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மகோன்னத புகழுக்கு உரித்தான மூன்று மிகப் பெரிய 

ரல்களின் பொருளை எனக்குள்ள அறிவைச் செலுத்தி, 
பக்திஏரத்தையுடன் தமிழர்களுக் கென்று ௬ருக்இயும் 
விளக்கயும் அவ்வப்போது எழுதிய இரந்த மூன்று நூல் 

களைப் புதுமைப் பதிப்பகத்தார், அற.நால்கள் என்ற பெய 

AO Qos வெளியீட்டில் ௮மைத்துள்ளார்கள். 

உபநிஷத்தில், நம்முடைய பெரியோர்கள் தவமும் 

ஆராய்ச்சியும் செய்து, மெய்ப்பொருளின் தன்மையை 

விளக்கியிருக்கிறார்கள். அர்த உண்மையிலிருக்து தோன் 
அம் வாழ்க்கைக் இரமம் யாது என்பது தையில் விரிவாக 

விளங்கும், 

உலகத்தின் கன்மையையும் நம்முடைய வருங்காலத்து 

௬கத்தையம் உத்தேசித்து, வேச வாழ்க்கையை அனைவரும் 

பின்பற்ற வேண்டும். பிளவுபட்ட வாழ்க்கையில் உழன்று 
கொண்டிருப்பதில் பயன் ஒன்றுமில்லை, வேத வாழ்க்கை 
என்முல் பற்றற்ற முறையில் சமூசக் கடமைகளைச் செய்து, 
இடையூறுகளைக் கண்டு அஞ்சாமலும் தோல்வியைக் 

கண்டு கலவரப்படாமலும் ஓப்புரவும் தெய்வபக்தி 
கொண்டு வாழ்காளைக் கழித்தல், 

இவ்வாறான வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய ஞானம், அல் 
களைப் படிப்பதனால் மட்டும் உண்டாகாது, நூல்களில் 

சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் விளங்குவதற்கே, வாழ்க்கை 

யில் €லமும் பக்தியும் பெற்றிருக்க - வேண்டும். இல்லா
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விடில், விளங்கிய மசதிரி தோற்றம் காட்டுமே யொழிய 

உண்மையில் விளங்காது. 

கல்ல முறையில் ஒருவன் அடைக்த ஞானம் செயலில் 
தானாகவே பரிணமிக்கும், பூவாவது காய் ஆவது போலும், 

“கரய் பழம் ஆவது போலும் ஞானமானது செயலுருவம் 

எடுக்கும். 

G25 ௮றதூல் தொகுதியில் தையும் உபகிஷத்தும் 
இருப்பதோடு, மார்க்க அரேலியரின் ஆதம இிக்தனைக் 
குறிப்புகளைச் சேர்ந்திருப்பதுப்பற்றி இரண்டொரு 
வரர் த்தைகள். மார்க்க அரேலியர் தமக்கென்றே எழு 
இய இத்த குறிப்புகளின் மிகச் சிறந்த ஒரு அறநூ 
லரகும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். அசசனும் யோகியு 

மான இந்த மகரனுடைய உள்ளத்திலிருந்து பொங்கிய 

எண்ணங்களை அவர் அவ்வப்போது எழுதிவைத்தார். அது 

தம்முடைய வேதாக்தத்துக்கு ஒரு உசைபோல் விளக்கு 

இற.து. கம்மைப் போல் ௬௧ துக்கங்களில் இக்கய 

மனிதர் கூறும் வார்த்தைக்கு ஒரு தனிச் சக்தி உண்டு. 

கம்முடைய காட்டில் தோன்றிய இதை, உபநிஷத்து 

போலவே, மார்க்கருடைய ஆத்ம As gon Gar போற்றத் 

தக்க ஒரு வேதாக்த நூல். என் வாழ்க்கையிலே சான் 

இர்த MAD GOB மிசூக்த ஆறுதல் அடைக் இருக்கிறேன். 

மற்றவர்களும் இக்தப் பயனைப் பெறவேண்டும் என்பது 

என் ஆசை. 

_ சம்ஸ்க்ருதத்தைத் தமிழ் எழுத்தில் எழுதுவதற்கு ஒரு 
வழி கண்டு, அதை இந்த வெளியீட்டில் உபயோகித்துப் 

பார்க்கலாம் என்று சான் சொன்னதை, புதுமைப் பதிப் 

பகத்தார் ஒப்புக்கொண்டு, மிக்க சிரமம் எடுத்து கிஜறை 

வேற்.றியிருக்கிறார்கள். புதியதொரு முறையில் முதல் 

மூயற்சியானபடி.யால் சில ௮ச்௬ப் பிழைகள் புகுக்திருக் 

கும் என்றே எண்ணுகிறேன்.
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சம்ஸ்க்ருத நூல்களை முற்றிலும் தமிழ். எழுத்தில் 

எழுத இச்த முறை பயன்படும் என்பதாக யாரும் எண்ணி 

விடலாகாது, அத்த உத்தேசத்துடன் இதை கான் 

கழற்பிக்கவில்லை. -௪ம்ஸ்கீருதழமும் தமிமும் கலந்திருக்க 

வேண்டிய புத்தகங்களில், நாகரி எழுத்துப் படிக்கத் 

தெரியாத தமிழருக்குதான் இச்த முறை பயன்படும். 

க, ௪; ட், த, ப, இந்த ஐர்து எழுத்துக்கள் ஒவ்வொன் 

அும் நான்கு பேதப்பட்ட உச்சரிப்புக் கொள்ளும், சூத்த 

வல்லெழுத்து ஓசை ஒன்று. அதுவே அழுத்த உயிர்ப் 

புடன் கலந்தது மற்றொன்று. கனத்த குரலோடு உச்சரிப் 
பது மூன்றாவது. இச்தக் கனத்தகூரல் அழுத்தமான உயிர்ப் 

புடன் கலச்து வருவது நான்காவது. , 

தேவகாகரி, தெலுங்கு, மசையாளம் முதலிய இந்திய 

பரஷைகளில் இர்த நான்கு எழுத்துக்களும் வெவ்வேறு 
எழுத்துகளாகவே இருக்கும். தமிழ் எழுத்துக்குக் கீழ்க் 

ட, கண்ட குறிகளைச் சேர்த்துக்கொண்டு தேவகாகரிக்குப் 

பதில் தமிழ் எழுக்துக்களையே உபயோூக்கலாம். 

சுத்த வங்கெருல்லு ஓசைக்கு அடையாளம் Sipe 

கோடு : 

அழுத்தமான உயிர்ப்புடன் உச்சரிக்க வேண்டு 

மென்பதற்கு ௮அடையசளம் இரட்டைக் கோடு : 

உ ச ௨ த ப 

கன ஓசையில் உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதற்கு 

அடையாளம்: & 1 த ப 
a 

ஜ் என்ற எழுத்து தமிழ் பிரயோகத்தில் இருப்பதால் சு 

என்பதை அதற்கு உபயோகப்படுத்த வில்லை. outed 

ufo TawGn eFefico ௮து குறிக்கும். கன
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ஓசை அழுத்த உல௰ிர்ப்புடன் கலந்தரல் அளவுக் குறிப்புக் 
குப் பதில் வட்டக் குறிப்பு இடப்படும்: கட தப 

ஃ ௦69 ௨2௫ 

ஆகவே ௧ ௧௧ க: 
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௭௭ 2 
இக்தக் குறிப்புகளை அனுசசித்து சம்ஸ்க்ருத ௬லோ 

கங்களை உச்சரித்துப் படிக்க வேண்டும். மெல்லெழு.த்தை 

யடுத்து வந்த வல்லெழுத்தையும் இக்த அடையாளங்களை 

அனுசரித்தே உச்சரிக்க வேண்டும். வழக்கின்படி. கன 
ஓசை தரலாகாது.
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உபநிஷதம் 

ஆ.ற்காலப் பள்ளிக்கூடப் படிப்புப் பெற்றவர்கள் 
- சம்முடைய தரும நூல்களைப் படி.ப்பதேயில்லை ; 
படி.க்க விரும்புவதுமில்லை. சிரத்தைக்கும் பக்திக்கும் 
பதில் அவைகளைக் கண்டால் பயம். வேதாந்தம் 
இதை உபநிஷத்து என்றால் பேயோ பிசாசேச 
வந்த மாஇரி விலக கிற்இிருர்கள். 

BDAY, புதுவகை அறிவுநூல்களைக் கற்றவர்கள் 
ஈமக்குரிய பூர்வீக தரும நூல்களைப் படியசம 
விருப்பது பலவிதக் தீமையை விளைவித்து ane ps. 
பிற தேசங்களில் இவ்வாறில்லை; படித்த கூட்டம் 
தங்களுடைய சமூகத்தார் பின்பற்றும் மத.நூல்களை 
அங்கே புறக்கணிப்பது இடையாது, அதனால் அந்த 
சாட்டாரின் தரும முறைகள் முற்போக்கராளரச் 
காப்பில் இருக்துவருகின்றன. ஹிந்து தருமம் 
சிர்கெட்ட கிலையிலிருப்பதற்கு ஒரு பெரிய 

ள்
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காரணம், நம்முடைய தேசத்தில், மதநூல் புலவ 

ருக்கும் மற்றவகைக் கல்வி யடைக்தவர்களுக்கு 
மிடையில் ஏற்பட்டிருக்கும் பிரிவே. ஈம்முடைய 

முன்னோர்கள் எழுதி வைத்திருக்கும் அரிய தரும: 

நூல்களைப் புதுவகை அறிவு பெற்றவர்கள் படித்து, 
வைதிகர்களைப்போல் தரங்களும் அவைகளை 
ஆசாய்ந்து பொருள் உரைக்கத் த௲ூஇபெற்றால், 

சமுதாயமும் மதமும் வேறு முயற்சியின்றியே 
தாமாகத் திருந்திவிடும். இதற்காகக் கலாசரலை 

மாணவர்கள் தங்களுடைய முக்கியமான கடமை 

ட களுள் இதையும் சேோத்துக்கொண்டு, நம்முடைய 

ப்
 

பழைய பூல்களை நஈன்றாய்க் கவனித்துப் படிக்க: 

வேண்டும் ; படித்துச் சமூக முன்னேற்றத்இற்காகத் 

தொண்டு செய்யவேண்டும். 
Deg தருமச்திற்குப். பிரமாண LT BS OHO 

முகீகியமானவை உபகில.ச்துகள், உபநிஷத்து 

களில், டன் குருவினிடம் மிச நெருக்கி உட் 
கார்ர்து விஷயம் கேட்டுத் தெரிச் தகொள்ளுகிற 

முறையில் ஆத்மஞானம் போிக்கப்படுகிற து. 
அக்காலத்து வரழ்வு நாம் இர்சாளில் கடற்தும் 

வாழ்வுக்கு முற்றிலும் வேரானபடியால் பல இடன் 
களில் விஷயம் விளங்காம விருக்ஞும்.தவிர, உடனுக்கு 
விளக்கிச் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை வெறும் ஞாப 

கக் சூறிப்புகளாகக்கொண்டே அக்கானில் ரிஷிகள் 
உபகிஷத்துகளை யாத்தனர். அச்சிட்டு வழங்கத் 
தனிமையில் படிப்பதற்காக எழுதிய புச்தகங்களல்ல 
அவை, இக்காரணத்தினாலும் இல இடங்களில் 

பொருள் விளங்குவது கடினமாகிறது, ஆயினும் 
வாழ்வை நல்வழியில் நடத்தி, மனதைச் ௬௪மாக 

re
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வைத்துக்கொண்டு, மெய்ப்பொருளில் உண்மைப் 

பற்றுடன் படிப்பவர்களுக்கு, இச்ச உபநிஷத்து 
களைப்போல் உதவக்கூடிய நூல்கள் உலகத்தில் 
வேறில்லை. 

கம்முடைய நாட்டில் ௮ர௬புரிரக்த மொகலாய 
சக்கரவாரத்திகளுள் ஒருவரான ஷாஜஹானுடைய 
மூத்த சூமாரனும், அவுரங்கஸீப் சக்கரவர்த்தியின் 
அண்ணனுமான தாரா ஷுகோ என்ற புகழ்பெற்ற 
மேதாவி, இ. பி. 7654-ஆம் ஆண்டில், பல பண்டிதர் 
கள் உசவியைக்கொண்டு ஜம்பது முக்யமான 
உபநிஷூத்துகளைப் பார்ஸி பாஷையில் மொழிபெயர்த் 
தான், இந்தப் பார்ஸி மொழிபெயர்ப்பை வைத்தே 
ஐரோப்பியப் புலவர்கள் கி, பி, 7807-ல் DS Soha 
முதன்முதலில் உபநிஷத்துகள் மொழிபெயர்த்தரா் 
கள். உடனே மேல்காட்டில் உபகிஷத்துகளின் 
பெருமை பரவிற்று. மொகலாய ரரஜ குமாரன் 
தாராவின் உயாச்த அறிவும், சம்ஸ்கிருதப் புலமை 
பும், மேலான சூணமுமே, உபநிஷத்துகளின் 
பெருமை உலகம் முழுதும் பரவுவதற்குச் காரணமச 
மிிரு்தன வென்ற வி௫த்திரச்தை காம் என்றும் 
மறக்கக் கூடாது, ் 

உபநிஷூத்துகளில் சொல்லப்படுகிறது என்ன 
விஷயம், அது எவ்வரறு சொல்லப்படுகிறது 
என்பதை அறியாமல் கல்விப் பேறுபெற்ற ஹச் 
துக்கள் இருந்துவருவது பெரிய அவமரனம். 
நம்மைப் பெற்ற முன்னோர்களில் மகா ஞாணிகளும் 
குணூலைர்களுமான முணிவர்கள் சண்ட கருத்துக் 
களை இக் காலத்துச் சிறுவர்களுக்கு அறிமுகப் 

ச்
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படுத்தலாம் என்று எழுதிய இந்தப் புத்தகத்தைப் 

பார்க்கும் பெரியோர்கள், குற்றங்களைப் பொறுத்து, 

ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளு 

கிறேன்.



க 
SACK Ear 

வாரஜூரவளர் என்ற பிராமணர், தமக்குள்ள உடைமை 

கள் அனைத்தையும் தானமாகக் கொடுத்து, ஒரு பெரிய 

யாகத்தைச் செய்தார். அவருக்கு நசிகேதன் என்று a5 

மகன் இருக்தான். 
தகப்பனார் செய்த யாகத்தில் தட்ணைகள் வழப் 

இயதைப் பார்த்த சிறுவன் யோ௫ிக்கலானான்: “Os 

தகைய தட்டணைகளினால் என்ன பலன் உண்டாகும்? 

பிரியமான பொருள்களைக் கொடுப்பதரயிருக்தால், தனக்கு 

மிகவும் பிரியமான என்னை யல்லவே கொடுக்கவேண்டும்? 

உதவாத பசுக்களைக் கொடுப்பதில் என்ன இருக்கிறது 2”: 

என்று தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டு தகப்பனாரிடம் 

பேரய், “அப்பா, என்னை யாருக்குத் தட்டிணையாகக் 

கொடுக்கப்போூருபய் 7” என்று கேட்டான். 
பையன் பேச்சைக் தகப்பனார் முதலில் கரதில் போட் 

டுக்கொள்ளாம லிருச்தார். பிறகு அடுத்தடுத்து அவ்வாறே: 

கேட்டான். தகப்பனார், வேடிக்கையாகவோ கேரப 
_ மரகவேச, ': உன்னை யமனுக்குத் தட்டிணையாகக் கொடுக் 

கப்போடுறேன் '! 
சொன்னதும், அவர் ** என்ன செய்துவிட்டேன் 1 

இக்த யாகத்தில் சொன்ன சொல்லை ஈடத்தியே தீர 

வேண்டுமே?” என்று திகைத்தார். 

தகப்பனூ£து மனக்குழப்பத்தைக் கண்டு ஈ௫கேதன், 

* ஐயனே, யமனிடம் கான் தனியாகவா போகிறேன் 7 

எனக்கு முன் எண்ணிறக்த பேர் ௮வனிடம் சேசர்ச்திருக் 
இருர்கள். எனக்குப் பின்னும் வெகு பேர்கள் போகப் 

போூருர்கள். என்னை யமன் என்ன செய்துவிடப் 

போகிரன் 7 ஈமக்குமுன் வாழ்க்தவர்சள் எங்கே? ஈமக் 

7
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குப் பின் வருபவர்களின் கதிதான் என்ன ? நெற்பயிர் 
போல், மனிதர்கள் வளர்ந்து. முதிக்து அறுபடுகிரர்கள். 
மறுபடி. முளைக்கிருர்கள். இவ்வளவே யல்லவா ?'* என்று 

சொல்லி, யமாலயம் போய்ச் சேரர்தான். 

யமன் வீட்டில் பையன் வருவது தெரியாதாகையால் 

யாரும் எதிர்கொள்ளவில்லை, மூன்று சாள் கரத்இருக் 
தான். பிறகு யமன் வந்து பையனை ஈமஸ்கரித்து, அதிதி 

யாய் வந்த நீ சரியாகப் பூஜிக்கப்படாமல் என் வீட்டில் 

மூன்று கரள் காத்திருக்தாயாதலால், கரன் அபராதம் 

தெய்தவனானேன்: அதற்குப் பரிகாரமரக மூன்று வரவ் 

கள் கேட்டு என்னிடம் பெறுவாயாக '! என்ரான், 
நசிகேதன் வணக்கிச் சொன்னதாவது :-- யமனே, 

என் தகப்பனார் மனம் சரந்தி ௮டைச்து என்மேல் அவர் 
கொண்ட கோபம் தரவேண்டும். இது கான் கேட்கும் 
(PSO asin. 

அவ்வாறே யாகுக '' என்முன் யமன். 
அதன்பின், இரண்டாவதும் மூன்றாவதுமாக ௧௪ 

கே.தன் கேட்ட வரம் பரம்பொருள் உபதேசம், 

யமன் பல ஆசைகள் காட்டியும் ஈசிகேதன் அவைகளை 
மறுத்துவிட்டான். *யமனே, உயிரைக் கொண்டு ஏகும் 

நீ இருக்கும்வரையில், மனிதர்களின் ஆயுள் எம்மாத்திரம்? 
நீ தருவதாகச் சொல்லும் செல்வங்கள் என்ன said 
தரும்? ஐசுவரியங்களும் குதிரைகளும் ஆட்டமும் பாட்டும் 
நீயே வைச்துக்கொள், சந்தேகங்கள் இர்ச்து உண்மை உப 

தேசம் உன்னைப் பேன்ற ஒரு குருவினிடம் Qu gre 
தையே கான் விரும்புகிறேன் '' என்றான். 

“உன்னைப் போன்ற தீரன் ஒருவன் உடனாகக் 
கிடைப்பதும் ௮ரிது * என்று யமனும் சம்மதித்து உப 
தேசம் செய்யப் புகுச்தான். த



௨ 

தேவர்கள் தோற்றது 

மதுவர்களும் அசுரர்களும் வெரு சாட்கள் புத்தம் செப் 
தார்கள். ஒரு ௪மயம் தேவர்கள் வெற்றி யடைக் 

தார்கள். வெற்றியானது ஈ௬வர லிலை என்று ௮றியச 
மல்,கல்களஞுடையதாகவே எண்ணிப் பெருமை பாராட்டிக் 

கொண்டார்கள். அப்போது பிரம்மம் அவர்கள் முன் 
கின்றது. இது என்ன தேற்றம் ?:' என்று அவர்கள் 

தகைத்து, '* அக்கினியே! போய் யரர் என்று அறிந்து 

வா?” என்று அக்கினி பகவானை அனுப்பினார்கள். 
அக்னி பகவான் அதனண்டைப் பாய்ச்தசன். அச் 

தத் தோற்றம் அசையாமல், அக்கினியைப் பார்த்து, 

“wine BP? என்றது. 
நரன் அக்னி தேவன் என்றான் ௮க்னி பகவான் 
* உனக்கு என்ன வீரியம் உண்டு?'' என்றது 

தோற்றம். 
“ உலகத்தில் எதையும் எரித்துப்போடுவேன் ''என்று 

அக்கினி பெருமையாகச் சொல்லிக்கொண்டான். 
* அப்பா யச7!? என்று சொல்லி, ௮து ஓர் உலர்ந்த 

புல் துரும்பை அக்கினிமுன் வைத்து, ** இதை எரி/:” 
என்றது, அக்னி அதன்மேல் தன் வலியெல்லாம் 

கொண்டு பாய்ச்தும் ௮தை எரிக்க முடியவில்லை. வெட் 

கப்பட்டுத் இரும்பிப்போய், “இது யாரோ, எனக்கு 

விளங்கவில்லை '* என்று தேவர்களிடம் சொன்னான். 
அவ்வாறே வாயுவும் இசக்திரனும் அவமானப்பட்டார் 

அன்.  *எதையும் தகர்ததுவிடுவேன் £ என்று வீரியம் 
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உபநிஷதப் பலகணி 

பேசிய வாயுவால், எவ்வளவு வேகமாக வீ௫ுப்பார்கததும் 

தன்முன் வைக்கப்பட்ட அந்தத் துரும்பை ஈகர்த்த முடிய 

வில்லை. எதையும் அறிவேன் என்று எண்ணிய இச்திரன் 

இட்ட கெருங்கினகதும் உருவம் அவன் கண்களுக்கு 

மறைந்தே போயிற்று. 

பிறகு பசர்வதி இச்திரனுக்குப் பிரசன்னமாகி, ௮ 

தோற்றம் பரம்பொருள் என்பதை விளக்கித் தேவர்களின் 

சக்தி அனைத்தும் பிரமத்தின் சக்தியே என்று, உபதேசம். 

செய்தாள். 
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க. 

படித்தால் மட்டும் போதாது 

BT தர் முனிவர் ஒரு காள் சநத்குமாரரிடம் சென்று,. 

ஐயனே, உபதேசம் கோருகிறேன் '' என்று வணக்கி 

கின்ரூர். 
* உமக்குத் தெரிர்ததைச் சொல்லும்) அதற்குமேல் 

கரன் சொல்லுகிறேன் '' என்று சகத்கூமாரர் பதிலுரை. 

தார். 
கரரதர், "எனக்கு ரிக் வேதம் தெரியும்; யஜுர் 

வேதம் தெரியும்) சாமவேதம் தெரியும் ) அதர்வண வேத: 

மும் தெரியும். அதற்குமேல், இதிகாசங்கள் புராணங்கள் 
அனைத்தும் அறிவேன். கர்மங்கள், மந்திரவ்கள் Hors 
தும் அறிவேன். கணிதம், சோதிடம், கால அளவு சாஸ் 
தரம், வியாகரணம், காவியம், யாப்பியல், அலக்கசாம் 

பூததரல்கள், ஆயுத நூல், வான சாஸ்திரம், விஷயங்களைப் 

பற்றிய சாஸ்திரம், காட்டியம்,” சங்கதம், இன்னும் எல் 

லாக் கலைகளும் படி.த்திருக்கறேன். இவையெல்லாம் 
கான் அறிவேஞயினும் ஆத்மாவைப்பற்றி கான் அறிய 

வில்லை. ஆத்மஞானம் அடைச்தால்தான் தக்கம் தீரும் 

என்று தங்களைப்போன்ற பெரியோர்கள் சொல்லக் கேட் 

டி ருக்கிறேன். இன்னும் துக்கம் எனக்குத் தீரவில்லை.. 
எனக்கு ஞானம் அருள்வீராக '' என்றார். 

“சகத்சூமரரர், * நீர் படித்தவை அனைத்தும் வெறும் 

பெயர்களைப்பற்நினவையே, பெயரைவிட மேலானது 
ஒன்றுண்டு; அதுவே மெய்ப்பொருள் '' என்று உப 

தேசத்தை ஆரம்பித்தார். 
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சுவேதகேது 

அர வேதகேதுவைப் பார்த்து, அவன் தகப்பனார் உத்தர 
லகச,  *௬வேதகேது! € பிரமசரரியாக அமர்ந்து 

படி.க்கவேண்டும். கம்முடைய குலத்தில் யாரும் வெறும் 
பிறவிப் பிராமணர்களாக இருந்தது இடையாது/; கல்வி 
கற்கவேண்டும். கல்வி கற்றால்தான் பிராமண குலம் 
நிலைக்கும். ஓர் ஆசாரியனிடம் சேவை செய்து படி.தீது 
வா!" என்ருர். 

அதற்கிணங்க, பையன் பன்னிரண்டரவது வயது 
தொடங்கி இருபத்து கான்கு வயது வரையில், ஒரு குருவிட 
மிருந்து வேதங்களும் அக்கரலத்தில் கற்கக்கூடிய மற்ற 
வையும் படித்துவிட்டு, மிகவும் கர்வங்கொண்டு எல்லாம் 
செரிந்துவிட்டது எண்றெண்ணி வீட்டுக்குத் திரும்பி 
வந்தான். 

* மகனே, எல்லாம் படித்தறிக்துவிட்டதாக எண்ணு 
கருப் போலிருக்கிறது. படிப்புக்கு எட்டாத பொருளை 
எவ்வாறு உணர்வது என்பதைக் கேட்டுத் தெரிச்துகொண் 
டாயா?" என்று தகப்பனார் கேட்டார். ** அதைப்பற்றி 
கான் விசாரிக்கவில்லை ; ௮து என்ன 7”? என்றான் மகன், 

.றகு தகப்பனார் உபதேூக்ஒருர். 
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இ ர . 

மைத்திரேயி 

(பார ஜ்ஞவல்கியர் இல்லறம் முடித்துவிட்டு வனம் செல்ல 
ஏற்பாடுகள் செய்த சமயம், தம் மனைவிகள் இரு 

வரில், மைத்திரேயியைக் கூப்பிட்டு, “மைத்திரேயி, சான் 
வனம் போக விரும்பியது உனக்குச் தெரியுமே ;) உனக் 

கும் காத்யாயணிக்கும் தகுக்த எற்பாடு செய்துவிடுதல்: 
ஈலமல்லவா? *' என்மூர்: அகைக் கேட்ட மைத்திரேமி, 
“* பகவானே, சகல சம்பத்துக்களையும் வைத்து இந்தப் புவி 
முழுவதையும் நீர் எனக்குச் தந்தாலும், அதைக் கொண்டு 
கான் இறவாமை அ௮டைவேனு ? :! என்றாள். 

யாஜ்ஞவல்இயர், (அது எவ்வரறு முடியும் 7 செல் 
வத்தினாுல் என்ன சுகங்கள் ௮டையலாமேர, அவற்றை 
யெல்லாம் நீயும் அடையலாம் ; இறவாமையை எதிர்பாரத 
தல் கூடாது” என்ருூர், 

“ஐயனே, முக்தி தராத செல்வத்தை வைத்துக் 
கொண்டு நான் என்ன செய்வேன்? தரங்கள் வனம் 
போகுமுன் எனக்கு அறிவு உபதே௫த்தருள்வீர்களாக 7 

- அதைத்தான் விரும்புகிறேன் '' என்றாள். 
யாஜ்ஞவல்கியர் மனம் பூரித்து, '* பிரியே, என் அன்" 

பைப் பெருக்கிப். வா, உட்காரு; நான் சொல்லுவதைக் 
கவனமாய்க் கேள், கணவனைக் காரதலிக்கிருள் மனைவி, 
Hos அன்பின் பயன் என்ன வென்று எண்ணுகிறாய்? கண 
வனை விரும்புவதன்று. .வவனுள் நிற்கும் மெய்ப்பொருளை 
விரும்பப் பபிலுவதே. இல்லற வாழ்க்கையில் தோன்றி 
வளரும் காதலானது மெய்ப்பொருளின் ஒரு அம்சமே 
யாகும்!” என்று தொடங்கி உபதே௫க்கலானார். 
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இல்வாழ்க்கை : ஒரு பயிற்சி 

ல்ல முறையில் இல்லறம் ஈடச்தி உள்ளம் பக்குவம் 
அடைந்தபின்னசே துறவு நிலையானது உண்மைப் 

பயன் தரும் என்பது நம்முடைய தரும நூல்களின் முடிபு. 
இல்லற வாழ்வினல் மனம் எவ்வாறு பக்குவம் அடையும்? 
ஒருவன் தன் மனைவியிடம் அன்பு செலுத்தித் தன்னைத் 
தான் ஜரளவு மறக்கவும் துறக்கவும் கற்றுக்கொள்,ஒருன். 
அவ்வாறே. குடும்பத்தின் ஈன்மை, குலக்தின் சன்மை, AGG 
தினரின் திருப்தி முதலியவைகளும் ‘ தான் ' என்னும் வலை 
பிணின்று வரவர வெளியேற மனிதனுக்குப் பயிற்இதக்.து 
வழிகாட்டுகின்றன. இல்லற வாழ்வுக்குரிய அன்புகள் 
அனைத்தும் போன்புக்கு ஒரு பயிற்கியே யாகும். இந்தப் 
பயிற்சியைச் சரிவரப் பெற்ற பின்னரே, உள்ளத்தில் 
ஞான ஒளிக்கு வாப்ப்பு ஏற்படும். 

மக்கள், மனைவி, கணவன், குலத்தார், ஊரார், CES 
தரர் என்றெல்லாம் கர௬இக் கவஃலைப்பட்டு, அன்பும் பணியும் 

செய்தால் ௮ப்பொருள்களில் மறைச்து உள்ளூடு நிற்கும் 
மெய்ப்பொருளைக் காணும்படியான அறிவு உண்டாகும். 
ஆனால் இதற்கு.இல்லற வாழ்வை அறவழியில் கடத்தி, வச 
வரப் பற்றுக்களைக் கழற்றும் பயிற்சியில் ஈடுபடவேண்டும். 

யாஜ்ஞவல்கியர் இல்லற வாழ்வ முடி.ச்.துவிட்டு வனம் 
செல்ல ஏற்பாடுகள் செய்து மனைவி மைத்திரேயியைப் 
பரர்த்து உபதேடித்தது, இந்த உண்மையையே, அதன் 
HEED பின்வருமாறு :-- . 

கணவனைக் காதலிப்பது கணவனைக் காதலிக்க அல்ல; 
பரமரத்மாவைக் காதலிக்கப் பபில்வதற்காகவே, கணவன் 
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இல்வாழ்க்கை : ஒரு பயிற்சி 

மனைவியைக் காதலிப்பதும் இதற்காகவே. இதுவே 

காதலின் பயனும் உண்மைப் பெச்ருளும் தகும். பெற்ற 

மக்களிடம் உள்ளங்கரைவதும் இதற்காகவே. செல்வத்தை 

விரும்புவதும் இதற்காகவே. மனைவி, கணவன், மக்கள், 

செல்வம், பசுக்கள், இவைகளினுள் கிற்கும் பரம்பொரு 
ளைக் கண்டு அதனுடன் கலந்து ஓன்றாவதற்கு உள்ளம் 
பொங்க வேண்டும். இக்தப் பயிற்சி பெறுவதே ௮வைகளைக் 

காதலித்து அனுபவித்து. வாழ்வசன் உண்மைப் பயன். 
குலாபிமானம் ஜாதியபிமானமுங்கூடப் பாரமாதமிக 
பக்திக்குப் பயிற்சியே யாகும். 

எங்கும் பரவி கிற்கும் மெய்ப்பொருளைச் கண்டு காத 

லிக்கவே வேதம் ஓதுதல், கலைகள் கற்றல் பூததயை முதலி 

யன அமைகத்திருப்பதாகக் கருதுவாய், பரம்பொருளை 
மறக்து, வேறெக்தப் பொருளைத் தேடி. வாழ்ந்தாலும், ௮து 

ஏமாற்ற, தையே தரும். 
பரம்பெசருளைசத் தனியாகக் காணவே, ௮அடையவேச 

மணித வாழ்வில் முடியாது. மற்றப் பொருள்களில் அது 

உள்ளூடு கிற்பதை அறிந்து அப்பொருளின் வழியாகவே 
அதை அடைய முடியும், பேரிகையிலும் சங்கிலும் ஒலி 
உண்டாகிறது. ஓலியை மட்டும் எடுத்துப்: பிடித்துக் 

கொள்ள முடியாது. சங்கையும், பேரிகையையும், 
அவற்றை கோஷிக்கச்செய்பவனையம் அடைந்து, ஒலியைப் 
பெறலாம். வீணையின் நாதத்தை மட்டும் தனியாக எடுத்து 

வைத்துக்கொள்ள முடியாது, வீணையைப் பெற்று காதத் 
தையும் கேட்கலாம், இவ்வாறே பரம்பொருளையும் காண 

லாம்.
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பரம்பொருளின் இலக்கணம் 

இத வும் மைத்திரேயிக்த யாஜ்ர.வல்சியர் உபதேசித்தது: 

ஈச விறகுக் கட்டைகள் போட்டுத் த எரியவைத்தால் 

புகை இளம்புகிறது. அவ்வாரே வேதகவ்களும், புசணக் 

களும், கலைகளும், உபகிஷத்.துகளும், யாகங்களும், தானவ் 

களும் எல்லாம் தீயின் புகைபோல் பரம்பொருளினின்று 
வெளிவக்தன வென்று அ Bars. சரியாக எரியவிட்டால் 

பின்னர்த் யைக் காண்பாய். வெறும் புகையைத் தீ 

யென்று கருதிவிடலாகா து. 

