி அறிவு
மாத்திரையாய்
நிற்பதன்றி ஒன்றனை அறியுமாறில்லை என்றும், அவ்
வான்மாவின் சர்நிதியிற் காரணங்களே பெத்தநிலையில்
விடயங்களை
அறிந்காற் போல, மூக இர்லையிலும் சவகரணங்களாய் நின்று சிவத்தை
அறியும் என்றுங்

கூறுவர்.

அக்கரணங்கள்,

பிறிதொன்றினை

உணர்வ

தற்குக் கருவியாய் நிற்பனவன்றித், தமக்கென அறிவில்லாதசடப்பொரு
ளாயிருத்தலானும், சிவத்தின் முன் முனைத்து நில்லாமையானும், அவை
சத்தாகிய சிவத்தை அறியுமாறில்லை என அலர் கூற்றையும் மறுத்தவாறு,
2, அசத்தைச சத்தறிந்தகலவேண்டா:-சிவமாதிய சத்தின் தன்
மையே உயிர்க்குக் தன்மையாவதன்றி
வேறில்லையாகலிற்,
சத்தே
அசத்தை அறியும் என்பர் சிவாத்துவிதசைவர்,
தன்னுள் வியாப்பியமான
உடனாய் நிற்குஞ சிவத்துக்குச

பசு பாசங்களோடு
சுட்டி அறியும்படி

வெற்றுமையின்றி
வேளுய்க் இடப்ப

தொன்றில்லை. அதலால், எல்லாப்பொருள்களோடுங் கலந்துஉடனாய்
நிற்குர் தன்மையராகிய சிவன் அசச்சாகிய பிரபஞ்ச த்தை அறியவேண்
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டின், உடனாய் நின்று எல்லாப்பொருளையும்

ஒருங்கே

அறிவரேயன்றி

நமமனோர் போல வேறாய் நின்று ஒவ்வொன்றாய்ச சுட்டி அறியமாட்
டார் என்று அவர் கொள்கையை மறுத்து, அசத்தைச சத்தறிக்தகல
வேண்டா என்பதை வலியுறுத் தியவா து.

3. அசத்திது சக்திசென்றோர் சத்திருளொளியலாக் கண்டன்மைய

தாம்:-சத்து

அசத்கை

அறிச்து

அனுபவியாது,

அசத்துச்

சத்தை

அறிந்து
அனுபவியாது,
இவ்விரண்டினையும் அறிந்து அனுபவிக்கும்
இயல்புடையது இவற்றின் வேறாய அன்மாவாம். அதூ, இருளில் மறை
பட்டும் இருளல்லாமலும்,
ஒளியிற்பொருந்தி அறிக்தும் ஒளியல்லாம
லும் இருக்கும் கண் இவை இரண்டினையும் அறிந்து அனுபவிக்குந்
தன்மை போலாம்,

4, அசத்தைச சத்துடனினறு நீக்குக தனமையாற் சதசத்தாம்;ஆன்மா அறிவிக்க அறிய சன்மையுடையதாதலால், வியஞ்சகமூள்ள
விடத்து அறிந்தும் வியஞ்சக மில்லாத விடத்து அறியா துமிருக்கும்;
பெத்தநிலையிற் கருவிகரணங்களையும்
முத்திகிலையிலே திருவருளையும்
வியஞ்சகமாகக் கொண்டு A
லியஞ்சகம்-லெளிப்படுக்
அவ தாதிய
அணைக்கருவி,

பெத்தநிலையில் அணவமலச்தால்
மறைப்புண்மெ,
அசத்தாகிய
பாசத்தில் அழுக்கு ஆன்மா என ஒன்றில்லை எனும்படியும் இருத்தல்
பற்றி அ௫த்தாதற்கும், முத்திறிலையிற்
சிவததோடுகூடி அப்பாசத்கை
அசத்சென்றறிச்து,
அதனினீம்கி, என்றும் ஒருசன் மையசாயும், சிலா
னர்தத்தை அனுபவிக்கும் முதன்மையுடையதாயும் இருத்தல் பற்றிச்
சத்தாதற்கும் பொதுவாய் கிற்றலின், அன்மா சதசத்து எனப்படும்,
தை
தாய

பொழிப்பு.
அசத்தாகிய பாசம் சடமாகையாற் சத்தாகிய சிவத்
அறியமாட்டாது,
சத்தாகிய சவம் வியாபக அ௮றிவாதலான் அசத்
பாசத்தைப்

பகுத்தறியாது.

சத்தும்

அசத்துமாகிய

இா௱ண்டி

னையும் அறியும் இயல்புடையது இவற்றின் வேருய அன்மாவாம். இவ்
வான்மா இரூவருளோடு கூடிய முத்திக்லேயிலே சத்துடன் நின்று அசத
கை நீக்குக் சன்மையாற ஈதஈத்து எனப்படும்,
1. மேலதனை

08.

உவமை

முகத்தால்

வீளக்கல்,

கண்ணொளி

விளக்க ளித்துக்காட்டிடு மென்னின் முன்னங்

கண்ணொளி

யொன்றுமின்றும் விளக்கொளிகலந்தவற்றைக்

கண்ணொளி

யகல

கண்டு ணளிவிள

நின்றே கண்டிடும் வேறு காணா

க்கன்சோ

திகலந் திடுங்கருக்தொன்

!றன்றே.

ஆன்மவிலக்கணம்.
(பதவுரை.)
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கண் ஒளிவிளக்கு அளித்துக்

காட்டிடும் என்னின்-

கண்ணுக்கு ஒரியை
விளக்குக் கொடுத்துப் பொருள்களைக்
காட்டி
மென்று சொல்லின்.--மூன்னம் கண் ஒளி ஒன்றும் இன்றாம்- விளக்குக்
காட்டெவத்கு முன்பு கண்ணுக்கு ஓர் ஒளியும இல்லை என்று முடியும்,
விளக்கு ஒளி கலந்தவற்றைக் கண் ஒளி அகலநின்றே கண்டிடம்- விளக்
கொளி கலக்க பொருள்களைக் கண்ணின் ஒளியானது வேறாக நின்றே
காணும்.--வேறு காணா- இப்படி வேறாக நின்று காண்கையிலும் விளக்
கொளியோ
கூடிக் காண்பகொபழியக்
கண்ணொளி தணிக்து நின்று
காணமாட்டாது,--௪ண்

ஒளி விளக்கின்

சோதி

கலந்திமெ-கண்ணொளி

விளக்கொளியோடு கலந்து நிற்கும்--கருக்து ஒன்று அன்று-அவ்வாறு
கலர்து நிற்பினும் ந்
த் அவை
ஒன்றல்ல. பொருள் வேறு
பாட்டால்

இரண்டாம்,

குறிப்பு-1. கண்ணொளிவிளக்களித்துச் சாட்டிடுமென்னின் ...அகல
நின்றே கண்டிடம:மேற்செய்யுளிற் கண்னைது ஒளியையும் இரு
ளையும் அறவ அபோலச
சத்தையும்
அசத்தையும் அறிவது அன்மா
என்று கூறப்பட்டதை

மை இல்லை,

சிவனே

ஒச்துக்கொளளா
து, ஆன் மாவக்கு

அறியுர் சன்

அதர்கு அறியுக தன்மையைக் கொடுப்பன் என்பர்

பரிணாமலாதிகள்,
விளக்கொளி கலக்த பொருள்களைக்
கண்ணொளி
இவர்றின் வேறாய் நின்று இவவிரண்டினையும் சாண்பசனால், கண்ணுக்

குக் தனக்கென ஒளி உண்டென்பது போல, ஆன்மா சத்தையும் அசத்
தையும் இவற்றின் வேரும் நின்று no
அறிவசனால், அவ்
வான்மாவக்கு

இயயல்பிலே

அறிபுக்தன்மை

க்

அவர் கொள்

கையை மறுத்து :“அன்மாவறிவடைப்பொருள்''
என்று 54ம் செய்யு
ளிற் கூறியதை உவமை முகத்தால் வலியுறுத்தி விளக்கியவாறு,
2.

வேறுகாணா:--அன் மாவுக்கு

இயற்கை

'

அறிவண்டாயினும்,

விளக்சொளியின் உபகாரமின்றிப் பொருள்களைக் காணமாட்டாத
போல, திருவருளின்
உபகாரமின்றிச் சத்தையும் அசத்தையும்

கண்
அவ்

வான்மா

53ம்

அறியமாட்டாது

செய்யுளிற் கூறியதை

3.

என்பது,

இவ்வவமை

““அறிவினாலறியும்'
முகத்தால்

கண்ணொளி விளக்கின்சோதி

விளக்கொளி

காட்டிய

காணும்பொழுது,

பொருளோடு

விளக்கொளி

என்று

விளக்கியவாறு,

சலக் இடும்:-கண்ணொளியானது
கலந்துநின்று

இருர்தும்

அப்பொருளைக்

இல்லாததுபோல

அக்

கண்ணுக்குப் புலப்படாதிருக்கும். அதுபோல, அன்மா
அசத்தாகிய
பிரபஞ்சத்தில் அழுச்தி நிற்கும்பொழுது,
சத்தாகிய சிவம் இருந்தும்

இல்லாததுபோல

அவவான்மாவுக்குத்

தோன்ராதிருக்கும்.

- உண்மையதிகாரம்.
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அகலந்துநிற்கும்
இனி, கண்ணொளியானது .விளக்கொளியோடு
அகக்கண்
இல்லாதது போல
அப்பொருள்களிரும்தும
பொழு,
ணுக்குப் புலப்படாதிருக்கும். அதுபோல, ஆன்மா சிவத்தோடு கலஈது
நிற்கும் அவதரத்தில், அசத்சாகிய பிரபஞ்சம் இருந்தும் இல்லாதது
போல அவ்வான்மாவுக்குக் கோன்றாதிருக்கும்,
'
இர்த உவமையால்

நீககுக்தன்மை'

மேர்செய்யுளில்

“அசத்கைச

சத்துடனின்று

என்று சொல்லியது விளக்கப்பட்டது.

4. கருச்தொன்றன்று:-சிவமும் .ஆன்மாவும்
அத்துலிதமாய்க்
கலந் துநிற்கும் முறைமை
பிரித்தறியவாரா
து, ஆயினும்
அலை
ஒன
ன்று. பொருள்
வேறுபாட்டால் இரண்டாம்.
கருத்து-ரோக்கு
மிடத்து, ஆராயுமிடத்
௮.

போழிப்பு.

விளக்கே கண்ணுக்கு

௨ளியைக்கொடுக் துப்பொருள்

காக் காட்டுமென்னில், அசன்முன்பு கண்ணுக்கு இயற்கையில் ஒளி
இல்லை என்று முடியும், விளக்கொளி கலர்கபொருள்களைக் கண்ணொளி
யானது வேருய் நின்ற காணும். அங்கனம் காண்கையிலும
விளக்
கொளியோடு

கூடிக்

காண்பதொழியக்,

கண்ணொளி

தனித்து

நின்று

சாணமாட்டாது..
கண்ணொளி.
விளக்கொளியோடு
கலந்து நிற்கும்;
அவ்வாறு நிற்பினும் அலை ஒன்றல்ல, பொருள் வேறுபாட்டால் இரண்
டாம்,

4. ஆன்மா சார்ந்ததன் வண்ணமாய்
50.ப

ஒரிடக்பும் பதிருத்தன்
WE (5

மாயா
Fi

பேரிடக்

ரே

Ve

துறைத

அறியும் இயல்பினது.

வுருநிறைந்
தடுத
10) பச
வ் 1:
ப்

பிறங்கறி வாதி

லொன்றாம்
(ர

நிற்றல்

சோர்வுடைச் சடநிகம்த்தலெனுமிவைசொல்லார்கல்லோர்
75

௩

ஓரிட.த்

©

துணகு

ட்

௩

முண்மை

௪.

யொளிதரு

முபலம்

ப]

லட்]

ட்

போலும்,

(பதவுரை)
ஓர் இடத்து இருத்தல்-ஆன்மா தேகத்திலே ஒரிடத்
திருந்து அறிதலும்-— மாயா உரு நிறைர்திதெல்-மாயா
காரியமான
தேகத்திலே நிறைந்து நின்று அறிதலும்— ஒன்றாம் பேரிடத்து உறை
தல்-எவ்விடத்தும் பூரணமாய் நின்றறிதலும்-— தானே பிறங்கு அறி
வாகி நிற்றல்-ஒரு கருத்தா அறிவியாமல்
தானே விளங்குகின்ற அறி
வாய் நின் ஐறிதலும்,--சோர்வுடைச்சடம் நிகழ்த்தல்-அறிவில்லாதசடப்
பொருள்களாதிய மனம் முதலிய கருவிகள் அறிவைக் கொடுக்க அறித
லும்,--எனும் இவை நல்லோர் சொல்லார்-என்னும்
இக்கொள்கை

களைகல்லோராதிய சைவசித்தாந்திகள்சொல்லார்கள்,-உணரும் உண்மை

7!

ஆன்மவிலக்கணம்.
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ஹிடத்து-ஆனமா
அறியும் தன்மையை
லீசாரிக்குமிடத்து,-—
ஒளி
தரும் உபலம் போலும்--ஒளியைத்தரும் படி.க& கற்போலச சார்ந்ததன்
வண்ணமாய் நின் றறியும்,
தறிப்பு.--1.

ஓரிடத்திருத்தல்:-மிருதிநூலார்

ஆன்மா

சரீரத்

திலே இசயத்தானத்திலே
மிகச்சிறியதாய் இருக்கும், அதன் அறிவு
எங்கும் வியாபிக்கும்
என்பர். மறுப்பு. ஐரிடத்திருக்குமாயின் உருவமு
மூடையதாய் அழிஈச்துபோவது மாயிருக்கும். அன்றியும், குணமானது
அக்குணத்தையுடைய
பொருளளவிலே
கிற்பதன்றி அப்பொருளின்
வேறாய் வியாபித்து ரிக்றல் செல்லாமையால், ஓரிடத்திருக்கும் ஆன்மா

எங்கும் 'வியாபித்தறியும் என் றல் கூடாது,
2. மாயாவரு நிறைந்திடதல்:_ சமணர் அன்மா
சரீரமெங்கும்
நிறைந்து கின்று அறியும் என்பர்.
மறுப்பு. சரீரமெங்கும் ஆன்மா
நிறைந்து நிற்குமாயின் ,சொப்பனம் முதலிய அவத்தைகள் உண்டாகா
திருக்க வேண்டும், அன்றியும், சாச்ரொவத்தையிலும்
ஒவ்வொன்றாக
அறியாமல் ஏககாலத்தில் ஐம்பொறியிலும் அறிவு நிகழ்தல் வேண்டும்,
அன்றியும், பெரிய தேகத்திற்குப் பெரிய அறிவும் சிறிய தேகத்திற்குச்
சிறிய அறிவுமாதல் வேண்டும்; உடம்பில் ஓர் அங்கங்குறைய உயிரிலும்
ஒருபங்குகுறைய வேண்டும்; உடம்பு
அழியுங்கால் உயிரும் அழிய
வேண்டும். ஆதலால் அவர் மதமும் அடாது.
3.

ஒன்றாம் பேரிடத்துறைதல்:-ஐக்நியவா
திகள் ஆன்மா

வனைப் போல

அன்மா

முதல்

எவ்விடத்தும் வியாபியாய் நின் றறியும் என்பர். மறுப்பு.

சாக்கிரம் முதலிய

ஐந்தவத்தைகளிலுக்

தங்குதலாலும், பிறப்

பிறப்பாயெ வரவபோக்குகளைப் பொருந்துதலாலும், ஐம்பொறி வழி
யாய் வரும் ஐந்து விடயங்களையும் ஒன்றொன்றாக
அறிவதன்றி ஏக
காலத்தில்
ஒருங்கே
அறியாமையாலும்,
அன்மா
வியாபியாய்
நின் நறியும் என்பது பொருந்தா
து.
4. தானே பிறங்கறிவாடி நிறற்ல்:-சிவசமவாத சைவரும் ஈசுவர
வவிகாரவாத சைவரும் ஐக்கவாத சைவரும் ஆன்மாத் தானே அறியும்,
ஒருவர் அறிவிக்க வேண்டுவதில்லை என்பர், மறுப்பு. அப்படி அறியு
மாயின், சத்தாதி விடயங்களை அறியுமிடத்துப் பொறிகளைக்கொண்மெ
அந்தக்கரணங்களைக்
கொண்டும்
அறியவேண்டுவதில்லை.
ஆதலால்
அவர் மதமும் அடாது.

5.

சோர்வுடைச்

அறிவில்லாத பொருள்,
வத்

16

சடநிகழ்த்தல்:-நியாயலைசேடிசர்

மனம்

முதலிய கருவிகள்

ஆன்மா

ஆன்மாவுக்கு

அறி
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வைக் கொடுக்கும் என்பர், மறுப்பு.

களினால்

அறிவுடையதாய்

அறியாமையுடைய

னா

கருவி

வரமாட்டா,

0. ஓரிடத்துணருமுண்மையொளிதரு முபலம் போலும்:-படிகம
தன்னைச்சார்ச்க
பொருளின் வண்ணமாய் விளங்குவதுபோல,
ஆன்
மாவும் அ௮சத்தொடு சார்ர்தவிடத்து. அசத்தாயும்.
சத்தொடு சார்ந்த
விடதீதுச சச்தாயும் இவ்வாறு சார்ர்கசன்வண்ணமாய் நின்று அறியும்
இயல்புடையது

என்பதாம்,

ப

7. அறிவிக்க அறியும்இயல்பு, சத்தையும்

|

அசத்தையும் அறியும்

இயல்பு, சார்ந்ததன்வண்ணமாய் நின்று அறியும் இயல்பு, ஆதிய இவை
மூன்றும் ஆன்மாவின் சிறப்பிலக்கணங்களாம்.
பொழிப்பு.
ஆன்மாவின்
இயல்புணர்ந்தவர்கள்
அன்மா
தேகத்தில் ஓரிடத்திருர்து அறியுமனன் னும், தேகமூழுவதும் நிறைந்து
நின்று அறியும் என்றும், எவ்விடத்தும் வியாபியாய்நின் றறியும் என்றும்,
அறிவிக்க அறிதலின்றித் தானே
அறியும் என்றும், மனம் முதலிய

கருவிகள் அறிவைக் கொடுக்க அறியும் என்றும் சொல்லார். ஆன்மா
௮றியுஈ் தன்மை எப்படியெனின், தன்னை அடுத்த பொருள்களின் நிறங
களையே தன்னிறமாகக் கொண்டு காட்டும் படிகம்போலச் சார்ந்ததன்
வண்ணமாய் மின் றறியும்.

லந்தவத்தையினலக்கணம்.
1. காரிய கேவலம்,

(60).

2. காரியசகலமும் காரியசுத்தமும,

இயல்பு,

3. காரணாவத்தைகளின

(61).

(62).

1. காரிய கேவலம்.
60.

எண்ணவொன்

றிலாத

இ த மெய்திய

துரியதீ டுகான்று

ஈண்ணிடுஞ் சமுக்தி தன்னி னயக்துள

தொன்றுபின்னும்

அண்ணிடுநு

சாக்கி ரத்தின்

கண்ணுறு

கனவு

மஞ்சா

தன்னி
t

ரய

லாமறழாஞ்
ழ்

கருவிகண்

Ne

மருவும் தானே.

பதவுரை.) அதிதம் எண்ணலன்றிலாது--துரியா$ீதத்திலே எண்
நிப் புருடன்
மாத்திரமிருக்கும்,--எய் இய
ணுதற்கு ஒரு கருவியுமின்
துரியத்து ஒன்று நண்ணீடும்-அதன் பின் பொருந்திய : துரியத்தித்

பிராணவாயு

என்னும்

ஒருகருவி

பொருந்தும்,-சுழுத்தி

தன்னின்

ஐந்தவத்தையினிலக்கணம்.
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சயர்து உளது ஒன் அ-சுழுத் தியிலே விரும்பியிருப்பது சித்தம் என்னும்
ஒரு கருவியாம்,-- கனவு தன்னில் ஆறு எஏழாம்-சொப்பனத்திலே சத்
தாதி ஐந்தும் வசனாதிஐக்
தம் மனம்புத்தி அகங்காரம் மூன்றுமாஇயப தின் '
தும்_— பின்னும்
மூன்று கருவிகளும் பொருச்
அண்ணிடும்--இவையன்றி

எஞ்சிய ஒன்பது வாயுக்களும் பொருக் தம்;--சாக்கரத்தின்கண் அஞ்சு
ஆறு ஆய உறும்--சாச்கிரத்தில் ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும் கனமேர்திரி
யங்கள் ஐந்தும் பொருந்தும்,--சருவிகள்
மருவுர்கானே-- இங்ஙனம்
கருவிகள் புமுடனைப் பொரும் தித் தொழிற்படும்;
|
தறிப்பு.--1,
காரணாவ த்தை கேவலம் சகலம் சுத்தம் என மூன்
றென்று பொஅவதிகாரத்திற் ' கூறப்பட்டது,
இவற்றின் சாரியமும்,
கேவலம் சகலம் சுத்தம் என

கள் ஒவ்வொன்றும்

மூன்றாம்.

சாக்கிரம்

இக்காரிய கேவல

சொப்பனம்

சுழுத்தி

சகல சுத்தவ்

அரியம்

அரியா

இதம். என்னும்
ஐருதவத்தைகளையுமுடையதாயிருக்கும்.
அதனால்,
காரியாவத்தை பதினைந்தாம், காரிய கேவலம். சகலதக்திற் கேவலம்
என்றும் கீழாலவத்தை என்றுஞ் சொல்லப்படும்,
|

காரிய கேவலம் ஜர்தும் இசசெய்யுளாற் கூறி, காரியாகலம் ஐந்தும்
காரிய சுத்தம் ஐந்தும் வருஞ் செய்யுளாற் கூறுஇன்ளூர்.

2.
எண்ணவொன்றிலாததூசம்:- துரியாதீதத் தானமாகய மூலா
'தாரத்திலே கருவிகளொன்றுமின்றிப் புருடன் மாத் திமிருக்கும்.
3. அரியத்தொன்று:-துரியத தானமாகிய உர்தியிலே
பிராண
வாயு என்னும் ஒருகருவி புருடனைப் பொருர்திரின்று தொழிற்படும்.

4, சுழுத்திதன்னி னயர்துள தொன்று:-சுழத்தித் தானமா
இருதயத்திலே பிராணவாயு
சித்தம் என்னும்
புருடனைப் பொருர்திரின்று தொழிற்படும்.

கருவிகள் ' இரண்டும்

5. சனவு தன்னிலாறேழாம் பின்னும் அண்ணிடும:-சோப்பனத்
தானமாகிய கண்டத்திலே, பிராணவாயு சித்தம் என்னும் கருவிகளோடு,
சத்தாதி ஐரதும, வசனாதி ஐந்தும், மனம்
புத்தி அகங்காரம் மூன்று
மாகிய
பதின்மூன்று கருவிகளும், ஒன்பது வாயுக்களும், புருடனை௪
சேர்ந் துநின்று தொழிற்படும்,
1S
சத்தாதி-விடயதன்மாத்திரை ஐந்து, எஞ்சிய ஒன்பது வாயுக்கள்அபானன், உதானன், வியானன், சமானன், ஈரகன், கூர்மன், இரு
கரன், தேவதத்தன், சனஞ்சயன் என்பன.

|

0. சாக்நிரத்தின்கண்

அஞ்சாளுய உறும்: டட

வத் தானமாகிய

இலலாடத்திலே, கண்டத் திலே தொழிற்படும் கருவிகளோடு, ஞானேக்
இரிய கன்மேர் தரியப்கள் பத்தும் புருடனைச சேந்து தொழிற்பட,
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அஞ்சு ஆறு ஆய. கருவிகள்-அஞ்சு என்னும் கெறியாய் வந்த
கருவிகள்,
இக் நீழாலவத்தையிலே நிகழுஞ் சாக்கிரத்திற் றொழிற்படுற் கருவி
கள் முப்பத்துரான்௧னுள், அந்தக்கரணமும், ஞானேர்திரிய கன்மேக்
திரியல்களுமாகிய
பதினான்கும் அகக்கருவிகளாம். சத்தாதி ஐந்தும்,
வசனாதி ஜர் தும், வாயுக்கள் பத்துமாதிய இருபதும் புறக்கருவிகளாம்,
ஏனைய புறக்கருவிகள் நாற்பதும்; பூதங்கள் ஐந்தும், தன்மாத்திரைகள்
ஐந்தும், தமதுசத்தி மடங்கித்தொழிற்படா. சிவதத்துவமும், கலாதிகளும்
அவக்கைக்கு எதவலாகா.

7.

இச்செய்யுள்

சசலத்திற்

போல அதீதம் முதலாக
றணையா ''.;

கேவலாவத்தையை

உணர்த்திற்று.

(பார்,

முதனூலிற்

சி. போ.

4. 8. “ஓன்

போமீப்பு.
கழாலலவத்தையிலே நிகழும் துரியா£தீதத்திற் கருவி
களொன்றுமின்றிப்
புருடன் மாத்திரமிருக்கும். துரியத்திற் பிராண
வாயு புருடனைப் பொருந்தித் தொழிற்படும். சுழுத்தியில் அதனோடு
சித்தமும் பொருந்தித். தொழிற்படும். சொப்பனத்தில்
அவ்விரண்டி
னோடு சத்தாதி ஐந்தும், வசனாதி ஐந்தும், மனம் புத்தி அகங்காரம்
மூன்றும், வாயுக்கள். ஒன்பதும் பொருந்தித் தொழிற்படும். சாக்கிரத்தில்
அவத்ளோடு ஞானேந்திரியங்கள் ஜஐக்தும், கன்மேக்திரியங்கள். ஐந்தும்
பொருக்.தித் தொழிற்படும்.

2. காரியசகலமும்
0],

இவவகை

யவத்தை

மெய்வகை

க்ன்னி லெய் திடு கரண

யிடத்தி அற்று மேவுமா

பொய்வகைப்

ஐவகை

காரியசுத்தமும்.

பவம்

யவத்தை

மெல்லா

கண்டு மிக்க

கற்றப் புரிரதிடி லருளா

லாங்கே

யுய்க்கு மறிவினா லறிச்து கொள்ளே.

(பதவுரை)
இவ்வகை
அவத்தை தன்னில்
எல்லாம்-இந்த
ஐகந்துவகைமான
அவத்தைகளிற்

எய்திடும் கரணம்
பொருந்துகனெற
கருவிகள் யாவும்_— மெய்வகை இடத்தில் உற்று மேவமாகண்டு- சரித்
தின்கூறுபாடான இலலாடத்தானத்திலே ஐர்தவத்தையையும்அடைர்து
விடயங்களைக் இரக்கும் முறைமையினைநீ அறிந்து மிக்க பொய்
வகைப் பவம் அகற்றப் புரிக திடில்-மிகவும பொய்யான இந்த விடயத்
தோற்றரவுகளை
ஒழிக்கும்படி
ஞானாசாரியர்
அருளிய
முறையிற்

சாதனை செய்யின்,--அருளால்

அங்கே

ஐவகை.

அவத்தை

உய்க்கும்-

ஐக் தவத்தையினிலக்கணம்.
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திருவருளின் உபசாரத்தால் அவ்விடத்திலே நின்மல சாக்ெம் முதலிய
சுத்தாவத்தைகள் ஐந்தும் செலுத்தப்பமெ,அறிவினால் அறிர்துகொள்-

இவற்றை

ஞானாசாரியரது

உபசேசத்தால். வரும்... அனுபவ

அறிவால்

அறிக.

துறிப்பு.-1.
இவ்வகை
அவத்தை
தன்னி லெய்திடுங் கரண
மெல்லா மெய்வகை யிடத்தி லுற்று;-மேற்செய்யுளிற்
கூறியவாறு
இலலாடத்தானத்தினின்று அங்கங்கே அவத்தைப்பட்டுக் உழ்சசென்று

மூலாதாரத்தை அடைந்தபின், பின்னும் அவ்வாறே அங்கங்கே அவத
தைப்பட்ட மேற்சென்று
இலலாடத்தானத்கை
அடைந்த
புருடன,
அசசாக்நிராவத்தையின்கண்ணும்
சாக்கிர சாக்கிரம், சாக்கிர சொப்
பனம், சாக்கிர சுழுத்தி, சாக்திர துரியம், சாக்கிர துரியாதீதம்
என
ஐமதவத்தையும் படும். இந்த ஜர்தவத்தைகளும் காரியசகலம் என்றும்,

சகலத்திற் சகலம் என்றும், மத்தியாலவத்தை
மவத்தை என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

என்றும்;

நிலையிற்படு

சாக்இர சாக்இரத்திற் சிவதத்துவம் முதற் சுத்தவித்தியா தத்துவம்
இறுதியாகிய ஐச்து கருவிகளும், சாக்கிர சொப்பனத்திற் சவதத் துவ

முதல்

ஈசுரதத்துவம்

இறுதியாதிய

நான்கு

கருவிகளும்,

சாக்கிர

சுழுத்தியிற்
சிவதத்துவம் முதற் சாதாக்திய: தத்துவம் இறுதியாதிய
மூன்று கருவிகளும், .சாக்கிர துரியத்திற் வெதத்துவம் சத்திதத்துவம்
என்னும் இரண்டு கருவிகளும், சாக்கிர துரியாதிதத்திற் சிவதத்துவம்

என்னும் ஒரு கருவியும் கலாதிகளைச் செலுத்தி நிற்கும்.
2.

மேவுமா கண்டு:-கருவிகளால்

விடயங்களை

அறியுக்தோறும்

அக்கருவிகள் அதி
நுணுக்கமாய்
இடையீடின்றி நிகழ்வதை நுண்
ணுணர்வால் நீ கண்டு
என்பதாம்.
அஃதாவது; சாக்கிர
சாக்நிரம
முதலிய ஐந்தவத்கையிலும்
ஆன்மா அந்தக்கரணங்கள் வாயிலாக அவ்
வப்பொறிகளால் அவ்வவ் விடயங்களை உணர்ந்து, அவ்வப்போது அவ்
வவ்விடயம்களினின்நு நீங்குதலைக் காணல்,

3.

மேவும்

ஆ-மேவுமாறு,

மிக்க பொய்வகைப் பவமக ற்றப் புரிச்திழில்:-இர்த

மத்தியா

லவத்தையில் அன்மபோதமானது பஞ்ச விடயங்களையும் பற்றுவதும்
விவெதுமாக இடைவிடாது சுழலும், பற்றுவதும் விடுவதும் நினைப்பு
மறப்பாகிய
சகலகேவலங்களாம்.
அங்வனஞ் சகல கேவலப் பவெது
அன்மாவின்
இயற்கைக்
குணமன்று
என்றும், இர்திரியங்களையுங்
கரணங்களையுங்
கூடியவிடத்துத்
தோன்றிய
விடயபோதம் என்றும்
அறிந்து, இக்கருவிகளும் அவற்றாற்
பற்றிய விடயக்சளும் தாக்கா
வண்ணம் தனது அறிவை மடக்கிப், புருவமத்தியிலே நிறுத்திப் பஞ்சாக்
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உண்மையதிகாரம்

கரத்தை முறைப்படி ஓதிவரின், ௮%த அக்கருவிகளும் விடயங்களும்
ஆன்மாவை மயக்கா வண்ணம் ஒழித்து ஞானத்தை விளக்கப் பூரணநிலை
யிற் செலுத்தும். ஞானத்தை விளச்கிப் பூரணநிலையிற் செலுத்துதல்
சுத்தாவத்கையாம.
4. ஐவகை யவத்தை
யுய்க்கும்:-சுத்தாவத்தையாவது
கேவல
சகலம் இரண்டுந் தாச்காதுவிடச் சிவனருட் சார்பினில் ஆன்மா நிலை
பெற்று நிற்றல், இது காரியசுத்தாவத்தை என்றும், நீன்மலாவத்தை
என்றுஞ் சொல்லப்படும், இர்த நின்மலாவத்தையில், நின்மல சாக்கிரம்
நின்மல சொப்பனம், நின்மல
சுழுத்தி, நின்மல
துரியம்,
நின்மல

அரியாதிதம்

என ஐந்து ௮வத்தைகளுண்டாம்,

தன்னை அறிவது

நின்மலசாக்கிரம்.

அருளாலே

அவற்றுள்,

அருளாலே

தன்னை

அறிந்தபின்

தனக்கொரு சேட்டையின்றி, அந்த அருளே தனக்கு ஆதாரமாய் அவ்
வருளிலே தான் அசைவற நின்று அவ்வருளைச் தரிசிப்ப அநீன்மலசோப்
பனம். ஆன்மாவின் இச்சா ஞானக்கரியைகள் தோன்றாது அவ்வருளே

தானாகி எதிரீடு சிறிதுமின்றி

யிருக்கும் அவசரம்

நின்மலசுழத்தி.

மல

வாசனை சழ்றுமின்றி அனர்தவொளி
(சுகப்பிரபை)
தோன்றுமிடம்
நீன்மலதுரியம். ஆனந்தா நிுபவத்தைப் பெற்று அவ்வானந்தாதுபவத்தை

அறிர்கததானுமின்றி, அனந்தமாய் நின்ற முதலுமின்றி,அவ்வானமந்தமே
தானாய் அதீதப்பட்டவிடம் நின்மலதுரியாதீதம். இதன் றியும், இவற்
றிற்கு வேறும் பலவாகப்பொருள்
கூறுவர்,
ஞான தேலிகாலோத்தரம்,
(செ. 31.)

பார். ௫, இ, 4, 36. மறை

போமிப்பு. மேற்கூறிய ஐட்தவத்தைகளிலும் கொழிற்படுங் கருவிக
ளெல்லாம் இலலா௨த்தானத்திலே ஐர்தவத்தையையும் பொருந்தி விட
யங்களைக்
றரவுகள்

இரக்கும் முறைமையை
நீ அறிக்து, 'அவ்விடயத்
தோற்
ஒழியும்படி ஞானாசாரியர் உபதேசித்த முறைப்படி சாதனை
செய்தவரின்,
அவ்விலல்ாடத்தானத்திலே நின்மலசாக்கிம் முதலிய
ஜர்தவத்தைகளும் நிகழும்.

3. காரணாவத்தைகளின் இயல்பு.
62.

நீக்கமி லதீத மாசு நிறைந்தகே வலமா நீர்மை
சாக்கிரங் கலாதி சேர்ந்த சகலமாந் தன்மை யாகும்
உக்கமி லிரண்டூங் கூடா தொழியவோர் நிலையி னீடுஞ்
சாக்கொ இதஞ் சுத்தத் தகைமைய தாகுற் தானே.

(பதவுரை.)
நீக்கமில் அதிதம-காரியகேவலத்திற்
கருவிகள்
கழன்று அஞ்ஞானம் நீங்காத அரியா தமான அ,;மாசுரிறைர்த கேவல

உணர்த்துந்தனமை.
மாம்

நீர்மை-ஆணவமலம்

நிறைக்திருக்கின்ற
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காரண

கெவலத்தின்

தன்மையை ஓக்கும் சாக்ரெம்-காரிய சகலத்திற் சாக்கரமான து,-கலாதிசேர்ந்க சகலமாம் தன்மையாகும-கலையா
இதத் தவங்கள் சேர்ந்து

கொழிற்படும்

காரண

சகலச்தின்

தன்மையா யிருக்கும்—ஊக்கம இல்

இரண்டும் கூடாது ஒழிய ஓர்நிலையில் நீடும் சாக்கிராதீதம்-மயக்க விகற்
பங்களைச் செய்னெ ற கேவல சகலம் என்னும் இரண்டும் வலிகெட்டுத

தாக்கரதுவிட ஒப்பற்ற அருள் நிலையில் நிலைபேற்றிருக்குஞ சாக்இரா
திதமான
து சுத்தத் தகைமையது ஆகும்-பரமுத்தியான காரண சுத்தா
வத்கையின் கன்மையதாகும்.
துறிப்பு.-1. மீக்கமிலஜிதம்:-60ம், செய்யுளிற் கூறிய 6ழாலல

தை

யிலே நிகழும் அரியா தீத அவக்தை,
2. மாசுகிறைந்த
கேவலம்:-ஆன்மாவானது . தனது
இச்சா
ஞானக்குிரியைகளின் நிகழ்சி சிறிதுயின்றி,ஆணவமலத்தாலே முழுதும்
மறைக்கப்பட்டுத் தானமாக்திரமாயிருக்கும் காரண கேவலநிலை, பார்,

செ. 33.
3... சாக்கிரம;-61ம் செய்யுளிற் கூறிய மத்தியாலவத்தையிலே
நிகழும் சாக்கிராவத்கை.
4. கலாதி சேர்ந்த சகலம்:-காரணசகலம். அதாவது, ஆன்மா
கலாதிகளுடனே
கூடிரின்று சிருட்டி சொடங்கிக் கன்மத்துக்கீடாக

நாநா யோனிகளிலும்
சங்காரமளவும்

|

புகுந்து சுவர்க்க நரகங்களை

அனுபவித்துச் சாவ

சனனணமாணப்பட்டுச்
திரியும் அவசரம், (பார், செ. 48)

5. சாச்இராததம்:சகல கேவலங்களிற் பொருந்தாமலும், தற்
போத முனைப்பின் றியும், சிவத்தோடு
ஏகனாகி மிற்குமநிலை, (பார்
செ. 80).

6. காரியாலத்தைகளைக்
தன்மைகள் விளக்கப்பட்டன.

கூறுமுகத்தாற்

காரணாவத்தைகளின்

ன

போமிப்பு.
காரிய கேவலத்திலே . துரியாதீதமானது காரண
கேவலத்தின் தன்மையை ஓக்கும், காரிய சகலத்திற் சாக்கரமானது
காரண சகலத்தின் சன்மையாயிருக்கும், காரிய சுத்கததிற் சாக்கிராதித
மானது

பரமுத்தியான

சுத்தாவத்தையின்

111. உணர்த்துந்
1. ஆன்மா விடயங்களை

தன்மையதாயிருக்கும்.

தன்மை,

அறியும் முறைமை,

2. சிவன் அறிவிக்க ஆன்மா அறிதல், 64),

(63).
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a. பிறர்கொள்கைகளை

மறுத்தல்,

0, அறிவிக்க அறியும் வகையை

(66-67).

(65).

உவமை முகத்தால் விளக்குதல்,

1. ஆன்மா விடயங்களை அறியும் முறைமை.
63.

மருவிய பொறியி

லொன்று மாபூத
ம

கருவிக ணன் கு நீங்காக்

மைர தி லொன்றங

கலா திக ப

கூடி

ஒருபுல னுகரு மிந்த வொழுங்கொறிந துயிருமொன்றைக்
தெரிவுறா தவனெ மிர்கக்திரள்களுஞ் செயலி லாவே.
(பதவுரை)
மருவிய பொறியில் ஒன்றும்-தகசமக்கான விடயங
களைப் பொருந்திய ஐம்பொறிகளில் ஒன்றும், மாபூதம் ஐந்தில் ஒன
றும்-பெரியபூதங்கள்
ஐரதில் ஒன்றும் கருவிகள் நான்கும்-அந்தக்
கரணய்கள் கான்கும,--நீங்காக் கலாதிகள் ஐகுதும் கூடி-விட்டு நீங்காத
கலாதிகள் ஐந்தும் ஆகிய
பதினொரு சத்துலங்களையுங் கூடி, ஒரு
புலன் நுகரும்-ஆன்மா ஒரு: விடயத்தைப் புசிக்கும்--இந்த ஒழுங்கு
ஒழிச்து உயிரும் ஒன்றைக் தெரிவுறுஅ-இர்த முறையை விட்டு ஆன்
மாவும் ஒன்றை
அறியமாட்டாஅு,--அவன்
ஓழிந்து
அத்திரள்களும்
செயல் இலாவே-அவ்வான்
மாவை
ஓழிக்து அந்தத்
தத்துவங்களும்
கொழிற்பவெனவல்ல.
தறிப்பு.--1.
இச்செய்யுள் முதல் 07ம செய்யுள் இறுதியாயெ
ஐந்து செய்யுள்களாலும் சிவன் அறிவிக்க அன்மா விடயங்களை அறியும்
என்பதை உணர்த்துகிறார்.

2. மருவிய பொறியிலொன்றும்:--அன்மா விடயங்களை அறியும்
பொழுது
ஞானேர்திரியங்களைத்
துணையாகக் கொண்டு அவற்றை
அறியும், அங்கனமாயினும், அவவிச் இரியங்கள் ஐந்தும் ஒரே சமயத்தில்
ஒருவிடயத்தை
அறிவனவல்ல; தனித்தனியே
அவ்வவ் விடயத்துக்
கேற்ற அவ்வவ் விந்திரியமே அவ்வவ் விடயத்தை அறிதற்குத் துணையாய்
நிற்கும்.

அசையால்

“மருவிய பொறியிலொன்றும்””

என்றார்,

த
மாபூகமைச்திலொன்றும்:--பூதம் என்றது.
அகப்பூதங்களை,
அவற்றுள் ஒவ்வொன்றும்,
அவ்வப் பூதங்களுக்குரிய இர்திரியங்கள்
ஒவ்வொன்றுக்கும்
பற்றுக்கோடாக
நின்று விடயங்களை அறியுமாறு
செய்யும். பூதங்களின் தணையில்லாதவழி, இர்திரியங்கள் விடயங்களை
அறியுமாறில்லையாம்,
அஃதாவது,
சுரோத்திர இட்திறியம் ஆகாயம்
என்னும் பூதத்தினிடமாக நின்று சத்தம் என்னும் விடயத்தை !அறியும்,

உணர்த்துந்தன்மை.
இப்பூதத்கின் துணை இல்லையாயின்

மாறில்லையாம்,

சத்தம்
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என்னும்

இங்ஙனம் ஏனைய பூதங்களுக்கும்

விடயம் புலப்படு

கண்டுகொள்க.

4, நீங்காக் கலாஇகள்:--அர்தக்கரணங்களை விட்டு நீங்காத கலாதி
கள், கலை சித்தத்துக்கு உட்கருவியாய் நின்று போகங்களிலே நினைவை
எழுப்பும், நியதி புத்திக்கு உட்கருவியாய் நின்று போகங்களை நிச்சயித்து
அறுதஇப்படுத்தும்.
வித்தை அகங்காரத்துக்கு
உட்சருவியாய்
நின்று
போகங்களிலே அறிவை எழுப்பும், அராகம் மனத்துக்கு உட்கருவியாய்
நின்று போகங்களிலே ஆசையை எழுப்பும். ஆதலால் “நீங்காக் கருவி
கள்” என்றார்.

5.

ஒருபுலன்

நுகரும்:-ஆன்மா

விடயங்களை

நுகநம்

முறை,

இச்சா ஞானக் இரியைகள் என்னும் சிவசத்திகள்
சிவதத்துவங்களை௪
செலுத்த, செவதத்துவங்கள் கலாதிகளைச செலுத்த, கலாதிகள் ஆன்
மாவின் இசசாஞானக்.
இரியைகளை
எழுப்ப, ஆன்மாவின்
இச்சை
அந்தக்கரணங்களிடததும், ஞானம் ஞானேர்திரியங்களிடத்தும், சரியை
கன்மேக் இரியங்களிடகதும் ரின்று விடயங்களை அறிக் துபற்றி அவற்றில்
அழுர் தும்,

சிவசத்திகள்

சிவதத்துவங்களைச்

செலுத்தும்

முறை:--இச்சா

சத்தி ஈசுவரதத்துவத்தைச செலுத்தும், இரியாசத்தி
சத்திதத்துவத்
தையும் சாதாக்கிய
தத்துவத்தையுஞ் செலுத்தும். ஞானசத்தி வெ
தத்துவத்தையுஞ் சுத்தவித்கையையுஞ செலுத்தும்.

சிவகத்துவங்கள் கலாதிகளைச் செலுத்தும் வகை:-காதலடிவாயெ
சிவதத்துவம் புருடனைப் பிரேரிக்கும். விக்துவடிவாடிய சத்திதத்துவம்
காலத்தையும் நியதியையும் கலையையும் பிரேரிக்கும். சாதாக்கிய தத்

அவம்

மூலப்பிரகிருதியைப்

தைப் பிரேரிக்கும்,

பிரேரிக்கும்,

சுத்தவித்தை

கலாதிகள் ஆன்மாவின்

ஈசுவரதத்துவம்

அராகத்

வித்தையைப் பிரேரிக்கும.

இச்சா

ஞானக் கிரியைகளை எழுப்பும்

வகை:--கலை. ஆன்மாவின்
இரியையை
எழுப்பும், வித்தை
அறிவை
எழுப்பும், அராகம் ஆசையை எழுப்பும். காலம் கன்மத்தைக் கூட்டி
நிற்கும், நியதி அக்கன்மத்தை வரைந்து நிற்கும், புருடன் ஆசைப்
பட்ட பதார்த்தங்களில் மயங்கும். பிரகிருதி போகங்களிலே அழுந்து
விக்கும்,

இங்கனம் ஆன்மா பஞ்சவிடயங்களையும் ஞானேர்திரியங்களால்
அறிந்து கன்மேர்திரியங்களாத் பற்றி அந்தக்கரணங்களால் அவற்றில்
அழுந்தும் முறையைக் கண்டு கொள்க,
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பொமீப்பு.
ஆன்மா ஒருவிடயத்தை நுகரும்பொழுது ஐம்பொறி
களிலொன்றும், பஞ்சபூதங்களிலெொன்றும், அந்தக் காரணங்கள் நான்

கும், கலாதிகள் ஐந் தும்ஆதிய பதினொரு தத்துவங்களையும் பொருட்தி
நின்று,
அவற்றின்
உதவியால்
நுகர்ச்சி செய்யும்,
இந்த முறை
மையிலன்றி ஆன்மா ஒன்றை
அறியமாட்டாது,
அதச் தத்துவங்களும் கொழிற்படமாட்டா,

ஆன்மா

இல்லாமல்

2.சிவன் அறிவிக்க ஆன்மா அறிதல்.
64.

தன க்கெனவறிவி

தனக்கென

லாதான்

ருனிவை

பறிந்து சாரான்

தனக்கென

சாரத்
வறிவி லாதான் றத்துவ வன்ன ரூபன்

தனக்கென

வறிவா னாலிச் சகலழு

பதவுரை.)

வறிவி லாத

வாயிரு னறியா

அகர

தானே,

தனக்கு என அறிவு இலாதான் சான் இவை அறிந்து,

சாரான்-தானாக அறிய இயலாத அன்மா தானே இந்தச் தத்துவங்களை
அறிந்து கூடமாட்டாது,--சனக்கு என அறிவு இலாத வாயில் தான்
சார அறியா--தமக்கென ஓர் அறிவுமில்லாசசடமான இர திரியம்மு தலிய
வைகளும் தாமாக
ஆன்மாவைக் கூடஅறியா,--சனக்கு என அறிவு
இலாதான் தத்துவ வன்ன ரூபன்-தானாக அறிய இயலாத ஆன்மா
தத்துவங்களின் சொரூபமே தன்சொரூபமாகக் கொண்டு நிற்பன்,
தனக்கு என அறிவானால் இச்சகலமும் நுகரும் தானே-ஆதலால் தானாக
அறியும் இயல்புடைய சிவன் அக் கருவிகளைக் கூட்ட அவன் செயலால்
அக்கருவிகளோட கூடிகின்று எல்லாவற்றையும் புசிப்பன்,

தறிப்பு.-1.
முற்செய்யுளிற்
கூறியவாறு
ஆன்மாவும் கருவி
களுந் தம்மிற்கூடி விடயங்களை அறியுமாயின், கருத்தா
ஒருவர் அறி
விக்க வேண்வெதல்லை என்னும் ஆசங்கைக்கு விடைகூறுஇன்ரார்.
as தனக்கென அறிவிலாதான்:-ஆன்மா சிற்றறிவுடையனாயினும,
அறிவித்தாலறியும் இயல்புடையனாசலின், “தனக்கெனவறிவிலாதான்
என்றார். (பார். செ. 53.)
|
ு. தத்துவ வன்னருபன்:--பஞ்சவன்னங்களை
அடுத்த படிகம்
போல, ஆன்மா தன்னை அடுத்த கருவிகளின் மயமாய் இருக்கும் இயல்
புடையன் என்பது, (பார். செ. 59.)
4, இசசகலமும்:-- சத்தாதி விடயங்களையெல்லாம்,

போமிப்பு.
ஒருவர் உணர்த்தினாலன்றிக தானே உணரமாட்டாத
உயிர் இத் தத்துவங்களைத் தான் அறிர்து சாரமாட்டாது.
சடமாகிய

உணர்த்துந்தன்மை,
அத்தத்துவங்களும் தாமாக
சாரப்பட்ட தத்துவங்களின்
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உயிரைச் சார அறியா.
உயிர் தன்னாற்
சொளுபமே தன்சொருபமாக்க் கொண்டு

நிற்கும். ஆதலால், இயற்கை உணர்வினனாகய
முதல்வன் அக்கருவி
களைக் கூட்ட, அவன் செயலால் அக்கருவிகளோடு கூடிநின்று ஆன்மா
போகங்களை நுகரும்.
0. பிறர்கொள்கைககா

69. கண்டறி

மறுத்தல்,

புலன்கள் காணுங்கருத்தினா லொருத்தன்ஞானம்

கொண்டு

மண்டிய

மறியு மென்னிற் கொள்பவன் முதலி யாகும்
வுணர்வு யிர்க்கா மன்னிநின் றறியு மென்னில்

உண்டிட

வேண்டு வானுக் கொருவன்வே

(பதவுரை.)

[]

கண்டு

.

ட்

றுண்ட
.

அறிபுலன்கள் -கருத்தினால்

லாமே.
டு

காணும்--இந்

திரியங்கள் வாயிலாகக் கண்டும் கேட்டும் உண்டும் உயிர்த்தும் உற்றும்
அறியப்படும் ஐவகை விடயங்களையும் ஆன்மா மனத்தைத் துணையாகக்

கொண்டு அறியும். அதுபோல,--ஒருத்தன்
ஞானம் கொண்டு உளம்
அறியும் என்னில்-ஓப்பற்ற சிவனுடைய
ஞானத்தைக்
துணையாகக்
கொண்டு அன்மா விடயங்களை அறியும் என்னில்,-- கொள்பவன் முதலி
யாகும்-இப்படி. அறிர் துகொள்ளும் ஆன்மாவே கருத்தாவாவன் என்னு
குற்றதமாம்-— மண்டிய

உணர்வு

உயிர்க்கா

மன்னிநரின்று

அறியும் என்

னில்-சவனுடைய பூரண ஞானமானது ஆன்மாவிற் பொருக்திரநின்று
அன்மாவுக்காக அறியும் என்னில் -—உண்டிட வேண்டுவானுக்கு வேறு
ஒருவன் உண்டலாம்-பசியாலுண்ண

ருவன் உண்ணல் போலாம்.

விரும்பின ஒருவனுக்காக

ஆதலால்,

வேறொ

அஅவுய் குற்றமாம்,

தறிப்பு--1.
கண்டறி புலன்கள்...உளமறியுமென்னில்:-ஆன
மா
மனத்தைக் துணையாகக் கொண்டுவிடயங்களை அறிர்தாற்போலச, சிவன்
விகாரமற நிற்க அவனருளைக்கொண்டு
றறியும் என்பவர் அவிகாரவாதிகள்.

2.

அன்மா

முதனமையாதி

நின்

மண்டியவணர்வு...... ...அறியுமென்னில்:--அன் மாவுக்குச் இற்

றறிவு தானுமில்லை,

ெனே

னுக்காக அறிவர் என்பவர்
அறிவ, பூரணஞானம்,

அவ்வான்மாவைப்

பரிணாமலவாதஇகள்,

பொருக்இநின்று அவ

மண்டிய அறிவு-மிகுத்த

போமிப்பு
ஐம்பொறிகள் வாயிலாக வரும் விடயங்களை ஆன்மா
மனத்தைத் துணையாகச் கொண்டு அவற்றை அறியுமாறுபோல, ஆன்மா
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உண்மையதிகாரம்.

வும் வெஞானத்தைத்

தணையாகக் கொண்டு

விடயங்களை

அறியுமென்

னில், அன்மாவே கருத்தாவாவன். ஆகையால் அதுபொருக்தாது.

சிவனுடைய ஞானம் அன்மாவித் பொருந் திநின் று ஆன்மாவுக்காக
அறியுமென்னில், பசியினாலுண்ணவேண்டிய ஒருவனுக்காக மற்றொரு
வன் உண்டதுபோல முடியும். ஆதலால் அதுவும் பொருந்தாது.
அகையாற் சிவன் அறிவிக்க ஆன்மா விடயங்களை அறியும்.
b.
66.

அறிவிக்க
இருணனி

அறியும் வகையை

உவமை முகத்தால் விளக்குதல்.

யிரவி தான்வர் திரித்தலு மிரவி லெண்ணும்

பொருணிலை

கண்டு மாந்தர் பொருந் திடு மாறு போல

மருணிலை யெங்கு நீங்க ம௫ழ்ந்துயிர் தன்னுண் மன்னும்

அருளையு மொழிய ஞாலத் தறிந்தவா றறியு மன்றே.
(பதவுறை.)
இரவிதான் வந்து இருள் ஈணி இரிச்தலும்-ஆ.தஇ.த்
தீன் வந்து இருளை மிகவும் ரீக்கியபொழமுத,--இரவில்
எண்ணும்
பொருள்கிலை கண்டு மாந்தர் பொருந்திமமோறுபோல-அவ்விராக்காலத்
திற் காணவேண்டுமென

எண்ணியிருந்த

பொருள்களின்

நிலையைக்

கண்டு மாநுடர
அவற்றை அடையுமாறுபோல,--மருள்கிலை
எங்கும்
நீங்க உயிர் மகிழ்ர்து-கலையாதி கருவீகளாற் கேவலநிலை
முற்றும்
நீஜகிய பொழுது ஆன்மா விடயங்களைக்கண்டு மகிழவுற்று-— ன்னாள்
மன்னும் அருளையும் ஒழிய- தன்னுள்ளே நிலைபெற்றிருக்கும் திருவரு
ரின் உபகாரத்தையும் மறந்து ஞாலத்து அறிக்தவானு அறியும்- பூமி
யின்கண் மாநுடர் அறிக்க த்போல தானாகவே தன்செயலால் அறிந்த

தாகக் கருதி அறியும்,
தறிப்பு-—1.
மனிதர் இராக்காலத்தில் ஒருபொருளினிலையைக்
கண்டு அடையமாட்டார்கள். இருள் அவரது கண்ணொளியையும் பொரு
ளையும் மறைத்து நிற்கும். அதனால் அப்பொருளிருக்கும்
இடத்தைக்
கண்டு அடைய
முடியாமல்
மயங்இ வருந்துவர்.
அவ்விராக்கரலங்
கழிக்து சூரியன் உதித்தவடனே அதன் சகாயத்தாற் கண்ணும் ஒளி
பெறும், சூரியவொளியும் பொருளைக்காட்டம்.
அதனால் அவர் அப்
பொருளைக் கண்டறிந்து பொருந்துவர், பொருரந்தினும் தம்செயலாற்
கண்டதே என நினைத்தலன்றிச சூரியனது உபகாரத்தாற் கண்டதாக
நினையார். உயிர்களின் செயலும்
அத்தன் மையதேயாம். கேவலத்தில்
ஆணவமலமானது
அன்மாவின்
அறிவை மயக்கி நிற்கும். அதனால்

ஆன்மா

அறிவுமிழந்து

விடயங்களையும்

காணமாட்டாது

மயங்கியிருக்

உணர்த்துந்தன் மை.

138

கும், முதல்வன்
கலாதிதத்துவங்களைத்
தோற்றுவித்து விளக்கஞ்
செய்து உபகரித்தலால், ஆன்மா ஏகதேசமாய் அறிவு விளம்கப்பெற்று
அக்கருவிகளோடு கூடி விடயங்களை அறிந்து அவற்றை அனுபவிக்கும்.
ஆயினும்
தன் செயலாலே தானா அறிந்து அனுபவிப்பதாக நினைக்குமே
யன்றித் தன்னுள்ளே நின்ற உணர்த்தி உபகரிக்குக் திருவருளின் உப
காரத்தை அறியமாட்டா
து,
2.

ஞாலத்து.

காரத்தாற்
கருதாது

அறிந்தவாறு:-குரிய

பொருள்களைக்

காணினும்,

உதயத்தில்

மனிதர்

சூரியனது

உப

அவ்வுபகாரத்தைக்

தாமாகக் கண்டதாகக் கருதுவதுபேஈுல,

பேோழிப்பு. இராக் காலத்திலே மறைத்துகின் உ இருளைச சூரியன்
உதித்து நீக்கியபொழு
அ, மனிதர் தாம அவ்விராக் காலத்தில் அடைய
வேண்டும் என
எண்ணியிருந்த
பொருள்களின்
நிலையைக்
கண்டு
அறிந்து அடைவர்.
அப்படிக் கண்டறிந்தது சூரியனது உபகரரத்தால்

என்று நினையார். அதுபோல, கேவல மறைப்பிலிருந்த உயிர் கலையாதி
கருவிகளால்
அவ்விருள் நீம்கப்பெற்றுக்
திருவருள் உபகாரத்தை
மறந்து தானாகவே சன்செயலால் அறிலதாகக் கருதி அறியும்.

இதுவுமது.

67.

அறிந்திடு மனாதி வாயி லானவை

யவன்ற னாலே

அறிந்திடு மென்றுமொன் இுமறிந்திடா படம்

அறிந்திடு மறியுக் தன்மை யறிந்திடா கன்மத்
அறிந்தவை

நூகரு மாறு மருளுவ

ன மலன

றா

தொன்மை

முனை.

(பதவுரை.)
அறிந்திம் மனாதி வாயிலானவை
அவன் றனாலே
என்றும் அறிர் இடும்-விடயங்களை அறிநின்ற மனம் முதலிய அந்தக்
கரணங்களும் இர்திரியங்களு மானவைகள் ஆன்மாவினாலே அவ்விடயங்
களை எப்பொழுதும் அறியும்,-ஈன்றும் அறிக்திடா-அப்படி
ஆன்மா
வினால்

அறிகிறோமென்பதை

அவற்றிலொன்றும்

அறியமாட்டா,--

அவைபோல் யாவும் அறிந் இடும்-அக்கரணங்களையும் இர்தீரியங்களையும்
போல ஆனமாக்களும் சிவனால் யாவற்றையும் அறிக் திடம்,— அறியுர்
தன்மை அறிர் திடா-அப்படிச் சிவனால் அறிதின்றோமென்னுந் தன்மை
யை அறியமாட்டா,--கன்மத்தொன்மை
அறிந்து அவலை நுகருமாறும்
அருளுவன் அமலன். தானே-முன்செம்த வினைப்பகுதிகளை அறிந்து
கருவிகளைக் கூட்டி அவவினைப்பயன்களை சவ
ப வடு செய்
வர் நின்மல ராதிய சிவனே,
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உண்மையதிகாரம்.

போழிப்பு.
அச்தக்கரணங்களும் ஐம்பொறிகளும் ஆன்மாவினஅ
சகாயத்தால் விடயங்களை
எப்பொழுதும்
அறியும். அப்படி ஆன்மா
வினால் அறிகன்றோம் என்பதை
அவற்றில் ஒருகருவியும் அறியமாட்
டாது, அதுபோல
ஆன்மாக்களும் சிவன் அறிவிக்க யாவற்றையும்
அறியும்.
அப்படிச் இவனால் அறிநின்றோமென்பதை
அறியமாட்டா.
கன்மப் பகுதிகளை அறிக்து கருவிகளைக் கூட்டி அக்கன்மப் பயன்களை
அனுபவிக்கும்படி. செய்பவர் நின் மலனாகிய சிவனாம்,
ச
&

IV. ஞானவாய்மை.
1. ஞானம் வரும் முறை, (68).
2. ஞானத்தினியல்பு, (69-70).

1. ஞானம் வரும் முறை.
68.

காட்டியெ

கரண

மொன்று

மில்லையேற் காணொ

ணாதாம்

நாட்டிய விவற்டான் ஞான நணுகவு மொண்ணா முன்னம்
ஈட்டிய தவத்தி னாலே யிறையரு ளுருவாய் வந்து
|
கூட்டிடு மிவற்றை
(பதவுரை.)

நீக்கிக் குரைகழல் குறுகு மாறே,

காட்டிடும்

கரணம்

ஒன்றும்

இல்லையேல்

கரண

ஒணாகாம்-காட்டும் அறிகருவிகளாதிய கரணங்கள் ஒன்றுமில்லையாயின்
அன்மாவால் ஒன்றையும் அறிய வொண்ணாதாம்,--நாட்டிய இவற்றால்

ஞானம்
ஈணுகவும் ஒண்ணா-இங்கே
சொன்ன
இக்கருவிகளாலே
உண்மை ஞானத்தை அடையவும் இயலா
து,- முன்னம் ஈட்டிய தவத்தி
னாலே இறை அருள் உருவாய்
வர்து-முற்சென்மங்களிலே செய்த
சரியை திரியா யோகங்களின் பயனால் இருவினையொப்பும்
சத்திநி
பாதமும்வர
அதுவரையில்
உண்ணின் றுணர்த்திய பரமசிவன் திரு
வருளே திருமேனியாகக் கொண்டு குருமூர்த்தியாய் எழுந்தருளிவர்
து
இவற்றை
நீக்கிைதிக்கைசெய்து
இக்கருவிகளை நீக்கி குரைகழல்
குறுகுமாறு-பரமசவனது
திருவடியை
அடையும்படி
கூட்டி
ஞானம்பற்றச் செய்தருளுவர்,
தறிப்பு.--1.
காட்டிடும் கரணமொன்றும்....... ஞான
மொண்ணா:-அன்மா
பெத்தகிலையிற்
கருவிகளைக்கூட்டி

உணருமேயன்றி,

அக்கருவிகளின்

சேர்க்கையின்றி

மீணுகவு
உணர்த்த

உணரமாட்டாது.

ஞானவாய்மை.
இச்கருவிகளோடு

கூடிஅறியும்

அறிவு
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பாசஞானம்

பசுஞானமாஇய

ஏஎகதேசஞானமேயாம்.
முற்றுணர்லாயெ மெய்ஞ்ஞானம் (பதிஞானம்)
இவரால் வரமாட்டாத), அன்றியும் அவை அம் மெய்குரான திக்குத்

சுடையாயு மிருக்கும்.
2. முன்னமீட்டிய சவத்தினாலே......... குரைகழல் குறுகுமாறு:-ஆன்மா கருவிகரணங்களைப் பெற்று
அவற்றால் வரும் சிற்றறிவு இறு
செயல்களால் வினைகளைச் செய்தும், வினைப்பயனை
அனுபவித்தும்
பிறந்திறக்துவரும்பொழுது, சத்துவகுண சம்பந்தம் முதலியவற்றாலும்;
திருவருளின்
துணையினாலும், சரியை இரியா யோகங்களைச் செய்ய
நேரும். அப்படி௪ செய்து
முதிர்ச்சி பெற்ற அத்தல விசேடத்தால்
முன்னே சொன்னபடி இருவினையொப்பும் சத்திரிபாகமும் வர்செய்
தும். (பார், செ, 48). அப்பொழுது, அதற்குமுன்னே
கருவிகமணங
களைக் கொண்டு மறைந்து
உண்ணின்றுணர்த்திய
பரமசிவன். இரு
வருளே திருமேனியாகக் கொண்டு குருமூர்த்தியாய் வெளிப்பட்டுலாது
திக்கைசெய்து உண்மை ஞானத்தை அருளி ஆன் மவியல்பை உணர்த்து
வர். அவவாறுணர்க்தப்பட்ட
அன்மா,
கருவிகள் சடமாகிய பொய்ப்
பொருளென்றும், தான் அவற்றின் வேறாஇிய ரிச்துப்பொருளென்றும்
அறிந்து,
அக்கருவிகளால்
மயக்குறாது நீங்கப்பெறும். அசன் பின்,
இதுகாறும் அக்கருவிகளே சாரகமாக நின்ற ஆன்மா, சிவபெருமான்
திருவடியைத் தாரகமாகத் தலைப்படும்... (பார், செ, 8,
பரமசிவன் குருமுர்த்தியாய் வருவரென இங்கே கூறியது சகல
லர்க்கத்துயிர்களுக்கு அருள்செய்யும்
முழைமையையாம்.
விஞ்ஞானா
கலருக்குப் பரமசிவன் அறிவுக்கறிவாய் நின்று உணர்த்துவர், பிரளயா
கலருக்கு ஈாற்புயம் திரிரேத்திரம் நீலகண்டம் முதலிய
உறுப்புகளை
யுடையஸ்ரீகண்டவடிவே குருவடிவாகச் காட்டிரின்றுஉணர்த்துவர். சகல
ருக்கு மானுடவடிவாய்க் குருமூர்த்தியை இடமாகக்கொண்டு ஆவேசக்த
நின்று

அருள்செய்வர்.

சிவன்

வடிவங்கொள்ளுமுறை

அதிட்டான

பக்க மெனவும் இவேசபக்க மெனவும்
இருவகைப்படும். அனந்தாதி
இருத்திய கர்த்தாக்களை
ரிலைக்களமாகக
கொள்ளுதல்
அதிட்டான
பக்கம், மெய்கண்டதேவர்,
உமாபஇ௫ிவன் முதலிய குருமூர்த்திகளை
நிலைக்களமாகக் கொள்ளுதல் ஆவேசபக்கம்,

போமிப்பு. அறிகருவிகளாகிய கரணங்கள் இல்லையாயின், ஆன்மா
ஒன்றையும் அறியவியலாது. இக்கரணங்களாலே
உண்மை ஞானம்
உதிக்கவுமாட்டாத. இக்கரணங்களைக்கொண்டு பிறவிகடோறும் ஈட்டிய

சரியை திரியா யோக

விசேடத்தினாலே

பரமசிவன்

திருவருளே திரு
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உண்மையதிகாரம்.

மேனியாகக் கொண்டு குருமூர்த்தியாய் எழுர்தருளிவர்து இககரணக
களை நீகஇத் திருவடி நீழலை அடையும்படி அர்த உண்மை ஞானத்தைக்
கொடுத்தருளுவர்,

2 ஞான த்தினியல்பு,
69.

பன் னிறய

கவருந் தொன்மைப்

மனனிலங

இயல்பு

படிகநீ டொளியும்பன்மை

கந்த வள்ரொனி

போல

வையந்

தன்னகம் பயிலு ஈற்சிற் சடங்களின் றன்மை தாவா
நன்னலம் பெறகி றைந்த

, பதவுரை.)
பன்மை

ஞானமே

ஞான

பல்கிறம் கவரும் கொன்மைப்

மென்பர்.

படிகம் நீடு

ஒளியும்

மன் இலங்கு இயல்பும் கக்க வளர் ஒளிபோல-பலநிறங்களையுங

கவருகனெற
பழைய
பளிங்குக்கு மிக்க ஒளியையும்
பலநிறங்கள்
பொருந்தி விளங்கும் தன்மையையும் கொடுத்த ஆதித்தனது டேரொளி
போல,--வையம் தன் அகம் பயிலும் நற்சித் சடங்களின் தன்மை தாவா
நல் நலம் பெற நிறைந்த ஞானமே ஞானம் என்பர்-பூமியினிடக்
துப்
பொருந்திக் காரியப்பசிம் ஈல்ல சித்தும் சடமுமாகிய பொருள்களின்
தன்மைகளைக் தான் பொருந்தாது நல்ல பயனைப் பெறுமாறு ஏங்கும்
பரிபூரணமாய் நிறைந்க வெஞானமே உண்மைஞானம் என்று சொல்வர்
பெரியோர்.

தறிப்பு.-1. குரியன் ழ்த்திசை மேறறிசைகளிற் சார்ந்து நிற்கும்
பொழுது அதன் ஒளி படிகத்திற்பட, அப்படிகமானது தன்னைவர் தடுத்த
பொருள்களீனது நிறங்களைத் தன்னிறமாகக் கவர்ந்து விளங்கும், சூரி
யன் உச்சியில் வந்தபொழுது அதனஅ ஒளியிற் பொருக்இகின்ற படிகம்
தனது ஒளியை மாத்திரம் உடையதா௫இ நிற்கும், இப்படிப் படிகம் இரு
வகை ஒளியையும் பெறுதற்கு ஏதுவாக நின்றது சூரியனது ஒளியே
யாம். ஆயினும், அவ்வொளி மற்றைப்பொருள்களின் கிறங்களையாவது
படிகத்தின் நிறத்தையாவது தான்
பொருந்துவதில்லை.
தான் எப்
“ பொழுதும் தன்னொளியாடு சுயம்பிரகாசமாகவே நிற்கும். அதுபோல,
ஆன்மாவும் தன்னாற் சாரப்பட்ட கருவிகளால் வரும் அறிவைப் பெறச்
செய்வதும், அக்கருவிகளை விட்டு நீங்கித் தன்னியல்பாகிய ஆன்ம
சொரூபத்தைப் பெறச் செய்வதும் மேலாகிய சிவஞானமேயாம். அவ்
வாறு கருவிகளும் ஆன்மாவும் தன்னாற் காரியப்படுத்தப் படினும், அவற்
றின் தன்மைகளை அந்த ஞானம் பொருந்தமாட்டாது, தான் சுயம்பிர
காசமாகவே நீற்கும். அப்படிப்பட்ட பிட்டா ஞானம் என்று சிறப்

பித்துச் சொல்லும் இயல்பின தாம்.

ஞானவாய்மை.
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2. படிகம் ஆன்மாவுக்குவமை,
வன்னங்கள்
சூரியவொளி திருவருள் ஞான துக்குவமை.
எ.

பாசததுக்குவமை.

கன்னலம்பெற:-—முத்தியின்
பம் பெறுமாறு.

லந்த ஆன்மாக்கள் (கற்சித்து)
என்று பொருளுரைப்பினுமாம்.

திருவருள்

மலபரிபாகம்

ஞரனத்தைப்

பெறும்படி

|

போமிப்பு.
படிகமானது
தன்னை அடுத்த பலபொருள்களின்
நிறங்களையும் தன்னிறமாகக் கொள்ளும்படி செய்வதும், அக்ரி ங்களை
விட்டுத் தனது சொந்த நிறத்தையே கொள்ளும்படி செய்வதும் ஆதித்
தை தூ ஒளியேயாம, அப்படிச செய்யும் அவ்வொளி, தான். அவற்றின்
தன்மைகளைப் பொருக்தமாட்டாது. அதுபோலப் பூமியிலே தன்னிடத்
துப் பொருந்திக் காரியப்படும் சித்தும் சடமுமாகெய பொருள்களின்
தன்மைகளைக் தான் பொருந்தாது, முத்தியின்பம் பெறுமாறு எங்கும்
பரிபூரணமாய் விளங்குகன் ற ச9வஞானமே மேலாகிய ஞானமாம்,

இதுவுமது,
70.

மாயைமா
யாயவா
மாயைமா

யாயவா

மாயை

மாயா

வருமிரு வினையின்

ருயிரின் மேவு மருளினி
மாயை

மாயா

வருமிரு

வாய்மை

லிருளாய் நிற்கும்
வினையின்

ருயிரின் மேவு மருளினி லொளியாப்

வாய்மை

நிற்கும்.

(பதவுரை). மாயை மாமாமை-அசுத்தமாயையும் சுத்தமாயையும்,மாயாவரும்
இருவினையின் -லழியாமல்
வரும் புண்ணிய பாவங்களு

மாகிய இவற்றின்.--வாய்மை ஆய-உண்மையேயாய் நின்று (போகங்களை
அனுபவிக்கும்),-—ஆர் உயிரின் மேவும்-அரிய உயிரிணிடச்திலே பொருநர்
திய, மருளினில்-— மருள்கிலையில் -— இருளாய் நிற்கும்-அந்த ஞானம்
வெளிப்படாது மறைந்து நிறகும்-—மாயை மாமாயை--அசுத்தமாயை

யும் சுத்தமாயையும்,-மாயாவரும் இருவினையின்- ஒழியாமல்
வரும்
புண்ணிய பாவங்களுமாகிய இவற்றின் வாய்மை
ஆய-உண்மையை
அறிர்து (அவற்றினீஙகி நிற்கும்),--ஆர் உயிரின் மேவும்-அரிய உயிரி
ணிடத்திலே
பொருக்திய,-- அருளினில்--அருள் நிலையில்,--ஒளியாய்
நிற்கும்-அந்த ஞானம் வெளிப்பட்டுப் பிரகாசமாய் நிற்கும்,
தறிப்பு.-1.
மாயை மரமாயை ...... இருளாய் நிற்கும்:-ஆன
மா
சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நின்று அறியும் இயல்புடையது.
அவவான்மா
மாயா கன்மங்களைக் கூடியவிடச்து அவற்றின் இயல்பையும் அன்மா
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வாயெதனது இயல்பையும் இவச்தின் இயல்பையும்: அறியாது, அம
மாயா கன்மங்கள் வசத்ததாய் நின்று போகங்களை அனுபவிக்கும். ௮௬௩
னம் நிற்பது மலமறைப்பினாலாம். அர்நிலையில் ஆணவமலம் மேலிட்டுச
சிவஞானம் தோன்றாது நிற்குமாதலால் “இருளாய் நிற்கும்” என்றார்,
லால்

கன்ம்ம் பிரவாசம்போலச் தோன்றியும் அழிந் தும் மாறிமாறி வருத
“மாயாவரு மிருவினை'' என்றார், (பார். செ. 28. கு. 3.)

மருள் -ஆணவமல
மறழைப்பினாற
அன் மாவின் அஞ்ஞானநிலை,

சிவஞானத்கை

அறியவியலாத

2. மாயை மாமாயை......... ஒளியாய் நிற்கும்:-அன்மா
மாயா:
கன்மங்களோடு கூடி இன்பத்துன்பங்களை நுகாக்துவருங் காலத்திலே

இருவினையொப்பும் மலபரிபாகமும்உண்டாகும். அப்பொழுஅ ஞானாசாரி
யரது அனுக்கிரகத்தால் அமமாயா கன்மங்களின இயல்பையும், தனது
இயல்பையும், சிவத்தின் இயல்பையும்; அவ்வான்
மா அறியும். அங்வனம்
அறிந்த ஆன்மா அம்மாயா கன்மங்களினின்று நீங்கி நிற்கும். அக்கிலையிற்
சிவஞானம் மேலிட்டுப்பிரகாது நிற்குமாதலால், “ஒளியாய் நிற்கும்”
என்றார்.
வாய்மையாய:-நானகாம்
அடியிலுள்ள அய --அராய்நதறியும்.
ஆயும் என்பது ஆய எனக்திரிக்து நின்றது, ஆய்தல்-ஆராய்க்தறிதல்,

போமிப்பு.
மாயை கன்மங்களோடு கூடிய
நிலையிற் சிவஞானம் வெளிப்படாது
மறைந்து

ஆன்மாவின்
மருள்
நிற்கும், அவற்றின்

இயல்புகளை அறிர்து நீங்கெ அருள் கிலையில் அது வெளிப்பட்டுப் பிரகாச
மாய் நிற்கும்.

V. ஞானத்த ரல்வரும் பயன,
பயன் வகுத்துக் கூறல், (71).
1. அன்மதரிசனம்.
ஞானதரிசனத்தில்

ஆன்மதரிசனமும

தத்தலசுததியும் நிகழ்

தல், (72).

2. ஆன்மசுத்தி,
் ர. சிவதரிசனத்தில் அன்மசுத்தி நிகழ்தல், (73).

0. ஞோயத்தைப்பற்றிய ஆசங்கையும் மறுப்பும், (74).
0. ஞானமே ஜேயத்தைக் கரிரிப்பிக்கும், (75).

. ஞானத்தால்வரும் பயன்.
=~.

சிவசமவாதிகள் ஆசங்கை,
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(70).

. சிவசமவாதிகள் ஆசங்சைக்கு விடை, (77).
அன்மசுத் தியின் பயன், (78).

.
~~
0

ஜஐக்தியவா திகள் அசங்கைக்கு விடை,

(79).

/, சாக்கிரா நீதம், (80).
1. க பில்களை ஒடுக்குதற்கு உபாயம்,

(81).

. தற்போதம் ஒழித்தற்கு உபாயம், (82),

வ

3, ஆன்மலாபம்,

ஈ. ஞானத்தின் வகை, (83).
b. ஞானரநிட்டை, (84).
௦. உபாயநிட்டை, (85).
ி. பாவனையாற் சவத்தை
கூ

அடைய

இயலாமை,

(80).

. அத்துவித நிலை, (87).
நீக்கம், (88).

. ஆணவமல
ல
் ஏ. கன்மமல

நீக்கம், (89),

பயன் வகுத்துக் கூறல்.
71.

தேசுற மருவு

மானம

ஆசிலா வான்ம லாப
பாசம

தகல

தெரிசன

மான்ம

சுத்தி

மாகமூன் முகு மூன்றும்

ஞானம் பற்றமுன் பணியை

நீத்தல்

ஏசினே யத்த முந்த லெனுமிவற் நடங்கு மன்றே,
(பதவுரை).

தேசு உற

மருவும்

ஆன்மதெரிசனம்

அன்மசுத்தி

ஆசு இலா ஆன்மலாபம் ஆக
மூன்றாம்-ஞானத்தை அடைதலினால்
வரும் பயன் விளக்கம் மிகப் பொருச்திய ஆன்மதரிசனம் அன்மசுத்தி
குற்றமற்ற அன்மலாபம் என மூனமும்,--மூன்றும்-இந்த மூன்றும்,
பாசம் அது அகல ஞானம் . பற்றல்--பாசமானது
நீங்க
ஞானத் .
தைக் தரிசித்தல் --தான் பணியை
நீத்தல்-தன்செயலை விடுத்தல்
--

ஏசில் ரேயத்து அழுக்தல குற்றமற்ற கேோயத்தழுந்துதல்
அ எனும்
இவற்று
அடங்கும்- என்று சொல்லப்பட்ட
இம பல்வ
அடங்கும்.

குறிப்பு: ie
தரிசனம்,

கானம்

பற்றல் ஞானதரிசனம், சிவரூபம், அருள்
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போமிப்பு.
ஆன்மா ஞானத்தை அடைதலினால் வரும் பயன்
ஆன்மதரிசனம், அன்மசுததி,
ஆஅனமலாபம
என மூன்றாம், அவை
நானதரிசனம்,
தான்பணியை
நீத்தல்,
ஜேயக்சழுந்தல்.
என்னும்
இவற்றில் அடங்கும்,

1. ஆன்மதரிசனம்.
ஞான தரிசன த்தில் ஆன்மசரிசனமும்
72.

தன்னறி

வதனா லேது

தத்துவசுத்தியும நிகழ்தல்.

தனக்கறி

வில்லை யேனுக்

தன்னறி வாக வெல்லாற் தனித்தனி பயன ருந்தும்
தன்னறி வறியும் தன்மை தன்னாலே தனைய றிந்தால்
தனனையுந் தானே காணும் தானது வாதி நின்றே.
214]

(பதவுரை.)

ப

.

.

தன் அறி வதனால்

ஏதும் அறிவு தனக்கு

இல்லை

எனும்-அன்மாக் தன்னுடைய இயநகை
அறிவினால் எதனையும் அறி
யுமஇயல்பு தனக்கு இல்லையாயினும்,-தன் அறிவாக-தன்னுடைய அறிவி
னாலே அறிக்து அனுபவிப்பவனாகக் கருதி, பயன எல்லாம் தனித்தனி
அருஈதும்-கருவிகள்
வாயிலாக
வரும் போகங்கள் எல்லாவதறையும
ஒவ்வொன்றாக அனுபவிக்கும்.-தன்னாலே தனை ௮றிக்தால்-சிவஞானதீ
தாலே அந்த ஞானத்தை நுறிக்தால்,--தன்
அறிவு அறியும் தன்மை_
தனது அறிவான து கருவிகளோடு கூடிரின்று விடயங்களை அறியும்
முறைமையையும்,
தனனையும-ஆன் மாவாகிய தனது இயல்பையும்,-தான் அதுவாதி நின்று-தான் அந்தச் சிவஞானச்2தாடு கூடி நின்று.

தானே காணும்-அவ்வான்மாவே

தரிக்கும்.
ச்

சுறிப்பு.-1.
சிவன

தன்ன றிவதனாலேதந.....தனித்தனி

மால்வகை வாககுக்களாலுய்

கலையாதி

பயனருச் தும்:-

தத துவங்களாலும் ஆன்ம

அறிவை
விளககச செய்து, விடயபோகங்களை ஆன்மா
நுகரும்படி
செய்வர். ஆன்மா
அயங்கனம் நகருங்கால்,
திருவருளால்
அறிக்து
அரு துகிறேன் என்பதனை அறியாது; தன் அறிவினாலே தான் அறிம்து
தான அருந் ததிறேன் என நினைக்கும், மலமறைப்புடைய பெத்த நிலையில்
ஆனமாவின் இயல்பு இதுவாம்.
2. தன்னறிவறியும் தன்மை:--மலபரிபாகம்
வச்து திருவருள்
தோன றியவிடத்து, ஆன்மா தன்னாலறியப்பட்ட. விடயங்களைக்
கருவி
களைக் கொண்டறிர்த தென்றும், அக்கருவிகள் மாயாகாரியமென்
றும்,
சடமென்றும், தனக்கு அம்கியமென றும், தனக்கு அவ்வா ஈறிவித்தது

திருவருளென்றும், அக்கருவிகளைப் போலச் சடமுமன்றிச் திருவருளைப்
\

ஞானத்தால் வரும்.பயன்.
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போலப் பேரறிவுமன்றி நின்று அறிந்த அறிவ - தான் என்றும், கருவி
களையும் திருவருளையும் தன்னையும் அர்த அருளாலே காணப்பெறும்,
இங்கனம் கன்ன றிவிலே விளங்கக் காண்பது ஆன்மநபம். இது நின்மல
சாக்கிரம்,
3. தன்னாலே தனையறிச்தால்:--அருளாலே
அருளை அறிந்தால்:
“அவனருளாலே

4,

அவன்றாள் வணமங்தி''

தன்னையும் தானேகாணுந்

செயல்தோன்றாது

என்பதும் இது,

சானதுவாஇநின்
று:--அன் மாவின்

அருளில் வியாப்பியமாய்

கின்று எனபது.

மேற்கூறியவாறு கருவிகள் முப்பத்தாறும் தானல்ல என்றும் தன
தல்ல என்றும் அருளால் அறிந்த ஆன்மா, தனக்கெனச செயலொன்று
மின்றி ௮வ்வருளோடு கூடி
நிற்றல் ஆன்மதரிசனமாம்.
இங்கனம்
ஞானதரிசனத்தில்
ஆன்மதரிசனமும்,
தத்துவசுத்தியும்
நிகழுமாறு

காண்க.

இது நீன்மலசோப்பனம்.

போமிப்பு.
ஆன்மா தன்னுடைய அறிவினால் ஒன்றை அறியுந்
தன்மை தனக்திலலையாயினும்,
கருவிகள் வாயிலாகப் போகங்களை
நுகரும்பொழுத, தன்னறிவுகொண்டு அறிக்கதாகவே கருதி ஒவவொன
றையும் அனுபவிப்பன், சவனருளாலே அவவருளை அறிந்தால், தனது
அறிவானது
கருவிகளோடு கூடிரின்று விடயங்களை அறியும் முறை
மையையும், அன்மாவாதிய தனது இயல்பையும; அவவருளோடு கூடி
வேறறநினறு அவவான் மாவே தரிசிக்கும்.

2. ஆன்மசுத்தி.
1. சிவதரிசன தீதில் அனமசுத்தி நிகழ்தல்,

73.

தத்துவ மான

வற்றின் நன்மைக

ஞணருக் காலை

உய்ததறிந் திடவு திப்ப தொளிவளர் ஞான

மாகும்

அத்தனமை

யான்மாச்

சுத்தமாஞ்

யறியு மாறு மகன் நிட வதுவா
சுத்த ஞானத

தொருமுத

மோன்று

மன்றே,

(பதவுரை.)
தத்துவ மானவற்றின் தன்மைகள் உணரும் காலை-தத்துவங்களின் இயல்பை விசாரித்தறியும பொழுது,--உய்தது அறிந்
திட உதிப்பது--௮வை
தனக்கு
அ௮ர்கியமான
சடப்பொருளென்று
அராய்ந்தறிக்திடத் தோன்றுவது, ஒளிவளர் ஞானம்
ஆகும்—பிர
காசம். மிக்க சிவஞானமாம்,-- அத்தன்மை அறியுமாறும் அகன் றிட
அப்படி அறிநின்உ சுட்ப்போதமும விட்டு நீஙக, அதுவாய் அன்மரச்
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சுத்தமாம்-அந்த ஞானமே தானாய் ஆன்மாச
சுத்தியை அடையும்,-சுத்த ஞானத்து ஒருமுதல் தோன் றும-அப்பொழுதே
அர்த. நின்மல
மாயுளள ஞானத்திற்கு முதலாகிய ஞோயம தோன்றும்,

தறிப்பு.--1. தத்துவமானவற்றின் றன்மைகள்.....ஒளிவளர்
ஞான:
மாகும்:-சிவஞானம் சோன்றும்பொழுது, பிருதிவி முதல் காதமீராகிய
முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் மாயாசாரியமென்றும், நிலையில்லாத சடப்
பொருளென்றும்

தனக்கு அச்ரியமானவை

யென்றும்

ஆன்மா

அறியும்

என்பது,

உய்த்தறிதல்-புத்தியைச் செலுத்தி அறிதல், ஆராய்ச்தறிதல்,
2. அத்தன்மை யறியுமாறு மசன்றிட வ த்வயா பாம சுத்தமாம்:சுட்டநீவினால் அறியப்படும் ஏகதேசக்காட்சியாகதிய பிரபஞ்சப் பற்றுப்
பஞ்சாக்கரத்தை
விதிப்படி
உச்சரிப்பதனாற் பர்றறக் கழியும். அப்
பற்றுக் கழிக்தவிடத்து அன்மா தனக்கொரு செயலுமில்லதாயத் தற
போத நிகழ்சசியின் றித்திருவருளையே தாரகமாகக்கொண்டு அவ்வருளில
டங்கி அவ்வருளே தானாதிநிற்றல் ஆன்மசுத்தியாம். இத நீன்மலசுழுத்தி.

3.

சுத்தஞானம்-நின் மலமாயுள்ளபரை.

ஆன்மாவின் அறிவிசசை

செயல்கள் தொழிறபடாது
நின்றவிடத்தில், அவவான்மாவோடு
அருள் சுத்தஞானம என்றும், பரை என்றுஞ் சொல்லப்படும்.

கூடிய

சிவதரிசனமாவது,

சிவ

4.

சிவதரிசனம்.
தரறோன
ஒருமுறும்-

னுடைய திருவடி திருமுகம் திருமுடிகளினுடைய உண்மையைச் சக்தேக
விபரீதமற அறிந்து தெளிர்தழ சகல
கேவலங்களிற் பொருந்தாமல்,
இக்கேவல சகலம் இரண்டும்
நீங்தெனவிடத்து விளங்குவதான அகம்
பிரம ஞானத்திலும் பொருந்தாமல், தன்செயலற்று, எல்லாம் அந்த
ஞானசத்தியின் செயலேயாய், அந்த ஞானத்தை எங்கும் கண்டனுப
வித்தலாம். யான் எனது என்னும் தற்போதமுனைப்பின்றி அனுக்நிரக
சத்தி பிரகாசித்து நின்ற அவதரம் திருவடி யாம். எங்கும் சிவமாய்த்.
கோன் றுவதுதிநழகமாம். அஃதாவது, தன்னைத் தாக்குவனவான விடய
போகங்களை அவன் அவள் அதுவாய் கோக்குமிடமெல்லாம்
அவன
அனுக இரகத்தையே
படுதல் திரநுழடி யாம்.

கண்டனுபவிப்பதாம்.
சவொனந்தத்திற்
(பார். உண்மை௰ெறி விளக், 4)

பரவசப்

போமிீப்பு.
தத்துவங்களின் இயல்பை விசாரித் தறியும்பொழு.து,
அவை
தனக்கு அர்நியமான
சடப்பொருளென்று
அறிவது
சவ
ஞானத்தின் உபகாரத்தாலாம், அப்படி அறிஇன் ற தற்போதமும் விட்டு
நீங்க, அன்மா அம்ச ஞானமேயாய்ச்
சுத்தியடையும். அப்பொழுதே
அர்த ஞானத்துக்கு முதலாகிய ஞோயம தோன்றும்,

ஞானத்தால் வரும் பயன்.
ம். ஜேயத்சைப் பற்றிய அசம்கையும

74.

உறைதரு

முணர்வு மன்றி யதன்முத

கறைவதென்

னென்னி

லண்ண
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அள்ள

தென் றிய

லருளெனு மதுவே

யன்றி

நிறையொளி முதல தன்றி நின் நிடா நிமல னாகும்
இறையவன் முதல வன்ற னிலங்கருள் சத்தி யாமே,

(பதவுரை.
உறைதரும் உணர்வும் அன்றி அதன்முதல் உள்ள
தென்று இங்கு அறைவது
என் என்னில்-அன் மாவோடு பொருக்தி
யிருக்கும் ஞானமுமல்லாமல் அதற்கு
முதலாகிய
க~ெய்மும் உண்
டென்று இவ்விடத்
அ௪ சொல்லுவதென்னையென்று கேட்ச்
-அ௮ அவே
அண்ணல் அருள் எனும்-அரத ஞானமே முதல்லனுடைய அருள் என்று
சொல்லப்படும்,--அன்
றி-அன் றியும் நிறை ஒளி முதலது
அன்றி
நின் றிடா- நிறைந்த
ஒளியானது
அதன்
முதலாகிய
அதித்தனை
யொழிந்து நிர்கமாட்டாது. அதுபோல ஞானமாதநிய
குணமும் குணி
யாகிய முதல்வனையன்றி
ரில்லாது,--நிமலனாகும் இறையவன் முகல்,

இலங்கு அருள் அவன் றன் சத்தியாம்-நின்மலனாகிய செவன்
அவனிடத்து விளங்கும் அருள் அவனுடைய எத்தியாம்.

முதலாம்.

தறிப்பு.--1.
ஞானத்துக்கு
முதலாய் ஒரு ஞேயம் தோண்றுவு
சென்னை? ஞானக் தோன்றிய பொழுதே அன்மா அந்க ஞான ச்தோடு
கூடி ஞானமே தானாய் நிற்கும் என்பர் சவசங்கரொாக்ச வாதிகள்.

போழிப்பு.
அர்த ஞானத்தையன்றி
அதற்கு ஒரு மூதலுமுண்
டென்று கூறுவது என்னையெனில், சவெத்தினஅ அருளே அக்க ஞான
மாம், அன்றியும்,
ஒளியானது அதன் முதலாய
அதித்தனையன்றி
நில்லாகவாறுபோல,. சிவத்கையன்்றி அருளும் நில்லாது. அகையால்
நின் மலராகிய சிவன் முதலாம். அவரிடத்து விளங்கும் அருள் அவரது
சத்தியாம்,

௦. ஞானமே ஜேயக்தைச் சீரிசிப்பிப்பது.
89”

சுத்தமாஞ் சத்தி ஞானச் சடராகுஞ்

சிவமொ

ழிந்தச்

'சத்திதா னின்று முன்னைத் தகவிலா மலங்கள் வாட்டி
அத்தனை

யருளு மெங்கு மடைந்து

வைத்திடு மிரவி காட்டும் வளரொளி

மிருளகற்றி
போன்ம

கழம்நீதே,
்

(பதவுரை.)
சுத்தமாம சத்தி ஞானச் சுடராகும்-நின்மலமாதிய
அந்தச சத்தி ஞானப்பிரகரசமாயிருக்கும-—
௮௪ சத்தி தான் இலம்
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ஒழிர்து இன்றாம்-அதுதான்

சிவதகையொழிந்து

தனித்கொரு

முத

லாய் நிற்கமாட்டா த.-எங்கும் அடைக்இடும் இருள் அகதறி வைத்திடும்
இரவி காட்டும் வளர் ஒளிபோல்-எங்குஞ
செறிந்திருக்கும் இருளை
நீக்கிலைக்கன்ற சூரியனைக்காட்மெ
மிக்க பிரசாசத்தைப் போல,
.மேன்னைச் தகவு இலா மலங்கள் வாட்டி அத்தனை
மகிழந்து அருளும்அர தச சத்தி ஆன்மாலை
அராதியிலே
பக்தஇத்துநின் உ இழிந்த மும்
மலங்களையும் போக்கி
அவவான்மாலைச சுத்தமாக்தித் கனக்கு முத
லாகிய சிவனை அவ்வான்மாவுக்குக் கிருபையுடனே
மூழ்ந்து. தரிசிப்
பிக்கும்.
போழிப்பு.
அந்தச் சத்தியானது
ஞானப்பிரகாசமா யிருக்கும்,
சிவமின்றி அந்தச சத்தி தனித்து ஒரு முதலாய் கிற்க மாட்டாது, ௮௪
சத்தி அன்மாவைப் பர்தித்த மும்மலங்களையும் வாட்டிச சிவத்தை அண்
மாவுக்குக்
தரிசிப்பிக்கும், அது
எங்கும் நிறைந்த பேரிருளை நீக்இ௪
சூரியனைக் காட்டின்ற அதன பிரகாசம் போல்வகதாம்.

8. சிவசமவா திகள் ஆசங்கை,
16.

[கலரு

மசத்தர்

அதிலு

முணரு

தம்பாற

பொருந்திய

(

மீச னருளுயிர

௪

வலகை

ae!

மேவ

யேபோல்

லாலே

சகலமு நிகழ வெண்டும் தலைவனைச் தொழிலும் தானே
இகலற

வியற்றல் வேண்டு

(பதவுரை.)

மென்றது

நன் றி யின் 2ற.

புகல் அரும் அசத்தர் தம்பால்

போருக்திய அலகை

யேபோல்-தமக்கென
அறிவுஞ செயலும் உண்டென்று சொல்லுதற்
கரிய வலியில்லாதவரிடத்சே பொருந்திய பிசாசின் குணஞ் செயல்க
ளெல்லாம் அவரிடத்து ரநிகழ்வதுபோல,--அடிலமும் உணரும் ஈசன்
அருள் உயிர் மேவலலாலே-எல்லாவற்றையும்
உணரும் சிவனுடைய
அருள் ஆன்மாவிலே
யொருந்துதலால்- சகலமும் நிகழவேண்டும்சிவனுக்குரிய சர்வஞ்ஞ.க் தவம் முதலிய குணங்களெல்லாம் அந்த அன்
மாவிலும். நிகழவேண்டும், தலைவன் ஐக்தொழிலும தானே இகல் அத
இயற்றல்

வேண்டெ-முதல்வனுக்குரிய

ஐந்கொழில்களை

பாடறச செய்தல் வேண்டும்,--என்றஅ-என்று
இன் று-ஈன்மை யுடைக்சன் று,

உயிரும் மாறு

சொன்ன ௪,--ஈன்றி

தறிப்பு.--1.
பேய்பிடிக்சவனிடக்திலே
பேயின் குணங்களுஞ்
செயலும் விளங்கினார்போல, சிவனருளைப் பெற்ற அன்மாவிடத்திலும்

ஞானத்தால்வரும் பயன்.
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சிவனுக்குரிய குணமுஞ செயலும் விளங்கும் என்றும், அல்வான் மாக்கள்
பஞ்ச இருத் தியமுஞ் செய்வர் என்றும் சிெவசமலா திகள் கூறுவர்,

போமிீப்பு.
பேய்பிடித்தவனிடத்திலே பேயின்குணமும் தொழி
லுக் தோன்றினாற் போலச்,
வெனருளைப்பெற்ற
அன்மாவிடத்திலே
சிவனுடைய முற்றறிவு முதலிய
குண௰கமரம்,
பஞ்சஇருச்இயமும்
உண்டாகும் என்பது
ட.

17.

எிவசமலா திகள் ஆசயலைக்கு

இனறுமொக்
திகா நம தா

பொருக்தா
து.

முரை

ரல்மை

விடை,

டக்கு மியல்பிலோ ற் தனைய

ர் ந்தா

ணி க மவ தல

வாய்ந்து

துபோ லுள்ள த

கொன்றிய
தன்மறெி

வுணர்வு தம்பா லுள்ள து நிகழ்த்து மீசன்
எடாத்து
மேனி தனக்கென க் கொண்டுதானே.
(பதவுமை.)
இன்றுரோக்கு உரை நடக்கும் இயல்பு இலோற்குஇப்போது
பார்வையும்
பேச்சும் ஈடக்குமியல்பும்
இல்லாத ஒருவ
னிடத்திலே,இனைய வாய்ச்து ரின் றகோர் அலகை சேர்ந்தால் நிகழ்வ
சென்--இவை எல்லாம் குறைலற்றுப்
பொருந்திரிற்கும் ஒரு பேய்
சேர்ந்தால் அவனிடத்திலே உண்டாவது என்? அவன் கண் குருடு நீங்கி
ஒன்றைப் பார்க்குமா? வாய் ஊமை நீகஇப் பேசுமா! கால் முடம் நீங்கி
நடக்குமா? இல்லை. ஆகையால் பேயின் தன்மை பிடியுண்டவனுக்கு
உண்டாகாது
அவனிடத்துள்ளவைகளை விளக்கும்,
அதுபோல் உள்
ளத்து ஒன் றிய உணர்வு தம்பால் உள்ளது நிகழ்த்தும்-அத் தன்மைபோல
ஆன்மாவிடத்திலே பொருந்திய அருளும் அவ்வான்மாவிடத்தி லுள்ள
தையே விளங்கா செய்யும் ஈசன் தனக்கென மேனி தானே கொண்டி
தன் தொழில் ஈடாத் தும்-பரமசிவன் தமக்கென்று ஒரு திருமேனியைக்
தாமே கொண்டு பஞ்சகிருத்துயத்தையும் ஈடத்துவர்.
தறிப்பு---1.
இன்றுகோச்குரை ஈடக்குமியல்பிலோச்கு....கிகழ்வ
தென்:--குருடு ஊமை முடம் எனப்படும் அங்கக் குறைபாடுகளுள்ள ஒரு
வனை அக்குறைகளில்லாத ஒரு பேய்பிடித்தால், அவனைப்
பார்க்கும்
படியும் பேசும்படியும் ஈடக்கும்படியும் செய்யாது, அவனிலே தொழிற்
பட்டு நிற்குங் குணங்களை விளக்இநி ற்கும்; தனக்குரிய ஆற்றல்களை

அவனுக்கு உண்டாக்குவதில்லை. அதுபோல, அன்மாவைக் திருவருள்
பொருக்தினால், அவ்வான் மாவின் அறிவிசசை செயல்களை விளக்இ
நிற்குமேயன்
நிச் தனக்குரிய சாவஒஞ்ஞத்துவம் முதலிய குணங்களை அவ
வானமாவுக்கு உண்டாக்கமாட்டாது,

19
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- உண்மையதிகாரம்.

இனையலவாய்ஈது-இனைய-- இச்சன்மையானவைகள்,
அமைதல், பொருதல்,

வாய்தல்--

2. உள்ள ததொன றிய வுணரவு:-உயிர்க்குயிரர்ய் நிம்குக் திருவருள்,

3. ஈசன்றன்றொழி னடாத்துமேனி சனக்கெனக் கொண்டு:
ஆன்மாவின் அறிவு இசசை
செயல்களை
மறைத்த
பாசத்தை
நீக்கி,
அவற்றை லிளக்கிச சிவத்தைக் காட்டுதலே சிவனது அருள்செய்யும்
உபகாரம்,

பரமசிவன்

அவ்வான் மாக்கள் பொருட்டுப்

செய்யவேண்டியவிடத்து,

கமச்செனச்சொண்ட

தமது

அருளினாலாய

பஞ்சகிருச் தியஞ்

திருமேனிகொண்டு

அச்திருமேனியினின்று செய்வர்.

பொழிப்பு.
குருடனாயும் ஊமையாயும் முடலனாயுமிருக்கும் ஒரு
வனைக் கண்ணும் வாயும் காலும் குறைவத்றிருக்கும் ஒருபேய் பிடித்த
விடத்து, அவன் ஒன்றைக் காணவும் பேசவும் நடக்கவும் செய்யா து,
அவனிடத்து உள்ளதையே விளங்கச செய்யும். அதுபோல,
அன்மா
வினிடக்துப் பொருந்திய அருளானது அவல்வான் மாலின் அறிவிசசை
செயல்களையே

விளக்கிநிற்கும்,

தமக்செனச் தருமேனிகொண்டு,
செய்வர்,

சிவன் ஐந்கொழிலுஞ்

அம்மேனியின்

செய்யுமிடத்துத்

வாயிலாகத் தொழில்
:

ர். ஆன் மசுத்தியின் பயன்.

78.

இமமிலை தன்னின் மன்னி யெய்திடுங் கலாதி போதும்
கன்னள
வறிந்து நிற்கு
தகவிலா மலங்க ஊீதத
அந்நிலை கரண மாகா வகையதி லறிவ பங்கி.
2
6
oy
.
|
மன்னிட வியாபி
யாய வான்பயன் ரென்று மனம் ம்.

(பதவுரை.)
இக்கிலை தன்னில் மன்னி எய்திடும்--இச சகலாவம்
தையில் ஆன்மாவைப் பொருந்தித்
தொழிற்படும் -சலாஇபோசம் தன்
அளவு அறிச்து-கலையாதி தத்துவங்களால் வரும் ஏகதேச அறிவின்
இயல்பை உணர்ந்து நிற்கும் தகவு இலா மலங்கள் நீத்த அந்நிலை
அவ்வேகதேச
அறிவைச் செய்துநிற்கும் இழிந்த மலங்களை
நீக்கிய
அருள்நிலையில்,-— கரணம் ஆகாவசை அதில் அறிவு அடம் அம் மலங்
களின் வாசனை

தாக்காதபடி அந்த அருள்

வியாபகத்துள்ளாக

ஆன்மா

அடங்கி,--மன்னிட-அ௮வவிடத்துச் தோன்றும் சிவத்தில் நிலைபெற்று
நிற்க,-வியாபியாய வான் பயன் தோன் றும்- அதன் வியாபக அறிவாதிய.
மேலான பயன் தோன்றும்,
ட்

ஞானத்தால்வரும் பயன்.

தறிப்பு.--1.
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ஆன்மசுத்தியின் பயன் பாசநீக்கமூம்,

ஆன்மாவின்

வியாபக அறிவு விளங்கிச் சோன்றலுமாம்.

2. இர்கிலை தன்னின் மன்னி......... தன்னளவறிர் த:-கலையா தி
தத்துவங்களால் வரும் அறிவு பாசஞானம் எனப்படும் ஏகதேச அறிவு
என்றும், இரந்த ஏகதேச அறிவுக்குக் காரணமாயிருப்பது மும்மலம்கள்
என்றும் அறி. ல் கலாதிபோதமர் சன்னளவறிக்து என்பதற்கு, கலையாதி
தீதீதுவங் ளில் வரும் ஏகதேச அறிவின் இயல்பையும், ஆன்மாவாகிய
தன து இயல்பையும் அறிந்து எனப் பொருள்கொள்ளினும் அமையும்.
3. மலங்கணீத்த அந்நிலை:
-மும்மலங்களும்
நிலை எனப்படும் அருள்நிலை.
4.

சரணமாகரவகை

அதிலறிவடங்கி

£ீற்கப்பெற்ற அரிய

மன்னிட:-மும்மலங்கள்

நீங்கியவிடத்தும் அவற்றின் வாசனை தாக்காதொழியா
து. அவ்வாஈனை
மாக்காதபடி
கான் பணிநீத்து
ஏகனாதி நிற்கவேண்டும்,
தான பணி
நீத்தல் இறைபணி நிற்றல் என்றுஞ் சொல்லப்படும்,
தான்பணிநீத்தலாவது ஆன்மாவின் இச்சாஞானக் இரியைகளின்
சொழிர்பாடின்றி, கிகழ்வனவெல்லாம் சிவபெருமானது இச்சாஞானக்
இரியைகளின் நிகழ்ச்சியே எனக்கண்டு, இருவருள் லியாபகத்துள்ளாக
அன்மா

அடங்கி

நிற்றலாம்.

ஏகனுகிநீற்றலாவது

ஆன்மா

சிவனோடு ஒற்றுமைப்பட்டு

தானென

வேறு சாணப்படுமாறின்றிக

நிறறலாம்,

தான்பணி ரீத்தலால் மாயை கன்மங்களின் வாசனை தாக்காதொழி
யும், ஏகனாகிநிற்றலால் யான்
என த எனப்பகுத்துக்காணும் மயக்கவுணர்
விற்குஏதுவாகயெ ஆணவமல வாசனை நீங்கும். அது நீங்கனொாலன்றிப் பாம
சிவனது திருவடியாகிய
ரிவானர்கத்கை அனுபவித்தல் கூடாது, எக
னாகிகிம்றல்

5.

பார், செ,

வியாபியாய

60.

வான் பயன்றோன் றும்:--தான்பணி நீத்து ஏகனாதி

நிற்றலால் மும்மலங்களாகிய பாசநீக்கமுண்டாம். இப் பாசம் நீங்யெ
நிலை துரியநிலை எனப்படும் அருள்நிலையாம். இந்நிலையில் ஆன்மாவின்
வியாபக அறிவு விளங்கித்தோன்றும், இவ்வறிவு விளக்கம் பாசநீக்கத்
இனும் மேலானபயனாசலால், ““வான்பயன் என்றார்.

போமிப்பு.

கலாதி

தத்துவங்களால்

வரும்

ஏகதேச

அறிவின்

இயல்பை உணர்ந்து, அவ்வேகதேச அறிவுக்குக் காரணமான மலங்கள்
நீங்கப்பெற்ற அருள்நிலையில், அம மலங்களின் வாசனை தாக்காதபடி
அவ்வருள் வியப: துள்ளாக ஆன்மா அடங்கிச சிவத்தோடு ஏகனாடி
நிற்பின், அசன் வியாபக அறிவு விளங்கிச் சோன்றும்.
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உண்மையதிகாரம்.
ஏ. ஜக்கியவா திகள் ஆசங்கைக்கு விடை.

79.

அடைபவர் சிவமே யாகு மதுவன றித்தோன்று மென்ற
கடனதேதென்னின் முன்னங் கண்டிடார்தம்மைப்பின
னு

தொடர்வரு மருளினாலுந் தோன்றுமா காணா ராயின்
உடையவ

னடிசேர் ஞான

முணர்தலின் றணைத

லின்றே.

(பதவுரை.) ; அடைபவர் சிவமே ஆகும் அஅவன்றித் கோன்றும்
என்ற கடன் அது எதென்னில்-அர்நனம் அருளை அடைபவர் சிவமாய்
விடுதலேயன்றி
அவ்விடத்து
மற்றுமொருபயயன்
தோன்று மென்ற
முறைமை எஏதென்னில்,- முன்னம் தம்மைக் கண்டிடார்-பெத்த நிலையில்
அன்மாக்கள் மலமறைப்பினால்
லியாபகமாதிய
தமது சொரூபத்தை
அறியா திருந்தனர்— பின்னம் தொடர்வு அரும் அருளினாலும் கோன்று
மாகாணாராயின்-இச௫

சுத்த நிலையிலும்

எய்தற்கரிய

அருளின

உபகாரச்

தாலும் தமது வியாபக அறிவு விளங்கும்படி காகராயின் --உடையவன
அடிசேர் ஞானம் உணர்தல் இன்று அணைதல் இன்று--பரமசிவன௮
திருவடியாயெ சிலவானர்தச்கைப் பெறுதற்கே தனலாகிய சிவஞானத்தை
அறிதலும் இல்லை, அத்திருலடியைக் கூதெலுமில்லையாம்.

போமீப்பு.
திருவருளை அடைபவர்
சிலமாய்
விடுதலேயன்றி
அவ்விடத்து வேறுமொரு பயன் தோன்றுமென் ற முலற்மையேகென்
னில், பெத்தநிலையில் ஆன்மாக்கள்
மலமறைப்பினால் வியாபகமாதிய
சமது சொரூபத்கை அறியாதிருந்தனர். சுத்தநீலையிலும் திருவருளின்
உபகாரத்தால் தமது வியாபக அறிவு விளங்கும்படி காணாராயின், பரம
சிவனது திருவடியைப் பெறுக ற்கு எதுவாயெ சாக்தை அறிகலு
மில்லை, அத்திருவடியைக் கூகெலுமில்லையாம்,
/. சாக்கிரா நிதம்.

80.

பொற்புறு

கருவி யாவும்ட
புணராமே

மறிவி லாமைச்

சொற்பெறு மதீதம் வந்து தோன்றுமே கோன்றி நின்ற
சிற்பா மதனா லுள்ளச் செயலறுத் இடவுட
இ
தற்பர

மாதி நிற்றல் சாசக்இார

(பதவுரை.)

இதற் தா னை.

பொற்பு உறு கருவியரவும் புணரா
மே- பொலிவினை

யுடைய
கருவிகள் முப்பத்காறும் பொருந்தி லிகற்பியாமலும்-—
அறி
விலாமைச சொல்பெறும் அடிகும்லக்து தோன் ராமே-அறியாமை என்
னும் சொல்லைப் பெறும் கேவலம் வர் சரா
மயங்காமலும-—கதோன்றி

.

ஞானத்தால்வரும் பயன்.
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நின்ற சிற்பரம் அதனால் தன்னிடத்தே தோன்றிரின்ற மேலான ஞான
சத்தியின் அநுக்கரகத்கால்,--உள்ளசசெயல்
அறுத்திட--தற்போதச்

சேட்டையை

ஒழித்து

நிற்க-உதிக்கும்

பொழுது கோன்றும் செத்சோடு
சாக்கிராதிதமாம்.

தற்பரமாகி

ஏகனாட

நிற்றல்-அப்

நிற்றல்-—சாக்திராதிதம்-

தறிப்பு.--1௨ பெரற்புறு கருவியாவும் புணராமே:-விகற்பத்தைச
செய்யு கருவிகள் மூப்பச்தாறுடனும் கூடிச் சகலப்படாமல் என்பத
2. அறிவிலாமைக
செரற்பெறுமதிதம்
கேவலப்படாமல் என்பது.

3.
நிற்க,

4.

சஇற்பரம்-அனுக்காச ஞானசத்தி,
செயலறுக்திட:-

உள்ளச்

உள்ளசசெயெல்-ஆன்

சன்

வந்து

கோணன்றாமே:-

பராசஇ,
செயலதறு

நிச்ச,

்
இறைபணி

மாவின் செயல்.

5. சுற்பரமாதி நிற்றல்:-ஏகனாகி நிற்றல், ஆணவமல
வாசனை
நீங்க சிவொனர்கத்தை அநுபவித்சச்கு எகனாதி நிற்றல் றெர்த சாதன
மாம், இதுவே சரக்திராதீதம எனப்படும், (பார். செ, 118).
தற்பரம-தனக்குப்பரம்.

தன -அன்மா;

பரம்-மேலானபொருள்,

சிவம்,

போழிப்பு:
சகலகேவலப் படாமலும்,. தற்போதச
யின் றியும், செத்தோடு எகனாதிகிறறல் சாக்கிராதிசமாம்.
1, வ்

- 81.

ஒடுங்கிடா

ஓடுங்க

கரணற்

தா ன

மென்னி

2்
பாயம்,

யொடிங்குமா

னின்ற கொட்டிட

ஒடுங்க வொடுங்க
ஓடுங கடி னன்றி

அ ஓடுக்குதற்கு

சேட்டை

4றுணாந்தொ

கரண

டுக்க

மெல்லாம்

வுள்ள வுணர்வுதா னொழியும் வேய்

மற்ற

வுண்மையை

யுணரொ

ணா 2.

பதவுரை.)
காணம் தானே
ஒடுங்கிடா-கருவிகள் தாமாகவே
ஓடுங்கமாட்டா,--ஓடும்குமாறு உணர்கது ஓடுக்க ஓஒடுங்இடும் என்னில்அவை ஒடுங்கும் வழியை அறிந்து ஒடுக்க ஒடுங்குமென்று நீசொல்லின்,நின் றது ஒடுங்கிடா--இச்சாஞானக்கஇிரியைகளாய்ச் சீவித்துநின் ற உன து
போதம் ஓடுங்காது,--காணம் எல்லாம் ஒடுங்நிட ஒடுங்க- கருவிகளெல்
லாம் ஓயெக

-

ஒடுங்கப் போதமும்

ஒடிங்குமென்று

சொல்லின் உள்ள

உணர்வு தான் ஒழியும்-அப்போ
து உனக்குள்ள ரில
ட்டிக் கேவல
மும் வந்து முமெொ-வேரறாோய் ஓடுங்கிடின் அன்றி மற்ற உண்மையை
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்.

உண்மையதிகாரம்.

உணரொணாது-ஆதலால்
வருளில் ஒெகனொலன்றி
முடியா து.

அச்சருவிசளை
அச்நியமாகக்
அந்தச
வெக்கை அறிந்து
்

கண்டு இரு
அனுபவிக்க

தறிப்பு.-1. -அர்தக்காணம் பொறிலழிச சென்று பிரபஞ்சத்தை
ஈரடும்பொழுதும், அங்ங்னம் செல்லாதவிடச் துஅவ்வாசனையால் உள்ளே
அசையும் பொழுதும், தநதபோதத்தினால் அடக்கினாள் அவை அடங்காது
மேன்மேல்
எழும், அக்கரணங்களைப்
போதத்தால் அடக்தினும், அப்
போதம் அடங்காது நிற்கும். ஆகவே கரணங்களின தொழிற்பாட்டைத்'
திருவருளாலடக்குவதன்
றிப்போதத்தால் அடக்க இயலாது என்பதாம்.

போமிப்பு.
கருவிகள் தாமாகவே
அடங்கா,
தற்போதத்தால்
அடக்கலாமெனில், போதம் அடங்காது நிற்கும், கருவிகள் அடங்கவே
போதமும் அடங்குமெனின், உள்ள சிற்தறிவுங் கெட்கெ கேவலமலந்அ
மூடும். ஆகையால், கருவிகளைச் திருவருளில் ஒடுக்கனாலன்றி அவை
ஒ௫ங்காவாம்;

இவனையும் அறிக்து அனுபவிக்க
7.