உப்புக் கட்டிக்கு உள் என்றும், புறம் என்றும் உருவ 

வேறுபாடு இல்லை. சீரில் கலக். தால் மறைக்.து, அவ்வளவும் 

உவர்ப்பு என்ற புலனுணர்ச்சியாகவே இர்ச்து போய்விடு 
இற.து. அவ்வாறே ஆத்மா முக்தி யடைக்தபின் பஞ்ச 

பூதங்களைவிட்டுப் பரம்பொருளுடன் கலக் ஒன்றாடவிடு 

இறத. பிறகு அதத்குத் தன்னறிவு இடையாது. 
தரன் என்ற அறிவு போய்விடும் என்று முணிவர் 

சொன்னதும் மைத்திரேயி தயங்கி. அதைக் கண்டு 

யாஜ்ஞவல்ூயச், ** என் தயங்குஒருய் 7 ': என்று சொல்லி, 
மேலும் உபதேகிக்கிறார:-- 

இசண்டு வெவ்வேறு பொருள்களிருக்தால், ஒன்று 

மற்ஜென்றைப் பார்ப்பதும் மோப்பதும் அருக்துவதும் 

வணங்குவதும் கேட்பதும் அறிவதும் முடியம். அனைத்தும் 

ஒரு பொருளான பிறகு, ஒன்று மற்டமொன்றைத் ண்டு 
வதும் பார்ப்பதும் அறிவதும் ஏ.து7 
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பரம்பொருளின் இலக்கணம் 

அறிவு என்பதே பரம்பொருள். அதற்குமேல் பரம் 
பொருளை அறிவது எவ்வாருகும்2.* இது அன்று ? *அது 
அன்று ? என்றே பரம்பொருளுக்கு மறுப்பிலக்கணம் 
கூற முடியும். வேறு இலக்கணங்கள் கூறமுடியாது. 
அறிபவனும் அறியப்படும். பொருளும் ஒன்றேயான 
பிறகு, அறிதல் * என்பது ஏது 7 

“மைத்திரேயி, இதுவே உனக்கு சான் தரும் உப 
தேசம். பரம்பொருளைப்பற்றி இம்மட்டும்தான் விளக்க 
மூடியும்? என்று சொல்லி பாஜ்ஞவல்கியர் வனம் 
சென்ருர், ்



. ௮ 

சிறு விதைக்குள் மரம் முழுதும் 

E669 5768 0 உபநிஷத்தில் உத்தாலகர் தழ்முடைய 

தாரன் சவேதகேதுவுக்த உபதேதே௫த்தது சொல்லப்படுகிறது : 

“அனைத்தும் ஒரு சக்தியிலிருந்து வக்ததரகச் சொல்லு 

இறீர்களே. இக்த அற்புத உலகம் அவ்வளவும், 
இந்தப் பல்லாயிர உருவ வேற்றுமைக ளெல்லாம்,பெயரும் 

வடிவமுமற்த ஒரு பொருளிலிருச்து, எவ்வாறு உண்டச 
கும்?” என்று மகன் கேட்கிறுன். 

* அப்பனே! ௮ர்த ஆலமரத்தின் பழம் ஒன்று 
எடுத்து வா”! என்முர். 

சுவேதகேது ஒரு பழத்தை எடுத்து வந்து *இக்தா 
ருங்கள், ஐயா !!! என்று சொன்னான். 

₹* அதைக் கிள்ளு ?' என்முர், 
! இள்ளினேன், ஐயா '' என்முன். 

உள்ளே என்ன இருக்கிறது? பார் '' என்முர். 

் இன்னஞ் சிறு விதைகள் இருக்கின்றன '' என்ரான். 
* அவற்றில் ஒரு விதை எடுத்து, அதைக் கிள்ளிப் 

பார்!” எனருர். 
ஒரு சிறு விதையை எடுத்து, சொன்னபடி செய் 

தான், 
* என்ன கரண்விருய் 7'' என்ருர். 
* ஒன்றும் கண்ணுக்குக் காணவில்லை '' என்றான். 

* அப்பனே, உன் கண்ணுக்குத் தோற்றமாகாமல் 
அந்த ஒரு விதைக்குள் கடக்கும் நுண்ணிய பொருளே, 
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. சிறு விதைக்குள் மரம் முழுதும் 

இளைகளும் இலைகளும் விழுதுகளும் கொண்ட இக்தப் 

பெரிய ஆலமரம் ஆயிற்று. இச்த மரம் முழுதும் ௮க்தச் 
இறு விதையினுள் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் அடங்கி 
அிருக்தது. இதை யோ௫த்துப் பார். இவ்வாறே உலகம் 

முழுதும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத சத்திலிருக்து உண்டா 

யிற்று” என்ரார். ் 
பல்லாயிர வருஷங்களுக்குமுன், உத்தாலகர் தம் 

மகனுக்கு விளக்கச் சொன்னதை ஆழ்க்.து சிச்தித்துப் 

பசர்த்தால், ஈரம் இப்போ.தும் உண்மைய ழிவும் அடக்கமும் 

அடையலாம். ஆலம் விதை மிகச் சிறியது. அதற்குள் 
எவ்வசறு அந்தப் பெரிய மரமும் ௮தன் கிளைகளும், 
விழுதும், இலையும், பாலும், காயும் அவைகளின் கிறம், 

ஆவை, குணம், எல்லாம் ௮டவ்க மூடிக்டச்தன? அந்த 
. விதையை எங்கே புதைத்தாலும் இச்த கிறம், இக்தக் 

குணம், இக்த அளவு, இத்த உருவம் கொண்ட மரமே 

உண்டாகும். வேரொன்றினின்று இது உண்டாகாது. 
இதினின்று வேறொன்று உண்டாகாது. மரம் முழுதும் 

அவ்விதையினுள் அருவமாகக் கடக்கிறது. இதைப் 
போலவே, ஒவ்வெரு வகை விதையிலும் ௮அவ்வவ்வகை 

மரம் முழுதும், பூவின் வாசனையும் கிறமும், மற்ற ௪கல 
விசேஷ குணங்களும் மறுபடி. ௮ம்மரத்தில் இத்தகைய 
விதைகள் கிறைக்த கணனிகள் உண்டாக்கும் சக்தியம் 
உள்பட அடக் கிற்கின்றன. இக்.த அதிசயத்தை ஆழ்க்து 
சக்தித் சால், உலகத்தின் இரகசியம் ஒருவாறு விளக்கும். 

கற்றறி மூடரும் அடக்கம் பெறலாம். 

பெளதிக ஆசாய்ச்௪க்காசர்கள் இப்போது சொல்லி 
வரும் வழிமுறைப் பரிணாமக் கொள்கையானது சக்தோக் 
இயத்தில் அடங்கி கிற்கிறது. 
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ஜலத்தில் கரைந்திருக்கும் உப்புப்போல 

இதுவும் உத்தாலகர் தம் மகன் சு வெதகேதுவுக்த உப 

தேசித்தது: 

** ஐ. லகம் முழுவதும் பரவியிருக்கும் இக்தப் பொருள் 
எவ்வரறு மறைச்து போயிற்று?” என்று மகண் 

கேட்டஇிழமுன். அதற்கு உத்தாலகர் உபதேூத்ததாகச் 
சொல்லியிருப்பது தற்கால இரசாயன சூல் சோதனை 
முறையாகவே யிருக்கிறது. மகனை ஓர் உப்புக்கட்டி 
கொண்டுவசச் சொல்லி, அதைத் தண்ணீரில் போடச் 
சொன்னார். பிறகு, ** நாளைக் காலையில் வச ?! என்றார். 

மறு கரன் தகப்பனாரிடம் பையன் வந்து கின்ருன். 
ss கேற்றுத் தண்ணீரில் போட்ட உப்பைக் கொண்டுவர ?? 
என்றார். பையன் பரர்த்தான். உப்பு எங்கனம் இருக்கும் 7 
கரைந்து போயிருக்த.து. 

* ஐயா, உப்பு அழிந்து போயிற்று?” என்றான். 
*: தண்ணீரில் மேலே கொஞ்சம் எடுத்து அருக்து ?? 

என்றார். 
* உவரப்பச யிருக்கிறது '? என்றான் மகன். 

மத்தியில் அருந்திப் பார்!” என்ருர். 
** அதுவும் உவர்ப்பாகத்தான் இருக்கறது !'* என்றான். 
 அடித்தண்ணீரைப் பார் '” என்ருர். 

அதை யருக்திப்பார்த்து, அதுவும் அப்படியே இருப்ப 
தாகச் சொன்னான். : 
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ஜலத்தில் கரைந்திருக்கும் உப்புப்போல 

*கொட்டிவிட்டு வா! என்ருர். 
மகன் கொட்டிவிட்டு வந்தபின், ** உப்பு அழிந்து 

விட்டதா?” என்று கேட்டார். ் 

₹* இல்லை, எவ்வருவாகவோ எங்கேயோ ௮து இருக்து 
கொண்டுதான் இருக்கிறது ** என்ரான், 

: அப்பனே, இவ்வாறே உலகம் முழுதும் பரம் 
பொருள் மறைந்து கிற்கிறது. கண்ணுக்குப் புலப்படச 

மல், அனைத்திலும் இருக்கிறது. அதுவே சத்து, அதுவே 
ஆன்மா. நீயும் அதுவே. தத் தவம் ௮ஸி:' என்முர்.. 
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கண்ணைக் கட்டிக் காட்டில் விட்டவாறு 

ஜான ஒளி பெறும் வழியை உத்தாலகர் முகனுக்த உப 
தேதசிக்கிறர் : 

** ஒருவனைக் கண்ணைக் கட்டிக் காட்டில் இருடர் 

கொண்டுபோய் விடுவதுபோல், முன் செய்த கருமங் 

கள் ஈமது ஞானத்தை மறைத்து ஆசைகளசகிய மோகக் 

கட்டுகளால் கண்ணைக் கட்டி, உலகம் என்ற காட்டில் கம் 

மைக் கொண்டுவந்து விட்டி.ருக்கின்றன. நாம் இருக்கும் 

இடம் எது, கம்முடைய ஊருக்குத் திரும்பிப்போக வழி 

எ.து என்றறியரமல் பயத்திலும் மயக்கத்திலும் டக்க 

ரோம். தந்த ஆசிரியன் இடைத்துச் கட்டுகளை அவிழ்த் 

தால் கண்கள் இறச்.து வழிதேடி. ஊர்போய்ச் சேரலாம். 

ஆசைக்கட்டுக்கள் அவிழ்க்தால் கண்கள் இறந்து ஞானப் 

பிரகாசம் வரும், ஈம்முடைய உண்மைச் சொருபம் ஈமக் 

'கு.த் தெரியவரும். இல்லாவிடில் எந்த முயற்சியும் பயன். 

தராது??? . 

சரியான காட்சி பெறக் கண்ணும் யுக்தியும் போதா... 

ஆசைத் இசைகள் மனதை மூடாமல் நீங்கவேண்டும். 

ஆசைகளும் பத்றுக்களும் அறிவைக் கெடுக்கின்றன... 

அவை உள்ளத்தினின்று நீங்கனால்தான் மனிதனுடைய 

அறிவு தன் சுபாவ ஒளியைப் பெறும். 
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ஒவ்வொரு வருஷமும், தற்காலத்துக் கல்விப் பட்டங்கள் 
பெறும் மாணவர்களுக்கு, ஒரு நீண்ட பிரசங்கம் சர்வ 

கலாசாலை மண்டபத்தில் நடைபெறும் வழக்கத்தை 
அனைவரும் அறிவர். பழைய காரலத்திலுங்கூட, குருகுல் 

வாசம் முடிந்ததும் ஆசாரியன் உடனை வீட்டுக்கு அனுப்பு 

முன், வாழ்க்கைக் இரமத்தைப்பற்றி ஒரு கடைசி உப 

தேசம் செய்வது வழக்கம் என்று தைத்திரீய உபநிஷத்தி 

லிருந்து தெரிய வருகிறது. அதில், ஒரிடத்தில் இத்தகைய 

பிரசங்கம் ஒன்றைக் காண்இுமோம். — 

குருகுலத்தில் வசித்துவந்த உடனுக்கு வேதம் ஓது 

வித்து முடிச்சதும் குரு உபதே௫க்கிறுர். 

ஸத்யம் வத | தர்மம் சர || 

ஸ்வாதீயாயான்: மா ப்ரமத | 

ஆசார்யாய ப்ரியம் தனம் ஆஹ்ருத்ய ப்ரஜா தத்தும் 

. மா வ்யவச்சேத்ணீ £ || 

ஸத்யான் ந ப்ரமதிதவ்யம் ॥ 

தள்னண் த ப்ரமதிதவ்யம் ॥ 

குசலான் B ப்ரமதிதவ்யம் ॥ 

மூத்யை த ப்ரமதிதவ்யம் I 
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ஸ்வாத்யாய ப்ரவச தாப்யாம் ந ப்ரமதிதவ்யம் | 

தேவ பித்ரு கார்யாப்யாம் ந a | | 

மாத்ரு தேவோ uss . ௬ 

பித்ரு தேவோ பவ 

a தேவோ பவ 

அதிதி தேவோ பவ | 
= = ஐ ௦9 

அ ண்மையைப் பேசு. 

அறத்தைச் செய். 

குருவுக்குக் காணிக்கை கொணர்ந்து கொடுத்தபின், 
சந்ததி என்ற நூல் அறுபட்டுப் போகாமல் காப்பச 

யாக. 

உண்மையிணின்று வழுவாதே. 

அறத்தினின்று வமுவாதே. 

ஈலனைப் புறக்கணிக்க வேண்டாம், 

செல்வத்தைப் புறக்கணிக்க வேண்டாம். 

ஓதலும் ஒதுவித்தலும் மறக்கவேண்டாம். 

தேவர்களுக்கும் முன்னோர்களுக்கும் செய்ய வேண் 
டி.யதை மறக்கவேண்டாம். 

தாயைத் தெய்வமாகக் கருது. 

தகப்பனைத் தெய்வமாகக் கருது. 

ஆசாரியனைத் தெய்வமாகக் கருது, 

வந்த விருச்தினரைத் தெய்வமாகக் கருது.”



குருகுல வாசம் முடிந்ததும் 

மேலும் உபதேசம் : 

** எந்தச் செயல்கள் குற்ற மற்றனவோ அவையே 

நீ செய்யத் தக்கவை. மற்றவற்றைச் செய்யச் கூடாது. 
எங்களிடம் நீ SOIL: நன்னடத்தையைப் பின்பற்று 

வாயாக) அல்லாதது ஒரு காளும் வேண்டாம். எங்களை 

விட மேம்பட்ட ௮ர்சணர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை 
ஆளனத்தில் அமர்த்திக் கெளரவிப்பாயாக, 

* கொடுப்பதைச் சரச்தையடன் கொடுக்க வேண் 

டும். அடிரத்தையாகக் கொடாதே தாராளமாகக் 

கொடுக்க வேண்டும்; பயத்துடன் கொடுக்க வேண்டும் ; 

அன்புடன் கொடுக்க வேண்டும். 

: செய்யும் கருமங்களிலேனும் நடக்கும் முறையி 
லேனும் உனக்கு ஏதாவது சக்தேகம் ஏற்பட்டபோது, 

விவேகமும், தருமத்தில் பற்றும், இரக்கமும் கொண்ட 

அந்தணர்கள் அவ் விஷயங்களில் எவ்வாறு நடக்துகொள் 
இருர்களோ, அவ்வாறு நீயும் ஈஉடப்பாயாக. விலக்கப்பட 
வேண்டிய விஷயங்களைப்பற்றியும் அவ்வாறே பெரியோர் 
களைப் பின்பற்றுவாயாக, 

இதுவே முறை; இதுவே உபதேசம்) இதுவே 
வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதின் பொருள் ; இதுவே கட் 

டன்; இப்படி. நடப்பாயாக !/ இப்படியே நடப்பாயாக ?”? 
கல்வி கற்றவர்கள் எல்லோரும் ஒரு காட்டில் மேற்கண்ட 
வாறு உண்மையே பேசு, தரும வழியில் கின்று, ஓது 

வதையும் ஓதுவிப்பதையும் விடாமல், வாழ்க்கை நடத்தி 

னார்களானால், பின் அந்த நாட்டுக்கு வேறென்ன 

(வேண்டும்? 
குருகுல வாசம் முடிந்ததும், (கூடும்ப வாழ்க்கையின் 

பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு என் கஷ்டப்படவேண்டும்? 
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salou py இன்னும் படித்துக்கொண்டே சுகமாக இருக் 

'கலாம்' என்று யோக்கியரான சீடர்களும் எண்ணக்கூடும். 

குருகுலக் கட்டுப்பாடும் நியமங்களும் முதலில் கஷ்டமாகத் 

தோன்றினும், வழக்கப்பட்டபின் அதிலேயே மனம் ஈடு 

பட்டுப் போய், சூடும்ப வாழ்க்கையின் பாரங்களும் கவலை 

களும் வேண்டாம் என்று தோன்றுவது சகஜம். இக் 

கரலத்து மாணவர்களுக்குள்ளும் இக்த மனப்பான்மை 

உண்டாவதைச் ல சமயம் பார்க்கிறோம். இதை யறிச்தே 
உபதேசத்தில்,  குருவுக்குக் காணிக்கை கொடுத்த 

் பின், அதாவது குருகுலவாசம் முடிந்ததும், சந்ததி என்ற. 
ரல் அறுபட்டுப்போகாமல் காப்பாயாக! என்று. 

சொல்லுகிறார்; விவாகம் செய்துகொண்டு, உன் முன் 

னோர்களுடைய பரம்பரை அறுச்துபோகரமல் இல்லறம் 

கடத்து என்பது இதன் பொருள். விவாகத்தில் கம் முன் 

னோர்கள் அ௮றிர்த பயன் இதுவே. காதல் இன்பமே 

அல்லது உடதுக்குள் இருக்கும் விலங்குப்பான்மைக்குச் 

செய்யும் பூஜைக்கரமமோ அல்ல, விவாகமும் இல் 
வாழ்க்கையும் ; சமுதாயத்திற்கு நாமும் ஈம்முடைய 

குலமும் செய்யவேண்டிய சேவை உண்டு, அதைச் செய் 

வதற்குரிய பிரஜைகளை நிரந்தரமாக நாரம் தயாரித்துக் 

கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்பதே விவாக தத்துவம். 
உபதேசத்தின் அடுத்த பாகத்தில், சத்தியத்தையும் 

தருமத்தையபும் வழுவாமல் கடைப்பிடி.ச்து இல்வாழ்க்கை 

BL EZ TUB GT. ஆனால், ௮ச்த வாழ்க்கையிலும் ஓதுவ 

தையும் ஓதுவித்தலையும் மறக்கக்கூடாது என்றும் கினை 
வூட்டுகிறார். 

பெற்றோர், ஆசசரியர், விருக்தினர் இவர்களைத் தெய்வ 
மாகக் கருதுதல் மிகப் பழைய பேச்௬. ஆயினும் இதுவே 

கம்முடைய தாட்டின் தனிச்சிறப்புடைய பண்பாடு. 
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தற்காலக் கல்வியால் இது Sere வேண்டிய அவசிய 
மில்லை. 

தரும முறையில் _Astaph இல்வரழ்க்கையில், 

கொடுப்பது என்பது ஒரு பெரிய ௮த்தியரயம், இதுவும் 

தம்முடைய நாட்டின் பண்பாட்டில் இன்றியமையாத: 

தனிச் செல்வம். * கொடுப்பதைச் ஏரத்தையடன் கொடு) 

சிறப்பாகக் கொடு, கொடுப்பதில் லோபித்தனம் காட் 
டாதே) யா௫ித்தவனை இகழ்ச்தோ, அல்லது உதாசின 
மாகவோ கொடாதே) கொடுக்கும் சக்தி உனக்கு வாய்த்: 

தது என்று கர்வம் கொள்ளாதே; கொடுப்பதைப் பலர் 

அதிக்து மெச்சுமாறு டாம்பிகம் செய்யாதே; உன் 

கொடையைப் பெறுகறவர்கள்பால் அன்பும் பய பக்தியும் 

கொண்டு ஈடக்துகொள்வாயாக ? என்இருர். கொடுப்பது 
என்பது பிச்சை ஒன்றே யல்ல, எவ்வித உபகாரமும் 
அதில் அடங்கும்; ஆகையால் இந்த எச்சரிக்கைகள் 
எல்லா விஷயங்களிலும் பொருந்தும். 

எது செய்யத்தக்கது, எது தகாதது என்பதை அறி 

யும் வழியைப்பற்றி Qos உபதேசத்தில் சொல்லியிருப் 
பது மிகவும் கவனிக்கத்தக்கது, ஜஐயங்களைக் தீர்ப்பதற் 
குப் பிரமாணம் நல்லோர் வாழ்க்கையே. அறவழியில் 
கிற்பவாகளைப் பின்பற்று என்று சொல்லவில்லை ; விவேக 
மும் தருமத்தில் பற்றும் படைத்திருப்பதோடு கெ௫ழ்க் த. 
மனமுடைய பெரியோர்களைப் பின்பற்று என்ருூர். தரும. 
சரஸ்திர அறிவினால் இரக்கமின்மை உண்டாவது ஓர்: 
அபசயம். தருமப்பற்றும் தயையும் இரண்டும் கொண்ட 
அக்தணர்களின் வரழ்க்கைமுறையைப் பார்த்துச் சந்தே: 
கங்களைத் தீர்த்துக்கொள் என்றார். கேட்டு அறிச்து அல்ல 7 
அவர்கள் செய்வதைப்போல் நீயும் செய் என்றார். மாணவர் 
களுக்கு எவ்வளவு ௮ழகான பொன்போன்ற உபதேசம் 7 
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௧௨ 

தருமநூல் தோற்றுவாய்கள் 

நசிகேதன் தன் தகப்பனார் நடத்திய யாகத்தில் யமனுக் 

GS தட்டணையாகக் கொடுக்கப்பட்டு, யமரலயம் 

சசன்று, ௮க்கே தரும தேவதையிடம் உபதேசம் யர௫ித்த 

-கதை முன்னர்ச் சொல்லப்பட்டது. பையனுடைய தீரத் 
, தைக் கண்டு யமன் மகிழ்ந்து, நீண்ட ஆயுளும் எல்ல 

உலகபோகங்களும் தருவதாகச். சொன்னபோதிலும் 

ஒப்புக்கொள்ளாமல், உபதேசமே வேண்டும் என்று ௧௫ 

'கேதன் பிடிவாதமாக வணக நின்றான். விஷயத்துக் 

அத்தக்க ஆசரரியனும் ஆசாரியனுக்குத்தக்சக உடனும் 
இவ்வாறு வாய்ந்து, கடோபகிஷத்து உபதேகிக்கப்பட் 

உது, கடோபகிஷத்து என்பது மிகவம் போற்றப்பட்ட 

(வேதாந்த நூல். 

கம்முடைய முக்கியமான தருமநூல்கள் ஒவ்வொன். . 
அம் மனதைக் அவரும் ஒரு தேரற்றுவாயடன் அமைந்து 
கிற்கிறது. இரரமரசயணகத்தின் தோற்றுவாய் கேட்டிருப் 
பீர்கள். ஆற்றங்கரையில் அன்றில் பறவைகள் இரண்டு, 
ம௫ழ்ச்து விளையாடிக்கொண் டி.ருக்த சமயம், வேடன் 
ஒருவன் தன் பசிக்காக அவைகளி லொன்றைக் கொன் 
முன். பெண் அன்றில் ஆருத் துயரத்துடன் தத்தளித்தது. 
இதைப் பார்த்து இதயம் கரைந்த வரல்மீகு முனிவர் 
தம்மை அறியாமல், * வேடனே!/ என் இவ்வாறு செப் 
தாய்? நீ ஒரு சாளும் ஒரு சுகமும் அடையாமல் போவச 
பாக?” என்று சோகமும் கோபமும் நிறைக்த மொழி 
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தருமநூல் தோற்றுவாய்கள் 

களைச் சொன்னார். உணர்ச்சி வேகத்தினால் ௮ம்மொழி 

கள் செய்யுள் உருவம் கொண்டன், 
உடனே, அவர் ஒரு பக்கம் இவ்வாறு சபித்து 

விட்டோமே என்று தம் கோபத்தைக் கண்டு தாமே 

பயந்தார். மற்றொரு பக்கம், தம் வாயில் தம்மையும் 

அறியாமல் வெளிவச்த பாட்டின் அழகைச் கண்டு ஆச்சர் 

யத்தில் மூழ்கி, அப்பாட்டைத் திரும்பத் திரும்பப் பாடி. 

ஞர். அதன்பின் நாரதர் சொற்படி. அந்தப் பாட்டின் 

சந்தத்திலேயே இராமாயணக் கதையை ழமுதல்முதல் 

பாடினாராம். இதுவே வால்மீகி ராமாயணத்தின் தோறு 

வாய். 

போர்க்களத்தில் இடர் என்று சச்தேகமும் மனச் 

சோர்வும் தோன்றி, வில்லைக் ழே போட்ட ௮ருச்௬ன 

னுக்கு, கடிவாளவாரும் கையுமாய், கண்ணபிரான் பகவதி 

இதையை உபதேூத்தார். இது உலகப் பிர௫த்தம், 

இக்திரியங்களையும் மனதையும் அடச், பற்றற்ற. 

உள்ளத்துடன் கருமங்களைச் செய்வது பகவத்தையின் 
உபதேசம், உடலைத் தேராகவும், இக்தரியங்களைக் குதிரை 

களரகவும், இக்திரியக்களைச் செலுத்தும் மனதைக் கடி. 

வாளவரராகவும், புத்தியைச் சாரதியாகவும், புலன்கள் 

செல்லும் விஷயங்களை ரதம் ஓட்டும் பாதையாகவும் : 

அமைத்து, உபகிஷத்தில் ஒரு இறந்த உவமை சொல்லப் 

பட்டிருக்கிறது. சாரதியைக்கொண்டு கூதிரைகளைச் சரி 

யாக இழுத்துப் பிடித்து ரதத்தை ஜாக்கிரதையாகச் 

செலுத்தினால், எஜமானனாஇய ஆத்மாவின் யாத்திரை சரி 

யாக முடியும். இல்லையேல், கசூதிரைகள் கண்டவாறு 

ஓடி, பிறப்பும் இறப்புமாகச் சற்றிச் ௬ற்றிப் போய்க் 

கொண்டிருக்க வேண்டியதாகும் என்று கடோபடிஷத்து 

சொல்லுகிறது. இக்தப் பழைய உவமையைக் கருதி, 
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உபதநிஷதப் பலகணி 

'தேசோட்டும் தோற்றுவாய் பகவத் ததையின் கர்மயோக 
உபதேசத்திற்கு. மிகவும் பொருத்தமாய்ப், பொருள் 

செறிச்.து அமைக்திருக்கிற து. 
யமாலயத்தில் தரும தேவதை உபதேகித்ததாகக் 

கடோபநிஷத்தில் ௮மைக்தஇருக்கும் தோற்றுவாயும் மிக 
வும் பொருத்தமனதே. இக்த உபகிஷத்தின் விஷயம், 

ஆத்மா எவ்வாறு உடலுக்குச் சம்பந்தப்பட்டி ருக்கிறது 

என்பது. உடலினின்று உயிரைப் பிரித்து எடுத்தேகும் 

யமதேவனைக் காட்டிலும் வேறு யார் ஆத்ம ரகசியத்தை 

௮றிச்து உபதேசிக்க முடியும்? ஆகையால் யமனையே 
ஆசாரியனககை அமைத்து இக்த உபநிஷத்து சொல்லப் 

பட்டது. 
இன்னொரு விதமாகப் பார்த்தாலும், ஆத்ம தரிசனம் 

பெனுவது யாருக்கு முடியும்? புலன்களால் அடையும் 
போகங்களைப் பொருட்படுத்தாத நசிகேதனைப் போன்ற 

இரனுக்குத்தான் முடியும். மாசற்த உள்ளத்தை எடுத் 
.துக்கரட்டச் சடன் இளவயதாகவும் அமைக்கப்பெற்றான். 

ஆசைகளை யொழித்துப் பற்றுக்களைக் களைக்தச 

லொழிய. அறிவினாலும், வேதம் ஓ.துதலினாலும், புலவர்க 

விடம் ஆராய்ச்சிகள் கேட்பதனாலும் மயக்கம் தீராது; 

ஆத்ம தரிசனம் அடைய முடியாது. தகப்பனார் செய்த 

பாகத்தைப் பூணமாக்கப் பசுக்களுடன் தன்னையும் ஒரு 

.தட்டுிணையாகக் கொடுக்கச் சொல்லி, யமாலயம் சென்று, 

அங்கே யமன் தருவதாகச் சொன்ன மற்ற வரங்களை 

“வேண்டாம் என்று சென்ன வரலாறு, பக்கசூவ மடைந்த 
வன் அடையக்கூடிய ஞானோபதேசத்திற்கு மிகச் இறக்த 
தோற்றுவாயாக விளங்குகிறது. 
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க்க. ~ 

மரக்கட்டைக்குள் மறைந்துள்ள நெருப்பு 

இக்குச்சியைத் தேய்த்து இக்காலத்தில் காம் நெருப்பு 

உண்டாக்கிக்கொள்வதுபோல், சம் முன்னோர்கள் ஒரு 

மசக்கட்டையின்மேல் மற்றொரு மரக்கட்டை வேகமாக 

உசாயுமாறு கடைக்கு, கெருப்பு உண்டாக்கிக்கொண்டு 

வக்தரர்கள். இக்தத் தக்கடை கோரலுக்குப் பெயச், 

‘grief. ஆத்மா என்பது எத்தகைய பொருள், அது 

தேகத்திற்குள் எவ்வாறு மறைக்கு கித்கிற.த, உடலுக்கும் 

ஆத்மாவுக்கும் என்ன எசம்பக்தம்--முதலிய விஷயங் 

களை யமன் ஈசிகேதனுக்கு உபதேசம் செய்யும்போது, 

அரணியை உவமையாக வைத்துச் சொல்லுகிறான். . 

அரணியைக் கடைந்தால் கெருப்புக் இளம்புகற.து. 

இத்த நெருப்பு, அதற்குமுன் எங்கே, எக்த உருவமாக 

இருக்தது ? இல்லாத தெொன்றை சாம் உண்டாக்க முடி. 

யாதே? ஆகையால், மரக்கட்டைக்குள் த முன்னசே 

இருக்தது; மறைக்து கின்ற.து. தாய் தன் வயிற்றுக்குள் 

கருவை வைத்துக் காப்பதுபோசல், அரணியசனது தீயைத் 

தனக்குள் வைத்திருக்கற.து. ஒளியும், அனஜதும், ௪க்இ 

யும் கொண்ட இ எவ்வாறு மரக்கட்டையினுள் மறைக்து 

திற்கிறதோ, அவ்வாறே பிரகாசம் பொருக்தியதும் ௮ழி 

விலாததுமான ஆத்மா உடலினுக்குள் ௮டக்கி மறைந்து 

கித்கிற.து. 
மரக்கட்டையினுள் தக்ூயிருக்கும் வரையில் ௮௧ 

இனியானது வடி.வமின்றி கிற்கிறது. ,தயினும் அதுவே 

விளக்கலும் அடுப்பிலும் உலையிலும் வடி.வுகொண்டு வெளி 
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etg, இனசரி வாழ்க்கையில் உதவுது. அதுவே 
ஓமாக்கனி யாகி சம்முடைய பூஜையையும் சாம் இடும் 
அசுவிகளையும் பெறுகிற. 

எக்த மாக்கட்டையிலும் ஒசே தன்மையான அக்கினி 
மறைக்து கிற்கறது. உசாய்ச் ததும் வெளிவருகிறது. 
அதைப்பேசலவே எல்லச உயிர்களிலும் ஒரே தன்மை 
யசன அச்தராதமா குடிகொண்் டிருக்கறெது. எச்தப் 

பொருளைத் தீயானது பத்றுகிறதோ அச்தப் பெசருளின் 
வடிவத்தையே கொண்டு அது தோற்றுகறெது. விளக் 

காகவும், அடுப்புத் தயோகவும், உலை கெருப்பாகவும், காட் 
டுச் தீயாகவும், இன்னும் எரியும் பொருள்களுக் கேற்ற 
வாறு, பல வடிவம் கொள்ளும் ௮க்கணியைப்போல், #33 
சாத்மா ஒரு தன்மையான பொருளே யாயினும் பல வடி. 

வக்களாகத் தோற்றுகிறது. அனேக விதமான பாத்தி 

சங்களை கிறைத்துத் தங்கும் வாய, தான் தங்கும் பாத்தி 

ச.த்தின் வடிவத்தைக் கொண்டு வேறுபட்டாலும் அது 

ஒசே தன்மையான பொருளாகும். பாத்திரத்தின் வடிவ 
பேதங்களினல் வாயுவானது வேற்றுமையற்ற யான் 
மையை இழக்கவில்லை. அதுபோலவே, அச்த.ரசத்மாவும் 
பற்பல உடல்களில் தன் உண்மைத் தன்மையை இழக் 
காமல் வேறுபட்ட தோற்றங்களாகறது. செருப்புக்கு 

இசையாகும் பொருள் வேறு, செருப்பு வேது; வாயு 
வேறு, பாத்திரம் வேறு; உயிர்கள் வேறு, அவைகளினூாடு 
2265 அ௮ச்தசாதமா வேறு. : வேறுபட்ட தோற்றன் 
களில் மறைக்து கிற்கும் ஒருமையைக் காண்பதே ஞானம்... 
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e BP 

அந்தராத்மா 

ஞாயிற்றின் ஒளியினாலோ, சந் தரன் நிலவினாலோ வேறு 

வெளிச்சக்திலோ பொருள்களைப் பார்சக்இிமோம், 
ஆயினும் சூரியனும், சச்தரனும், மீனும், மின்னலும் 
தரும் ஒளியானது, கண்ணுக்குள் படைத்த உணர்வெனும் 
ஒளியில்லையேல், என்ன பயன்படும்? பொருள்களைப் 

பார்ப்பது, உள்ளத்துள் காம் படைத்த ஒளியே யல்லாது, 

வெளியில் வீ௬ம் ஒளியல்ல,. ஒளிக்கெல்லாம் ஒளியாஇ 

தம்முள் கிற்கூும் பேரொளியே ௮க்தராதமா. 