82.

கறிபோதம் ஒழிததற்கு

இயலா காம,

உபாயம்,

பற்றிடுவ கருவி யாவும் படரந்துணா

வரறிக்குங் காலை

உற்றறிம் திவ தொன்றி னணர்வினி னுண்மை யாரும்
மற்றது பகல்வி ளக்கின் மாய்ந்திட வருவ
பெற்றிடு மகனை

மாயப் பிறப்பினை

துண்டேற

பறுக்க லாமே,

(பதவுரை.)
பர்றிமெ கருவியாவும் படார்து உணர்வு அளிக்கும்
தாலை-விடயங்களைப் பற்றும் கருலிகளெல்லாம புறத்தே சென்று ஆன்
மாவுக்கு அறிவைக்கொடுக்குங
காலத்து-ஒன்றின்
உற்று அறிர்திடு
௮௫--அ௮வ்விடயங்களில் ஒன்றைப் பொருக்கி அதனைச் ஈட்டி அறிதல்
உணர்வினின் உண்மையாகும்--அன்ம போதத்தின் இயல்பாம்,--அது
பகல் விளக்கின் மாய்ந்திட வருவது
உண்டேல் -அக்தப் போகம் பகற்
காலத்தில் எரியும் விளக்குப்போலச் சீவியாமல் நிதகும் முறைமை கூடு
மாயின், அதனைப் பெற்றிடும்-௮ப்போது
வத்தை
அடையும்,
மாயப்பிறப்பினை
அறுக்கலாம்-மயகச்சத்சைச செய்யும
பிரவீயையும்
அறுக்கலாம்,

துறிப்பு-—1.
திரியங்கள்.

பற்றி

கருவி: விடயங்களைப்

பற்றும்

ஞானேர்

2. பகலவிளக்நின்
மாய்ச்திட வருவதுண்டேல்:-பகல்விளக்குத் :
தான் கெடாது தன் ஒளிசெட்டு நிற்கும். அதுபோல, அன்மாவும் தர்ன்

ஞானத்தால்வரும் பயன்.
கெடாது தன் இச்சா ஞானக்கரியைகளாகிய
அரிதாகலின் “வருவதுண்டேல்'' என்றார்.
3.

பெற்றிமெதனை:-சவெக்கதோடு

போமிப்பு.

ஐம்பொறிகளும்

களைப்பற்றி ஆன்மாவுக்கு

ர ரோ

=

போதங்கெட்டு

ஏகனாகி நிற்கும் என்பது.

புறத்தேசென்று

அறிவைக்

நிற்றல்.

சத்தாதி

கொடுக்குங்காலத்து,

விடயய்

அவ்விடயல்

களில் ஒன்றைப் பொருந்து அசைச் சுட்டி அறிதல் அன்மபோதத்தின்
இயல்பாம். பகற்காலக்தில் எரியும் விளக்குப்போல அப்போசஞ் சீவி

யாது ஒழியப்பெறின்,

ஆன்மா

சிவச்தசை

அடையும்,

அதனாற், பிறப்

பினையும் அறுக்கலாம்.

3. ஆன்மலாபம்.
0.

க

மலி

ட்

ஞான த்தின்

ட்

0

வகையும்,

‘

இவை
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)

‘

ப்

விடிஃபெற்றிற் குச ௫ கீத

சர

்

சனக

ம்

.

எனல்.

ப் ந்திய

வெரமைபாலேமொழறிச்தவைகேட்்டல்கைட்டல்
(17)
ச்

4
9)
இத்த
னை

/
«
|
செய்
த லுண்மை

வந்தவா

றெய்த

(0

1

ட

தட

ச்

4

*

ன்ட்

ஐ

நிட்டை
(௫

றடைமமதார்

(பதவுபை.)

மும்திய

முற்பிறப்பிற் செய்க சரியை

ச்

ம்
கெ
ணிந்ர்திட

மருவுச

க

இகர்சவா

*

லது

லென்ற
ச

முத்தி யெப்தஇய

ஒருமையாலே

4

x

தானாக

்

நான்காம்
.

»

.

வியல்பி னர.

மொழிந்தவை

கேட்டல்

முதிரசசியா

லுண்டான

முதலியவற்றின்

ஒற்றுமையால்
ஆசாரியர் உபதேசித்த உபதேச மொழிகளைக் கேட்ட
ஓம், கேட்டல் சிரிதனைசெய்தல்- கேட்ட பொருளைச் இர்இத்தலும்,-உண்மை கெளிக்துடல்-அந்சகப் பொருளின் உண்மையைக் தெளிக்து
அறிகலும்,--அது தான்ஆக லந்த ஆறு எய்த நிட்டை மருவுதல்-- சிலம
தானாக வந்த அத்துவிதநிலை
பொருச் தும்படி. நிட்டை கூதெலும்-—
என்று நான்சாம்-என்று ரானம் சான்குவிதமாம்,--இச்துவாறு அடைக்

கோர் முத்தி எய்திய இயல்பினோ-டஇர்க முறைப்படி கேட்ட சிந்திக்
துத் தெளிந்து நிட்டை
கூடினவரே முத்தியைப்பெற்ற் இயல்பினை
யுடையோர்.
தறிப்பு.-1.
என்பன

ஆன்மலாபம்,

சிவப்பேறு,

நிட்டை,

சுவானுபூதி -

ஒருபொருட் சொற்கள்,

2.
முந்திய வொருமையாலே மொழிர்தலை:-முற்பிறவிகளிலே
ஈட்டியசரியை இரியையோகங்களின் மூதிர்சசியினால் இருவினையொப்பும்
மலபரிபாகமும் பிறந்து சத்திநிபாதம் உண்டாகும், அப்பொழுது பதி பசு

பாசங்களின்

இயல்புகளை

அறிவிக்கும்

ஞானாசாரியர்

எங்குளர் என்று
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கேமில் கருத்துப் பிறக்கும்,

இப்பக்குலத்கை

எதிர்பார்த்து

இதுவமையும்

உள்ளே நின்று உணர்த்தில்க்த பரமசிவன். அப்போது ஆசாரிய வடிய
கொண்டு எழுக்சருளிவக்து, வெழிம்கை செய்து பதிபசு பாசங்களின்

இயல்புகளை உணர்த் துவர். அதனால் மாணாச்சணிடச்தில் ஞானம் பிர
காசிக்கும், அம்த ஞானம் மாணாக்கணிண் பக்குவ உயரச் தாழுசசிகளுக்
கேற்ப ஏலுலதன் றி ஒரு படித்தாய் எழுது.

அம்ச ஞானம்

கேட்டல்

இந்தித்தல்.

அப்பக்குல வேறுபாட்டால்

தெளிதல்

நிட்டை. என

நான்கு

வகை யாயிரு க்கும், .

3. கேட்டல்-பதி பசு
பாசங்களின்
இயல்புகளை
ஆசரரியா
வாயிலாகக் கேட்டல். பதி பசு பாசற்கஹின் இயல்புகளை அறிகலாவ து:தனுவாதி பிரபஞ்சம்
சடப்பொருள்
என்றும், ஆன்மாவுக்கு அந்நிய.
மானது

என்றும்,

ஆன்மா

தூலகி2து

என்றும்,

மலமறைப்பினாலே

னது இயல்பை அறியாது பிரபஞ்ச இதில் வாப்பட்டும் துன்புறுஇன் றது
என்றும், பதி சூக்கும சத்து என்றும், எங்கும் வியாபகமுள்ளது என்றும்,
உயிர்க்குயிராயிருக்கும்

ஒருங்க

ஒரியல்பாய்

இயல்புடை
பது

என்றும்

அறியும் பேபறிவுடையது

இங்ஙனம் ஆசாரியர் கூறும்
கேட்டல் அறிவு உண்டாகும்,

மொழிகளைக்

எல்லாவற்றையும்

என்றும்

அறிதலாம,

கேட்கும் மாணாம்கனுக்குக்

இசனால்வரும் அனுபவஞான மாவ து:-பதி உயிருக்குயிராயும் எங்கும்
வியாபகமாயுமிருக்கும்

நிலையும்,

லியாப்பியமாயிருக்கும் நிலையும்,

மாயிருக்கும் நிலையும்

அப்பதி

வியாபகத்துச்குள்

ஆன்மா

அவ்வான் மாவிம் பிரபஞ்சம் வியாப்பிய

நிருவிகற்பமாசத் தோன்றுதல்.

4. கேட்டல் சிர்தனை செய்தல்:-தீவிரகா பக்குவமுடைய மாணாக்
னுக்கு ஆசாரியர் உபசேசக்தகாலுண்டாகிய கேட்டல் என்னும் ஞானம்
மர்சமாதலின்றி முதிரர்து முறுகி விளையும். அப்பொழுது தான்கேட்ட
பொருளைச் சிிதிக்குமாறு அன்

முறைமையைத்

தனது

ஆசாரியரிடம்

கேட்டு, அப்பொருளின்கண் மனம் ஒருப்பட்ட
நிட்டை கூடிதற்கு
ஆசையுடையவனாவன். அவ்வாறு வரப்பெறின், பிரபஞ்சத்தில் விருப்பு
வெறுப்பின்றி”
சிந்நித்தற் றொழில்
ஒன்றையே
மேற்கொண்டு,
வேறொன்றினும்
பற்றின்றிப் பேரறிவாகிய
சிவமும் இற்றறிவாய :
தானும் அதிக்தனொளியும் சண்ணொளியும்
போல
அத்துவிதமாய்க்
கலந்து நிற்பன், அர்நிலையிலல தானொருபொருள்
உண்டென்று அறி
யாது சிவத்தோற்றம் ஒன்றே காணப்பெறுவன்.
இக்காட்டு
நிருவி
கற்பம் சவிகற்பம் என்னும் இரண்டுக்கும் இடையாயிருக்கும்.

இவை

சிக்தித்தல் என்னும்
நிகழும் அனுபவமுமாம்,

ஞானத்தின்.

முறையும்

அதன்கண்

ஞானத்தால்வரும்

பயன்.
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ம். உண்மை
கெளிக்திடல்:- ஆசாரியரது
அனுக்கரசத்தாலே
கேவல சகலங்களாகிய
இருவகைப்
பாசங்களும்
நீங்கெ,
சேட்கு
முறையிற் கேட்ச்ச, சச்திக்கு முறையிற் சிந்தித்துப்,
பின் அன்பு
செய்து, கருவிகள் தாக்காது அடங்க
நிற்கப் பெறுவார்க்கு, முதல்வ
னியல்பு, கேட்டகாலக்துப்
பொருட்டன்மை
பற்றிப் பேதமாய்த்
கோன்றிச, சிர்திச்க காலத்துக் கலப்புப்பற்றி அபேதமாய்த தோனறிதச்,
கெளிந்த காலத்து இவ்விரண்டுமின் றி எவற்றினும் ஒற்றித்து நின்று
(உடனும்)
இவை

ஒன்றினும்

பர்நிலசாக

கெளிதல் என்னும்

வேறு தோன்றும்.

ஞானசத்கின்

முரைமையும்

அதன்கண்

நிகழும் அபடைவமுமாம்,

6. அது தானாக வந்தவா று:-தத்துவமசி என்னும்
தத்துவமசி
௮௮
நீஆநின் றனை, இந்த மகாவாக்கியம
வருக்கு உபதேசிக்கப்பவெது.

மகாவாகச்தியம்,
இிவிரதரபக்கு

7... நிட்டை-பார். செ. 84.
8. கேட்டல் முதலிய நான்கும் ஞான த்திற சரியை, ஞானத்திற
திரியை, ஞானத்தில் யோகம், ஞானத்தில் ஞானம் என்று சொல்லப்
பமெ.

9. ஞானத்திற கேற்ப முத்தியும் அபாழத்தி பரழத்தி என இரு
வகைப்படும். கேட்டல் சிர்இத்தல் தெளிதலிலே
நின்று, அவ்வளவில்
யாக்கை ீங்கப்பெற்றவர், அபரமுத்தி அடைவர். அவத்றோடு நிட்டை
யுங் கைவாப்பெற்று இம்மையிற்றானே சீவன்முத்தராய் விளங்கினவர்,
தேகாந்தத்திற் பரமுத்தி அடைவர், ஞானநிட்டை
செய்துகொண்டு
பிராரத்த தேகத்தோடு
பயிலுஞ் சிலஞானிகள் சீவனமுத்தர் எனப்
படுவர், இவர் பரமுத்தி ௮டைசற்சுரியவர்.
அபாமுத்தித் கானமாவது
சுத்தவித்தை, எசுரம், சாதாக்இயம்,
சத்தி, சிவம்
என்னும் தத்துவங்களாம். கேட்டல்
என்னும் ஞான
முடையோர் சுத்தவித்தையை அடைவர், சிர்தித்தல் என்னும் ஞான
முடையோர்
ஈசுர தத்துவத்தை அடைவர், தெளிதல் என்னும் ஞான
முடையோர் சாதாக்கயெ தத்துவத்தை அடைவர். ஞானத்தில் ஞான
மாகிய நிட்டை பூரணமுரறாது இடையே தேகம் நீங்கப்பெற்றோர் சத்தி
சிவதத்துவங்களை அடைவர்,
ஞானத்தில் ஞானத்தில் முடிர்த ஞான
முடைய சிவானுபூதிச செல்வரே அந்தப் பரமுத்திக்கு உரியர்,

அபரமுத்திப் பெரும்போகத்தை விரும்பாது பரமுத்தி ஒன்றையே
காதலித்து நிற்கும் உத்தமருக்கு, இப்பிறவி நீங்கினும், அடுத்துவரும்
பிறவியிலே

அவவுண்மை

20

ஞானம்

நிகழ்ச்
தூ, பர(

தீதியுஞ் சித்திக்கும்,
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போமீப்பு.
கேட்டல்,
சிர்தித்தல்,
தெளிதல், நிட்டை என
ஞானம் நான்குவகை, இந்த முறையிலே நின்று
கேட்டுச் சிந்தித்துத்
தெளிந்து நிட்டை கூடினவர்களே முச்தியைப் பெற்றவராவர்.
்.

84.

ஞானநிட்டை.

பாசமா

ஞானத் தாலும் படர்பசு ஞானச் தாலும்
திறையருண் ஞான நண்ணித்
கேசுறு மதனான் முன்னைச்சிற்றறி கல் சேர்ந்து
நேசமோ யெர்ப ரத்து நிற்பது ஞான பை
ஈசனை

ய றிய வொண்ணா

(பதவுரை) பாசமாம் ஞானத்தாலும் படர்பசு ஞானத்தாலும-கருவி
களால் வரும் பாசஞான
ததினாலும் அக்கருவிகள்நீங்கனவிடத்து விரிந்த
நரன்பிரமம் என்னும் பசுஞானத்தாலும்_—
ஈசனை அறிய ஒண்ணாதுசிவனை அறியக் கூடா த.--இறை
அருள் ஞானம் கஈண்ணி- சிவனுடைய
திருவருளாகிய
ஞானத்தைப்
பொருந்தி-தேசு
உறும் அதனால்
முன்னைச சிற்றறிவு ஒழிஈது-பிரகாசம் பொருந்திய அர்த ஞானத்தி
னாலே பழைய அன்மபோசம் நீங், உயர் பரத்து சேர்ந்து ரேசமோடு
நிற்பது-அந்த "ஞானத்துக்கு: மேலர்ன
சிவத்திலே அத்துவிதமாய்க்
கலந்து அன்பு செய்து (சிவானந்தத்தை அனுபவித்து) நித்பது,--ஞான
நிட்டை-ஞானநிட்டையாம்,
தறிப்பு.--1.
பிரபஞ்சமும்

வாயிலாய்

பாசமா

ஞானத்தாலும்:-- பாசஞானமாலது

பொருட்பிரபஞ்சமுமாயெ

ஆன்மாவின்௧ண்

நிகழும்

இருவகைப்

ஏகதேச

சொற்

பிரபஞ்சங்களின்

ஞானமாம்.

வைகரி

முதலிய நால்வகை வாக்கின்
பகுதியவாகிய வேத சாத்திரங்களும்
மிருதிகளும் புராணங்களும் மற்றைக்
கலைஞானங்களும் அசபையும்
சொற்பிரபஞ்சமாம்.
பிருதிவி முதல் ஈாதமீரறாயெ முப்பத்தாறு தத்து
வங்களும்

பொருட்பிரபஞ்சமாம்.

அசபை-ஒரு

மந்திரம்.

2. படர்பசு ஞானத்தாலும:-பசுஞானமாவது
நான் பிரமம் என்
னும் ஞானம். ௮து ஆன்மபோதத்தால் வருவது, பாசங்களின் இயல்பை
உணர்ந்து தன்னை அவற்றின் வேறாகக் கண்டு, அவையெல்லாம் சன்
கீழ் வியாப்பியமென் றறிந்து நீந்தித் தான் மேற்படும்பொழுஅ, அவற்
றிற்கு மேலாய பிரமம் கானே எனச் சடிதியில் வரும் ஞானமாம்.

9:
மாவது

இறையருண்
திருவருள்.

அறியமுடியாது

ஞானம்:-பதிஞானம்

மேற்சொல்லிய

பதிஞானம்

இருவகை

ஒன்றினாலே

எனப்படும்,

பதிஞான

ஞானத்தினாலும் சிவனை

சிவனை

அறியலாம்.

அஃதா

ஞானத்தால்வரும் பயன்.
து, இருவருளைக்கூடிச் வெனை அறிவது என்பதாம்.
அவனருள் வணங்கி என்றதுமதுனே.
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4... சேர்ந்து நேசமோடுயர் பரத்து சப்த ஞானகிட்டை:--பெத்த
நிலையில் ஆன்மாவின் அறிவிச்சை செயல்கள் விடயங்களை அறிந் துபற்றி
அவற்றில் அழுந்தி நின்றதுபோல, மூத்திநிலையிலம் அவை தொழிற்
பட்டுரிற்கும்.
அ்தெப்படியெனில்,
முதல்வன்
அன்மாக்களோடு
அத்துவிதமாய்க் கலந்து நின்று அறிவித்தும் அறிர் தும் உபசரித்து வரும்
பெருங்கருணேயை நோக்குதல் அறிவின் தொழிலாம். அங்ஙனம் அறிந்து
அம்முதல்வனிடத்திற் செல்லும் இச்சை (அன்பு) அதிகப்படுதல் இச்சை
யின் கொழிலாம், ௮வ்வன்பு மிகுதியால் திருவடியாகிய சிவானந்தத்கை
அனுபவித்தல் இரியையின்
கொழிலாம். இங்ஙனம் ஆன்மாவீன அறி
விச்சை செயல்கள் மூன்றும் முத் திரிலையிலே தொழிற்படமொதலால்

சேர்ந்து கேசமோடு நிற்பது” என்றார். ஞானகிட்டை துரியாதீத நிலை.
போமிப்பு.

பாசஞானத்தினாலும்

பசுஞானத்தினாலும்

சிவனை

- அறியச்கூடாது,
செவஞானச்சைப் பொருந்தி, அதன் உபகாரத்தாலே
தற்போதம் நீங்கி, அந்த ஞானத் துக்கு மேலான சிவத்திலே அத்துவித
- மாய்க் கலந்து, அன்புசெய்து, சிவானந்தத்தை அனுபவித்து உதயச
ஞான நிட்டையாம,

௦.
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விளம்பிய

வகையி

உபாயநிட்டை.

னிட்டை

மேவிட

லரிதேன் முன்னம்

அளர்தறி வளித்த வற்றி னளவுமற் றவற்றி னாலே
உளங்கொளுந்தனையுமுள்ளபடியுமுற் ணர்ந்து செவ்வே
களர்க்திடா துவப்ப மற்றத் தன்மைய தாஞுந் தானே.
(பதவுரை.)

விளம்பிய வகையின்

நிட்டை மேவிடல்

அரிதேல்-

முன்சொன்ன முறைமையிலே நிட்டை கூடுதல் அரிதாயின்
- முன்னம்
அளக்து அறிவு அளித் சவற்றின் அளவும்-பெத்தநிலையிலே விடயங்களை
அறிக்து ஆன்மாவுக்கு

அறிவித் துநின் ற கருவிகளின்

இயல்பையும்,--

அவற்றினாலே கொளும் உளம் தனையும்-அக்கருவிகள் வாயிலாக அறியும்
ஆன்மாவாகிய
தனது
யல்பையும்,--உள்ளபடியும்--ஆன்மாவோடு
கலந்து நின்று அறிவித்தும்

அறிந்தும்

உபகரித்துவரும்

பரமசிவனத

அத்துவித நிலையையும்-— உற்று உணர்ச்து-திருவருளைக்
கூடிகின
றறிர்து,-—தளர்க்திடாது செவ்வே உவப்ப-அவவத்துவித நிலையை மற
வாது கடைப்பிடி. ஏ நின்று விரும்பலே,--அத்தன்மையது ஆகும்--மூன்
சொல்லப்பட்ட

நிட்டையின் முறைமை

கூடும்.
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உண்மையதிகாரம்

தறிப்பு --1. முன்னம் அளர்தறிவளித்தவற்றினளவு-பார்.
செ,
12. கு.-2. அளத்தல்- அறிதல்.
2. உளங்கொளுர்தனையும்-ஆன்மா
அறிவிக்க
அறியும் இயல்
புடையஅ என்பதையும்.

3.

உள்ளபடியும்

உற்றுணர்ந்து

செவ்வே

சளர்ச்
இடா துவப்ப:--

காட்டக் காணுக் தன்மையுடைய கண்ணுக்கு உருவத்தைக் காணும்படி
காட்டியும், அக்கண்ணோடு கலர் அமின் று அவ்வுருவத்தைக்கண்டும்ஆன்மா
உபகரிப்பதுபோல,
அறிவிக்க அறியுக் தன்மையுடைய அனமாவுக்கு
விடயங்களை அறியும்படி
அறிவித்தும்,
அவ்வான் மாவோடு கலந்து
நின்று விடயங்களை அறிந்தும் முதல்வன் உபகரித்து
வருவன். இது
பேத்தமுத்தி இரண்டிலும் ஒருதன்மையாய் நிகழும். இலவாறு அத்து.
விதமாய் நின்று உபகரித்துவரும் பெருங் கருணையை மறவாது கடைப்
பிடித்து நின்று செய்யும் அன்பினால், சிவானர்தாதுபூதியாகிய நிட்டை
கைகூடும் எனபது.

உற்றுணர்தல்-சேர்ந்தறிதல்,

பொரும் தியறிதல்,

செவ்வே-நேரே, உறுதியாய்ப் பற்றி, கடைப்பிடித்து.
தளர்ர்திடாது-சோர்வின்றி, மறவாது, இடைமீடின்
றி,

பொமிப்பு

முன்சொன்ன

முறையிலே

நிட்டை

தாயின், முதல்வனது அத்துவித நிலையை மறவாது
அவன் திருவடியைக் கூடுதலாகிய நிட்டை கைகூடும்.
1. பாவனையாநர் சிவச்கசை
(௮

86.

2

{

அடைய

க்

கூடுதல் அரி

பத்திசெய்தலால்,

இயலாது.
அ

பாவிக்கின் மனாதி வேண்டும் பயனிலை கரண நீத்துப்
பாவிப்ப னென்னி லென்ன பழுஅள பாவ கத்தாற்
பாவிக்க வொண்ணா
பாவிக்க

வேண்டா

னென்று
வாண்ட

பாவிப்ப னென்னி

னயென்

பரன ருள் பற்றி னோரக்கே.

(பதவுரை.)
பாவிகஇன் மனாதி . வேண்மெ- றுந்தச சிவத்தைப்
பாவனையாற் பெறலாம் என்னின் அதற்கு மனம முதலிய கருவிகள்
வேண்டும,
பயன் இலை- கருவிகளுக்கு எட்டாதலராகையால் அர்தப்
பாவனையாற பயனில்லை, கரணம் மரித்துப் பாவிப்பன் என்னில்-கருவி
களை நீக்தி நின்று

பாவிப்2பன்

என்ளில்,-என்ன-கருவிகள்

நீங்கிய

விடத்து ஒன்றையும்
அறியுமாறில்லையாதலின்
பாவிப்ப தெப்படி?-பழுது உள-அன் றியும் கேவலமவுர்
து தலைப்படும், -பாவகத்தால் பாவிக்க
ஒண்ணான் என்று பாவீப்பன என்னின் -பாவனையாற் பாவிக்க எய்தா

ஞானத்தால்வரும் பயன்.
தவரென்று
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பாவிப்பேன் என்று சொல்லில்,-நீஎன்-சீ செய்யும் பாவனை

யாவது என்ன?--அண்ட

பரன்

அருள்

பற்றினோர்க்குப்

பாவிக்க

வேண்டா-அடிமையாகக் கொண்ட சிவனது
அருள் பெற்றவர்க்குப்
பாவனை வேண்டியதில்லை, அருளே சினைப் பெறுவிக்கும்.
தறிப்பு-—1.
யோகமதத்தவர் யோக நூலிற் கூறும் தியான பாவனை
களாத் சிவனை அறியலாம் என்பர், தியானபாவனையினால் மனம் முதலிய
கருவிகளைக் கொண்டறியலாமென்னின், அக்கருவிகளால் அறியப்பட்ட
யாவும் அசத்தாம். சிவன் சிச்துப்பொருளாதலால்,
அக்கருவிகளைக்
கொண்டு அவரை
அறிய
இயலாது. அதலால் அப்பாவனையாற் பய
னில்லை.
இணி, அ௮ப்பாவனை கருவிகளோடு கூடிச செய்யா அ, கருவிகளை
நீக்கிநின்று செய்யும் பாவனையாம் என்னின், கருவிகள் நீங்கியவிடத்து
ஒன்றையும்
.அறியுமாறின்றிக்
தரியா திதமாகிய
கேலலாவத்கை
பொருந்து மாதலால், ௮ப்பாவனையாலும் பயனில்லை.

இனி,

கருவிகளைக்

கொண்டும்

பாவியாது,

கருவிகளினீங்இயும்

பாவியாது,
பாவனையாம்
பாவிக்க
எய்தாதவர் என்று பாவிப்பேன்
என்னின், அது போலிப்பாவனையாய்ப் பாவனா$கம் போலப் பாவனை
மாத்திரமேயன்றி ௮சனார் பயனொன் று மில்லையாம்,

அதலால், மேற்கூறிய பாவனைகளை ஒழித்துக் இருவருளாற்சிவனைப்
பாவனை செய்தால், அத்திருவருளே சினை அடைவிக்கும்,
போமிப்பு.
பாவனைகளாற்
சிவனை
அடைதல்
அரிது. சிவத்
தினஅ அருளைப்பெற்ற அடியாருக்கு ஒரு பாவனையும் வேண்டியதில்லை :
அவ்வருளே சிவத்கை அடைவிக்கும்,

2.

அத்துவிதநிலை,

87. ஒன் றிரண் டாதி யொன்றி
ஒன் றினொன் ற[ரியு மொன்டு

னொருமையா

மிருமை யாதி

தென்னிஜனொன்

முகா

தீயின்

ஒன் றிரும் புற னன்று முயிரினைர் தொழிலும் வேண்டும்
ஒன் நிநின் றணருமுண்மைக்குவமையா ணவத்கொடொன்றே:
. (பதவுரை)
ஒன்று இரண்டாகி ஒன்றின்
ஒருமையாம்--பிரம
மாகிய ஒரு பொருளே பிரமமும் சீனர்களும் என இரண்டாக எண்ணப்
பட்டிருந்து முத்திறிலையில் அவ்விரண்டும் ஒன்றாய் விடும் என்னின் சீவர்
களும் பிரமமும் ஒருதன்மை யுடையராகவேண்டும், அப்படியில்லாமை
யால் அது பொருக்சாது,--இருமையாடி ஒன்றின் ஒன்று அழியும்-
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அநாதியிலே
அன்மாவும்
வெரும் வேறு வேளருயிருந்து முத்தியிலே
ஒன்றாகும் என்னின் அசாதியிலே வேறு வேறுயிருக்த முதல் இரண்டில்

ஒன்று அழியும். ஆகையால் அதுவும்
ஒன்றாகா-சவனும் அன்மாவம்

பொருந்தா து,-ஒன்றாது என்னின்

முக்இயிலும்

ஒன்றாத

பேதமாயிருக்கும்

என்னின் அது அத்துவிதகிலையாகாது,
ஆகையால் அதுவும் பொரும்
தாது, தீயின் ஒன்று இரும்பு உ௱ழின் அன்ராம்--தீயிற் க
ல
இரும்பு நீயானாற்போலச சித் திற்பொருந்திய ஆன்மாவும் சிவத்தின்
குணங்களைப் பொருந்தப் பெறும் எனின் அப்படியன்று, ஏனெனின்,
உயிரின் ஐந்தொழிலும் வேண்மெ- சிவனுக்குரிய ஐந்தொழிலும் ஆன்மா
விடத்திலுல் காணப்படவேண்டும், ஆசையால் அதுவும் பொருந்தாது—
ஒன்றி நின்று உணரும் உண்மைக்கு உவமை-அன்மா
இ௮த்தோடு கூடி
நின்று பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கும் முத்திறிலைக்கு உவமை கூறில்,ஆணவத்தோடு ஒன்றே-பத்சர்லையில் அணவமலச்தோடு கூடி அதி
வாகவே யிருந்த தன்மையாம்.
தறிப்பு.-1.
ஒன்றிரண்டாக
யொன் நினொருமையாம்:- ஒன்று
இரண்டாடி ஒன்றும் என்பவர் எகான்
மவா திகள். இவர் பிரமம் ஒன்றே

சத்காகிய

பொருள்

என்றும்,

௮௮

மாயோபாதியினாத்

சீவர்களாகிப்

பலபடவிரிபும் என்றும், பின்பு வேதாந்த ஞானத்தினால் மாயோபாதி
ஒழிச்து நீரும் நீரும் சோர்காற்போலப்
பிரமத்தில் ஒன்றாகும் என்றுங்
கூறுவர்,

2. இருமையாதி
ஒன் றினொல் ழழியும்;-இருமையா
ஒன்றும்
என்பவர் ஐக்தியவா திகள். இவர் சிவமும் உயிரும் வேறு வேறு என்றும்,
உயிர் மாயையும் கன்மமும் என்னும் இரண்டு
பாசமுடையது என்றும்,
மாயாபாச மறைப்பினால் ஞானமின் றியிருக்கும் என்றும், இருவினையும்
ஒத்தபொழுது அப்பாசம் நீங்க சிலத்கோடு ஐக்கியமுற்று . ஏகமாய்
விடும் என்றுங் கூறுவர்.
௯

3. ஒன்றாகென்னினொலன் முகா:-ஓன்றாது என்பவர்।பேதவாதிகள்.
இவர் ஆன்மா எப்பொழுதும்
சிவத்தின் வேறு என்றும், முத்தியிலும்
சுத்தமான நித்திய சரீிரத்தைப் பெற்று வேருயிருக்கும் என்றுங்கூறுவர்.

4
தியிகென்றிரும் புறழின்:- தீயின் ஒன்று இரும்பு உறழும்
என்பவர் சிவசங்கிரார்த வாதிகள், இவர் தீயிற் சேர்ந்த இரும்பு தீயா
னாற்போல, முத்தியில் ஆன்மா சிலத்தாடு கூடிச சிவத்தின் குணங்
களைப் பெற்றுச்
சிவமாய் விளங்கும் என்பர், சிவத்தின் குணங்கள்
ஆனமாவிற் கலக்கப் பெறுமென்பது இவர் கொள்கை, சங்கிராந்தம்கலப்பு. உறழதல் -உவமையா கல்,
|

கானத்தால்வரம்
்
ரு பயன்.
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ல. ஒன்றிகின்றுணரு முண்மைக்குவமையாணவத்தொடொன்றே:மேற்கூறிய வாதிகள் கூறும் முத்இரிலையெல்லாம் பொருக்காது பிழை
படுதலிற்,
சித்தாந்கத்திற்
கூறும் மூக்இரிலையே உண்மையான தாம்.
அம்முத்து நிலையை உவமையால் விளக்குமிடச்து ஆன்மா பெத்தத்தில்
ஆணவமலத்கோடு பிரிவின் ஜியிருர்து அவ்வாணவமல மொன்றேயன்றி
வேறொன் றுமில்லே யெனும்படி. யிருர்தார்போல,
இம்முத்திகீலையிற்
செவெத்கோடு கூடி அசசவெத்நில் வேற
நின்று சலொனர்தத்தை
நுகர்ந
திருத்தலாம்,
மலமும் ஆன்மாவும் ஒன்றுகாமல் இரண்டாகாமல் ஒன்று
மிரண்டு மன்றாகாமலிருக்குர் தன்மைபோலாம்.
பொழிப்பு.
ரண்டாக

பிரமமாகிய

ஒருபொருளே

பிரமமும் சீவர்களுமென

எண்ணப்பட்டிருக்து
A, முசு இலையில்

அவ்விரண்டும்

விடுமென்னின், சீவர்களும் பிரமத்தின் இயல்புடையாரக
அப்படியில்லாமையால், அது பொருந்தாது,

voலன்றாய்
ACT
வேண்டும்,

வேருடிய சிவமும் ஆன்மாவும் மும் தமிலையில் ௨ன்றாகு மென்ணின்,
இரண்டு பொருள் ஒன்றாவதில்லை.
அன்றியும் ஒன்று அழியவேண்டிய
தாகும்,
சிவமும் ஆன்மாவும் ஒன்றா இல்லையெனின், சிவத்தோடு ஆன்மா
ஒன்றுதலே முக்கியென்பசர்கு
மாருய்ச் சிவமும் ஆன்மாவும் கூட
மாட்டா என முடியும்.
i
தீமிற்பொருர
திய இரும்பைப் போலச் வெச்திற்பொருர்
திய ஆன்மா
இலத்தின் குணங்களைப் பொருந்தப் பெறுமெனின், ஒரு பொருளின்
குணம் மற்றொரு பொருளுக்கு வருதலில்லையாம், வருமெணின் , சிவணுக்
குரிய ஐந்தொழில் ஆன்மாவிடத்தும் காணப்படவேண்டும். ஆகையால்
இவையெல்லாம் பொரும் அவனவல்ல.

ஆன்மா சிவத்தோடு பொருர்திர்ன்று சவொனுபவத்தகைப் பெறும்
முத்திரிலைக்கு உவமை கூறின், ஆன்மா
பெத்தநிலையில் ஆணவுமலத்
தோடு பொருமர்திநீன்
றது எப்படியோ அப்படியேயாம.
ல் ஆணவமல

88.

நீக்கம்.

அழிநதிடும்பாசமென்னினிக்கமென்
்

அழிந்திடா

ப்

3

கென் னின்

ளி]

1

ட்

ஞான

்

ப்

று பரை ததல்வெண்டா
ட்

மாடைவஅ) கருத

பவ

்

வேண் PS

அ ழிர்திடுஞ் சத்திநிதத மறிச்திடா தொளியின் முன்னர்
அழிந்த மிருளு காச மடைர்திடர மிடைந்தி டாவே.
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(பதவுரை ) பாசம் அழிக்இடம் என்னின் -இக்ச அத்துவிதநிலையில்

ஆணவமலம்
அழிச்துவிடும்
என்னின், நித்தம் என்று
உரைத்தல்
வேண்டா-பதி பசு பாசம் மூன்றும் நித்தம் என்றுஆகமங்கள் சொல்லல்
வேண்டுவதில்லை.-அமக்கிடாது என்னின் -அழியாசகென்னில், ஞானம்
அடைவது
கருதவேண்டா-ஞானம் பெறுவதை
நினைக்க வேண்டுவ
தில்லை. அப்படியாயின் அழிவது ஏகெனின்-௪த்தி
அழிச் இடும் நித்தம்
அழிந்திடா து-ஆஅன்மாவின்
அறிவை மறைக்னெற
மலத்தின் காரிய
மான சத்தியே அழியும். அதுவன்றி அதன நிச்தியத்தன்மை அழியா து;

அ%ஃசெதுபோலு மெனின்.--ஒளியின் முன்னர் அழிந் இடும் இருள் சாச
மும் அடைக் இடா மிடைம்திடா-அதித்தஓணியின்
முன் நில்லாத இருள்
சாசமடைவது மில்லை, அவ்வொளியின்முன் முனைத்து நிற்பதுமில்லை.
(அதுபோலும் என்க).

தறிப்பு.--1.
அழிச்திடம் பாசமென்னின் :-பேதவா திகள் செம்பு
களிம்பு
குளிகையினாலே
அழிந்து, பொன்னானது
போல,
அன்
மாவைப் பர்தித்த ஆணவமலமும

அருளினாலே

அழிர்துபோக

ஆன்மா

சிவமயமாய் விடும் என்பர்,
அப்படியாயின், மலம் அநித்தியப்பொரு
ளாய் ஆகமவிதிக்கு மாறுபாடாகுமென்று அவர் கொள்கையை மறுத்த
வாறு,

fi

2. அழிச்திடாசென்னின் .......:--மூ.கஇகிலையிலும்
நீவ்குமாறில்லை என்பவர் பாடாணவாக சைவர்.

ஆணவமலம்

போமிப்பு.
ஆணவமலமானது
ஸமுத்கிநிலையில்
அழிக்துவிடு
மென்னின், அது நித்தம் என்பது பொருர்தாது. முத்திகிலையில் அழியா
தென்னின், ஞானம் பொரும்த மாட்டாது. உண்மை எப்படியெனின்,
மலம் நித்தமாயிருக்க அதன் சத்தியே வலி அழியும் என்பதாம்.
ஓ.

க ன்மமல

நீக்கம்,

89. எல்லையில் பிறவி ஈல்கு மிருவினை யெரிசேர் வித்தின்
ஒல்லையி னகலு

மேன்ற

வுடற்பழ

வினைக

ஞூட்டுக்

தொல்லையின்வரு
தல் போலத்கோன நிரு வினயதுண்டேல்
அல்லொளி புரையு ஞானத் தழலுற வழிந்து போமே.
(பதவுரை.)
எல்லை இல் பிறவி ஈல்கும் இருவினை -அளவில்லாத
சனனங்களைத் தரும் புண்ணிய பாவற்களான சஞ்சிதவினை,--ஏரிசேர்
வித்தின் ஒல்லையில் அகலும்-அ௮க்கினியிர சோச்ச வித்தப்போல ஆசாரி

யனது திருரோக்கால் விரைவிலே

நீ௰கும்,--ஏன்ற உடல் பழவினைகள்

புனிதமும்.
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ஊட்டும்-முதல்வன் என் நுகொண்ட உடம்பு இடமாகவரும் பிராரத்த
வினை உடம்புள்ளளவும் கின்று பு௫ப்பிக்கும் தொல்லையில் வருதல்
போலச் கோன் ற॥இருவினையது உண்டேல்-முர்சனனங்களிற் பிராரத்த
கன்மம் புசிக்கையில் ஆகாமிய கன்மம் ஏறினார்போல இப்பொழு
தந்
தோன் றுதின் ற ஆகாமியம் உண்டாயின்,
௮ல் ஒளி புரையும் ஞானத்
தழல் உற அழிந்துபோம- இருளைக் கெடுக்கும் சூரியனை ஒத்த ஞானாக்
தினிவர்துபொருந்த அது அழிச் துபோம்,

துறிப்பு.-1.
பொருள்

ஆவி

ஏன் றவடற் பழவினைகள்-ஞான

மூன றும் ஞானாசாரியருக்குத்

தானசஞு

திக்கையிலே உடல்
செய்யப்பட்டமை

யால, “ஏன்ற வடநபழவினைகள்'' என்றா. பொருள்-உடலுக்கமைக்
கப்பட்டவினை,
உடர்பழவினை-உடலுக்
கமைக்கப்பட்ட
பிராரத்த
வினை,

ஏன் உ-எற்றுக்கொண்ட,

2.

புரையும் --புரைதல்,

3.

ஆணவமலமுங்

மாயாமலமும்

்

ஓத்தல்.

கன்மமலமும் மேலே சொல்லியவாறு நீங்கவே,

அழியுமென் பதாயிற்று,

போமிப்பு.
அளவில்லாத பிறவிகளைத். தருதற் கேதுவாயிருக்
இன்ற புண்ணிய பால வடிவாயுள்ள சஞ்சிதவினை வறுத்த வித்தப்போல
ஆசாரியனது திருமோக்கால்
நீங்கும், உடலுக்குரிய
பிராரத்தவினை

உடலுள்ளளவும்

நின்று

அனுபவத்தினால் ஒழியும், அப்

பயனை

நுகரும்பொழுது

போல

ஞானத்தால் அழியும்.

வந்தேறும்

VI. புனிதனாமம்;
1. மலவாசனை

அகாமியவினை

தாக்காமைக்கு

மதிமை,

இசூசு

(ஸ்ரீபஞ்சாக்கரம்.)

2. சூக்கும பஞ்சாக்கரத்தின்
வரும், (91).
3. பஞ்சாக்கர

பிராரத்தப்

ஒளிமுன்

உபாயம்,

பொருளும்

(90).

அதனைக்கேட்ட ற்குரிய

(92).

1. மலவாசனை தாக்காமைக்கு உபாயம்.
90.

பந்தமா னவைய
சந்தியா தொழியா

2

௮த்துப் பவுதிக முழனு மெல்லைச்
திங்குத்தன்மைபோல் வினை யுஞ்சாரும்
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உண்மையதிகாரம்.
அந்தமா திகளில் லாத வஞ்செழுக் தருளி னாலே
வந்தவா றுரை

செய் வாரை

வாதியா பேதி யாவே.

(பதவுரை.)
பர்தமரானவை அறுத்துப் பவுதிகம உழலும் எல்லை-ஞானாசாரியரது நிக்கையாலே மும்மல பந்தங்களும் ஒழியப்பெற்றுப்
பூசசம்பர்தமானதேகம் சஞ்சரிக்கும்பொழு
த. சர்தியா தொழியா துமலவாசனை தாக்காதொழியா
து; அதுபற்றி
இங்குத் தன்மைபோல்
வினையும் சாரும-பெருங்காயம் வைச்தெடுக்கப்பட்ட
பாச்திரத்தில்
அதன் வாசனை மங்கி மெலிதாய் வீசமாறு போலப் பிராரத்த வினையும்
மங்கி மெலிதாய் வர்து
தாக்கும்
அந்தம் ஆதிகள் - இல்லாத அஞ
'செழுத்து--முதலும் முடிவும் இல்லாத ஸ்ரீபஞ்சாக்கரத்கை,-அருளி
னாலே வந்தவாறு உரைசெய்வாரை-அருளே திருமேனியாகக் கொண்
டெழுர்தருளிவக்த
ஞானாசாரியராலே
உபசேசமானபடி
உச்சரிப்
பவரை,
வாதியா பேதியா-அ௮வ்வாசனைகள் காக்கவும் மாட்டா, பிறழச்
செய்யவும் மாட்டா.

தறிப்பு.-1.
புனிதனாமம-—பரமசவனுடைய
திருநாமம், திரு
மந்திரமாகிய ஸ்ரீபஞ்சாக்காம், இது ஈம்பனாமம், காதனாமம், நக்கனாமம்,
நந்திநாமம், வரதனாமம் என்னும் பெயர்களாலும் விளங்கும்.
2. பநர்தமானலை யறுத்துப் பவுதிகமுழலுமெல்லை.......:--ஞானா
சாரியராலே மும்மலங்களும்
நீங்கப்பெற்றுத்
தான்பணியை
நீத்து
நிற்கும் ஞானிகளுக்கும் மலவாசனைதாக்கும், அஃதாவது, தானல்லாத
உடம்பைத் தானென்றும், தனதல்லாத போகத்தைக்
தனதென்றும்
மாறுபாடாகக்
கருதப்பண்ணும்
மயக்கவுணர்விற்குக்
காரணமாதிய
ஆணவமல வாசனை தாக்குதல். அதுபற்றி அவ்வுடம்பிச்குரிய பிராரத்த
வினையின் அனுபவமும் மங்கிப்போய் மெலிதாய் வந்து தாக்கும். இப்
பிராரத்த நுகாச்சியில் நான் எனது என்பன எழுமாதலால், அனலை மல
வாசனையாய் அசாமியத்தையும் விளைவிக்கும். இவற்றின் வாசனை தாக்
காமைக்கு உபாயம் என்னவெனில், ஸ்ரீபஞ்சாக்கரத்தை ஓதி ஏகனாதி
இறைபணி நிற்றலாம்,

இர்நிலையில் ஓதப்படும்
பஞ்சாக்கரமுறைமையைக்
குருமுகத்
தாலறிக.
3, பஞ்சாக்கரம்
சாதகரின் பக்குவதார தம்மியத்தின்
படி உப
தேசிக்கும் சோபானக்இரமத்தில், முறையே அலம், சூக்குமம், காரணம்,
மகாகாரணம், மகாமனு என்னும் ஜர்துவகையாய் விளங்கும். அவற்றுள்,
நகரத்தை முதலிலும், யகரத்தை இறுதியிலும்
வைத்துச் செபிப்
பது தாலபஜ்சாக்கரம்
எனப்படும், இது அவரவர்களின்
சமயாசார்

புனிதமைம்.
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கன மாநுட்டானங்களுக்கு
இன்றியமையாதது;
முத்தியில்
விருப்ப
முடையோருக்குத் தக்கதன்
று,
ஈகார மகாரங்களை இறுதியிலும், சிகொர வ௮காரங்களை முதலினும்,
யகாரத்தை இடையிலுங் கொண்டிருப்பது ரூக்குமபல்சாக்கரம் எனப்
படும், இதனை முக்திபஞ்சாக்கரம் என் றுரு சிலர் சொல்வர்.
கொர காரங்கள் இரண்டும் முறையே எதிர் நிரனிறையாக
நிற்க,

யகாரமாணது

நடுவே நிற்பது காரண

பஞ்சாக்கரம் எனப்படம,

இஅஅதிகசுச் ,மபஞ்சாக்கரம் என்றும், முத்தி பஞ்சாக்கரம் என்றும், இரு
தலைக்கொள்ளி

என்றும்,

இக்காரண
யகாரமாகிய

இருதலை

பஞ்சாக்கரமாகிய

ஆன்மாவானது

மாணிக்கம்

சொர

என்றுஞ் சொல்லப்படும்,

வகார

சிகொாரமாகய

யகாரம்களுள்ளே,

சிவத்தினால்

வசாரமாதிய

அருளிலே இலயப்பட்டு நிற்க, அருளும் வெமுமாதிய வகாரம் சிகாரம்
என்னும்
இரண்டிமாத்திரமாய்
நின்று விளங்குவதே
மகாகாரண
பஜ்சாக்கரம் எனப்படும்.
|
மகாகாரண பஞ்சாக்கரமாடய வகார சிகாரம் இரண்டினுள், வகார
மாதிய இருளையும் சன்னிடத்து
இலயப்படுமாறு ௮டக்இச்கொண்டு
சிகாரமாதிய பதி எழுத்து மாத்திரமாய்த் தணித்து நிற்பதே மகாமனு
எனப்படும், இஅ௩ாயோட்டு மந்திரம் எனவும், இறையெழுச்து எனவும்,
பெருவெழு த்து எனவும், பிரமபீஜம் எனவுஞ் சொல்லப்படும்.

த். ஆதியந்த மில்லாத
பரமசிவனுடைய திருநாமமும் ஆதியந்த
மில்லாதது என்பார், ““அந்தமா திகளில்லாதீ வஞ்செழுத்து'' என்றார்.

ந.

உரைசெய்வாரை:-உச்சரிக்கும்

உரை என
மூவகைப்படும்,
வாற் கணீத்தலை நோக்கியே
போமிப்பு.

மலமாயை

முறை

மானதம்,

அவற்றுட் சுத்தமானதம்
“உரை என்ளுர்.
கன்மங்களாதிய

மர்தம்,

எனப்படும் அறி

பந்தங்கள்

நீங்கிப் பிரா

ரத்த வினைக்கீடாசச் சரீரம் சஞ்சரிக்கும்பொழுது, மலவாசனை தாக்கா
தொழியாது. அதுபற்றிப் பிராரத்தவினையும் மெலிதாய்வர்து தாக்கும்.
ஞானாசாரியர்

வாசனைகள்

உபதேசப்படி

ஸ்ரீபஞ்சாக்கரத்தை

தாக்கவும் மாட்டா;

அகாமியவினை

உச்சரிப்பவரை

எருதாதலின்,

அவ்

அவர்

நிற்கும் நிலையினின்ற பிறழச் செய்யவு மாட்டா,

2. சூக்குமபஞ்சாக்க த்தின் போருளும், அதனைக் கேட்டற்
குரியவரும்.
01.

திருவெழுத் தைந்தி லான்மாத்திசோதமாசருள்சிவஞ்சூழ்

தர

நின்ற தொன்றாம் தன்மையின் ஜொென்மை யாக
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வரும

மிகு இ யால
5

வாசியி

லாசை

த்

யின்றிக்

mi

கருவழிச் சுழலு மாறும் காதலார்க் கோத

௫

லாம,

திரு எழுத்து ஐக்இல்- சூக்கும பஞ்சாக்கரமாகிய
(பதவுரை.)
இவயஈம என்னும் அக்கரங்கள் ஜர் தில்_—திரோதம் ஆசு-திரோதான
பின்னும், அருள் சவம்-அருளும் சிவமும்
சத்தியும் ஆணவமலமும்
நிர்க,-ஈடுகின் றது-நடுவே நின்றது
ழ்க்து

மூன்னுமாகச் -சூழ்தா--சூ
ஆன்மா-அன் மாலாம்.--ஒன் மும் தன்மையின்-இகங்ஙனம்
இருவகைக்
வரும்
தன்மையோடு, -கொன்மையாகஇ
கும் ஈ௫வாகி ஒன்றாயிருச்குக்
மசமிகு தியாலே-௮கா தியாய் வரும் மலகிரோதங்களின் மேலீட்டினாலே
(அவ்வான்மா விடயபோகங்களில் அழும்
இ) -— வா சியில் ஆசையின் றிஅருளிலும் -சவெத்திலும் விருப்பின் றிக், கருவழிச
சுழலும்- கருலழிப்
பட்டுப் பிறர்திறர்து உழலும் மாறும் காதலார்க்கு ஓதலாம்-விடய

போகங்களில் வெறுப்பும் முத்தியின்ப2
தில் விருப்பமு மூடையவருக்கு
இப்பஞ்சாக்கரத்தை உபதேசிக்கலாம.
தறிப்பு.--1.
ஒன்றார் தன்மை:-பிறப்பிலை
விளைக்கும் ஈகார
மகாரங்கள் ஒருபறமாகவும், வீட்டினை வினளைக்குஞ் சிகார வகாரய்கள்
மற்றொருபுறமாகவுஞ் சூழ்ர்துரிற்க, ஆன்மா இவ்விருவசைக்கும் நடுவே
நின்று சார்ந்ததன் வண்ணமாய் அவ ழ்தையுறுதலால், “ஒன்றாந்தன்மை'
என்றார்.
பொழிப்பு.

சூக்கும பஞ்சாக்கர திலே

திரோதமும் மலமும் ஒரு

புதமாகவும, அருளும் சில்மும் மற்ணொெப
ரருபுதமாகவுஞு சூழ்ந் துமிற்க, இவற்

றின் நடுவே நிற்பது ஆண்மாவாம். இங்கனம் மென நிற்பதில்
மலதிரோதங்களின்மயக்க மிகுதியினாலும், விடயபோகங்களில் அழுந்தி,
அருளிலும் சிவத்திலும் விருப்பின் றிப் பிறக்திறக்துடிலும், லிடயபோகம்
களில் வெறுப்புண்டாகி முத்தியில் விருப்பமுடை' யாருக்கு இப்பஞ்
சாக்கரத்தை உபதேசிச்சலாம்,

8. பஞ்சாக்காத்தின் மகிமை.
09.

ஆசறு

திரோத

ஓசைகொ
வாகிபை

சனி

மேவா

தகுலுமா

ளதனினம்மே
யருளு

மாய

லேக மாகு மிது

சிவமுஸ்

லொழிக்கரு

மற்றது

பற்றா

க

ளொரங்கு

மின

வுற்ற

திரு வெழுத்தின ட.

(பதவுரை)
ஆசு உறு திரோதம் மேவாது அசலுமாட ஆணவமல
மும் அதனோடு கூடிரினறு பாகம் வருத்தும் திரோதாயியும் உன்னைப்

அணைந்தோர் தன்மை.

நம]

பொருந்தாமல் நீங்கும்படி,--ஏிவமுன்னாக ஐஓசைகொள்--சிகாரவகாரற
கள் முதலாக வைதக்தோதப்படுஞ் சூக்கும பஞ்சாக்கரத்தைச் செபிப்
பாயாக,
அதனின் - அற்ஙனஞ் செபித்தலினால்,ஈம் மேல் ஒழித்து
அருள் ஒங்கும்-ஈகாரமாகய திரோதானசத்தி அதன் பின்னுள்ள மகார
மாகிய மலத்தை ஒழித்து அருட்சத்தியாய் விளங்கும்,
மீள வாசியை
அருளும்-பின்பு வசாரமாகிய அர்த அரு சத்தியே சிகாரமாகிய சிவக்
தைக் தரும், எங்கனமெனில்,--மா ய--மகத்தான அன்மாவானது,-மற்றது பற்றா அந்த அருள் பற்றுக்கோடாக நின்று, அங்கு உர்று-அவ்வருளிலே அடங்கி அதுவேயாய்-—ஈசனில் எசமாகும்-சவத்
கிலே
ஒன் றுபடும்— திருவெழுக்தின் ஈடு இது-பஞ்சாக்கரத்தின்
மடமை
இதுலாம்,
.

தறிப்பு.--1.
ஆசுறு திரோதமேலா ககலுமா......:-குக்கும பஞ்
சாக்கரத்தைச் செபித்தலினல்
ஆணவமலம் பரிபாகமெய்தி
நீங்கும்,
அப்பொழுது மலத்தைப் பரிபாகம் வருத்திய திசோதானசத்இி அருட்
சத்தியாய் மாறி ஆன்மாவிற் பதியும், அதன்பின் சோபான முறையால்
ஞானாசாரியரின் உபதேசல்களுண்டாம். அவை காரணம் மகாகாரணம்
மகாமனு என்னும் பஞ்சாச்கரங்களாம். இவற்றால் ரும் அனுபவங்கள்
அருள் பற்றுக்கோடாக நிற்றலும், அதனில் அடங்கி நிற்றலும், லெக்
தோடு ஏகனாதி நிற்றலுமாம்,

2. ஈம்மேல்:-ஈகரத்துக்குப் பின்வரும் மகரம். மேல்-பின்.
3. மாய-ஆன்மா
பட்டது. மா-மகத்தான,

மலத்தினீங்கி
ய--அன்மா.

நின றமையால்.

மாய

எனப்

பொழிப்பு.
அணவமலமும்
திரோதமும்
நீங்கும் பொருட்செ
சூக்கும பஞ்சாக்காச்சைச செபிக்கவேண்டிம். அங்ஙனம் செபித்கலினால்
திரோதானசத்தி மலத்தை நீக்கி அருட்சத்தியாய் மாறிரின்று பிரகாரிக்
கும், பின்பு, ஆன்மா அவ்வருள் தாரகமாக அதனில் அடங்கி அதுவே
யாய்ச் சிக்கோடு

LL

எகமாகும்.

அணை

பஞ்சாக்கர மகமை

இதுலாம்.

ந்கோர் தன்மை.

1. சீனன்முத்தர் நிட்டைகூடி

ஜோயக்தழுர் அலர்,

(93).

2 அவர், விதிவிலக்குகளை
ததாமாகச செய்வ தம்விலவெ துமின் மிச,
சி்மொன்றையே கண்டிருப்பர், (94).

8. அவர் அனர்தக் களிப்புடன் வாழ்வர், (95),
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4, அவர் செய்யும்

யோகம், (90).

5: அவர் செய்யுங் இரியை, (97).
0. அவர் செய்யுஞ் சரியை, (98).
=

1. சீவன்முத்தர் நிட்டைகூடி கோத்தர்
93.

bங்ஞு.ற
று மாயை

,ங்கட

மேரா

வகைவினை

(

இரிவி தத்தால்

நீங்கா ல் நிறையிரு விரிய நேயத்

Hi
69
0
கோங்குணா
தாங்குவர்

.

வகத்த டங்கி யுளத்துளின் பொடுங்க
௩

ரூ

தாங்கி பயெகத

்்

ட்

கொன்மையிற

»

களி

நேரே

லோரே.

(பதவுரை,
தீம்கு உறு மாயை சேராவகை-குற்றத்தையுடைய
மாயாகாரியங்கள் வந்து சேராதபடி- வினை இரிவிசத்தால் நீம்நதிட..
முதலிய மூவினைகளும் மூவிதத்தால் ஓழிக்கிட,--நீங்கா மூல
நிறை இருள் இரிய-விட்டு நீங்காத மூலமலமாதிய பேரிருளும் அகன்று
போக,--கேயத்து ஓங்கு உணர்வு அகத்து அடமங்கி-சவெத்திற் பிரகாச
மான அருளிலேை தாம் அடங்கி எஏகத்தொன்மையின் தாங் அவ்வரு
ளோடு பிரிவின்றி யிருக்குஞ் சிவத் தினால் தகாங்கப்பட்டு,-உளத்துள்
இன்பு ஓஒயகெக- தம்மறிவினள்ளே பேரின்பம்அடங்க நேரே தாங்குவர்மலவாசனை

இறிதுச் தாக்காது

பாசத்தினீங்கிய

எசமாகி

அனந்தமுறுவர்,-துகளிலோர்-

2ீவன்முசக்கர்,

தறிப்பு.--1.
தீக்குறு மாயை சேரரவகை வினை திரிவிதத்தால்
நீக்கிட: சஞ்சிதம் தீக்கையாலும், பிராரத்தம் அனுபவத்தாலும், ஆகா
மியம் ஞானத்தாலும்
ஒழியும். எஞ்சிதமும் ஆகாமியமூம்
ஒஓழியவே,
மறுசனனங்கள் இல்லையாய்,
அவற்றிற்கு வேண்டப்படும் மாயாகாரி
யங்களான தனுகரண புவன பேோகங்களும் வேண்டப்படா. பிராரத்தப்
பயனாகிய இன்பத்துன்பங்கள்
அனுபவிக்குங்காலத்து மாயை
அவற்
றிலே மயங்கசசெய்யும். இரந்த மாயாகாரியமான
மயக்க வாசனையும்
தான்பணி நீத்து அருள்வழி
நிற்போரை மயக்சாதொழியும், அகவே,
முவினைகளும ஒழிக்தவிடத்து மாயையும் ஒழியும்,
|
மாயையான து பொய்யான போகங்களை மெய்யென் றெண்ணசு
செய்து மயக்குதலால், ““மீங்குறு மரயை'' என்றார்.
2. மூல நிறையிருளிரிய:-ஒளிமுன் இருள்போல, ஞானம் பிர
காசித்தவிடத்து ஆணவமலம் நீங்கும் என்பது,
3. ரேயத்தோங்கு வுணரா்வசத்தடங்கி.......அகளிலோர்:-ஏகனாதி
இறைபணி நிற்கச் சிவானந்சக்தோன்றும். அச் சிவானர்கத்தை அனு
பவித் துநிற்பர் ீவன்முத்தர் என்பது, ரேயம-ஞோயம், வெம்.

அணைந்தோர் தன்மை.
போமிப்பு.
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சீவன்முத்தர் மும்மலங்களும் ரீங்கப்பெற்றுக்

தான்

பணிநரீத்துச், சிவத்தோடு எகமாஇிரின்று, பேரரனர்தத்கை அனுபவிப்பர்
என்பதாம்,
3

2. அவர், விதிவிலக்குகளைத் தாமாகச் சேய்வதும்விவேதுமின்றிச்,
சிவமோன்றையே கண்டிருப்பர்.
94

குறிப்பிடங்

காலந்திக்க ரசன ங்கொள்ைகை

அறப்புறு விரதஞ் சலக் தபஞ்செபந்
மறுத்தற வொழிதல் செய்தன்
ப]

உந்கமுறப

உ

ப்

ச

சு

தியான

மருவிடா

வாபபாலவாயமைபயயர

கு லங் குணஞ் இர

மெல்லாம்

மன்னு

ட்ட

[றிநதமா வயொ

செய்தி
1.௪

5

75

[மிADL,

(பதவுரை)
குறிப்பிடம்--நிட்டைக்கு யோக்டியமாகக் குறிக்கும்
புண்ணியத் தலங்களும், காலம்-இன்னகாலம் இது
செய்யவேண்டு
மென்னும் காலச௫ங்க றிபமும்,- திக்கு-இன்ன திக்கு நன்று இன்ன திக்குத்

தீது என்னும். திக்குக்

கற்பனையும-அசன

ம்-பத்மாசனம்

முதலான

ஆசனங்களில் இன்ன ஆசன த்திலே இருக்கவேண்டும் என்னும் ஆசன
நியமமும்- கொள்கை - சமயக் கோட்பாகெளும்,--குலம் - சாதியபி
மாணமும்,--குணம்-சமயாசார குலாசாரங்களைப் பர்றி வரும் விருப்பு
வெறுப்புச்களும்,--சீர்வேஷம் ரூபம் முதலிய சிறப்புக்களில் வைக்கும்
அபிமான மும்,-—-௪றப்புஉறு விரதம் -இறப்பினையுடைய விரதங்களும்,
சீலம்-ஈல்லொழுக்கமும்-—தவம்-பஞ்சாக்கினியில் நடுமிற்றல் முதலிய
தவங்களும்,-- செபம் - செபங்களும்,-- தியானம் - ஆருதாரங்களிலே
தியானிக்குக் இியானங்களும்,--எல்லாம் - ஆதிய இலையெல்லாம்,-மறுத்து அற ஒழிதல் செய்தல் மருவிடா-தாமாக மறுத்துத் தீரவிடுத
லும் செய்தலும் பொருச்சா,--வாய்மை
ஒழிரக்தவை-உண்மைப் பொரு

வாயே சிவத்தைக் கண்டிருக்குஞ்
செயலொழிந்தனவாதிய-—
மன்னு
. செய்தி ஏனைய நியமசசெயல்களெல்லாம்,--உறக்கு உறுபவர்போல_நித்திரை செய்கின் றவர் கைப்பொருள்போல்,-ஒழிர் தபோம்-தாமாகவே
ஓழிந்துபோம,
தறிப்பு--1.
குறிப்பிடம்-காசி முதலிய
தலங்களும்
கங்கை
முதலிய தீர்த்தங்களும் சல்லன, மற்றைய தீயன என்று கருதல்.”
2.

பத்திரம்,

அசனம்-சுவத்திகம்,

முத்தம்,

மயூரம்,

கோமுகம்,

பதுமம்,

வீரம்,

கேசரி,

சுகம் முதலாயின.

3. சீர் விபூதி, உருத்திராக்கம், காஷாயம்,

முதலிய சிறப்புகளில் அபிமானம்.

தண்டு,

கமண்டலம்
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பொழிப்பு.
சீவன்முத்தர்
முன்புள்ள
நியமங்களைச செய்வது
மில்லை,
தாமாக
விவெதுமில்லேை;
அலர்
சிவமாகிய மெய்ப்பொரு
ளொன்றையே
கண்டுகொண்டிருப்பர்;
ஏனைய
நியமங்களெல்லாம்
தாமாக ஒழி துபோம்.

3. அவர் ஆனந்தக் களிப்புடன் வாழ்வர்.
99.

அகம்புற மென்றிரண்டா லருச்சனை புரியு மிர்தச்
சகட்கனி
gl! ௦லிரண்டு
J oor
(7மின்றித்
வகு
தமமாமய
தமோ
DIEத மயலலாம
யெல்லாம்
நிகழ்க்திட மகிம்ஈது வாழு நீர்மையார் போல ஞானக்
இகழ்ந்தகம் புறமெணாக செம்மையார் நன்மை யாரே.

(பதவுரை.)
அகம் புறம் என்று இரண்டால் அருச்சனை புரியும்
இர்தச சகம் தனில்-அகப்பூசை புறப்பூசை என்று இருவிதமாக ௮௬௪
சனை பண்ணிப் போகமோக்மிரண்டினில் தாம இச௫த்தகைப் பெற்றுக்
கொள்ளும் இந்தப் பூமியின்கண்ணே,--இரண்டும் இன்றி-அவ்விருவித
பூசைகளுமின்
றி கமோமயமாநி-அஞுஞானமே
தமக்கு வடிவாகி,
எல்லாம் நிகழ்ந்திட-வினைகதடாக
நிகழ்வன வெல்லாம் நிகழத் தாம்
அவற்றைக் கருதா து, மிழ்ர் துலாமும் கீர்மையார்போல-தாம்கரு
திய
பொருளொன்றி?ல சந்தோஷுழமுற்று வாழும் உலகத்தலரைப்போல
ஞானம் திகழந்து-ஞானம்
பிரகாசித்த விடத்து
அகம்புறம் எனாத
செம்மையார்--அ௮தனை அகம் என்றும் புறம்என்றும் பிரித்தறியாஅ எங்கும்
ஒருதன்மைத்தாகக் கண்டு, அந்த ஞானமே தமக்கு வடிவாய்ப், பிராரத்த
வினைக்கூடாக நிகழவனலெல்லாம் நிகழத் தாம் அவற்றைக் கருதாது,
தாம் கருதிய சிவம் ஒன்றிலே எகமாஇரின்று
சிவானந்தத்தை அனுப
விக்குஞ் சிறப்புடையோர்,- ஈன்மையார-௮அர்த உண்மை ஞானத்தைப்

பெற்ற ீவன்மாத்தர்.
துறிப்பு-—1.
தமோமயமஅஞ்ஞானம். மயம-வடிவம்.

2.

அஞ்ஞான வடிவ.

தமம்-அணவமலம்,

மேற்கூறிய மூன்று செய்யுள்களாலும் சீவன்முத்தாது ஞானத்

இன்நிலை உணர்த்தப்பட்டது,

போமிப்பு.
சீவன்முத்தர் திருவருளை எங்கும் ஒருதன்மைத்தாகக
கண்டு, அவவருளே தமக்கு வடிவாய்ப், பிராரத்த வினைக்கீடாக நிசழ்வன
வெல்லாம் நிகழ, அவற்றாலே தாக்கப்படாது, சிவத்திலே ஏகமா௫ப்

பேரானந்தமுற்றிருப்பர்.

அணைந்தோர் தன்மை.
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4. அவர் சேய்யும் யோகம்.
90.

அண்டமே

விடவ

னைத்து

மனை

சுதையு

மண்ட

மேவிக்

கொண்டல்போலெவையுஞானக்குறைவிலாநிறைதலாலே
கண்டதோர் பொருளை யந்தக் கருத்தினாற் காணிற் முனை
௮ண்டநா யகனார் மேனி யானே லைய மின் 2ற,
(பதவுரை.)
அனைத்தும் அண்டம்
மேவிட-பிருதிவி
முதலிய
நான்கு பூதங்களும் ஆகாயத்தைப் பொருக்திரிச்க.--அ௮ண்டம் அனைத்
தையும் மேவிக் கொண்டல்போல்-அந்த
ஆகாயம் அவையெல்லாவற்
றையும் கவளீகரித்துக்கொண்டு
நிற்றல்போல,--எவையம்
ஞானம்
குறைவிலா

கிறைதலாலே--சராசரங்களனைத்திலும்

மாய் நிறைந்திருகச்கையால்,--கண்டதோர

பொருளை

இருவருள்

பூரண

அர்தக் கருத்தினால்

காணில்-தோன்
றிய ஒருவிடயத்தை அத்திருவருள் வடிவாகக் காணில்,
தானே அண்டராயகனார் மேனி-தானும் உலகநாயகரான
வெத்தின்
திருமேனியாய் நிற்பன்,--ஆன கேல்-அவ்வாறுமிற்பின் -ஐயயின் து.
அந்த ஞானநிலையை அடைதலில் ஐயயின று.
தறிப்பு-— 1. பிரபஞ்சவாதனையால் மேற்கூறிய ஞானநிலை வழு
வினவிடதது, அவ்வாதனையை
நீச்கிக்கொள்வத குச
சீவன் முத்தர்

செய்யும் யோகம் இதுவென்று இசசெய்யுளாற் கூறினார்.
தில் யோகம்

2.

இது ஞானத்

எனப்படும்,

நாயகனார்

மேனி:- சிவத்தின் திருமேனியா
திய

“க ருணே இருவுருவாகி''

என்றதும் இது,

(பார், செ,

திருவருள்,

14.)

போழிப்பு.
சராசரங்களனைத்திலும் திருவருள் கலர்து வியாபக
மாய் நிற்றலால், தனக்கு
எதிர்ப்படும் பொருள்களை
அத் திருவருள்
வடிவாகக் காணில்
தானும் அவவருள்வடிவாகி
அந்த ஞானநிலைபை
௮டைவன்.

9. அவர் சேய்யுங் கிரியை.
97.

மண்முதற் கரண

.

மெல்லா மறுவ௫த் தாக்கி ஞானக்

கண்ணினி லூன்றி யந்தக் கருத்தின லெவையு நோக்கி
எண்ணியஞ் செழுத்துமா றியிறைநிறைத்தது
புண்ணியன் நனக்கு ஞான பூசையாய்ப் புகலு மன்றே
22
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் (பதவுரை)

மண்முதல்

காணம்

எல்லாம

பிருதிவி முதலிய

தத்துவங்கள் எல்லாம்,
மறு அ௪த்தாக்நிதனக்கு வேறான சடப்பொரு
ளெனக்கண்டு நீக்க
ஞானக் கண்ணினில் ஊன் றி-அப்படிக் காணச்
செய்த அருளிலே நிலைபெற்று நின்று --அர்தக் கருத்தினால் எவையும்
நேோக்இ-அந்த அருட்கண்ணால் எவற்றையும் பார்த்து,--அஞ்செழுத்து |
மாறி எண்ணி-—-பஞ்சாக்கரத்தை
மாறிச்
செபித்து-இறை நிறை

உணர்ந்து போற்றல்-வெச்தினஅ அத்துவித நிலையை நினைக்அ அதித
தல், புண்ணியன் தனக்கு ஞானபூசையாய்ப் புகலும்-சிவனுக்கு ஞான
பூசை என்று ஆகமம் சொல்லும்,

தறிப்பு.--],
பிரபஞ்ச வாதனையால்
மேற்கூறிய
யோகநீலை
குலைந்தவிடத்து, அவ்வாதனையை நீக்கிக் கொள்வதற்குச் சீவன் முத்தர்

செய்யுங் சரியை இதுவென்று
திற் கிரியை எனப்படும்,

இசசெய்யுளாற் கூறினார்.

இது ஞானத்

- 2. மண்முதற் கரணமெல்லா மறுவசத் தாக்கல்:- முப்பத்தாறு
தத்துவங்களும் தனக்கு அந்நியமான சடப்பொருள்களென்று அருளால்

அறிச்து அவற்றினீங்கி

நிற்றல், இது

பஞ்ச சுத்திகளுட்

பூதசுத்தி

எனப்படும்.

5.

ஞானக்

கண்ணீனிலூன் றல்:-திருவருளோடு

கூடிநிற்றல்,

திருவருளைத் தாரகமாகச்கொண்டு நிறறல். இதுஆன்மசுத்தி எனப்படும்.
4.

அந்தக கருத்தனாலெலையு

நோக்கல்:-தற்போதத்தைப்

பின்

னிட்டு அருளை முன்னிட்டு எவற்றையுங் காண்டல், வினைக்€டாக நிகழ்
வனவெல்லாவற்றையும் திருவருட் செயலாகக் காண்டல். “அருளா
லெயையும் பாரென்றான்'' என்னும் தாயுமானசுவாமிகள் வாக்கும் இக்
கருத்துடைய
அ. (தாயு. அனந்தக்களி.) இது திரவிய சுத்தி எனப்படும்.
5.

மாறி

அஞ்செழுத்து

எண்ணல்:--காரண

பஞ்சாச்கரத்தைச்

செபித்தல், இது மந்திரசுத்தி எனப்படும்,
6. இறைநிறை போற்றல்:-பரமசிவன் சர்வவியாபியாய்ச் சடமுஞ்
தித் துமாகிய எல்லாப் பொருள்களோடுங் கலந்துநிர்கும் அத்துவித
நிலையை உணர்தல், இது இலிங்கசுத்தி எனப்படும்.

வன

போமிப்பு.
பிரபஞ்சப் பற்றை விட்டு, அருள்வழி நின்று, நிகழ்
வெல்லாவற்றையும் ௮வவருட் செயலாகக் கண்டு, பஞ்சாக்கர

மோதி, முதல்வனது
பூசையாம,

அத்துவித நீலையை

நினைந்து துதித்தல் ஞான

அணைந்தோர் தன்மை.
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0. அவர் சேய்யுஞ் சரியை.
98.

தொண்டர்க

டாமும் வானோர் தொழுச்திரு மேனிதானும்

அண்டருங் கண்டி லாத வண்ணலே

யெனவ

ணங்க

வெண்டா எங்கள் சிற்த விழிமொழி குளற மெய்யே
கண்டுகொண் டிரப்பர் ஞானக் கடலமு தருந்தி னோரே.

(பதவுரை.
தொணடர்கள் தாமும்- வனடியாரும்,--வானோர்
கொழும் திருமேனிதானும்- தேவர்கள் வணங்குஞ் சிவலிங்கமும்,
அண்டரும் கண்டிலாத அண்ணலே என வணங்தி-தேவருங் காண்டற்
கரிய சிவபிரானே என்று வணர்
விழி வெண் தாளங்கள் சிந்த
கண்கள் வெண்மையான
முத்துப்போலும் நீர்த்துளி சிர்த மொழி
குளற-லாக்குத்
தழுதமுப்ப, மெய்யே கண்டுகொண்டு
இருப்பர்உண்மைப் பொருளாகிய சவ தையே
கண்டுகொண்டிருப்பர,-ஞானக்
கடல் அமுது அருந்தினோ-ஞானக்கடலிலே

விளைந்த பேரின்பமாகிய

அமுதத்தைப் புசித்த சவன்முத்தர்,

தறிப்பு.-1.

தாமும்:-சவஞானிகள்'

சிவனடி

யாரைச சிவனென வுழிபடுலதேதெனில், அவ்லடியாரின்
பாவனையும் செயலுந் தன்மையுமே அதற்குக் காரணமாம்,

வேடமும்
வேடம்-

பரமசிஉனது

தொண்டர்கள்

ப

திருவேட்மாதிய

பாவனை-அவர்

செய்யும்

திருநீறு,

சிவோகம்பாவனை,

உருத்திராக்கம்,

முதலியன,

செயல்-இதயத

தானத்

திலேஒருகுறியின்கண் வைச் துப்பரமசிவனை
எண் ணுஞ்செயல். தன்மைஅவ்வாறு கூடுங்காலத்துக் குறியும் குறிக்கின்ற தாமுமின்றி நித்குக்
சீன்மை.
2. வானோர் தொழும்
திருமேனி:--சுவபூசைச்தொண்டு பயன்
படுதல் பூமியின்கண் அல்லது மற்றைய உலகங்களிற் கூடா காகையால்,
பிரமா விட்டுணு முதலிய தேவர்களும் இப்பூமியின்கண்ணே வந்து
சிவனை அர்ச்சித்து முத்தியைப் பெறுவர், ஆகையால் “வானோர் தொழும்

திருமேனி”

என்றார்.

3. அ௮ண்டரும் கண்டிலாத வண்ணல்:-தேவர்கள் பதிஞானயில்
லாதவராகையாலே, தாங்கள் செய்த
பசு புண்ணியத்தின் பயனைச்
சுவர்க்கலோகத்தில் அனுபவிப்பார்களன்
நிச சிவனை அறியார் என்பது,
4. வெண்டரளங்கள் சிந்த விழிமொழிகுளற:-- விழிகளில் நீர்ததும்
பலும், சாக்குச் சழுதழுத்தலும், அன்பின் மேலீட்டினால் வருங் குணங்
களாம,

|

172

உண்மையதிகாமம்

5. பாலானது பசுவினுடைய தேகமெல்லாம் வியாபித்திருந்தா
லும் வேறிடங்களிற் காணப்படாமல்
கன்றைக் கண்டபொழுது முலை
யிலே விம்மி ஒழுகுவதுபோல,
பரமசிவனும் அன்பினால் வழிபடும்
ஞானிகளுக்கு அவ்வன்பே தாமாய் எப்போதும் சிவலிங்கம் முதலிய
திருமேனிகளில்
வெளிப்பட்டு கின்று அருள் செய்தலினால், ௮சசிவ
ஞானிகள் அத்திருமேனிகளைச் வெமேயெனக் கண்டு வழிபடுவர்.
யோ௫களுச்கும் இரியையாளருக்கும் கதந்தவிடத்துத் தோன்றும்
' பால்போலவும்,
விறகைக் கடைர்தவிடத்துத்
தோன்றும் அக்கினி'
போலவும் அத்திருமேனிகளில்
அப்போதப்போது தோன்றி ரின்று
அருள் செய்வர்.

I

சரியையாளருச்கு

அத்திருமேனிகளில்

வெளிப்படாது

நின்று

அருள் செய்வர்.
சொருப௫வமும்,

தடத்தசிவமும்,

பாஞானத்தையுடையாரும்,

சி௮லிங்கா திமூர்த்தங்களும், பத்தர் பொருட்டாக அப்போதப்போது
வெளிப்பட்டருளும் மூர்த்தங்களும் ஆகிய இவை எல்லாம் குருஞூர்த்
தங்களேயாதலின்;
இச்செய்யுளிலே தொண்டர்களையுங்
சிவலிங்கத்
தையும் கூறி, ஞானகுருவைக்
கூறாதொழிந்தனர். ஆகலே,
சிவனடி
யாரையும், சிவலிங்கத்தையும், ஞானகுருவையுஞ் சிவனெனக் கண்டு
வணங்குவர் சீவன்முத்தர் என்பது இசசெய்யுளின் கருத்து.

போமிப்பு. ஞானக்கடலிலெழுந்த
சிவானந்த
அமிர்தத்தைப்
பருகிய சவன்முத்தர் சிவனடியார்களையும் சிலலிங்கம் முதலாகிய திரு
மேணிகளையும் சவமென்று கண்வெணங்கிக் கண்களில் ஆனந்த அருவி
சொரிய நாத்தழுதழுப்ப உரைதமொற ஆனந்த வெள்ளத்துள் அமிழ்ந்தி
அசசிமொன்றையே
அரிசித் திருப்பர்.

நூற்கருத்து
99.

நிலவுலோ
குலவின

காய

தாதி நிகழ்சிவாத் துவிதார் தத்துட்

ரளவளாவாக்

தலைகரு பொருளா

மலைவற

பதவுரை.)

கொள்க

தாகி வேதத்

யின்பாய்த் தாவில்சற் காரி யத்தாய்

முணர்வாற் பெத்த முக்திகண் மதித்தா

நிலவு உலோகாயத

மன்றே,

ஆதி நிகழ் சிவாத்துவித அந்தத்

துள் குலவினர்-விளங்குகின்ற உலோகாயதம் முதலாக
வழங்கிவரும்
சிலாத்துவிசசைலம் ஈறாகவள்ள சமயங்களில் நித்பவரத,--அளவு அளா
வாக் கொள்கையசாகி--பிரமாணங்களைச்
கழுவாத
கோட்பாட்டை

நூற்கருத்து.
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உடையதாய், --வேதத் தலைதரு பொருளாய்-வேதச்தின் சிரமாதிய உப
நிடகங்கள் தரும் பொருளாய்,--இன்பாய்--பேரின்பத்சை விளைவிப்ப
காம் --தாவு இல் சற்காரியத்தாய்-கேடில்லாத

சற்காரிய இயல்பு கூறு

வ தாய,--மலைவு அறும் உணர்வால் -மலைவற்றிருக்கதன்ற சைவத்தாக்த
அறிவால்
பெத்தமுத்திகள் - பெத்தமுச்தி நிலைகளை,--மதித்தாம்வரையறுத்துச் சொன்னோம்,

தறிப்பு.--நிலவுலோகாயதாதி

நிகழ் சிவாத்துவிதாந்தம்: -உலோ

காயதம் முதற சவாத்துவிதசைலம் ஈருகக் கூறப்படுஞ் சமயங்களெல்
லாம் புறப்புறசசமயம், புறச்சமயம், அகப்புறச்சமயம், அகச்சமயம் என
நான்குவகைப்படும். அவற்றுள்,

புறப்புறச்சமயம்-உலோகாயதம்,
செளத்திராக்திகம் வைபாடிகம்
கதம் என அறுவகைப்படும்,

என்னும்

மாத்தியமிகம்

யோகாசாரம்

நால்வகைப் பெளத்தம்,

ஆரு

புறச்சமயம்--தருக்கம், மீமாஞ்சை, ஏகாண்மவாதம், சாங்கியம்,
யோகம், பாஞ்சராத்திரம் என அறுவகைப்படும்,
அகப்புறச்சமயம்--பாசுபதம்,
மாவிரதம்,
காபாலம்,
வாமம்,
வை வம், ஐக்தியவாதசைவம என அறுவகைப்படும்,
அகச்சமயம்--பாடாணவாதசைவம், பேதலாதசைவம், சிவசமவாத
சைவம், சவசங்கரொர்சவாசசைவம், ஈசுவரவவிகாரவாதசைவும், சிவாத்
துவிதசைவம் என அறுலகைப்பமெ.
புறப்புறச் சமயம்.

1. உலோகாயதம். உலோகாயத நூலிற் கூறப்படும் பொருள்க.
ளாவன:- பிரத்தியட்சப் பிரமாணம் ஒன்றே உள்ளது. பிருதிவி அப்பு
தேயு லாயு என்னும் சான்கே தத்துவங்கள், இவை நித்தப்பொருள்கள்:
இவற்றின் கூட்டமே உடம்பு. வெற்றிலைபாக்கும சுண்ணாம்பும் கூடிய
விடத்துச
சிவப்பு நிறம் ஒன்று தோன்றுமாறுபோல,
அப்பிருதிவி
முதலிய.கான்கின் கூட்டரவில் ஓர் உணர்வு உண்டாகும், அவ்வுணர்வு
உடம்பு வளர வளரும், சேயச் தேயும், அகலின் உடம்புக்கு வேறே
ஆன்மா உண்டென்பதும் பொய்; உடம்பிற்கு இன்பத்துன்பங்கள் இயல்
பாயுள்ளன, இவற்றிர்குக் காரணம் வினை என்பதும் பொய்; காணப்
படாமையார் கடவள் உண்டென்பதும் பொய்; இம்மையில் மங்கைப்
பருவத்து மகளிரை மணந்து உண்டு உடுத்து வாழ்வதே சுவர்க்க இன்பம்,
அதுபெராது பகைவ ராலும், கோய்வறுமை முதலியவற்றாலும், வருந்து
வதே நரகத்துன்பம். இவற்றின் வேருய்ச் சுவர்க்க ஈரகங்கள் உள என்

பதும் பொய் என்பன முதலியன.
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உலோகாயத நூல் செய்தவர் பிருகற்பதிபகவான.
உலோகரயதர் காட்சிவாதிகள் எனப்பவெர்.
2.

பேளத்தம்.

பெளத்தநூலிற் கூறப்படும் பொருள்களாவன:-

பிருதிவி முதற் புத்திதத்துலம்

ஈறாகத் தத்துவம் இருபத்துமூன்று:

இவற்றுட் புத்திதத்துவம் பிரதானமானது.

பஞ்சபெளதிகமான

சரீரத்

திற் புத்திதத்துவமே உள்ளது. இந்தப் புத்திதத்துவம் முதலிய எல்லாப்
பொருளும் கணந்தோறும் தோன்றி அழியும், இவ்வா
றன் றித் திரமாகிய
ஆன் மா என்பதும் ஈசுரன் என்பதும் இல்லை. மூத்தியாவது நீரோட்டம்

போல அநித்தியமாய் அனுபவிக்கப்படும் ஞானசந்ததியேயாம். இன்ப
துன்பத் தொடர்ச்சியின்றிச
சுத்தமான ஞானசந்ததியே
முத்தி என்
பாரும், மூறைமூறையாய்
வளராகின்ற இபம், எண்ணெயும் திரியும்
தேய்ந்தவிடத்துக் கெடுவதஅபோல
ஞானசர்கதியினது நாசமே முத்தி
என்பாரு முளர், சர்ததி-கொடர்
௪௫,
பெளத்த நூலாகிய பிடக நூல் செய்தவர் புத்தக்கடவள்.

பெளத்தர
தோறு

கணபங்கவாதிகள்

எனப்படுவர்,

சணபங்கம்-கணக்

தோன்றி அழிதல்.

இர்தப் பெளத்தர்,
மாத்தியமிகர் யோகாசாரர் செளத்திராந்
திகர்
லைபாடிகர் என நால்வகைப்படுவா. இவருள்,

(4). மாத்தியமீகா-உலகத்துப் பொருள்கள் உள்பொருளாயின்,
அழியா; இல்பொருளாயின், சோன்றா; உள்ளவ மில்லவுமாமெனின்,
முரணும்; இரண்டு மல்லவெனின், உணர்ச்சிகூடா. இந்த நான்குபாகு
பாடு மில்லாமையின், எல்லாப்பொருளும் சூனியம் என்றும், மயக்கத்
சாற் காட்சிப் பொருள்போலப்
புலப்படுகன்
றன என்றுஞ் சொல்வர்.
இவர் ரூனியவாதிகள்

(0).

எனப்படுவர்,

வயோகாசாரா-வட்டம்

ன

சதுரம் கறுப்பு சிவப்பு முதலிய வடி

வின தாய் அகத்தே சோன்றும் ஞானம் சாகாரம் எனவும், பந்தம் நீங்கிய
விடத்து அங்ஙனம் வேறுபாடின்றிச்
கொடர்சசியாய் எழுவதாகிய
ஞானம் நீராகாரம் எனவும், இப்படிப்பட்ட ஞானமேயன்றி வேறு
பொருளில்லை எனவங் கூறுவர்.
இவா விஜ்ஜானவாதிகள் எனப்படுவர்,
(2). சேளத்திராந்திகர்-சகம் முழுதும் அகம்புறம் என்னும் இரு
வகைச் சமுதாயத்துள் அடங்கும் என்றும், அவற்றுள், புறச்சமுதாயம்

நிலம் முதலாயின.

அவற்றிற்குக் காரணம்

ணு, நீரணு, தயணு,
லாஞ் சேர்ந்தவிடத்துப்

வளியணு என
புறச்சமூதாயம்

பரமாணுக்கள்,

அவை நில

மால்வகைப்படும். அவை எல்
தோன்றும்
என்றும், அகச்

நூற்கருத்து.
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சமுதாயம் சித்தமும் சித்தப்பகுதியும், அவற்றிற்குக் காரணம் கந்தங்கள்,
அவை

உருவம்

அவற்றுள்,

வேதனை

ஞானம் குறி

உநவகந்த மாவது உடல்

வாசனை

என

ஜஐவகசைப்பமிெ.

பொறி முதலாயின.

ஜானகந்த

மாவது உருவ சந்தத்தை உணரும் உணர்வு. இந்த உணர்வாந்றேன்
றும்
இன்பத்துன்பங்கள் வேதனைக்கந்தம்.
சாத்தன் கொற்றன் முதலிய
பெயர் தறிக்கந்தம்.

ஞானகர்தம்

விஞ்ஞானம் என்றும்

பிரவிருக்தி ஞானம்

இருவகைப்படும்.

அவற்றின்

என்றும்,

வாசனை

ஆலய

வாசனைக்

கந்தம். இவ்வைந்தும் ஒருங்கு கூடுதலால் அகசசமுதாயம் தோன்றும்
என்றும், இனவைர்து கந்தங்களும தொடர்ச்சியாய் அழிவதே பந்தம்

என்றும்,

முற்றும் ஒழிவதே முத்தி என்றுஞ் சொல்வர்.

சமுதாயம்-கூட்டம். கந்தம்-ச௪மகம், கூட்டம், பிரவிருத் திஞான் மசவிகற்பமாய் விரியும் ஞானம். ஆலயவிஞ்ஞானம்- அங்ஙனம் விரியாத
ஒடுங்கும் ஞானம்.

ஆ- முழுதும்,

லயம்-ஓடுங்கல்,

வாசனை- செயல்.

(4). வைபாடிகர்-மஞ்சளுஞ
சுண்ணாம்பும் கூடியவிடத்து ஓர்
சிவப்பு நிறந்தோன்றுமாறுபோல, காணப்பட்ட பொருள்களும் இந்திரிய
விடயமான அறிவங் கூடியவிடத்துப் பிரபஞ்சப் பொருள்கள் பொரும்
இத்தோன்றும். இதுவே ஞான கரிசனம் என்பர்.
செளத்திராந்திகரும்

வைபாடிகரும்

சழதாயவாதிகள்

எனப்படுவார்,

3. இருகதம் (சமணம்).
ஆருகத நூலிற் கூறப்படும் பொருள்
களாவன:
சீவனும், அவனும். ஆசசிரலமும், சமுவாமும், நிர்சசரமும,
பந்தமும், "வீடும் எனப் பதார்த்தங்கள் ஏழு, இவற்றுள்,
சீவன், அநாதிசித்தனும் முத்தனும் பெத்தனும

என

மூவகைப்படும்.

இவற்றுள், அநாதிசிக்தன் அருகக்கடவள், முத்தன், மோகம் அந்தராயம்
கோத்திரம் சாமம் ஆயுஷ்யம் வேதநீயம் தரிசனாவரணீயம் ஞானாவர
ணீயம் என்னும் பந்தத்தினின்று
நீங்கினவன். பெத்தன்
அவற்றுட்
கட்டுண்டவன், இச் சீவன்
எடுத்த உடம்பளவுக்கேச்ப வியாபியாய்
நிற்பன,

அவன், புற்கலமும் ஆகாயமும் தன்மமும் அதன்மமும் எனநான்கு
வகைப்படும், அவற்றுள், புற்கலம்-பிருதிவி முதலிய நான்கு பூதமும்
மரம் புல்லு முதலிய நிலையியற் பொருளும், கருப்பை முட்டை முதலிய
வற்றிற் பிறக்கும்

இயங்தியற்பொருளும் என

றிற்குக் காரணம்

பரமாணுக்கள்.

ஆகாயமும்

என
இருவசைப்படும.
அதன்மம் தமையைப் பயப்பது,

ஆச்சிரவமாவது

பொறிவழிச

அறுவகைப்படும்,

ஆகாயம் உலகாகாயமும்

தன்மம்

செல்லுதல்,

இவற்

உலசங்கடர்த

ஈன்மையைப்பயப்ப
௮.

்

176

உண்மையதிகாரம்.

சமுவமமாவது
அங்கனஞ் செல்லாதபடி தடுத்து
முத்திக்குக்
காரணமாவது,
அது
நிலத்தில் எறும்பு முதலியன இறவாமல் வழி
பார்த்து மெல்ல ஈடத்தலும், இனியவை
கூறுதலும், நியம உணவும்

மூதலாயினவாம்.
.
நிர்ச்சரமாலவது
முதலிய தவம,

சுபொறையிற்

படெத்தல்,

தலைமயிர்

பக்தமாவது ீவனுடைய சுதந்திரத்தை அடக்கிப்
விக்கும் மோகம் முதலிய எண்குணங்களாமாம்,

பறித்தல்

பிறவியிற் சுழல்

வீடாவது சீவன்,
மோகம் முதலியவற்றின்
நீங்கிச் சுதர்திரம்
பெற்று, உலகங்கடர்க ஆகாயத்தை கோக்கி மேலே செல்லுதலாம்.
இவ்வெழுவகைப் பதார்த்தங்களும் அசேகாந்தவாதத்தாற் கூறப்
படும், அஃதாவது, உடம்பு எடுத்தற்குமுன் சீவன் உண்டோ இல்லையோ
என்று வினாவுங்கால், (4) உண்டாம் (4). இல்லையாம்
(௦), உண்டும்
இல்லையுமாம் (4). சொல்லொணாததாம் (8). உண்டுமாம் சொல்லொணா
ததுமாம்,
(ந). இல்லையுமாம் சொல்லொணாதஅமாம,
(2), உண்டும்
இல்லையுமாம் சொல்லொணொாக்துமாம்
என
ஏழுவகையால் உத்தரம்
இறுத்தல். சொல்லொணாதது--உளதும்
இலதும்
அல்லாதது. ஆம்
என்பது சற்று என்னும் பொருளுடைய
ஓரிடைசசொல். இங்ங்னம்
பலவசையாய் இறுத்தலால் ஆருகதம் அநேகாந்தவாதம் எனப்படும்.
இர் நூல் செய்தவன் அருகன்,

புறச்சமயங்கள்.
4, தரக்கம் வைசேடிகமும

கையாயிகமும் என

இருவகைப்படும்,

(0). வைசேடிகம்.
வைசேடிக
நூலிற்
கூறப்படும் பொருள்
களரவன:-திரவியம் குணம் தொழில் சாதி விசேடம் சமவாயம் இன்மை
எனப் பதார்த்தம் எழுவகைப்படும, இவற்றுள்,
என

இரவியம், நிலம் நீர் த வளி ஆகாயம் காலம் இசை

ஆன்மா

ஒன்பது வகைப்படும்,

நானகும் அநித்

அவற்றுள்,

நிலம் முதலிய

மனம்

தப்பொருள், அவற்றின் சாரணங்களாகிய நால்லகைப் பரமாணுக்களும்
ஆகாயம் முதலிய ஐந்தும்
நித்தப்பொருள்கள்.
அவற்றுள், ஆகாயம்
காலம்

திசை மூன்றும்

வியாபகமாய்

தனித்தனி

எண்ணிறந்தனவாம்.

டோறும் வெவ்வேராயிருக்கும்,

வியாபகமாயுள்ளன.

மனம்

ஆன்மா,

!அணுவளவாய்

பரமான்மா

ஆன்மாக்கள்

ஆன்மாக்க

சீவான்மா

என

இருவகைப்படும். பரமான்மா
முற்றுணாவுடையவன , எல்லாம் வல்ல
வன். அவனுடைய
இச்சைப்படி உலகக்தோன்றி
ஒடுங்கும்.
சவான்
மாக்கள் சிற்றறிவுடையனவாய் வினைக்கடாகப்
பிறக்திறந்து இன்பத்

நூற்கருத்து.
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துன்பங்களை . அ௮னுபலிப்பன். ஆன்மாக்களுக்கு மனத்தோடு
விடத்து அறிவில்லை.
இங்ஙனம் திரவியம் ஒன்பதும் அறிக,

கூடாத

குணங்களாவன, இரியல் பற்றுக்கோடாக நிகழ்வன,
அவை,
உருவம் சுவை நாற்றம் ஊறு முதலியனலாச
இருபத்துநான்கு வகைப்
படும்.

அவற்றுள்,

புக்தி இன்பம் தூன்பம்

விருப்பு

வேறுப்பு

முயற்சி

அறம் பாவம் என்னும் எட்டுக் குணமும், பானை என்னும் வாதனையும்
சீவான்மாக்களுக்குச
சிறப்புக் குணங்கள்.
இவற்றுள், புத்தி விருப்பு
முயற்சி மூன்றும் பரமான்மாவுக்குச் சிறப்புக் குணங்கள்.

தொழிலாவன,
ஐவகைப்படும்.
சாதியாவது,

எழும்பல் வீழ்தல் வளைதல் ௩ஈமிர்தல் கடத்தல் என
பலபொருட்குப் பொதுவாதிய

விசேடமாவது

ஒவ்வொரு

பொருட்கே

தன்மை,

உரிய தன்மை,

சமவாயமாவது, அவயம் முதலியவற்றிற்கு
மோடு மீக்கமின்றி உளதாகிய இயைபு,

அலயவி

முதலியவற்்

இன்மையாவது,
முன்னின்மையும் அழிபாட்டின்மையும்
மின் மையும் ஒன்றினொன்றின்மையும் என நான்குவகைப்படும்,

என்று
“

இரந்த எழுவகைப் பொருள்களின்
சிறப்பியல்பு பொதுவியல்பு
வேற்றியல்புகளை உணரலே, உடம்பு முதலியவற்றின் வேறாகெ ஆன்
மாவின் இயல்பு விளங்கும், அதனால் உடம்பு முதலியவற்றை நான் எனறு
எண்ணிய மித்தையுணர்வ கழியும், அதனால் முயநசியினமையின் , அறம்
பாவங்களில்லையாய்ப் பிறவி ஒழியும். அசனால்
அன்ப இன்பங்கள்
இலவாய், உடம்பு எடுத்துக்கொண்ட வினைப்பயன் தகரசசியாற் கழித்
விடத்து, இறுதித் துன்பங்கெட்டு
மனத்தோடு
கூடுதற்கு ஏதுவின்
மையின்,. அறிவின்றிப் பாடாணம்போச் இடப்பதே முத்தி என்பன,
வைசேடிக நூல் செய்தவர் கணாதமுனிவர்.

(0). நையாயிகம்.
கையாயிகநூல்,
பதார்த்த
இலக்கணமும்
முத்தி இலக்கணமும் வைசேடிக நூலிற் கூறியவாறே கூறி, பிரமாணம்
முதலிய பதார்த்தங்கள் பதினாறு என்றும், ஈசுரன் செய்விப்பவன்
என்றுங் கூறும்,

இந்நூல் செய்தவர் அக்கபாதமுனிவர்,
இர் நூலிற் கூறும் தருக்கம் எல்லா நூல்கட்கும் உபகாரமாம்,
9.

மீமாஜ்சை.

மீமாஞ்சைநூல்

செய்தவர்

சைமிணிபகவான்.

இச்சு நூல் வேதத்தின் கருமகாண்டத்தை
ஆராய்ச்சி செய்யும் நூல்,
இதிற் "கூறப்படும் பொருளாவன:- வேதம் ஒருவராற் செய்யப்பட்ட

2௦

178

உண்மையதிகாரம்

தன்று, நித்தியமாயுள்ள
து. பிரபஞ்சம் தோன்றி அழிதலின்றி நீத்தமா
யுள்ளது, இட்டி முதலிய கன்மங்கள் செய்யவேண் வென. கன்மம் செய்
தவனுக்கு அந்தக் சன்மமே சுவர்க்கம் முதலிய பயன்களைக் கொடுக்கும்.
ஆன்மாக்கள் பலவாய் நித்தமாய் வியாபகமாயுள்ளன. இலவானமாக்
களுக்கு வேறாய் ஈசுரன் ஒருவன் இல்லை என்பன.
இடந்நூலிற் கூறப்படும் பிரமாணங்கள் பிரத தியட்சம, அநுமானம,
உபமானம், அருத்தாபத்தி, சத்தம் என ஐர்தாம்,
ள்
இந்நூல் கூறும் நியாயங்கள் எல்லா நூல்கட்கும் உபகாரமாம்,

மீமாஞ்சமதம்,

அகைப்படும்,
என்றும்,

பட்டாசாரியம்

என்றும் பிரபாகரம்

அவற்றுள், பட்டாசாரியமதம் கன்மமே

முத்தியில் ஆனந்தம் உண்டென்றுஞ்

என்றும்

இரு

பயன் கொடுக்கும்

சொல்லும,

பிரபாகரமதம், கன்ம நாசத்தில் அபூருவம் என ஒன்று தோன்றி
நின்று பயன்கொடுக்கும் என்றும், பாடாணம்போற் இடப்பதே முத்தி
என்றுங் கூறும். ௮பூருவம்-ஒருவன் செய்த புண்ணிய

விடத்திலே அவற்றினாற் சமஸ்காரரூபமாகத் தோன
பலங்கொடுப்பது. சமஸ்காரம்--மறைந் திருத்தல்,

பாவங்கள்

ஒழிந்த

றிரின் ஐ மறுமையிற்

6. எகான்மவாதம், மாயாவாதமும் பாற்கரியவாதமும இரீடாப்
பிரமவாதமும் சத்தப்பிரமவாகமும் என நான்குலகைப்படும். அவற்றுள்,
(0). மாயாவாதமாவது-சசசிதானந்தமாய்
நித்தமாய்
வியாபக
மாய் நிற்பது பிரமம், இப்பிரமம் ஒன்றே மெய்ப்பொருள்.
ஏனைய

எல்லாம் பிரமத்தின் விவர்த்தன மாய் இப்பியில் வெள்ளிபோல- அவிச்
சையினாம் காணப்பவெனவாகலிற் பொய். இங்கனம் தோன்றும் உலகக்
திற்கு முதற்காரணமாகிய
பிரகிருதிமாயை
பிரமம் போலச்
சத்து
மன்றி முயற்கோடுபோல அ௮சக் துமன்றி அநிருவசனமாயிருக்கும். இந்த
மாயைக்கு வேறாகிய பிரமரூபமே யான் என
வேதாச்தஞானத்தால்
அறிவதே முத்தி என்பதாம். விவர்த்தனம்- திரிவு, விரிவு. அநமிருவசன
ம்.
சொல்லொணாதது.

(0).

பாற்கரியவாதமாவது-பிரமமே

சடமுஞ்

சித்துமாநய

உலகங்களரய்ப் பரிணமித்தது. அங்ஙனம் பரிணமித்து விகாரப்பட்ட
மையை
அறியாமையினாற் பர்தமாயிற்று. மெய்ப்பொருள் ஒன்றே,
வேதார்தஞானத்தால் உடம்பிற்கு வேறாகிய அன்மரூபம் விளங்கும்.
அதுவே பரப்பிரமம் என் றறிர்து அஃனிடத்து
இலயித்தலே முத்தி
என்பதாம்,
|
(2): கீரீடாப்பிரமவாதமாலது-பிரமமே நான், மான் ஒருபடித்
தன்றிப் பலவேறுவகைப்பட்ட
விகாரப் பொருள்களோடு கூடிப் பல
வாற்றால் விளையாடுகின்றேன் என்று இவ்வா றறிவதேமுத்தி என்பதாம்,
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(0). சத்தப்பிரமவாதமாவது-காரணமாதிய பரப்பிரமம் பிரளய
காலத்திற் சச்தவடிவாயிருக்கும்.
அத. அவிச்சையினாற் சடமுஞ் சத்து
மாய் உலகங்களாய் விரியும், முடிவிற் சத்தமாத்திரையே உள்ளது என்று
இங்ஙனம அறிவகே முத்தி என்பதாம்,
இங்கனம் நால்வேறு

வகைப்பட்ட

எகான்மலாதநால்

செய்தவர்

வியாசமுனிவர்,
7.

சார்.

சாங்கியநூலிற் கூறப்படும்

பொருள்களாவன:--

பிரஇரு இர் யாய் வியாபகமாய்ச் சடமாய்எல்லாப்பொருட்குங் காரண
மாய்ச் சாத்துவிகம் இராசதம் தாமதம் என்னும் முக்குணங்களுஞ் சம
மாய்நின் ற அவதரமாய் அருவாயுள்ளது.
இச்தப் பிரகிருதி இருபத்து
நான்காந் தத்துவம்.
இதினின்று தோன்றும்
காரியம் புத்திமுதழ்
பிருதிவிமீரான இருபத்துமூன்று தத்துவங்கள். இந்த இருபத்துநான்கு
தத்துவங்களுக்கும் வேறாய் நித்தமாய் வியாபகமாய் அருவாய் நாநாபேத
மாய் முற்றுணர்வுக்
கொழிலுமினறி அறிவுமாத் இிரமாயிருக்கும் ஆன்
மாக்கள் இருபத்கைந்தாம் தத்துவம். இந்த இருபத்தைந்தாம் தத்துவ
மாகிய புருடன் முத்திமிலும் பெத்தத்திலும்
வேற்றுமையின்றி ஒரு
தன மையனேயாம்.
புருடனுக்கு
மலினமென்பதில்லை. தாமரையிலை
நீர்போல யாதினும ஓட்டின்றி நிற்பன். அ£ாதியே புத்தியைச் சார்ந்த
அவிசசை வயத்தாற்பெத்தனெனப்பட்டு இன்பத் துன்ப உணர்வு தோன்
றும். பிரகிருதியையும் புருடனையும் பகுத்துணரவே அ௮விச்சை நீங்கும்,
அதுவே
முத்தி எனப்படும். ஆன்மாக்களுக்கு
வேறாய்
இறைவன்
ஒருவன் உண்டென்பது பொய் என்பன முதலியன.

இந்நூல் செய்தவர் கபிலமுனிவர். இசனுட் கூறுஞ் சற்காரிய
வாதம் சைவம் முதலிய சற்காரியவாக நூல்களுக்கு உபகாரமாம்.
இதனுட் கூறும் அத்தியாசவா
தம் மாயாவாதத்துக்கு உபகாரமாம், அத்தி
யாசலாதம்-விபர் தவாதம்,
8. யோகம். பாதஞ்சலநால், பிரகிருதியும்பிராதிரு தங்களும் ஆன்
மாக்களும் பெத்தமுத்திகளும் சாங்கியநாலிற் கூறியவாறே கூறி, விவேக
ஞானம்போல யோகமும் யோகரங்கமும முத்திக்குக் காரணம் என்றும்,
இருபத்தாறார் தத்துவமாக... ஈச ரன் ஒருவன் உண்டென்றும், அவன்
எல்லாவற்றையும் அதிட்டித்து கின்று செய்வோனாசலானும், ஆன்ம
ஞானத்சை உபசேசிப்பஎனாருலானும், ஆன்மாக்களுக்கு வேறு என்றுஞ்
சொல்லும.

இர்நூல் செய்தவர் பதஞ்சலிமுனிவர்.

9.

பாஞ்சராத்திரம்-பாஞ்சராத்திரத்திற்

களாவன:-

இர. ச அநான்கார்

தத்துவமாதிய

107

பொருள்

குணகத்துவத்தின்
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மேலுள்ள இருபத்தைர்தார் தத் தவத்தில் வாசுதேவன் என்று ஒருவன்
உளன். அவனே பரம்பொருள், அர்தப் பரம்பொருளினின்றும் இருட்
டிணன் அநிருச்சன் மகரக் துவசன் இெளகணேயன் என்னும் நால்வர்
உலகங்களைப் படைக்தற் பொருட்டுத் தோன் நினர். இந்த நான்கு வீயூ
கராற் சடமுஞ சித்துமாகிய எல்லா உலகங்களூம
படைக்கப்பட்டன.
ஆதலால் எல்லாம்வாசுஹேவன்

பரிணாமமேயாம்,

வேதங்களில் உறுஇப்பய

னில்லை. பாஞ்சராத்திரத்தில் உறுதிப்பயன் உண்டு, ஆதலார் பாஞ்சராத்
தரத்தின் முறையே திக்கை செய்துகொண்டு, வாசுதேவனை வழிபட்டு

வாசுசேவனுருவில்

இலயமா தலே

இர்நூல் செய்தவன்

முத்தி என்பன.

வாசுதேவன்.

அகப்புறச் சமயம்.
10. பாசுபதம்-பாசுபதநூலிற் கூறப்படும் பொருள்களாவன:அன்மாச்கள் பலவாய் நித்சமாய் வியாபகமாயுள்ளன. இவவான்மாக்
களுக்கு ஆண்வமலம் என்பசெொன்றில்லை. மாயை
கன்மங்கள் என்று
இரண்டு பாசங்கள் உண்டு.
அப்பாசங்களாற
சுசதுக்கங்களை
அனுப

விக்கும். இவற்றில் வெறுப்புத்தோன்
றிச சாத்திரமுறையாலே திக்கை
பெற்நவனிடத்தில் ஈசனுடைய ஞானம் போய்ப்பற்றும். அப்போது
குடும்ப பாரத்தைப் புதல்வரிடக்து வைத்துவிட்டுத் அறவறத்திற் செல்
வார்போல, ஈசனும் தன்னுடைய

குணங்களை

அவன்பாற் பற்றுவித்துத்

தான் ௮திகாரத்தினின் றும் ஒழிவு பெற்று இருப்பன்
இட்நூல் செய்தவர்

மாயை

என்னுந்

என்பன,

தத்துவத்தில்

வைகும்

ஓர்

உருத்திரர்.
இம்மதத்தலர் சங்கிராந்தசமவாதிகள்

எனவம்பலெர்.

11.
மாவிரதம். மாவிரதநூல் பாசுபதர் கூறிப முறையே மாயை
கன மங்களுடன் ஆணவமலம் உண்டென்று சொல்லி, அனமாக்களுக்குப்
பெத்தத்தும் முத்தியிலும் ஞானசத்தியேயன்
றிக். இரியாசத்தி இல்லை
என்றும், சாத்திரத்திற் கூறியபடியே தீக்கைபெற்று எலும் பணிதல்
முதலிய சரியைகளை அனுட்டிப்போர் முத்தராலர் என்றும், இந்த முத்
தருக்குச சிவனோடு சமமான எல்லாக்குணங்களும் உண்டென றும்கூறும்,
இந்நூல் செய்தவர்
உருத் இரர்.

வித்தை

என்னுக்

இம்மதத் தவர் உற்பததிவாதிகன்
12.

காபாலம்.

கணமும் பாசுபதர்

தத்துவத்தில்

வைகும் ஒர்

எனவும்படுகர்,

காபாலிக நூல், அன்ம இலக்கணமும்

மாவிரகர் கூறியபடி

கூறிச்,

பந்த இலக்

சாத்திரத்திற்

கூறிய

முறையே இக்கைபெற்றுப் பச்சைக்கொடி ஒன்றைக் கையிற் பிடித்துச்

கவை...
வ:
மங்கு

நூற்கருத்து.
கொண்டு நாடோறும் மனிதர்

வேண்டும்

என்றும்,

தலையோட்டிற்

உன்மத்சராய்ச்

குணங்களும் பெற்றுச் சவசமமாவர்
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உண்ண

சிவன் ஆவெரித்தலால்

எல்லாக்

என்றுஞ் சொல்லும்.

இர்நூல் செய்தவர் காலம் என்னுச் தத்துவத்திலுள்ளஓர்உருத்தஇரர்.

இம மசதகவர்

ஆயவோவாதிகள்

எனவம்படுவர்,

13. வாமம். வாமநூல் சடமுஞ் சித்துமாகிய
எல்லா
சத்தியின் பரிணாமம் என்றம், இந்நூலில் விதிக்ச முறையே
சத்தியில் இலயித்தலே முத்தி என்றுங் கூறும்.

உலகும்
ஒழுகி

இர்தூல் செய்தவர் சித்தபுருடர்.
14.

வைரவம்.

பெரும்பாலும்

வாம

மதத்தோடொத்துச

பான்மை அசாரங்களால் வேறுபட்டு
வை வரே
பரம்பொருள்
கொண்டு வைரவ பதத்திற் சேர்வகே முத்தி என்பதாம்.

15.

ஐக்கியவாதம்

அகச்சமயம்.

இழ
எனக்

பார். செ, 31.

*

16. பாடாணவாதமாவது-அன்மாவிம்கு அணவமலம் சகசமாய்
அநாதியே யுள்ளது; அதனால் மாயை சன் மங்கள் ஆன்மாவைப் பொரும்
தும். இறைவன் இருவினைக்€டோகச் சரீரங்களைக் கொடுப்பன், ஆன்மா
அவற்றைப்
பொருக்கி
இன்பத் துன்பங்களை அனுபவிக்கும்.
அப்
பொழுது ஆன்மாவின் அறிவை
ஆணவமலம்
மறைக்கும். அதனாற்
பிறவித்துன்பம் அதிகரிக்கும், பாசஞான மெல்லாம் தன்டீழ் வியாப்பிய
மென் நறிர்து நீங்குகன் மாத்திரையே
முத்தி. முத்தியிலம் ஆன்மா
அணவமலம்

நீங்காது

சுட்டறிவும

சுசதுச்காநுபவமுமற்றுப்

பாடாணம்

போற் இடக்கும் என்பதாம்.

17. பேதவாதமாவது- மும்மலங்களும் செம்பிற
களிம்புபோல
ஆன்மாக்களுக்கு ௮சரஇயே உள்ளன. அவற்றால் ஆன்மாச் சுகதுக்கங்
களை அனுபவிக்கும். கரணங்களிற் சென்ற அறிவு பக்குவம் வக்தவிடத்த
அவ்வாறு செல்லாது தன்னிடத்தேவந்து ஒரெ நிராதாரமாய் நித்கும்.
இரசகுளிகையினாற் செம்பு களிம்பு நீக்கிப் பொன்னாயவா றுபோல அன்
மாவும் இறைவன்
பேறுமாயிருக்கும்

திருவருளால்
என்பதாம்.

மும்மலங்களும்

18. சிவசமவாதமாவத--பதிஞானம்

நீங்கிப் பெறுவானும்

பசுஞானம்பாசஞானம்

என்னும்

மூன் றும்அநாதியே உள்ளன. பாசஞானமாயெ
இர்திரியங்கள் விடயங்
களை விளக்கப் பசுஞானம் அவற்றைப் புசிக்கும். இவ்விரு ஞானங்களும்
நீங்கியவிடத்து ஆன்மா ஒன்றையுஞ் சுட்டிஅறியாது அறிவு மாத்திரை
யாயிருக்கும். அப்பொழுது வேட்டுவன் புழுவை எடுத்துக்கொள்வது
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போலப் பதிஞானம் ஆன்மாவை எடுத்துக்கொள்ளும். புழு வேட்வெனை
நினைத்து அதன் வடிவாக, மேலும் அதன் தொழிலையுஞ் செய்தல்போல,
அன் மாவும் அப்பதியை நினைந்து அதன்வடிவாடி,
யும் பஞ்சகிருத்தியக்தையஞ் செய்யும் என்பதாம்,

19.

மேலும் அப்பதி செய்

சிவசங்கிராந்தவாதமாவது-அன்மாவின்

சந்கிதியிலே காந்த

பசாசம்போல
உடல்
இயங்குமிடத்து அதன்சணின்று
கருவிகளே
விடயங்களை அனுபவிக்கும், மலம் நீங்கியவிடத்துக் கண்ணாடியில் முக
வொளிசோற்றுமாறுபோல, முதல்ன அ திருவருள் ஆன்மாவினிடத்
துச்
சங்கெரமித்துத் தோன்றும்.
அப்பொழுது உப்பளத்திவிட்டவை யெல்
லாம் உப்பாமாறுபோல ஆன்மாச் சவமேயாய் ௮வ்வான்மாவின் சக்கிதி
யில் அறிவன வாகிய பசுகரணங்களுஞ் சிவகரணங்களாய்
மாறிச் சிவத்
தை அறியும் என்பதாம்,

20.