Qes ௮நர்தராச்மா தானாக ஒளிர்கிறதா 2? அல்லது 

ஈசுவரனுடைய ஒளியினால் பிரகாடிக்கிறதா ? இதை எவ் 

வாறு சொல்வது என்இருன் யமன், 

கதம் நு தத்விஜானீயாம் கிமு பாதி விபாதி வா | 
= - Oo 2 ௦ = 6 

இவ்வாறு, உபதேசத்தின் ஒரு பகசூதியை யமனே 

முடிக்கிறான். ஆத்மா வேறு, பரமாத்மச வேரு? ௮ல் 

லது இரண்டும் ஒரு தன்மையை உடைய இரு பொருள் 
களா 2 அல்லது இரண்டும் ஒன்றேயா? என்ற கடின 

மான கேள்விகளைப் பண்டிதர்களுக்கு விட்டுவிடலாம். 

ஒவ்வொரு ஜீவனுள்ளும் பேதமற்ற சுத்தப்பொருள் 

ஒன்று உண்டு என்கிற பேருண்மையை ஈன்கசூ உணர்க்து, 
அர்த அறிவை உள்ளத்தினுள் பதியவைத்து, அது உள் 

ளத்தில் வேரூன்றி உயிர் கொண்டு கிற்கச் செய்வதே 

ஞானம். உயிரற்ற அறிவினால் பயணில்லை. உயிர்கொண்ட 
ஞானம் உள்ளத்தில் வேர்கொண்டு, ' இலையும், பூவும், 

காயும், கனியும் தரும். நற்செயலும், சாச்தியும், நல் 
லெண்ணெங்களும் உண்டாகும். அவையே உயிர்கொண்ட 

அறிவின் பூவும், கணியுமாகும். 
3 ச 33.



௧௫ 

சாப்பாட்டில் குற்றம் சொல்ல வேண்டாம் 

$/ல கோடி ஜீவராககளின் உடல்கள் அனைத்தும் அவை 

உண்ணும் உணவிலிருந்து உண்டாகின்றன. ஜீவன் 

களின் உயிரைத் தாங்குவதும் உணவே யாகும். இவ் 

வளவே யல்ல, எல்லா ஜீவன்களும் முடிவில் வேறு 

ஜீவன்களுக்கு உணவாகவே முடிகின்றன. ஆராய்க்து 

பசர்த்தால் ஒவ்வொரு தாவர வகையும் பிராணி வகை 

ஜிவனும் வேறு தாவர ஐங்கம உயிர்களுக்கு ஆகாரமாப் 

முடிவதை அறிவோம். வேரூன்றி வளரும் செடி. முத 

லிய உயிர்களும், ஊர்ந்தும் பறந்தும் கால்களைக் கொண்டு 

தடந்தும் செல்லுகின்ற எல்லாப் பிராணி வகைகளும், தம் 

உடல்களை ஓன்று மற்றொன்றுக்கு உணவாகவே உதவு 

இன்றன. இதுவே ருஷ்டி. அமைப்பு, 
இருஷ்டி.யிலுள்ள அனைத்தையும் உண்டாக்கிக் காப் 

பாற்றி, ஒன்றுக்கொன்று இன்றியமையாத ச௪ம்பச்தமுமா 

இன்ற இக்த *உணவு' என்னும் பொருளிலே பிரம்மத் 

தைக் காணலாம் என்பது உபகிஷூத்து உபதேசம், , 

“அதோ ௮ந்த மாமரத்தின் வடக்குக் இளையைப் 

பார். அதன் மேலிருக்கும் ஏழு ஈட்சத்திரங்களுக்குப் 

பெயர் சப்தரிஷி, அதில் வால்போல் நீண்டு கடக்கும் 

மூன்று நட்சத்திரங்களைப் பார்! என்று இவ்வாறு படிப் 

படியாகப் பையனுக்குச் சொல்லி, அருந்ததி oF erg 

oss கரட்டுவதுபோல் உணவின் பேரிரக௫ியத்தை 

Arde, GRIMES படிப்படியாகப் பிரமத்தை முனிவர் 

euG shear. 
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உலக ருஷ்டி அனைத்தையும் ஒன்றுக்கொன்று 

ணைத்துக் கட்டும் உணவ என்ற 'இறச்ததொரு பெரருளை 
அலட்சியம் செய்யலாகாது, அதன் அருளை அறிந்து 
௦ தித்தல் வேண்டும். 

அன்னம் ந தித்த்யாத் தத்வ்ரதம் | 

உண்ணும் உணவைப் பழித்தலாகாது) இது விரத 

மாகும்! என்று தைத்திரீய உபகிஷூத்தில் பிருகுவுக்ளு 

அவர் தகப்பனார் உபதே௫இருர். 

தற்காலக்து வைத்திய ern Ors புலவர்களும் 

இதையே சொல்வார்கள், ஆகாரம் உட்கொள்ளும் ௪ம 

யத்தில் அதைப் பழித்தலோ, சூறைகூறலோ, ௪ர்தே௫இத் 
தலேச ஆரோக்கிய முறையாகாது, சாரப்பிடும்போ.௮, 
இது நல்லது, இது ஜீரணமாகிவிடும், இது எனக்கு ஆரோக் 
கியம் தரும், பலம் தரும், உள்ளத்தையும் சுத்தமாக்கும் 

என்றே எண்ணி உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் என் 

பது, ஆரோக்கிய சாஸ்திர நியதி, காம் எண்ணும் எண் 

ணங்களுக்கு ௮திக சக்தி உண்டு. புசிக்கும்போது கரம் 
கொள்ளும் கம்பிக்கையே உணவை ஈகல்லதாகவும் தயதாக 
வம் செய்யும். 

அன்னம் ந பரிசகர்த BSUS i |] 

உணவை எறியலாகாது; இது விரதம்.!* உணவ 

தன்றாமில்லை என்று சள்ளக்கூடாது. சஈன்ராயிருப்பதை 
யம் அளவுக்கு மிஞ்ுப் பரிமாறிக்கொண்டு பிறகு, or Dasa 
கூடாது. உயிரைக் காப்பாற்றக்கூடிய உணவுப் பொரு 
கக் காட்டிலும் அருமையான பொருள் உலகத்தில் 
உண்டே? உணவை வீணாக்குதல் கூடாது. மிக்க அருமை 
வான பொருளை அலட்சியம் செய்வதோ, வெறுப்பதேச 
இழுக்க மன்று, 
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உபதிஷதப் பலகணி 

இச்த முக்கியமான ஒழுக்க முறையை இப்போது ஈம் 

சசட்டில் ஜனங்கள் உணரவில்லை. பல்லாயிரவருஷுங்களுக்கு 

முன், வேதாச்த ஞானத்தில் ஒரு பாகமாக உபநிஷத்திலுங் 

கூடச் சொல்லி விளக்கப்பட்டதாயினும், அதை இன்னும் 

கவனியாமல், மூடர்களைப்போல் நாம் ஈடந்துகொள் 

இரோம். வேண்டிய அளவுக்கு மேலும், வேண்டாதவை 

களையும், வற்புறுத்தி வற்புறுத்திப் பரிமாறுவதும், வற் 

புது த்து தலை எதிர்பார்ப்பதும், உணவு முடிரக்து எறியும் 

இலைகளில் ஏராளமான இன்பண்டங்கள் கிடப்பதும் கம். 

சாட்டின் கெட்ட வழக்கமாகி வருவதைப் பார்க்கிறோம். 

அன்னம் ந தித்த்யாத் || 

அன்னம் ந பரிசக்ஷீத ॥ 

என்ற உபநிஷத்து உபதேசத்தை நாம் இப்போதாவது 

கவணித்து நம்முடைய இன சரி வழக்கத்தைக் திருத்திக் 

கொள்ள வேண்டும். ் 

“உணவை ஏராளமாக உண்டாக்குவசயாக '' என்ப 

தும் முனிவர் உபதேதசம்,. 

அன்னம் பஹு குவீத தத்வ்ரதம் ll 

॥ சேரர்வு கொள்ளாதே. உனக்காக மட்டும் உணவு 

உண்டாக்கினால் போதாது. சாட்டுக்குப் பயன்படுமாறு 

உணவு ஏரரளமாக உண்டாக்கு '” என்டமுர் முணிவர். 

இதைவிட. உயர்ந்த பொருளாதார உபதேசம் என்ன 

வேண்டும்? சமுதாயத்திற்கு உழைப்பாயாக); உணவு 

எசாளமாக உண்டாக்குவதே சமூகத்திற்குள் செய்யும் 

பேருதவி; பொருளை உண்டாக்கும் முயற்சிகளை எப்போ 

தும் செய்வாயாக) சோர்வு வேண்டாம்; இதுவே ஒழுக் 

கம்” என்பது உபநிஷத்து வாக்கியம். 
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பொருளை உண்டாக்குவாயாக என்று உபதேூத்து 

விட்டுத் தொடார் சால்போல் சொல்லுவதையும் கவனிக்க 

வேண்டும். பொருள் உண்டாக்ளுவது. உனக்காக அர்கம் 
மற்றவர்களுக்காக 2 

ந. கஞ்ச ந வஸதெள ப்ரத்யாச க்ஷீத தத்வ்ரதம் |! 

எவருக்கும் இடமில்லை என்று சொல்லாதிருப்பா 

காக) இதுவே ஒழுக்கம்,!'” வக்த விருச்தினருக்கு, இல்லை 
என்று சொல்லக்கூடாது, சோர்வற்ற முயற்சியைக் 

கொண்டு, ஏராளமான உணவுப் பொருள்களை உண் 

டாக்கி, ௮தை வீண் செய்யாமல் காப்பாற்றி வைத்தால், 

வந்த விருர்தினரை, போ என்று சொல்ல வேண்டிய 

அ௮வூய மிராது. பொருளில்லை என்ற தரித்திரக்தின் கஷ் 

௨ம் இராது, செல்வம் படைத்துச் சிக்கனமாக வாழ்க் 

தால், உலோபித்தனம் வர்து மனதைக் கவாக்துகொள்ளம் 

பார்க்கும்; ௮து கூடாது, வந்த விருந்தினரைப் போ 

என்று சொல்லாதே ; எவருக்கும் இடம் கொடுப்பாயாக? 

அதுவே ஒழுக்கம் என்ஒருர் மூனிவர். 

எல்லாவற்றையும் சேர்த்துப் பார்த்தால், 

உண்ணும் உணவில் குற்றம் காணவேண்டாம். 
ஏராளமான உணவுப் பொருளை உண்டாக்கு. 
உணவை வீணாக்காதே. 

அணைவருக்கும் அன்னம் இடு. 

உணவைப்பற்றி . உபநிஷத்திலிருக்கும் சிறக்க உட 
மேசம் இது. 
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உலர்ந்த கட்டையும் தளனிர்த்துவிடும் 

₹[றறை ' என்றால் மறைக்து கிற்கும் பரம்பொருளை விளக் 
கும் நூல் என்று பொருள். மறைத்து nad EC ai cor 

ஒய நூல் என்பதல்ல, 

1: இந்த உபதேசத்தை ஓர் உலர்ச்த கட்டையின்மேல். 

கீ தெளித்தாயானாலும் அது தளிர்த்து இலையுவ் களையுல் 

கொள்ளும் :? என்று சத்தியகாம ஜாபாலர் சாக்தோக் 

இயத்தில் ஓர் அத்தியாயத்தை முடி_க்ஒழுர். 

- உண்மைக்கு உயிர் உண்டு, ௪க்தி உண்டு என்பதை 

இது எவ்வளவு ௮ழகாக எடுத்துக்காட்டுகிற்து! cores 

கட்டையும் உயிர் கொண்டு தழைக்கும் என்றால், புத்தி 

மானுக்கு அறிவு ஊட்டி. உய்விக்கும் என்று சொல்ல 

வேண்டிய தில்லை. 
உண்மையின் சக்தி இவ்வாழுயினும், போதனா முறை: 

யில் சம்முடைய முன்னோர்கள் சில நிபத்தனைகளை வைத் 

இருந்தனர். தற்காலத்துக்கு ஏற்றவாறு முறைகளை மாற்ற 
வேண்டும். ஆயினும், பழைய நிபந்தனைகளை ஆராய்வதில். 
பயனுண்டு. அவற்றில் காணும் சில தத்துவங்கள் என் 

றைக்குமே பொருந்தும், 
கம்முடைய முன்னோர்களுடைய கொள்கையில் முக் 

இயமான தொன்று என்ன வென்முல், சிக்கலான விஷயவ் 

களை ஆசாரியன் சொல்ல, பக்தியுடன் சீடர்கள் நேரில் 

கேட்டால்தான் உண்மைகள் சரியாக விளங்கும்; எழுத்து 

வரயிலாக உபதேசம் சரிவரப் பெறமுடியாது என்பது. 

உபகிஷத்து என்று பெயர்கொண்ட நூல்கள் வெறுவ் 
சூறிப்புக்களாகவே யாக்கப்பட்ட நூல்களெனக் ௧௬த 
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லாம். கேரில் கேட்டு உபதேசம் பெற்ற டர்கள், தாம் 

கற்றறிக்ததை, வேண்டும்போது பிறகு கினைவுக்குத் தக்து 

கொள்ள இத்த செய்யுட் குறிப்புக்கள் உதவுமே யொழிய,, 
குறிப்புக்களைக் கெொண்டே ஞானம் பெற முடியாது. 

இக்காலத்திலும் பள்ளிக்கூடங்களில் கடைபெறும் 

மூறழையைக் கவணித்தோமானால், உபாத்தியாயர்கள் 

சொல்லி மாணவர்கள் எழுதிக்கொள்ளும் குறிப்புக்களும் 
இவ்வாறே என்பதைக் காணலாம். கலரசாலைகளில் 
உபாத்தியாயர்கள் சொல்லும் சூறிப்புக்களை gery gw! 
பு.த்தக வடிவமாக வழவ்கிவிட்டு, கலாசாலைக்கு மாணாக்கர் 

கள் யாரும் வக்து புலவர்கள் விளக்கச் சொல்லுவதைக் 

கேட்க வேண்டி௰ தில்லை என்று சொன்னால் மதிமீன 

மாகும், அத்தகைய குறிப்புக்களை ௮ச்சிடுவதே கூடாது 

என்பார்கள். புலவர்கள் விளக்கியதை கேரில் கேட்ட 
மசணவர்களுக்குத்தான் ௮க் குறிப்புக்கள் பயன்படும். 

இச்த உண்மையை யறிக்தே முற்காலத்திலும் சாஸ்திரக் 

களைக் குருவிடம் நேரில் உபதேசம் பெற்றுப் படிப்பது 
தான் முறை என்று பெரியேசர்கள் விதித்தார்கள். ௮௪ 
காலத்தில் ௮ச்சு கஇடையாது. ஆகையால் மனனத்திற்குச் 
செளகரியமாக உபதேசக் குறிப்புக்களைச் சக்தம்பொருத்தி 
யாத்து, முனிவர்கள் பாடினார்கள். பழைய விஷயங்களை 
விமரிசனை செய்யும்போது பழைய காலத்திய கில்மையை 
நன்றாகக் கவணித்தல் வேண்டும். இதற்கு வேண்டிய 

கற்பனாசக்தி இல்லாதவர்களால் விஷயங்களை ஆராய்ச்சி 

செய்ய இயலாது. 
உபகிஷத்து முதலிய சாஸ்திரங்களை, முற்கரலத்திய 

அறிஞர்கள் மறைத்து வைத்துக்கொண்டு, பொதுஜனவ் 

களுக்குத் தாராளமாக விகியோகிக்காமல் உலேபிகளாக. 

கடச்துகொண்டார்கள் என்று சிலர் தவழுக எண்ணுவ 
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துண்டு. மருக்துகளை வைத்தியர்கள் மிக ஜாகீகிரதையாகதீ 

தான் வைத்து வழங்குவார்கள். மருந்தை அறிந்து உப 

CuraAgsr ௮து ௮மிருதம் போன்ற பொருளாகும். 

ஆனால், அதுவே அ.தியாதவர்கள் கையில் அபாயமான 

விஷமாகும். அ.த்தியாத்ம உண்மைகள் பக்குவமும் சகதி 

யும் பார்த்தே உபதேசம் செய்யத்தஞும், தீர விளங்காத 

விஷயங்கள் தவரான பொருளும் பயனுங்கொண்டு 

தீமைக்கு ஏதுவாகும். 
மூற்காலத்திய போதனாமுறை நிபக்தனைகளில் மற் 

ொரு விஷயம் குறிப்பிடத்தக்கது. உடன் ஆசாரியரிடம் 

அன்பும் பக்தியும் கொண்டு அவருக்குச் சேவை செய் 
வதையே முக்கிய காரியமாகக் கருத வேண்டும் என்று 

சொல்லப்படுகிறது. ௮வ்வாறு செய்தால்தான் அவருடைய 

உள்ளமும் உடனுடைய உள்ளமும் ஒன்றாகச் சேர்ச்து, 
அவர் செய்யும் உபதேசத்தின் பொருள் விளங்கி, வேர் 
ஊன்றிப் பயன்பெறும், சூருவுக்குச் சேவை செய்வதே 
பிரமசாரியின் முதல் கடமை, சேவை செய்து மிகுக்த 

கேரத்தில் உபதேசம் பெற வேண்டும் என்பது விதி, தற் 
காலத்தில் இது வியப்பாகவும் தவருகவம் கோன்றும். 

ஆயினும் இதில் ஒரு தத்துவம் அடங்கியிருக்கிறது, 

சரியான மனப்பான்மைக்கு அத்தாட்டுயும் எதுவுமான 
சேவையால் சடனைப் பரீட்சையம் பக்குவமும் செய்தே 

உபதேசம் தர வேண்டும். 

குருவுடன் வாசம் செய்யும் கடனுன்ளே உபதேசம் 
செய்ய வேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தகப்ப 

னிடம் மகன் உபதேசம் பெறலாம், அல்லது ஆசாரிய 

னிடம் ஒரு வருஷ காலமரவது குருகுலவாசம் செய்த 

சடன் உபதேசம் பெறலாம். மற்றவர்களுக்கு உபதே௫க்க 

வேண்டாம் என்று பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக் 
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னன, வேறு இடத்தில் குடி.யிருச்.துகொண்டு, படிப்புக்கு 

மட்டும் குருவிடம் போய் உபதேசம் பெறுவதில் பய 

னில்லை. தற்காலத்திய கல்விமுறைப் புலவர்களும் 

இதையே. செல்வார்கள். 

தான் அறிரந்ததைப் பிறருக்கு முறைப்படி உபதேசம் 

செய்யவேண்டியது, உபதேசம் பெறும் சடனது கடமை, 

அவ்வரறு செய்யும் எண்ணங்கொண்டவனுக்கே உப 

தேசம் செய்ய வேண்டும் என்று உபகிஷத்துகளில் விதிக் 

கப்பட்டிருக்கிறது. கல்வி கேள்விகளின் காப்புக்கும் 

வளர்ச்சிக்கும் இரந்த விதி மிக முக்கியமானது. பிறருக்குக் 

கொடுக்க உத்தே௫ிப்பவனுக்கே கல்விச் செல்வத்தை 

வழக்க வேண்டும். 

சடன் சமூகத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அடல்கியவனாக 

இருக்க வேண்டும். சமூகப் பழக்க வழக்கங்களை நிராகரிப் 

பவஞகை இருக்கக் கூடாது. தன் கடமைகளைச் சரியாகச் 

செய்இருக்க வேண்டும். உபதேசம் பெறுவதற்கு முந்திப் 

படித்து முடித்திருக்க வேண்டியதை யெல்லாம் குறை 

வின்றிப் படி.தீதிருப்பதோடு, கோபத்தையும் ஆசைகளின் 

வேகத்தையும் அடக்கனவனாக இருக்க வேண்டும். குண 

சலஞகை இல்லாதவனுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடாது. 

கல்ல பெருச்தன்மை கொண்டவனும், தெய்வபக்தி 

யுள்ளவனும், சூருவைத் தெய்வம்போல் கருதிப் பக்தி 

செலுத்துபவனுமான சடனுக்குச் சொன்னால் உபதேசத் 

இன் பொருள்கள் ஒளிபெற்று விளங்கும் என்பது உப 

நிஷத்து வாக்கியம், 

நல்ல சூடும்பத்தைச் சோந்த ஆசாரியணிடத்தில் 

பெறவேண்டிய உபதேசத்தைப் பெற்று, முறைப்படி 

பிரமசரியம் முடிந்தபின் விவாகம் செய்துகொண்டு 

இல்லறம் கடத்தி இல்லற வாழ்க்கையிலும், கற்றதை 
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மறக்காமல் இரமமாகச் இந்தனை செய்துகொண்டு வந்து; 

ஈல்ல குழக்தைகளைப் பெற்று, குடும்பக் கடமைகள் முடி.ச்த 

பின், புலன்களை அடக்கி ஜீவகாருண்ய விரதம் பூண்டு, 

வாழ்க்கைப் பிரயாணத்தை முடிக்க வேண்டும் என்பது: 

தம்முடைய முன்னோர்களின் கொள்கை. மரணம் வரையில் 

குடும்பப் பற்றையும் அதனால் உண்டாகும் கவலைகளையும் 
வைகத்துக்கொண்் டி ருக்கக் கூடாது, கல்விப் பருவம், இல் 

லறப் பருவம், தவப் பருவம் என ஆயுள்கரளைப் பங்இடுதல் 

வேண்டும். அவ்வாறு வகுத்துக்கொண்டு கடமைகளைக் 

கவணித்தரல் ௮றிவும் ஆற்றலும் பெற்று, அவ்வப்பருவக் 

கடமைகளையும் சரிவரச் செய்வோம், 

42



Bor 

தண்ணீர்க் குடத்தில் கண்ட: * ஆத்மா?. 

₹* அத த்மாவைப் ப௪ி, தாகம், சோகம், மூப்பு, மரணம், 

பாவம், எவையும் தீண்டா. ஆத்மாவே அறியதீ 

தக்கப் பொருள். அதை யறிக்தபின் எல்லா இன்பங்களையும் 

பதங்களையும் அடைக்தவாறே யாகும்.” 

இவ்வாறு பிரஜாபதி சொன்னதாகக் கேள்விப்பட்ட. 

தேவர்களும், ௮௬ரர்களும் “eh, FED லோகங்களும் 

௪௧கல இன்பங்களும் தரக்கூடிய இச்த ஆத்மாவை எப்பழ: 

யாவது அடையவேண்டும் **? என்று தீர்மாணித்தார்கள். 

தேவர்களுக்காக: இக்திரனும், ௮௬ரர்களுக்காக. 

விரோசனனும் தனித்தனியாகப் புறப்பட்டுச் ௪மித்தும் 

கையுமாகப் பிரஜாபதிபிடம் போய் வணங்கி நின்றார்கள். 

பழைய: . காலத்தில் உபதேசத்திற்காகக் குருவிடம். 

டர்கள் போகும் முறை இதுவே. 

பிரமசரிய விரதம் பூண்டு பல வருஷங்கள் குருகுலத் 

இல் வ௫த்தார்கள். பிறகு ஒரு காள் குரு, * என்ன தேடி. 

வந்தீர்கள்??? என்று கேட்டார். 

* ஐயனே 1! மூப்பு, மரணம், சோகம், ப௫, தாகம் 

. இவைகளில் யாதும் இண்டாத ஆத்மா ஒன்று உண்டெணன் 

அம், அதுவே அறியத்தக்கதும் அடையத்தக்கதுமான 

பொருள் என்றும், அதை ஒருவண் அடைச்துவிட்டால் 

எல்லாப். பதங்களும் பேரின்பங்களும் அடைவான் 

என்றும், தாங்கள் சொன்னதாகப் பே௫க்கொள் 

இருர்கள், அந்தப் பொருளைக் காணவந்தோம். ஆத்மா: 

என்பது எது?” என்று கேட்டார்கள். 
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் இதைக் கேட்ட பிரஜாபதி, '* கண்களுக்குள் தோற் 

. ஐப்படுபவனே ஆத்மா”” என்ருூர். இது ஒரு பழைய 
மந்திரம். இதன் பொருள், கண்களை மூடித் தியானத்தில் 

அமர்க்தால் காணப்படும் புருஷனே ஆத்மா என்பதாம். 

சீடர்களைப் பரீட்சை செய்ய அ௮ச்தப் பழைய மச்திரத்தைச் 

சென்னார். | 

பிரஜாபதி சொன்ன மொழிகளைக் கேட்டு அவர்கள், 
ஜலத்தில் பார்த்தால் உருவம் காண்குரோமே ; கண்ணாடி. 

யிலும் காண்குிரேமே; ௮து யாருடையது? : அவனும் 
ஆகதீமாசானே?'' என்று கேட்டார்கள். . 

அவர்கள் மனோகிலையைக் கண்டு பிரஜாபதி அதிகம் 
வளர்க்காமல், *ஆம், இவை அனைத்திலும் ஆத்மாவைக் 

கரணலாம் ”£* என்று சொல்லி, (போய்க் தண்ணீர்க் 
குடத்தில் ஆத்மாவைப் பார்த்து, கண்டதும் கரணாததும் 

வந்து சொல்லுள்கள் ?! என்ருர். ; 

அவ்வாஹே அவர்கள் தண்ணீர்க் குடத்தில் தக்கள் 
முகத்தை ஈன்றாகப் பார்த்துவிட்டுச் சந்தோஷமாகத் 

Son Ie aor. 

* அசீமாவைப் uri éeSraeerr?” என்ருர் குரு. 
** ஆம், பார்த்தோம்; மயிர், ஈகம் உள்பட எல்லாம் 

சரியாகக் கண்டோம் '' என்ருர்கள். 
“கூளித்து, கல்ல உடுப்பு ௮ணிந்து, மறுபடி. தண்ணீர்க் 

குடத்தில் பார்த்துவிட்டு வாருங்கள் '' என்ருச். 

அவர்கள் அவ்வாறே செய்தார்கள். 
* என்ன பார்தீதீர்கள் 7?! என்று கேட்டார். 

 சாங்கள் இருர்தபடியே, ஆத்மாவும் சுளித்து ஈல்ல 

உடையும் ஆபரணமும் அணிகந்திருக்கக் கண்டோம் ?? 
OT GOT (ORT GOT. 

சரி! அழிவற்ற பொருளைக் கண்டீர்கள் '' என்ருர். 
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அதைக் கேட்டுத் திருப்தியடைக்து இருவரும் தத்தம் 

இருப்பிடம் இரும்பினாகள். விரோசனன் மிக்க மகிழ்ச்சி 

புடன் ௮சுரர்களுக்குத் தான் கற்றதைப் போ த்தான். 

“சரீரமே ஆத்மா) அதற்கே சேவை செய்யுங்கள். பூசிக் 

கத்தக்கது தேகமே) அதைச் சரியாக உபா௫த்தால் 

எல்லாச் ௬கமும் அடைவோம் '? என்று அசுரர்களுக்கு 

உபதேூத்தான். ச் 
இப்போதும் ௮௬ரத்தன்மை கொண்டவர்கள் தானம், 

தருமம், பூஜை, வேள்வி, இவைகளில் ஏதும் பயனில்லை ; 

உடலைச் தவிர வேறு எதையும் கவணிக்க வேண்டிய தில்லை. 

என்பார்கள்.  - 

விரோசனன் இருப்தி அடைச்குவிட்டபோதிலும்: 

இச்திரன் கொஞ்ச தரம் ஈடர்ததும் ஐயங்கொண்டான்.. 

* இதென்ன? சான் குடத்தில் பார்த்தது சரீரத்தின் பிம்பக் 

தானே? தேகம் ௮லங்கரிக்கப்பட்டபோது அலங்கரிக்கப். 

பட்டவாறும், கூளித்தபோது குளித்தவாறும், உடையும் 

ஆபரணமும் தரித்தபோது உடையரபரணம் தரித்த 

வாறும். இருக்தது இந்தப் பிம்பம். குருடனானால் கூருட 

CSOD, கொண்டியானால் கொண்டியாகவும், வேறு 

௮ங்கம் இழக்தால் அவ்வாறே அதுவும் அங்கஹீனத்துட 

னும், கூடத்தில் காணப்படும் இந்தப் பிம்பம் மாறுபட்டுள் 

"தோன்றும், காரம் தேடிய அழிவற்றதும், வேறு பாடற்ற 

தும், பயமற்றதுமான ஆத்மா இது எவ்வாறு ஆகும்? 

நான் உண்மையைக் காணவில்லை என்று தனக்குள் 

சந்தேகங்கொண்டு திரும்பினான். 

மறுபடி. சமித்தும் கையுமாகப் பிரஜாபதஇியிடம் 

கின்றான். 
“ஏன் இரும்பினாப்? விரோசனனும் நீயம் இருப். 

யடைச்து போனீர்களே?'' என்முர் பிரஜாபதி, 

் 45:



உபநிஷதப் பலகணி 

“பகவானே / தாங்கள் சொல்லிக் காண்பித்த ஆத்ம 

இந்தச் சரீரத்தைப் போலவே, உடை, ஆபரணம், கோய், 

அவயவக் சூறைகள், அனைத்தும் . கொண்டதாகவே 

இருந்தது. இது எனக்குச் சரியாகத் தோன்றவில்லை ** 

சரன்றான் இச்திரன். 
“நீ சொல்வது உண்மை, உனக்கு இன்னும் உப 

தேசம் செய்வேன். நீ இங்கே தங்குவாயாக '' என்றார் 
பிரஜாபஇ, 

சில ஆண்டுகளுக்குப் பின் பிரஜாபதி இக்தானைப் 
பரர்த்து, * அப்பனே! ஓருவன் தூங்கும்போது கனவு 
கண்டு, உடலை விட்டு வெளியக, எதேச்சையாக மகிழ்ந்து 
செல்லுவது நீ அ௮றிவாயல்லவா? ௮வனே ஆத்மா ”* 

TOT (RT, 
இதைக் கேட்ட இந்திரன், உடலினின்று வேருன 

ஆத்மாவை அறிக்ததாகத் இருப்தியடைந்து விடைபெற்றுச் 

சென்றான். ஆனால், போகும் வழியில் முன்போலவே 

மறுபடியும் பெரிய சர்தேகம் தோன் நிற்று, 
குருடனாக இருச்தாலும், வேறு அங்கக் GHOME 

AGE ST gy, கனவு கரணும் ஆத்மா ௮க் குறைக ளில்லாம 

லிருப்பது உண்மையே. ஆயினும் சனவு கரணும்போது, 

அடிபட்டும் வெருட்டப்பட்டும் துயரப்பட்டும் கண்ணீர் 

விட்டமுதுங்கூட அலைகிறோம். இரந்த கிலையானது சோகம் 
இண்டாத ஆத்மா எவ்வாறு ஆனம்? இது சரியல்ல. நான் 

உண்மையைக் கரணவில்லை ?? என்று பரஜாபஇயிடம் மறு . 

படியும் வந்து நின்றான். 
* ஏன் இரும்பினாய்?'' என்றார். 
*குருவே/ சரீரத்தில் சண்ட குறைகள் கனவில் 

நீங்கிெயெவாறு தோன்றினாலும், கோயும், துயரமும், பயமும், 

கண்ணீரும் கனவிலும் தொடாந்து. கிற்கின்றனவே? இது 
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எவ்வரறு ஆதீமர ஆகும் 7 எனக்குத் தரகர் வில்லை ?* 

என்முன். 
நீ சொல்லுவது உண்மை, இன்னும் சில நாட்கள் 

இக்கே தங்குவாய் ; விளக்குவேன் '' என்ருர். 
இச்தரன் அவ்வாறே கரதீதிருக்தான். பிறகு ஒரு ஈசள் 

பிரஜாபதி, அப்பனே, கனவுகள் இன் தி, கினைவு இன் நி, 
ஏதும் அறியாமல் தங்கும் கிலையே ஆத்மா '” என்ருர். 

இதைக் கேட்ட இச்திரன், *: உடலிணின்று வேறு 
பட்ட ஆத்மாவை இப்போது ௮றிச்துவிட்டேன் '” என்று 
எண்ணி, தேவலோகம் திரும்பிப்போனான். போகும் 

வழியில் மறு முறை முன்போலவே ஐயங்கொண்டான். 
* இதென்ன? உணர்ச்சியின்றித் தன்னைத்தான் அறி 

யாத ஒரு பொருள் எவ்வாறு ஆத்மா ஆகும்? இது சத்த 

சூனியமாகும். இது சரியல்ல '” என்று மறுபடியும் 

திரும்பினான். 

சமித்தெடுத்துக் .குருவின்முன் வணவ்கிகின்று, 
கரன் திருப்தி கொண்டது பிழை. சூனியத்தை ஆத்மச 

வரகக் கொண்டேன். தன்னைத்தான் அறியாதது எவ்வாறு 
ஆத்மா ஆகும் 2” என்றான். 