ஈசுவாவவிகாரவாதமாவது

- பல

தளையுடைய

குடத்தி

லேற்றிய தீபம்போல ஈநவத்துவாரமுடைய உடம்பில் ஆன்மா அறிவாய்
நிற்கும். நிற்பினும்
அவ்வப் பொறிகளளவாய்' அவ்வவற்றைக் கூடி
அறியும். அது மலபரிபாகமுஞ் சத்திரிபொதமுஞ சோர்தவிடத்து முதல்
வனஅ திருவருளால் ஞானத்தைப் பெற்று,
வெய்யிலிலே இரிந்தா
னொருவன் மரநிழல் கண்டு அறுவதுபோல, அம்முதல்வனது திருவடி
மிழலை அடையும்,
இங்கனம் ட கன்டம் உயிர் முதல்வனது உப

சாரச்சை அவாவாது

என்பதாம்,

21. சிவாத்துவிதசைவமாவது:-பதி பசு பாசங்களின் இயல்பும்
கத்துவங்களுக்குத்
கோற்றவொடுக்கங்களும்,
அஞ்சவத்தைப்படும்
வேறுபாகெளும், அனைக்துஞ் சித்தார்தசைவரோ டொப்பக் கொண்டு,
பசுபாசங்கள் பதிவியாபகத்தின் வியாப்பியமாய்நிற்பனவன்
றில் தனித்த
பொருள்களல்ல,
இிர்சத்தியின் பரிணாமமே. பதி பசு பாசங்களுக்குத்
தம்முள் வேற்றுமை
குணகுணிகட்குளகாகிய
வேற்றுமை போல உட்
பேதமேயன்றிப்,
புறப்பேசமன்று.
மரத்தில்
வியாப்பியமான
கவடு

கொம்பு முதலியன
மாகிய அனைத்தும்
வேருய்ப் பசுவுக்கு
அன்மாவினிடமாக
சிவாக்துவித

தாகலின்,

௮

எல்லாம் மரமேயாமாறு போலச் சதசத்தும் அசத்து
சத்தெனவேபமெ. ஆகையால், பதித் தன்மையின்
அறியும் தன்மை இன்று, சத்தாகிய பதிப்பொருளே
நின்று அறியும். என்பதாம்,
சைவம்

நிமித்தசாரணத்துக்குப்

நீமித்தகாரணபரிமைவாதம்

பரிணாமங்

கூறுவ

எனவும் கூறப்படும்.

22. அளவளாவா:--பிரமாணங்களைக் தழுவாத,
அளாவுதல்-சழுவுதல், கொண்டாடல்,

அள்வு-பிரமாணம்.

நரகை

நூல் உபதேசிக்கும் முறை.
28.

சற்காரியத்தாய்:- சர்சாரியவாதம்,

மென்று சொல்லுதல்.
24.
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உள்ளது.

காரியப்படு

இச சற்சாரியலாதம் சைலரித்தார்தம் கூறுவது.

மலைவு-மாறுபாடு,

போமிப்பு.
சமயத்தவராற்

உலோகாயதம்

முதற்

கொண்டாடப்படாத

சிலாத்துவிசசைல
கோட்பாடுகளை

மீராகிய

யடையதாய்,

வேதா தமாகிய உபநிடதங்களின் உண்மைப்பொருளாய், பேரின்பத்தை
விளைவிப்பதாய், சற்காரியவியல்பு கூறுவதாய், மலைவற்றிருக்குஞ் சைவ
சித்தார்த உணர்வாற், பெத்தமுத்தி நிலைகளை இர் நாலிர் சொன்னோம்.

நூல் உபதேசிக்கும் முறை.
100. திருவருள் கொடுத்து மற்றிச் சிவப்பிர காச ஈன்னுூல்
விரிவது தெளியு மாற்முல் விளம்பிய வேது ரோக்கிப்
டுபருகிய
கருகிய வுவமை
வு
இன்
பெற்றியினிறுவிப்
பின் மு
கான்கின்
பெபற்றியி
னிறுவிப் பின்
முன
தருமலை வொழியக்

(பதவுரை.)

கொள்வோன்

திருவருள்

றன்வயிற

கொடுத்து-தீக்கையாதகிய

சாற்றலாமே,

திருவருளைக்

கொடுத்த,
இச்சிவப்பிரசாச ஈனனூல்-இர்தச
இவப்பிரகாசமாதிய
நன்னூல்
— விரிவது தெளியும்
அற்றால்— (சுருங்கி யடங்இயிருக்கும்
பொருள்களின்) விரிவை ஐயந்திரிபற அறியும் வழியால்
— விளம்பிய
-

ஏஅரோக்கிசொல்லப்பட்ட இயல்பே அுமுதலிய ஏதுக்களை ஆராய்ந்து
சோக்
பெருதிய உவமை நான்கின் பெற்றியில் நிறுவி (நூல்களிற்
சொல்லப்பட்டுப்)
பரந்த உவமைகள்
நான்காலும் பெறும் பொருள்
களிலேகருத்தை நிறுத்தி -பின்முன் தரும் மலைவு ஒழிய-பின்சொன்ன
வையும் முன்சொன்னலையும
தம்முட் காட்டும் முரண் நீங்குமாறு,
கொள்வோன் தன் ஒயின் சாற்றலாம்-கேட்டு இனிதுணர்ச்து கொள்
வலவோனாதிய ஈன் மாணவகனிடத்திலே சொல்லலாம்.
தறிப்பு.--1. திருவருள் கொடுத்து-ஞானதேக௫ிகருடைய திருவரு
ளாகிய தச்சையின்றி, இந்நூற் பொருள் ஈன்கு புலப்படாசாதலால்,
“திருவருள் கொடுத்து''
என்றார், “அருளினாலாகமத்தேயறியலாம்''
என்று சிவஞான சித்தியார் கூறும். (௪, ௪. மற்கலவா,)

2.
சிவப்பிரகாச
சிவப்பேறு எனப்படும்
னூல்'' எனறார். .

நஈன்னூல்-சிவம
பிரகாசமாமாறு
செய்து
நன்மையைப் பயத்தலால் “சிப்பிரகா௪ ஈன்

9. விரிவது தெளியும் ஆற்றால்: விரிவு, இங்கே கூறிய சுருக்கங்
் களினின்று தோன றிவிரியும் பொருள்கள். இங்கே கூறியது வீரிவன்
று,
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விரிவாயின்

உண்மையதிகாரம்.
இலகுவிற்

புலப்படும்,

கெளியும்

ஆது

வேண்டுத்

தெளிதல் -அறிகல். ஆறு-௮ழி.
4, விளம்பிய எதுகோகஇி:- நூல்களி?2ல சொல்லப்பட்ட எதுக்கள்
மூன்று. அவை இயல்பே, காரியவேது. அநுபலச்தியேது என்பன,
மா முதலிய சொற்கள் மரம் முதலிய பொருள்களை உணர்த்துதற்கண
வேறுகாரணமின்றி அசசொர்களி கதவ
வது ஆற்றலை இயல
பேது என்றும். புகை
முதலிய எதுக்கள் ரெருப்பு முதலிய தத்தங்:
காரணங்களை
உணர்த் அசலைக் காரியவேது என்றும், குளிரின்மை முத
லியகாரியங்கணி னின்மைகள் பனியின்மை முதலிய காரணல்களி னின்
மைகளையும், பனியின்மை
முதலிய காரணங்களி னின்மைகள் குளிர்
அராமைமுதலிய காரியங்களினின் மையையும் உணர்த்துதலை அநுபலத்தி
யேது என்றுங் கூறுவர்.

இயல்பு-இயரச்கை.

-காரியம்--அக்கப்பவெது,

அதுபலத்தி-அறியாமை.

9. பெருயெ வவமை நான்கின்
பெற்றியினிறுவி:-உலமை நான்
காவன-வினையுவமை, பயனாவமை, மெய்யுவமை, உருவுலமை என்பன.
அவற்றுள், வினையுவமையாவ து தொழில் காரணமாக வரும் உவமை.
(உதாரணம்) புலிப்போலப் பாய்ச்கான் என்பது,
இது பாய்தலாகிய
தொழில் காரணமாக வந்தது, பயனுவமையாவது
பயன் காரணமாக
வரும் உவமை.

பமனாவது

செயல்

காரணமாகத்

தோன்றுஙந்

காரியம்.

என்பது, இதுபயன் காரணமாக
(உதாரணம்) ** மாரியன்ன வண்மை''
வந்தது. இங்கே மாரியால் வரும் பயனும் ௮ண்மையால் வரும் பயனும்
ஒத்தல் அறிக, மாரி-மேகம். வண்மை-கொடை,
மேய்யுவமையாவது .
வடிவம் காரணமாகவரும்

உவமை,

(உமாரணம்)

துடியிடை

என்பது.

இது வடிவம் காரணமாசவுக்தது.
மெய்-லடிலம்.
இங்கே
தடியின்
வடிவமும் பெண்ணுடைய இடை என்னும் உறுப்பின் வடிவமும் ஓத்த
௯றிக. துடி-உடுக்கு, வாசசியம். உரவுவமையாவது,
ரிறங் காரண
மாகவரும உவமை,
உரு-நிறம், வண்ணம், (உதாரணம்).
கார்க்குழல்
என்பது. இது கருமை என்னும் நிறஙவ் காரணமாக வர்தது. கார்
மேகம், குழல்-பெண்மயிர்.
“வினை பயன் மெய்யுருவென்ற நான்கேஃ
வகைபெறவர்த வுவமத் தோற்றம்” (தொல்காப். உவமவியல்--), இவை
களைச சிறிது வேறுபடுத்தியுங் கூறுவர்,

பதிபசு பாசம்
எனனும் திரிபதார்த்தங்களையும் அநுமானித்து
நிசசயித்தறிதற்கு இன்றியமையாதன வாதலால்,
ஏதுவையும் உவமை
யையும் விதந்து கூறினார். இச் நாலாசிரியர்
““ஏதுவமோது நால்வகை
ய வமையும்''

எனச

கற்ப. பாயிரம்).

சங்கற்ப நிராகரணத்துக்

கூறுதலும் காண்க,

(சுறு

''எதுக்சளாலு மெடுத்த மொழியாலு மிக்குச் சோதிக்க

நூல்உபதேசிக்கும்முறை.
வேண்டா''

(தேவாரம்.

இருகாவு,

லும் அறிக.

பொது,
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திருப்பாசுரம்)

என்ப இனா

7

உவமை
நான்நினபெற்றி-உவமை
பொருள், பெற்றி-பேறு,

சான்கினின்றும்

பெற்ற

0. பின்முன் சரம் மலைக:-பின் சொன்ன
பொருளும் முன
சொன்ன பொருளும் ஒன்றற்கொன்று
பொருக்காகனவாகச் காட்டும்
மலைவு.

மலைவு-விரேோதம.

7... கொள்வோன்:--சீடனாகய மாணவன்.
இஙக்தூற் பொருளைக்
கேட்டுச் இர்தித்துக் செளி.பம்மாணவசன் மலபரிபாகமுஞ் சத்திநிபாத
மும் வரப்பெற்ற பரிபக்குவன் என்பது, “திருவருள் கொடுத்து” என்
பதனாற் புலப்பமெ. சைவ ௫இத்தார்த நூல் அர்தப்பக்குவமுடையானுக்கே
சொல்லற்பாலது. *சைவம்...௪த்துரிபாதர்க்கு நிகழ்த்தியது” ௪. ௪.8. 15.

போமீப்பு:
கூறப்படும் பொருள்களை ஆசாரியன் ஏதுக்களாலும்,
உலமைகளாலும் நிசசயித்து, மலைவறக் கொள்ளும் பரிபக்குவமுடைய
மாணவகனுக்கு,

இச்நூலைச் திருவருள் கொடுத்துக்

உண்மையதிகாரம்

கூறலாம்.

முற்றுப்பெற்றது,

செய்யுள் முதற் குறிப்பகராஇ.
|

செய்யு.

இலக்கம் ந் |

சேய்யுள்

|

அகமபுற
அடைபவர்
அண்டமே
அர்நியமா

அரிவையரின்
அரு கீதியிகுங்

படவி
79
96
20
50
20
42.
5

பரியம்
| 149
169
அர்த
104
நஜ
8
|. 50

A

|

67 | 188
ர்க 116
கொம்ப

92.
43
21
39
78

இத்தகைமை
இந்நிலை
இந்நிலையி

46

இவ்வகை

: இனையபல
இனமைமல
இன்றுநோக்

உத்ததொழி

எண்ணலவொன்
எல்லையில்

எவ்வறி
என்னையிது

ய்

145

22

44

1201

ஈங்கிதுவென
உருவாதி
உருவுணர்
உலகமெலா
உறைதரு
எண்ணரிதாய்

95

66 | 132
61 | 124
48 | 99
34 (70

இருணனி

உன்னலரும்
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|: 88
108
| 15
| 146

|
|
|
|

இ

வா

58
a
16)
பம
74 1145
31 | 64
21.4040
19.1224
60 | 122
89 | 160
56 | 115

1

இலக்கம் பக்கம்
|
|

|

ஏகமாய்த்

20

எற்றவிலை!
| ஐவகையா
.. ஓடுங்கிடொ
ஒளியான
ஒன் றிரண்

18
41
al

ஓக்கிவரும்

|
YE

| 38

ஓங்கொளிமா

|

ஒரிடத்
கண்டறி
கண்ணொளி
கச்தமல
கன்மரெறி

|

1
59
05
58
181)
. 29

காட்டிடுக

65

இரியையென
குறிப்பிடங்

10
94

சக்தி

௦7

சுத்தமாஞ

75

செறிர் இடு
சொன்னமுறை

92
ஆஷ்

தத்துவமான

|

73

தனக்கென

64

தின்னறி
இருவருள்

மர்
100

திருவெழுத்
ங்குறு

|

91

93

தெரித்தகுரு

11

தேசுறமருவ
தேவர்பிரான்
கொண்டர்க
கொன்மையவா
கோ த்றியிடு

71
க்
98
12
47

கண்ணியிடு

28

நலந்தர
நாடியசத்

3
49

௮த
ப
கைள
தகிலவகை
அவத

சேய்யுள்முதற் குறிப்பகராதி.
்

| 2

உ]

|

ப

டக்

சேய்யுன். |இலக்கம் பக்கம்.

|

|

த

ல்

செய்யுள்

| 172

| பொழ்புறு

|

99

63

[126

நீபெரா

|

14

|

படைத்தகொரு

|

24

49

பர்தமா

|

90

| 161

|

பலகலையா

|

13

|

|. மாயைமுத

பற்றி

|

62

பாசமா

|

84

பன்னிறக்

பார்திகழ
பாவிக்கின்
ட புகலரு
புகலுமல

புறச்சமயத்

பேசரிய

|

2

69

24
38

| 28
| 150

| 136

|154

|
ப
|

இர பமக
80
156
£6 | 144

|

2

|

40 | 80.

|
|

ii

|

740]

10

எற

|

|

பரந்தபரார

|

ம

|

நீக்கமி

நிலவலோ

187

| மண்முதற்

ALAS

|

|: மருலிய

| மன்னியகன்
மாயைமா

மூச்தியலைம்

97
|

0

a

30

மேலைக்கு

வீளம்பிய

—x*+—

|

55
1317

அற பசதி

01

மூலசையா

விரும்பியமந்

| 169

10

பய

முநீதியலொ

மோகமிக
| வர்தடைர்து
| வளநிலவு

63

80 | 128

ட

| 62

டிய)
பணம
|
38 . 76
|
4 |
0
|

வ

9

|

16

டாக

|
(

அரும்பத விஷய அகராதி,

இதில் மூதலில்வரும் இலக்கங்கள்
(0) இவவடையாளங்களுள்

கவிகளையும்,

அவற்றின் பின்

வ ரும் இலக்கங்கள் அவ்வக்

கவி

களின் குறிப்புரையின் பாகங்களையுங் குறிக்கும்.
ச்
கா

ணன்

அகங்காரம-அந்தக்கரணம். நான்க
னுள் ஒன்று. அகம்-ரான், காரம்-.
செய்தல், 26 (2),
இசன் கொழில். 42 (1-2)
அகசசமயம், 7 (2), 99 (16- 21)
அகசசமுதாயம்- AD
வேதனை,
குறிப்பு. பாவனை,2 விஞ்ஞானம்
என்பன. அகம்-உள்.
சமுதாய:
சம-ஒருங்கு.
தாய - சேர்ந்தி
ருப்பது. 99 (2-)
அகண்டித்ம-கண்டிக்கப்படாத
து,
கூறுசெய்யப்படாதஅ. ௮-எதிர்
மறை. சண்டிதம்-சண்டிக்கப்பட்
டத, கூறுசெய்யப்பட்டது 13.
அகப்புறறசசமயம், 7(2), 0910-15)
அகப்புறப்பூபூதம, 15 (1);

அகப்பூதம், 45 (1ம

அகம்பிரமஞானம்

-

நான்பிரமம்

என்னும் ஞானம், அது பசுஞா
னம். அகம-நான். 1/5 (4).
அகிகம்-- இமை.
அ-எதிர்மறை,

ஹிதம்-ஈன்மை 19 (6), 80 (5).
அகோரம்--அகோரமுகம், ௪தாஇவு
மூர்ததியுடைய ஐக்துமுகங்களி
லொன்று.
௮௮,
கர்த்திருசா
_ தாக்கியம் என்னும் தத்துவமும்
ஈசுவரன் என்னும் மூர்த்தியும்
பொருக் தியுள்ள அ.
கோரம்
அஞ்ஞானம்,

அகோரம்

-

கு

ஞானமின்மை. ஞானம், 11 (2)
அக்கபாதமுணிவர்- வ
ம
செய்த கெளதமர்.
அக்ஷ-தர்ச்

கம்.

(4-9).

பாதர் - சென்றவர்,

99

அம்கம்-வேதாங்கம்.

4 (2); பகுதி,

உபகரணம், துணைச்காரணம், 9(1)
அங்குலி-விரல்.
அசத்தி- வலியின்மை.
௮-எதிர
மறை, சக தி-வலி, 42 (4).
௮௪த தியோமர்ருவாணம்- நிர்வாண
திக்கைவகை இரண்டனுள் ஒன்று,

௮௫, சேகாச்தத்தின்
முத். தியைப்
பயப்பது. ௮-எஇர்மறை,சதய-

உடனே.

நிர்வாணம்--மோக்ஷம்.

உடனே

மோக்ஷம் கொடுத்தலில்

லாதஅ.

9 (2).

அசத்த உள்ளதல்லாதது,

உண

மையல்லாதது. ௮-௪ இர்மறை.
ஸத்-உள்ள த. 55(1). 56,57 (1).

அசலம்-வேரறொரு பொருளானுஞ்
சலிக்கப்படாது
என்றும் ஒரு
படி.ச்சாய்ச்
சுவதந்திரங் கொ
ண்டு நிற்பது, அசை லற்றது.
18 (3); 22 (8). ௮-௭திர்மறை.

சல்-அசைதல்.

அசத்து - அறிவில்லாதஅ,

பொருள், ௮-எதிர்மறை,

சடப்

இத்து-

அதிவுடையது. 22 (7).

அவன - போக்கியப்
பொருள்.
௮--எதிர்மளை.
சீவன்-£வித்த
லுடையஅ. 99 (3).
அசுத்ததத் அவங்கள், 46 (3).
அசுத்தமாயை,
தா

22.

ரவா,

9

2

40

(3).

அசே தனம். -அறிவில்லாதது, சடம,
கானாயியம்குச்
சுன்மையில்லா
5௧. ௮-௭௪ திர்மறை, சேதநம்அறிவள்ள து, அசையும்பொருள்.
அஞா-அனபம, 50 (12).
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னால*
தக
த்
வழா

அஞ்சவத்கை, 60-69.
அஞ்ஞானம- அவிச்சை,
விபரீத
- வுணர்வு, மயக்கம், ஆணவமலம்.
௮-௭ இர்மறை. ஞானம்-- அறிவ.
50 (12).
அடாசசி- நெருக்குதல்.
இராசத
மானது

மற்றையிருகுணம்களை

யும் அடக்கித் தான்மேலிட்ட
போது தோன் றுங்குணங்களுள்
ஒன்று. அது, கொடுமையாதஇிய
மனத்தாலும் சொல்லாலும்செய
லாலும்ரெருக்குதலால் அடர்௪௫
எனப்பட்டது. 42 (1).

அடைவ-ரூஹை

(9).

அட்ட?
இகள்- அணிமா முதலிய
எண்வகைச் சித்திகள். அட்டஎட்டு, எததி-செல்வம். ௦0 (9).
அட்டவித்தியேசுர்- விஞ்ஞானாகல
ரிலிருஈ்து மலபரிபாகம் எய்தப்
பெற்றும்,
அதிகாரஞ செய்ய
வேண்டும் என்னும் இச்சையால்
ஈசுவரதத்துவச்தில் அதிகாரஞ
செய்துகொண்டிருக்கும் எண்டு
கைவித்தியேசரர். ௮வர்அன ந்தர்
சூச்குமா, சிவோத்தமர். ஏகநேக்
திரா, எகருத்திரர், திரிமூர்த்தர்,
ஸ்ரீகண்டர், சிகண்டி என்பவர்,
a9):
அணிமா-அட்டசித்திகனிலொன்
று.
அத, அணுவினும் நுண்மையா
தல். அணு
-- இமா ௪ அணிமா,
இமா-ஒருலிகுதி. 50 (9).

அணு-அன்மா, உயிர். 18, 22 (6);
மிகச்சிறிய௫., 20 (2)
அணுசதாவர்-சாரதாக்கிய தல
வத்திற்
சதாசிவ மூர்த்தியைச
சூழச் சேவித்துக்கொண்டிருந்௮
போகங்களைப்

புசிக்கும்

அபர

அணைந்தோர்சன்மை- வேன் முத்த
ரியல்பு.

93-98.

ணப கம் - முட்டையிற்
பிறப்
பன.
அண்ட- முட்டை.
ஜம
பிரந்தது. 19
221112

உவமை,

அண்டச

46 (5).

அதர்மம்-ஏ ருமமல்லாதஅ.,

அத.
டன

வேதத்தில்

பாவும்,

விதிக்கப்பட

செய்யாமையும்.

பட்டன
மறை,
அதர்வண

விலக்கப்

செய்சலுமாம்

்்
க்

தர்ம நற்செயல்.

42 (4).

ம்- கான்காம்வேதம்

பது

சாகைசளுள்ள அ.

60ம்

இத

முன்னைய மன்றுவேதமும் போ
ற் இடையாய வேதம் என்
ம, வேள்வி முதலிய ஓஒழுக்கவு

க
கட்கு

க
அக்சுமே

டட உயிர்

யன் றிக்

கேடு

சூழும் மந்திரங்களையும் கூறும்
என்றும், ஈசசினார்க்கினியர சொ
ல்வா

அதிகாரசிவன்-மகேசு௨ரா.
இவா
சுத்தமாயையிலே உற்பர்ஈ காரி
யத்தைச் செய்வதனால் அதிகார
சிவன எனப்படுவர். 14 (1).

அதிகாரமுத்தர். 21 (9).
அதிகாரம் - உரிமை, யோகஇியம்,
௮ இ--மமேல்,
9 (1); தலைமை.
காரம் செயல்.
ம
றத் ம. தூலசிச்துப்போ
லாது
யிகநுண்ணியதான
இத
துப் ல்

1021

௮ இருக்கும பஞ்சாக்கரம், 90 (3).
௮ இரூக்குமம்-மிக நுண்மை, அதி
அதிகம். சூக்குமம்- நுண்மை.
அதிட்டானபககம், 08 2.
௮ இட்டானம்- இடம், நிலயம்.

ஹஷீடாந:

அதி-மேல்,

அதி

ஸ்தாகம்-

முத்தர். இவர்கள்: பிரணவர்,
சாதாக்தியர், கர்த்தர், காரணர்,

அதிட்டானவாயில்-ரிலைச்களம், 14,

சலா,

அதிட்டித்தல்-நிலைக்களமாகக்

ஈசர், சூக்குமர்,

காலர்,

கேதகேசுவரர், அய ச எனப்ப தின்

மராவர். 21 (9),

இடம்
ண்டு செலுக்துகல்,

3), 99 (8.

கொ

14 (3).

அரும்பதவிஷய அகராதி.
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அதிஜவிரம் 22 மிச்ச விம்,

அன்மிகம்--சனக்குரிய..
அத்துவசுத்இி-௮றத் தூவாக்சளிலுஞ்
சஞ்சிதமாயிராச்சு
கன்மங்களை
யெல்லாம் ஏககாலத்திலே புிப்

அதி-

மிகுதி, தீவிரம் வேகம்.
அதிமார்கீக நூல்-உருத்திரர்களாற்
செய்யப்பட்ட பாசுபதம் காபா
லம் மகாவிரதம் என்பன:
AE திமார்க்கம்—-பரசமயங்களுக்

கப்

பிக்அத் க

மக்கி கொ

குத்தல், 9 (2) ன்

(2)

பாற்பட்டு உட்சமயமாய்ச்
சித்
தாந்த மல்லாததாயள்ள சமயம்.
அதி கடந்த. மார்ச்கம்-சமயம்.

அத்துவா-ஆன் மாக்களுக்குச் கன
மம் எறுதற்கும். பரக தியடை
தற்கும் காரணமாதிய வழி. அத்

வழி,

லா- வழி, 9 (2), 21 (7).
அத்துவிதநிலை-சிவமும் ஆன்மாவும்
கம்முள்வேறற ஒற்றுமைப்பட்டு
நிற்றல், 87.

அதிமார்க்கவினை - யோகஞு செய்
தல், அதிஃகடர்த.

மார்க்கம்

வழி, வினை-செயல்,
அதிருஷ்டசன்மம் - காணப்படாத
சன்மம். ௮-௭ திர்மறை. இருஷ்
கள்
னம் சர்மம்பிறப்பு.
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ப

சம்பர்த்விலேடம்.

தனணணமாய்

அக்தியாசம்

-

எனப்படும். அதஸ்

கயிற்றினைப்

பாம்

பென்று கொள்வதுபோல. ஒன்
றை மற்றொன்றாகக் கொள்ளும்
விபர தஞானம், அதி-முன் ,அஸ்இருத்தல்.
அத்தியாசவாதம் - விபரீதவாதம்,
PA
அத்தியான
மிக நூல்-சாங்கியம், பா
தஞ்சலம், வேதாந்தம் என்பன.
அவை உபநிடதங்களை எடுத்துச்
சாட்டி இருடிகளா ற் செய்யப்
படுவனவாய் ஆன மஞான, கசைப்
பலிப்பிக்கும நூல்கள்.
அ த்தியான்மிகவினை
வெபூ

முதலிய செயல், அதி- தல்

7 (60),

58

(4),

84

(4), 85 (3).

சுதி

சமாயைக்கு அகோபாகமாசலால்
அதோமாயை

அ-அ இர்மறை, த்விதம-இரண்ு

வகை.

ரின்றிதல், 5

ag சுதமாயை,

அஃதாவது,

பொ ருள்இரண்டாயிருக் அம்,வே
றறக் கலந்து நிற்குந்தன்மை,

(

அதிருஷ்ட a
போக்கே
கன்மம் -சாணப்படாத சன்மத்
இல் அனுபவிக்கப்படும் கன்மம்.
அதிருஷ்டம்- காணப்படாத
அ.
ஜன்மம்-பிறப்பு. உபபோக்தியம்அனுபவிச்கப்பவெ
அ. (4
௮துவதலவாய் நின்்றறிதல்-சார்ர்த
அழதனீ மாயை

ணட தனுபேதப்பொருள் இர
தம்முள் அபேதமாதற்குரிய

3

அரர்தசத்தி- அளவிலா ற்றலுடை
மை, இது, பரமசிவன்து எண்
குணங்களிலொன்று,
அநந்த
அளவற்ற. சக்தி-வல்லமை.,
அகச்ரியம்--அர்கியமல்லாக த, ஒற்
றுமை. அந்-௪ இர்மறை. அர்யம்வேறு,
96.
௮சாசதம்--அரறுாதரரங்களுள் சரன்
காவது. இது, மணிபூரகத்துக்கு

ப்பத்து விரற் பிரமாணத்துக்கு
மேலே இருதயகமலத்தில் முக்
கோணவடிவினகாய்ப்
பன்
ரண்டு இசமுடையதா யிருக்கும்.
அதிதேவதை உருத்திரன், அகா
ஹத: அச்எதிர்மறை, அஹதம்விளங்கின
து,
அநாதி கேவலம்-ஜவகைக் கேவ

லங்களுள் ஒன்று. அது, .அறி
வை

மறைத்து

செய்யும்

மயக்கத்தை

அணவமலத்கோடு

ஆன் .

மா அனாதியே கூடி அறிவின் றிக்
இடெக்கும்கிலை, மருட்கேவலம்.
இசா திபோத்ம் இயலா ஞா.

அரும்பதவிஷய

அகராதி. '.

னமுடைமை. இயல்பாகவேபா
சங்களினீங்குதல்.
இது, பரம
சிவன

௮

எண்

குணங்களுள்

ஒன று,

அராதிமுத்த

இட்ட. சமீபம். லப் இி-பெறுதல்.
அடைதல்.
| அதுபலத ;தியேது. 100
அஅபூதி

சத தாரு-அகர இமிய

அராதிமுத்த-இயல்பாகப்

பாச

பொருள்களை

வ. அரு-பின்.
அசல்,
| அநுமானம்

இத்து - அறி,

உ௫௬-- வடிவம்.

காலம்-௪மயம்,

உபகா

அளச்தறியம்

அறி
பூதி-ஆன அ. பூ -

- கருகலளவை,

இது

மேரே அ௮றியப்படாதுசாதித்துப்
மபறற்பாலதாய்

அகியதகசாலோபபோக்கிய சன்மம்- |
இன்னவேளை புசிக்கப்படுமென் |
றறியப்படாத கன்மம். அநியதநியமமல்லாத்.

(4).

- ல்

ரமவண்டா
அ. இயர்கையாள்

மலபரந்தயின்
றி பிருக்கும் அறிவரு
வாஇயெ௫லம், இயல்பாகவே பாச
ங்சளினீங்கினவராஇய கடவள்.

ங்களினீங்கிய.
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மறைந்து

நின்

றபொருளை
அதனைவிட்டு
நீங்
காது யாண்டும் உடனாய் நிகழும்
எதுவைக்கொண்டு
உணர்வதா
திய

அன்மாவின்

ஞானசக்தி.

உபபோக
கிய - புசிக்கப்பவெது.

௮௫,

புகையைக்கண்டு

(ம.

படாத

கெருப்பை யுண்டென்று

அரியமம--சகாத
ய்யவேண்டு

காரியத்தைச் செ
மென்னு

சங்கற்

காணப்

ணர்தல்போல்
௮, ஏதுக்களைக்
கொண்டி

மறைந்த

பொருள்

பம், ௮--எதிர்மஹை.
நியமம்
களை அறிதல். ௮நு-பின், மாகம்ஒழுக்கநிலை, 42 (1).
அளவை.
மா-அளத்தல்.
அரிருத்தன்- பிரத்தியமிகனாடைய | அநமானஅளலை - அந்மானப் பிர
ஒருபுத்திரன்.

99

(9).

மாணம்,

அரிருவசன
ம-- வசணித்தற்கியலாத | அதுவாதம் - முன்னர்க்கூறிய ஒரு
இல்பொருள்,
சொல்லொணா
பொருளை
ஒரு
நியித்தத்தாற்
கீது. ௮-௭ கர்மறை, நிர்வசகமபின்னும் 6எடுத்துக்கூறுதல், வாதி
பேச்சு. 99 (6. ௮).
அரிருவசனீயம் - வசணிக்கப்படக்
கூடாதது. ௮-எஇர்மறை.
மிர
சமீயம்-இலக்கணம்

முதலியவை

களால்: நிச்சயித்துச் சொல்லப்
படுவது.
அகிர்த்தேசியம் - சுட்டியறியப்படா
தது. ௮-எதிர்மறை.
நீர்ததே௫ி
யம்: நிர்-நிச்சயம்.இ௪-விளக்குதல்

கூறிய பொருளை
நீ இவ்வாறு
கூறினை எனக் கண்டனஞ் செய்
கற் பொருட்டுப் பிரதிவா தியுங்
கூறுதல்.

அநு-பின்,

வாத-சொ

ல்லுதல்.
அரேகாச்தலாதம் - அருக
தச மயம்.
அஃது அரேகமுடிபைச்சொல்லு
வது. * அநேக-பல.
அந்தமு
டவ.
வாதம் சொல்லுவது.

அநுக்கிரகம் - அருள். அது- பின்.
விப (க.
க்.
ரஹ்-எடுத்தல். பற்றுதல்.
|அகைசுவரியம் - ஜசுவரியயின்மை,
அநுபவம். - அநுபோகம்,
புசிப்பு.
௮5-ஏதாமறனை,
எச்- செல்லும்.

அனுபூதி,
அறிந்த பொ ருளில்
உடைமை. 42 (4).
அழும்துதல்,
டன் பவ | அ௮ந்தக்கரணான்மவாதிகள் - அர்தக்
உண்டாவது. பூ-ஆதல்.
கரணங்களுளொன்றே
ஆன்மா
௮நுபலததி - அறியாமை, இல்லை
என்று சாஇக்கும்மஃஸ்தர். இவர்
யென் றறியும் அறிவு. அந்-எ தா
உலோகாயதருள் ஒரு சாரார்.
மறை, உபலத்தி- அறிதல், உபஅகத - உள், கரணம் - கருவி,

அரும்பதவிஷ்ய அகராதி.
53

(4).

அந்தராயம் - தீக்குணங்கள்
னுள்

ஒன் று.

இமை,

அது,

துக்கம்,

எட்ட

இடையூறு,

அச்சர-இடை,

அயம்-போதீல். 50 (3), 99 (3).
அர்தரியாகம - உட்பூசை. அதர் உள். யாமம்-பூசை,
அம்தரியாம் - உ ள்ளீடாிருப்பவ
ன, கடவுள், அர்தர்-உள், யாமியா-போகல்.
கடத்து
த்
அப ய்

ம

சாத் நிரகக

னம்,

ஃ- கப்பட்ட
றி லால்

சிவாகமநுக

ட்டமல்லாத.

CP ரான ம,

வழு ற

ஞூ
அப. ர.ஃஇழீர

ன்

அபர்நாதம்-அபரசிவசத்துவம்.௮௮
பர்கராதம எனப்படும் ஞானசத்தி

ற் ந்துத

சுத்தமாபயையைப்

அபர-ழான.

காத-ஓசை, ஈத் படப் ஓசை
யுண்டாதல். 14(3) 103: இலய
சிலம்.

அபாரஞழுத்தர்.
அபரமுத்தி-

பதமுத்தி.
அபரம்

-

21

(9).

பாமுத்தியல்லாச

eeதன

அ,

குக் கதிபதயான
பரவி

௮,

83 (9).
பின வருவது.

அபரவலாட சுவா! - ட்ட
அ--அ௮பர
J

வாக

சத்தி. 2 (8).
சத்இத ததுவம.

அது, பரவிந்து பப 0) ௮
யாசத்தி ஈத்த மாயையைப் பொ
ரு துதலால் உண்டாவது. அபர
-கமான. பிச்த்-கூறுபடுதல். 14
(3) 37 (3); இலய௫௪த்
இ.
அபாலம் - இன்மை, தருக்க நூலிற்
கூறும் அளவைகளி லொன்று,
௮-௪ திர்மை ற.

பாவம்- உண்மை,

அபானவாயு - பததவாயுக்களுள்

ஒன்று. அது.

ருந்து

குதத்தானத்திலி

மலசலங்களைப்

வெளியே

பிதிர்
அபேதவாதம்
-

ிவமும்

ஆன்மா

ஒம் ஒன்றென வாதிக்கும் மாயா
வாதம், 7 (4).
அப்பிரகாசம் -டத
பிரகாச
மின்மை.

வெணளிப்படையல்லா

சது, மறைவிலிருப்பது. ௮-௪ இர்
மறை, ப்ரகாச-ஓளி.
காச-விள
ங்குதல்.

ப்ர-உபசர்க்கம்,

அப்பிரமேயம் - வ

10 (3), 11 (1).

லால் உண்டாவது
அ.

20 (3-4).
அபூருவம - 99 (5).
அபேகும் - பேதமின்மை, ௮ - எதிர்
மறை. பேதம் -பிரிக்கப்பட்ட
து.

பிரித்து

விடும் வாயு. ௮ப-டூழ்.

அட்-சுவாசித்தல். 43 (1), 60 (5).
அபுஃ திபூருவம் - அறிவுடன் கூடா
த்த. ௮-௪ தர்மறை.பு.ச்.இ-அறிவு,

பூர்வம் - அதி, முதன்மை, முன்,

கப்படரதஅ. ௮-எஇர்மறை, ப்ர
0
oo DWID- DoT கீசகப்பட்ட
து. ம அளக்தல், ப்ர-உபசர்க்கம.
அப்பு-நீர், பஞ்ச பூதங்களுள் ஒன று.
ஆப்-பரம்புதல்.

அகன் குணமுர் கொழிலும்,

45

(2-4).
3
அஜமூர்த்தி சாதாக்கியம் - ஜந்து சா
தாக்கியங்களுள் ஒன்று.
அது
சாச்தி என்னும் பெயரையுடைய
அ திசத்தியினிடமாகத்
கோன்
றுவது,
அதிசத்தி அரூபியா த
லால், அது அஹாத்தி
என்னும்
பெயரையுடைத்தாய், வடிவறுதி
யாதலால்

விகற்பமான
கலை
களுக்கப்பாற்பட்டுத தூணாகார

மான ஒப்பற்ற
இலிங்கமாய்க்.
கோடிகுரியப்பிரகாசக்தையுடை
யஇலிங்கக்தின்
நடுவே காண்
டற் கரிய
வடிவைக்
கற்பித்
திருப்பது, இது திவவியலிங்கம்
என்றும், மூலத்தம்பம் என்னுஞ்
சொல்லப்படும்.
இவ்விலிங்கச்
இலேயே சிருட்டிசல்காரகாலத்
இல் தோற்றமும்
ஒடுக்கமும்
உண்டாவது. இலிங்-லயம். கம்கோத்தறம்,
அயர்வு

- அயர், கண்டதை

மதத்து

மயங்கி வருந்தல். 50 (12).

அராகம் - வித்தியாதத்துவம்

ஏழி

அரும்பதவிஷய
அப

லொன்று.

a

விரும்பல்.

96

ர

ரஞஜ்-

மை, ஆணவமலம். அவித்யா: ௮எதிர்மறை. வித்யா-அறிவ. வித்அறிதல். 20 (7).

(அ).

ன் கொழில்,
1ல்
6
அதன்
40
(1), 631A)
2 (4)

அலிநாபரலம்

அருட்கண் - கவுல்
அருக்காபத்திபொருட்பேலு, அற
ளலைகளிலொன்
று. ௮௮.
பக
லுண்ணான் பருத் திருந் கான் என
றவழி,

யத்

பொருள்

தல். அ-உபசர்க்கம,

ட்டு௦/// று

க்

ஆளை,

அலுப்சசத்தி- பரமரிஎன
குணங்களுள்

ஒன்று.

௮ உறை விடுதல்,
அனை -த த்ரோர், சபை.

ருஞுடைமை.

௮

அர்த

து எண்

அது

பேர

|
|
|

- எதிர்மறை,

|

ஓனுப்த-குறைவான லுப்-குறைத் லி
அவசித்தாந்தம் -தருக்க நூலிற் கூற
ப்பட்டஏஅப் போக களுள் ஒன்
அ. அத, சித்தாந்தத்திற கு இண

அகாசவைகளை௪

பலி:

இ த்

அவையடக்கம் - ஒருவர்தான் செ
ய்ததூலிலே குற்றம் எற்றாதபடி
கற்றோரை வழிமொழிக் தடக்கு
தல், சபையையடக்குதல், 12.
அனைராக தியம் - வைராகஇயமின்
மை.

௮-௭

42 (4).
அலவியத்தம்

ஐவகைகிலை.

: அவ-

உபசர்க்கம்.

22

அஎ

ள் தா

த
அவத்தைஜர் த-51, 52 (2)ன
நல பில க்த்கம் 2.10,60-02
அலாக்கர சிருட்டி- இடையிலே நிக
- இடையிலுள்ளகா

இடையிலுள்ள
னிற்பது.

இடம்,

வம

தெரியாதது,
26

(௦),

41

ப்பகிதல்,

தது. ௮-எதிரமறை.வீியாப்பியம்வியாபிக்கப்படவ து. வ்யாப்-எங்
கும் மிறைர்திருத்தல், ய-விகுஇ,
அழுக்கரறு-பொராமை, al (1).

தரம்-இடை.
்

ளவு

[அ]

ர வலக!

வாதி (பரா).
அவிசசை-அஞ்ஞானம்,
அவிக் ர
அறியா மை,ஆணவமலம்.

அவித்தை - அஞ்ஞானம்,

ப

வித்தை

விச்சை எனப்போலவிய. யிற்று.

25

பிரருதிமாயை,

அழ்கு-இனியதன்மை, 12(3).

அவ-உபசரககம்,

அவிகாரவாதி . -

-

பிரிக்து

அவவியாப்பியம் - வியாபிச்சப்படா
2

இடையி
அ

-

வ்யக்த(3). ௮-எதிர்மறை,
வெளிப்பட்ட த, வ்யஞ்ஜ்-வெளி

முஞ் இருட்டி. 17 (1).

அவாந்தரம

(9);

வெளிப்படாகது,

ம

த

பிறந்த தத்திதம். வி-எதிர்மறை.
ராஃ-லிருப்பு ரஞ்ஜ்-விரும்புதல்,

சாதஇப்பது,

ட

இர்மறை,

விராகம் என்னும் பெயரடியாகப்

அவத்கை-அன்மாவின அ சாகரம்

தாநகஞு

கூடசசெய்

யுக்தட்சை,
ஹோச்திரசம்பந்த
மூடையது, ஹோத்திரம் - ஓமம்.
ஹு-அக்இணியில் ரெய்முதலிய

தல், இ-விகுஇ.
அ௮ருதஇி- விருப்பம்,
விரும்புதல், 11.

விட்டநீறுகாமை,

அவுல், திரி - லமத்தோடு

போல். கட்

அர்த்த- பொருள். அபத

-

மீக்கமின்றி யிருப்பது,
பிரிவில
தாயுடனிகம்வது.
௮-இன்மை,
வி௫ா-நீக்கம். பாவம்-இருச்சல்,

என்னும்

பெறுவது

198

அகராதி.

அறியா

அளவிலா ற்றல்-பமமவென ௫ எண்
குணங்களுள் ஒன்று. அது அள
விடப்படாத வலிமை,
அளலை-உலகத்துப்
பதார்த்தங்
களை எண்ணல் எடுத்தல் முகத்
தல் நீட்டல் என்னும் நால்வகை
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அரும்பதவிஷய

அளவினால்

அளர்தறியுமாறு |

போலப், பதிமுதவிய

பொருள்

அகராதி.
மானப்

பிரமாணத்தினாலும் அறி

யப்படாத

பொருளை

அறிவி

களைஅளந்தறித றகுக்கருவியாகிய |
க்கும் அப்தலாக்கியமாதிய சாத்
. பிரமாணம். 1 (3)
திரப்பிரமாணம்.
7 3).
அளவைதூல்--சருக்கசாதஇரம்,
| அகமம்-கடடளிடக்திருர்து
வந்த
அளவையறிவு, 55 (1.
அளாவுதல்- -தழுவதல். கொண்டா
ல் பி

அறியும்முறை ஆன்மாவை,
63.
அறிவிக்கஅறியு
( இயல்பின அ ஆன்
மா, 55, 04, 66.

அறிவு-பேரறிவ,

சிலம்.

36; அறி

யப்படும்பொருள், 33 (3): சுட்
- டறிவு, பாசஞானம், 55 (1).
அனந்தர் சத்த தத துவம்களுளொ
ன்றாகெய ஈசுரதத்துவத்திலிருக்
கும்
அட்டவித்தியேசுரர்களுள்

ளேதலைமைபெற்றவராதி, அசுத்
தாத்துவ காத்தாவா யிருப்பவர்.
இவர், அசுத்த மாயைக்கு மேற்
சுக்தவித்கைக்குக்டழிருந்த விஞ்
ஞானா கலருணின் 2று மலபரிபா
கத் க்குத் தக்கபடி ஈசுவரகத்
அவத்திற போகப்
பெற்றவர்.
இவர் ௮சுத்தமாயையின் ஏகதே
சத்தைக் கலக்கிக் கலை முதலிய
வற்றைத் தோற்றுவிப்பா; அழி
வில்லாதவர். அம்- எதிர்மறை.
அந்தம்-முடிவு. 14 (3), 17 (1),
21 (9), 26 (4).
அனர்த்தம் - பிரயோசன மற்றது,
பொல்லாங்கு, கேடு, அரந்-எதிர்

மறை.

அர்த்தம் - பிரயோசனம்,

பொருள்.

்

அன்றி- மாறுபட்டு, அன் தல்- மாறு
படுதல். 18
(4).
ஆசம் தகம் - இடையில்
ந்தது,
வந்து கூடியது, ஆகந்து: ஆ -

மறுதலைப்பொருளைக்காட்டும். உப
சர்க்கம். -மம்- போதல்.20(5),86.
ஆகமப் பிரமாணம் - ஆகமவளலை,

சாட்சிப்பிரமாணத்தினாலும் அது

|

தால், அர் அம் அ லவருதலையு
டைய து.

ஆ-மறுதலைப்பொருள்

படும் உபசர்க்கம்,

ம்ம-போதல்.

அ-விகுதி. இது, மர்திரசலை தந்
திரகலை உபகேசகலை என மூவ
கைப்படும்.
மநீநிரகலை திரியை
கட்கு உரியலாதிய
மந்திரங்க
கள
கூறுவது.
தர்திரகலை
குண்டமண்டல வேதிகா திகளைக்
கூறுவது. உபகேசகலை ஆன்மா
வின் மலசசார்பு அறும்படி ௬௨
றும் ஞானோபகெேசத்கை
உடை
யது. ஆ-சிவஞானம், க-மோக்ஷ
ம-மலநாசம,
சாதனம்,
எனப்
பொருள்கொண்டு, ஆகமம் அன்
மாக்கறாக்கு

மலத்தை

செய்து ஞானத்தை

நாச்ஞ்

உஇப்பித்து

மோக்௩ங்கொடுத்தம்காக உபதே
சிக்கப்பட்ட
நூல் என வும்,௮-ப௬,
கம-பதி, ம-பாசம்எனப்பொருள்
கொண்டு, பதி பசு பாசம் என்ப

வற்றின் இலக்கணங்களை விரித்து
ணாத்துமநூல்எனவஙகூறலர்,
ஆகமவளவை - ஆகமப்பிரமாணம்.
ஆகாமியம் - மூவகைக்
கன்மங்க

ரூள் ஒன்ற. அத, பிராரத்தத்திற
இசைய

எடுத்ததேகத திலே

அத

ன்பலத்தைப் புசிக்கையில் விரு
ப்பு வெறுப்புக்களா லுண்டாய
நல்வினை தீவினைகள். ஆகாம்யவருகையுடைய
து. ஆ-மறுதலேப்
பொருள்படும் உபசர்க்கம், மம்

போதல், 28

(3. 6), 30 (1.5).

ஆசாமியம்அகலும்வகை, 89, 93(1)
அகரயம்,

ஆகாசம்

ளொன்று,

- பஞ்சபூதம்களு

ஆ-உபசர்க்கம.. காஸ்-

பிரசாசித்தல்,

அரும்பத விஷய அகராதி
அதன் குணமும்

தொழிலும், 45

(2,4), 27 (4)

௮௫ தோன்றும்முறை, 27 (3).

ஆகுதி - ஓமாக்இனியில் கெய் முத
வியவற்றைப் பெய்கை. ௮-உப
சர்க்கம். ஹ்ஙத

அக் ரொணம்

- ஓமம். (1 1).

ஞானேர் த
இரியம்

ஜந்துளொன்று. ஆ(வ) கீராணம்

மணத்தற்கரு வி, ஆவரா

மணத்

தல். நம்-விகுஇ, 96.

அசன் தொழில், 44 (3).

் ஆசங்கை - சந்தேசம், ஆட்சேபம்,
ஆ-உபசர்க்கம. சங்கா-ஐயம், ௪ம்
தேகம்.
ஆசங்கித்தல் - ஆட்சேபித்தல்,
அசனம் - அங்கயோகம் எட்டினுள்

காக, ல (2.
உண்டென்பதற்குப் பிரமாணம்,
25-20.
நித்தம், அதன் சத்திஅழியும, 88.
பரிபாகப்படும்வகை, 21 (1).
ஆணேை-சிற்சத்தி. ஆஞ்ஞை அணை
எனமருவிற்று,
| ஆதிசத்தி, 2 (2), 20 (8).
அதிதைவிகம் - மூவகை
துக்கங்
களுள் ஒன்று. அத,
தெய்வத்
தால் வருவது. அதி-மேல், கை
விக - தைவத்தாலாயது,
இகவிகுதி. 29 (4).
ஆதிபெள திகம் - மூவகைத் துக்க
௯

ங்களுள் ஒன்று.

ஆச்சிரவம் - பொறிவழிச
செல்லு
தல். ஆஸ்ரல: ஆஸ்ரு 4௮. ஆஸ்

ரு-போதல்.

௮-விகுதி. 99 (3).

ஆஞ்ஞை - ஆறாதாரங்களுள்
வது.

இது வீசுத்திக்குப்

ஆரா

பத்து

௮

பிரு திவி

முதலிய பூகங்களால் வருவது.
மேல்! பெள் திச ம-பூதசம்பந்
தம். இக-விகுஇ, 29 (5).
ஆத்தவாககியம - உள்ளபொருளைக்

ஒன்றாகிய இருக்கை. அது, சுவ

ததிகம் முதலாக ஒன்பதுவகைப்
படும். ௮ஸ்-இருததல். 94 (2).
அசாரம் - ஒழுக்கம். சர் - போதல்,
நடை. ஆ-உபசர்க்கம்.
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கூறுவோன் வாக்கியம். ஆப்தன்நம்பத்தக்கவன்,

வாக்தியம் -வ௪

னம்.ஆப்-பெறுதல்.
ஆத்தியான்மிகம் - மூவகைத்துக்க
ங்களுளொன்று. அதுசன்னாலும்
பிற ஆன்மாக்களாலும் வருவது.
அதி-மேல். ஆன்மா-ஆத்மா. இக-

ஒரு விகுதி. 29 (6).

விரற் பிரமாணக்கதுக்கு மேலே
புருவமத்தியிலே
வட்டவடிவ

ஆத்தியான்மிகநூல்

மாய் இரண்டு

ஆயுஷ்யம் - சமண நூலிற் சொல்ல

இதமுடையதாயி

ருக்கும். அதில் 2. க்ஷ என

அககரங்களிருக்கும்.
தை சழா௫ிவன்.

இரண்டு

அதிகேவ

ஆ-உபசர்க்கம்,

ஜீஞா-அறிதல்.

ஆணவமலத
தின குணங்கள்.50(12)

அதன் சொருபமும் செயலும்,
20 (4).
ஆணவமலத துக்கும் மாயாகனமம௰
களுக்குமுள்ளபேதம்,

80,3/(2).

அஆணவமலச்தைப்பற்றியஆசங்கை,
24.
அணவமைலம் - மும்மலங்களுளொ

ன்று. 19, 20 (2-7),

மிகநூல்

-

அச்தியான்

(பார்).

ப்பட்ட தீக்குணமகளுள் ஒன்று,
அது,
சீவத்துவம,
வாழ்ராளு

டைமை. ஆயுஸ் - வாழ்நாள். யவிகுதி. அய்-போதல், 50 (3,
99 (3).

ஆய்தல்-ஆராய்நதறிதல். 70 (2).
ஆரிணி - சிவனுடைய பரிக்கிரக

சத்தி மூன் றனுள் ஒன்று, அது

பஞ்சகிருத்தியங்களுட் சங்காரம்
. அனுக்கிரகம் என்னும்
இரண்
டுஞ செய்வது. ஹாரிணீ: ஹ்ருஅழித்தல். 2 (8).DL.
ஆருகதம-மூவகை
நாத்திக மதக்

அரும்பத விஷய அகராதி,
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சளுளொன்றுரகிய அருகசமயம்.
அருகனைக்கடவளாக வடைய,

தத்திசம். 99 (3).

அன

ஆருகதர், 7 (2), 59 (2).
ஆர்தஇ-இரியாசத்தியின் புறவருப்
பஞ்சசத்திகளிலொன்று, 2 (8),

ஏச

ஆவரணம்

- ஆணவமலம,

ழ் மிகல்,

ஆருதாரம
- உடம்பிலுள்ள ஆறு
ஆகாரங்கள். அலை,
மூலாதா
ரம சுவாதிட்டானம்

அசாசுதம்.
என்பன,

மணிபூரகம்

விசுத்தி

ஆற்றல் - வல்லமை,

ஆஞ்ஞை

77;

முய றி.
அன மவுறிவு க
அன்மசுதஇ,

அறிவு,

39.

73 (2)

சகலநிலை, ௨ ஐ
இ

இயலாது,

அனமலாபம-

ட்ட.

53

(2).

அறி.ட் ம அறியும்
1

(RN

2 6. 2

யும்

அசத்தையும்

அறியும்

பல்பின் அ, 56,57(3- 4), 0(3)
ik ன்௮ண்ணமாய்
அறியும்
இயல்பின த, 59.
ரி பாசகாலம், 19

(0)

பொதுவிலக்கணம்,

சசலகசேலலப்படும்.
2
ப

க

இயல்பின து

அறிவு, 78 (1, 515 79.

அன்மிகம் - அன மசம்பந்த முடை
யத,
ஆன ம--இக,
இக- விகுதி.
இகலல-எதித்தல். 91.

இசசாச௫த்தி, 2 (3), 14 (1).
இடக்திரிவு-தர னவேறுபாடு,
இடைமீெ.இடைவிடல்,
85 (3).

இட்ட க
கட.
எட
TE tb, இஷ்-விரும்புதல்,
99(5).
இதம் -நன்மைசெய்தல்,

கருவியாக

அது
௮௪

அறிய

55.

அன் மாவாலடையப்

பவெது, 83-69.

(4),

றப்பிலககணம,

யஙகளை
அ

அதி:

(ம்!
ர்]
A

ஹித-கன்

a

௨ருவமமுதவிய

விட

அறியும் அறிவு,

ரியான் மவா தி

ஞானேக்திரி

யமேஅ௮ன்மாஎனவாஇக் கிறவன்.
உ

வனை

10

(இட

இடம் இரியக்காட்டு- க்.

இது எனறுசுட்டியறியும அறிவு.

அறிவது

19.

கேவலநிலை,

ஸு

வய

72 (4).

அன்மபோத்த்தால்
தீத, ௦5.
அன்மபோதத்தாற்

54,

மை.பா-தாங்குதல்.]19(66),30(5).

அன மதத்துவம, 40 (3).
அனமபோதம்
- உயிருணர்வ,

59. 59.

தல்

மாதிப்பிறக்கும்,

ஆன் மசத தியின் பயன், 19.
ஆனமதரிசனம்,

து,

3
ரி
ன் மாவின்

மறைத்தல். ஆ-உபசர்ச்கம், வருமை தப்பு. 20047
ஆவாரம் - மயக்குவது, 22; மறைத்
தல்.ஆ-உபசர்க்கம் வரு-மறைப்பு
அவேசபக்கம் - 68 (2)
ஆலேசம் - உட்புகுதல். ஆ-உபசர்க்
கம். விய்-உட்புகுதல்.
ஆவேசவாதி -காபாலமத த்கோன்
99 (12).
ஆவேசித்தல் -உட்புகுதல். 99 (12).

19,

சின் அர விக்க அறியும், 64-66.
தங்குமிடம், அடத் ol: (2)
(ப ழு. ரதகிகளுக்குவேறு,
53.

அழிப்பது, இறு-அழித்தல்,

அலயவிஞ்ஞானம்- உருவகர்தத்கை
நிருவிகறபமாச் உணருமுணர்வு.
அ-முழுதஅம.
லயம்--ஓடுககல்,
விஞ்ஞானம் - மேலான ஞானம்.
வி-விஃசடம்ஞான ம-அறிவு 99 2-() |

மவிலக்கணம்,

அன்மா, அறிவை ப்ள,
56 (1).