*நீ சொல்லுவது உண்மை. இன்னும் ஒரு முறை 
முடிவாக உபதேசம் பெறுவாய், இன்னும் ஐக்து ஆண் 

டுகள் இவ்விடம் இருப்பாயாக” என்முர். அவ்வாழே 
இருக்து உபதேசம் பெற்றான், ஆக, இச்திரன் பிரஜாபதி 
யிடம் நூற்றோர் ஆண்டுகள் €டனாக விரதம் பூண்டு, 

காத்து உபதேசம் பெற்றதாக வேதம் சொல்லுகிறது, 

இச்தத் தேகம் அழியும் பொருள். ௮து மரணச்தில் 
அகப்பட்டுக்கிடக்கும் வஸ்து, மரணமற்றதும் சரீர 
மற்றதுமான ஆத்மா, தேகத்தில் மறைக்து வூக்கறது. 

அது தேகத்தினுள் வ௫க்கும்போது, தானே தேகமாசவும், 
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தேகமே தாஞகவும் மயக்கி, தேகத்தின் இன்ப.துன்பக்க 

ளுள் கட்டுண்டு இடக்கிறது. தேகத்தினுள் இருக்கும் 

வரையில் இச்தப்படி. கட்டுண்டுதா ஸிருக்கும். சரீரத்தை 

விட்டு ௮அகன்றபின் ௮.து விடுதலை யடையும். சூரியனைக் 

கண்ட ஜலம் ௮ருவமாகி, ௮தரவது உருவமற்றதரகி மேல் 

கோக்கிச் செல்லுவதுபோல், பரஞ்ஜோதியின் ஒளிபட் 

டதும் இக்த ஆத்மாவும் கிளம்பிப் பாஞ்ஜோதியுடன் 

கலந்து ஆனக்த நிலையை அடையும். 

வண்டியில் கட்டிய குதிரையைப்போல் ஆத்மச 
சரீரத்தில் கட்டப்பட்டு கிற்கிறது. காண்பது கண் அல்ல ) 

கண்ணைக் கருவியாகக்கொண்டு காண்பது ஆத்மா. 

பேசுவது காக்கு அல்ல; காக்கைக் கருவியாகக்கொண்டு 
பேசுவது ஆத்மா, காரதைக்கொண்டு இதைக் கேட்பேன் 

என்பது ஆத்மா, மனதும் ஆத்மா அல்ல; இதை எண்ணு 

வேன் என்று மனதைக்கொண்டு எண்ணுபவனும் 

மனதை அ௮டக்குபவனும் ஆத்மா. மனதையே கண்ணாகக் 

கொண்டு தியானத்தில் மூழ்கிப் பரமாத்மாவைக் கண்டு 

ஆனக்தம் கொள்பவன் ஆத்மா. 

இவ்வரறு உடலினின்றும் இக்திரியங்களிணின்றும் 

உடலின் செயல்களிணனின்றும் மனதினின்றும் வேழுன 

பொருளே ஆத்மா; ௮து தன்னில் தானே பசமானதக்தம் 

அடையும். சரீரம் வேறு; அது வேறு. 

குடத்திலும் கண்ணாடியிலும் கண்ட பிம்பமே ஆத்மா 
என்று கதையில் இக்தரன் முதலில் நினைத்தது பெரிய 
அறிவீனம் என்று கரம் எளிதில் காண்௫௰ரம். ஆயினும், 

மிகுக்த அறிவும், கல்வி கேள்விகளும் பெற்றவர்களே 

யாயினும், உண்மையில் உடலின் உணர்ச்சியையே 
ஆத்மாவினதாகக் கொண்டு கலவரப்படுத்திக்கொள் 

இழோம். உடலின் உணர்ச்சியை வேறுபடுத்தி, ஆத்மா... 
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. தண்ணீர்க் குடத்தில் கண்ட * ஆத்மா : 

என்ற தனிப்பொருளைச் க்தித்துக் காண்பதும், கண்டச 

லும் அதை மனதில் நிறுத்துவதும் கடினமே யாகும். 

ஆழ்க்து பார்ப்பின், நீர்க்குடத்தில் இக்திரன் கண்ட 

பிம்பத்தைத்தான் சாம் அனைவரும் ஆத்மாவாகக் கருதி 

வாழ்கிறோம்! விளக்கிச் சொல்லும்போது, பிழையை 

எளிதில் காண்கிமோம். ஆனால், அடுத்த கிமிஷத்தில் 

மறுபடியும் பழைய பிழையிலேயே கிற்கிறோம்.



௧௮ 

வில் வளைத்த தியானம் 

அனேக ஆயிர வருஷங்களுக்கு முன்னமேயே, முண்டக 
உபகிஷ.த்தில், ௮௫ ரஸ முணிவர் சாஸ்இரம் படித்தல் 

மட்டும் போதாது என்று செளனகருக்கு உபதேசக் 

இருர். 
கற்க வேண்டிய கல்வி இரு வகை யாகும். ஆசம்பப் 

பகுதி ஒன்று; மற்றொன்று போறிவு. ஸ்வரம், வியாகரணம், 
சந்தம், பதவுரை, இவையடக்க சகல வேதங்களையும் ஈன் 
முகக் கற்நபோதிலும், ௮து ஆரம்பப் பகுதி ௮றிவே 
யாகும். அழிவற்ற பரம்பொருளைப்பற்றிய அறிவே 
பேரறிவு, இரியைகளினால் கித்தியமான பரம்பெசருளை 
அடைய முடியாது. அறிவும் ஒழுக்கமும் கொண்ட ஆசாரி 
யனை அடைந்து, ஆத்ம தரிசனம் தரக்கூடிய பேசதிவைத் 

தேடுவாயாக. 

படி.ப்பிலைரவ.து மதிநுட்பத்தினாலாவது ௮ச்தரா,த்மச 
வின் தரிசனம் ஒருவன் பெற முடியாது. எவ்வளவு வேதம் 
ஓதினலும், எவ்வளவு புத்தி கூர்மையும் அறிவும் படைத் 
இருந்தாலும், எவ்வளவு கல்வி கேள்விகள் ௮டையப் 

பெற்ருலும், உள்ளத்தில் மறைந்து கிற்கும் சர்வபூதாக்,த 

ராத்மா தானே விரும்பின லொழிய, ௮வன் சொருபம் 
தோற்றமாகாது. உள்ளத்தினின்று பொங்கும் விருப்பம் 
வேறு, படிப்பும் மதிநுட்பமும் வேறு ; இதயத்தினுள் 

வ௫ிக்கும் ஈசுவரனுடைய அருவிருப்பின் இந்த விருப்பம் 
பொக்கி ஆதம தரிசனம் அடைவோம். 
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வில் வளைத்த தியானம் 
« 

பலஹீனம் ஆதம தரிசனத்திற்குத் தடையாகும். 

அறிவும் வேண்டும், பலமும் வேண்டும் என்று உபகிஷ.த் 

அச் சொல்லுகிறது. இவ்விடத்தில் ! பலம் * என்பது சோச் 
வற்ற முயற்சியைக் குறிக்கும்; அதாவது, புலன்களையும் 
மனதையும் வசப்படுத்தி ஆசைப் பற்றுக்களை யொழிக்கும் 

முயற்சி, கண்ணும் கருத்துமாகத் தைரியமும் அப்பியாச 

மும் கைக்கொண்டு, புலன்களை யடக்டப் பற்றுக்களை 

ஒழிக்க வேண்டும் என்பது உபதேசத்தின் பொருள். 

குதியற்ற தவத்தால் இதயத்தில் மறைந்து கிற்கும் 
யரமாத்மாவைக் காண முடியாது. உடலை வருத்துவதனா 
லேயே பயனொன்று மில்லை. சரியான முறையில் அறிவும் 
பக்தியும் கொண்டு, மனதை அடக்கி ஆசைத் தளைகளை 

நீக்குவதே பயன் தரக்கூடிய தவமாகும். 

தியானத்திற்கு முண்டக உபநிஷத்தில் ஒரு இறக்த 
உவமை சொல்லப்பட்டிருக்கறது. தியானம் செய்கிறவன் 
வில்லாளி. குருவிடத்தில் அடைந்த வேதாக்த ஞானமே 

வில், தியானம் செய்பவனுடைய ஆத்மாவே அம்பு. ௮ம் 
பாகய ஆத்மாவை, அதாவது தன் உள்ளத்தை, வில்லில் 

வைத்து நாணை இழுக்க வேண்டும். கரணை இழுப்பது 
என்றால் எஏகரக்கர இித்தத்துடன் தரன் அடைத்த 

ஞானத்தை உபயேச$ஒத்துத் தியானிப்பது. சாணை கன்ருக 
இழுத்துக் குறிபார்க்க வேண்டும். பரமாத்மாவே கூதி 

யசகும். நல்ல வில்லாளி வில்லை வளைக்கும்போது குறியும் 

அம்பும் ஒரு கேரில் அமையச் செய்கிருன். ௮க்த நிலையில், 
அம்பு குறியில் மறைக்து போறது. பரம்பொருளைத 

தியானம் செய்பவன், அவ்வாறே தன் ஆத்மாவையும் 
பரமாத்மாவையும் ஒன்றாகவே காண வேண்டும். தியானம் 
செய்யும் காலத்தில், பரமாத்மாவில் தன் ஆத்மா முற் 

றிலும் ௮த்துவிதீயமாக மழறைச்து போகவேண்டும். 
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வில்லை வளைத்து ௮ம்பைவிடும் தறுவாயில், கல்ல 

வில்லாளி கூறியைத் தவிர வேறு எதையும் காணமாட் 

டான். அவன் கண்ணுக்கு வில், அம்பு, உலகம் அனைத்தும் 

அக்தச் சமயம் மறைக்துபோகும். தன் உடலயும் மறந்து 

விடுவான். சூறி. ஒன்றே ௮வன் கண்ணில் நிற்கும். .அது 

போல், எகாக்கிர இத்தத்துடன் இயரனம் செய்பவனுக் 

குப் பரமாத்மரவைத் தவிர மற்ற அனைத்தும் மறைக்து 

பேரய், தன் உள்ளமும் அந்தப் பரமாத்மாவில் மறைந்து 

அத்துவிதியமரஇவிடும். அத்தகைய தியானத்தினால், அவன் 

உள்ளம் கல்ல வில்லாளி ஏந்திய ௮ம்பைப்போல், பாய்ச்து 

குறியைச் சேரும்; அதரவது பரமாத்மாவைத் தரிசிப்பான். 

யுத்தத்திலும் மிருக வேட்டையிலும் எய்யும் அம்பைக் 

கூராகத் தீட்டி வைத்துக்கொள்வார்கள். அதைப்போல் 

உள்ளமரகய அம்பையும் பக்தியினால் சன்முகத் திட்டிக் 

கூராக வில்லில் வைப்பாயாக என்ூரூர் முனிவர். அவ் 

வாறு இட்டினால்தான் உள்ளமாகிய அம்பு ஈசுவரனாகய 

குறியை அடைந்து சன்றுகப் பதிர்.து பற்றிக்கொள்ளும்: 

என்றவாறு. 

32



௧௯ 

ஒரு உபவாச ஆராய்ச்சி 

“*ஞுழச்தாய்! பதினைக்து சாள் ஆகாரம் இல்லாமல் இரு . 
தண்ணீர் மட்டும் வேண்டிய அளவு அருந்து :* 

என்றார் உத்தாலகர்: 
அவ்வாறே ௬வேதகேது பதினைர்து நாட்கள் உப 

வரசம் இருர்தான். பிறகு தகப்பஞார் அவனைப் பார்த்து, 

* அப்பனே! 8 கற்றதைச் சொல்!" என்றார். கற்றது 
எதுவும் சரியாக நினைவுக்கு வரரமல் ௬வேதகேது மயன் 

இனான். 
பெரிய நெருப்பு அணைச்துபேரய் ஏறு மின்மினிப் 

பூச்சி போன்ற பொறி யொன்று மட்டும் இருக் 
தால், அதனால் எதையும் எரிக்க முடியாது. அதைப் 

(போல், உன்னுடைய உயிரில் உபவாசத்தின் பயனாகப் 
ப.ினாறில் ஒரு பங்கு மட்டுமே கின்றிருக்கிறது. அதைக் 
கொண்டு நீ முன் கற்றறிச்த வேதங்களை கினைவுக்குக் 
கொண்டுவர முடியவில்லை. தண்ணீர் அருச்திவந்தபடியால் 
பிராணன் கின்றது. ஆனால், ஆகாரம் இல்லாதபடியால் 

மனம் வேலை செய்ய முடியவில்லை. போய் அன்னம் 
புசித்து வா! எனருர். 

௬வேதகேது சிறிதளவு ௮ன்னம் உட்கொண்டு தகப் 
பனாரிடம் இரும்பி வக்தான். :* எல்லரம் மறுபடி. ஞாபகம் 

வர்துவிட்டன. கேட்டதைச் சொல்லுகிறேன் !' என்ரான். 
பெரிய தீயில் ஓரே ஒரு சிறு பொறி மிஞ்சியிருக் 

தாலும், அதன்மேல் ௪ருகு போட்டவடன் மறுபடி. நெருப் 

க



உபதிஷதப் பலகணி 
‘ 

பானது வளர்ச்து கொழுந்து விட்டெரியும். பிறகு அது 

எதையும் தஒத்துவிடக்கூடும். ௮வ்வாறே, அன்னமின்,றி 

தீர் மட்டும் ௮ருக்தி, வீசம் பங்கு பிரரணன் மட்டும் உன் 

தேகத்தில் கின்றிருக்தது ;) அதற்கு அன்னம் இட்டவுடன், 
சிறு தப்பொறி சருகைப்பற்றி ஜுவாலையுடன் இளம்புவது. 

போல், நீ முன் கற்ற வேதங்கள் முழுதும் நினைவுக்கு 

வக்துவிட்டன. தண்ணீருக்கும் பிராணனுக்கும் உள்ள: 

சம்பக்தத்தையும், உணவுக்கும் மனதுக்கும் உள்ள 

சம்பந்தத்தையும் நீ இப்போது அ௮றிந்தாயா ?' என்ருர் 

உத்தாலகர். 

நீரின் தன்மையும் உயிரின் தன்மையும் வேழுகத் 

தோன்றுகின்றன. அன்னத்தின் தன்மையும் மனதின் 

தன்மையும் வேருகக் கரணப்படுகின்றன. ஆயினும் 

உடலில் சேர்ந்ததும் நீர் உயிராகவும், அன்னம் மனமாக. 

வம் மசறுவதை உத்தாலகர் மகனுக்குக் காட்டினார். 

எப்பொருளிலும் பராசக்தி சூட்சும உருவமாக மறைத்து 

கிற்ிறது. நீரிலுள்ள சூட்சுமப் பொருள் உயிராகவும், 

- அன்னத்திலுள்ள சூட்சுமப் பொருள் மனிதனுடைய 

நுண்ணிய மனப் பொருளாகவும் மாறுகின்றன. எப் 
பொருளும் அதனுள் வியாபித்து நிற்கும் பரம்பொருளின். 
சக்தியில் உரளவு பெற்று வேலை செய்கிறது. 

லக்



௨௦ 

தியானம் 

//ரலில் வெண்ணெய் மறைந்து இருப்பதுபோல் மனிதன் 

உள்ளத்தில் ௮ச்தராத்மா மறைக்து கிற்கிறது. பாலைத் 

தயிராக்கி அதைக் கடைந்து வெண்ணெய் எடுப்பதுபோல், 

உள்ளத்தைப் பக்குவப்படுத்தி அதனுள் மறைந்திருக்கும் 

ஆத்மாவைக் கடைச்து இரட்டி, எடுக்கவேண்டும். 

வெள்ளம் ஓட.ரத ஆற்றில் மணலுக்குள் தண்ணீர் 

மறைசக்து நிற்கிறது, தோண்டினால் ஊற்று உண்டாகும். 

அவ்வாறே, உள்ளத்தில் மறைந்து கிற்கும் ஈ௬வரனையும் 

அடையலாம். 

அரணியிலிருக்து நெருப்பு உண்டாக்குவது போலும், 

பாலிலிருக்.து வெண்ணெய் கடைந்து திரட்டி. Qu@uu gi 

போலும், ஆற்று மணலில் ஊற்றுத்தோண்டிடத் தண்ணீ 

மொண்டுகொள்வது போலும், தவத்தினால், அதாவது 

மனதையும் புலனையும் ௮டக்கஇத் தியானம் செய்வதனால், 

உள்ளத்திலே. மறைச்து. இடக்கும் பரமாத்மாவைத் தரி 

சியுங்கள் என்று ௬வேதரசுவதர உமகிஷத்கல் உபதேசம் 

செய்யப்படுகிறது.



௨௧ 

கணித நூலுக்கு அடங்காது 

இ பதிஷத்துககாச் சறுவர்களுக்த அறிமுகப்படுத்த 

வேண்டி, இந்த தால் எழுதப்பட்டது. அந்த கோக்கம் பூர்த்தி 

யாக, மூதல் தாலிலிதந்து சில மத்திரங்களை எடுத்து இனிவநம் 

அத்தியாயங்களில் சொல்லப்படும். உரை.யைக்கொண்டு பந்தி 

ர்ங்களைப் படித்தால் வடமொழிப் பயிற்சியும் ஒநவாறு சிறு 

வர்கள் அடையக்கூடும். 

தேகத்அக்கு ஜீவாத்மா எப்படியோ, அப்படி. ஜீவசத்மா 

வுக்குப் பரமாத்மா. தேகத்தை, அதாவது சேதன 

மற்ற ஒரு சவத்தை, உயிரும் சேதனமும் கொண்ட பொரு 

சக்க அதற்குள் அ௮ந்தர்பாவமாய் ஜீவன் இருச்.து வரு 

Ong. அம்மாஇிரியே ஜீவனுக்குள் பரமாத்மா ௮க்தர்பாவ 

மாய் கின்று 98s ஜீவனைக் தாக்கி வருகிறான். பரமாத்மா 

இன்றி ஜீவனில் ஒன்றுமிரா.து. உயிர2்.ற உடலைப்போலசஇ 

விடும். 
ஜீவன் எப்படிப் பல ஜன்மங்களில் பல வேறு வடிவ 

கள் தரித்து வருகறதேச, அவ்வாறு பரமாத்மா ஒசே காலத் 

இல் பல ஜீவன்களாக கிற்ஒருன். ஒரு ஜன்மம் முடித்த 

பின் ஜீவன் செய்யக்கூடிய காரியத்தைப் பரமாத்மா 

ஒரே காலத்தில் செய்கிருன். எந்த வஸ்துக்குள்ளும் எச்.தத் 

தேகத்துக்குள்ளும் பரம்பொருள் நின்று அதைத் தாக்கி 

வருகிறது. இவ்வாறு ஈசன் பல ஜீவன்களாகவும் பல 

பொருள்களாகவும் கின்றபோதிலும், தணனிப்பட்டும் கிற 

இருன். பரம்பெசருளைத் துண்டுகளாக்க முடியாது. பல 
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கணித நாலுக்கு அடங்காது 
€ 

பொருள்களில் கின்றாுலும் அதன் ஒருமை இிதறிமப் 

போகாது. ். 

ம ஏவ ஆழ்க ? ஜீவலோகே ஜீவபூத: ஸநாதன :£ | 

ee இத்த்ரியாணி ee | கர்ஷதி | 

என்று தையில் னான் Osro ghia. : 

அதாவது : 

“grader இரணமே ஜீவலோகதக்தில் சென்று, 

அங்கே அழியர ஜீவனால், ஐக்து இச் திரியங்களையும், ஆறாவ 
தாக மனதையும் சோ்துக்கொண்டு கிற்கிற.து.”? 

ஈசாவரஸ்ய உபநிஷத்தில் சாச்தி ௬லோகமும் 

இதையே சொல்கிறது : 

ஓம் பூர்ணமத: பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ண முதச்யதே | 

தூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா வசிஷ்யதே | 

ஓம் சாந்தி: சாந்தி: சாந்தி: | 

அதரவது? 

**அது வி௬வத்தின் பூணம்; இது உடலின் பூரணம், 

ஒரு பூரணத்திலிருந்து மற்றொரு பூரணம் வந்தது 

ஆயினும் பூரணம் சூறைவுபடவில்லை. மிஞ்சு கிற்பதுவும் 
பூரணமே?” 

ஒரு பொருளிணின்று ஒரு பகுதியை வேறுபடுத்தி 

னால்,” மிஞ்சி கிற்பது மூழுமையிழச்து, ஒரு பகுதியாகத் 

தான் கிற்கும் என்பது கணித இத்தாந்தம். ஆனால் பரம் 

பொருள் இந்தக் கணிதறூல் கியதிக்கு அடங்காது, பகுதி 

கள் வேறுபட்டபோதிலும், முதற்பொருள் முழுமை 

கொண்டே இருக்கிறது. வேற்றுமையும் ஒற்றுமையும் 

கலக்து நிற்பதே பரம்பொருளின் தன்மை, 

57



DU BABU Lido 

முனிவர் உபநிஷத்தை உபதேசிக்குமுன் Pilar apap 
முதற்பொருளையும் சன் ஆத்மாவையும் சேர்த்துத் தியா 

NESE செய்கிருர். உலகத்தை ஈன்ற ஈசுவரனின்று 
இளைத்தது என் ஆத்மா. முழுப்பொருளினின்று உண்டாய 

பகுதியும் முழுப்பொருளே. முதற்பொருளும், மூன் 
போலவே, தன் முழுமைக்குக் குறைவு இல்லாமல் நிற் 
கிறது. அந்த முதற்பொருள் எனக்குச் சரக்தி தருக.” 

முண்டக உபநிஷத்தில், பரம்பொருளுக்கும் ஜீவாத்மா 

வுக்கும் உள்ள ஒருமையைச் சொல்லும்போது, முனிவர் 

விளக்குகிருர் :-- 

தத் ஏதத் ஸத்யம் 
யதா ஸுதிீப்தாதி பாவகாத் விஸ்புலிங்கா: 

ஸஹஸ்ரச? Speake ஸரூபா:? | 
a -0o = = ௦ 

ததா அக்ஷராத் விவிதா? ஸோம்ய !/ பாவா? 
SY Se ஐ ௦. 9 

ப்ரஜாயந்தே தத்ர ச ஏவ அபியந்தி | 

* உண்மையைக் கேள், சூழந்தாய் / ஜுவாலை விட்டு: 

எரியும் பெருக்தியிலிருக்து சான்கு பக்கமும் பொறிகள் 
பறந்து செல்வதுபோல், பரம்பொருளினின்று பல கோடி. 

ஜிவன்கள் உண்டாகி: உண்டாக, மறுபடி. அதனுடன் 

சேரச்து ஒன்றாகின் றன.!! 
இவ்வாறு தன் ஆத்மாவின் தூய்மையையும், அது 

ஈ௬வரனோடும் உலகத்தோடும் ஒன்றுபட்டு நிற்கும் 

பண்பையும் அடிக்கடி. தயாணித்து வந்தால், உள்ளத்தில் 

சக்தி பிறக்கும்) தய எண்ணங்கள்போய் ஈல்லெண்ணங்க 
ஞண்டாகும். துக்கங்கள் பணிபோல் கரைர்துபோகும்... 

சாக்தி பெறுவோம். ஞானம் உதயமாகும். 

58



உட 

கீதையும் உபதிஷதமும் 

தடோபநிஷத்தில் சசகேதனுக்கு யமன் சொல் ஓூழுன் :! 

- 1 குழந்தாய்! நன்மை வேறு, இனிமை வேறு. இவை: 

இசண்டும் மனிதனுடைய உள்ளத்தைப் பற்றுகன்றன. 

மூடன், இன்பம் தருவதைப் பெரிதாகக் கருதி ஏமாற்றம் 

அடை வரன் ; புத்திமான் நன்மையை உயர்ச்ததாகக் கருது 

வான். நல்லதும் இணியதும் தன்முன் கிற்கும்போது தீரன் 

இரண்டையும் நன்றாகச் சூழ்ச்து பார்த்து, கன்மையைக் 

தான் ஈரடுவான். மூடனோ, நன்மையைப் புறக்கணித்து 

இணியதைப் பற்றிக்கொள்வான். 

* உண்மை ஞானத்திற்கும் ஞானம் தராத சல்விப் 

பயிற்சிக்கும் வெகுதூரம். கற்றதெல்லாம் அறிவாகாது. 

கற்றறி மூடர்கள் தாங்கள் அடைத்த கல்வியைப் பெரி: 

தாகக் கருதி, கண்ணில்லாதவன் வழிகரட்டுவதை கம்பின் 

செல்லும் குருடர்களைப்போல், கூற்றிச் சுற்றித் தடுமா நி. 

அலைவார்கள். 
வேதாந்தம் படித்து அறிக்ததனாலேயே பரமாதி 

மரவின் தரிச௫னம் இடைத்துவிடாது. சுத்தமான உள்ள. 

மும், விஷய சுகங்களைப் பொருட்படுத்தாத பயிற்சியும் 

அடையாவிடில், அறிவு முழுதும் பயனற்றதாகும். தீய 

ஒழுக்கதீதினின்று விலகாதவனும், புலன்களையும் மனதை. 

யும் தன்வசப்படுத்திக்கொள்ளாதவனும், உள்ளத்தில்: 

சாக்த சமநிலை படையரதவனும், அறிவினால் மட்டும் பரம் 

பொருளைக் காண முடியாது. 
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* ஞானமின்றிக் கிரியைகளையும் சடங்குகளையும் 
அகைக்கொள்கிறவர்கள் காரிருளில் இடக்கிருர்கள். ஆனால் 

செய்யவேண்டிய கருமவ்களைப் புறக்கணித்துவிட்டு, 
வேதரச்த ஆராய்ச்கெளிலேயே மஉழ்ச்சியடைர்து திருப்தி 

கொள்கிறவர்களும் அதைவிடப் பெரிய அ௮ந்தகாரத்தில் 
மூழ்குவார்கள் ''! என்று ஈசாவாலஸ்ய உ.பநிஷத்துச் 

சொல்லுகிறது, 

ஞானம் அ௮அடைந்தவனும் ௪ரதாரண ஜனங்களைப் 
பேரலவே செயல்களைச் சரிவரச் செய்து வாழ்காளை 

முடிக்க வேண்டும். அவ்வாறு முடிச்துவிட்டு, உடலை நீத்த 

பின், ஞானத்தின் பயனாக அமிருதத்துவத்தையும் அடைய 
லாம். ஆசைகளை எரிப்பதே வேள்வி, பற்றுக்களை விடு 

வதே துறவு. துறவு மார்க்கம் ஒன்றே மோக்ஷசாதனம் 

அல்ல. வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய காரியங்களை நடத்தியே 
தருமத்தில் கிற்கலாம்?' என்று பகவான் BHF Or YS 

குக் கதையில் விளக்க பிருக்கிறார். சமுதாய க்ஷமத்திற்கு 

(வேண்டிய காரியங்கள் சடைபெற வேண்டுமென்றும், 
HOSE காரியங்களில் அவனவன் தனக்கு ஏற்பட்ட sr. 
மைகளைச் சரிவரச் செய்து முடிப்பதால் மோக்ஷத்திற்குத் 
தடை ஏற்படாதென்றும் தை உபதேூக்கிறது. ௬யகலப் 

பற்றின்றி, வெற்றி தோல்விகளைக் ௪ண்டு மனக் கலங்கா 
மல், உள்ளத்தில் அமைதியோடு எல்லாக் காரியங்களையும் 
பகவானுக்கு அர்ப்பணமாகவே செய்துவக்தால், அதுவே 

வேள்வியும் அதுவே ௪க்கியாசமும் ஆஞூம் என்_ஐு தையில் 
மிக விளக்கமாகப் பகவான் காட்டியிருக்இருர். 

இதைச் சுருக்கமாக ஈசரவாஸ்ய உபநிஷத்தில் முதல் 

.இசண்டு மக்திரங்களில் முணிவர் பாடி.யிருக்இருர் :



கீதையும் உபதிஷதமும் 

எணவன்குும் இதம் ஸர்வம் யத் கஞ்ச ஐகத்யாம் ஜகத் | 

தேத த்யக்தேத புஞ்ஜீதா மாக்குத: க்ஸ்யஸ்வித் தனம் ॥ 

குர்வன் ஏவ இஹ கர்மாணி ஜிஜிவிஷேச்சதம் ஸமா: | 

ஏவம் த்வயி ந அத்யதா இத: அஸ்தி த கர்ம லிப்யதே நரே ॥ 

அதாவது? 

! உகைத்தில் உள்ள அனைத்தும் ஈசனுக்குள் LB 
இயதாகும். அவனை விட்டகசன்ற து எதுவுமில்லை,?? 

* பொருட் பற்றைவிட்டு ஈலன்கள் பெறுவாயச௭.. 

எவனுடைய பொருளின் மேலும் ஆசை கொள்ளாதே." 

* அவ்வரறு எல்லரம் ஈசன்மயம் எண்றறிச்த, செய் 

யம் கருமங்க ளெல்லாம் ௮வனுக்கே அர்ப்பணம் என்று 

செய்துவக்து, உனக்கு ௮.நுஇயிட்ட எழா அலல முடிப் 

ures.’ 

i கருமத் தளையில் இக்கிக்கொள்ளாமல் an ma 
முடிப்பதற்கு இதுவே வழி. வேறு கிடையாது." 

ஆகையால் உபநிஷத்து வாக்கியமும் கதை உபதேச 

மும் ஒன்றே. ஆசைகளை ஒழித்து, எல்லாம் சசன்மயம் 

என்று அறிச்து, அவனுக்கு அர்ப்பணமாகவே எல்லாத் 

தொழில்களையும் செய்து, வாழ்சாட்களை முடிக்கவேண் 

டும். ஆசைகளை ஒழிப்பதே வேள்வி. அறிவே ஆசைகளை 

எரித்துவிடும் வேள்வித் த. 

யதா ஏதாம்ஸி ஸமித்த? அக்தி? ண்பன் குருதே அர்ஜு.த| 

ஞானாக்தி: ஸர்.வகர்மாணி பாஸ்மனாத் குருதே த்தா ॥ 

அதாவது : 
** நன்சூ கொளுத்திய a விறகுத் துண்டுகளைச் 

சாம்பலாக்கி விடும், அதுபோல், ஞானத் பயோனகது எல்: 
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அரக் கருமங்களையும் FOF சாம்பலாக்கி விடும் ?? என்று 

தையில் அர்ச்௬னனுக்கு பகவான் உபதேூக்கிழுர். 

இதுவே மேலே செல்லப்பட்ட ஈசாவாஸ்ய உப 

நிஷத்து மந்தரங்களின் பொருள். முதல் பாகத்தில் 

அசைத்தும் ஈசன் என்ற ஞானத்தையும், இரண்டசவது 

பாகத்தில் பற்றுக்களையும் ஆசைகளையும் மனதிணின்று 

ஒழித்துக் கருமங்களைச் செய்வதே மார்க்கம் என்றும் 

மூனிவர் சொல்லுகிறார். இவ்வாறு ஞானம் பெற்று, 

ஆசைகளை ஒழித்து, கருமங்களைப் பகவானுக்கு MT 

பணமாகச் செய்வதே கரும பா௫த்தினின்று ' விலகும் 

வழி, வேறில்லை என்பதே இதையும் உபநிஷத்துகளும் - 

செய்யும் உபதேசம், இக்த உபதேசத்தை அனுசரித்து 

ஈடப்பதற்குப் பக்தியும், தெய்வ உபாசனமும் வேண்டும். 

"இதுவே ஹிந்து தருமம். 
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௨௧௩ 

நதிகளனைத்தும் கடலில் சேர்ந்துவிடும் 

ஆரன் என்றும் மற்றவர்கள் என்றும் உள்ள வேற் 
அமை யுணர்ச்சி ஓழிக்து, எல்லா உயிரும் பரமாத்ம 

வின் ௮ம்்௪ விகாரங்கள் என்கிற மனோபாவத்தை அடைய 

வேண்டும் என்று இதையில் பகவான் உபதேக்கருர். 

ஆத்மாவை அஞ்ஞானமானது சூழ்க துகொண்டு ஞான 

ஒளியை மறைக்கிறது, ஞானத்தைக்கொண்டு ௮க்த 
அஞ்ஞானத்தை ஒழித்துவிட்டால், பிறகு அறிவு உதய 

மரச் சூரியனைப்போல் பிரகா௫க்கும். பிரிவுபட்டு கிற்கும் 
எல்லா உயிர்களிலும், பிரிவற்றதும் ஈரசமற்றதுமான ஓசே 

பரம்பொருள் காணப்படும். கல்வியும் சிகையும் பெற்ற 

ஒரு பிராமணனும், யாதும் கல்லாத ஒரு பிராகிருதனும் 
ஒன்றாகவே தோன்றுவர். மனிதர்களில் மேலோன், 

இழோன் என்கிற உணர்ச்சி அற்றுப்போகும், 

இவ்வர.று தை ஐக்தரவது ஆறாவது அத்தியாயங் 

களில் சொல்லப்பட்டு, பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் 
ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டுள்ள உண்மையை, அதற்கும் முக்தி 

ஈசரவரஸ்ய உபநிஷத்தில் முணிவர் விளக்கியிருக்ஒழுர் : 

யஸ்து ஸர்வாணி தானி ஆத்மனி ஏவ அனுபச்யதி | 

௮ர்வபூதேஷ- ச ஆதனம் ததோ த ன்ஜாகுர்கதே |! 