ணா

காயதருள் ஒருவன். 3(3).
க i

ad llரங்க

யோகத்

தொ

ன்று. அது, கொல்லாமை, வாய்
மை, கள்ளாமை. பிறர்மனைவிய

மையம் பொதுமகளிரையும்

விரு

் அரும்பத விஷய அகராதி,
மபாமையாதிய

அண்டகைமை,

இரக்கம்,
வஞுசனையில்லாமை,
பொறையுடைமை,
மனங்கலங்
காமை, அற்பாகாரம, சுசியுடை
மை

என்னும்

யது.

பச துவகையுடை

யம்-அடககுதல்,

இயல்பாகவே
பாசங்களி னீல்கு
தல்-பரமசிவன அ எணகுணங்
களுளொன் ௮. ௮௮ அரா திபோ
ID.
தம், அநாதிமுக்க 22 ol
இயல்பு-இயற்கைவடிவம, கன்மை,

முறைமை,

“ஆடு
க்

பெொருட்குப்

பின்

ரோன்றாது உடணிகழுர் தண்
மை. அது, நமீரின து தண்மைத்
தின் மையும் இியின
இ
து வெம்மைத்
தன்மையும் போல்வ ௮.
இயல்பேது-௮ நுமான அளவைக்கு
் உபகார கருவிகளான
மூன்றே
துக்களிலொன்று, 100 (4).
இயற்கை

யுணர்வினனாதகல் - பாம

சிவனது எண்குணம்களு ளொ
ன்று, அது நீரா மயரன்மா.
இரங்கல்-ஓலிக்கல், சொல்லல், 9,
இரட்டுறக்காண்டல்
- அதுவோ
இதுவோ
என
இரண்டு படக்
காணும் ஐயக்காட்சி,
இரணியகருப்பமதம்-பிரமாவையே
பரம் என்று கூறும் மதம்.
த

ப

பட

ப

இராகம்--ஆசை,

பாடு

மோகம்,5 0

(12),

அராகம் பார்.
இராச தகுணம்-பிரகிரு தியிலிருரது
தோன் றிய

முக்குணங்களுளொ

ன்று, அது

கெளரவம்

குணங்களையடையஅ.

முதலிய
இரஜஸ்-

இல் பட்டதில் ரஜ-எழுப்புதல,
ஊக்குதல். 26 (7!, 42 (1).
இராசதகுணத்தின் தொழில்? இ 3)
இருக்கு- நானகு

வேதமகளுள்ளே

மூகலாம்வேதம். ருக்-புகழ்தல்,
இருதலைக்கொள்ளி, 90 (3).
இருதலை மாணிக்கம், 00 (3).

இருவினையொப்பு, 48 (4), 06 (2.
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இமோசகம்-நாசியால்

அகத்துள்ள

அசுக்கவாயுவைப் புறத்தே கழித்
தல். ரேசகம்-மூசசை வெளியே
விடுதல், ரிச-கழித்தல்,
,இரெளநிணேயன் - குணதத்துவத்
அக்கு மேலே இருபத்தைந்தாம்
தக துலமாதிய
வாசுதேவனினி
ன்றும் சகத்னை
உண்டாக்கும்

நியிச்தமாகத் தோன்றிய
நால்
வருள் ஒருவன்.
இரெளணே
யன் -உரோகநிணி

மகன்,

தத்தி

கம. 99 (9).

இலகுகை - கொய்ம்மை, மெத்தெ
னவ. இலகு-ரொய்து, இலேசு.
சா-தன்மை, 42 (1).
இலச்கணக்குற்றம், 8 (1).
இலயசிவன் - இலயத்தானமாகய
ிவசத்துவத்இல்கிற்கன்

றசிவன்

இவர் சுகசவிக்தை சரம் சாதா
கீதியம என்னும் மூன்று தத்து
வங்களையும ஒடுக்குவர். 1& (1).
இலயதகத்துவம்-சிவசத்துவம் சத்தி
சத்துவம் என்பன.
இலலம்-கால கசப்பிரமாணங்களு
ளொன்று.

இலாடம்--0ெ ற்றி.
இலிங்கம் - சுத்தசிவம்

அன்மாக்

களின் தியானபாவனா நிமித்தம்
ரிட்களசகளத்திருவருக்கொண்ட
நிலை, லிவ்.மி.இத் திரித்தல். படை
கீதல், காத்தல் முதவியவைகளி
னாலே உ லகததைச்சத திரிப்பது
என்றபழ,

வில்

லயம்,

மம

கோற்றம் எனினும் அமையும்,
இறைபணிநிற்றல்,

18 (4), ௦0 (4)

90. (2);
இமையெழுத்து--மகாமனு, 90(3).
இனைய இததன்மையானவைகள்.
(7
(1
/ EES
ஈச
அவம் அட்டரித்திகளிலொ
ன்று, 50 (9),

எஷத்மலம்--அற்பமலம்.

௪ஷத்-
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அரும்பத விஷய அகராதி.

அற்பம்.
ஈசானம் -- சதாசிவமூர் ததியுடைய

உபதேசகலை-அகமம்

(பார்),

உண்மை-உள்ளது, 12 (2); சிறப்
பியல்பு, 11, 51 (1); சத்துவம்,

உபமேயம்-உ௮மிக்கப்படும்பொருள்

உபத்தம்-- பஞ்ச கன மேர்திரியங்க
ஞள் ஒன்ற, ௮௮, சலவாயில்.
ஜந்து மூகங்களுள் ஒன்று. சிவ
27, 44.
சாதாக்யெம் என்னும் தத்துவ |.
மும் சதாசிலம் என்னும் மார்ச்இ உபநிடதம் - வேதத்தினுட் பொரு
ளைச் கூறும்நூல். குருவின்பாதத்
யும் பொரும் தின து. AO
கருஇவிருர் அுகேட்கப்பட்டநூல்,
ஈசானி-சிெவனுடைய இரியாசத்தி
உப-தஇிட்ட. நிஷத் - €ழேயிருச்
யின் புறவருப்
பஞ்சசத்திகளி
லொன்று. 2 (8). .
தல். மி- கீழ் என்னும் பொருள்
படும் உபசர்க்கம். பிரமப்பொரு
ஈசுவரவவிகாரவாதம்- அகச்சமயம்
ளை அடையப்பண்ணும் நூல்என
ஆதனுள் ஒனற, 7 (2), 99(20.
வுஞ்சொல்வர். உப - இட்ட, நிஈசுவரவவிகாரவா தி, தக் (1), 56
சொண்டுபோதல்,ஸத்-உள்ள
து.
(1), 59 (4). 65 (1).
உபமானம்-தருக்கநூற் பிரமாணங
உடல்வினை-பிராரத்தம், 89 (1).
களுள் ஒன்று. அது, யாகேனும்
உடற்றிரிவு - சரீரம் வேறுபகெல்,
ஒரு
பொருளுக்கு
ஓப்பாகச்
46 (5).
சொல்லப்படுமது,
உவமிக்கும்
உணர்வு-அறிவு, ஞானம், 87 (4);
பொருள். உப-இட்ட, மா-அளத்
திருவருள், 65.
கல். நம்-கருவிப்பொருள்விகு
இ,
உணர்த்துந்தன்மை - அறிவிக்கும்
2)
முறை, 63-67.

கல்தா
உண்மைச்சரியை

இரியா யோகங்
கள், 10 (2).
உண்மைகிட்டை--சசசகிட்டை.
உண்மைமுக்தி, 50.
உகானன-உதானவாயு,
உத் 4 ௮௬,

உத்-மேல், அரந்-மூச்சுவிடுகல். 43
(1) 38 (6), 60 (5).
உத்கை-ருசர்
தம்,
உக்தியுத்தர்-ரூபாளரூபர், சகளநிட்
களர், சதாசிவன், உத்யுக்த-முய
ற்சியள்ள.உத்-மேல், யஜ்-கூகெல்
தீ-லிகுதி. 14 (1).
உத்தியுக்சன்-விர
துவின் காரியங்
களில் முயன் றவன், சதா வன்.
உபகரித்லல்-உதவுதல், அணைசெய்
தல். உப- திட்ட. க்று-செய்தல்.
8d (3).
உ 2,
சவ்வில்
தை.
உப-டட்ட. சார-போதல்.

20.

உபமா-ஒப்பு. உப-இட்ட, மா-அள

கீதல்.
உபலக்கணம்-கால்வகைச சொற்க
ளூள் ஒருசொல் கின்று தன்னை
உணர்ததுவகதோடு தனக்தினமா
கிய சொற்களையும் தழுவிக்கொ
ள்ளுகல்,
உபலஷ்- இனமாகச்
சேர்த்து அறிதல், உப-- சமீபம்,
லஷ்-குறிச்
சல், கம்-தொழிற்பெ
யர்விகுதி. இதனை நன்னூலார்,
ஒருமொழி யொழிதன்னினங்
கொளற்குரித்தே”” என்பர்,
உபலத்தி - உள்ள தெனறறியும்
அறிவு. உப-சமீபம், லப்தி-பெறு

தல்.அடைகதல்.லப்()-அறிதல்.
உபாதானம்-முதற்காரணம், சருட்
டிக்குத் அணைக்கருவி. உப- இட்

ட ஆ-உபசர்க்கம், தாமா) -தோ
த்றுவித்தல். ஆக்குதல், நம்-௧ரு
விப்பொருள்

விகுதி, 23, 4, (3),

உபா தி-காரியம்-உபாமா- ரட்ட

டுத்தல், (உப--ஆ--ம), 50 (7),
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அரும்பத விஷய அகராதி.
உபாயசசரியை
1012).

2,17 (

இரீயாயோகங்கள்.

உபாயநிட்டை- இலகுவில்

ஏத்திய

டையும் வழியைக்காட்டும்
டை. 85.

உலகவினை

நிட்

அது

உபாயம்-இட்டவருதல், சித்தியடை
யம் மி, உட்டபட

உலகம் ஒக்க
காரணம, 16

|

உருத்திரன்

-

முதலியன அமைத்தல்.

முகத்தல்,

ஆறனுள் ஒன்று, உலோக. ஆய
தம-பற்றுடைமை, ஆயத: ஆமுற்ருக

துணாதல். 7/8)

பிரம

வினை.

தண்ணீாப்பந்தல்

உ லோகாயதம் - புறப்புறச சமயம்

மணத்தல், 05.
உய்த்தறிகல்-உய்த

- உலதிரகுரிய

கூவல்

ஆய-- வர

தல்.
உயிர்த்தல் - மோத்தல்,

தோன்றுதற்கு
(1).

விட்டுணுக்க

ளோயெகூடக்குணகத் தத தில்

என்னும்பொருள்படும்

உபசர்க்கம, யத- அசைகூர்தல்,
அவாக்கொள்ளுதல், (2). 99(1).
உலோகாயதர்

16

அங்கை.

(20.

வைப் பிரதிருதி புவனமீறாகச
24 (1).
சங்கரிக்குங் காத்தாவாகய குணி , உலோகாயதர் முத்தி |
ருத்திரன். இவர் பிரகிருதியின் | உவகைஃகளிப்பு. ம்
மேற்பட்டபுல னங்கட்குசசங்காம

சாரணால்லர்; அஞ்சச௪ செய்ப
வர்.௬௨ர-பயங்க
ரமான ர-விகு இ.

ர௨(ச)-அழுகல்,அஞ்சுதல்,117(1).
உருவகந்தம், 99 (2 ௦)
உருவசிவச மவா இகள்முத்து, 50(6)
உருவம- உடமபு, தூலசரீரம்,

ப் |

வடிவமாக்குதல். 33 (2).
உருவுலமை, 100 (5).
உரையளவை - ஆகமப்பிரமாணம்,
காட்சி
கருதலளலைகளானறி
யப்படாத பொருள்களை ஆத்த
லூக்கியங்கொண்டு உரைசெய்வ
தாதிய அன்மாவினஅ ஞானசத்
தி. இந்த உரையளவை
தர்திர
கலை மந்திரகலை
உபதேசகலை
என மூவகைப்படும்,

உரோதயித்திரி- சிவனுடைய பரிக்
இரகசத்தி மூன்றனுள் ஒன்று.
அது பஞ்சகிருத்தியங்களுள்
ளே
திதியுக் தஇிரோதானமுஞ செய்
வது.

ரோ௰(த)-

தடைசெய்தல்,

மறைத்தல். ருய(க)-தடைசெய்
தல்.ரோதகத்கைசசெய்பவள்ரோ
தீயித்திரி. ஈ-பெண்பால் விகுதி,

பதி
னெண் குற்ரங்களுள்
ஒன்று,
ட
உவமானம் - உவுமிக்கும்பொருள்,
உபமானம். (பார்)
உவமை

-- ஜர் அலங்காரம்,

௮,

வினை,பயன்.மெய், உரு என்பன
காரணமாகப் பொருளோடுபொ
ருளீயைய

வைத்து

புலப்படச சொல்வது,

ஒப்புமை

100 (5).

உவமேயம் -- உவமிக்கப்படும்
ருள்.

பொ

உள்ளரந்தக்கரணம - காலம் நீயதி
கலை வித்தை அராகம எனனும்
வித்தியாதத்துவங்கள், 22 (3),
63 (4).
உறக்கு-நித்திரை, 94.
உறழல்-உறழ்தல்,
உவமையா தல்,

87 (4).

உற்பத்திவாதி - அகப்புறச்சமயம்
ஆறனுள் ஒன்றாகிய மாவிரதசம
யத்தோன், சிவனுடைய குணங்
கள் முத்தான்மா விடத்திலே
கோன் றுமென்றுசொல்லுபவன்
உற்பத்தி - தோற்றம்.
வாதி-

வாதிப்பவன. 99 (11).
உற்பச்ஈம்-- அதிகப்பட்ட து, உண்

டான த, காரியப்பட்ட
து, உத்-

900

அரும்பதவிஷய. அகராதி.

மேலே.

பத் போதல்.

த

உற்பவுஇகம்-௮
இபெள இகம், உத்மேல். பவுஇகம்-பூதசம்பக் 52
டைய.
பூக--இக--பவவதிகம-

தததகிதம.

அறி

யப்படத்தக்க
து, காணப்பவெ௮,

தோன்றியது. உக்-மேல், முன்.
ஹூ த(பூத) சோன் றின த.ம ூஉண்டாதல்.

உற்பிசசம்- பூமியைப்
ன்றும்

மரம்கொடி

பிளர் அகோ
முதலியன.

உத்-மேல். பித்- பிளத்தல்.

ஜம்-

பிறர்தது. ஜர--கோல்மாறல். 47 ),

19:02
உற்றறிதல்-பரிசிச்கறிதல்.

65.

உற்றுணர்தல் - பொரும்தியறிதல்
85 (3).
உன்மத்தர்-மயக்கமுடையோர் உதஅதிகம்.மத்தம்-வெறித்தது.மஃமயங்கியிரு த்தல்.

ஊர்த்துவமாயை -மேலேகோகஇய
மாயை, சுத்தமாயை.
ஊர்த்து
வம் மேனேோக்நியது

ஊழ்வினை, 29 (8)

ஊறு--பரிசம்,
உறுதலால் ஊறுஎன
ப்பட்டது. உறுதல்- பெருக்கல்.
ஊற்றறம அசைவின்

எதிர்காலப்ப

றி நி ற்றல், இள

ன்்.று-பகு
இ, அம்- விகுதி. 18.
ஊனக்கண்-பசுவறிவ,

எண்குணங்கள் - இறைவனுடைய
எட்டுக்குணங்கள். அவை. தன்
வயத்சனாதல், அாயவுடம்பினனா
தல், இயற்கையுணர்வினனாதல்,
மேீற்றுமுணர்தல், இயல்பாகவே
பாசங்களினிங்குகல், பேரருளு

தி

என

ம

40 இ.

துமை,

எதிர்நிரனிறை-பொருள்:
க

உற்பூதம்- இர்திரியங்களால்

தத்த

வஞ் சொல்லப்படும்.

நள்

ஒப்

கோள்.

அது முறை பிற

J /

ழர்து வரும் நிரனிறை, 42...

எரிசேர்வித்து

-,வறுத்தவித்து.

எரி-கெருப்பு. 89,
எகதேசப்பொருள்

ய் ஒருபகுதியா

இய பொருள்.
ஏகசேசம்- சிறுபான்மை,
33

(6).

|,

(3).

ஒருசார்,

.ஏகதேப-

ஓ

டம், ஏகம்-ஒன்
று.

ஏசகேசவறிவு - எக$தச வுணர்வ,
சிலவற்றை

மா
கஸ்

அறிவு, இ ற

6

அறியும்
(1 1

72.

ட
தலைப்பட
நிற்றல், 76(4), 30 (5 ): 0 2)
ஏகான்மவாகம-புறசசமயம்
ஆற
னுள் ஒனறு, அது அன்மா என
வஸ்து ஒன்றே உள்தென வாதி
க்கும மதம்

2), 87(1),99(0.

ஏகான்மவா திகள்
அசங்கை,
(1-3).
ஏதிலா-—அர்நியர். 12.

28

எது கரரணம்;
எலுதல்-யொருர் அ தல். 80. (4).
என் - -ஏற்றுக கொண்ட.

69(1 ).18.

ஜக் ய்வது ம
அகப்புறச்சமயம்
ஆறனுள் ஒன்று. ஐகஇயம்-ஒற்
அமை. வாதக் என் UA
4, 61 (2), 29. (15):

க்யா க

34(1-2),

வல (தடுத (1.6) 59
79.

87.

(2).

இட்

ஐசுவரியம்--வல்லபம்,
ஆளுர் த னை,

(3. 4),

அதிகாரம்,

அண்மை.

ஈசுவ

டைமை,
முடிலிலாற்றலுடை
ரன் என்பினின
று வந்த தத்தி
மை, வரம்பிலின்ப
முடைமை
தம். எஸ் ப் 42 (4).
என்பன. இலை, முறையே சவ
'ஜசுதவத்தை., 52 (2),
ஜர்தலக்தையினிலக்கணம், 60- 02.
விசுச்கதேகம்,
தந்திரத்துவம்.
நிராமயானமா,
௪ருவஞ்ஞாத் து ஜர்தெழுத்அண்மை
பஞ்சாக்கரத்
தின் இயல்பு, 90-92.
வம, அகாதிபோதம்,
அலுப்த
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அரும்பதவிஷய அகராதி.
ஐந்தொழில் அருட்செயல். 18.
ஐந்தொழில். சிவன் செய்க ர்குக்கா
ரணம், 18.

கணம்-

மண

சிவனை ௪ சேலிக்கும் பூதம்,

-

கூட்டம்;

கண்ணீமைப்

பொழுதுல்கநாலிலொன்று க்ஷண -

ஐ துகந்தும்-பஞ்சகந்தம் (பார).
இமைப்பொழுது,
க்ஷ்ண்-துண்
ஐயக்காட்டு - சாட்ெனலையின்
டாக்குதல், கொடித்தல்.
1
ஒருவகை, அது, கண்டபொரு
கணாத்முனிலர்-வைசேடிக
நூல் செ
ளை அலகோஇலஸ்கோ என. ஒன்
ய்தவர். கண-தொய்யரி௫:
அதறிற்றுணிவு பிறவாது இரட்டுறக்
உண்பவன். 99 (4. 0).
கருதி ஆராயும் ஞானசக்தி.
ட கண்ணன்
- கண்ணபிரான்.
இது
ஓவகைச்சுத்தி-ஐர்துவிசமான சக் |
கிருஷ்ணன் என்னும் வடசொல்
தி. அனை பூக்சுக்கி, கானசுத்தி,
லின் திரிபு. க்ருஷ்ணம்-கருமை.
திரவியசு த்தி, மந்திரசுத்தி, இலி

ங்கசுத்தி என்பன. 07 (2-0).
ஒருங்கு-ஒருசேர, முழுமையும்.
ஒருசா ரான-ஒருபகுகியான, எல.
ஓத்து-வேதம், ஓதப்பவெது, ஓது

என்னுமபகுதியிலுள்ள ககரம்இர

கந்தம்-கூட்டம்,

பெளத்த

மதத்

உருவம்
ஸ்கர்த-

திற சொல்லப்பட்ட
முதலிய பஞ்சகந்தம்.

ஸ்கம்த் (ம) -சேர் த்தல்.

க

9-2-0-

| கபிலமுணிவர்

- சாங்கிய நூல் செ

ட்டித்கதுட 4.
ய்கரூனிவா, 99 (7).
கஞ்சுகசரீரம் - மாயையினின்
றுக்
கமண்டல ம-பிரமசர ரிகளூஞ
௪௩
தோன்றும் கலைமுதலிய தத்து
ஈியாசிகளும்
வைத்திருக்கும்
வங்களோடு அன் மா கூடிக் தன
ஒருவகை நீர்ப்பாத்திரம்,
இசசாஞானக்கிரியைகள்
வியட்
கமன ம-நடை, போதல், .மீம்-போ
டிரூபமாய்ப் பிரிந்து தோன றிச
தல், ௮௩-விகுதி, 22 (2), 44.
சிறப்புவகையால் விளங்கும் அவ |
கரணங்களை ஒடுக்குகற்கு உபாயம்,
தரம், 83 (2.
ol (1
கஞ்சுகம்-- சட்டை. கமச-கட்டுகல்,
கரணம- அந்தக்கரணம், ஐம்பொறி,
பிரகாசிததல்.
கருவி, தத்துவம்,
கறு. அற,
கடந்தை- திருப்பெண்ணாகடம், ((4)
கீறு-செய்தல், ௮௩-விகுஇி,22(2).
கடன்-காரணம், முறை. 29. 79.
கரிமா-அட்டசித்திகளுள் ஒன்று,
கணநாதர் - கணத்தலைவர், பூகத
அது, பாரமாயிருக்கை, .2-ப௬ண-பூதம,
கட்0,
தலைவர்.

மண் -கணக்கிடுதல். 21 (9).
கணபங்கம்-கணர்தோறும்கோன்றி
அழிதல்.

கூணம்-கண்ணிமைப்

பொழுதில்காலிலொனறு பங்கஅழிவு. வேறுபடுதல் ப (மூ) ம்ஜ்-

தண்டாக்குதல்,அழித்தல்.99(2).

சணபங்கவாதி-பிரபஞ்சம் கணக்
தோறுந்
தோன்றி
அழியும்
என்று சொல்லும் பெளகத்தன்.
99 (2).

20

பாரம், இமா-விகுதி,

என

மரு

மர்

வேறுபட்டது. 50 (9).

கருணேமறம்-கருணைபற்றிச செய்
யும் நிக்திரகம். 48 (5).
கருமசாண்டம்--இரியைகளைக்கூறு
ம்பாகம். கரு மம்-இரியை,

கருமயோகதிகள் முத்தி, 50 (6).
கருவம் -

அகங்காரம்,

செருக்கு,

மர்வ-செருக்கு. 43 (2)
கருவி-உபக ரணமதுணைக்காரண ம்,
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அரும்பத விஷயஅகராதி.

கருவிகளின் கொழில், 39 45
கருவிகளைலடிக்குதர்குஉபாயம.81,
கருவியறிவு - சுட்டறிவ. பாசக

விகுதி. 26 (

வக்க த் கொழில், 39(3).
63 (4°
2
கலா திகள் அன்மாலின் இசசாஞா
ன க்கரியைகளை எழுப்பும்வகை.

னம். 5 (1)

காச்காக்கள், பஞ்ச. 21 (5
கரததிரு- கர்த்தா.

கறு-செய்தல்,

கலா திகள-கலைமுத்வியன.
கலா

க்ரு-விகுதி,

--ஆதிகள்.

காச்இருசாகாகடியம்-பஞ்சசாதாக்
இயங்களுள்

திட்டை

ஒன்று,

௮௮,

என்னும்

கலைகள்

கிலிரத்தி முதலிய ஜந்து,

பிர

21

பபெயரையு

முகமும்

பண்ணிரண்டு

னங்களுமுடைச்தாய்,
லே

குலமும்மழுவும்

இருகய

வலததி

வாளும் அப

யும், இடத்திலே பாம்பு விளங்
இய

-

பாசம்

கவளிகரிக்தல்
விழுங்கல்,

பது, இதற்கு ஞானலிய்கம

களி- கணிப்பு,

களிம்பு

கர்பம் -

தல், அறிதல், செலுத்துதல். ஆ-

கசொழிலா

கையாலும். இக்கச

சத தியிலே

கோற்றுகையாலும்,

தொழில்

என்னும் காணப்பெயரையுடை
த்காய், காதமயம்.

என்று சொல்

லப்பட்ட ஞானலிங்கமும் விசது
மயமான இரியாட்டமும் ஏறாமற
குறையாமற் கூடிப் பஞ்சகிருத்

தியம் என்னுந் தொ ழிலையுடை
யத. இது இரியாலிங்கம் என்

விஹ்று-அழி

கல-நீக்கு

நிண்ணயம்,

னும் பெயரையுடைய

(பார்),

கலா:

சஙுகர்பம்,

40 (5).
கனமசாதரக்கியம - நிவிர்த்தி என்

கலவிகரணீ-அலயவ மில்லா தவள்.
அகாசமூத்தி.
கலா-அவுயவலும்,

எழிலொன்று.

முகலியலர்றிலி

கறை,

கனாவுவமை,

சண்
மை,
கொழிலுடைமை.,
அர்த்
இரு-செய்பவன். தவம்-தன் மை,

கலாசுத்தி, 41 (2).
கலாசோதனை, 41 (2).
கலாதத்துவம்-- வித்தியாதத்துவம்

மதிழச௫.

௦0 (12.

என்

க்கல். ஆகாயம் அலயவரூனிய
மாதலால், கலவிகாணி ஆகாய
மூர்த்தி எனப்பட்டது.

களை-லாய்கொ

களைகண் - அகாரம், பற்றுக்கோடு,

றும்பெயர்.

விக ரணி- சூனியம்,

மூற்று.மூடுதல்,

செம்பு

ருக்கு

'கர்ததிரு ததுவம- செய்பவன்
காலம்-கருவம்

096

களபம-கலப்பு, கலவைசசாந்து, 4.
[

உண்டாக்கப்பட்ட

மணியும் வாசகமும் என்னும் ஆயு
தங்களைக் தரித்துக்
குறைவில்
லாத இலக்கணங்கள் கூடியிருப்

9 (2),

ண்டஅளவ, வல்-ரூடுதல்,
கழிகாலவெல்லை, 40 (2.

துய்யபடி.கப்

பிரகாசமான திவ்விய லிங்கமு
மாய், தன் உசசியிலே சாலு இரு

டக! 2.

கவலை -ஒருபொருளின்
பிரிவினா
லுண்டாடயெதுயா. 50 (12).

டையஞானசக்திகருத் சாவுக்குக்
குணமென்னும்
சுபாவுமாதலா
லும், அர்த
ஞானசத்தியிலே
கோற்றுகையாலும்,
கர்க்திரு
என்னும் பெயரையுடைக்தாயச,
சுத்தமாகையால்

63 (5).

பஞ்ச - சத இவடிவா இய

றும் அதக்

கத.

என்றுஞ்

சொல்லப்படும்,

கன்மமலத்இன்'குணங்கள், 50(12).
கன்மமலநீக்கம்,
கன

மமலம்,

69-91.

அதவம

கனமமலம் வில்

கன்மமோ

9 (1-9),

மாயையோ

ல்
28 0.

முக்திய து,
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அரும்பதவிஷய் அகராதி.
கன்மம்-செயல்,க்ருஃ ல

ம-

யிற்று, கன்ம
இய
கன்மசம்
பர்ீதமுடையது,
காரணகேவலம், 83 (1), 62 (2).
காரணசகலம், 48 (1), 62 (4).

விகுதி,

கன்மம். அருட் அபபட

க்இய- 28 (7).
அநாதி, 19 (5), 25 (1), 28 (5).

காரணசரீ மம-அசுத்த மாயையிலே
அனந்தகேவராற்் : கலக்குண்ட
பாகமாகிய சரீரம். இச்சரீரதி

அநியதகாலோபபோக
திய. 28(7).
ஆதிதைவிகம், 29 (4).

அதியெளதிசம், 29 (5).
அக்யான்மிகம். 29 (6).

நைக் கேவலப்படுநின் ற ஆன்மா

இயல்பு, 28.

தஇருஷ்டஜன்மோபபோக்கிய, 234)
பயன் தருமமுழறை, 29 (1-3).
பிறப்பிற்குக் காரணம், 28 (1).
கன்மயாகம், 10 (1).

கன்மேர் திரியம், 217, 44 (2).

கன்மேர்திரியங்களின்
தொழில்
44 (4).
கன்மேர்திரியங்களுக்குவிடயய்கள்,
44 (3).
கனமெர்திரியங்கள் தொழி ற்படும்

முறை, 44 (4).

காட்சிப்பொருள்
பொருள்,

- 'காணப்படும்

காட்செயெளவை-காட்சிப்பிரமாணம்,
பிரத்தியட்சப்பிரமாணம்,

|

் பொரும் தியபோ ௮, அறிவிசசை
செயல்கள் பொதுவகையாற் சம
ஷ்டிரூபமாய் விளங்கப்பெறும்.
சஞ்சுகம் முதலிய சரீரங்களைப்
பிறப்பிக்க தபடியால், காரண
சரீரம் எனப்பட்டது. 38 (2).
காரணசத்தம் சேவலசகலப்பட்டுப்
பிரறந்திறர்து
திரியுமவதரத்து
- ஆணவமலபாகம லந்துஅன்மாக்
களுக்கு இருவினையொப்பும சத்
இகிபாதமும் உண்டான

அவதர

ழ்துச்சவென் ஆசாரிய மசத தமாய்
எழுந்தருஸிலக்து கேவலசகலங்
கள் நிகழாதபடி அருளில் நிறுத்
அம்நிலை, 40.
காரண தன்மாத்திரை, 44(3), 27(2).
காரணபஞ்சாக்கரம், 90 (3).

காரணாவத்தை - ஆன்மா. கரரியா
காட்சிவாதி-உலோகாயதன்,
வத்கைகளை உறுதற்குக் கர்ரண
காண்டம்-கூட்டம், இரள்,கொத்து. '
மாயிருக்கும் அவத்தை, 2-50,
6 (1).
ன்ப - அகப்புறசசமயம் ஆற
னுள்ஒன்று, காபாலம் குத்திதம், . கரரணாவத்தைகளினியல்பு, 02.
காரியகேவலம்-£ழாலவத்தை, 00.
-சபாலம்-தலையோடு. 7 (2), 99
காரியசேவலச்திலே கொழிற்படுங்
(12).
காப்பு நூல்களிலே. தெய்வ வணக்
கருவிகள், 60 (2-0).
கரரியசகலம், 61 (1).
கங் கூறுங்கவி. கா-காத்தல், புகாரியசுத்தம, 01 (4).
விகுதி.
காரியதன்மாத்திரை, 44(3),27(2).
காமிகம்-சைவாகமம்
இருபத்தெ
காரியம-அக்கப்பவெது.
க்று-செ
ட்ளெ ஒன்று. 14 (2).
காமியம் மூலகன்மத்தின் சம்பந்
ய்தல். ய-விகுதி, 100 (4),
காரியவேது, 100 (4).
தமாய் நிகழும் இருவினைகள்.
மூலகன்மமாவது
ஆன்மாவின் | காரியாவத்தை
,60 (1).
- இச்சா சத்தியின்
காரியமாதிய
காலதத்துவம், 20 (3).
விருப்பு வெறுப்புக்கள். கான்மி
காலதத்துவத் கின் தொழில், 40(2).
யம் என்பது காமியம்என மரீஇ ட தான்யியம்--காமியம் (பார்),

60 (1).
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அரு

அகராதி.

Sr

ல்லும்

யஎ

மை. இஞ்ித்-அற்பம்:

றறிவ்டை! | குணங்கள், சத்தாதி-97 (3).
குணசரீமம்- அம்தக்கரணம் முதலிய
ஞூ- அறிந்த

வன். தவம் தன்மை. 46 (2).
இஞ்சிஞ்ஞம்--௫ ச்றறிவு, ள்

வற்றைத

இஞ்சிஞ்ஞன்-௫9
ர உறிவடையோன்.
இஞ்சித் -அற்பம்.

ஞன்

-அறி

லோன்.

இரரசிக்கர்த்திருத் துவம் - ல்
ழிலுடைமை,

இஞ்சித் அற்பம்.

கர்த்திரு - - செய்வோன்.
தன்மை. 46 (2);

த்வம்-

கிஞ்சித் த-அற்பம், சிறுமை,

கிஞ்சித்துவம்- சிறுமை. கிஞ்சித்
அற்பம், தீவம-தனமை,

திரியாசத்தி - தொழில்லடிவா

யெ

சத்தி, ௮௮, பஞ்ச சத்திகளுள் |

ஒன்று, 2(5), 14 (2-3).
இரியாவதி - இருவகை ஒளத்திரி
திகைகளுள் ஒன்று, அது, விரி
யையுடையஅ. இரியா--இரியை,
தி-உடையது 8 (11), 9 (1).
கிரியை, உண்மைக்-[0 (2).
உபாயக், 10 (2).
திரியை, ஞான ததிற்கேது-10(1-2).
திரியையின பயன, 10 (அ.
இரீடாப்பிரமவா
தம் - எகான்மவா
தம் நான்குவசையுள் ஒன்று. 99
(6.௦).

இரீடை-விளையாட்டு,

இரீட் - விளை

60 (5).

சீழாலவத்தை

- கேலலாவத்தை
யின் காரியமாக அன்மாப் பெறு
மவத்தை, 00 (1), 52 (2).
குடிலை- சுத்தமாயை குடிலம்- வளை
வு. குட்- வளைதல்.
சுத்தமாயை
ஒங்காரவடி௮மாயிரு ச தலால்,கு
டிலேசனப்பட்ட ௫.

குணங்களின் கொழில்,41, 42 பன
குணங்களின் விருச்திகள். 49

அடக்திநிற்

முக்குணங்களும் பிரிக்துதோன்
நிய சத்துவம் 26 (6).
குணம்--சாத்துவிகம் இராசதம் தா
மதம் என்னும் முக்குணம், 26;
அத்துவம், 26; திரவியத்தன
மை,
அத,
உருலம்முதல் இருபத்து
கான்கு பேசமாகும். 99 (4. ஐ.
குணீ- குணமுடைய அ. குணஇ.
குண்டம்-ஓமாக்கினிவளர்க்க நிலத்
திலே
இண்டப்பட்ட
டங்கு,
8 (11).
குண்டலி, குண்டலிரி-சுத்தமாயை,
மூலாதாரம், குண்டலி, வளைந்
அ.
குதம-மலலாயில்.

குசோதம்- கோபம், க்ரோத(௰)
க்ருத (ய)--கோபித்தல் 50 (2).
குலம-கூட்டம,

4.

குறி-சுக்குமசரி
ரம். 33 (2).
குறிக்கர்தம் - பஞ்ச ஈந்தங்களுள்
ஒனறு. 99 (2. ௪). .
கூாாமன்- சுசவாயுக்களுள்

அ அ, இமைத்தலைச்
60 (5).

யாடல்.

ருகரன்-பச்துவாயுக்களுள்
ஒன் று,
அது, தும்மலை உண்டாக்குவது.
கறு-ஒலிக்கல். கரம்- செய்வது,

தம்முள்

கும் முக்குணங்களா
திய. சரீரம்,
௦ (2).
குணதத் துவம்- பிரகிரு தியிலிருச் து

ஒனறு.

செய்வது.

கூலல்- கிணறு, 31 (1).

கேசரி - அங்கயோகாசனத் தொ
ன்று. ௮௮, சத தின்£ழ்ச் சவ
னியிடத்துப் பரட்டைவைத்து,
இடமுழங்கையை முழரந்காளில்
வைத்து. அம்குலியை விரித்து
நாசிமைப்

பார்த்இிருக்கல், இது

- திங்காசனம் எனவும்படும், 04(2)
கேட்டல்
-உண்மைஞானம்
நான்
|
|

கள்

ஒன்று, அது,

குருமுக

மாக ஆகமப்பொருள்களைச
விமடெகல். 88 (3).

செ

NCக்கக்

அரும்பத விஷய அகராதி.
கேதம்-இலேசம், துன்பம்.

ல்பு-52.
சகலகேவலம், 49 (2),
சகலத்திற்கேவலம்,
60 (1), 52 (2).
சகலத்திற்சகலம், 61 (1).

50(3).

கேவல௪கலப்படுதல்ஆன் மவியல்பு,

52 (3).

சேவலகநீலை, ஆன்மாவின்-98 (2),
கேவலம் - கேவுலரிலை, ஆன்மா
அறிவுசெயல்

மின்றித்

சகலத்திற்சுத்தம, 01 (4).

சகலநிலை, ஆன்மாவின், 83 (2).
சகலம், காரண, 88-46,
சகலம், காரிய, 61 (1).
சகலர-கலா திகளோடு கூடினவர்.

குறிகுணம் ஒன்று

தனியே

அணவமலச்

தால் மறைப்புண்டு நிற்கும்நிலை.
33 (2); ஆணவமலம்,20 (7); சே
வல-தனிசத்த. கேல்-கனித்நிறாத்

ஸ-கூட.

கேவலம், காரண-388.

காரிய, 52 ,2), 60, 49 (2.

கேவலாவத்தை-கேவலம்(பார்).

சகலருக்குரிய புவனங்கள், 8 (2),
சகலாலவததை, 83-48, 52 (2),
சகளசின் -உருவத்கதோடு கூடிய
சின், மகேசுவரர்.
சகளநிட்களம்- அருவுருவம்.
சகளம் - உருவத்தோடு கூடியது,
வடிவம். ஸு-கூட. கல-வடிவம்.
14 (1).
சகனம்-கொடையினுட்பக்கம்.
சஒகமம-இயங்கெற்பொருள்.
ஸம்கூட. .மம்-போசதல்,

கைக்கொள்ளுதல்--அங்கீகரித்தல்.
கொத்து- கூட்டம்.
கோசரமாசல்--விடயமாதல்,
அறி
யத்தக்கதாயிருத்தல்.
கோத்திரம்--குலம், 50 (3).

கோமுகம்-அட்டாங்கயோகாசனத்
தொன்று, அது, சசனப்பக்கத்
' தில் இருகார்பரட்டையும் மாறி
வைத்து அவ்விருகாற் பெருவிர
லையுங்
கையிர்பிடித்திருக்கல்,
94 (2).
கெளரவம் -பா ர முடைமை, மமதை,
இது தாமதகுணக்இல் வெளிப்

சங்க ற்பம-நினைவு. எண்ணம், ஸம்உபசர்க்கம், கல்ப் எண்ணல். 87
(21-12: (2
சங்இரமிச்தல்-கலக்தல், ஸம்.உப

படும் ஒருகுணம், எரு-பாரம்,

சர்க்கம், கரம்-போதல். 09 (19).

கனம,
சகசகிட்டை-உண் மைநிட்டை,௮.து
மவுனக்கோடே அருள் நிலையிலே
நிற்பது,
சகசமலம-ஆன்மாவில் அகா இயே
கூடியிருக்கும்

சங்கிரார்தசமவா தி-பாசுபத

சங்கிராஈதம்- ஒன்றிவிருக்து
ரறெொன்றுக்குப்

அண்மவிய

வே
ஸம்

சஞ்சிதம்-ஸம்-ஈன்கு.சி5-கூட்டப்
பட்ட, ச-கூட்கெல், 28 (0), 29, :

மார்கீகம்-௮ழி,

சகலகேவலப்படுிசல்.

போதல்,

உபசர்க்கம, கரம்-போகதல்,
சங்கிராந்தவாதி - சிவசங்கிராந்க
வாதி (பார்).
சச்சிதானர்கம் - உண்மையறிவா
னந்தம்.
சத் டத் 4 ஆனந்

கூடப்பிறக்க
து,

ஸக-கூட. ஜம்-பிறப்பு, 20 (5).
329 96.
சகமார்க்கம- தோழவுரிமைக்குரிய
நெறியாகிய
யோகமார்க்கம்,
சகன்-தோழன்.

மதக்

கோன். 99 (10).

ஆணவமலம்.

சகலம்-பகு ௮,3(1);சகலாவத்கை,

கலர் - கலையுடையவர்,

12), 22460):
சகலருக்குத் நிகைைசெய்யுமமுறை,
6 (3-11), 9, 68 (2).

ல,

ச்கசம்- உண்மை;

205
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1

30 (௫), 93 (1).

அரும்பத விஷய அகராதி.

200

சஞ்சிதவினை நீன்கும்குறை, 89. .
ச்ம்-அசேதனப்பொருள்,
அட
தீது, ஆணவமலம., 20 (7).
சட்சு- கண்ணிலிருக்கு மிக் இரியம்.

அது ஞானேக்இரியங்சளிலொ
ன்று, சக்ஷ௩-பார்ப்ப.து,
கண்,
சக்ஷ்-பார்த்தல். 20. 44 (3).
சட்சுதிக்கை, 8 (4).

சகசத்து, 51 (4).

சதாகதி-ஓயாது

அசைதல்,

௪தா-

என்றும. கதி-போதல், 43.
சசாசிவம் - சத்திகாரியத் துடனே
கூடியவடிவும் வடி.வறு தியுமாயி
ருப்பவர். சதா- என்றும், சவம்நன்மை,மங்சளம். 21(5), 14(॥).

சதாவெமூர்த் இயின் திருமுகங்கள்,
14 (2).
சத்தகோடிமகரமந்திரர் - சுத்தவித்

தியாதத்துவக்திலிருக்கும்: ஏழு

கோடி மசுதிரேசரா, 21 (9)..
“தத
மலா சமனான கற்கக்
திலொருவகை. அது சத்தமே
பிரமம் என்று சொல்வது, சத்
தம-ஒலி,

பிரமம் - கடவுள், 90

(6, 00. |
சத்தம் முதலிய க
(2124419),

22

தம்முடைய

வியாபாரங்

களை விட்செ சிவனிடம் திலிருப்
பதனாற், சிவனுக்குச்

பெயர,

சத்தர் என்

14 (1),

சத்தன்- விந்துவின் காரியங்களை
ஒடுக்கியிருப்பவன்.. சத்.தி-வலி,
சத்தாதி விடயங்களை ஆன்மா அறி
யுமமுறை, 45 (2),52 (1),635).
சத்தி-வல்லமை,

சத்திநிபாதம், 48 (5 ),49(1), 68 (2),
சத்திமடங்கல்-௪சத்திவலிகுன
றல்,
சத்தியஞான தரிசனிகள், 5 (4),
சத்தியோசாதம்- சதாசிவ மூர்த்தி
யின் ஐந்துமுகங்களுள் ஒன்று,
அது அஜூர்த்திசாதாக்கியம என்
னும் தத்துவமும் ஈசன் என்னும்

மூர்த்தியும் பொருக்தியுள்ள௮.
14 (2).
சத்தியோநிருவாணம் - நிர்வாண
ஜிக்கைவகைஇரண்டனுள்
ஒன்று
அ ௮ உடனெ
முத்தியைப் பயப்

பது. சத்ய-உடனே, நிர்வாணம்மோக்ஷம், 9 (2).
சத்த-உண்மை, உள்ளது.

ஸத்

உள்ளது. 13 (2), 19 (3), 59(0.
சக்தி இடைவிடாத தொடரசசி.
009 (2).
சந்தபேதம்-இசைவேறுபாடு,
சர்தானகுரவர், ௦.

சக் தானம் -தொடர்சசி, சம - உப
சர்க்கம், தாம-விரிவு. தந்-த்த
பரத்தல்.
சந்தோபிசிதம்- வேதாங்கம ஆற

னுள் ஒன்று. அது

வேதத்திற்

சொல்லிய மர் திரங்களின
து எழு

ச்
ரத து முதலான திரி
யைகளெல்லாம்
தம்மிடத்தடங்
கியிருக்குமவதரத்துச் சின். சத்
திகள்

பேதம். (081,

பரக் - ௮லிமையு

த்துக்களுடைய
கணக்நினையும்
மாத்திராவிருத்தமாதிய
உத்கை
முதலிய இருபத்தாறு சந்தபேத
வ்களையுஞ் சொல்லுவது, 4 (2).
சந்தஸ் விரிதம். சந்தஸ் - இன்

பம், யாப்பு, சம்த். (ஐம்௨.)--இன்
பஞ்செய்தல். விசிதம்-ஆராய்ந்து
சொல்லியதூல். விச்-அராய்தல்,
சந்நிதி முன்னிலை.

சம்-ட.நி.தி,.௪ம்-

இட்ட, தா-வைக்தல்,

.டையகதாதல். தி-விகுதி
இசசாஞான க்கிரியைகள்,2,14(1)

சப்தம-எழு, சொல்.

இயல்பு, 15,.

மிடல், பேசுதல்,
சமக்காரம்,
சமஸ்காரம்

சொருபம், 14 (1), 1 (1),

நி-உபசர்க்

கம.

சப்த (மஸ)

ஸப்த - எழு,

-ஓலி, மஸ. சத்த
மறைந்த

9017

அரும்பதவிஷய அகராதி.
இது சமுூகான்ம்வாதம்.
படும். 99 (2,0).

வ
99 (53. ஸம் - ஈன்றாக
க்று-செய்கல், அக்கல், அடங்க
யிருத்தல், மறைர்திருக்கல்,
சமட்டி-எல்லாம், தொகுதி, தொ.

“குத்திருப்பது, ஸம்-ஈன்
கு. அபர
கட்டுதல், சேர்த்தல். இ-விகுதி.
சமணம்-அருகதம்.(பார்.)
சமத்துவம சமமார்தன்மை. ஸம
தலம், 46, 50 (7),
சமயதீக்கை-சமயப்பிரவேசத்கைப்
பயக்கு, தீக்கை,0 (1),
சமயம்

T=

இருப. ட்டன

99,

சமயம், ஸம்-ஈன் கு. அயம்-பே ரகு ல்.
சமலாயம்- ஓற்றுமை. மீக்கமின் றி
நிற்றல். ஸம கூட.
வரய-சேோந்
தது. வே-சேர்க்கல்.
சமவேகம் - சமலாயக்தோடு கூடி
யது, ஸம--வேக,

சமாதி-தியானிக்கப்படும் பொருளா
இய கடவுளிடத்தே
மனதை
ஒருவழிப்படுத்தி ஈன்கு ரிலைபெ
றுத்திசசெய்யு தியானம், ஸம -அதா 4 இ-சமாதி. ஸம்-ஈன்கு
ஆ-உபசருக்கம்,
தா(மா)-பறறு

தல்,
சமானன் --பத்துலாயுக களுள் ஒன்று.
அது அன்னசாரத்கை காடிதோ
அஞ செலுத்துவது. ஸம்-கூட.
அரந-சுவாரசித்தல், போக்ல்.
சமுகான ம தம் சமுதாயலா.தம
(பார்), சமுகம்--கூட்டம,
சமுதாயம- கூட்டம்.

ஸம
- கூட.

உத்(உ) -மேலெழுதல்,வருதல்.இ-

விகுதி, 99 (2.௦),
சமுதாயவாதம் - புறச்சமுகாயமும
அகசசமுகாயமுமே சகம் என்று
சொல்லும்
செளத்திராந்திகா
வைபாடிகர் ஆகிய இருவர் மதம்,
பயுறசசமுதாயம்
பிருதிலி அப்பு
தேயு வாயு என்பன,
அகச்சமு:
தாயம் உருவம் வேதனை குறிப்பு
பாவனை விஞ்ஞானம் என்பன,

சமுவாம--

கைப்
-|

அருக்க

எனவும்

கூறும்

பொருள்களுள்

எழு

ஒனறு,

அது,
பொறிலழிச௪ செல்லாது
குடுத்து முத்திக்குக் காரணமான
து. ஸம்-முர்ராக. வரம-அடககம,
வ்று-அடக்குசல். 09 (4).
|
சகம்
- கூட்ட! பப்.
சராயுசம-கருப்பையிலே தோன்று
வது,

சராயு

- கருப்பாசயப்பை,

ஜம்-பிறந்த
அ,
சரியை,

19 (2), 47 (4

உண்மைக--௪ர்.-

போதல்,

யா-விகுதி, 10 (2).
உபாயச,

10 (2).

சரியை ௫ளின் இற்ச
சரியையின் பயன்,

101௮,

10 (2)

சர் ரவேறுபாடு, 38 (2).
சாலவகர்த்திருத்துலம் - எல்லாவற்
றையுஞ செய்பவன்
தன்மை,
எல்லாத் கொழிலு முடைமை,
சால-எல்லாம, கர்க்திரு-செய்ப
ன், அலம்-தன்மை. 46 (1),
சரவஞ்ஞத்துவம் - எல்லாவற்றை
யும் அறியுதன்மை, சர்வ - எல்
லாம் தட சமக துவம்-தணன்
மை. 15, 46 (1), 76, 17 (1)
சர்வபூகதமனி - வாமை
முதலிய
அட்ட ௪த்திகளுள் ஒன்று, அது
அன்மாவடைய புண்ணயபாவவ
களை அடக்குவது. பூ3-ஆன்மா.
தம௩ம்-அடக்குதல், 2 (8),

சலன ம்-அசைவு. சல்--அசை தல்,
சலித்தல்-சலனமுறுதல், அசைவு
கொள்ளுதல், இற,
சவிகற்பம- விகற்பத்கோடு கூடிய
அ. வர் சாதி குணம் கன்மம்
பொருள் என்னும் ஐந்தும் விள
ஙநக உணடும

உணாவு.

விகற்பம் வேறுபாடு,

௩

ஸ-கூட்,

62), 83

(4, 5), 99
சற்காரியலாதம் - உள்ளபொருளி
னின்று காரியரதோன் றுமென் று

அரும்பத விஷய அகராதி.
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சாய்யெர், 10 (அ,

வா தித்தல் ௪த்-உள்ள து,(7,23)
சனகம் -- மூவகைக் கன்மங்களுள்
ஒன்று, அத காரணமாய் நின்று

சாற்கியொமுத்தி, 50 (7),
சாசனம்-எது, கருவி, பயிற.
சஈாதாக்தியதத் துவம், 21 (4),

சரீரம் முதலியவைகளைப் பிறப்
பிப்பது, சர்-பிறத்தல். க-விகுதி
காகம், போக்தியம்

சாதாக்கிய தத்துவ வாசிகள், 21
(9. , 53 (9).
சாகாக்தியம்-அவீகாரமான நிடகள

(பார்),

சனற்குமாரமுூணிவர், 5 (3).
சன்மார்க்கம-ஞானமெறி, வப
ருமான்

மாட்டு

|

ததிலே சக்தி

ன த்தாற் செய்யும்வழிபாடு. இவ்

வழிபாடு

புறக்தொழில்

அகத்

கொழில் இரண்டுமின்றி அறிவுத்
கொழில் மாத்திறையானே இவ
பெருமானுடைய
உருவம் அரு
வம் அருவுருவம் என்னும் மூன்
திருமேனிக்கு மேலாகிய சொ

PL
TEE

சாக்கரசாக்இரம்முூதலியன, 61(1).
சாக்இரசாக்இரம் முதலியவ நறிலே .
கொழிற்பெ கருவிகள். 61 (1).
தொழிர்படுங்கரு

வி

கள், 60 (6),
சாக்கெொம - ஜர்தவத்கைகளிலொ
ன்று,
சாக்இரு (ஜா மரூ)- விழித்

இருத்தல், 52 (2),
சரக்திரம, மின்மல-'12

(2).

சாக்கிரொழிதம், 02 {5}, 0 (5).
சாக்கிராவத்கை, 52 (2).
சாகாரம்-வடிவோடு கூடியது, ௪கூட. ஆகாரம-லடிவு, 99 (2, 1),

சாங்கியம் - அத்இியான்மிக நூல்
மூன்றனுள் ஒன்று. பிரு கிவிமு
கல் பிரகிரு இயீறாகவுள்ள
தத்
அவலங்களைக் கணக்நிடுதலாற் சா
ஙதியம எனப்பட்ட அ.ஸம்க்யா-கணக்கிடுதல், பகுத்தறிதல். தத்
தவம்களின் உண்மை நிலையை
ஆராய்ந்து அறிதற்கருவியாதல்
பற்றிஇப்ப 5 திதுக்குப். பகுத்தறி
தலையுடைய து எனவும் பொருள்

கூறுவர். 7)

கலை

அமார்தஇசாகாக்கியம், மூர்த்தி
சாகாக்கெயெம், கர்த்திருசாதாக்தி
யம், கன்மசாதாக்கியம்
என்று
ஜட் துவகைப்படும், சிசாதாக்கி
யம் பராசத்தியிலும். அமூர்த்தி

ரூபத்திருமேனியினிடத்து நிகழ்
வது, சத்-ஈன்மை.மார்க்கம்-௮ுழி!,

சாக்கிரக்திலே

விகற்பமான

களாலே தியான
மூர் ததியாக நிர
ம்புவது. அது, சிவசாதாக்கியம்

மிருவிக ற்ப ஞா

சாதாக்கியம்
ஆஇசத்தியிலும்,
மூர்த்திசாதாக்கியம்
இச்சாசத்
இயிலும்,
கர்சுஇிருசாதாக்இயம்
ஞானசத்தியிலும், கனமசாதாக்

இயம்

திரியாசத்தியிலும் தோன்

றும், என்றும் இருப்பது

- சொல்லப்படலாற்

என்று

சாதாக்கியம்

எனப்பட்டது,
சதா - என்றும்,
ஆக்இயம்
சொல்லப்பட்ட
அ.
அச்யா
சொல்லுதல்
சாதாக்நியம் எனத் தத்திதமா
யிற்று,

ஈரஇ-ஒருரிகானவாகிய பலபொரு
ளுக்குள்ள பொதுவாச் தன்மை,
குலம், 99 (4. A), சாஇித்தல் - சாதனத்தால் தத்து
தல்.
சாத்திரதீக்கை - அத்துவாமார்க்கள்
குறியாது குறித்து, அகமப்பொ
ருளைச சருக்கி ககக
8 (8),
சாத்திரம் ஐம்து-லெளதிகம், வைதி
கம், ஆத்தியான்மிகம்,

அதிமார்க்

கம், மாக்இரம் என்பன,
சாக்தூவிககுணம் - பிரதிழு தியிவிரு
ந்து தோன்றிய மூவகைக்குணவ

களுள் ஒன்று,

அது

பிரகாசம்

அரும்பதவிஷய
னக வியா,

முதலிய

குண்ட

இயற்கை

நிறமாகய

வெண்மை

யுடைமையால் சாத்துவிகம் என
ப்பெயராயிற்று.
ஸத்வம் ஈன்
மை. ஸத்-நல்லது. திவும்--தன்
மை. இக- விகுதி. 20(7), 42 (1).

மாத்திக்க

த

2 42

வெறுப்புச்

சங்கற்பம்

(1).
சாநு-முழர்தாள்.
சாந்திபிராயசசித்தம். 31 (2).
சாந்தி-௪த்திவடிவாயெ பஞ்சகலை
களுள்ஒன
ற. அத, சுவானுபூதி
ஞானம்பெற்ற ஆன்மாக்களுக்கு.
விருப்பு

விகற்பம் முதலிய எல்லாத் துன்
பங்களையுஞ் சார்தமாகச செய்
து. பமம்-அமைதி. 2 (8).

சார் திகலை-பஞ்சகலைகளுள் ஒன்று.
பகா?
சாந் திகலையிலடங்கிய

தத்துவங்கள்

புவனங்கள் முதலியன, 41 (2.
சாந்தியாததை - சத்திவடிவா
திய
பஞ்சகலைகளுள் ஒன்று,
௮௮,
விருப்பு வெறுப்புச் சங்கற்பம்
விகற்பம் முதலிய எல்லாத் துன்
பங்களும் சாந்தமாக௫ செய்யப்

பட்ட அன்மாகச்களுக்கு
அவம்
றை ஓழியசசெய்வது. சாந்தி

அததை.

அகராதி:
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வகைப்பட 'மொழியப்பட்டமை
யால். ஆயிரஞ்சாகைகளாயிற்று.
ஸாமர்-மண த்திற்கு அமைதியை

உ ண்டாக்குதல்.
சாமுசித்கர் - முற்பிறப்பிலே சரி
யை இரியை யோகங்களைச்செய்
அ கிருமலார்தக்கரணரா௫, மீள்

ப்பிறக்கும்பொழு
தும், அந்தஞா
ரப
ன் பிறக்து எவபாவனை
பண்ணுவோர். இது சஞ்சிக்தம்
என்பதினின்று சாஞ்சித்தர்என
த்தக்கிதமாய்த் தமிழிற் சாமுசித்
தர் என்றாயிற்று, ஸம்- முற்றாக.
ஹிஉய [௪2௧] முடிவு பெற்ற,
ஸி௰[ிச்]- -முடிவுபெற்றிருத்தல்,

அநுகூலமடைக் இருத்தல்.
சாருவாகமதம் -உலோகாயதமதம்,
சாருவா கன் காட்சி ஒன்றே பிர
மாணம என்று அழகுபெ றக்க.
லால், அவன்மகம் சாருவாகம்
எனப்பட்டது. சாரு - அழகிய,
இணக்கமான. வாக்
- வார்த்தை,
சார்ந்ததன் வண்ணமாய்
அன்மா
அறிதல்-தன்னாற்
சாரப்பட்ட
பொருளின் தன்மையேதன்
தன்

மையாகக் கொண்டு அது அது
வாய்நின்று அன்மா அறிதல், 59.
சார்புநூல்-முதனூல் வழிநால்களு
க்குச சிறுபான்மை
யொர்துப்

சாம்
தியா தீதகலை -பஞ்சகலைகளுள்
பெரும்பாலும்
வேறுபட்டிருக்
- ஒன்று. 9 (2), 21 (5).
கும்நூல,
சாந்தியா திதகலையிலடங்கிய தத்அ
வங்கள் புவனங்கள் முதலியன. . சங்துவை- நாக்இலிருக்கும் இட் திரி
யம். அது, ஞானேர்திரியங்களி
41 [2].