ய்ஸ்லின் ee தன் ஆத்மாளவ் a | 

தத்ர கோ மோஹ: at சோக: ஏகத்வம் அனுபச்யத: il 
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அதாவது : 

* எல்லாப் பொருள்களும் ஈசனுக்குள் தங்கியிருப் 

பதையும், எல்லாப் பொருள்களிலும் ஈசன் இருப்பதையும் 

அத்த ஈசன் தன் அச்தரசத்மாவாக இருப்பதையும் ஒருவன் 

கண்டானானால், அவன் மனதில் வெறுப்பு என்பது பிறகு 
இருக்க இடமே இல்லை. 

“அனைத்தும் ஈசனே என்றும், அனைத்தும் ஒன்றே 

என்றும் ஒருவன் கண்டுவிட்டால், பிறகு மோகம் எங்கே? 

துக்கம் எல்கே? அவனைத் துயரம் வருத்தாது; மயக்கம் 

அணுகரது.' 
கடோபகிஷத்தில் சொல்லப்படுகிறது : 

யத் எவ இஹ தத் அமூதீர யத் அமூத்ர தத் அனு இஹ | 
ம்ருத்யோ:ஸம்ருத்யும்ஆப்நோதி ய இஹ நாதாஇவ.பஸ்யதி]] 

மானஸா ஏவ இதம் ஆப்தவ்யம் ந இஹ நாதா அஸ்தி இஞ்ச ந| 

ம்ருத்யோ: ஸம்ருத்யும் கச்சதி ய இஹ நாநாஇவ பச்யதி | 

அதாவது : 
* அனைத்திலும் ஒரு 5 Burney ton: இகங்கிருப்பதே ௮ 

G4; அ௮க்கிருப்பதே இங்கும் ; வேற்றுமை காண்பவன் 
பிறப்பும் இறப்பும் -௮டைந்துகொண் டிருப்பான். வேற் 
மை உணர்ச்சியை முற்றிலும் மனதிலிருந்தே அகற்றி 
விட வேண்டும். வேற்றுமையைக் காண்பவன் ஆதலின் 
௯ழலிலிருக்து மீளமாட்டான்."” 

௮தேே உபநிஷத்தில் பின்னும் சொல்லப்படுெது : 
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நதிகளனைத்தும் கடலில் சேர்ந்துவிடும் 
« 

ஏகோ வணீ ஸர்வடூதாந்தராத்மா ஏகம் ரூபம் 
= a ae Te Se a Bs 

பஹாதா ய? கரோதி | ஆ 
ஐ ஓ லெ வெ . 

தம் ஆத்மஸ்தம் யே அனுபச்யந்தி தீரா? 
= — = - oa ௮ ௩ இ 

தேஷாம் ஸாகம் சாச்வதம் ந இதரேஷாம் ॥ 

அதாவது : 

1 தணி ஒருவனாகிய ஈசன் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் 
அக்தரரத்மாவாக நின்று, ஒரு வடிவத்தைப் பல aig ayer 

களாகச் செய்கிறான். இவ்வாறு ௮ர்தரரத்மரவைக் தமக் 

குள் காணும் ஞாணிகள் கித்தியமான இன்பத்தை எய்து 

வார்கள், ஒருமையைக் காணாதவர்களுக்கு இன்பம் 

இல்லை.?? 

முண்டக உபநிஷத்தில் முனிவர் உபதேூக்கும் 

மந்திரம் வருமாறு: 

யதா நதீய? ஸ்யந்தமாநா: ஸமுத்ரே அஸ்தம் 

சச்சந்தி நாமரூபே விஹாய | 

த்தா வித்வாந் நாமரூபாத் விமுக்த: பராத்பரம் 

புருஷம் உயைதி திவ்யம் | 

அதாவது : 
... 1 ஓடும் பல கதிகள் கடலில் சேர்ச்து தம் வேற்றுமை 

கள் 8.௨௫), கங்கை, ஸிந்து, காவேரி கருமதை என்ற பெயர் 

களும் வேற்றுமைகளும் நீக்கி, ஒன்ருாகிவிடுவது போல் 

ஞானிகள், வெவ்வேறு பெயரும் உருவமும் கொண்ட, 

பொருள்களின் ஒருமையைக் ஈண்டு வேற்றுமை யுணர்ச் 
சியை அகற்றி விடுபட்டு, ஒளிரும் பரம்பொருளை அடை 

வார்கள்.” 
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“sGacr கடலைச் சேருவதுபோல, ஞானிகளின் 

அஜிவுக்கடலில் எல்லாப் பொருள்களும் வேற்றுமை 

யொழிக்து ஒருமைப்படுகின். றன. ஞான ஒளி பெற்றுப் 

பரம்பொருளைக் கண்டதும், ஆத்மா முத்தி யடைஇறது. 

காண்பது வேறு, அடைவது வேறு அல்ல, காணாததே 

தடையா யிருப்பதால், கண்டதும் ௮ச்தத் தடை நீஙவ்இப் 

a nS அடையலாம். ஆகையால் ஈசனைக் சாண்” 

பதும் அடைவதும் ஒன்றே. — ் 
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OF 

அரறுிவுக்கு எட்டாத பொருள் 

ச. ரமாத்மாவின் லட்ச௪ணங்களைச் சொல்ல முடியாது. 

ந ததீர சகஷா: கச்சதி ந வாக் கச்௪தி | 

அது கண்ணால் காணக் கூடியதல்ல ;). மொழிகளால் 

விளக்கம் கூடியதல்ல, 

பத் வாசா அனய்யுதிதம் 

. யேன வாக் அய்யுத்யதே | 

துத் ஏவ ப்ரம்ம த்வம் வித்தி 

B இதம் யத் இதம் உபாஸதே ர் 

₹* சொல்லால் ௮தை விளக்க towne, 2 Sool coll oor a 
அல்லவோ சொல் என்பதே உண்டாகிறது. அதுவே 

பிரம்மம், பிரம்மம் என்று பெயர் வைத்துச் சாகாரண 

மரகதத் தொழுவ தெல்லாம் பிரம்மம் sae.” 

யன் மனஸா ந மனுதே 

யேத ஆஹா : மநோ மதம் | 

தத் ஏவ ப்ரம்மம் தீவம் வித்தி 
வம் a = ao 

ச இதம் யத் இதம் உபாஸதே | 

** மனதைக் கொண்டு கிளைப்பது பிரம்மம் அல்ல், எத்த 

சக்தியால் மனம் நினைக்கிறதோ அதுவே பிரம்மம்,”? 
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யத் சக்ஷ£ஷா த பச்யதி 

. யேத தங்க க்வி பச்யதி | 

BS ஏவ ப்ரம்ம த்வம் வித்தி 

த இதம் யத் இதம் உபாஸதே ॥ 

** கண்ணால் பார்ப்பது பிரம்மம் அல்ல, பிரம்மத்தினாுல் கண் 

பார்க்கிறது.” 

யத் ஸ்ரோத்ரேண த ச்ருணோதி 

. யேத ச்ரோத்ரம் இதும் ச்ருதம் | 

தத் எவ ப்ரம்ம தவம் வித்தி 

ள் SB இதம் யத் இதம் we arnt | 

* கரதுகளால் கேட்பது பிரம்மமல்ல. எதனால் காது கேட் 

இறதோ அதுவே பிரம்மம்.” 

யத் ப்ராணேத ந ப்ராணிதி 

யேத ப்ராண ப்ரணியதே | 

தத் ஏவ ப்ரம்ம த்வம் வித்தி. 

ட ந இதம் யத் இதம் surely || 

 உயிர்ப்பது பிரம்மம் அல்ல. எதனால் ௬வாசம் வாசக் 

திறதோ அதுவே பிரம்மம். ஜனங்கள் சாதாரணமாகத் 

தொழுவசதெல்லாம் பிரம்மம் ஆகாது.” 

மேற்கண்ட மக்திரங்களின் பொருள் என்ன வென் 

முல் பரம்பொருளின் லட்சணங்களை Corre விளக்க 

முடியாது, கம்முடைய உணர்ச்சியும், அறிவும், புத்தி 

விவகாரமும், எல்லாம் அப்பொருளின் வேலையே யான 

படியால், ௮வைகளைக்கொண்டு பரம்பொருளை அறிய 

முடியாது. பிரம்மத்தைக் கண்ணால் பார்க்கவும் காதால் 

கேட்கவும் மூக்கால் மோந்து பார்க்கவும் முடியாது) 
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அறிவுக்கு எட்டாத பொருள் 
€ 

அர்தராதமாவின் சக்தியே இச் செயல்களுக்கு ஆதாரம். 

பிரம்மத்திற்குப் பார்க்கக் சண் அவ்௫ியமில்லை, கேட்கக் 
காதுகள் வேண்டியதில்லை, கரதும், கண்ணும், ௬வாசமும் 

வேலை செய்வதே பிரம்மத்தினால். அப்படியிருக்க, அப் 

பொருளுக்கு இக் கருவிகள் எதற்கு என்பதும் இந்த 

மச்திரக்களுக்குள் அடங்கி யிருக்கிறது, 

வண்டி. ஓடுவது ௪க்கரம் உருளுவதால். வண்டி. 

சக்கரத்தை உருட்டப் பார்ப்பதுபோலாகும் கம் அறி 

வினால் பிரம்மத்தைக் கரணப்பரரப்பது, எவன் பரம் 

பொருளைத் தான் அறிய முடியாது என்று உணருஒருனோ, 
அவனே அதை உண்மையில் அறிகத்தவனாவான். அறிக்து 
விட்டேன் என்று ஒருவன் எண்ணினால் அவன் அதை 
அறியவில்லை என்பதற்கு ௮க௫த உணர்ச்சியே சான்றுகும். 
தெரிந்துகொண்டேன் என்பவனுக்குதி தெரியவில்லை ; 

தெரியவில்லை என்பவனுக்குத்தான் தெரிந்தது. இதற்கு 

மந்திரம் :-- 

யஸ்ய அமதம் தஸ்ய மதம் 

மதம் யஸ்ய ந வேத ஸ: | 

அவிஞ்ஞாதம் விஜாததாம் ; 

விஞ்ஞாதம் அவிஜாநதாம் ॥ 

மேற்கண்ட மந்திரங்கள் கேனேபகிஷதத்தினின்று எடுக் 
கப்பட்டவை, இவ்விஷயம் சங்கரகமாக அடியிற்கண்ட 

முண்டக உபகிஷத மச் இிரங்களிலும் சொல்லப்படுகிறது. 

யத் தத் அத்ரேச்யம் அக்ராஹ்யம் அகோத்ரம் 

அவர்ணம் ME Soy? ச்ரோத்ரம் BS அபாணி பாதம் [ 

தித்யம் வியும் ஸர்வகதம் ஸாஸ்ுக்ஷ்மம் 

த்த். அவ்யயம் யத் முதயோதிம் பரிபச்யத்தி தீரா? it 
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*: பரம்பொருளைப் பார்க்க முடியாது) பிடிக்க முடியாது, 

அதற்குக் கூலம் இல்லை, ஜாதி இல்லை, அதற்குக் கண், 

காது, கை, கால் முதலிய அங்கங்கள் இல்லை. அது 

கித்தியமாய் எங்கும் பரவி கிற்கும் மிக நுட்பமான 

பொருள்) அழிவற்றது. அனைத்துக்கும் ௮து பிறப்பிடம், 

இவ்வாறு ௮தை ஞானிகள் அறிவார்கள்.” 

யதா ஊர்ணநாபி? ஸ்ருஜதே க்ருஹ்ணதே ௪ 

யதா ப்ருதிவ்யாம் ஓஷதய : ஸம்பவத்தி | 
= -a- ௦ ௦ om 

யதா ஸத? புருஷாத் கேசலோமா நி 

்... ததா அக்ஷராத் ஸம்பவதி இஹ விச்வம் || 
== = ௦ - a 

1 இலந்திப் பூச்சி தன்னிலிருர்து நாலை உண்டாக்கி அதைப் 

பற்றிக்கொண்டு கிற்கிறது, அதைப் போலவும், pple 

லிருந்து செடிகள் உண்டாவது பேரலவும், தலையிலும் 

உடலிலும் மயிர் முளைப்பதுபோலவும் உலகம் யாவும். 

ப ரம்பொருளிலிருச்து உண்டானவை. 

ப்ரம்ம ஏவ இதம் அம்ருதம் புரஸ்தாத் ப்ரம்ம 

பஸ்சாத் ப்ரம்ம தகஷிணதஸ்ச உத்தரேண | 

அதஸ்ச ஊர்த்துவம் ௪ ப்ரஸ்ருதம் 
௦ = ௦ கழ ௮ ௮ 

ப்ரம்ம ஏவ இதம் விச்வம் இதம் வரிஷ்டம் | 

 முன்னாலிருப்பதும் பிரம்மம். பின்னாலிருப்பதும் ௮துவே, 

“வலமும் இடமும், கீழும் மேலும் இந்த ௮௫ல ean 

முழுதும் எங்கும் இறுதியற்ற கடவுளே பரவி நிற்கிறது.” 

0



௨௫ 

முடிவுரை 

₹: பன்னரு முபதிட நூலெங்கள் நாலே 

பார்மிசை ஏதொரு நூலிது போலே” 

எல்லா மதங்களினுள்ளும் உத்தமமான மதம் சமது 

வேதாச்தம். ௮து ஓர் உலாந்தபோன கட்டை. யென்று 

சிலா எண்ணுவது தவறு, அது நிழலும் கனியும் தரும் 

உயிருள்ள மரம்: சத்தியமே அதன் உயிர். சத்தியம் 

என்றைக்கும் உலர்ந்து போகாது, ப௫த்த பிராணி உணவு 

தேடுவதுபோல், கம்முடைய முனிவர்கள் உண்மையைத் 

தேடி. யலைந்தார்கள். உபகிஷத்துகளைச் சரிவரப் படி.க்தால், 

இதை உணரலாம். உணர்ச்து முனிவர்களையும் கெளரவித்து 

காமும் தன்னம்பிக்கை அடைச்து பெரும்பயன் பெறலாம். 
பெளதிக ரஸாயன சரஸ்திரப் புலவர்கள் எவ்வாறு 

சோதனைச் சாலைகளில் சத்தியப் பிரமாணங்களைக்கொண்டு 
பிரகரூதி உண்மைகளைத் தேடிச் சேரதித்துத் தரம் கண் 

டதைச் சொல்கிருர்களோ, அவ்வாறே ஆத்ம விஷயத்தைப் 
பற்றி ஈம் முன்னோர்களான முனிவர்கள் ஆராய்சி 
செய்து சகண்டறிச்ததைச் சொன்னார்கள். ஹிச்துமத 

சாஸ்திரங்களில் அறிவே பிரமாணம். அறிவை உப 
யோடித்து, அனுமானித்து எற்படுச்திய கொள்கைகளே 
ஹிச்து தருமம், அறிவும் விவேகமும் தெளிவுபட ஈண் 

CL. EOF; YS) KHSL, FTES நடுநிலை, இவைகளை முணி 

வர்கள் நியமிச்துக்கொண்டார்கள். தேகத்தையும் மனதை 

யும் வசப்படுத்தி ௮டக்கியாள வழி தேடி, பிறருக்கும் 
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கரட்டினார்கள். உண்மை ஒன்றையே லட்சியமாகக் 

கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்து தாம் கண்ட தத்துவவ் 

களை, பின்னால் வந்தவர்களுச்சும் பயன்படுவதற்காக 

முனிவர்கள் எழுதி வைத்தார்கள். இதுவே சரஸ்திரம். 

சரஸ்திரம் என்ப.து குருட்டு கம்பிக்கையல்ல. சாஸ்திரம் 

என்பது எழுதித் தஇர்ச்தபோன பொருளும் அல்ல. 
, சத்தியம் என்பதை முடிவாக யாரும் காணவில்லை. 

காணக்காணச் சத்தியம் வளர்ச்.துகொண்டே போகும். 

சாஸ்திரமும் அவ்வாறே. சத்தியமே பரம்பொருளை ௮டை 
யும் வழி. பாதைமேல் கல் பரப்பி உடக்கச் செளகரியமாகச் 

செய்வதுபோல் தெய்வத்தை அடையும் மார்க்கத்தின் 

கல்பரப்பு ச.த்தியமாகும். 

ஸத்யமேவ ஜயதே தா(அ])த்ருதம் 

ஸத்யேந பந்த்தா விததோ தேவயான 2 

“உண்மையே வெற்றி பெறும். பொய்யைக் கொண்டு 

வெற்றியடைய முடியாது. தெய்வத்தை அடையும் பாதை 

பின் தளவரிசை சத்தியம்.” 
உபதிஷ.த்துகளையும் பகவத்ைையையும் மக்கள் படித்து, 

ஆத்ம சுத்தி யடைந்து, அறிவும் விவேகமும் பெற்று, கடமை 

களைச் சரிவரச் செய்து, வாழக் கற்றுக் கொண்டார்களானால் 

நம்முடைய நாடு செழித்துச் சிறப்படையும் ; சந்தேகமில்லை. 

ஆண்டவன் அருள்வானாக. 

கபம்! 
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குரு வணக்கம் 

  

றரசற்ற தாய்மையும் நிகரற்ற மதியும் தடையறியாத பலமும் 

சேோர்வற்ற பக்தியும் கொண்ட ஹனுமான், முன்னம் கடலைத் 

தாண்டி நம் அன்னையின் சோகத்தைத் தீர்த்தவன், நம்மனைவரையும் 

அறிவூட்டிக் காப்பானாக. ட



ஸ்ரீமத் பகவத்தேதை 

ரரகவத்தையைச் தமிழில் அனேக வித்வான்கள் 

மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியார். 

ஸரீ இசாமானுஜா சாரியர், ஸ்ரீ மத்வரசரரியர் முதலிய 

மகரன்கள் பகவத்கீதைக்கு எழுதிவைத்திருக்கும் பாஷ்யங் 

களேச சம்ஸ்கிருதம் தெரிச்தவர்களுக்கு ஞானம் என்னும் 

தங்கச் ௬ரங்கங்களாக விளங்சூஏன்றன. அந்த பாஷ்யங் 

களின்முன் இக்காலத்தில். எவர் எழுதும் வியாக்கியொனங் 

களும் சத்தில்லாத பதரே யாகும், அப்படி.பிருக்கையில் 

இதை நீ என் எழுதுகருய் என்றால், உயர்ச்த பாஷ்யங்க 

ளுடன் சம்ஸ்கிருதத்தில் ”தையைப் படிக்கும் திறமை 

யற்றவர்களுக்கும், அதிலும் முழு இதையையும் குருவி 

னிடம் உட்கார்ச்து படிக்காமல், சல சுலோகங்களை மட் 

டும் தாங்களாகவே படித்து, சாரத்தைக் இரடுக்க எண்ணக் 

கொண்டவர்களுக்கும் ஒருவாறு பயன்படலாம் என்.நு 

எண்ணியே இதை எழுதப் புகுச்தேன், உண்மையில் இத் 

தகைய நூல் எழுத எனக்கு எவ்விதத்திலும் தகூதி இடை. 

யாது, சூருடன் குருடனுக்கு வழி காட்டுவதுபோல் 

என்று இதைச் சொல்வதில் கொஞ்சங்கூட மிகையிரா.து. 

ஆயினும் எழுதலாம் என்கிற எண்ணம் உதித்தது, இது 

அகம்பரவமா, அல்லது பேர் சம்பாதிக்கலாம் என்கிற 

. ஆசையா . என்று சோதித்துப்பார்த்துக்கொண்டதல், 

அப்படி. யில்லை யென்று மனப்பூர்வமாய் கிச்சயித்து, ஒரு 

நல்ல காரியத்திற்குப் பிரயத்தனம் செய்வதில் யாதொரு. 

தோஷமு மிராது, பயனற்றும் போகாது என்று Sruor 

His ஆரம்பிக்கிறேன். வழி காட்ட முடியாமல் போனா 
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லும், ௮தரவது போய்ச் சேோவேண்டி௰ இடத்திற்குக் 

கொண்டுபோக முடியாமல் போனாலும், கடக்காமலே 

உட்கார்ச்து இடக்கும் குருடனுக்குக் காலில் இரத்தம் 

கட்டிக்கொள்ளாம லிருக்க மற்மொெரு குருடன் ‘ar, 
கடக்கலாம்” என்று எழுப்பி, வீட்டைச் சுற்றிச் சுற்றி 
யாவது இருவரும் கடக்து வருவதும் ஒரு விதத்தில், ஈலமர 

யிருக்கலா மல்லவா? அவ்விதமே இது என்று வைத்துக் 

கொண்டு ஆரம்பிக்கிறேன். ட 
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பாரதக் கதையும் கதையும் 

ரரகவத்ததை மகா பாரதத்தில் ஒரு பாகம். யூத்தம் ஆரம் 

பிச்கப்போகும் சமயத்தில் இரு புறத்திலும் ஆயத்தமாக. 
கிற்கும் சேனைகளைப் பார்க்கலாம் என்று அருச்-னன் 
தன் தேரைச் சேனைகளின் நடுவில் கொண்டுபோகும்படி. 

சரரதியிடம் சொன்னான். அப்போது பச்துக்களும் 

சகே௫தர்களும் ஒருவரை யொருவர் கொல்ல gus 
பரணிகளாக கிற்பதைக் கண்டு அவனுடைய மனம் 

கலங்கி, இதென்ன வேலை, ராஜ்யம் என்னத்திற்கு, 

பகைமை யென்னத்திற்கு, சுற்றத்தாரைக் கொன்று ௪ம் 

பரதித்த ராஜ்யாதிகார போகத்தில் என்ன சகம்?” என்று 
சொல்லி, வில்லைக் ழே போட்டுவிட்டுப் பேச்சில்லாமல் 

உட்கார்ந்தான், இந்தச் சந்தர்ப்பதஇல், அவனுக்குத் 
தேரோட்டும் சாரதியா யிருந்த கண்ணபிரான், குருவாக. 

நின்று, அருச்சுனனுக்கு உபசேசம் செய்த மொழிகளே 

பகவத்கீதை என்பது. 

இப்படி. அருச்௬னன், *!ய.தீதம் என்னத்திற்கு? கான் 
போர் செய்யமாட்டேன் '' என்று சொன்ன கரலத்தல்,. 
“யுத்தம் செய்வதே உன் கடமை”! என்று உபதேசம் 

செய்த இக்த நூல், எல்லா ஹிச்துச்களும் சம்பிரதாய 

வித்தியாசமில்லாமல் வேதம் போலவும் உபநிஷத்துகள் 
பேசலவும் ஒஓப்புக்கொண்டிருக்கும் ஒரு சாஸ்இரமாக 
முடிச், பல ஆயிரம் வருஷங்களாக அ௮ஃ்இகரிக்கப்பட்டு 
வந்திருக்கிறது. கேவலம், வில்லும் அம்பும் கொண்டு 
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செய்யும் போரில், ஆரம்பித்த காரியத்தை ஈடுவில் விட 

மல் கடத்தவேண்டி. உபதே௫ித்த வார்த்தைகள் இவை 

என்று முதலிலிருந்து கடைசிவரையில் வைத்துக் 

கொண்டே வியாக்கியானம் செய்தோமானால், இந்த அற 
.ரலின் உண்மைப் பொருள் விளங்காமல் பேரகும். 

மசா பாரதக் கதையில் ஒரு பாகமாக அமைக்கப் 
பட்டதாயினும், பகவத்க்தை சனிச் இறப்பும் தனிப் 

பொருளும் கொண்ட யேரக சாஸ்இதிரமாக விளங்கி 
வருகிறது. வேதத்தின் முடிவு என்று சொல்லப்பட்ட உப 
நிஷத்துகளுடன் இதுவும் ஓர் உபநிஷத்தாக மகா ஞானி 

களால் மஇக்கப்பட்டு வருகிறது. முன்கசலத்தில் ௮௪௬ - 

யச்தரம் இடையாது, கையேட்டுப் பிரதிகளும் குறைவா 
கத்தான் இருச்திருக்க வேண்டும். எல்லரவற்றையும் மனப் 
வரடம் செய்வது அவசியமசக இருக்தது, புத்தகாலயவ் 

களில் தனித்தனி நூல்கள் இக்காலத்தில் நிறை துடக்கிற 

மரதிரி, ௮ச்தக் காலத்தில் இல்லை. மனப்பாடத்திற்குச் 
௬கமான வடிவம் செய்யுள் வடிவம், நூல்களெல்லாம் 
செய்யுளாகவே இருக்தன. முக்தி எழுதப்பட்ட முக்கிய 

மரன் காவியம் அல்லது புரரணத்தோடு பிஈ்தி எழுதப் 
பட்ட ஸநூல்களையும் பிணைத்து எல்லாம் ஒரு நூலாகக் 

கோத்துவைப்பது அந்த கரலத்து நிலைமைக்கும் கல்வி. 

முறைக்கும் இசைக்த முறையாக இருச்திருக்கலாம். மகர 

பரரதத்தில் இம்மாதிரி அனேக தருமநூல்கள் சேர்க்து 

இடக்கின்றன. இதையும் அவற்றில் ஒன்று. 

இதையைப் படிக்கும்போது பாரதக் கதையை மறந்து 

விடுவதே ஈலம் என்பது என் அபிப்பிராயம். இதையில் 

சொல்லப்பட்ட உண்மைகளும் உபதேசமும் எக்காலச் 
இலும் எச் சந்தர்ப்பத்துக்கும் பொருச்தியவை யானபடி. 
யால், யுத்தகளத்தில் அருச்சுனனுக்கு ஏற்பட்ட மனக் 
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பாரதக் கதையும் கதேதையும் 
டி 
அலக்கத்தற்கும் சந்தேகங்களுக்குங்கூடப் பொருத்தமான 

ong கேதோவாக்கியங்களில் காணக்கூடும் என்பதில் 
௪ந்தேகமில்லை. ஆயினும், குறிப்பிட்ட“ஒரு சந்தர்ப்பத்தின் 
விஷயங்களைப் பிரமாணமாக வைத்துக்கொண்டு பொது 

வான ஒரு தரும சாஸ்திரத்தை ஆசாய்ச்சி செய்வது தவ 
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கதையின் சிறப்பு 

ந்து சமூகத்தில் அடங்கிய சர்வ ௪ம்பிரதாயங்களைச் 

'சேோர்ச்தவர்களும் சாஸ்திரமாகவும் பிரமரணமாகவும் 

ஒப்புக்கொள்ளும் பகவதக்€தையில் சல சுலோகங்களை 
யாவது ரத்தா பக்தியடனும் ஆழ்க்த சிர்தனையோடும் 

படி.ச்தோமானால் நம்முடைய முன்னோர்கள் கண்ட 

மெய்ப்பொருள்களும், ரிஷிகள் ஸ்தாபித்த ஹிந்து தரும 

மும் இன்னவை யென்று விளங்கும். ஹிந்து தருமம் என்ற 

அஸ்தஇிவா ரத்தின் மேல்தான் ஈம்முடைய ௪கல நாகரிகமும், 

கலைகளும், இலக்கங்களும், இச்தியரவில் காம் பெருமை 

பசராட்டக் கூடிய மற்ற எல்லா பாக்கியங்களும் மாளிகை 
களாக கி.ந்கின்றன. அக்த ஹிந்து தருமத்தை உள்ளபடி. 
அறிவது சம்முடைய கடமையாகும். ஆகையால், கதை 

யின் சாராம்சத்தை ஈன்றாகப் படித்துத் தெரிந்துகொள் 

வது நன்மை பயக்கும். பகவத்கீதை 78 அத்தியாயங்க 

ளாக வகுக்கப்பட்டு, 700 சுலோகங்கள் கொண்ட மூல், 

இவைகளிலிருந்து ௬மரர் 200 சுலோகங்களை எடுத்து 

மொழிபெயர்த்துசன் சொல்ல உத்தேித்திருக்கிறேன். 
இக்த ஈலோகங்களின் பொருளை wor Gos இரஇத்துள் 
கொண்டால், பகவததையின் சாரம் முழுதும் இரஇத்துக் 

கொண்டதாகவே வைத்துக்கொள்ளலாம், 
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சிற்றறிவின் மயக்கம் 

பெளதிக சாஸ்திர விஷயங்கள் கொஞ்சம் தெரிந்த 
வுடனே இலருக்கு மயக்கம் உண்டா விடுகிறது. 

அதிலும், மற்றவர்கள் செய்த ஆராய்ச்சியின் பயனாக, 
குஜிலிக் கடையில் குறைந்த விலைக்கு வாங்கும் பழைய 
சாமான்கள் மாதிரி, உழைப்பில்லாமல் இட்டிய அறிவு 
சிலருக்கு அதிக 'போதையை உண்டாக்க விடுகிறது. எது 

சிறிது, எது பெரியது, எது அணு கிற்பது, எது ஆரம் 

என்ற நிதான புத்தி கலைந்து விடுகிறது. எதைச் தம்மால் 
அறிய முடியாதோ அதை அவர்கள் இல்லவே யில்லை 
யென்று சாதித்து விடுவார்கள். மணித அறிவுக்கு எட்டா 
தீது அனைத்தும் பொய் என்று தள்ளிவிட முன்கிற்பார்கள். 
சாஸ்திரமாவது, அறநூலாவது, அனைத்தும் முட்டாள்கள் 
எழுதி வைத்தவை என்றும், அதற்கு மேல் பே௫னால், 
அவை யனைத்தும் மனிதர்களை மோசம் செய்யவே வஞ்௪ 
னைக்காரர்களரல் எழுதப்பட்டவை யென்றும் சாரஇப்பரா் 
கள். ஆனால், இதே பெளதிக சரஸ்திரங்களை ஆழ்க்து பரி 

சோதித்தவர்கள்--பெளதிக சாஸ்திர உண்மைகளைக் ண்டு 
ிடி.க்க ஆயுள் காள் முழுதும் தங்கள் சக்தி அனைத்தையும் 

செலுத்தி உழைத்த அ.நிஞர்கள் -- இப்படி. உன்மத்த 
மடைவதில்லை. பெளதிக சரஸ்திரிகள் மிகவும் அடக்கம் 

உடையவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். தாங்கள் கண் 
டது மிச்ச அதிகமாயினும், கரணாததின் அளவுக்குக் 
கண்டது மிகச் சிறியது என்று அறிவார்கள். கரல ௮ள 
வில் இன்னும் பல விஷயங்களை ஆராய்ச் செய்து பெள தக 
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சாஸ்திரங்கள் வெகுவாகப் பெருக்இயிருந்தபோதிலும் 

மானிட அறிவுக்கு என்றென்றும் எட்டாததும்,விஞ்ஞான 

ஆசாய்ச்சி எல்லையைத் தாண்டினதாயு முள்ள விஷயமும் 

உண்டென்பதை அவர்கள். அறிவார்கள். உண்மையில் 

பெளதிக சாஸ்திரங்களை கன்றாக ஆரசாய்ச்.து அதில் பயிற்சி 

யும் செய்தவர்கள் ௮டக்கத்தை இழப்பதில்லை. தாங்கள் 

பெற்ற அதிக அறிவினாலேயே ௮திக அடக்கமும் ௮அடைஇ 

Gran, விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிக்கு அதீதமான பொருள் 

உண்டென்பதை ஒப்புக்கொண்டு ௮ப் பரம்பொருளின் 

முன்பு அறிவும் அடக்கமும் கொண்டு தலைவணக்குஒருர் 

கள். 
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பரம்பொரு னாராய்ச்சி 

ஆர ரணங்களுக் கெல்லாம் காரணமாக கிற்கும் முதல் 
கரரணம்--பிரகிருதி விதிகளுக் கெல்லாம் விதியாப் 

கிற்கும் பராசக்தி. மனிதனுடைய புத்திக்கும் ஆராய்ச் 
சிக்கும் அடங்காது. ஆனால், மனிதனுடைய புத்தியின் 
நிர்மாண அமைப்பினுடைய அழஇனால் அது தன்னுடைய 
குறைகளும் வரம்புகளும் தனக்குத் தெரியாதபடி பரி 
(பூசண உணர்ச்சியுடன் கிற்கறது. அப்படி யிராவிடின் 
அது வேலைசெய்ய முடியாது. எத்தகைய விஷயமும் 
எத்தகைய உண்மையும் ஆராய்ச்து அறியக்கூடும் என்று 
அதற்குத் தோன்றுகிறது. இத்தோற்றம் ௮தன் அமைம் 
Yor சுபாவத்திலிருச்தே உண்டாகிறது. இது இயல்பச 
பினும், உண்மை வேறு. மனிதனுடைய புத்தி மிகச் 
சிறக்த அமைப்பாயினும், எதணனில் ௮து ஒரு பாகமே, 
௮ம் முழுமுதல்பெொருளை அது தனக்குள் அடக்க முடி. 
பாது. எத்துணை அழகிய ஆழாக்கானாலும் FBX opps 
குப் பிடிக்காது. எக்தப் பலகைமேல் ஒருவன் கி.ற்கிருனே, 
அவன்: அதன்மேல் கின்றுகொண்டே, அதைத் தூக்க 
முடியாது. மகா பலவரனானாலும் எது தன்னைத் தாங்கு 
கிறதோ அவனால் ௮தையே பெயர்த்தெடுக்க முடியச 
தல்லவா? அதை விட்டு இறக்இத்தான் சக்க முடியும். 
வண்டியை இழுக்கும் குதிரையை வண்டிக்குள் ஏற்றி 
விட்டால் ௮து வண்டியை இழுக்குமா? மனிதனுடைய 
பூதீதி பரம்பொருளை விட்டுத் தனியாக கிற்க இயல 
கீது. ஆதலால் ௮ப் பரம்பொருளையே அதனால் இழுத்துச் 
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செல்ல முடியாது; அதாவது தன் ௮.நிவெல்லைக்குள் 

கொண்டுவ ர முடியாது. வயிற்றுக்குள் இருக்கும் 

ஆகாரப்பை எத்தகைய உணவையும் ஜீரணம் செய்யும். 

ஆனால், தன்னைத்தானே ஜீரணம் செய்துகொள்ள இய 

லாது, ஓர் 'அ௮ளவு செய்யலாம்; அதற்குள் அது தன் 

சக்தியை இழச்து அதற்குமேல் வேலை செய்ய முடியாமல் 

நிற்கும், ஒரு பாம்புக்கு எவ்வளவு கோரமான ப௫யும் 

ஆத்திரமு முண்டானாலும் வாலைக் கெளவிக்கொண்டு . 

தன்னைத்தானே  விழுங்கிவிட முடியாது. அவ்விதமே 

அனைத்துக்ஞும் காரணமான பரம்பொருள் மானிட அறி 

வுக்குள் அடங்காது. ் 

ம்
 ழ்




௫ க 

ஆராயும் முறை 

பெளதிக சரஸ்திரங்களில், ஆராய்ச்சியின் வரம்பை ஒவ் 

வொரு விஷயத்திலும் காணலாம். obs விஷ 
யத்தை எடுத்துச் சோதித்தாலும் ஓர் அளவுக்குமேல் உண் 

மையை அறியமுடியாது, இணறு வெட்டும்போது, பாறை 
கண்டால் வெட்டுவதை கிறுச்ச வேண்டுவது போல், 
எந்த ஆரரய்சயிலும் ஒரளவு ஆழ்ச்து சென்றபின், மணித 
னுடைய புத்திக்கு மிஞ்சிய பாறையின்மேல் மனிதன் 

மூளை மோதுகிறது; அதுவே எல்லை. வேதாந்த சம்பக்த 

மில்லாத பதரர்த்த சாஸ்திர ஆராய்ச்சியிலும், கணித 

சாஸ்திரத்திலும் இக்த எல்லையின்மேல் ஆங்காங்கு மோது 
கிரோம், சரன் கண்டதும் காணக்கூடியதும், பாலின் 

(மேல் படிந்திருக்கும் ஆடையின் அளவே. அதன் £ழ் என் 
றென்றும் காணமுடியாத ரகசியம் ஒன்று இடக்கறது. 

இவ்விதம் சாதாரண வியவச்சேத - பரிச்சேத சோதனை 

களுக்கு அகப்படாத சகடியத்தைப்பற்றித்தான் வேதம், 

உபநிஷத்து, இதை முதலிய சமயதூல்களும், தரும நூல் 
களும், முனிவர்களுடைய வசனங்களும், பக்தர்களுடைய 
வரழ்க்கைச் சறித்திரங்களும் வியவகரிக்ன் றன. ஜம் 
யுலன்களைக் கொண்டும், ஐம்புலன்களைக் கொண்டு அறிந்த 

உண்மைகளைப் பிரமாணமாக வைத்து அதன்மேல் யூத் 

தும் அறியக்கூடிய வஸ்துக்கள் பெளதிக சாஸ்திர விஷ 
யங்கள். இவற்றை மீறிய விஒயத்தை எப்படிக் கரண 
முடியும், எப்படிக் காட்ட முடியும் என்பதே உலகத்தில் 

பல தேசங்களில் உண்டரசன மதங்களின் கோக்கமும் 
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முயற்கியுமாம். ஆகையால்தான் மதநூல்களில் சொல் 

லப்படும் விஷயங்கள், பெளதிக சாஸ்திரங்களில் சொல்லம் 

படும் தெளிவான ஹேதுக்களையும் ஆராய்ச்சிகளையும் 

போல் இல்லை. வெறும் பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்தையோ, 
யுக்தியையோ கொண்டு அறியமுடியாத இக்த விஷயத்தை 
ஆசரய்ச செய்யப் பக்தி வேண்டும், தியானம் வேண்டும், 

சாந்தி வேண்டும், நியமம் வேண்டும், தவம் வேண்டும் 

என்று இவ்வாறு வேதமும் மற்ற தரும நூல்களும் 

சொல்லுகின்றன. பக்கத்திலுள்ள ஊருக்குக் கால் 

கடையாகப் போய்ச் சேரலாம்; தாூரமரமயிருக்கும் 

ஊருக்கு ஈம்முடைய காலை உபயோிக்கரமல் வண்டியும் 

மாடும் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும். மரத்தின்மேல் ஏறு 

வது வேறு; இணெற்றில் இறங்குவது வேறு. புஷ்பத்தைக் 
காதிற்குள் வைத்தால் வாசனை, வித்தியாசம் தெரியாது, 

அழகிய படத்தை மூக்கினால் முகர்ச் தால் அழகு தெரியாது. 

.இக்திரியக்களுக்கு அடங்காத ஒரு பொருளை மனதில் 

விளங்கச் செய்வது இக்திரிய அனுபவத்தின்மேல் நாட்டிய: 
பரிசோதனை முறைகளாலும் பிரமாணங்களாலும் ஆகாத 

காரியம், ஆகையால், பாரமரர்த்திக விஷயங்களை ஆரரபய்ச்சி 
செய்யப் பக்தியும், நியமமும், ச௬த்தமும், தியானமும், 

கடவுளை வந்தித்தலும் தவமும் வேண்டும். தவம் என்ரால் 

பூறக் கரணங்களையும் . அகக் கரணங்களையும் அடக்கி, 
மனதை ஒருவழிப்படுக்த் நிறுத்துவது; உடலைத் துன் 

புற த்துவ தன்று.
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₹* ல்லாம் சரிதான், ஆனால் புத்திக்கு அகோசரமான 

இத்தகைய பொருளைப்பற்றி மனிதன் என் கவணிக்க 
வேண்டும் ? அறியமுடியாத விஷயத்தைப்பற்றிச் எப் 
பதிலோ ஆராய்வவிலோ என்ன பயன்?'' என்ற 
கேள்வி பிறக்கிறது. இதற்குச் சமசதானம் என்ன வென் 
முல், பெளதிக சாஸ்திர ஆசாய்ச்சக்கு ௦ எட்டாததினாலேயே, 

இருக்கும். ஒரு பொருள் இல்லாமல் போகாது. கரம் 
தொட்டு, கண்டு, முகர்ந்து, கேட்டு, ஆசரய்ச்து பரர்த்த 

விஷயங்களுக்குமேல், முதல் காரணமாயும் அனைத்துக்கும் 
ஆதாரமாயும் ஒன்று உளது என்பது கிச்சயம். அதைத் 

தொட முடியாது; அதன் உருவத்தை அறிய முடியாது ; 
அதன் குணங்கள் புத்திக்கு எட்டாதவை; ஆனபேசதி 
லும் ௮து எங்கும் எவ் விஷயத்திலும் கலந்து கிற்கிற.து. 

சகல பதார்த்தங்களும், சகல சக்திகளும், மனிதனுடைய 

சொருபம் உள்பட அனைத்தும் இச்த அறியமுடியாத பொரு 
ளால் கவரப்பட்டி ருப்பது உண்மை, இத்தகைய பெரிய 
ஓர் உண்மையைக் கவனிக்காமல் எப்படி. இருக்க முடியும்7 

ஆகையால், பரம்பெொருளைக் கவணியசமல் விட்டுவிடலாம் 

என்பது முடியாது, இருட்டறையில் இன்னது இருக்க 

ஐது என்று அறிய முடியாதுதான் ; ஆனால்.அதில் ஒரு முக் 
இயமான சாமான் இருப்பது உறுதியா யிருக்குமாயின், 

௮க்த இருட்டறையைக் கவனியாமல் விடமுடியுமா 7 

கணிதப்: புலவர்களை .விசரரித்தோமானுல் ௮னேக 

கணிதப் பதங்களை சங்க்யா ரபமாகக் கணக்கிட முடி. 

87



கண்ணன் காட்டிய வழி 

யாது என்பதைச் சொல்லுவார்கள், ஆயினும் அவைகளை 

சன்றாகக் கவணித்து ௮னேக முக்கியமான விஷயங்களைக் 

கணித்து வருகிறார்கள். அப்படிக் கணித்ததின் ஆதசரத் 

தைக் கொண்டு கட்டிடங்கள் கட்டியும் யச் இரங்கள் செய் 
தும் வருஇிருர்கள், ஒரு சக்கரத்தின் கூற்றளவுக்கும் 

அதன் கோகுறுச்சளவுக்கும் என்ன பரஸ்பரப் பிரமாணம், 

ஒரு சமசதுரத்தின் பக்க அளவுக்கும் மூலைக்கு மூலை அள 

வுக்கும் என்ன பரஸ்பரப் பிரமாணம் என்ருல், இந்த 

சாதாரண விஷயத்தைக்கூடக் கணக்கிட்டு சங்கயா ரூப 

மாகச் சொல்லவே முடியாது. 4-க்கு. வர்க்க மூலம் 5, 

9-க்ஞசூ வர்க்கமூலம் 8. இதைப்போல் -க்கு வர்க்கமூலம் 
என்ன வென்ருல் தசாம்சத்திலாவது சாதாரண பின்ன 

ரூபத்திலாவது கணக்கிட்டு முடிவாகச் சொல்ல முடியாது. 

, ஆயினும் இந்த அறிய இயலாத லக்கங்கள் வேலைக்கு 
மிகவும் உதவி வருவதை கணிதப் புலவர்களும் கட்டிடக் 

கள், பெரிய வாராவதிகள், ௮ணைக்கட்டுகள் முதலியவை 

கட்டும் நிபுணர்களும் அறிவார்கள். அதே விதமாக, கட 
வுளும் தருமமும் ஆராய்ச்சிக்கு அடங்கவில்லை யென்இற 
காரணத்தைக்கொண்டு அவை கரரியத்திற்க்ண உதவச 

- ஏன்னு விட்டுவிட முடியாது. வேதம், உபநிஷத்து, தை 
முதலிய நூல்களில் சொல்லப்படும் விஷயங்களின் வரம்பு, 

ஆதாரம், உளுவம் முதலியவைகளை கிரூபித்து நிச்சமிக்க 

மூடியாதாயினும், அவை வெகு முக்கியமான விஷயங்கள் ; 
வாழ்க்கைக்கு மிகவும் அவசியம ரனவை, 

இதையிலும் உபகிஷத்துகளிலும் இன்னும் உலகத்தார் 

மதிக்சூம் வேறு தரும நூல்களிலும் விவரிக்கப்படும் விஷ் 
யங்கள், கணிதம் பெளஇகம் ரளாயனம் முதலிய பெள 

இக நூல்களில் விஒயங்கள் எவ்வளவு தெளிவாக சொல்லப் 
படுகன் ஐரனவோ அவ்வளவு தெளிவாகச் சோல்லப்படாத 
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தைக்கொண்டு, அவற்றை ஆதாரமற்றவை என்று எண்ணி 
விடக்கூடாது. இந்திரியங்களுக்கு ௮டங்காத தத்துவப் 
களை ஆராய்ச்சி செய்து ஞானம் பெறுவதற்கு, அறிவும் 
பக்தியும் மட்டும் போதா, பக்தியும், சுத்தமும், தவமும், 
இயானமும் அவயம். தியானமும், தவமும் செய்வதற்கு 
இச்த நூல்கள் வழி காட்டும். 

காய சுத்தமும் மனோ சுத்தமுங்கொண்டு தியானித் 

துப் பரமாத்மாவை வேண்டி.னோமானால், முதலில் விபரீத 

மாகவும் பரஸ்பர விரோதமாகவும் பொருளற்ற வார்த்தை 
களாகவும் தோன்றியவைகூடப் பொருள் கொண்டு விளங் 
கும். மனதிற்கு எட்டாத விஷயம் பிரகாச மடைந்து 
ஜொலிக்கும். அவ்விதம் பகவானுடைய அருள் பெற்ற 
ஒருவர், அக்தராத்மாவரல் கண்டு ஆனக்தம் பெற்ற விஷ 

வத்தை, மற்றவர்களுக்கு விளக்கிச் சொல்லச் சக்தியில்லா 
மலுக்கூட இருக்கலாம்.



or 

சாஸ்திரம் படிக்கும் முறை 

ஏந்த மதத்தையாவது சம்பிரதாயச்தையாவது சரியாகக் 

தெரிச்துகொள்வதற்குத் துவேஷமோ, ௮வமதிப்போ 

கொண்ட புத்தியால் இயலாது. ஒரு விஷயத்தைக் கெளர 

வித்தா லொழிய அர்த விஷயத்தின் உண்மை புலப்படாது. 

* மோசக்காரர்கள்) நம்மை ஏமாற்றுவதே இவர்கள் 
கோக்கமா யிருக்தது; ஏதோ லாபத்திற்குப் : பொய்யும் 

மோசமும் கொண்டு மதங்களை ஏற்படுத்தி, ஸ்மிருதகளும் 

புராணங்களும் எழுதினார்கள் '?' என்று மனதையும் புத்தி 
யையும் கெடுத்துக்கொண்டு படிக்க உட்கார்ந்தோமா 

னால் ஒன்றும் விளங்காது. இப்படி. எண்ணுவதும் மூடத் 

தனம். ஈமக்கு இப்போது இருக்கும் ௮றிவும் ஜாக்சரதை 
யும் சந்தேக உணர்ச்சியும் ௮க் காலத்து ஜனங்களுக்கும் 

உண்டு. அவர்களனைவரும் முட்டாள்கள் என்றும், வெகு. 

சுலபமாக ஏமாற்றப்பட்டு, வலையில் இக்கவிட்டார்கள் 
என்றும் எண்ணுவது தவறு, கமக்இருக்கும் புத்திகூர்மை. 

௮க் காலத்திலும் ஜனங்களுக்கு இருக்தது. விஷயங்களில் 

புத்தி செலுத்தி ஆராய்ச்சி செய்து பொய்யும் மோசமும் 

கண்டுபிடித்துத் தள்ள ௮க்காளில் அவகாச மில்லரமலும் 
போகவில்லை. மதங்களை ஸ்தாபித்த பெரியோர்களை கேரில் 

கண்டவர்களும் கேட்டவர்களும் அவர்கள் அன்புடன் 
மதிச்கத்தகுக்த குணமும் வாழ்க்கையும் கொண்டவர்கள் 
என்று கெளரவித்தபடியால்தான், ௮ப் பெரியோர்கள் 
சொன்ன சொற்களும் ஸ்தாபித்த மதங்களும் கொண்டா 

உப்பட்டு வர்தன. மோசத்தாலும் எமாற்றத்தாலும் 
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அவை ௪க்தி யடைந்து கில்பெற்நன வென்று எண்ணுவது: 

F555 தவறு, 
எந்த ஸ்தாபனமும் எந்த முறையும் கரளா வட்டத்தில் 

சில சுயகலக்காரர்கள் கையில் சக்கி அவர்களுடைய 
சயசலத்திற்குக் கருவிகளாக விடும். அப்படியே மதஸ் 

தாபனர்களும் மதங்களுங்கூடக் கெட்டி ருப்பது உண்மை, 

ஆனால், பிச்தி சடைபெறும் சீர்கேட்டை முச்தி உண்டாகச் 

கிய மகான்களை ௮அவமதிப்பதற்குக் காரணமாக வைத்துச் 

கொள்வது, ஆராய்ச்சி முறையாகாது. சாரக்கடையைப் 

பார்த்து மேகத்தில் அழுக்இருக்தது என்று எண்ணலாமர? 

மேகத்தையம் மழையையும் எவ்வளவு கெளரவமாக 

கோக்க வேண்டுமோ அவ்விதமே ஆதி ரிஷிகளையும் அவர் 

கள் இயற்றிய தரும நூல்களையும் கெளரவித்துப் படிக்க 

வேண்டும். இருடனைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக வீட்டில் 

சோதனை செய்ய நுழையும் போலீஸ்சகாரனுடைய மனோ 
பாவத்துடன் ”இதையையாவது பிற மதத்தார்கள் கெள 

விக்கும் மார்க்சு தரிசன நூல்களையாவது .படி.ப்பதில் பய 

ணில்லை ; படி.ச்தலும் கூடாது. மார்க்க நூல்களைப் படிக் 

கும்போது தகப்பனிடம் மகன் நெருங்குவதுபோல் பக்தி 
பும் அன்புவ் கொண்டு நெருங்க வேண்டும். 

இணி, &தா சங்கரம் ஆரம்பம். 
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A 

ஆத்மா 

ஜீவன், ஜீவாத்மா, ஆத்மா, தேஹீ என்று இவ்வாறு பல 

பெயரிட்ட பொருள் ஓன்று, உடம்பிற்குள் உடம்பின் 

எஜமானனாக வாசம் செய்கிறது என்ற உண்மையை, 
முதலில் உணர்ந்து மனதில் ஊர்ஜிதப்படுத்திக்கொள்ள 

வேண்டும். கண்ணுக்குப் புலப்படும் தேகம் மட்டில் 

உண்மை,. ௮தைத் தவிர வேறு எதுவுமில்லை என்று 
எண்ணுவது தவறு. ஜீவன் புலன்களுக்குப் புலப்பட 

மாட்டான். ஆயினும் தேகத்திற்குள் எங்கும் வியாபித்து 
எல்லாவற்றையும் நடத்தியும் அனுபவித்தும் வருஒருன். 

மனிதனுக்கு உள்ள புத்தி வேறு, ஆத்மா வேறு, கினைவு, 

கோசம், ஆசை முதலிய மனோபாவம், கி.தாணபுத்தி, 

விவேகம் இவைக ளெல்லாம் மனிதனுடைய தேகத்தின் 

௬பாவமரன தொழில்கள், இவையே ஆத்மரவல்ல,. இவை 
களை யெல்லாம் தவிர்த்து அவைகளுக்குப் பின் கிற்பது 

ஆத்மா. 

ஆத்மா உடம்பெங்கும் வியாபித்திருக்கற.து. வயிற் 

ிலோ, மார்பிலோ, தலையிலோ மட்டும் இருப்பதன்று. 

அதற்குத் தணி அவயமரவது, கோசமாவது இல்லை. 
“ager”? அல்லது ஆகாயம் என்று பெளதிகப் புலவர்கள் 

கற்பனை செய்துகொண்் டிருக்கும் கற்பனா பதார்த்தத்தைப் 

“போல் இதற்கும் எடையில்லை, இடல்லை, அளவில்லை. 
மனிதனுக்கு மட்டு மல்ல ; எல்லாப் பிராணிகளுக்கும், 

கொடி, செடி, மரங்களுக்கும் ஆத்மா உண்டு. 
தேகம் என்பது ஆத்மாவுக்கு இருப்பிடம், ஆகை 

யால் தேகத்தை க்ஷேத்ரம் என்றும், ஆத்மாவை கேஷேத்ரி 
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என்றும், க்ஷூக்ரத்தை அறிக்தவனை, க்ஷேஜரஜ்ஞன் என்: 

அம் சொல்வ துண்டு. 

மணிதனோ sang வேறு இரரண்லோ. arentior, 

மரண மடைச்துவிட்டால் ௮து தேகத்திற்கு நடந்த சம்ப 
வம். தேகச்தான் புதைக்கப்படும், ௬டப்படும், அல்லது 

பிசாணிகளுக்கு இசையரகும். ஆத்மா சாகரது 7 அதைச் 

சரகடிக்கவும் முடியாது, மக்கள் இறந்தார்கள் என்று : 

துயரப்படுவது மூடத்தனம். கழிர்த துணியை அல்லத 

வேண்டாத உடுப்பை எடுத்துவிட்டுப் புது வஸ்திரம் 

அணிவதுபோல் ஜீவன் வேறு தேகத்திற்குள் செல்லப் 

பழைய தேசத்தை நீக்கிக்கொண்டான். இவ்வளவே 
உண்மை, இதற்கு காம் என் துயரப்பட வேண்டும் 27 

ஸ்ரீ பகவானுவாச | 
ona = 2 

அசேர்ச்யானன் வசோ சஸ்தவம் 

ப்ரஜ்ஞா வாதான்சச பாஷஸே | 
= a உ 

கதாஸூனக்தாஸ்டன்சச 

நானுசோசன்இ பண்டிதா : | 

ஸ்ரீ பகவான் சொல்லுகிறான் : 

துயரப்படச் தகாதார் பொருட்டுத் துயரப்படுகிருய், 

அறிஞர் பேச்சும் பேசுகிருய், இறக்தார்க்கேனும் இருப் 
பவர்களுக்கேனும் ௮றிஞர் துயரப்படமாட்டார், (2-11). 

நத்வேவாஹம் ஜாதுநாஸம் 

தத்வம் நேமே ஜ.நாஇிபா : | 
= ட. 

ந சைவ ந ப்விஷ்யாம : 
டு = 9 

ஸர்வே வயமது : பரம் | 
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இதன்முன் எக்காலத்திலும் கான் இல்லாதிரு ச் த 

தில்லை. நீயும் இங்குள்ள வேந்தர் யாவரும் அப்படியே, 
இணி என்றைக்கும் ஈரம் இல்லாமல்போகவும் மாட்டோம். 

(2-12) 

தேதஹிநோ' ஸ்மித்யதா தேஹே 

கெளமர்ரம் யெளவனம் ஜரா | 

ததா தேஹான்தர ப்ராப்திர் 

தீரஸ்த்தீர ந முஹ்யதி | 

ஆத்மாவுக்கு இவ் வடலில் எங்கனம் பால்யம், யெள 

வனம், மூப்பு தோன்றுகின்றனவோ, ௮ங்கனமேம 

Cada சரீரமும் பிறப்பும் ஏற்படுகின்றன. இதைப் 
பரர்த்துத் தரன் கலங்க மாட்டான். (2-13) 

அவிநாசி து தத்வித்தி யேந ஸர்வமிதம் ததம் | 
oo - =|} 9 2௦௦ a ae ஷ் 

விதாசமவ்ய யஸ்யாஸ்ய ந கசசித் கர்தீது மர்ஹதி ர] 

இவ்வுலகத்திலுள்ள எல்லாப் பிராணிகளின் உடம்பி 
௮ம் பரந்து கிற்கும் பொருள் அழிவற்ற தென்ற றிவாய். 
Capp இதனை அழித்தல் யார்க்கும் இயலாது, (28-77) 

ந ஜாயதே ம்ரியதே வா கதா சிந்நாயம் 

பூதீவா பவிதர் வா நபூய: | 
o = ௦ = ௦ 

அஜோ நித்ய: சாச்வதோ'யம் புராணோ 

B ஹத்யதே ஹந்யமாதநே சரிரே | 

ஜீவன் பிறப்பது மில்லை; எக் காலத்திலும் இறப்பது 
மில்லை. ஒரு முறை இருந்து பின்னர் இல்லாது பேசவது 
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மில்லை, பிறப்பற்றான், கித்பன், சாசவதன், பழையோன். 

உடம்பு கொல்லப்படுகையில் ஆத்மா கொல்லப்படுவ தில்லை. 

~ (2-20) 
வர்ஸர்ம்ஸி ஜீர்ணாணி யதா விஹாய. 

வானி கீருஷ்ணாதி நரேோர்' பராணி | 

fst சரீரரணி விஹாய ஜீர்ணான் 

நியந்யானி ஸம்யாதி நவானி தேஹீ | 

கைந்த துணிகளைக் கழற்றி யெறிர்துவிட்டு, மனிதன் 
புதிய துணிகள் கொள்ளுமாறு போல், ஜீவன் கைர்த உடல் 

GINS SONGZ புதயனவற்றை எய்்.துஇருன். (2-22) 

அச்சேதீயோ' யமதாஹ்யோ” 

யமக்லேத்யோ' சோஷ்ய ஏவ ௪ | 

தித்ய: ஸர்வகத: ஸ்தாணுரசலோ” 

யம் ஸ்நர்தத உ] 

பிளத்தற்கு முடியாதவன் ; எரித்தற்கும் னைத்த ற் 

கும், உலர்த்துதற்கும் முடியரதவன் ) சிசீயன் ; எங்கும் 

செல்பவன் ; கில் கொண்டவன்) அ௮சையரதவன் ; என் 

ம் மாருதவன்,. (2-24) 

1 SB Ge வமசின்த்வோ! 

யமவிகார்யோ? யமுச்யதே | 

தஸ்மாதேவம் விதித்வைநம் 

நாநுசோசிது wianal || 

வெளிப்படையாகான், சர் தனைக்கு எட்டாதவன், 
விகாரப்படாதவன் என்று ஆத்மாவைப்பற்றி சுருதியில் 
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சொல்லப்படுகிறது. ஆதலால் ஜீவன் இத்தன்மையது 

என்றறிக்து நீ துயரப்படாதிருக்கக் கடவாய். (59-95) 

தேஹீ தித்யமவத்யோ?யம் 
a க ௦ 

தேஹே ஸர்வஸ்ய பாரத | 

த்ஸ்மாத் ஸாவாணி sear 8 

ந த்வம் Grr gy wrane || 

எல்லாருடம்பிலுமுள்ள இக்த ஆத்மா கொல்ல முடி. 

யாதவன். ஆதலால், நீ எந்த உயிரின் பொருட்டும் வருந்த 

வேண்டியதில்லை. (2-30) 

. யாவத் ஸஞ்ஜாயதே இஞ்சித் ஸத்வம் 

ஸ்தாவர ஜங்கமம் | 

Cony Sr Cong ST a ஞஸம் 

யோகாத்ததவித்தி பரதர்ஷப | 
a க ௨ ௩௦ ௦ 

ஸ்தாவரமாயினும் ஜங்கமமசயினும் ஓருயிர் உண்டா 

யின், ௮து க்ஷேத்ரக்ஞனும் சேர்ந்தமையால் உண்டான 

தென்றறிவாய். (13-27) 

யதா ஸர்வகதம் ஸெளக்ஷ்ம்யா 

தார்காசம் தேோர்பலிப்யதே 

ஸா்வத்ரர் வஸ்திதோ தேஹே 
ட் oe “த 
ததா த்மா நோபலிப்யதே | 

எப்பொருளிலும் ஊடுருவிச் சென் திருக்கும் ஆகாயம் 

தன் நுண்மையால் எதனாலும் மாசுபடி. யாமல் தன் ௬த்த 

நிலைமைக்குக் குறைவின்றி கிற்பதுபோல், ஆத்மாவானது, 
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உடம்பில் வியாபித்துநின்றாலும் உடம்பின் குற்றம் அதைத் 

Sor Qa Gaz. 2. (22-32) 

யதர்ப்ர BT FU BOWS | : 

"die Shale lbs Caer aidan எலி? | 

க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரீ ததா க்குத்ஸ்தம் 
பரகாசயதி பாரத I ட் 

சூரியன் ஒருவனாய் இவ்வுலக முழுதையும் எங்கனம் 
ஒளியறச் செய்கிறானோ, அதுபோல், க்ஷேத்தரச்தை உடை 

யோனாயெ ஜீவன் க்ஷதரம் முழுவதையும் தளியுறச் 
செய்டிருன், (72-52) 
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கர்மவிதி 

வனுக்கும் பரமாத்மரவுக்கும் என்ன பரஸ்பர சம்பந் 
தம் என்கிற பெரிய விஷத்தை உணர்ந்துகொள்வதற்கு 

ஆசாரியர்கள் ஒரு கல்ல வழியைக் காண்பித் இருக்கிறார்கள். 
தேகத்துக்கும் தேகத்தை யாளும் ஜீவனுக்கும் என்ன சம் 

பந்தம் என்பதை ஈன்றாகக் கவணித்து உணாச்தால், தேகத் 
துக்கு ஜீவாத்மா எப்படியோ, அப்படி. ஜீவாத்மாவுக்குப் 
பரம்பொருள் என்று வைத்துக்கொள்ளலாம். தேகத்தை 
எப்படி. ஜீவன் சேதனப் பொருளாக்கிப் பிரகாடத்துக் 

கொண்டு அதற்குள் ௮ர்தர்பாவமாய் இருச்து வருகிறதோ, 
அதே மாதிரி ஜீவனுக்குள் பரமாத்மா அ௮ந்தர்பாவமாப் 
நின்று.௮க்த ஜீவனைத் தாங்கி வருகிறது. 

ஜீவன் ஒன்றன் பின் ஒன்ருகப் பல தேகங்களைத் தரிக் 
றது. ஓவ்வொரு உருவத்தைத் தரிக்கும்போதும் ௮.து 
அந்தச்த உருவமாகிறது. அதேமாதிரி பரமாத்மா பல 

ஜீவன்களை ஐரே காலத்தில் தரித்து வருகிறான், உடம்பு எவ் 
வாறு ஆத்மாவை மறந்துவிடுகறதோ, அவ்வாறே ஜீவன் 
பரமாத்மாவை மறந்துவிட்டுத் தானே எல்லாம் என்று 

எண்ணிவிடுறது. இதுவே மாயை அல்லது அஞ்ஞானம், 
ஓர் ஆத்மா ராஜாவாகவோர, பிச்சைக்காரனாகவோ, மாடா 

கவோ, பன்றியாகவோ,மாமரமாகவோ புமுவாகவோ பல 

பிறவிகளாக உருவெடுப்பதுபோல்,பரப்பிரம்மமும் பலஉ௬ 

வெடுத்து நிற்கிறது. ஆச்மாவே ௮7௪ஞனாய் விடவில்லை, புழு 

வாகவுமில்லை. அதே மாதரி பரமாத்மாவும் மனிதனாய் விட 
வில்லை) உடல்களுக்கு மட்டுக்தான் ௮௩.5 உருவபேதங்கள்., 
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ஆத்மா தனிப்பட்டே கிற்கறது. எச்த தேகத்துக்குள்ளும் 
எந்த வஸ்துக்குள்ளும் பரம்பொருள்'சின்.று அதைத் தாங் 

வருகிறது. ஆயினும், அது அந்த வெவ்வேறு பொருள்க 
ளா விடவில்லை. தணிப்பட்டே கிற்கிற.து. பரம்பொருளைத் 
அண்டுளாக்க முடியாது; பல பொருள்களில் நின்றாலும் 
அதன் ஒருமை சிதறிப் போகாது, 

ப ரமாதமாவுக்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள பரஸ்பர சம் 
பந்தத்தை இதற்குமேல் விசாரிக்கப் புகுக்தோமானால் 
துவைத, அத்வைத, விசிஷ்டாத்வைத வாதங்களில் புக 
சேரிடும். பகவத் தையில் துவைதாத்வைதப் பிரச்னையை 
எடுத்துக்கொள்ளப்பட வில்லை, மூவித கோட்பாடுகளுக் 
கும் சதையைப் பிரமாணமாக வைத்துக் கொண்டே, 
மதாசாரியர்கள் பாஷ்யம் செய்திருக்இருர்கள். உபகிஷத் 
அக்களும் இப்படியே மூவித கோட்பாடுகளுக்கும் 

் இடக் கொடுக்கும். 

ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமேசுவரனுக்கும் என்ன சம்பச் 
தம் என்னும் விஷயத்தில் அபிப்பிராய வேறுபாடுகள் 
இருச்தாலும், மூவித ஸம்பிரதாயல்களிலும் கர்ம விதி ஒப் 
புக்கொள்ளப்படுகிறது : அதாவது, ஜீவன் கர்ம விதியில் 
பந்தப்பட்டு கிற்கிறான் என்று. 

புலன்களும், புலன்களை கடத்தும் மனமும் ஆக ஆறும் 
கொண்டது தேகம், இதுவே ஜீவ னுக்கு வீடு, இந்த 
வீடு அசேதன பூத பிரகருதியைக் கொண்டு செய்யப்பட் 
டது. ஒரு தேகத்தைத் தரிக்கும் ஆதீமா ௮2 தேகத்தை 
கொண்டு விஷயங்களை அனுபவிக்கிறது. செயல்களெல் 
லாம் குணங்களாக மாறி அக்குணங்கள் தொடர்ந்து கித் 
இன்றன. **குணம்'' என்பது பொருள்கள், செயல்கள் 
இவற்றின் சூட்௬ம வடிவம். ஒரு தேகத்தை விட்டு 
வேறு தேகத்தைத் தரிக்கும்போது மூன் ஜன்மத்தில் 
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YOL ES காம பலன்கள் ஆதிமாவைப் பற்றிகிற்கும். 
இதுவே புது தேகத்தின் மூலதனம், அல்லது குணம். 
ஓர் உடலைவிட்டு வெளியேறும்போது ஆத்மா அ௮வ்வடலில் 
தான் அடைக்த குணங்களை உடன்கொண்டு ஏகும், 
அவைகளோடு அது புது உடலில் ர ரவே௫ச்கிறது, காற்று 
ஒரு தோட்டத்தின்வழி விசம்போது அவ்வித்இிலுள்ள : 
வரசனைகளா எடுத்துக்கொண்டு வெளிச் செல்வதுபோல், 
ஆதீமாவும் தான் எடுத்த ஜன்மத்தின் கருமங்களைசூட்௬௰ 
உருவத்தில் கொண்டு செல்கின்றது. 

மமைவசம்சேர் ஜிலலோகே 

ஜீவ கூத: ஸநாதன : | 

மன : ஒஷ்டர் நீந்தரியாணி . 