சாமம்-சான்குவேதங்களுள் ஒன்று,
இது,
ச௪தாவெமூர்த்தியுடைய
அதோமுகங்கள் சான்இனுள்
ஒன்
ருூகய .வரமகேவமுகத் இினின்
அந்தோன் றியது, இதனை வியாச
முனிவர் சைமினிமுளிவருக்கு
உபதேசிக்க, அவர் வழியாகச்
சுமந்து முதலாமினோக்குப் பல

21

லொன்று, ஜிஹ்வா-- சாக்கு, 26.

அதன்தொழில், 44 (3).

எத்தசித்து- புருடதத் தவம், இத்
அம் சித்தும்.
சித்தபுருடா-வாம.நூல் ண்

99 (13).

இக்சுப்பகுதி-வேகனை ஞானம் குறி
வாசனை என்பன, 99 (2. 0).

அருமபதலிஷ்ய அகராதி.
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றக்பி அணக சா ண்ணலன லு,

|

. 43 (4); உருவகந்தம், 99 (2. CN
த்கா்முக்தி. 50 (9).
சித்தாந்தமகானாக்கியம்- சிவக் துவ
் ம என்பது. இல- சிவன். துவம்.
ட

I»

அசி.ஆனாய்,

சிக்தார்தமுக்தி,

50, 37

யாதிதை

(5).

சித்தார் தம்_ரிச்சயமான முடிபு. இங் |
தும 4 அந்தம்,

இத்தம்- நீ
நிச்சயம்,

சித்திக்கப்பட்ட அ,
டது,

பெ

ற்ப்பட்

அந தம்- உறு

சத் த-அறிவு, ஞானம். 1313]19)3).

சத்தி அறிவு. 42 (4).

சித்தி, அட்ட, 50 (9).
இரதனை-- கவலை. அது யாக்கையின்

பதினெண்குற்றற்களிலொன்
று.
50 (3).
சிந்தித்தல்-உண்மைஞானம்

என்று வா திப்
போன். 54 (1), 56 - (1, VS),
29 (4), 76.77,
சிவசாதாக்கியம-பஞ்ச சாதாக்கிய
குகள் ஒன்று. அது பராசத்தி
யிடமாகத்கோன்றுல.து, சார்தி
அன்மாவும் சமம்

நான்

கனுள் ஒனறு, அது, குருமுகமா
கச கேட்டபொருளை
மனன
செய்து
கோஷம்
நீக்குமாறு
ஆராய்தல், 85 (4).
சிருட்டி படைத்தல். மத்திம இரு
(மகர
் ட்டி, அவார்தரசிருட்டி,
சிருட்டி-(பார்), 17: (1).

என்னும்.

பெயரையு

டைய பராசத்தி சுத்தமாதலால்,
சுத்தமான சிவம என்னும் பெய
ரையுடைக்தாய் அதிகுக்குமமாய்
அளவில்லாத பிரகாசமாய் அகா
யத்திலே மின்னல்போல
௮அரூ
பத்திலே
தியானத்தால் விளங்

கப்பட்செ சர்வவியாபியாய் இரு
ப்பது. இது வ்
றும் சொல்லப்படும்,

ல்
என

சிவஞான தீதினியல்பு, 69 (ு..
ெஞனானம-10 (3), 11 1).
சிவத்க்துவங்கள் கலாதிகளைச செ
லுக் தும்முறை, 03 (5),
சிவதத்துவம் சுழ்த.சத்துவம் ஐந்த
னுள்.ஒன்று. 46 (1),
சிலதரிசனம், 173 (4).

சிவக் துவமசி - இவன்
நீயாகின்
ரூய், சித்தார்த. மகாவாக்இயம்,
சிவ 4 தவம் -- ௮௪,
சிருட்டி முதலிய பஞ்ச கிருக்,தியங்
இவம்துவம் - இவமாந் தன்மை.
கள் அருட்செயல், 18.
தீவம்-தன்மை, 18 (2).
சிவகாமியம்மை, 2.
சிப்பேறு- லமார் தன்மையைப்
னெசங்டிரர்ந்கவாதம்-அசசசமயங்
பெறுதல், அன்மலாபம், 88: (1).
். களுள் ஒன்று, 99 (19), 7 (2.
மை. சிவம்
வெசங்கிராற்தவா ௫,54 (3). 56 (4) சிவமயம்- சலமாக்தன்
மயம். மயம-விகுதி.
57017 TE), 87.
வெசத்திகள் ் சிவ தத்துவங்களை௪ . சிவரூபம ௫கான்சர் அருள்
கரிசனம, 172.
செலுத்தும்முறை, 68 ட
இவலிங்கம்-ஆன் மாக்களின். யாக்
இலசத்தியிணியல்பு, 75.
னம் பூசைமுதலியவற்றினைபொ
சிவா த்தியின் சொருபம், பதி.
ருட்செ ெபெருமான் கொண்ட
14 (1).
ச
சிவமாகிய சத்து, சித்தா
் ஒருதிருவுரு, 98 (2). இலிங்கம்
(யார).
் இய உள்பொருள், சிலம்-சித்து,
சிவனடியார், 98 (1).
“சழ து.உள்ள தூ,
சின து பஞ்சருக்தியம் அருட்
இவசமவாதம்--அகச்சமயம் ஆறனு
டொழில், 18,
-ள் ஒன்று, 99 (18).

சிவசமவாதி- முத்தியிலே

சிலமும்

சிவனை வ ில்டிம்மாலா

4 10(1),
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சலன் -அதிகாரசிவன் ,இலயஜின் ,
் போகசிவன.

14.(1).மரிவ-

மங்கல

மான, நன்மையான. ஸி-கூர்மை
யாக்குதல்,
சொருபலக்கணம், 18.
“தடத்தலக்கணம், 14 (4).

நினைக்தவுரு நிறுத்திவென, 15.
பஞ்சகிருத்தியஞ் செய்தற்குக்கார
ணம், 18.
பஞ்ச்கிருத் .தியஞ் செய்யும்முறை,
17 (1).
பாசஞான பசுஞானங்களால் அறி
யப்படாதது,.55 (4). .
முத்தொழில் செய்யும் உரிமையு
“டையவர், 17 (1)...
முத்தொழில்பற்றி.
.விகாரமடை
யாமை, 17 (2)...
சிவா நுபவம-சவொானந்தத்தை அனு
பவித்தல், வ - அநுபவம்.
சிவானந்தவின்பம் - செவனிடத்து
ள்ள எண்குணங்களும் .அன்மா

விடத் துமேம்பட்டு
பட்டன்
விளக்கம்,
லோகம்--வென்கான்..
வெ
ன்; அஹம்-நான.
எவோயம் - சிவன் இவண். . ஜெ
சிவன். அயம் இவன்.
சிறப்பிலக்கணம - ஒருபொருட்கு
வேற்றுச சாதிப் பொருளிலுக்
தன்சாதிப்பொருளிலுஞ
செல்
லாது, நனக்குமாத்திரமே உரி
ததாய் நிலைபெறுந் தன்மை,
ஆணவுமலத்தின்,

20 (4, 0).

ஆன்மாவின், 58, 57,59 (7).

பதியின், 13.
சிறசங்கசித்து - கலை முதலியன.
அவை சித்தாதிய ஆன்மாவுடன்
சோந்தமையாற் சிற்சங்களசித்து
என்னும் பெயரலாயின, இத்.
சங்கத்து.

சிற்சத்தி- இவனுக்கு. அபின்னமா
யுள்ள சத்தி, ஞானசக்தி, அருட்

சத்தி, சித்-ஞானம்,

சீகண்டவுருத்திரர், ஸ்ரீகண்டருத்
திரர்- பிரளயாகலருள்ளே பக்
குவமுடையோராய்ப்
பாசம்நீங்
இச சிவனுக்குரிய. நாமாதிகளைப்
பெற்றுச் சைவாகமங்களை அறி
வுறுக்குங்குரவர், ஜீ -ட
கண்

டம்-கழுத்து. 14 (3); 17 (1),

26 (4):

சீலம்- வில்க்யெவற்றை .ஒழித்து,
விதித்தனவற்தையே . செய்த
லாகிய நல்லொழுக்கம், 94.
சனை ம-பஞ்சலாயுக்களை இயக்கும்
அகங்காரம்.
ஜீவ் - வித்தல்,
48 (1).

சீலனி-சீவநாடி, பிராணலரய்வல
வும் ஈரம்பு
சீவன், 99 (3)

ன்னை

ஆசாரம், 04...

திரியை, 977.
சரியை. 08,
ஞானமிலை, 95 (2).
கம். 96.
சீனை முத்தர் - ஓவிக்கும்பொழுதே
பா௪த்திக ரின் றும். விடப்பட்ட
வர், தனுவா இகளோரடு கூடியும்
கூடாமைரின்று ஜேயத்தமுகதி

னோர். சீவன் --முத்தர், முத்தர்விடப்பட்டவர், 88 (9).,

பதக்க தன்மை, 93-98.
சீவன் முத்தர் நிட்டைகூடி

ஞோயத்

அழுக துலா. 98.
சீவன்முத்தி- சலத்தன்மைவிட்டிரு
த்தல், ஞானமடைந்து பிறப்பறு

தீதிருத்தல், 49 (4). .

சீவான்மா -தேகத்தை அபிமானிக்
கும் உயிர், 00 (4, a).

சுகப்பிரபை- -இன் பசசுடர்,

ப்தி

தவொளி.
சுகம்-சுகாதனம், இயல்பாகவிருக்
கை, கால்களிரண்டும் மடித்து
அட்டணைக் சகி களுக்கல்,
94 (2).
சுட்டறிவு, லை ( 1).
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சுட்டியறிதல் - எகதேசமாயறிதல்,
56 (2).
சுட்டியறியப்பவெ.த-இது பொன்
இது மண் என்றாற்போல, ஆன
மபோதத்தால் ஒவ்வொன்றாகக்
குறித்தறியப்பவெது.
சத இரம்- உரிமை, , கன்வயமுடை
மை, 9 (1), 46 (4).
சுத் இரவடிவம்-சுவா
ன சரீரம். '
சுத்தஞானம், 73 (3).

சுத்தததக் அவம், 46 (1).
சுததமாயாதனுகரணபுஎனபோகஙு

கள், 21 (8).
சுத்தமாயை-௪த்தப் பிரபஞ்சத்திற்
குக்காரணமான மாயை, 21 (3).
சுததமாயையிலே,கர்த்தாக்கள்கோ

ன்றும் முறை, 21 (5).

கலாதிதத்துவங்கள்.

தோன்றும்

முறை, 21 (8).

ததஅவங்கள் தோன்றும் முறை,
21 (4), 14 (3).
தோன் றும்பிரபஞ் சம 215,

வசிப்பவர், 21 |
சுத்தவித தியாததச்துவ ல்

7).

21

19), 83 (9).

சுச்சவிச்கை-சுச்சவிச் தியா. தத்து
வம, 21 (4,5.
தகா கட்க தததுவங்கள, 46 (2).
சுத்தாத்துவா - சுத்தமாயையிலே
கோன் றியமர் திரம் முதலிய ஆற
திதுவாக்கள், 9 (2), 46 (1),
சத்தாவத்தை - பாசம் நீஙகியநிலை,
கன்மலொப்பும் மலபரிபாகமும்
உண்டான அவசரத்திலே ஞானா
சாரியராலே
ஞான தீபத்தைப்
பெற்றுச சிவனையும் அன்மாவை
யும்

பாசத்கையும

உணாந்து

அருள்பெறுமநிலை, சத்த 4 அவத்

தை. 48,38 (1), 49
(4), 62.
சுத்தம், காரண, 48- ள்
காரிய, 61 (4), 62(
சுத்திபரிசுத்தம, 42 ல

(4),61

அகராதி.

சுத்து, பருச-97.

௬௫ தி-மந்திரம், வேதம். ஸ்ரு-கேட்
டல். தி-கருவிப்பொருளுஞ செ
யப்படுபொருளும்
விகுதி.

உணர்த்தும்

சுரோத்திரம்- ஞானேக் திரியங்களு
ள்ஒன்று, அது செவியிர் திரியம்.
ஸ்ரு- கேட்டல். இ கருவி
ருள் விகுதி.
சுரோகத்திரத தின் கொர,
44
(18),
ட
- - பரமசிவனை
து
எண்குணங்களுள் ஒன்று. அது
தன்வயத்கனாகல்.

ஸ்ல- தனது.

தந்த ர-உபாயம், வழி. த ம்-தன்

மை. தந்-இயற்றுதல், செய்தல்,
சுவர் இரம்- கன்சொர்தத்தொழில்
தன்னிட்டப்படி
செய்யுஞ் செ
யல்,

சுவதந்திரன் - கன்வயமுடையவன் ,
தனது

கலைமையுடையோன்

பிறருக்கு அமைதலின்றித் தன்

ணிட்டமாயிருகஇறவன்.
சுவத்திகம்,
சுவத்திகாசனம் -ஆச
னபேதம் ஒன்ப.தனுள் னைறு.
அது, வலப்பக்கதீ
துக் கணைக்கா
லுக்கும் கொடைக்கும்
நடுவே
இடப்புறங்காலையும், இடப்பக்க
த்தூச் சாதுவுக்கு்கொடைற்கும்
ஈடுவே வலக்காலையுஞ்சேர்த்துச
சமதேகதக்தோடிருத்தல், 94 (2).
சுவா திட்டானம்-அகா.ரங்கள்ஆ
றில்
இரண்டாவது. இது மூலாதார

திதுக்குமேலே இருவிரற்பரிமா
ணத்திலே இலிங்கபீடமாயிருப்
பது, இதற்கு வடிவு காற்கோ
ணம், அனேக காக்தியடையஆறி
தழத்தாமரை.
செம்பொன்னி
றம்.தேவதைபிரமதேவர்.நகாரத்
கைக் கொண்டு
நியானஞ்செய்
வது. ஸ்வ அதிஷ்டாமம். ஸ்வ-

தன து.அதிஷ்டாந-இடம், அல
மேல். ஸ்கா-நிற்றல்,

அரும்பத விஷய அகராதி.
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சுவாதீனம்-சொர்தம். ஸ்வ-தன்ன
டைய. அதீனம் - தலைமையுடை
யது.
சுவேதசம்-வோலையித் பிறந்தது,
ஸ்வேதம் - வேர்வை, ஜம்-பிறந்
19 (2), 47 (2).

செவ்வே - செவ்வண்,
செவ்வை.
நேரே, 85 (3),
தன்னுடன் வு முதலிய எண்ன
கைச் சத்திகளுள் ஒன்று. சேஷ
டா-தொழில் சேஷ்ட்- அசைதல்.

சுழுத்தி-அவத்தை ஐர்தனுள் மூன்
ராவது,52 (2).
சுழுத்தி, ின்மல-61 (4), 73 (2).

சேதனப்பிரபஞ்சம். இத்துப்பிரபஞ்

சுமுத்தியிலே தொழிற்படுங்
கள், 00 (4),

சம. அத, உயிரவாக்கம்;

சேதனம்-அறிவுள்ள
து, த-அறிவு,

கருவி

16 (4), 29.

சகுக்குமசிக்து- நுண்ணிய அறிவு, 13
(3), 15 (2),

குக்குமதேகம்-புரியட்டகசரீ
ரம், 38
(2), 46 (6).
குக்குமதேகான்மவா இ- உலோகாய

தீருள் ஒருவன்.
சூக்குமபஞ்சாக்கரம், 90 (3), 9
சூக்குமபஞ்சாக்கரத்தின்

கலக்குகல், 2 (8),

பூ

பொருள்,

சூக்குமபூதம் - தன்மாத்திரை, 21
(Oe
குக்குமம-நுண்மை, நுண்ணியவறிவு

(7):

அசையும்பொ

ருள்.
சேர்வு, 41 (3).
சைதன்னியம் அறிவுடைமை. 4
(4); ஆன்மா, கடவுள். சேதனம்
எப் விரும ஜகத் தத்திதம.
சைவசிச்சார்கம் - வேதாந்தத் தெ
ளிவாஞ் சிலாகமத்தின்
கருக்
தாகிலந்த அர்த்தம்,
(6,7).
சைவசிக்காந்தறமுத்தி, 617 (5).
சைவர் - இவசம்பர்தமுடையர், சவ
திக்கைபெற்றுச
சிவனைவழிபடு
வோர், இலர் ஆதிசைவர், மகா

சைவர்,

அநுசைவர்,

ஸூச -ட்ம, ஸ9ச-குறித்துக்காட்

சைவா,

பிரவரசைவர்,

டுதல். ம-விகுதி,

சைவர்

ஸூ. பிஈப்பித்

தல், தோற்றுதல்,

என்று சொல்லுஞ்
சமயவாதம்,
பெளசத்தமதத்திலொரு
பிரிவா
இய மாத்தியமிகம். 99 (2, ௮).
சூனியவா தி-மிரீசசுரவாதி, மாத திய
மிசன், 99

(2-4),

பரிக்கரக

சத்தி மூன் னுள் ஒன்று. அது

பிரபஞ்சத்தைத்தோற்றுவிப்ப
து.
ஜந்-பிறப்பித்தல், 2 (8), 17 (1).
செபயாகம், 10.(1)

செயல்-காரியம். 82 (2).
செய்யுட்குற்றம், 3 (1).

அந்திய

அறுவகைப்படுவா.

சின் என்பதினின்று வரத தத்

குக்குமைலாக்கு-21 (7), 84 (4),
96 (1,7),
39 (1).
குனியம-பாழ். பமூந்ய (குர்ய)-வெ
அமையான, பாழான.
குனியவாதம் - எல்லாஞ் சூனியம்

செநநி-இறைவனுடைய

என

அலாந்தா

இதம், 56 (5),

செ ர்ழி றி பெ
சொப்பனத்திலே
கருவிகள், 00 (5),
சொப்பனம் - ஜந்தவக்மைகளுள்
ஒன்று, சுவப்பனம் என்பதுசொ.
ப்பனம் என்றாயிற்று. ஸ்வப்கம்நித்திரை. ஸ்௮ப்-நிச்திரை செய்

தல்,

சொருபகிலை, பசுவின் -அணவமலம்
நீங்கல், 19),
பதியின், 13,
மலத்தின், 20 (4, ட).

சொருபலக்கணம் - சிறப்பியல்பு,
சிறப்பிலக்கணம்.
அஃதாவது,
இயறகையாயுள்ள இலக்கணம்.
சுல்ரூபம் சொருபம் என்றாயி

ற்று. ஸ்வ-கன
து. ரூபம் வடிவம்,
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சொல்லொணாத் அ - உள தும இல
தும் அல்லாதது, 90 (3).
சொற்பிரபஞ்சம், 14 (2), 21 (7),
(2
ந் ௮.து சானாகின் பேன்.
சோகம்: ஸ:-அது. அஹம நான்.
சோ இடம்-கலைஞானம். அறுபத்து
நான்குள் ஒன்று. அது லெளதிக
வைதிக கன்மங்களுக்கு உபயோ
கமாதிய. துடி. இலவம. முதவிய
காலவிசேடங்களை
இதறகிது
வென் றறுதியிட்ட
விதிப்பது.

ஜ்யோ.தி.ஒளியுள்ளவை. அவை
இரகங்கள் நட்சத்திரங்கள். ஷம்.
விகுதி, 4(2).
சோத்திரம்- ஞானேர்திரியங்களுள்
ஒன்று, அது.
கேட்டத்கருவி.
ஸ்ரு -கேட்டல்,

தர-கருவிப்பொ

ருள் விகுதி,
.
சோத்இரம் தொழி ல்

1 (3).

முறை,

சோபான முறை-படி முறை,
செளத்திராந்திகா . -. நரல்வகைப்
பெளச்தருள் ஒருவர். இவர் சூத்

இரத்தின் முடிவுவரைக்கும். வினா
வியபடியாற்
செளத்திராக்இகர்
எனப்பட்டார்.இதுசூததிராக்தம்
என்பதினின்று லந்த. த.க்.இதம்.
துப அதவிட
வப
செளத்திராம்திகர்முதக்தி-.50 (2).
,ஞானகந்கம்-99 (2.0): .
் ஞானகாண்டம் - ஞான ததைக்கூறும்
பாகம்.

ஞானகுரு-0 (2), 49 (1), 08 (2),
.98 (5),.100 (1.
நோனக்கண் ன் அருட்கீண், துவ”

ஞான தக்கை, 68 (2).
ஞானத்தால் வரும்பயன், 71-89.
ஞானத்திர்கிரியை, 88 (8), 91.

ஞான
த்இந்சரியை, 83 (8),06...
ஞானத்தில்ஞானம், 83 (8), 99-95.
ஞான த்தில்யோகம், 88 (8), 96.
ஞான க்இினியல்பு, 69-70.

ஞானக்துன் வகை, 88.
ஞான நிட்டை- உண்மைஞானம கா
டன்சனுள் ஒன்று. அத, கேட்செ
சிர்கிகச்துக் துணிந்த பொருளு
டன் பிரிவின்றி உறுதியாகநிற்
றல், 83, 84 (4).

ஞானம்-- இருவருள், இவசத்தி,

74;

அறிவு,
42(4): ஞா-அறிகல்.ஈம்.
விகுதி,

அபாஞானம்;

10 (3). .

கேட்டல்ஞானம், 83 (3).
சிர இத்தல் ஞானம், 83 (4).
சுத்தஞானம, 73 (3).
. ஜசோயத்தைத்தரிசிப்பிக்கும், 7௦.
கெளிகல்சூனம், 83 (5).
பசுஞானம், 68 (1), 84 (2).

பதிஞானம், 08 (1), 84 (3).
பரஞானம், 10 (அ.
பாசஞானம், 68 (1), 84 (1).

mc

- ஒருமுறை, 06 (ல...
ஞானயாகமஃ10 (1),

ஞான இ-8 (1 13;
ஞானாவாணீயம் - ஆருகதமதத்திற்
சொல்லப்பட்ட
திக்குணங்கள்
எட்டணள் ஒன்று. அது ஞானத்
_தைமறைப்பது, ஞான ம-அறிவு.

வவவைககைகையைை
வை
த
[2]
த

அணியம்

. உபசர்க்கம்,

- மறைப்பது,

ஆ -

வறு. மறைத்தல், 50

(3) 99 (3),

ஞானம்.
ஞானலாய்மை-ஞான த்திலுண்மை
ஞானசத்தி. விவ
ஈத,
ஞான த்தினியல்பு, 51 (4),08-70
2 (4), 14 (1), 74.
கானாசாமியருபகதேசம், 83 (2). .:
ஞான தரிசனம் - அருள் அரிதில், , ஞானேந்திரியம் - சத்தாதி விடயங்
பழ அர்கம்
களைக் நிரகக்கும் இம்திறியங்கள்.
ஞான "த த்தில்.
அன்மதரிசன
அனை சோத்திரம் முதலியன,
மும்தத்துவசுக் தியும்ரசிழ்தல், 72.
கானம்-இச் இரியம். 26, 44(2).
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ன் ந்ரியாகல் ட தாறில்; 1தத்துவங்கள் ஒடுல்கும்முறை, 29 (
(9)
குத் அ இக. ள்
தோன்றும் முறை
44. (3).
ஞானேக் திரியங்களுக்கு விடயங்கள்
- 26-27.
|
|
|

தத்துவஞானம-கத்துவங்களை

44 அ.
ஞானேக் இரியங்க ள்

தொலிற்படும் |

முறை, 44 (3).
ஞேயக்தழுக்கல். 71, 84. 93.
ஜயல
30 ற்றிய ஆசங்கை. 14.
ஞோயந்கோன்றல், 73, 75.
ஞேயம் - அறியப்படும் பொருள்,
சிவம், 71, 93 (3). ஞா-அறிதல்.
தீகவு-தகுதி, நன்மை, 110.
தடத்தவிலக்கணம்- பொதுவியல்பு .

|

|
*

அறி

யம்ஞானம், லிபரீ கவையங்களா
கான் றி
உண்மையா ணைர்தல்,

மெய்யுணர்வு,
மடமை.

தத்துவம் - உண்

ஞானம்- உணர்வ.

தத்துவஞானி
எண
ட
பிரிக்தறிக்தோண், ௨ ண்மையறிக்
கோன்
தகுதுவப்படம்- தத்துவவக ளக கா
ட்டும்படம், 57-௦ பக்கம் (பார்).

இலக்கணம் தடம்-பக்கம், ஸ்தாஃ

| தத்து -மகா வாக்கியத் துள்
| ஒன்று, “அது நீயானாய்' ன்ட்
| அகன் பொருள்.

இருத்தல். 14 (4).

| கத்துவம்-பிரு, திவி: முதலிய

_ பிறிதோர் பொருளின் சார்பபற்றி
இலக்கியப்

பொருளிலிருக்கும்

பசுவின், 19 (7),52:(3).
பதியின், 14 (4).

பத்தாறு

-

மலத் தின்-கருவிகளோடு கூடிவிப
ரீத உணர்வைச் செய்யும் சகலத்
தினிகழும் இயல்பு. 52.
தீத்திகம்- வடமொழியிற் சொல்லப்
பட்ட
சொற்பாகு . பாகெளுள்
ஒன்று. அது பெயர்ப்பகுதியும
தத்திசவிகுஇயுங்
கூடிலர௬வது,
தீத்திகவிகுதிகள் அவ்வப் பகுதி
களுக்குரிய
பொருள்களுக்குச

படபட அமல் பலவகைப் பொரு
ள்களையும் அறிவிக்கும், (உ.ம்)
மாயேயம், சாத்துவிகம், இவற்
ள், மாயேயம்

என்பதிற் பகுதி

- மாயா என்பது. த்த்திக விகுதி
.ஏயம்என்பது. இவ்விகுதி சேக்
து மாயையின்
சம்பந்தமாகிய
பொருள்களை உணர்த்திற்று. தத்
துவ 4 இக--தாத்துவிகம்,

கக துவம், இம்

முப்

முப்பது

காறும் சரீராதிகள் போலாது
பிரளயபரியர்கம் அழியாது நிற்
லால்

தத்துவம்

எனப்பெய்ரா

யிற்று

உள்ளதன்

தன்மை

மை: துத்- அத, உள்ளது;

ணா

்வும்-

கண்மை,

தந்திரகலை- -ஆகிமம் (பாரி:
தமசு- ஆணவமலம்,

20 (7).

தமம்-அஞ்ஞானம், 95 (1): '
த்மோகுணம்- தா மசம்

கரம் - அதிகம

(பார) ்

என்பதை

அம் ஒரு விகுதி,

தரிசனாவாணிீயம்

-

உணாத்

ஆருக்ம மதத்

திற் ல்லி
நீக்குணங்
கள்எட்டனுள் ஒன்று, அதுகாட்
சியை

மை ப்பது.

தரிசனம் ட்

காட்டி. அவரணீயம்-மறைப்பது,
9912). 99 (3).

தரித்தல்--தாங்குதல், 93.

தத்துவங்களின் கொழில், 39-45,

கீருக்கம ல திருக்கசாத்திரம், நி
யாய

தத்துவங்களை ஒ௫ுக்குசுற்கு உபாயம்
இத்
னக
யிர் கூடி. அனமாப்

தலைப்படுதல்- கூடுதல்.

பிறந் இறக் துவினைப்பயனை. அனு
பவிக்குமவகை, 46,
.

நூல், 99 (4).
திவயாகம-தவவேள்வி, 10 (1).
தவம் - மனம் பொறிவழிப் போகர்

மல் நிற்றர்பொருட்டு -விரதங்க
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உண்டிசுருக்கலும்,

கோ

டைக்கண்வெய்யினிலைகிற்றலும்

மாரியிலும்
பணியிலும் நீர்நிலை
நிற்றலும் முதலிய செயல்களை
மேற்கொண்டு, அலற்றாலே தம்
முயிர்க்கு வரும் துன்பங்களைப்
பொறுத்துப் பிறவுயிர்களே ஓம
புதல். தப்--வாட்டுமல்.

பகரம

வகர”

மாயிறறு.
தளரச் இடுதல். 85 ((3
தற்பதம் -அது

என்னும் பொருளை

உணர்க

அம

சொல்.

சிவம்,

பதம-சொல்.

கத் -

அ ௮,

|

தற்பரம் - ஆன் மாவுக்கு அதிகமா
திய சிவம். ட
வ
பரம்மேலாயது, 80 (
தற்புருடம் ? க்ஸ் மூர்த்தியின்
ஐந்து முகங்களுள் ஒன் று. அது,
கன்மசாதாக்கியம என்னும தத
துவமும

ஈசானம்
8

என்னுமமாத்

தியும பொருர்தின
து.
தற்போதம் - அன்மபோதம,

யான

எனது என்னும் முனைப்பு. கன அன்மா, போதம்-அறிவு,

தற்போதம் ஓழிக்கற்குஉபாயம்,82.
தனஞ்சயன் - தசலாயுக்களுளொ

ன்று, இது உடம்பைவிட்டெபிரா
ணன் போனபின்னும் தான் உடம் |
|
பைப் பிரியா துகின று லிங்குவித்
தும் விரிவித்தும் புழுப்பித் தும்
பழுதுசெய்து மூன்றாகாட் கபா
லத்தைப்பிளக் அபோம். இதனாற்

சரீரத்துக்குக் காயமுண்டாகும்,

60 (5).

தனு-உடமபு. த5-விரிதல். உ-விகுதி

ப
சன்பொருட்டனுமானம் - தானாக
விடயங்களை
அனுமித் அணரும்
உணர்வு.
தன்மாத்திரை - சத்தம் பரிசம் உரு
தம்தம்
வம். இரதம்
என்பன.

இவை ஐம் தும முறையே சத்தம்
முதலிய குணங்களில் ஒவ்வொ

ன்றை ஏற்றமாகப் பொரும்தியி
ருக்கும், மரத் தின்வடிவெல்லாம்
சத்திரூபமாக வித்திலடங்கியிரு
ப்பது கொல், அக்குணங்களெல்
லாம் சத்நிரூபமரக வெளியிலே
தெரியாது அதன தனளவில் அட
ஙிடியிருப்பசால், தன்மாத்திரை
எனப்பட்டது.
தச் மாத்திரை
தன்மாத்திரை, தத்-அது. மாத
'தஇிரை-அளவு.
கன்வயத்தனாகல்
- பரமசிவனது
எண்குணங்களுள் ஒன்று. அது
சுதர்இரத்துவம், வயம்-வசம்,
தீன்வயம் - பிறதுணே வேண்டாது
கானாகஎல்லாஞ்செய்யுக்
தலைமை.
தன்வேகனைக்காட்சி-அராகம் முத

லிய ஐந்து வித்தியா தத் துவங்க
ளாலுஞ செலுத்தப்படும் இன்ப
கீதுன்பங்களை அறியம் ஞான
சத. சகானாதிய ஆன்மா சுகதுகி
கமாதிய வேதனையில் அழுந்துத
லால் சன் வேசனைக்காட்சி என
பருப்பு!
தன்ணியல்பு-சிறப்பிலக்கணம், 7(2)
தாடலை-ஈறும் முதலும் விகாரப்பட்
டுப் புணர்ர்து ஒருசொற்போல
மிற்குமஇருசொற்றொடர். காள்

-தலை--தாடலை.
இருசொற்
கூடி ஒன்றுபோல , நிற்றலால்,
இருபொருள்
கலந்து
ஒன்று
போல நிற்றற்கு உலமையாக
இத
னொக்கொள்வர்.
தாதமாரக்கம் - அடிமை மார்க்கமா
இய சரியை நெறி தாதன் -அடிய
னை. மார்க்கம்-வழி.
தாததுவிகம்-தத் துவசம்பக்தங்கள்.
அவை
உடம்புமுதலியன. தத்
அவ
இக, 18 (2).
தாபத்திரயம் - தூக்கம்
மூன்று.
அளை ஆ௫சைவிகம், ஆத்தியாண்
மிகம், அதிபெள திகம் என்பன.
தாபம் - துக்கம்.
திரயம் -

மூன்று,
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தாபம்--துக்கம், சுற்றத்தைவிட்டுப் | காஃகாப்பலர்.
இப்பியம்- இவ்வியம், செய்விகமா
பிரிந்தகற்கும் பிரிவக ற்கும் ஆற்
னது. திவ்-மேன்மை, ஒளி, யமாமை. சுப்-லவெம்மை, 50 (12).
தாமசம்,

தாமக்ம-முூலகைக

தாமத்குணம,

2௭௧).

42 (1)

தாமதகுணக்தின் தொழில், 42 (3).
தாமதகுணவிருத் திகள், 42 (1).
காரகம்-ஆதாரம், 92 (9); சரீ ரரூப
மாய்நின்று அன்மாவைத் தரிக்
திருக்கும்! கன்மம.

கரு தரிக்க ல்.

அகம-ஒருவலிகு
தி.
காரணை-

அட்டயோகக் தொன்று,

இக

- விகுதி, 7

(2), 99 (4).
தாலபிசநியாயம், 95 (1),
தாலம-பனை.
தல்-கிற்றல்.

ஆல-

விகுதி.

44 (4).

தான்பணிநீத்தல் - தன க்கொருசெ
யலுண்டென்பதை
நீக்குதல்,
எல்லாஞ்
சிவன். செயலெனக்

கொள்ளுதல்.71,78,18(4),00(2.

இக்குபாலகர்-அட்டஇசைக்காவலா்.
அவா, இந்திரன் அக்னி இய
மன் நிருதி வருண
ரன

ஈசானன்

29

இயானயாகம,

10 (1).

இரவியம்-பொருள்.
ர்

கல், வருதல்,
ABV

அடை

02.

யம்-விகு
இ,

சிரியக்காண்டல்-விபர்

00

தக்காட்டு.

வாயு குபே

என்பவர்,

இருஷ்டஜ ன் மம்-காணப்பட்டசன்

0.ஓ ௬௨௨-௧

பார்த்தல்.

ஜு

பால

ம உருஸ்-

ஜன் - பிறத்தல்,

10-

விகுதி. 25 (7.
கிருஷ்டஜன்மோபபோக்கிய

மம்-கரணப்பதிற

கன

சன்மத்தில்

அனுபலிக்கப்பெ

கன்மம்,

உருப்ட - காணப்பட்ட.

ஜன

ஜந-பிறப்பு. உபபோக் இயம-அனு
பலிக்கப்பவெ து. உப - பட்,

ஸெொமஃ௰

(போக்கிய)- அனுப

வ்க்கப்படிவது..

விகுதி. 35 (1).
தானம்--கன்மேக் திரியக்களு ளொ
ன்மான
பரணியின்
தொழில்,
அதுகொடை. கா-கொடை. நமதொழிற்பெயர்

தியானம்-அட்டயோகத் கொன்று.
அது, மூர்த்தியின் சொரூபத்தை
மனத்தாற் பாவித்துச
இந்தித்
கல். திமை--சந்இத்தல், 66 (1).

இரிவு- விபர ஸ் வுணா ய், வேறுபா டு.

அது, மனத்தை அகத்து லா தா
னத்தில் நிறுத்துதல்,
தாரதம்மியம்--உ யர்வு காழ்வு. இது
காரகமம் என்னும் இருமொழியி
னின்றும் வர்க கக்திரும். தரமஉயர்ந்தது. தழும-தாழர்கது ட்ப
விகுதி. 00 (3).
தார்ககிகா-தருக்கநூற் கொள்கை
யுடையோர், துர்க்கம் வல்லவர்,
தருக்க
சம்பந்த முடையோர்,
தீர்க்க-ஆராய்வு.

விகு தம

குண

உடைமை
களுள் ஒன்று. தமஸ்
யால் தாமசம்
எனமக ஈத்திகமா
மிற்று,தமஸ்-கருமிறம். ச-லிகுதி

ஸபாஜ்

(பு&)-

அனுபவித்தல், 28 (2,
திருப்தி - ம்ம்
எண்
குணங்க ரூளொன் று, அது,வரம்
பிலின்

பமுடைமை,

தருப்- நிறை

வு. இி-ஒருவிகு
தி.
திருமுகம், 19 (4).

திருமுடி, 73 (4).
திருவடி, 73 (4).

இிரோதானசத்தி,
இரோதாமி,
திரோத்சத்தி, திரோதாயி௫த் இமறைக்குளு

சகதி,

20(8),

2 (அட

௦2 (1). 48 (5).
திரோதானசக்தி ஆண லமலதக்மசை
ப்பரிபாகப் படுக தும வசை, 20
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௮.

மேலுள்ள இடம், வின்ப ஒர
தம், துவாதசம் - பன்னிரண்டு,

திரோதான ம்-மரைப்பு. கீறு-குறு
க்கு, இடை. சா. (மா)- பற்றல்.

த்வா (ஒவா)-இரண்டு, த*(ஓப௰)-

20 (8).
திவவியம -தெய்வக்கசன்மை,
(சிவ்). ஒளி,

மேண்மை.

விகுதி.
தக்கை

இவ்
மம்

|

கூஷா-கெடுத்தல், 8

(4-11). 9, 49 (3), 68 (2):
தீக்கை, சகலர் பிரளயாகலர் விஞ்

ஞானாகலருக்குச்செய்யுமமுறை,
68 (2).

அறியப்பதெலாலே,

தூலித்து

எனப்பட்டது. 1:3 (3).
தூலபஞ்சாக்கரம், 90 (3).

தூலபூதம்-பிருதிவி

னஞ

27

முதலிய ஐம்
8.3):

அபிமா

செய்தற்கிடமாய்ப்,

திவி அப்பு தேயு வாயு

பிரு

ஆகாயம்

என்னும்

பஞ்ச பூதங்களுய்கூடிப்
பரிணமிக்க உருவுடமபு
தாலாருர்ததிரியாயம்- பெரிதான
ஒரு ஈக்ூஷத் கிரத்சை மூன்னாக்
காட்டி, அது
வாயிலாகச சிறி
கான அரும்ததியைக் காட்டுதல்
போலக்
கொள்ளப்படும் ஒரு

அஷ்டி-42 (4).
காரணக்

' தூக்குச் துணையாய், அது காரி
யப்படுமளவும் உடணிகழ்வது
'துண்டம்- மூக்கு, 44.

துறியக்கிலே தொழிற்பறெ கருவி

ட நெறி.

கள், 60 (3).

துரியம் -கான்காம் அவக்கை,
61 (4), 18

னைறு.

தூலமாதிய
துணையால்

முகலியலைகளினாலே

திலிரதர பக்குவம், 48(5), 4911).
தீவிரம உறைப்பு, கூர்மை,
துடி-ரொடிப்பொழு
௮.

(5).

துரியாதீதம் - ஐந்தாம். அவத்தை,
52. (2), 60 (1.2):
அரியா£ தம,மின்மல-01(4), 84(4).

அல்கு அவ

மான்

தூலம்-பெரியஅ. ஸ்தூல-பெரிய,
ஸ்கால்-பெருததல்.
| தாலவுடம்பு-சாதி, குலம், பிறப்பு

இிவிரதரம்-அதிகழிவிரம்,

துரியம், நின்மல,

குணங்க

பிறபொருள்களின்

பெரும்பூகம்.

தீவகம்-பார்வை மிருகம், 8 (3).

முதற

எண்

குரூப் | அாலசித்து- ஆன்மா.

மந்திரோபதேசம்,

கேசம்,
பாசம்தைக் கெடுத்து
மோக்ஷக்தைக் கொடுத்தல், த- |

துணைகீகாரணம்-

டப

அத, விசுத்தகேகமுடைமை,

கல்ப்

கொடுத்தல்.

அயவுடம்பினனாதல் _- பரமசிவனு

பதிரியம், உடம்பு,

தோல், தீவச-தோல். 44 (2 ட்
- துலமபதம் -வெதார்கக்திற் சொல்
லப்பட்ட
'“தத்துவமகி''..
என்

பட்சி

தெய்விகம், தைலிகம்-தெய்வத்கா
லாயது, ே தவசம்பந்கமுடைய
து,
கேவ. இகம்-கைவலிகம், தில
பிரகாசிக்கல்.
கெளிதல்--உண்மைஞானம்
நான்
கனுள் ஒன்று, அது, கேட்டபின்
ஆராய்ந்து இதுவே கொள்ளத்.
பாலதென்று

நிச்சயித்தல்,

83

டாம் பதம், அது :“அலவும்'' என்
பது. தீவம்-நீ. பதம்-சொல்,

(5).
|
கெளியக்காண்டல்- நிசசயக் 5௭.
தேகாண்மவாஇகள் - உலோகாய
தரில் ஒருசாரார்.

அவாதசார்தம்- பிரமரர்திரத்திலி'
ருந்து பனனிரண்டங்குல
த்தின்

தேயு ஃ ஒளியுடைய. 'அக்கினி.
தேஜஸ்-ஓளி. உ-விகுஇ.

- -னும் மகாலாக்கியத்துள்ள இரண்

%

919

அரும்பதவிஷய அகராதி.
. அதன்குணமுர்.. தொழிலும், 45
4)
ப்ஃடு
ஒர்த் ததக ண.
டல
று, அத, கொட்டாவியைசசெய்
விப்பஅ. 60 (5).

நாபி-கொப்பூழ், 48 (1).
நாயோட்டுமர்திரம், 90 (3).
நிகண்டவா திகள் - சமணரில்
சாரார்.
உடை.

நி-இன்மை,

ஒரு
கண்டம்-

50 (3).

கைசதம-சாத்துவிக சம்பம்தமுடை
நிகண்டு-வேதாங்கம் ஆறனுள் ஒன
று, அத, சொற்பொருள் அறி
யது, அக்கினிசம்பந்தமுடைய
து.
தேஜஸ்சம்பர்தமுடையது கைச |
விப்பது, 4 (2).
தம் எனத்தத்திதமாயித்று, தேஜ
நிகழ்காலப்பலம், 40. (2).
' நிக்திரகம்- தண்டனை, நாசம்,
ஸ்-ஒளி. 26 (7).
| நிஃகளசகளம்- அருவுருவம்,
கைசதவகங்காரம், 26 (7).
கைரியம்-உறுதியானநிலை, மனம் ' நிஷ்களசகளவலடிலம், 14 (1, 4).
வேறுபடாமை. திரம் என்பதிலி | நிஷ்களம்- அருவம், நிஸ்--இன்மை.
களம்-௨ ருவம், அவயவம்,
ருந்து வந்த தத்இதம். தபுத்தி.
தொக்கு - ஞானேச்திரியம் ஐந்த
கிஷ்களலமழலம, 14 (1. 4).
நிட்டை-௨உ ண்மைஞானம்
நான்க
னுள் ஒன்று. ௮து, தோல். துவ
க்கு என்பது தொக்கு என்றா
னுள் ஒன்று, அது, கேட்செ இந்
_மித்று, தீவச-மூடுதல்.
தித்துத் துணிர்த பொருளுடன்
பிரிவின்றி உறுதியாக நிறறல்.
அதனதகதொழில், 44 (3).
தொன் றுதொட்டு வருதல் - மூன்
நி-நிசசயம், ஸ்தா - நிற்றல், 88
ரறொடகம்கி வருதல். தொன்று(12:
உபாய நிட்டை, 85.
' பழமை.
ஞானகிட்டை, 84...
நடராசர்,1,
நித்தவியாபகம், 34 (0).
நிமித்தகா ரண பரிணாமவாதசைவர்ஈயன தீக்கை, 8 (4).
நிமித்தகா
ரண 2 துக்குப்பரிணாமங்
ஈயனம-கண். நீ-ஈடத்துதல், நமசத்த
தத
தரர் வ 1 (2.
கருவிப்பொருள் விகுதி,
ஈவை-குற்றம், 12.
021
நரகன்-தசலாயுக்களிலொன்
று. அது
நிமிச்சகாரணம் - க
. இருமல் தும்மல்களை உண்டாக
ணம், கருத்தா.
குது.
சியஇிதத்அவத்இன் தொழில், 40
நாசோற்பத் தி-அழிதல் தோன்றல்
கி
ர பழம் தத்துவம்
கரச
உற்பத்தி, 28:
நாதம்சுத, கமாயாதத்துவம்
ஐநத
ஏழனுள் ஒன்று, நியமனஞ்செய்
னுள் ஒன்று. அது வேகச் தனம்,
தலின் நியதி . எனப்பட்டது,
14,21 (4), 87 (3); குக்குமைவா
£96 (3).
த்து: 57(4).சாச-தசை.கத்-அசை
நியமம். - அட்டாங்கயோகத் தொ
தல், ஒசையுண்டாதல்.
ன்று, அது, தவம், சந்தோஷம்,
சேலபத்தி கானம், அசுவரபூசை,
நாத்திகர்-கடவுளுஞ் சுவர்க்க நர
கங்களும் மறுபிறப்பும் இல்லை
ஞானசாத்திரத்தைக் கேட்டல்,
என்பவர்.
ஈஃஆத்திகர்.
ந.
இலசசை, புத்தி, செபம், விரதம்
- இன்மை, ஆத்திகர் - உண்டென
. எனப் பத்துவிதம்.. நி - உபசாக்
பேர
கதி ம்.௮டக்குதல்..

சச்இதேவர், 5 (2).

(2,68 (4).

அரும்பத விஷயஅகராதி.
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நியாயவைசேடிகர் -நியாயம், வை
சேடிகம் என்னும் நூல்களை அநு
சரிப்போர். அர நூல்களைச் செய்
த கவுதமர், கணாதர் என்போர்,
க் (2), 59 (5).
நிரந்தாம்-வெளி, இடையீடில்லா
குது, நகிர-இன்மை, ' அந்தரம்இடைமீடு, 45,

எக
மிகமேலானஅ. நிர்அதிகம. அ இசயம்- மேன்மை.
நிரணிறை- அலங்காரம் முப்பத்
தைஈதுள் ஒன்று. அது, முன
முறையாச்சசொல்லப்பட்டபொ

ருள்கட்குச

சம்பந்த முள்ளவை

களைப் பின்முறையே சொல்லு
தல். நிரல்“ நிறை-நிரனிறை,

கிரல்-கேர், முறை,
பது. (உ-ம)
போலும்

நிறை-லைப்

பவளமும்

முத்தும்

இதமும் பல்லும், 45,

மிரரகாரம்-லவடிலின்மை, உருவின்
மை.

நிர எதிமமறை.

அகா ்ம்-

வடிவும். 99 (2.
நிராதாரம்-ஆதரரமில்லாக
து,
நிரரமயான் மா-பரமலென து எண்
குணங்களுள்

ஒன்று.

அது

இய

ற்கையுணர்வினனாதல், நிர-இன்
மை. ஆமயம-கோய், ஆ-உபசர்க
கம. மீ-வருத்துதல். அ-விகுஇ.
நிரீச்சாசாங்கியன்-கடவுள்

இல்லை

என்று சொல்லும் சாங்கிய நால்
செய்த கபிலமுணிவன். அக் நூலை
அநுசரிப்போன். நிர் - இன்மை.
ஈ௫சுரன்-கடவுள். சாஙநியனபகுத்தறிவோண்.
நிருத்தம் -

வேசாரங்கம்

ஆ

னுள்

ளே
ஒன்று, அது வேதத்தில்
ஒருஞ்் சொற்கணிலுள்ள கோன்
றல் லில் ஷிகாரங்களையும,
பகுதி விகுதி முதலியவைகளை
யும் காட்டிப் பொருள்கூறிப் பத
ஙிகளை முடிப்பது, நிர-நிச்சயம்,
உத்தம சொல்லப்பட்ட, 4 (2).
நிருவாண டக் கை

9 (2).

நிருவாணம்-மோட்சம், ஓய்வு.வதி

முற்றாக. வா - கெல்லி)! நம
விகுதி,
சிருவிகற்பம்- விக ற்பமின் மை, பெ
யர் சாஇகுணம் கன் மம் பொருள் :

என்னும் இவற்றாற் பகுத்தறித

லின்
றி,இஃதகொன்று தோன்றா
நின் றசெனப் பொருளுூண்மை
மாத்திரையே அறிதல், 388 (2.
33 (3)
நிருவிகாரி - விகாரமில்லாதவன்.
நிர்- இன்மை. விகாரம் - வேறு :
பாடு,

நிர நிச்சயம், கடைமுதவிய பொ
ருள்களைக் காட்டும் ஓர் அவ்வி
யயம்.
நிர்சசரம்-ஆருகதமதத்திற சொல்
லப்பட்ட எழுவகைப்
பதார்த்
தங்களுள்

ஒன்று.

அது

சுடுபா

ஹமையிர் இடத்தல், தலைமயிர்பறி
குழல் மூமலியதவம். நிர் ஜா.
ஜர-கெய்த்தல், வாட்தெல். ஜறுதேய்த்தல், வாட்தெல். 99 (3).

நிலைக்களம்-நிற்றற்குரிய இடம்.
நிலையிந்பமெல த்தை - மத்தியால
வத்தை, 61 (1).

நிவிர்த்தி -அன்மாச்களைப் பிரபஞ்
சப்பற்றுக்களினின் நும்நிவிர்த்தி
செய்யுஞ் சத்இ. 5-இன்மை. விர்
தீதி-வளர்கல். 2 (8).
கிவிர்த்திகலை
- பஞ்ச கலைகளுள்
ஒன்று. 9 (2), 41 (அ.
மிவிர்த்திகலையிலட்யஇிய தத அவம்
முதலியன, 41 (2)...
நிண்மலசாக்இரம், 01 (4), 72 (2).
நின் மலசுழுத்தி, 61 (4). 73 (2).
கின்மலசொப்பன்ம,ப! (4)./2 (4).
நின்மல துரியம, 61 (4). 78 (5).
நின்மல அரியா ததம, 01(4), 84(4).
ரின் மலன்-மலகன் மமில்லா தவன்,

சுந்தன். ரிர-இன்மை,மலம்-அழு
க்கு. 13, 14.
நுதலியபொருள் - கருதிய பொ

அரும்பதவிஷய

ருள், 4.

நகலுதல்-கருதல், சொல்லல்.

நூற்கருத்து, 99.

நூல்-(பார்) சாத்திரம். பஞ்சு நூல்
போல நிற்றலின் நூல் எனப்
பட்டத

செல்வின்னுனைக விலெமை, 25 (2).
நேயக்தழுந்தல், 71, 84, 93.
ரேயம்- அறியப்படும் பாருள், சிவ
ன். ஞோயம் நேயம் எனப்போலி
யாயிற்று. 71, 98 (3).
ரையாயிகம்-புறசசமயத்
தளொன்

ரூகயெதருக்கமதத்தினொருபிரிவு.

நியாயஇக -- நையாயிக,

99

(4. 0).
நையாயிகர் - நியாயம் வல்லவர்,
நியாய நூல் செய்தவர், 55 (4).
ரொய்மமை, 42 (1).
ரோக்கு-கண், 44.
பகல்விளக்குவமை, 82 (2).
பக்குவவிசேடம்-9ி
றக் தபக்குவம,
பக்குவம-பருவம், முரச. பசபாகமாதல். வ-விகுதி.
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அகராதி.

ப்பட்டான். பஞ்ச-ஐர்
து, கஞ்சு
கம-சட்டை. 41 (1).
பஞ்சகந்தம் - உருவம், வேதனை,
குறிப்பு, பாவனை, விஞ்ஞானம்
என்னும் ஐட்தன் சமூகம், பஞ்சஐந் து. கந்தம்-சமூகம், கூட்டம்,

021 பபற.
பஞ்சகிருத்தியஞ் சிவன் செய்தற்
குக் காரணம், 18.

பஞ்சக்திலேசமஐந்து துக்கங்கள்
அவை, அவீசசை, அகங்காரம்,
அவா, ஆசை, கோபம் என்பன.
பஞ்ச௪ச- ஜர்து. இலேசம்- துயர்,
க்லேஸ-துன்பம், கலிய - ஒருக்
தல்.

பஞ்சசுத்
தி, 97 (2-0).
பஞ்சபூதங்களின்

குணமுச்

சொ

ழிலும், 45 (4).
பஞ்சபூதங்கள், 27 (3).

பஞ்சாக்கரம், 90-92.
அதிகுக்கும,

90

(3).

ஓதும்முறை, 90 (5), 92 (1).

பக்குவர்-மந்ததர
ம், மந்தம், தீவிரம

ஓதுவதால் வரும்பயன். 92 (1),
காரண, 90 (3), 92 (1).

தீவிரதரம் (பார்) 48 (5),49 (1).
பசாசம்--இரும்பு,
பசு -- பாசத்தாற் பந்திக்கப்பட்ட

கேட்ட றகுரியவர், 91.
சூக்கும, 90 (3).
தால, 90 (3).

அன்மா.

பச

உபச,

பச.கட்

டல்,பந்திதகல். உ-விகுதி,19(1).

பசுஞான த்தால் இவனை அறியவிய
லாது, 9௨ (1. 4).
ரன
பிரமம் என்னும்
ரனம், பசு-அன்மா,. ஞானம்அறிவு, 68( 1), 84 (அ.
ர
பனின்மன்மை. துவ
ம் -தன்மை.

பசுவர்க்கம்- விஞ்ஞானாகலர், பிர
ளயாகலா, சகலாஎனனும் உயிர
வருக்கம். வருக்கம்-வகுப்பு, 19.
பசுவிலக்கணம்,

19.

பஞ்சகஞ்சுகன- புருடன். கலைமுத
லிய ஐந்தையஞ் சட்டையாகக்

கசொள்ளலிற் பஞ்சகஞ்சுசன்என

பொருள்,

91,

மகாகாரண,.
மகாமனு,
மகிமை,

90 (3), 92 (1).

90 (3), 92 (1).
09:

மூக்இபஞ்சாக்கரம், 90 (3).
வகை, 90 (3).
பஞ்சாசத- ஐம்பது, 42 (4),
படர்தல்-செறிதல், 28, 32; செல்
லுதல், 31.
படிகவுவமை, 59 (6), 69 (1. 2).
பட்டாசாரியம்-மீமாஞ்ச
மதத்தி

னொருபிரிவு. பட்டன் என்னும்
ஆசாரியன் செய்சதனாற் பட்டா
சாரியம் எனப்பட்டது, 99 (5).
பகஞ்சலிமுனிலர்- யோக நூல் செ
ய்சமூனிவர், 99 (8).

அரும்பத விஷய அகராதி.
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"மீம்,|.ப சுதந்த

பதமுத்தி-- சாலோகம்,
சாரூபம் என்பன.
பதம-மொழி,

சொல்,

சாமீபம்,

9 (2),
21

பதி-பா-காத்த்ல், தி-விகுதி, 13(1)

இலக்கணம், 13-18.
கார

ணம், 18.

கிர்விகாரி, 17
பதிஞானத்தால் சிவனை அறியலாம்
0 (4).
பதிஞானம்- திருவருள், 06 (1), 84
3) 10 (2)
தியின்செொருபரி! லை, 13 (2, 3).
பதியின் தடத்தநிலை, 14.
பதுமம், பதுமாசன ம-அட்டாம்க
யோக அசனத்துளொன்று., அது
இருதொடைமேலும்
இரண்டு
உள்ள ங்காலையும் மா றி கான்ற
வைத்திருத்தல், 94 (2).
பத்திரம். பத்திராசனம்- அட்டாங்க
யோகஅசனத்துளொன்று. அது,
பீசத்தின் டீம் வணியிடத்து
இருகாற பாட்டையும் வைத்து,
அவவிருபத த்தையும் இருகை
யால் இறுகப்பிடித்து
அசையா
திருத்தல், 94 (2).
பயப்பிக்தல்-பெறுவித்தல்,
பயனுவமை, 100 (5).
பயிலல்- நிகழ்கல, தழைக்கல், 6.
பயிறஜி-பழக்கம், வாசணை.
பமிற்றுதல்- பழ்க்குதல்,
12]

க்

பரமாணு.

பரம-- அணு

99 (2. ௦).

பரமாணுகாரணவாதம் - செளத்தி
ராந்திகமும் லைபாடிகமும்.
பமமார்த்தம - மிகமேலாகிய பொ
ருள், பம

தம்.
பரமான்மா
(4.0).

ர்அரித்த

யன் அ

-- be

bal:

99

பாமுத்திமேலானமுத்தி,

சாயுச
சியம், 49 (4), 53 (9).
கரவா
னது.
பெரியது,
கடந்தது, ப்றா- பரிபூரணமாயி
ருத்தல் எங்கும்நிறைந்திருத்தல்.

பரவாடகசுவரி-எழுவகைச

சவெபே

தங்கருக்குமுள்ள . எழுவகை
சத்திகளுள் ஒன்று, 2 (8).

பரவிக் த-கிரியாசத்தி, 87 (3.
பாவுடம்பு - காரணசரீரம் கஞ்சுக
சரீரம் குணசரீரம்

என்பன,

85

(2), 37 (4).
பராசத்தி,

1 (1), a (1), ம்ம் (1).