ப்ரக்ருதிஸ்தாணி கர்ஷதி | 

எனதொரு இரணம் ஜீவலோக)்இில் சென்று, அங்கே 
என் அமுள்ள ஜீவனாக, ஜந்து இச்திரியங்களையும் ஆருவ 
தாக மனதையும் சேர்த்துக்கொண்டு சிற்கிறது. (15-7) 

சரீரம் யத்வாப்னோதி 

யச்சாப் யுதீகீராம இ சவர : | 

க்ரு ஹீத்வைதானி ஸம்யாஇி 
வாயுர்கத்தா நிவாசயாத் | 

ஆங்காங்குள்ள வாசனைகளைச் கர று பற்றிச் செல்லு 
வதுபோல், உடலுக்கு எஜமானனான ஆத்மா யாதேனு 
மோர் புது உடலை எய்துங்காலத்தும் கொண்ட உட 
விடுங்காலத்தும் இவைகளைப் பற்றிச் செல்லுஒருன், (15-8) 
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ச்ரோதீரம் சக்ஷம: ஸ்பர்சனம் ௪ 
6 — - - 9a - 

சஸ்னம் கரரணமேவ ௪ | 
ள் ழ் 

அதிஷ்டாய மனஸ்சாயம் 
9 = ஸை 

விஷயானுப ஸேவதே ॥ 

கேட்டல், கரணல், தீண்டுதல், ௬ வை, மோப்பு இவை 

களுக்குரிய பொறிகளையம் மனத்தையும் கொண்டு விஷயங் 

களை ஜீவன் அனுபவிகஃ்ூருன். (15-9) 

ஒரு ஜீவனுடைய பரிணாமம் ௮தன் கையிலேயே இருக் 
இறது. கற்கருமமும் இயகருமமும் செய்து தனக்குத் 

தானே : உதவிக்கொள்ளுகிறது. மேன்மையடையவும் 

கீழே செல்லவும் வழி ௮தன் செயலே. இந்தப் பொறுப் 
பும் சகுதச் தாமும் ஜீவனுக்கு உரிமை, இச்த வியாபாரம் 

மரணத்தோடு நின்று பேரவஇல்லை, ஒரு தேகத்தில் 

செய்த செயல்களின் பலன் அ௮க்தத் தேகம் நீங்கெெவுடன் 

தீச்ச்து போகாது. மறு ஜன்மத்தில் சணக்கு ஆரம்பிக் 

கும்போது, முதல் பேரேட்டின் லாப ஈஷ்டக் கணக்கைச் 

சேர்த்துக்கொண்டுதான் ஆரம்பிக்க வேண்டும். இது 

தரன் கர்ம விதி, உலகத்தில் காணும் ௬௧ துக்கங்களுக் 

கும் குண பே௱ங்களுக்கும். காரணம் தேடி. ஆராய்ந்து 
சொல்லும் எட்,5 மசதக்கோட்பாட்டுக்கும் ஆட்சேபனைகள் 
காட்டலாம். எவ்வித ௪மரதானம் தேடினாலும் குறைகள் 

இருக்கவே இருக்கும் ; புத்தி பரிச்சேதத்திற்கு முற்றிலும் 
அடங்கி நிற்காது, இதுவே பீடி.கையில் செொரல்லிய ஈசுவர 
கியம். ஆனால், புலப்படும் தேகத்திற்குள் புலப்படாத 
ஆத்மா ஒன்றுண்டு, அதற்கு மரண மில்லை என்பதை ஒப்புக் 
கொண்டால், ஹிந்து மதத்தில் சொல்லப்படும் இக்தக் 
கர்ம விதி யொன்றே சர்வ பெளதிக சாஸ்திர அனுபவத் 
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தகும் ஒத்திருக்கும் கோட்பாடு. வேறு எச்தக் கொள்கை 
ம் இதைவிட ௮௧ .தட்சேபளைகளுக்கு இடங் கொடுக் 

கும். பதார்த்த சாஸ்திரத்தில் ஜடப் பொருளுக்கும் ஜட 
வேகத்திற்கும் ௮விசாச த்வம் சொல்லப்படுகிறது. அதா 
வது எச்தப்பதார் த, த.த்தையாவது, எச்ச வேகத்சதையாவது 
உருவம் மச.ற்றலாமே யொழிய அழித்துவிட்டு அதை இல் 
சமல் செய்துவிட முடியாது. அச்தக் கோட்பாட்டைக் 
கொண்டே பெளதிக சாஸ்திரம் முழுதும் விஸ்தரிக்கப் 
பட்டிருக்கிறது. அசேசன அவிசாசத்வ தத்துவத்தைச் 
சேதன வேகத்திற்குப் பியோடப்பதே கர்ம விதி, atts 
தர்மத்திற்கு இது அடிப்படையான கொள்கை. காரண 
காரியத்தின் கிரச்சர சம்பச்,2.ததின் மேல் எற்பட்ட தத்து 
வம். காரணத்திறர்குச் சமம் காரியம், காரணம் பல 
ணின்றி மறையாது. காரணத்தின் மறு உருவமே பலன். 
ஆகையால் தேக வியோகமான பின்னும் ஆத்மா உண்டெ 
ணில், ஆத்மசவைப் பற்றிய மட்டில் ௮சன் செயல்களின் 
பலன் அதைத் தொடர்ச்தே கிந்கும். இததான் பூர்வ ஜன்ம 
கர்ம விதி. * இன்னால் வென்ஸி ' கோர்ட்டில் கடன்களை 
ச,த்துசெய்துவிடுவதுபோல், கர்ம விதியில் இடையாது.. 
முன் ஜன்மகங்களின் பழைய கணக்தைத் தீர்த்தே யாக
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ஒரு குளத்தில் ஒரு கல் போட்டால், ௮து ஜலத்தைதக் 

கலக்க அலைகள் உண்டாகும். எவ்வளவு சிறிய சல் 

௮ம் அதன் சனத்இற்கும் வேகத்திற்கும் தகுர்த அளவில் 
அலைகளைக் இளப்பும், இறு கலக்கமானாலும் ௮தன் வேகம் 
அலை அலையாகச் சென்று கரையை மோதும், ஓர் அலை 
மற்றோர் அலையை வெட்டும். ஒன்றோடு ஒன்று சேந்து 
பெருகுவதும் குறுகுவது முண்டு. ஆனால், எச்தச் சிறிய 

சலனமும் வீண் போகாது. இதேவிதம் சம்முடைய 

செயல்களும். செயலென்றால், மனதில் உதிக்கும் எண் 
ணங்களே ஆரும், வெகு ரகசியமான மனத் தோற்ற 
மூங்கூடப் பரம்பொருள் என்ற ஆகாச சமுத்திரத்தில் 

அலைகளை உண்டாக்கிச் செல்லும். அது தன் பலனை உண் 
டாக்கியே இரும். ௮ச்தப் பலனைத் தீர்த்துக்கொள்ள ஜீவன் 

மறுபடியும் யத்தனித்துச் தரவேண்டும். 
ஒருவன் மற்ற ஜீவன்களுக்கு உண்டாக்கும் ௬கத் 

இற்கும் துக்கத்திற்கும் தகுந்த தண்டனை மேயே ச வெகு 
மதியோ அடைவது ஒருபுறமிருக்க, நரம் எண்ணும் ஓவ் 

வொரு எண்ணமும், செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும், 
உடனே ஈம்மையே தாக்குகிறது, ஒருவன் செய்யும் 
வினை மற்றவர்களைப் பாதிப்பதற்குமுன் செய்தவனை முத 
வில் தாக்குகிறது. செயலின் பயனை முதலில் செய்தவன் 
அடைஇஒருன். ஆத்மாவின் குணச்சுமை அந்தச் செயலால் 
மாறுபடுகிறது. இன்று சான் ஒரு ஈல்ல எண்ணம் எண் 
அவேனானால், அல்லது சற்கருமம் செய்வேனானால் அந்த 

103



கண்ணன் காட்டிய வழி 

அளவில் என் குணம் மேன்மை யடைந்து விட்டது. ஒரு 
தீங்கு கினைத்தேனானால், அல்லது இழிவான மனத்தே ற்றத் 

திற்கு இடங் கொடுத்தேனானால் ௮ச்த அளவிற்கு ஆத்மா 
கீழ்சோக்கச் சென்றது. புற உலகத்தில் மாறுதல்கள் 
உண்டாருூம் எண்ணத்துடன் வினைகளைச் செய்கிழோம். 

ஆனால் உண்மையில் நரம் அடைவது சம்முடைய உள்ளத் . 

தின் மேன்மை அல்லது தாழ்வு. ஒவ்வொரு க்ஷணமும் 

தட்டான் தங்க ஆபரணத்தைக் தட்டி. உருவாக்குவது 

போல், கம்முடைய ஆத்மரவை காரம் கர்மம் என்ற சத்தி 

பால் தட்டிக்கொண்டு இருக்கிறோம். உடலை விட்டுப் 
பிரியும்போது அதன் வடி.வம் எத்தகையது என்பது, வாழ் 

கரளில் செய்த செயல்களையும் எண்ணிய எண்ணங்களையும் 

பொறுத்திருக்கறத, 
இன்று கான் கோபத்தைப் பொறுத்தேனானால் சாளைப் 

பொறுப்பது எளிதாகும், பெரறுமையே ௬ பாவமாய் 

விடும், இன்று காம எண்ணம் எண்ணினானால் சாளை அதன் 
வேகத்தைத் தாங்குவது கடினம். அதுவே வழக்கமாய் 

விடும். செய்த தஇமைக்கோ, எண்ணிய இழிவான எண் 

ணத்திற்கோ இன்று பச்சாத்தாபப்பட்டு உண்மையில் 

வருத்த மடைக்தேனானால், சரளை ௮ந்த எண்ணம் என்னை 
அணுகாது. இப்படியே எல்லா குணங்களும். சரகும் 
கரலத்தில் ஆத்மாவின் தலை*௬மை இதுவே. ஒரு ஜன்மத் 

தில் வாழ்காளை எப்படி. உபயேோ௫க்கறோமோ அதுவே 
மறுஜன்மத்தின் தலைச௬மை, 
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**ஏரல்லாம் விதிக்கு அடங்கியது, சான் என்ன செம் 
தரல் என்ன ?'? என்று பாமரமக்கள் எண்ணுகஇிருச் 

கள். கர்ம விதி என்ரால் அதுவல்ல, கர்ம விதி பென்று 

ஹிந்து சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட கொள்கை வேறு; 

மனிதப் பிரயத்தன த்தில் பயனில்லை, எல்லாம் “ தெய்வ ச 

என்கிற கொள்கை ஈம்முடைய சாஸ்திரமல்ல, மனிதப் 
பிரயத்தனம் ௮வூயம், அதுவே முகியெமானது என்பது 

தரன் வேதாந்தத்தில் சொல்லும் கர்ம விதி, புருஷப் பிர 

யத்தனத்தில் பயணில்லை என்று சொல்லுவதற்குக் கர்ம 

விதி கேர் எதிரிடை. கேற்றுச் செய்த செயலின் பயன் 

இன்னு அனுபவித்துத்தான் தீரவேண்டும் என்பது மணித 

னுடைய சுதந்திரத்தை அபகரித்துக்கொள்வது ஆகாது. 
எல்லாம் கடவுளின் இஷ்டம், அவ்வப்போது கடவுளுக்கு 
என்ன தோன்றுகிறதோ ௮துதான் ஈடைபெறும் என்பது 

வேறு மதத்தினரின் கோட்பாடு. ௮க் கோட்பாடுகள் 

புருஷப் பிரயத்தனதீதினரின் சக்தியைக் சூறைப்பதாகும், 

ஹிரீது மதக் கொள்கையிலேதான் பூண பொறுப்பும் 

பூரண சுதச்திரமும் மனிதனுக்கு உண்டு. கடவுள் செய 
௮ம் கடவுள் அனுமதிய மின்றி ஒன்றுமில்லை என்பது 

உண்மைதான். ஆனால் கர்ம விதியும் கடவுள் செயலே 
யன்றி வேறில்லை. காம விதி யென்பது தெய்வமல்ல 7 

அது தெய்வத்தால் ஏற்படுத்தப் பெற்ற விதி. ஐகத்து 
முழுவதும் ஓர் ௮மைப்புக் இரமத்திற்கு உட்பட்டிருக் 
இறது. - அந்த அமைப்புக் இரமத்தில் கர்ம விதியும் ஒன்று. 
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கடவுளால் அமைக்கப்பட்ட ஒழுங்கன்படி. ஏதும் உடை 
பெறவேண்டும். அந்த ஒழுங்குக்குப் பெயர் கர்மவிதி, 

“அமாம்! இது ஒரு கற்பனையே தவிர வேறில்லை. 
தாய் தகப்பன் முகச் சாயல், தாய் தகப்பன் குணம், 

பெற்றோர்களுடைய வியாதி இயை தசன் மக்களைத் 
தொடருகின்றன. இதுவே கம்முடைய அனுபவம். 

அதற்குமேல் பூர்வ ஜன்ம கரமம் என்பது எதற்கு? 1” 

என்று சொல்வது கர்ம விதிக்கு ஆட்சேபனை யாகாது. 
G55 ஆத்மா எச்த உடலைத் தரிக்கிறான் என்பது வேறு 7 

தகப்பனைப்போல் மகன் என்னும் தேக தாமம் வேறு. 

மகனுடைய தேகமும் குணமும் தகப்பனைக் கொண்டதச 
யிருக்கும். ஆனால் எந்தத் தகப்பனுக்கு எவன் மகனாகப் 

பிறந்தான் என்பது யாருக்குத் தெரியும் 2? அதைத்தான் 

கர்ம விதி நிச்சயிக்கறது. 
தீரா கோயேோ அல்லது தய குணங்களையோ கொண்ட 

ஒருவனுடைய வயிற்றில் பிறப்பவன் ௮ந்த நோயையும் 
௮க் குணங்களையும் பெறுவான். ஆனால் அ௮ப்படி.ப் பெறுவ 
தற்கு. எந்த ஆத்மா தன் கர்மத்தினால் தகுதியடைக்து 

இருக்கிறதோ ௮ச்த ஆத்மாதான் அந்தத் தகப்பன் வயிற் 
இில் பிறக்கும். ஆஸ்தி, உடல், குணம் இம் மூன்றும் ௮7 
சாங்க விதியாலோ, இயற்கை தருமத்தினாுலோ பரம்பரை 

யாக வரும், இந்தப் பரம்பரை பாத்தியத்தை யார் பெறு 
வது என்று தீர்மானிப்பது அந்தப் பிறவி எடுக்கும் ஆத்மா 

வின் கர்மம். ஒருவன் தன் வீட்டைக் கெடுத்துக் குட்டிச் 
௬வரரக்கலாம். அதற்குத் தகுக்த ஏழை ஒருவன் பிச்இ' 

அதை விலைக்கு வரக்கியோ, வாடகை கொடுத்தோ ௮ல் 

குடியிருக்க வருகிழுன், அதேமாதிரி தகப்பன் தன் உட 
லையும் குணத்தையும் கெடுத்துக்கொண்டு தனக்குப் 

பிறக்கும் குழந்தைகள் உடஃயும் குணத்தையும் முன்ன 
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தாகவே கெடுக்கக் கூடும், ஆனால் ௮ந்த உடல்களுக்குச் 

தஞுரச்த ஆத்மாக்கள் ௮ வனு EG மக்களாகப் பிறக்க 

வேண்டி வரும். '*அவுரஸ புத்திரன் '! என்பது உடலைப் 
பொறுத்த மட்டில்கான், எக்த ஆச்மாவுக்கும் எந்த, ஓர் 

ஆத்மாவும் மகன் அல்ல. கர்மத்துக்குத் தக்கபடி. ஸ்வீ 

கர.ர புத்தினைப்போல வந்து சேருவதுதான். ஆகையால் 

பூதம் பிரஏருதி சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டதும் கம் 
முடைய அனுபவத்தில் கண்டதுமரன பரம்பரர விதியா 

யெ தேகதராமம், கர்ம விதியைக் குறுக்கொது. இரண் 

டும் கூடவே வேலை செய்கின்றன. கர்ம விதியைப் பற்றி 
முன் படித்த சுலோகங்களைத் தவிர கீழ்க்கண்ட சுலோ 

கங்களையும் படித்துச் சஇர்திக்கலாம், 

ப்ரக்ருஇிம் புருஷஞ் சைவ 

விதத் யனாதீ உபாவபி | 
ao ஓ 9 ௮ 

விகர் ரன்ச்ச குணாம்ச்ச ஏவ 

வித்தி ப்ரக்ருதி ஸ்ம்ப்வான் || 
௨௦ = 1G ௦ 

பிரகிருதி, புரூஷன் இவ் விரண்டும் ௮சாதி யென்று 
உணர்வாய், உருவ வேறுபாடுகளும், குணங்களும் Or 

இருதபிலே பிறப்பன வென்று உணர்வாய். (18-19): 
இவ்விடத்தில் பிரகிருதி என்றால் தேகம், அவ்வாறே. 

அடியிற்கண்ட சுலோகங்களிலும். 

கார்ய காரண கர்தருத்வே ஹேது : 

ப்ரக்குஇ ருச்யதே | 
புருஷ: ஸுகதுக்: காணாம் போக்தருத்வே 
~ =" = = oO -- a= 

ஜேது ருச்சதே ॥ 
10%
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உடலும் உடலிலுள்ள பொரதிகளும் செய்யும் செயல் 

களுக்குச் காரணம் பிரகிருதிப் பொருள், ௬௧ துக்கவ் 

களை நுகர்வதற்குப் புருஷன் கிற்கிரான். (13-21) 

புருஷ * பீரக்குதி ஸ்தோஹி 
ப் கதே ப்ரக்ருதி ஜான்ருஷன் | 

காரணம் குணஸங்கோ' 

ஸ்ய ஸதஸதீ்யோனி ஜன் மஸ | 

புருஷன் பிரஇருதியில் இருச்துகொண்டு பிரூருதியி 
னிடம் பிறக்கும் குணங்களின் பயன்களை ௮னுபவிக்கி 
முன். குணங்களிடம் இவனுக்குள்ள பற்று தலே கல்ல 
னவும் தீயனவுமான ஜன்மக்களில் இவன் பிறப்பதற்குக் 
காரணமாகிறது. (13-22) 
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௧௨ 

பிரகிருதி: ஜீவன் : பரமாத்மா 

[ரிரபஞ்சத்திலுள்ள எல்லா உயிரற்ற வஸ்துக்களும், ஸ்தா 

வர, ஜங்கம, பிராணிகளுடைய தேகங்களும், பிராணிக 

ளுடைய இந்திரிய மனோபுத்தி சூட்ச௬மங்களும் உள்பட, 

எல்லாவற்றிற்கும் சேர்ச்து *பிரஇருதி '? என்று பெயர். 

ஓவ்வொரு பிரரணியின் வெளி உருவத்திற்குப் பின்னாலும், 

அதன் எஜமானாக இருக்துகொண்டு அதை நடத்தி ௮தன்- 

மூலம் விஷயங்களை அனுபவித்து வருவது ஜீவன். இச்தப் 
பிரகிருதி, ஜீவன் இவைகள் இசண்டுக்கும் பின் மறைத்து 
நின்றுகொண்டு, மாறி மாறி வரும் பிரபஞ்சத்தை யெல் 
லாம் தரங்கி, ஓர் ௮மைப்பரக ஆண்டு வருகின்ற, மாறுத 

அம் அழிவும் இல்லாத பரமாச்மாவுக்குத்தான் whine 
கர.ரராயணன் என்றும், இன்னும் அனேக பெயர்களும். 
அவன் எந்த வஸ்துக்குள்ளும் மறைசர்து இடக்கிரான் ) 
எத்த உயிருக்கும் உயிராக கிற்கிறுன்; தணித்தும் 

நிற்கிறான். 
ஈசுவரன் அல்லது பரம்பிரம்மம் என்பது ஒரு சேதன 

மற்ற தத்துவம் அல்ல, தாம், தகப்பன், அன்பன் என்று 
கருதத்தக்கவன். அவனிடம். பக்தி செலுத்த வேண் 

டும் என்பது இதையின் உபதேசம், 

ஜகத்தின் அமைப்பைப்பற்றியும், ஈசனைப்பற்றியும் 

கதையின் 7-வது, 9-வது, 75-வது, ௮ச்தியரயங்களில் 

'சொல்லப்படுகிறது. அவைகளின் கருத்து மேலே ௬ருக்க 
மாகச் சொல்லப்பட்டது. முக்கியமான ஈலோகங்கள் :- 
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த்வா விமெள புருஷெள 

லோகே க்ஷரச்சாக்ஷ£ர ஏவ ௪ | 

க்ஷர: ஸர்வாணி பூதாதி 
- ௦ 

கூடஸ்தோ "க்ஷர உச்யதே, ॥ 

உலகத்தில் க்ஷரம், அக்ஷரம் என இரு வகைத் தத்து 
அங்கள் உள. க்ஷரம் என்பது மாறுதல் பெறும் எல்லா 

பிராணிகளிள் உடலையும் குறிக்கும்; அவற்றினில் மாறு 

தலற்ற பொருள் ௮க்ஷரம். (15-16) 

உத்தம: புருஷ ஸ்த்வத்ய : 

சசனாத்வேத் ஏதரஹ்ருத*] 
யோ லோகத்ரய மாவிச்ய 

பிபர்.த்திய வ்யய ஈச்வர 2 

இவைகளினும் உத்தமப் பொருள் வேறு. அதுவே 

பரமாத்மா. அவன் மூன்று உலகங்களினுள் புகுந்து 

அவற்றைத் தரிக்கிறான் ) அவ்யயன், ஈசுவரன். (15-47) 

யஸ்மாத் க்ஷரமதீதோஹம் அக்ஷரா தபிசோத்தம : | 

அதோஸ்மி லோகே வேதே ச ப்ரதித : புருஷோத்தம: ॥ 

நான் ஈசுவரன், கூரத்தைக் கடந்தோன். அக்ஷரத் 

தைக் காட்டிலும் உத்தமன். ஆதலால் உலகத்தாசாலும் 

வேதங்களிலும் புருஷோத்தமன் என்று கூறப்படுகிறேன். 
(15-18) 

பூமிராபேச” நலேர் வாயு: கம் மநோ? புத்தி ரேவச | 
௦ - = aao ணை 

அஹங்கார இதீயம் மே பித்தா ப்ரக்ருதி ரஷ்ட்தா. | 
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மண், நீர், தீ, வாயு, ஆகாசம், மனம், புத்தி, அகன் 

கரரம் என எட்டு வகையாக கான் தரிக்கும் பிரதிருதி 
பேதப்பட்டிருக்கிறது. (7-4) 

அப்ரேயமிதஸ் தீவந்யாம் ப்ரக்ருதிம் வித்தி மே பராம் | 
a ௮ ன டவ் ௫ ௯. டு = 

-ஜீலபூதாம் மஹாபாஹோ 1! யயேதம் தார்யதே ஜகத், | 
ப ல ௦ ௦ ௦ - a- 

இது &ழ்ப்பட்ட இயற்கை, இதினின்றும் வேறு 
பட்டதா என் மேலியற்கையினால் இவ்வுலகு தரிக்கப் 

படுகிறது. (7-5) 

ஆத்மாவினுக்கு ௮ந்தராத்மசவாக விருந்து அதைத் தாங்கி 

கிற்கும் பசவானுடைய செயல் இங்கே கூறப்பட்டது. பகவா 

னாலே நேரில் சொல்லப்பட்டதாக அமைத்திருக்கும் கதையில் 
* நான் ' என்பதெல்லாம் கடவுள்தத்துவம். 

ஏத்த்யோதீநி பூதாநி ஸா வாணித்யுபதாரய | fe ve ee 
அஹம் 65S Hodu gS > ப்ரபவ: ப்ரளயஸ்த்தா, | 

ட லத a= - oO a சட 

எல்லா உயிர்களுக்கும் ௮து காரண மென்று உணச். 

உலகம் முழுவதும் என்னிலிருந்து உண்டாகிறது ; 

மறைந்து இல்லாமல் பேரவதும் எனக்குள் மறைந்து 

விடுகிறது, (7-6) 

மத்த : பரதரம் நாந்ய திகஞ்சிதஸ்தி தநஞ்ஜய 1 | 
மயி ஸர்வமிதம் ப்ரேர்தம் ஸுத்ரே மணிகணா இன | 

காணின்றி நிற்கும் பொருள் எதுவுமில்லை. நூலில் 
மணிகளைப் போல் இவ் வையக மெல்லாம் என்னில் கோக் 
கப்பட்டு நிற்கிறது. (7-7) 
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ரணோ”ஹம் அப்ஸூகெள ந்தேயே | 

ப்ராபாஸ்மி ஈ ஏ ஸர்யயேர் : | 
ஓ உக 

ப்ராணவஸ் ஸர் வவேததேஷ-2 

சப்த: கே பெளருஷம் நீருஷ்*, || 

நீரிலுள்ள நீர்மை நான், கானே சூரிய ௪ச்இரர் 

களின் ஒளி, எல்லா வேதங்களிலும் கான் பிரணவம். 

ஆகாசத்தில் ௪ப்தம் கரன். மக்களிடத்து ஆண்மையும் 

நானே. (7-8) 

புண்யோ கந்த: ப்ருதிவ்யாஞ்ச தேஜச்சாஸ்மி விபாவஸெள | 
வ ல 9. - = - - a- ௦ 

ஜீவநம் ஸர்வபூதேஷுஈ தபச்சாஸ்மி தபஸ்விஷு-. || 
உ 2 டல -- 

பூமிபின் தூய மணமும், தீயின் தேஜஸும் எல்லா 

உயிர்களின் உயிரும் நான் ) தவஞ் செய்வோரின் தவம் 

நான். (2-9) 

Gob orb ஸர்வபூதாநாம் வித்தி பார்த்த 1ஸ்நாததம் | 
oa oO உடு 4 - = - 

புத்திர்புத்திமதா மஸ்மி ததஜ ஸ்தேஜஸ்வி.நா மஹம் | 
டம் ௨௮ = வ ௮௯ 

எல்லா உயிர்களுக்கும் சான் ஸகாதனமாகிய விதை 

யென்று உணர். புத்தியுடையோரின் புத்தி சான். ஓளி 

யுடையோரின் ஒளி நரன். (7-10) 

பலம் பலவதாம் அஸ்மி காமராக விவர்ஜிதம் | 

தீர்மாவிருத்தோ பூதேஷு கரமோ?ஸ்மி பரதரஷப ! | 
9 a ௦ ஐ - - o- ௦ 

வல்லோரிடத்கே ஆசையும் சனமுமற்ற வலிமை 

நரன், . உயிர்களிடத்து தருமத்துக்கு மாறுபாடில்லாத 

கரமம் நரன், (7-11) 
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யேசைவ ஸாத்விகா பாவா ராஜஸா ஸ்தாமஸாங்ச௪ யே | 
= cS = 6 ome a 

மத்த asap தாத்வித்தி தத்வஹம்-தேஷ ஈதே மயி || 

ஸ்வ, ரஜஸ், தரமஸ குணங்களைச் சசர்க்த மன 
கிலைகளெல்லாம் என்னிடத்தே பிறந்தன. ௮வை என் 
னுள் இருக்கன்றன. அவற்றைக் கடக்தவனான கான் 

அவற்றுள் இல்லை. (7-12} 

த்ரிபிர்குணமயைர்பாவை : ஏபி: ஸர்லமிதஞ் ஜகத் | 
= © a ° ° a a 

மோஹிதம் தாபிஜாதரதி மா மேப்ய : பரமவ்யயம் |) 
2 ° = 9 - 

இக்த மூன்று குணங்களாக எண்ணங்களால் 
உலகம் முழுதும் மயங்ப்போய் இவற்றைத் தாண்டி 

நிற்கும் அழியாப் பொருளாகிய என்னை உணர 
வில்லை. (7-13) 

தைவீ ஹ்யேஷா குணமயீ மமமாயா துரதியயா | 

மாமேவ யே ப்ரபத்யந்தே மாயா மேதாந்தரந்திதே | 

குணக்களாகிய இக்த தேவமரயை கடத்தத்கு அரி.து. 

என்னையே யார் சரணடைஒருர்களேோ அவர்கள் இந்த 
மசயையைக் கடக்கரார்கள். (7-14) 

நரஹம் ப்ரகர்ச : ஸர்வஸ்ய யோகமாயாஸமாவ்ருத | 

மூடோயம் தாபிஜாநாதி லோகோ மாமஜமவ்யயம் || 
a ஓ ன - 

யோக மாயையால் சூழப்பட்டு கான் அனைவருக்கும் 
வெளிப்படுவதில்லை. இக்த அறிவில்லா உலகம் பிறப்பும் 
அழிவுமில்லாத என்னை தெரிந்துகொள்ள முடியாது, (7-95) 
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இச்சாத்வேஷஸமுத்தேத த்வத்தமோஹே.த பாரத | 
ஸர்வபூதா நி ஸ்ம்மோஹம் ஸர்கே யாந்தி பரந்தப | 

o- 
a = eet லோ மல: சச 

இச்சை துவேஷம் என்பவைகளால் உண்டாகும் 

இருவகை மோகத்தால் எல்லா உயிர்களும் உலகத்தில் 

மயங்கிக் கடக்கின்றன. (7-27) | 

மயா தத மிதம் ஸர்வம் ஜகதவ்யக்தமூர்த்திநா | 

மத்ஸ்தாதி ஸர்வ பூதாதி தசாஹம் தேஷ்வலஸ்த்தித: | 

அவ்யக்த வடிவாய் நான் இவ்வுலக முழுமையும 

பரக்.து நிற்கிறேன். என்னில் பூதங்க ளெல்லாம் நிலை 

பெற்றிருக்கின்றன. கான் அவைகளுக்கு BI ID, அவை 

எனக்கு ஆதாரம் அல்ல, (9-4) 

நச மத்ஸ்தாநி பூதாதி பச்யமே யோகம் ஜச்வரம் | 

கூதப்ருத்த ௪ பூதஸ்தோ மமர்த்மா பூதபாவத || 

என் ஆட்சி வி௫த்திரத்தைப் பார், உயிர்கள் உண்டாவ 

தனைத்தும் என்னால்; உயிர்களைத் தாங்குவதும் கானே) ஆயி 

னும் உயிர்களினின்று வில நிற்கிறேன் ; உயிர்கள் என் 

ஊப்பற்றி கிற்பது அவைகளுக்குக் கரணப்படாது. (9-8) 

பிர௫ருதி தர்மப்படி. ஜகத்தெல்லாம் கடைபெற்று வரு 

இறது, இந்தப் பிரகிருதி தர்மத்தைப் பெளதிகப் புலவர் 

கள் ஆராய்ச்சி செய்து கிர்த்தாரணம் செய் திருக்கிழுர்கள் 

இன்னும் செய்துகொண்டு மிருக்கிறுர்கள். இச்தப் பிர 

இருதி தர்மம் எப்படி. உண்டாயிற் றென்று பெளதிக சரஸ் 

இரத்தில் காண முடியாது. ஒரு கட்டடம் அல்லது யச் 

இரம் அல்லது உயிருள்ள தேகத்தின் உருவம், அங்க 

- அமைப்பு, குணம், வேலைக்கரமம் இவைகளைப் பரிசோ 

இத்து நிச்சயித்துக் கொடுப்பது பெளதிக நூல்களின் விஷ 
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பம். 9650 பிரலருஇ கியமம் எப்படி. உண்டாயிற் றென் 
us Hb நூல்களில் அடங்காது.” “பிரஇருதஇி விதி!" 

*: இயற்கை Bund” முதலியவற்றின் பொருள், 
* இயற்கை?” என்ற ஓர் தணி சக்தியுண்டு என்றும், அது 
அஏழற்படுத்திய சட்டப்படி. பூத பதார்த்தங்கள் கடந்து வரு 

இன்றன வென்று மல்ல. கரம் ஆராய்க்து பார்த்துக் 

கண்டுகொண்ட கநிகழ்ச்சித் தொகுதிக்குச் சங்கரகமாக 

தசம் வைத்தபெயச், இயற்கை ”' என்பது. அப்படிப் 
பெயர்வைத்த மாத்திரத்திலேயே மூலகாரணம் கண்டு 
பிடித்து விட்டபடியாகாது. ஒரு பெயரே கரரணமரகி 
விடாது. ௬ரம் வச்தவனுக்குத் தலைவலி உண்டாகிறது. 