பமாசரமுனிவர், 6 (3):

பரிகரித்தல்-மறுக்தல்,
நீக்குதல்,
முற்றாய்க்களை தல். பரி-Ws
உபசாக்

௫

பரஞானம், 10 (3).
பாஞ்சோ திமுனிவர், 5 (5).
பழத

அவித்தல்,

ம் ப்
பரமசிவன் --பரம- லா
(பார்)
சிவன், பதி,
பரமாணு மிகநுண்மையானவண,

என்னும் பொருள்படும்

பரகாயம் பிறனுடைய
ர மம்,
௦0 (9).
பாசரீ ரம்-காரணசர்
ரம, கஞ்சுக௪
டரீரம், குணசரீரம் என்னும் மூவ
கைச சரீரம், 37(4), 32(2).

தந்

பரசாதம்-ஞானச த்தி, 7 (3).

ட

ஐந்தொழில் செய்ப உரிமை,17.'

பரடுகரடு,

பர-பிறர்,
இர-உபாயம், ழி; 18 (3).

பரநி்கை- பிறரைத்

(7); ஈரம், 45.
உண்மை, 16.
ஐந்தொழில் பணத் த

|

கணுக்கால்,

இம் - பிறர்வயமுடைமை,

கம். மிர3-ஏடுத்தல்,

மீக்குதல்.

பரிக்கிரகசத்தி- தொழிற்குக் கார
ணமாய் நிற்கு
இரியாசத்தி,
அத
வேண்டுமிடத்து உபகார
மாவது, பரி-உபசருக்கம். மிரல்எடுத்தல்,

பரிசடிக்கை, 8 (5).
பரிசம் -

தீண்டுதல்,

தொடுதலை
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அரும்ப தவிஷய. அகராதி.
றியி றநிவ, ஊறு.
பரிசித்தல் சவ்வு தித் ஸ்பாஸ்கொடுதல்.

பாசஞான ம்-பாசம் வாயிலாக ஆண்
மாவின் கண்
நிகழும்
ஞானம்,

பரிணமிக்சல்-- ஒன்று பிறிதொன்
ராதல். பரி-உபசர்க்கம். ஈம்-வளை
தல்.

பாசக்யம்- பாசத் ழைக்குறைத ல்.

பரிணாமம்

பாசறீக்கம், 78 (1.5).
பாசம்-மலபர்தம். கட்டு,

--

இயர்கையிணின்
துக்

திரிதல்.
பரிணாமவா

மம் - மாயை

என்பது

ஒன் றில்லை, பிரமமே உலகமாகத்
கோன்றும்

என்னும்

மதம்.

பரிமைவாதி,
54 (4), 58 (1).
05:(2).
பரிபாகமடைகல்--பக்குவமடை கல்
பரிபாக காலம், 20 (3).
பரிபாகம் - உத்தமமான

பக்குவம்.

பரி-முர்றாக. பாகம் - பக்குவம்.
பச - சமைத்தல், பாக ம்பண்ணு
கல்.

1

பரியாயம்- ஓதி கபொருளுடையன்.
பரி- திரும்ப. அய-வரு தல்.

பரை-சுக்கஞானம், 173

, 08 Cs 75 94%
பரசம்க்கம்,
குறைவு,

a4 (1,

பாசம்- மலம், க்ஷ்யம்-

க்ஷி குறைத்த ல், 78 (1).

பச் db

தல், அ-விகுஇி. 20 (1);

ட்டு

2 ௦

மலம், 20 (7).
பாசவிலக்கணாம். 20-39.
பாசுபகம் - அகப்புறச்சமயம்

ல

அற

வள் ஒன்று. பசுபஇயாதிய சவ
னைக் கடவுளாகவடையது எனப்
பெபொருள்பகிம்.
பாஞ்சுரா, த்தம் ப உச்சுமயம் ஆத
னுள்ஒன்று. பஞ்சராத் திரம் என்
பதிணின் று னக்கு தத்தம், 99
(9,.
பாஞ்சராக் திமி- விட்டுணுவே முத்
கொழி க்கு

கருக்தா

எனக்

(3). பரா

கூறும் பாஞ்சா திர நூலை அநு

என்பது தீமிழிற பரை என்பதா
பரஎன் பதின் பெண்பால்,
பரம் (பார்க்க).

சரிப்போன், அர்தூல் ஐந்து இர
விற் i
நக
ப பா
ஞ௫ராத்திரம் எனப் . பெயரா
யிற்று, 1 (2, 14).,11 1.
பாடாணம் - கல், வஸ்துச்சளைப்
பொடியாக்கலாற
பாஷாணம்
எனப்பட்டது. பிஷ் பொடியாக்
கல்,
பாடாணவாதம்- அகசசமயம் ஆ ற

யிற்று,

பலப்பிரமகணி -

வாமை

முதலிய

அட்டசத்இகளுள் ஓன்று, அது,
பலப்பிரமதனர் என்னும். ஈசுவா
ருடைய எத. 2 (8).
பலவிகரணீ-வாமை

முதலியஅட்ட

சத்திகளுள் ஒன்ற. அது பல
விகரணருடையசத்தி, விகாணம்விசேடமாகச செய்தல், 2 (8.

பற்றுக்கோடு- -கொளுகொம்பு, பற
று-அதாரம், கேரடு-கொம்பு.

பனைவிகைமாபு, 35 (1).
பன்னகவுவமை, 46 (5).
பாகமடைதல் - பக்குவமடைதல்,
19 (6).

பாங்கு-அழகு, சகைமை,

20 (8).

உரிமை,

பாசஞான ததாற் சிவனை அறியவிய
லா அ, 55 (4...

னுள் ஒன்று, 99 (16).

பாடாணவாகு,

1 (2), 88 (2).

பாடாணவாதிமுத்தி,

50 (10).

பாணி. கன்மேச் திரியம் ஒர் நிலோ
ன்று, கை, 97. பண்-கொடுக்கல்
வாங்கல் செய்தல்,
பாணிதொழிற்படும் முறை, 44(4).
ப

பாதம்- கன்மேந்திரியம்

ஜர் நிலோ

ன்று, கால், பஓ-போதல், 21.
பாதம்தொழிற்பமெமுறை, 44 (4).
பாயு-கன் மேர்இரியம் ஐக்திலோன்
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த்தை

அகராதி.

வங்கள் முதலியன, 41(2).
யுவிகுதி.
' பிரதிட்டை- சத்திவடிலாதிய பஞ்ச
A
கலைகளுளொன்று;
அது,
பிர
பாயுதொழிற்படும்முறை, 44 (4).
பஞ்சப்
பற்றுக்களினின்னும்
பாரிசேடம்-ஒழிபு, மிஞ்சிய
து. பரிநிவிர்த்தி
செய்யப்பெற்ற ஆன
உபசர்க்கம். சேடம்-எஞ்சியது,
மாக்கள், வாசனைபம்றி.
மீளப்
பாவகம்-பாவம், குணம், 42: பரவு
பிரபஞ்சத்தை ரோக்காத. வண்
முதலியவற்றோடு
ணை. மனம்
ணம் பிரதிட்டை செய்தலாற்பிர
கூடிநின்று பாலிப்ப
து, 80,
இட்டாகலை எனப்படும், பிரதிபாவம் - குணம். பூ 1 தோண்றல்.
நேரே. ஸதா-நிற்றல். 2 (9).
42 (4).
6
பிரதிட்டைசெய்கல் - நிலைபெறும்
பாவம்போம்வழி, 31.
த்ல்.
பாவனை -வாகனை, அனுபவச்தால்
பிர பரம் ல் பிர திரூபம், சமலடி
ரேசன்
றி நினைவுக்குக் காரணமா
வம். பிரதி-எதிர், சமம், மிம்பம்யுள்ளது, 99 (4. 0):
நிழல், வடிவும்,
அடைதல்
பானனையாற
இவனை
பிரத்தியட்சம. ஃ எதிர . காண்டல்.
அரிது, 86.
பிரஇ-௭இர். அக்ஷம்.கண், இந்தி
பாலனாத
கும் - பாவனையைக்
கடக்
io
கீது, பானனா4-அழிதம. 86 (1).
பிரக் தயவு
னம் கம்
பாவுகல்-பரம்புதல், 5.
Sire,
பா ற்கரியர்முத தி, ௦0 (8).
பிரசிதியயம்- அறிவு. i ஓ - ன்
பாற்கரியவாதம்- ஏகான்மவாகக்தி
அய- -பெ றப்பவெது,
இ- பெறு
லொருபிரிவு, 99 (6. 0).
பிடக நூல்- பெளக்சமத சாத்திரம்
தல், அடைதல், 42 (4),
பிரத்தியாகாரம் - .அட்டயோகத்
இவை மூன நுவகையாகச சேர்க்
இ,குதம், பா-காத்தல,

சப்பட்டமையாற் பிடகம் எனப்
பட்டது. பிட்க-கூடை. பிட்-ஒரு
ஙகுசோத்கல்,

பிரகாசம்-ஞூானம், பிர-உபசர்க்கம்.
காய்-ஓளரி, 42 (1).
பிரகிரு இ. மூலகாரணம், 20 (6),41

(3): பார் மூலப்பிரஇருஇ.

தொன்று, அது, . மனதமழை

இந

திரியலிடயங்களிற் செல்லவொ
ட்டாது அடக்குதல்.பிரஇ-மா
ரக. அகாரம்
- எடுத்தல், அனுப
வித்தல், ஆ- மறு கலைப்பொருள்
“காட்டும் உபசர்க்கம். ஹாரம்-நீக
குதல்.

ஹ்று-ரீக்குதல்.

பிரக்ஞானம் பிரமம். மகாவாகஇயம்
(பார்),
பிரணவம்- வேதங்களின்
முதலிற்
சொல்லப்படும் ஒருமகாமக்இரம்
பிர-அதிகம். ஈவம்- து. இக்கப்படு
வது. ஈம-வணங்குகல், வளைதல்,

பிரபஞ்ச உற்பத்திக்கு

பிரணவசொருபம், 4 (1).

வா் செய்தமையாற் பிரபாகரம்
எனப்பட்டது, 99 (5).
பிரபாகாமுததி, 50 (4).
பிரமமீசம், 90 (3).

பிரஜ்ஞை-மெய்ஞ்ஞான

ம்,

பிர-உப

சர்க்கம். ஞாஃஅறிகல்,
பிரதிட்டாகலை-பஞ்சகலைக

ளெ

பிரதிட்டா கலையிலடங்கிய

தத்து

நிமித்தகார

ணன் வேண்டப்படும், 16 (1),
பிரபஞ்சம்-உலகம். பிர-உபசர்க்கம்.
பஞ்ச-விரிசல்.
பிரபாகரம்-மீமாஞ்சமதத்தின். ஒரு

பிரிவு. பிரபாகரர்என்னும்முனி

பிரமன், 17; வஉருஹ்மர்:ஸபைருஹ்-
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வளர்தல், பிறரைத்
இரா

௪ பபற

நான்.

பிரம --

அஹம்.

பிரயி.தி

து்குடுத்தல்,

பிரமாணத்தாலுணர்ந்த

மெய்யுணர்வு. பிர - உபசர்க்கம்.
மா-அளத்சல், அளச்தறிதல், இவிகுதி.
பிரமேயம்-பிரமாணத்தால் அளக
கப்பட்டது,

பிர

-

உபசர்கீகம்.

மேயம்- அளச்கப்பட்டது.
இய. மாஃ-அள.தீதல்.

மா.

பிரவாத்திக்கல்-முயர்சி செய்தல்.
43 (1).
பிரவாகம் நீரோட்டம், பிர - உப
சர்க்கம், வாஹம்- கொண்டு போ
வ. வஸ்-கொண்டுபோ
கஸ்,
பிரவலாகாநாது, 28 (3).
பிரவிருத்தன்
விர் அதுவின் காரியம்
களைத் தொடங்கெெவன் .
பிரவிருக்கர்-மகேசுவரர். 14 (1).

பிரவிருததி-கொழிற்படுகல்,
ற்சி, 26 (3): வளர்ச்சி,

முய
அதிகப்

படுகை, 43 (3).

பிரவிருத்திவிஞ்ஞானம் - சங்கற்ப
மாய் விரியும் ஞானம். 09 :2. 0),

பிரலிரக்கி-பிரவிருக்தி, பிர- மிக,
முன், வரும். வளர்தல், பெருகு

தல்.
பிரளயாகலர்-பிரளயத்திற்
ற்றவா.

கொன்று, அது பிராணவாயுவை

பிரளயம்-ஒடுக்கம்,

கலைய
அக

லர்-கலைந்ங்னெவர் (2), 22 (6).
இவருக்குரிய புவனங்கள், 8 (2).
இவருக்குபதேசிக்கும் முறை, 08

(2).

பிராகாமியம் - அட்டசித் திகளுள்
ஒன்று. 50 ((9). பிர, ஆ-உபசர்க்
கம். காமயம்.- ர
கம்-விரும்புதல்.

பிராதிருகம்-பிரஇருஇி

டாரம்்வெத,

சம்பர்தமா

னது. 99 (8).
பிராணலாயு-தசவாயுக்களுள்

று, 38 (6), 43 (1).
29

oor
வசி

துடன்

இது மந்திர

அடக்கலும

மின்றி அடக்கலும்
இரேோசக

என

இருவ

இவ்விருவகையும்

கைப்படும்.

கும,

ெபத்

ம திர செப

பூரக

கும்பகமாயிருக்

பிராண

ஆயாமம்,

மம்-தடுத்தல்,

ட்ட

அ - உபசர்க்க்ம,

யாம-தடுப்பது,

யம்

- குடுத்தல்,

பிராண: பிர-மூன்னாக என்னும்
பொருள்படும் உபசர்க்கம.
அரந்-

மூச்சுவிடுகல்.
பிராணான்மவாகம்

- உலோகாயத

மசத திலொருபிரிவு,
ணவாயுவே அன்மா
பிராணான்

அது, பிரா
என்பது,

மவா இ, பத 5]

பிரார்திரானம்- விபரீத வுணர்வு,
பக் - மயக்கம்,
ஞானமா
உணாவு,

பிராப் இ அட்ட சிக்கிகளூள்
ள் ஒன்று.
பிர4- ஆப் இ; பிர-மிக எனப்
பொருள்படும் உபசர்க்கம்.' ஆப்பெறுதல், அடைசல், இ-விகுஇ.
50 (9).
A

ட்

சுத திக்திரியை.

31 (2); பிராயஸ்-பெரும்பாலும்,
கூடியவளவு. சத்தம்- அதான்
அச செய்தல்,
பிராரத்தம் - மூவகைக் கணன்மங்க
ள்

ஒன்று,

பிர - உபசர்க்கம்.

ஆரத்தி - தொடக்கம், ஆ - உப
சாக்கம். ரப்- தொடங்கல், ஆரம்

பித்தல்' 98, (2. 6), 29, 90 ௫),

89, 98 (1).
பிருகற்பதி-தேவகுரு, உலோகாய
தநூல் செய்தவர், பிருகத்-தேவ
தை, மந்திரம், பதி - தலைவர்.
99 (1).
பிரு திவி -- மண் ் பஞ்சபூதங்களி
லொன்று,

ப்ர

(2) - விஸ்தாரம்

அரும்பதவிஷய அகராதி.

220
இ.விகுதி. 27 (4).

அசன்குணமுந்

தண்மை,

கொழிலும்,

45

(2. 4).

பிரோககாண்டம்-சிவததீதுவம்முத
லிய சுச்ததச்துவங்கள் ஐந்து,
இவை அசுத்த மாயாதத்துவங்க

ளைப் பிரேரகஞ்செய்தலா
ற்பிரே
ரக காண்டம் எனப்பட்டன. பி
போரகம்-ஏவுதல், காண்டம்- இரள்.

46 (1).
1
பிரேரகம் - ஏவுதல், பிரப சர்ப
அக-பிரோக, ஈர் - செலுத்தல்.
40 (1).
பிரேரித்தல்-எவுகல், காரியப்படுத்
தல், செலுத்தூதல்,

பிறர்பொருட்டனுமானம் - தான்
அறிந்ததனைப் பிறர் அறியும்படி

போதித்தலை

அறியும் அறிவு,

பிறவிபேதத்திற்குக்காரணம்,24(1)
பிறழ்தல்-வேரறுாதல், மாறுதல், 00.
பீசம்-லிக்து, லீச - இதறல். ௮.
விகுதி.
புடைநூல்-சார்புநூல். புடை ட கீ
கம்.
புண்ணியபாவங்களின் பயனை அன
பலிக்கும் வகை, 46 (7).
புண்ணியபாவங்கள்வரும் வழி,31
புச்தக்கடவுள், 99 (2).
புத்தகச் துவம்,20(7),ல.்
ட. (புக்)-

4]

(1).

புரி கட்டு, 41 (3).
புரியட்டக
ம். புரியட்டகாயம-குக

க

குமகேகம். புரி-சரீரம். அட்ட
கம்-எட்டின் கூட்டம், 46 (6).
புருடததது௮ம்-ஆனமா, 41 (1).
புருடன்-உடம்போடு கூடிய ஆன
மா. ர் உடம்பு. ப்ரு-காங்குதல்,

(1).

ப் ஒப்பிடல்,

60)

த்

புவனங்கள், 9 (2), 21, (5), 2 ்
41 (2).
ப, ௪ சயம்,
7 (2); 99 (4-9),
புறசசமு, தாயம், 00 (ணக
பு. ஈப்பு றசசமயம்,

7 (2), 00) (1 |

புமப்பூணை , 95.
புறப்பூகம், 45

(1).

புற்கலம- உடம்பு, சரீரம், 99 (3)
புனிதனாமம் - பஞ்சாக்கரம். புனி
தன் -சிவன், நாமம்-பெயர். 90-

92.
பூசை- லழிபாடு, பூச - வழிபடுதல்.
ஆ- விகுதி, 95.
பூகங்களின் குணம். 27(4),

45 (4).

பூக்களின் கொழில், 45.
பூதங்கள் தோன் றும்முறை, DESY

பூக்சாரவுடம்பு- -பஞ்சபூதங்களின்
யு
கு
ச
தேவசரீ ரம், 16 (2), 46(7):
பூகபரிணாமம்-பூகங்களின்

அறிதல்.

(2);

உ ரதி

திரிவு.
புக்திதத்துவத் தின் தொழில், 42(4 ).
பூதபரிணாமவுடம்பு - ஆனமாக்கள்
புச் திபூருவம்- அறியப்பட்டது. புத்
பூமியில் எடுக்குஞ் சரீரம். 16(2),
த-அறிவு.
பூர்வம் - முனனாகக்

கொண்டிள்ளஅ, 80 (3. 4).

புத்தியின் பாவங்கள், 42 (4).
புத்திரமாரக்கம் - புத்திரவுரிமைக்
குரியமார்க்கம், கிரியை நெறி.

பூ (ம6)- இருத்தல்,

தோன்று.

தல். த-விகு
தி.

அகப்பூதம், 45. (1).
சம்
அடைந்தி| குக்குமபூதம, 27. (2. 3).
அலபூதம, 27 (3).
ருக்கும் ௮விக்தை முதலியன.
(பெளஷ. 405). பும்ர்ஸ்4- தவம்
புறப்பூதம், 45 (1)
புமஸ்த்வம், பும்-புருடன். தவும்- பூகவுடம்பு-ஆன் மாக்கள் ரகத்தில்

பும்ஸ்ததுவமலம் -

'

46 (2)...

பூகம்-பிரு திவி முதலியபஞ்சபூதம்

பிரகிருதி

பந்தமாகப் புருடனை
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அரும்பதவிஷய அகராதி.
எடுக்குஞ் சரீரம், யாதனாசரீ
ரம்;

16 (2), 46 (7).
பூதா தியகங்காரம்-தமோகுண சம்
பந்தலகங்காரம், 20 (7), 27 (2).
பூரணநிலை-எங்கும் நிறைந் தநிலை,
பூரணி-ஐவகைசசத்
இகளுள் ஒன்று,
பூருவபக்கம் - சித்தார்த விரோத
மாகவிடயாதிகளை நாட்டிப் பிற
ரா ற்கூ றப்பட்ட வாக்கியம், முற்
பக்கம்.

பூருவம்-மூன்,

பக்ஷம்

கொள்கை. 17 (7).
பெத்தநிலை-தச்
கட்ணெடி
ருக்கும் ம்
கட்டுண்ட.
பெத்தம் - க த
பத்-கட்டல்,
பெத்தர் - பாசபந்தர், பாசத்தாற்

மலத்தின், 20.

பொருட்பிரபஞ்சம், 9 (2), 14 (3),
21 (5).
பொருவுதல்-ஒத்தல், 9.
பொற்பு-பொலிவு,

80.

போககாண்டம், 40 (2.
போகூவன்-சதாசவென், 14 (1).
போகதத்துவம்-செதத்
துவம்.
போகம்-புசிப்பு, புச-உண்ணல்.

1D

(2).

போகருபம்-அனுபவவடிவம்.
போக்இயகாண்டம் -பிருதிவி முத

லிய இருபத்துநான்கு

அசுத்த

பெற்றி-தன்மை.,. 14, 100.
பேதவாதம், 87 (3), 99 (17).
பேதவாதி-மாத்துவன், "7 (2. 4),
67 (3), 88 (1).
பேதலாதிமுத்தி, 50 (5).
பேதாபேதவாதம்-பாஞ்சராத்திரம்.

தத்துவங்கள். இவைபோக்தியம்
களாய் நின்று உ தவுதலா ற்போக்
கிய காண்டம்
எனப்பட்டன.
போக்டியம் - புசக்சப்படும் பொ
ருள். காண்டம்-திரள். 46 (3).
போக்கியம-அனுபவம், 41 (3); பு
க்கப்பமெ வஸ்௮, விடயவடிவாய்
நின்று அனுபவிக்கப்படுங் சன்
மம், 46 (3). ளெபாம (போக)-யம்-போக்டியம், பஜ (புச)-

பேரருளுடைமை-

போக் தா-புசிப்பவன். பைஜ் (புச்)

கட்ணெடவர்.

A

யபுடைமை,

பெருங்கருணை

,

பேரானந்தம் - சிவானந்தம், திரு
வடி, முதல்வனது எண்வகைக்
குணங்களும் அன்மாவினிடத்து
மேம்பட்டு விளங்கும் விளக்கம்,

பைசச் இ-நால்வகை வாக்குக்களுள்
ஒன்று. 21 (7),88 (2. 7), 89
(1). பிற-உருவமாதல்,

பைசர் தியின் தொழில், 38 (2).
பைசுக்கியம்-கு௱ளை, கோள்வார்த்
தை. பிசு நன. பிமப- இல்லாத
தை உண்டாக்குதல், 50 (12).
பொதுவகையானறிவு
நிகழ்தல்
நிருவிகற்பமாய்
அறிவுண்டா
ல்.
பொதுவியல்பு-பொதுவிலக்கணம்.
பொதுவிலக்கணம், பசுவின் , 19(7).
பதியின், 14.

உண்ணுதல்.

புசித்தல். 19 (6).

போசயிததிரு
- புசிப்பிப்பவன்.
ஜ் (பு௪)-புசித்தல். ய-பிறவி

னைவிகுதி. தரு-வினைமுதற் பொ
ருள்விகுதி. 46 (2).
போசயித்திருகாண்டம் - கலை முத

லிய ஏழு சுத்தாசுத்த தத்துவங்

கள். இவை போகங்களைக் கொ
டுத்துப் புசிப்பிக்கையாற் போச
யித்திருகாண்டம் எனப்பட்டன.
போசயித்திரு - புசிப்பிப்பவன்.
காண்டம்-கூட்டம், திரள். 46
(2).
போத் திருத்துவம்-போக நுகர்சசிக்
கு வினைமுதலாக்தன்மை. போத்
இரு-உண்பவன்,

தவம்-தன்மை

அரும்பத விஷய அகராதி.
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மகேசுவரகத்துவவரா சிகள்,

பெளதிகம் - பூதசம்பந் தமுள்ள து.
பூத் இகம் பெளதிகம்.

கத்தி

தம். 29 (5)..
பெளராணிகம்-புமாணமதம்,

புரா

ண.

மகேசை... I

இகம் -பெளராணிகம். தத்

| மங்கலவாழத்து-ஈன்மை

அன், 17 (1)...
பெளத்தம்-புத்தசமயம்.
புத்தசம
பந்கதமுடையது பெளத்தம். தத்

ரோவது..

பெளத்தர்' அசங்கை-17 (2).
பெளத்தர்முத்தி, 5042).

-

மகரக்கொடியை

யுடையோனாதிய மன மஃன்.

மக

ரம்-மீன், துவசம்- கொடி. 095:
மசாகாரணபருசாரக்கரம், 90 (3).
மகாசிருட்டி - சூச்கமாயையில் நிக

முஞ சிருட்டி. 17 (1).

சுவாதிட்டானத்

(௨9)-சுறறுதல், ப
|

மகாப்பிரளயம்--மகாசங்காரம்.

அது,

அக்குமேலே நாபித்தானத்திலி
ருப்பது. வடிவம
நாற்சதுரம்.
அறிதழ்த்
-.தரமரையுடையது,
செம்பொன்னிறம்,
- எழுத்து
ஸை மயர.ல. தேவதை -யிர
மா. மணிபூர-ராபி. ்
மண்டலம்-வட்டம், சக்கரம். மண்ட்

இதம். 7 (21, 99 (2).
மகாத்துவசன்

யயக்கும

வாழ்த்து, 1-6.
தட
ம்ம
்ல்்திக்கி
90 (2).
வி நஙட துறை
ப்ர? அரு தக்கர் மூன்

புராண மதத்த

-

[ரு

2 (8).

இதம்,
பெளராணிகன்

(9).

மகேசுவரன், 21 (5).

|

விகுதி. 8

ககர வத த்தல்

மண்டுதல்- ரெருங்குதல், மிகுதல்,
மகாமக்திரர--சுத்தவித்தியா. தத்து |
65 (2).
சத்தகோடி |
வத்தில்
வரிக்கும்
மதம்-யாடெ சான்று சொல்லுமிடத்
மந்திரமூர்த்திகள், 21 19):
அஞ விக்க அகங்கார
மகாமணு, 90 (3).
மாய் நிற்றல் மத் (உ) -களிக்தல்,
மகாமாயை-சுத்த்மரயை, 21 (3),
மகாருததிரர்-பாமசின்,
50 (12.
மகாவாக்தியம-வேகங்களிற சொல்
.மத்திம௫ருட்டி- லில் நள்
லப்பட்டசான் குவிசேடவாக்தியங்।
சிருட்டி. மத் இியம்-௩டு, 17 (1).
கள். அலையாவன
,(1) இருக்குவே மத்திமை - நால்வகை
த்க்
தவாக்இயம்: பிரக்ஞாணம் பிரமம்ஞள் ஒன்று,21 (7), 88 (1. 7),
அறிவே

பிரமம்,

(2)

o0 (1).
ப்
மத திமையின் தொழில், 38 (3).
மத்தியப்பிரளயம்-- நடுவில் நிகழும்
பிரளயம், 90. (4).

.யசாவேத

வாக்இயம்: அகம்பிரமாஸ்மி-சான்
பிரமம்

“அஇன் றேன், (3)

வேதலாக்நியம்:

சாம

தத்துவம௫ி-அது

நீஆடுன்றாய். (4) அதர்வணலவேத
வாக்கயம்: அயமான
மாப்பிரமம்இரத அன்மாப்பிரமம்.. மஹர பெரிய.

வாக்நியம்-

அது மகத்தாயிருநக தல.
இமா. 50 (9).
த அ வம

ஒன்று,
மகத்

சுத்தத்

“ஹர சனுள் ஒண் my 24. (4).

தும

01 (1.3...

ப மர்கதாம்- 'அதிகமர் தம.
மந்தபக்குவர்; 48 (5). 49 (BD.
மக் தம் தாமதம், கூர்மையின் மை,

பதச் மூகம்,

மகிமா -அட்டசித திகளுள்

மகேசுவாத

மததியாலவக்கதை,

மநததரபக்குவர். 45 (5), 49 (1).

'

அற்பம்,

. மக்இரகலை- -அகமம் (பார்),
| மர்இரம்- கடவுளை
நினை ததற்குக்
கருவியாயுள்ள வாசகம் மந்தர்
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“அரும்பதலிஷ்ய அகராதி.

உத்மந- எழுச்சியுண்டாச்குதல்.
“நினைத்தல். அ-விகுதி. மச்-நிணை | ஐத்மர்ஃ

தீதல், தீர-காத்தல் எனப்பிரித்து | உத்-மேல்,மர்-மனம்.
் ப்ப வனம் வட்ட ஸலஎன்பா
மாத் தியமிகர்-பெளத்தரில் ஒருசா
ருமுளர்.
ரார். மத்திய ம இகர், 7 பறி
.மந்தரம்-வேதாங்கம். ஆறணுள் ஒன்
வி Prey
௮,4

(2;

அத்துவாககள்

ஆற

௮ள்.ஒன் ற, 9 (2), 21 (49.

மாத்திரை எழுத்தின். உச்சாரண
ப எம்பட

மமதை-எனகென்சை, மம. என அ. , மாத்துவர் _- பேதவர திகள். இது
தை-தன்மை., : |
1
“மத்துவர் என்பதினின்று
வக்
- மயக்கம்- தெளிவு ந
மா
தது, 7 (4).
ணுபாடு, 49)...
ல்தான்,
ம்யக்கவாசனை ரிய ரிவ.
மாந்திரலினை - மந்திரோச்சாரம்,
மயகல்-அறிவுகெடுதல்; 80.
ஞானழால் ஓதல் முதலியன செ
மயில் பிரணவ சொருபம் 4 (1).
ய்தல்,
மயூரம் -- :அவகயோகா சனத் தொ | மாமாயை-ஃசுத்தமாயை, 10: மாயே
ன்று. அது, முழங்கை இரண்டும் | “யம்; 92 (3 ).
. உர்திப்புறத்தில் அழுந்தப், புவி
மீர்யரிகாரியங்கள்”'”
ஆன் மாலைப்
.யிற சையூனறிக்.
கால்நீட்டித்|
பொருக்தும்மூை, 87.
தலை நிமிரச் திருத்தல், 04 (2).
மாயாகாரியம்- அரசிச்துப் பிரபஞ்
மருட்கேவலம் - அரநாதிகேலலம்,
சாம்,
Ti கேவலாவத்தைத்
அரியாதிதத் “மரயாமலத் தின் குண ஙகள்.50(12).
தில அன்மா இருண் மல கீதோடு | றாயாமலம் நீங்கு Ti வகை. 69 (3),
கூடிநிறறல்; 38 (1...
9 (1)
மலம்கள் அநாதி, 25, 36 (2).
மாயாவாதம்
ஏகான்மலாதத், 5]
மலங்களின்கதொகை, 32.
லொரு பிரிவு, 99(6. எ). ் மலபமிபாகம், 48 (5), 20 (8).
மாயாலாதி; 7 (4), 19 (2.27 (4).
மலவாகனை-மலப்பயிற்சி, 90. [2
மாயாவா இல்தல 50 (7).
மலஷாசனை ஏ

த்ய

290:
மலைவு - மாறுபாடு.

(24), 100.
மல்குகல்- a

ப்படி

விரோதம், 90

நிறைதல்,

ல:

ராப
னம், 48 (5)
மறைஞான சம்பக்தர்; 6.

மனத்இின்தொழில், 43 (3).

மன ம்-அந்தக்கரணம்களூள் ஒன்று,
அது, ைசதவகங்காரத்தினின்
றுக் ல்
மந் - நினைத்

அற்புத

தீல், 20.

மனோன்மணி-உமை,, மின்
சத்தி 2 48), மச். உத் 4மறி,

மாயாவுபா தி-மாயாகாரியம:50(7).
மாயை.

21- கதக்

அரா தி, 25,

அசுத்த, 22 (1).

உலகுக்கு முதற்காரணம், 25.
காரியப்படும் முறை, ae (¥1).

சக்க, 21.
மாயை மயக்காது,
மின், மை

(6).

கன்மயமில்லையா
்

மர்ன்யாமின் காரியம்! 21 (2%
மாயையே சன் ம்மோ மக்ிய இ,
பட்டா 31.
மாயேயம். -மாயாகாரியமாகிய தனு
முதலாயின,

மாயா-பகுதி. ஏயதத்திதவிகுதி 26-21..32 (3),

அரும்பத விஷய அகராதி.
மாயைக்கும்ஆணவமலத்துக்குமுள்
ளபேதம், 3817 (2).
மாயை மாயேயங்களுக்குள்ள வேற்

அமை, 32 (3).
மாவிரதம்- அகப்புறசசமயம்

ஆற

னுள், ஒனறு. 1 (2), 99 (11).
மா த்சரியம்-பொருமை. மற்சரஃயம். சத்திதம், மற்சரன் - பிறர்
சுகத்தில் வெறுப்புடையன், 50
(12).
த
யறிவு

ட - இநதிரியக்காட்சி
புத்தியின்கண் வர்தபொ

முது அதனை அறியும் அறிவு, .

மானததக்கை,

8 (7).

மான் - பிரகிரு திமாயை.

மஹான்

என்பது மான் எனத் தற்பவமா
யிற்று, மஹத்-பெரிய, மஹ்-விரி
கல். 2 (7).
மிசஇரம்-சலப்பு, மிச-கலத்தல், ர-

விகுதி, 40 (2).
மிசச்ரொத்துவா, 9 (2), 46 (2).
மித்தையுணர்வு- பொய்யறிவு,
(4. ௮).
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தீது௪ செய்யப்பட்ட கருமரசாத்
இரம்,ஸ் மிர்-நினை த்தல். இ-விகுதி.
மிருதிதூலார், 59 (1).
மீமாஞ்சை-வைதிக நூல்களுள் ஒன
று.புறச்சமயம் ஆஅறனுள்
ஒன் று.

(2),:99(5).
முடிவிலா றறலுடைமை _ எண்கு
ணங்களுள் ஒன்று. அது, அநந்த
சத்தி,

முதற்காரணம்- காரியத்தோடொ
றறுமைப்பட்டு ித்குங்காம ணம.
முதற்காரணம், உலகுக்கு, 23.
மூகனூல்- முதல்வன் வாக்கு, 11,
முத்தம் - அங்கயோகாசனகத் தொ
பரட்டா

ற் சீவணியை அழுத்தி வலக்காற்
பரடு அப்பரட்டின
கழ் உரச விரு
ததல், 94 (2).

முத்தர-மலம்

நீங்கெனவர்,

செளத்திராந்திகர், 50 (2).
நிகண்டவாதி, 50 (3).
பர, 83 (9).

பாடாணலாதி, 5010).
பா ற்கரியா, 50 (8).
பிரபாகரன், 50 14).
பேதவாதி, 50 (5).
மாயாவாதி, 50 (7).
முத்திபஞ்சாக்கரம், 90 (3).
முத்தொழில்; 17 (1).
மூயங்குதல்-பொருந்துதல், 92,45.
| முரணுதல்- மாறுபடுதல்,
முருகக்கடவுள், 4.
முற்றுணர்வு - எல்லாவற்றையும்
தடையின் றி அறியும் அறிவு.

மிரு தி, ஸ்மிருதிமுனிவரால் நினை

ன்று. அது, இடக்காற

விடல். தஃ-விகுதி.
முத்தி, அபர-83 (9).
உருவசிலசமவாதி, 50 (6).
உலோகாயதர், 50 (1).
சாங்கியா, 50 (7).
சித்தர், 50 (9).
சித்தார்த, 50.
சித்தார் தமுத்திக்குலமை, 87 (5).

முச-

முற்றுமுண ர்தல்- சர்வஞ்ஞத் துவம்.
எணகுணங்களுள் ஒன்று,

முனை த்தல்-முற்படல்.

முனை ததிகெல்- சுட்டியறியப்பவெ
தாய் வேறுநிற்றல், 57 (1).

மூர்த்தி, பஞ்ச-21 (5), 39 (2.
முரச-வடிவமா
தல்.
மூர்க்திசாதாக்கியம- வித்தை என்
னும் பெயரையுடைய இச்சாசத்
இ சுத்த குணமான
கலையைப்
பொருக்துதலால் மூர்த்தி என்
னும் பெயரையும், ஈரணப்பட்ட
வடிவையும், காலாக்கினிக்கொ
தீத
பிரகாசத்தையும் உடைத்
தாடி, இலிங்கவடிவாடி, அதனு
டைய
ஊர்த்துவத்திலே
ஒரு
திருமுகம், இச்சாஞானக்இரியை
களாகிய திருகயனங்கள் மூன்
று, கண்டிப்பற்ற வடிவுமுடை

திீதாயிருப்பது. இதற்கு இலிங்க

ப

டதத அகராதி.

மாத்தி என்றுபெயர்.
மூலகன்மம்- ஆன்மாலின் இச்சா
சத்தியின் காரியமாகிய விருப்பு
வெறுப்புக்கள். மூலம-காரணம்.
கன்மம்-செயல், 25 (3 1

மூலகாரணம்--மூதற்காரணம்.

மூ

லம-அ தி,

மூலப்பிரகரு தி. மூலப்பகுதி- இரா

பத்துசாண்கார்
ளது.

இது

கச்துவமாயுள்

அசத துமாயையினி

ன்றும் கோன்றி, அசுத்தப் பிர
பஞ்சத்திற்குக் காரணமாயுள்ள
அ. மூலம்-காரணம், பிப ரு இமுதலிலுள்ள
௮. ப்ர-மூன்; க்ருசெய்தல். இ-விகுதி. 26 (6), 4!

(3).

மூலமலம்--அணவமலம்,
மூலம்--அணவமலம்

மூலாதசாரம்-ஆருதாரங்களில் முத
லரவது.

இது. குதத்துக்கு

ண்டங்குலத்துக்குமேலே,

இர

குறி

க்கு இரண்டங்குலத்துக்குக்கழே

உள்ளஇடம். முூக்கோணவடிவம்.
நான்டஇுதழ்ச் செர்காமரை, மா
ணீக்கநிறம், தேவர் விசாயகர்,

மெய்கண்டதேவர், 5 (0).
மெய்யுவமை, 100 (5).

மென்மை-மிரு து.
ச தன்மை,
தம், 42 (1).
மேவல் பொருந்தல், ய
வ!

யாகம் வி்

10

(1).

யோசச்காட்ட
|

த்க-யாக.

-

சுக துக்கங்களில்

சப்படா து௮ங்வனம் வசப்படித
கேதுவாய்த் தடைசெய்து நின
த

திகளை இயமம்

நியமம்

மலசத்த

முகலிய அட்டாங்கயோக
சமா
முக்கால்
தியாற் கெடுத்து.
703

*.

தும்

ள்களை
௧௮

யோக

௬.

மூவிடக்துமுள்ள

பொரு

ஒர் சாலகது
காணும

ஓரிடத்தி

உணவ.

திக்கை, 8 (9).

யோகமதம்-புறச்சமயம்
அறனுள்
ஒன்று,
௮௮,
பாதஞ்சல நூலை

அ.நுசரிப்பது, 7 (2), 99 (8).
யோகம்--கடவுளைநினை
தல். யுஜ் சேர்தல், கூடுதல். 80 (1).
அட்டாங்க, யோகாயங்கம் (பார).
உண்மை, 10 (2).
உபாய, 10, (2)
யோகதஇன்பயன், 10 (2).
யோகம்

ஞானத்திர்கேது.10(1-2),

யோகாஙய்கம-யோகக்தின்
கீகள்,

அலை

உறுப்பு

இயமம்,

நியமம்,

அசனம், பிராணாயாமம், பிரத்தி
யானம்
யாகாரம், தாரணை.
சமாதி.
யோகாசாரர்- பெளத்தரில்
ஒரு
சாரார். 7 (2), 99 (2. 0).
யோனிபேழம் - உற்பக்திச்தான
f

மெய்ஞ்ஞானம்-வீபெயக்குமுணர்வு

மோக்கீயம்
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சாந்

பேதம், 4

அட்டகுற்றங்களுள்

ரோதயித்திரி

3

(5).

-

உரோதயித்
இரி

ஒன்று. அத, அசையுடையவனா
யிருத்தல், 50 (3), 99 (3).

(பார்).
லகுதைஃலகுத்தன்மை,

முஹ்-மயங்குதல்.

லெளதிக நால்-ஆயுள்வேதமும் தண்
டமீதியம் முதலாயின . இம்மை
யிற் பலிக்கும் நால்கள். த்தா
இகம்-லெள கம்.
வசனம்-பேசுதல். அது கன்மேர்இ

அரீய.-விகுதி,

மோகம்-ஆசை, 50 (12); அஞ்ஞா
னம், 82; ஆணவமலம்,

20

(7):

முஹ்-மயக்கம.

மோடிணி- அசுத்தமாயை,
மயக்கம். 2 (7).
யசு--இரண்டாம்வேத்ம், யஜ்-நிவே
தித்தல், பலியிடுதல்,

42 (1).

ரியம் ஜர் தனுள் ஒன் று
இய

இன்தொழில்,

வச்- பேசல்.

விகுதி, 44 (4).

வாக்
ஈம்-

வசிச்துவம்-அட்டசித்
இகளுள் ஒன்

அரும்பதவிஷய அகராதி.
மட

று, அது ரு

அணு

வ

டிஸ் | வாமமதம் - ர்
த ம் ச
த்வம். வபி-௮சப்படும்தல்.த்வம்- |
ஒன்று, 7 (2), 99 (13).
வாமதேலம்- சகாசிவனுடைய ஐம்து
தன்மை. வப - அலாக்கொள்ளு
முகங்களிலொன் று. அது, மூர்
தல,
(9).
தசாதாகஇயம் என்னும் தத்து
வயின்-இடம், 44. 100,
விழும், பிரமீசன் என்னும் ூர்த்
வரம்பிவின் பமுடைமை-பரமிவன
ஒன்று.
து எண்குணங்களுள்
தியும பொருக்
இன து.
வாமை - வாமதேவ ருடைய
சத்து,
அது, திருப்தி.
வழிநூல்-முதனூல் வழியே விகற்
வாமா-அழகு, 2 (8).
வாயி ற்காட்டி- கண்முதலிய இக்திமி
பிக்துரைக்க.தூல், வழி - பின்.
யங்களால் விடயங்களை அறியும்
11120:
அறிவு. வாயில்-ஐம்பொ
றி.
வழியளலை-கருசலளவை, அநுமா
னம்.
வாயு-பஞ்சபூதங்களுள் ஒன்று. வாலீசல், யு- விகுதி, 4:1
வன்னம்-எழுத்து, 9 21
(2).
21 (3). வரண-எழுழ்து
வரண்.
வ் குண முரலதொழிலும், 21
எழுதுகுல்,
(4), 4(அ.
|
வாயுக்கள், ௧௪-600 (5), 42 (1).
வாக்கு-2] (7).
வாச(வ)- சத்
வாய்குல் - அமைதல், பொருந்தல்,
கம், சொல். வச்(வ)/-பேசுதல்,
௮09
விக ற்ப இதல் வேறுபடுதல்,
வாக்குக்களின்சொழில், 38.
விக றபம்- சன்னையொழி ய மத்றெ
வாக்குக்களின் தோற்றம், 21 (7).
ருவரும் வெவாசவரெனமிற்றல்,
வாக்குக்கள் காரியப்படும் முறை,
50 (12), 49 (2);விருத்தி, 42(1).
29 (1).
விசர்க்கம். கொடுத்தல், விடுத்தல்,
வாசக டீக்கை, 8 (0).
விஸர்.2.வி-உபசர்க்கம், ிருஜ்வாசகம்-வசனம், பார்க்கை. வாசக-

பேசுதல், சொல், வச் (ஓ))-பேசு
கல்.

ட்

வா. சனாமலம்
மலம்,

்

“ழக

வந்த

00,

வா சனை-பயித்சி 90: வாஸகா- -பழை

யவிணைப்பயிற்சி,

வாஸ-

மணத்

(மிஉர7)-குை றவு, குற்றம், கநீதி-

கல்; செயல்,

ரைசனைக்கர்தம், 5.12), 99 (ல)

வாசுதேவன் - கண்ணன்,
ணன,

இருஷ்

வசுகேவன் மகன

எனப்

- பொருள்படுக் கதீதிதம்.
வூட்டம்.சுற்றத்தைவிட்டுப் பிரிர்த

தற்கும் பிரிவதற்கும் ஆற்றாமை.

யால்...

மலாசசியின்றி

விடல், 44 (49.

விசி இ.ரம்-எச்செயலும் வினையின்
வழியாய் ரிகழ்வதென் பெண்ணா
அ, கான்செய்த தாகவும் பிறர்
செய்ததாகவும் எண் ணுதல், 50
(12), வி - உபசர்க்கம். சத்திர

வாடுதல்,

50 (12).
வாதனாமலம-வாசனாமலம்,
வாதனை-ப்யிர்சி, அழுத்தம்,

குறைத்தல்,
விசுத்ததேகம் - பரமவெனுடைய
எண்குணங்களுள்

ஒன்று.

அது

தாயவுடம்பினனாதல்,
விசுத்தம்-சுத்தம், வி-விசேடம், 9
(7).
விசுத்தி-சுக்கம்; ஆராகாரங்களுள்
ஒன் று,

அது

கண்ட த இிலிருப்ப

து, வடிவு அறுகோணம், வெண்

ணிற மரனபதினாறிகம்க்தாமரை

983

அரும்பதவிஷய 2அகராதி.

புடையது. எழுத்து ௮ஆ முதலி |

“யபதினாறு, தேவகை - மகேச
ரன்.
விசேட தீக்கை. 0 (1).
விசேடம்,
99 (4. 0).

௩.

தி -

பொருளென்று

ஞான மே

உள்

சொல்லும் யோ

ஒன்று, 96 (3).
விக்கை-சதக்திவடிவாதிய பஞ்சகலை
களுள் ஓன்று. அது அனமாக்க
ளரூக்குச சுவானுபூதி ஞான த்தை

|
|

|

விஞ்ஞான ம்-மேலான அறிவ, லிவிசேடம், ஞானம்-அறிவு. 6 (2).
விஞ்ஞானவா

|

ப்பயப்பிப்பது. லி5(உ )-அறிதல்.

ய-விகுதி கெட்டது. 2 (8).
விம்மையின கொழில், 30. (3), 63

(4).

விரசாயகக்கடவள், பக்கம் 1 செட்டி.
ட்
| விர்து-சுச்க்மாயை. 2.7); விந்து
லிஞ்ஞானான் மலா கும-மாயரனா
கும்,
சகீதுவும், *21 (4). 1
த
அண்ம |
விஞ்ஞானாகலர் - மூவகை
(பைர்
)--உ- துளி, பிச் கூறு
வாககங்களுள் ஒருபாலரா. அவர் |
காசாரன். 00 (2. 1).

விஞ்ஞான , ச்காற்

சலையற்றனர்.

விஞ்ஞான ப அகலர்.8 (2). 22

(6).

விஞ்ஞானாக

லகு க்குரிய

புவன

கள. 8 (2).
விஞ்ஞானாசலருக்குபதேடிக்கும் மு
~

றை,

02(2).

விடயங்களை அன் மா அறியும்வசை.
45 (2),52 (1, 63 (5).

விவரத் மல இஸ். 44/3), 272)...
விடயம-பற்றப்பலெது, பொருள்.
விடுத்தல்-பற்றுக்களாகய
தொக
தங்களை விடுத்தல், 50 (12)

விட்ணெ-ராராயணமூர்த்தி.
விஷ்வியாபகம். ணு-விகுதி. 11.
வித்தியாகலை - பஞ்சகலைசளுள்

படுதல்,

பி உக, றுபடுதல்

லிபர் கம-கவேறுபாடு, திரிவு.
விபாயயம்-- விபரீதம்.

42

(4). வி-

உ.பசர்க்கம், ப்ரயய-திரிவு, வேறு
பாடு, பரி4 அய. பரி-மாறுபாடு,
அய-போகதல்,

வியஞ்சகம்

க

-

வெளிப்படுத்துங்க

ருவி, துணைக்கருவி, 38 (5), 57
(4). வயஞ்ஜு-வெளிப்படுச்கல்,வி
ளக்குதல்,
வியத்தம், வியக்சம்-- வெளிப்பட்
டது. பயைக்த! வயஞ்ஜ் - விளக்கு

தல்.
வியர்ததம் - பயனின்மை,.
வீ-இன்மை.
| வியாகரணம்

அர்த்சம்-பயன்

வீண்.
,

இலக்கண நூல்,
ஒன்று, 9(2).
வ்யாகறு
பகுத்து
விளக்குதல்,
வித இயாகலையிலடங்யெ தீத்துவம்
வி--ஆ--க்று. வி, அ-உபசர்க்கம்
முதலியன, 41 (2).
கறு.செய்தல்,
ம
வித்தியாதத் துவம், 46(2),26,39- 40.|
வியாசமுனிவர்
ஏகான்மலாத
பப் தத்து ஈசுர தத்துவத் இலி
நூல் செய்தவர். இவர் பராசர
ருக்கும் அடம் தர் முதலிய எண்

மர். இவர், சுத்த வித்தியாதத்.து

முனிவருடைய

புத்திரர். 90 (6).

லவியாபகம்-மிறைவது,
எகதேசமி
ன்மை,
33
(6);
எயாப்-முற்றாக
ராதலால், வித்தியேசார் எனப்,
பட்டார். (சித்தாந்தப் பிரகாச | நிறைதல், வி-உபசர்க்கம், அப்பெறுதல்.
கை).
78
வித்தை- அறிவ, உண்மையுணரவ; வியாபகவறிவு, ஆன்மாவின்,
வித்தியாதக்அலங்கள் ஏழனுள்
(இன.
ட
வக்தில் இருப்பவர்க்குத

90

அலைவு

அரும்பத விஷய சதக
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வியாபரித்தல்- கொழிர்படுதல், 20
(8) 21 (3).
வியாபாரம்--தொழில், 14. யாப்
- -முயற்சியோடிரு, த்தல். வி.
ஆ--ப்று. ப்று -முய ல்
தல்.

வியாப்பியம்-- லீயாபிக்கப்பவெது,
வி--அப் 4 யம்,
லியாவிருதி - அசைவ,

49

வியானன் -தசவாயுக்களுள்

(1).
ஒன்று,

அ சரீரமூழு அமிருப்பது, 48
1), 60 (5) வி-௮-௮௩. விஇடைமீடின்மை. ஆ - எல்லாப்ப
சுதிகளிலும். அர்-மூச்சு விடுதல்,
வியூகர--கூட்டமானவா.

வினைமீக்கம், 89, 98(1).
வண
பயக் அ.பவிக்கும்மு
றை, 49 (0).

வினையுலமை, 100 (5). வினையை நீக்குதற்குவழி, 31, 89.
வினையே மாயையோ :முந்தியது,
85 (1-3).
லீபேறு- முத்திபெறு
முதல். முத்தி
யாதிய பயன். ':
லீரம-அங்கயோகாசனகத்தொன்று,
அத, வலத்கொடையில்
இடக்
காற் பரட்டைச சேர்தது இறு

மாப்பு ற்றிருத்தல், 94 (2).
வேண்டல்-விரும்புதல், யாசித்தல்,
50 (3).
வேதம் கடவளருளிய முதனால்,

வியூகம்-கூட்டம், ௮குப்பு, வி உபசர்

க்கம். யஜ்-கூடுதல்,
விரவுதல்-பொருக்துதல், கலத்தல்.
விருத தி-விரிவு, தொழிற்பாடு, வி
யாபாரம், லேறொன்றாகத் திரி

வி-

வறும்-போதல்.

விவாத்சகனம்
-விபரீ தவணர்வு,
றுபடக்காண்டல்,
ஈம். வி- எதிரமறனை.

மா

வி-வர்த்த
வர்த்(வறுத்)-

போதல். நம- விகுதி. 09 (6. a).
விவெகஞானம்-உண்மையை விரை
ர்திறிங்
ம் அறிவு;

14 (2).
வேத்ரீயம வருத துத்லோட கூடி
யது, வேத்--அரீய. வேதநீ-வரு

த்துவது. வீ௰-வருத் துதல். அடீ

தல், 42 (1).

விலர்த்தம்- விபர தவுணர்வ.
எ திமறை.

அறிதற்கருவி, வித்(6)-அறிதல்.

9918).

யஃ-விகுதி, 50 (3), -99(3).
வேதனைக்கந்தம், 09 (2.0.
வேகாங்கம் - வேதத்துக்கு உறுப்

பாயுள்ளதால், 4 (2).
வேதாந்தம் - வேத்த இன ஞான
காண்டமாகிய
உபநிடதம், வே
தர அச்தம், 7 (7).
வேல்,

4.

வேற்றியல்பு - வேறான இயல்பு,
பொ துவியல்பு.
தல், பகுத்தறிதல்.
வைகரி-சாலுவாக்குக்களுள் ஒன்று,
விமுமம்-சீர்மை, சிறப்பு, ஈன்மை.
89 (1. 6.7). 39 (1).
மிய துபயத்தல்- நூவின் அழகு
வைகரியின் தொழில், 38.
5 இிணுள்(ஒன்று, அது,
உத
மான பொ ருளைக் கெ ரண்டிருத் | வைகாரியகங்காரம்-- இராசககுண
த்தான் மேம்பட்டு வாக்கு முத
தல், 12( 3).
வினை-ஆகாமியம், சஞ்சிதம், பிரா
லிய சனமேக்கிரியங்கள் தோன்
ற்குக் காரணமாயுள்ள
அகங்
ரத்தம் (பார)... உலகவினை. வை |
இகவினை, அத்தியான் மிகவினை, | காரம். விகார் இக, 26 (7), 27

விலேடித்தறிதல்- மெய்யாகவுணர்

|

அதிமார்க்கவினை,

மாக் இரவினை.

(பாரா).
வினைக்கேற்றவுடம்பு,

214.

ப்

வைசேடிகம்-பு றச்சமயம் ஆறனுள்
ஒன்றாகிய தருக்சத்தின் ஒருபிு

அரும்பதவிஷய

அகராதி,
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ரிவ, விசேடம் என்னும் பதார்த்

இமமையினும்
மறுமையினும்
பலிஃகும் நூல்கள், வேத
4 இ௧=
லால் வைசேடிகம் 'எனப்பட்
வை இகம். தததிதம,
டது. விசேட சம்பந்த முடைமை
| வைதுகவினை-வேள்வி முதலியன
யால் வைசேடிகம் எனத் தத்தித் |
செய்தல்.
மாயிறறு, . விசேட--இக-- வை | வைபாடிகர் - பெளத்தரில்
ஒரு
சாரார். விபாடைபோலும் என
சேடிகம். 54 (2), 99 (4. 0).

தம். ஒன்று.

அதிகமாகக்

கூறுக

வைதிக நூல்-வேதங்களிற் இரியா
காண்டத்தை
சோதிட்டோமம்

|

வினாயினாராதலின்

வைபாடிகர்

மேற்கொண்டு
முதலிய புண்

எனப்பட்டார். விபாடை - மாறு
கோளுரை.
விபாஷா என்பது

ணியங்களாத் பெறப்படும் துறக்

விபாடை எனத் தமிழாயிற்று.
விபாஷா--இக -- வைபாடிக,
தத்திசம், 7 (2), 99 (2.௮).
வைரவமதம் - அகப்புறச்சமயத்

-கம் முதலியவற்றைச் சாஇப்ப
தாகிய மீமாஞ்சை நூலும், வே
கும் ஒருபுருடனாற செய்யப்பட்
டதெனச சாதித்துப் பிரமாணம்
முதலிய பதார்த்தங்களை ஆராய்
௪௫ செய்யும் முனிவராற்
செய்
யப்பட்ட நியாயநூலும், வைசே
டிக நூலும்அதியமூன்
றும், இவை

அள் ஒன்ற. 7 (2), 99 (14).
வைராகதியம்--

விடயங்களிற்

பற

றின்மை. இது விராகம் என்ப
தினின்று லந்த கத்திசம, ய-

பிழைதிருத்தம்

250

பக்கம் | வரி.
7

1

0

0

திருளேகம ணிஷரி
. மூப்பதுதத்துவங்கள்

27
9
29
25

என்றும் அறிந் இடா.

44
34
15:99

76
78
86
133

|

திநத்தம்,

பிமை.

இருமேணிஈ௰ ஷ்கள

முப்பத்தொருந தத்துவங்கள் 1
மெனாபள இக
மானபெள திக
பரவிச் ப்ட் இிரியாச த் பரகாதம எனப்படும்ஞான
இகத மாயையைப் பொ சத்தியும் ப ரவிக்து எப்ப
ருக் துதலினால் அபரநாத
டுங்கிரியாச 4 இயும்சுத்தமா
' மும், அதிலிருக்து அபர
யையைப்பொருக்து துவினா
விச் வும், அ,திலிரும் அ
ல் முறையே அபரநாதமும்..
க்கரமும் உ ண்டாம.
அபரவிர் துவமுண்டாம். அ
பரவிட அவிலிருர் துஅக்கர
ங்கள் தோன்றும்.
பொரும் தியிருக்குமபடி
பொருக்க
பெொருக்தியிருக்கும்படி
பொருந்த
பதினைந்து

பதினாறு.

ஒன் றும் அறிந் இடா.

ம்ப ரம்.

த்தே ர்

வானுபூஃ
1)

௧௩
24

தரலங்காரம். சத
சீ

2