*: ௬.ரம் தலைவலி யுண்டாக்கிற்று ”' என்கிரோம். * காமாலை, 

கண்ணை மஞ்சள் வர்ணமாக்கிற்று '/ என்கிமோேம். காமாலை 

என்ற ஒரு பேயோ பூதமோ அ௮ம்மசதிரி செய்தது என் 
றஐல்ல. காலராவேச, ப்ளேக் ௬ரமோ பல பேரைக்கொண் 
றது என்றால் கலரா என்ற ஓர் ௮ரக்கன் அல்லது ப்ளேக் 
என்ற ஐர் ௮௬ரன் இத்தனை பேரைத் தனக்கு இரசையாக் 
இக் கொண்டான் என்றல்ல பொருள். கோயின் போக் 
கைப்பற்றி ஈரம் கண்ட விஷயகல்களைச் சங்கிரமாகச் 
சொல்லும் முறையே தவிர, காரியத்திற்குக் காரணத் 
தைக் கண்டு பிடி.த.த வகையி லன்று. இதுபேசலவே ஒன் 
றைப்பற்றி ** பிரகிருதி விதி '' என்றால், காரணம் கண்டு 
பிடித்து விட்டோ மென்பதன்று. பிரஒருதி தர்மம் என்ப 

தும், ஈ௬வச சங்கல்பம் என்பதும் ஒன்றே, ஈ௬வச 

சங்கல்பத்தினால் பிரகிருதி விதி எற்பட்டிருக்கிறது. 
tears இருக்கிறான் என்று வைத்துக்கெொண்டேச 
மரனால், பிரகிருதி விதியை ௮வன் சங்கல்பமாக வைத்துக் 
கொள்ள வேண்டும். கம்முடைய வேடிக்கை அல்லது 
சந்தோஷத்திற்காக ஈசுவரன் தன்னுடைய சங்கல்பத்தை 
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மரற்றமாட்டரன். இயற்கை நியதி என்பது அவண்: 

சங்கல்பம், அது இனமும் மாறி மாறி, அ௮தரவது ஒரு. 
காள் உள்ளது மறு காளில்லாமல், வியவஸ்தையின் றி: 
உலகம் கடப்பதைக் கண்டோமானால்தான், ஈ௬வரன் 
என்ற ஒரு சேதனா சக்தி யுண்டென்று ஒப்புக்கொள்ள 
முடியும் என்று வரதிப்பது மூர்க்கம். இக்த மூர்ச்ச எண்: 

ணத்தில்தான் ஆஸ்திகத்திற்கு ஆகாரமாக எதாவது Qu 

கைக்கு விரோதமசன ஆச்சரிய சம்பவங்களையே தேடிக். 
கொண்டிருப்பது. சாதாரணமாய் தநரம் தினமும் பார்க் 

கும் பிரகிருதி தர்மமே பேசாச்சரியம். அதற்குக் காரணம் 

இருக்க வேண்டும் என்று உணர்ச்தால் போதும், ஈ௬வர 

பக்திக்கு ஆதாரமும் தூண்டுகோலும். இன்று சூரியன் 

உதயமால, ௮ஸ்தமனமரகி, காளை மறுபடி. உதயமாகாமல்: 

போனாதான் ஈ௬வ_ர சங்கல்பம் திரூடிக்கப்பட்டது. 

என்று சொல்லலாமா? அப்படியரனாலுங்கூட அதுவும் 

பிரகிருதி அல்லது இயற்கை தருமத்தில் ஒன்றாகச் சேருமே 
யொழிய ௮ மட்டில் தணித்து நின்று ஆஸ்திகத்துக்கும் 

பிரமாணமாகிவிடாது. மழையும் மின்னலும் காற்றும் 

பூகம்பமும் ஒருவாறு கியமமற்ற நிகழ்ச்சிகளைப் போல் 
தான் தோன் றுகன்றன. ஒரு காளுள்ளபடி. மது கரளில்லை. 

அதைக் கண்டு திருப்தி யடை௫ிமோமா 7 எது கேரிடினும்,. 
எது :எவ்வகையாகக் கரண்பினும் அவை யனைத்தையும் 

தொகுத்து அதற்கு ஒரு பெயர் கரம் கொடுச்திருக்கிறோம், 
* பிரகிருதி '” அல்லது “*சுபரவம் '*? என்று, ஆகையால் 
இடீர் என்று நூதனமாக நியமம் தவறி நடக்தரல் ஒரு 
பாபமும் இல்லை, * இயற்கை!” என்பது புத்தகத்தில் 
எழுதி யிருப்பது அல்ல, இதுவரையில் ௩டவாத ஒன்றைப் 
புதிதாக காண்பினும் அதுவும் அந்தப் பிரகிருதி ௬பரவ 

தியமத்தில்தான் சேரச் துவிடும், 
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ஈ௯௬வரனுடைய சங்கல்பம், தான் மறைச்திருக்து ௪கல 
னாம் காரண கரரிய ரூபமாக கடைபெற வேண்டு மென் து. 
.இகசைதக்தான் மேலே எடுத்தெழுதப்பட்ட கடை 
இரண்டு லோகங்கள் சொல்லுவது, **மறைக்து கிற் 
இருன் ஈசுவரன் !* என்பதன் பொருள் என்ன? ஆராய்சி 
செய்கிற சாம், எக்தப் பொருளை ஆராய்ச்சி செய்கிரோமேச 
அதற்குள் அடவி யபிருக்இறோம். ஆராய்ச்சி செய்யப் 
பட்ட விஷயத்தில் கரமும் நம்முடைய புத்தியும் ௮டவ்இ 
விட்டபடியால் இந்த * மறைவு *? ஏற்படுகிறது. 

ஒரு மந்திரவாதி ஒரு குளத்தைச் இருஷ்டித்து ௮இல் 
மீன்களும் உண்டாக்குகிறுன் என்று வைத்துக்கொள் 
வோம். தண்ணீரிலுள்ள மாயா மீன்கள் அந்தக் குளத்தை 
௬பரவ சிருஷ்டியாகத்தான் நினைக்கும். ஆகாரம் சம்பா 
இித்துக்கொண்டு ஒன்றும் ஆச்சரியப்படாமல் தம் 
வரழ்க்கை வியாபாரத்தை கடத்தி. வரும். மர்திரவரதிபி 

னால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அதன் புத்திக்கு மர்இரவாதியின் 
உண்மையும் சங்தில்பமும் எட்டா. இடீரென்று அவண் 
அந்தக் குளத்தின். நீரை வெகந்நீராக்கி மீன்களுக்கு க் 
துக்கம் ஏற்படுத்தினாலுங்கூட. மீன்கள் அதற்கு ஒரு கார 
ணம் கண்டுபிடித்து சரச்தியடையும் அல்லது இறக்கும், 

அவ்வளவசான். மத்திரவரதி வெளிப்படையாக மாட் 

உரன், அல்லது வெச்நீரிலுங்கூட ௮க்த மரக்திரீக மீன்கள் 
ிழைதீதிருக்குமாறு மரீதிரவாதி எதாவது செய்தாலும் 
அதையும் மீன்களுக்குள் பெளதிக சாஸ்திரிகளாய் 
ஆரசரய்ச்சி செய்யும் மீன்கள், தங்கள் சுபாவ விதப் புத் 

ககத்துக்குள் சேர்த்துச்கொள்ளும். இப்படியேதான் 
சுகவரனும் மறைந்து நிற்கிறான். 

எல்லாம் ஈ௬வர கியமனத்திற்குட்பட்டு கின்றாலும் 
காரரணகாரிய சம்பந்தத்திலிருக்கும் பெரிய சுதந்திரத்தை 
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அனுபவிக்கிறோம். காரணத்தஇற்கும் காரியத்திற்கும் ஏந் 
பட்டிருக்கிற மாருத பந்தம் ஒரு புறம் நமக்குப் பெரும். 
தடையாயிருக்தாலும் ௮துவே நமக்குக் கர்ம சுதக்திரத் 
தையும் தருகிறது, 

ஜகதி சிருஷ்டியும் நட௨ப்பும், ஈ௬வரனால்கான்) பிர 
இருதி என்பது அவன் கருவியே என்பதை அடியில் கண்ட 
சலோகக்கள் சொல்லுஇன்றன : 

பதாஆகாசஸ்தீதிதோ நிதீயம்: வாயு ஸா்வதரகோ மஹாத் | 

ததா ஸர்வாணி பூதாதி மத்ஸ்தாநிஇதிஉபதாரய || 2k Gk த = 25 

எங்கும் இயலும் மகா பலமுள்ள கரற்று எப்படி 
எப்போதும் ஆகரசத்தில் நிலை பெற்றிருக்கிறது? அம் 
படியே பொருள்க ளெல்லாம் என்னுள் நிலைபெற்றிருக் 
கின்றன வென்று அறிவாய். (9-6) 

ப்ரக்ருதிம் ஸ்வாம் அவஷ்டப்ய விஸ்ருஜாமி பூந: புந | ae mee 5 2 _ 
பூதகீராம இமம் க்ருதீஷ் நம்: அவசம் ப்ரக்ரு தோரவசாத் [| 
0-9 a = a ஸு ர்க கடம 

எனக் கடங்கிய பிரஇருஇயில் கின்று கானே மீட்டும் 
மீட்டும் பூசத்தொகுதி முழுதும் இயற்கையின் பலத்தால் 
தரனாக உண்டாகுமாறு செய்கேன். (9-8) 

௦யாஅ தியக்ஷ்ணே ப்ரக்ருதி : ஸ் யதே ஸசராசரம் | 

ஹேதுநாதேந கெள ந்தேய 1 ஜகத் விபரிவர்் த் த்தே ॥ 

என் மேற்பரர்வையில் சராசர உலகங்களை பிரகு இ 
படைக்கிறது, இர்ச ஹேதுவால் உலகம் ௬ழன்று 
வருகிறது. (9-10); 
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அஹம் க்ரது அஹம் யஜ்ஞ : ஸ்வதாஹம் அஹ மெளஷதம் | 

மந்த்ரோரஹ மஹ வேவாஜ்யம் அஹம்-அக்தி ரஹம் am Gib | 

நானே க்ரது, யஜ்ஞயம் ஸ்வதா என்கிற பல வேறு 

யாகங்களும்) சானே ஒளஷதம், கானே மந்திரம், கானே 

கெய், கானே அவியும். (9-16} 

பிதாஹ ம்ஸ்ய ஐகதோ மாதா தாதா பிதாமஹ; | 
௮ ௦5 க இ ம். வ கக 

வேத்யம்பவிதீரம் ஓங்கார ருக்ஸாம யஜு Crass || 

Qes ஜகத்தின் தகப்பன் நான்) தாயும் தான் 

இதைச் தாங்க வளர்ப்பவன் நான் ) கானே பிதாமஹன். 

அறியப்படு பொருள் கான். பவித்திர மரக்ஞசூபவன் கான் ; 
ஓங்காரம் நான் ; ரச் ஸாம யஜுள்்ஸ-௰ம் நான், (9-17) 

கதி: பாத்தா ப்ரபு௪ ஸாக்ஷீ : நிவாஸ் : சரணம் ஸ்ஈஹிருத் ] a ம் லட்டு யூ ~ 
ப்ரபவ : ப்ரன்யஸ்தாநம் நிதாதம் பீஜ மவ்யயம் | 
= [6 டி = ஓ a 

இவ்வுகைத்தின் வழியும் கான், பர்ச்சாவும் சாண் / 

ரப, சாக்ஷி, இருப்பிடம், சரண், தோழனும் கான், 

இதன் தொடக்கம், ஸ்தானம், வீடு, அழியா பிஜரும் 
நான். ் (9-18 } 

தபாமிஅஹம் அஹம்வர்ஷம் நிக்ருஹ்ணாமித் ஸ்ருஜாமிச் | 

அம்ருதஞ்சைவ ம்ருத்யுச்ச ஸ்தஸ்ச்சாஹ மர்ஜு ந || 

ஈசன் வெப்பம் தருவேன். மழையைக் கட்டுவதும் 

பெய்விப்பதும் கான், கானே சாகரதக ஆதீமா, நரனே 

மரணமும்.  உள்ளதுகரன், இல்லதும் கான். (9-19) 
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Ass மதத்தில் மாறுதலுக்கும் எர்திருத்தத்திற்கும் 
இடமில்லை என்பது சிலர் எண்ணம், கைந்துபோன 

பழையனவைகளைக் கழிப்பதும் புதியன புகுத்தலும் 
வைதிக மதத்தில் முடியாது என்று ஹிச்து மதத்தைத் 

ூஷிப்பது வழக்கம். முன்னோர்களையும் பழைய நூல் 

களையும் கெளசவித்து கடப்பது ஒரு மதத்தின் அபிவிருத 

இக்குத் தடையாகாது. ஹிர்து தருமம் என்பது மாறு 

தலும் விருத்தியும் அடையாத ஒரு மதமல்ல. உண்மை 

எது வென்று தற்கரலத்தில் பெளதிக சாஸ்திர நிபுணர்கள் 

எப்படி. சத்தியம் ஒன்றிற்கே பத்தப்பட்டு ஆசாய்ச்சி 
செய்கிருர்களேச, அப்படியே வேதரக்தத்திலும் கம் 
முடைய முன்னோர்கள் ஆராய்ச் தார்கள், உண்மையையே 

பிரதானமாகக்கொண்டு, புத்தியைப் புறமும் உள்ளும் எவ் 
வளவு தரம் செலுத்த முடியுமோ ௮வ்வளவு செலுத்தி, 

எதையும் தடையாக எண்ணாமல் சத்திய சோதனை செய்து 

அடைந்த விஷயங்களே வேதாச்தம் என்பது. அதுவே 

ஹிக்து மதம். 
பழைய உண்மைகளையும் அனேக நரட்களாக உதவி 

ass வழக்கங்களையும் தகுந்த கரரணமின்றித் தள்ளி 

விடக்கூடா சென்கிற மனோபாவமசனது அபிவிருத்திக் 
குத் தடையாகாது, ௮து இன்றநியமையசத கரப்பு ஆகும். 

கசப்பின் தி ௮பிவிருத்தியடைய முடியாது. உண்மையில் 
ஹிக்து மதம் மாறி மாறியே வத்திருக்கிறது, புத்தகவ் 
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களை மாற்ற முடியாது, ஆனால் மனிதர்களுடைய எண் 

ங்களும் ஈம்பிக்கைகளும் சேர்ர்துதான் ஒரு மதமச 

கின்றது. சேதனமுூள்ள மனிதக் கூட்டத்தின் மனச் 
தோற்றங்கள் மாறுங்கால் அவர்களுடைய மதமும் 

மாறுதலடைநக்துதான் வருகிறது, இக்த முறையில் ஹிக்து 

மதம் ௮னேக மாறுதல்கள் அடைந்திருக்கிறது. ஹிந்து. 

மதம் மணிதனுடைய புத்.திக்குப் பூரண சுதந்திரம் 

கொடுத்து வர்திருக்கிறது. எவ்விதத் தடையும் இன்றிப் 
புத்தியைச் செலுத்தி ஆராய்ச்சி செய்யும் FSG BI bo SB 

தர் இருப்பதில், உலகத்தில் வேறு எச்த மதத்தையும் ஹிக்து 

மதத்திற்கு ஒப்பிட முடியாது. 
ஹிர்துக்கள் புனிதமாக மதிக்கும் அனேக புராணங் 

கள் ஸ்மிருதிகள் முதலிய நூல்களில் ஒவ்வொன்றும் ஓவ் 
வொரு விஷயத்தைப் பிரதானமாக வைத்துச் சொல்லும். 

உண்மைக்குப் பல முகங்கள் உண்டு. ஓவ்வொரு முகத்தை 

ஒவ்வொரு நால் ஆராஇக்கிறது, ஹிந்து தர்மத்தை 

வளர்த்துவர்த . மகா பிரரக்ஞார்கள் அவரவர்கள் அவ்வப் 

போது சண்ட உண்மைகளை அவ்வப்போது எழுதி வந்தார் 

கள். பதிஞயிர வருஷக்கணக்காக ஹிந்து தருமம் 
வளர்ந்து வச்திருக்கிறது. அது மிகப் பழைய ஆலமரம். 
அதன் கிழலில் சாம் வரழ்கமோம், ஒரு கஇளையைப்போல் 
மற்மொரு இளை யில்லை. சில இகைகள் வளைய வில்லை; சில 
வளைச்திருக்கன்றன. பார்ப்பதற்கு : அதிக வேறுபாடுக 

ஸிருக்கும்; ஆனால் அனைத்தும் ஒருயிர். வித்தியாசங் 

களைக் கண்டு மயங்கவிடச் கூடாது. 

பகவத்ததையானது ஹிக்து மதத்தில் அனைவரும் ஓப் 

புக்கொண்டு மதிக்கும் நூல். அதை எல்லா சம்.ரெொதாயங் 

களைச் சேர்ச்தவர்களும் சாஸ்திரமாக அ௮ங்கேரிக்கிறார்கள் - 
.இசண்டு முக்கியமான விஷயங்களில் ஹிக்து மதம் பகவதீ 
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இசையினால் புத்துயிர் அடைக்ததாகச் சொல்லலாம். 

ஒன்று பகவத்ீதையினால் கேவலம் யாகாதி இரியை 

களுக்கு, அதரவது வேள்வி மார்க்கத்திற்குப் பிராதான் 

யம் குறைந்தது. இரண்டாவது, துறவு மார்க்கம் ஒன்றே: 

மோக சாதனம் என்ற ௮பிப்பிராயமும் திருத்தப்பட்டது. 
வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய காரியங்களை கடத்தியே தருமத் 

தில் நிற்கலாம் என்ற உண்மையைக் இதை சன்றாக ஊர்ஜி 
தப்படுத்திவிட்டது. சமுதாய க்ஷேமத்திற்கு வேண்டிய: 

காரியங்கள் கடைபெற வேண்டு மென்றும், ௮க்தக் காரி 

யங்களில் அவனவன் தனக்கு ஏற்பட்ட கடமைகளைச் 
சரிவரச் செய்து முடிப்பதில் மோக்ஷத்திற்குத் தடை ஏற் 

படா தென்றும், அதுவே கர்ம பச்தத்தினின்று விடுபடுவ 

த.ற்ஞூ. வழி யென்றும் இதை வற்புறுதஇ உபதேசித்திருக் 

கிறது, 
தீரும நெறியில் நிற்பவன் தனக்குச் சமுதாயத்தில்: 

என்ன வேலை இடப்பட்டிருக்கிறதோ அதை நிறைவேற்ற; 

வேண்டியது, தன் eure குணத்தினாலோ, தான் 

பிறந்த குலம், குடும்பம், அமர்ந்த ஸ்தானம் முதலிய: 

தகுக்த காரணங்களினாலேயோ, சமுதாயத்தின் ஒழுங்குப் 

படி. தனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் காரியங்களை யெல்லாம் 

சரிவரச் செய்ய வேண்டும். ஆனால் ௮௧4 கரரியங்களினால். 

தனக்குச் சுகமே லாபமேச ௮டைய வேண்டு மென்ற 

விருப்பங்கொண்டு செய்யக் கூடாது. என் கடமையை 

கான் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தவிர, மனதில். 

கரரியத்தின் பயனைப்பற்றித் தனக்காக ஓர் ஆசை வத் 

துக்கொள்ளல் கூடாது. வெளிப்பார்வைக்கு, ஆசை வைத் 

தும் லாபம் கருதியும் மற்றவர்கள் செய்வதுபோலவே 
கர்மயோகுியும் தான் செய்யும் காரியத்தில் கண்ணும், 
கருத்தும் வைத்துச் செய்வான் ; உதானேமாக இருக்க: 
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மாட்டான். மற்றவர்களைப் போல் வெளிப்பார்வைக்றுச்' 
தோன்றினாலும் உள்ளத்தில் காரியத்தின் LI) Goh HLL 
இவனுக்கும் ஆசை என்கற பந்தம் இல்லாமல் தனிம் 
பட்டு கின்றே வேலை செய்வான். ௬யநலங் கருதாமல்- 

கடமைகளைச் செய்வதுடன், காரியம் இச்தியானால் மகிழ்ச் 

சியின் மயக்கமும், சிக்தியாகாமல் போனால் அயரமும் 

அடைவது இடையாது. காரியத்தில் சஷ்டங்களும் தடை 

களும் ஏற்பட்டால், அவைகளை எப்படிச் சமாளிப்பது 

என்று மாதிரம் யோடித்துச் செய்வானே யொழிய, 

அவைகஞாக்காகத் துக்கப்பட்டு மனங்கலங்க மாட்டான். 

காரியத்தின் பலனில் ௬யகலம் கருதாதவனுக்கு இச்த- 

சாமரர்த்தியமும் சாக்தமும் தாமாக வரும், ௬கமும் துக்க 

மும் ஜயமும் அபஜயமும் அவனைத் தண்டா. 
இப்படிப் பற்றற்றுக் உடமையைச செய்யப் பழகிக் 

கொண்டவன் யோகத்தில் மேலே எஏறவேண்டி௰ய படி. 
களில் செல்லும் ௪க்இக்கரத்தில் அடைவான். அடிக்கடி. 
ஆழ்ச்து ௪ர்இத்து, மனதை ஒருவழிப்படுத்இ, இக்்இரியங் 

களையும் உள்ளத்தையும் விஷயங்களில் இரியவிடரமல் 

அடக்கிக்கொண்டு, இயானம் செய்வான். அப்படித் 

தியானம் செய்து பெற்ற ஞானத் இனால் எல்லா ஜீவன் 
களிலும் தன் ஆத்மாவைக் காரண்பசன்,. அனைத்தும் 

பகவான் இருவுள்ளத்தில் கிற்பதையும் காண்பான். 
இதையில் சொல்லப்பட்ட மரர்க்கம் லோக விவக 

ரத்தை நடத்திக்கொண்டே உள்ளத்தை பற்றறச் செய்து 

கொள்ளும் மார்க்கம். உண்மைத் துறவு ஒருவன் செய்ய 
வேண்டிய காரியங்களை விட்டுவிடுவதல்ல ; கரரியத்தின் 

பலன்களுன்மேல் ஆசை செலுத்தாமல் செய்யவேண்டிய 

தைச் செய்வதும் பற்றைத் துறப்பதுமே துறவு, மோக்ம் 

அல்லது விடுதலைக்கு வழி, காரியப் பிரவிருத்திகளில் seu 
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நலப் பற்றை யறுத்து ஆத்மாவை விடுவித்துக்கொள்வதே.. 
அக்த ௯யநலப் பற்று அறுக்தபின் எக்தக் காரியம் செய்தர 

பம் அது ஆத்மாவைக் கரும பந்தத்தில் கட்டாது. 

இதுவே ததோ சாஸ்திரத்தின் ஸாரம், இப்படிச் சுயநலம் 

கருதாமல் ஜயாபஜயங்களில் மனமாறுதல் ஏற்படாமல் 

அவனவன் தன்தன் கடமையைச் செய்து வர்தால் கர்ம 

“யோக மார்க்கதஇற்கும் ஸச்சியாஸ மார்க்கத்திற்குமுள்ள 
அித்தியாசம் மறைந்து போகிறது, 

அவ காம௫ம் அகர்மஇதி 

அனவ அத்ர மோஹிதா 3 | 

SS தே காம ப்ரவகஷ்யாமி 

யத்ஜ்ஞாத்வா மேர்க்ஷ்ப்ஸே அசுயாத் | 

எது கருமம், எது ௮அகருமம் என்ற விஷயத்தில் 

வண்டிதர்களும் மயங்குகிறுார்கள். கருமத்தின் இயல்பை 
உனக்கு விளக்கிச் சொல்கிறேன். இதைத் தெரித்து 

கொண்டாயானால் பாபத்தினின்று விடுபடுவாய், (48-16) 

கர்மண்ய காமய: பசீயேத் 
௮௯ மெ டு a 

கர்மணிச காமய: | 

ஸபுத்இமாத் மதுஷ்யயேஷ- 
வருக்க க்ருதீஸ்த கர்மக்ருத் ll 

செயலில் செயலின்மையும், செயலின்மையில் செய 

_லும் உண்டு. அதை எவன் உணர்கிறருனோ அவனே 
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கர்மயோகம் 

மானிடருள் ௮றிவுடையோனாவான். எல்லா வேலைகளை 

யும் செய்துவர்தே ௮வன் யோகத்திலிருப்பான். (4-18) 

செயலில் செயலின்மையரவது? ௬யஈலத்து அல்லச 

மல் செய்யப்பட்ட கருமம் அறவுக்குச் சமம், செய 
லின்மையில் செயலரவது : செயலற்றிருக்தாலும் ஆசை 
களை நீக்காமலிருத்ததினு லுண்டாகும் மனோவேகங்களே 

கருமபக்த முண்டாக்கும், 

யஸ்ய ஸர்வே ஸமாரம்பா: 
fo} 

காமஸங்கல்ப் வர்ஜித 5 | 

ஜ்ஞாதாக்னி தக்தகர்மாணம் 
ரூ 

தமாஹு பண்டிடதம் புதா 5 
௨9 

எவனுடைய வேலைகளெல்லாம் ஆசையரல் தொடக் 

கப்படரமலும் ஞானம் என்ற அக்கினியால் ௬டப் 
பட்டவைகளாகவும் இருக்கின்றனவே, அவனைத்தான் 
பெரியோர் ௮றிவடையோஞனாகக் கருதுவர். (4-79) 

யத்குச்சா anlar epee 
aA == 

த்வத்தலாதிதோ விமத்ரை 3 | 

ஸ்ம: : ஸித்தென. அஸித்தெள ௪ 

க்ருத்வாமி B இியத்யதே i 

தானாக வந்து எய்தியதை அடைந்து சக்தேோஷப்பட்டு, 

துக்கந்தருவன சுகர்தருவன என்கிற வேற்துமையைக் 

கடந்து, காரியச2இ பெற்றாலும் பெறவில்லையாயினும் ௪ம 
கிலையிலிருச்து, மனதில் குறைகளுக்கு இடச் தராமல் 
கிற்கும் ஒருவன் கருமம் செய்தாலும், அதனால் கட்டுப் 
படுவதில்லை ;) உள்ளம் ௬.இச்.தர கிலையிலிருக்கும். (4-22) 
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கர்மயோகமே வேள்வியும் 

மூவேதச்தில் யக்ஞம் செய்ய வேண்டு மென்று விதிக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. யக்ஞம் அல்லது வேள்வியின் முக் 
இய அம்சம் தியாகம். ச௬யகலத்தையும், ஆசையையும் 
விடுவதே வேள்வியின் சாரம். ஆகையால் வேள்வி பல 

விதத்தில் செய்யக்கூடிய காரியம், இப்படிப் பலவிதத்தில் 
செய்யப்பட்ட வேள்விகளுக்கும் வேதத்தில் சொல்லப் 
பட்ட பலனுண்டு, ஆகையால் மோக்ஷத்தை விரும்பு 

இறவன் சகல காரியங்களையும் வேள்வியாகவே செய்து 
விடுதலை பெறலாம். பற்றற்றுச் செய்யப்பட்ட தொழில் 
ஒரு வேள்வியே யாகும். 

இீதையில் உபதே௫க்கப்படும் முக்கிய தத்துவங்களின் 
இது ஒன்று. ஆனால் இதுவுங்கூட பழைய உபகிஷத்தாகிய 

சாக்சோக்கயெத்தில் சொல்லப்படி ருக்கிறது. மணித 

னுடைய வாழ்க்கை முழுதும் ஒரு யாகம் என்று Hts 

உபகிஷத்து மூன்றாவது அத்தியசயம் 16, 17 காண்டவ 

களில் உபதேக்கப்பட்டிருக்கிறது. கண்ணன் உப 
தேசத்திற்கு அதுவே பீஜம் என்றுகூடச் சொல்லலாம். 

யஜ்ஞஜூஷ்டாம் ௬ுதபுஜோ 

யாத்தி ப்ரஹ்ம ஸதாததம் : | 
தநாயம்லோகோதி' ஸ்அயஜ்ஞஸ்ய 

குத்அ.த்யா குருஸத்தம | 
யக்ஞ சேஷமான அமுதத்தை உண்போர் மாருத 

பிரமபதத்தை எய்துகிருர்கள். யக்ஞம் செய்யாதோருக்கு.



கர்மயோகமே வேள்வியும் 

இவ் வலகமில்லை. அப்படியிருக்க Hares பர 

“லோகமும் ஏது? (431) 
பிறர் சன்மையை உத்தேூத்து பகவானுக்கு அர்ப் 

பணமாக செய்யப்படுவதற்கு வேள்வி என்று பெயர். அவ் 

வரது வேள்வியாக செய்யப்பட்ட தொழிலில் உனக்கும் 

ஏதரவது உன்மை உண்டாயின் ௮தை வேள்வியில் மிஞ் 
Qu பிரசாதத்தைப் புசிப்பதுபோல் ௮னுபவிப்பாயாக, 

அது நன்மை தரும் என்பது இதன் பொருள். 

ஏவம் பஹு விதா யஜ்ஞா 
a ௦ 

விததா? ப்ராஹ்மணோ முகே | 

காமஜாந் வித்தி தாந்ஸாவாத் 
7 rte © 

ஏவம் ஜ்ஞாத்வா விமோக்ஷ்யஸே: ॥ 

வேதங்களைல் பலவிக வேள்விகள் விவரித்துக் காட் 
ப்பட் மூருக்கின்றன. அவை யெல்லாம் தொழில் 
செய்துதான் உண்டாகும். இதை உணர்க்தால் வீடு 

பெறுவாய். (4-82) 

சீரேயாத் தீரவ்யமயர் தீயஜ்ஞாத் 

ஜ்ஞா.நயஜ்ஞ: பரந்தப் : | 
ஸர்வம் கர்மஅகலம் பார்த்த 

ஜ்ஞாதே பரிஸமாப்யதே || 

் சரமக்ரியைகள் கொண்டு செய்யப்படும் சாதாரண 

(வேள்வியைக் காட்டிலும் ஞானத்தால் செய்யும் வேள்வி 

இறந்தது, எத்தகைய இரியையும் ஞானத்தில் தான் முடிவு 

Qu m8 pg. (4-83} 
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கண்ணன் காட்டிய வழி 

ஞான யக்ஞம் என்பது ஞானத்தால் செய்யப்பட்ட 

வேள்வி. கெய் முதலிய தஇிரவியங்க ளில்லாமல் ஞானம் 

என்ற திரவியத்தைக்கொண்டு செய்யப்படுவது ஞான 

யக்ஞம். அதாவது உலக வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய கட 

மைகளைப் பற்றற்றுச் செய்வது. எந்தக் கருமம் செம். 

யினும் ௮க் கருமத்தின் பலனைப்பற்றி ஆசை கொள்ள 

மல் மனதை கிதானப்படுத்துவதே கருமத்தைப்பற்றிய 

ஞானம். இதனால் வர வர வேற்றுமை யணர்ச்ச கரைக்கு.. 

சகல ஜீவன்களிலும் தன்னுடைய ஆத்மா நிற்பதைக் 

காணுவான். அப்படியே எல்லா ஜீவன்களும் பரமாத்மா 

வில் ௮டங்கி கிற்பதையும் காணுவான். இதைக் கரணக் 

கரண, பற்றற்று வேலை செய்வதும் எளிதாகும். எத்த 

கருமம் செய்யும்போதும் அதைத் தண்டும் கோக்கத்தை 

பிரிசுத்தப்படுத்தக்கொண்டேமானால் பரபமும் கரும: 

பக்தமும் கம்மைச் சேரா. இப்படிப் பரிசுத்த கோக்கத்தை 

கொள்ளச் செய்வது ஞானம். 

யதைதா£ம்ஸி ஸமித்தோக்திர் 

பஸ்மஸாத் GCS ITQS | 

ஜ்ஞாநாக்நி: ஸர்வகர்மாணி 

௮ஸ்மஸாத் குருதே ததா ॥ 

சன்கு கொளுத்துண்ட ௮க்கிணி விறகுகளைச் சாம்ப 

ராக்கி விடுதல் போல, ஞானத்தயான.து எல்லாக் கருமவ் 

களையும் ௬ட்டுச் சாம்பலாக்கஇவிடும், அதாவது விடுதலைக் 

குத் தடையாகாது. (4-387): 

தஹி ஜ்ஞாதேத ஸத்ருசம் 
பவித்ர மிஹ வித்யதே { 
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கர்மயோகமே வேள்வியும் 

ததீஸ்வயம் யோகஸம்ஸித்த? 

காலேநஆத்மநி விந்ததி ॥ 

ஞான த்தைப்போல் பவித்திரமாக்கும் பொருள் இவ் 

வுலகத்தில் வேறெது-மில்லை, போகத்தில் ஈல்ல பழக்க 
மடைந்தவன் தக்க பருவத்தில் இக்த ஞானத்தைச் தானா 

கவே கிடைக்கப் பெறுவான். (4-38) 

யோகஸநயஸ்த காரமாணம் 
a பதன் 

ஜ்ஞாந ஸஞ்சித்நஸம்சயம் ? | 
= ao 

ஆத்மவந்தம் ந கர்மாணி 

திபத்தத்தி தநஞ்ஜய ॥ 
௨௦ — இ 

யோகமுறையை உணர்க்து, தான் செய்யும் கருமங் 

களில் பற்று என்பதை வெட்டித் சள்ளி, தன்னைத் தான் 

ஆட்கொண்டோனைக் கருமங்கள் கட்டுப்படுக்த மாட்டா, 

் _ (4-41) 

த்ஸ்மாத் அஜ்ஞர் நஸம்பூதம் 

ஹ்ருத்ஸ்தம் ஜ்ஞாதாஸிநா ஆத்மத : | 
சித்வலாஏ நம் ஸம்சயம் யோகம் 

ஆதிஷ்டோத்இஷ்ட் பாரத | 

ஆகையால், அஞ்ஞான த்தரல் தோன்றி இதயத்தில் 

நிலைகொண்டிருக்ஞகும் ஐயத்தை ஞானவாளால் வெட்டித் 
தள்ளி, யோகம் என்ற நிலையில் நின்று, உன் கருமங்களைச் 

செய்ய ஆயத்தமாகுவாயாக,. (4-42) 
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௧௫ 
கர்மயோகமே துறவும் 

ஒருவன் ச௬யக௩ல கோக்கமும் ஆசைப்பற்றும் நீக்கிக் 
கொண்டு உலகம் முழுதும் ஒன்றே என்னும் ஞான த்தை 

அடைக்துவிட்ட பின் சகல லெளகிக கருமங்கள் செய்து 

கொண்டே யிருப்பினும் ௮வன் சர்கியாசியே யாவான். 
கருமத்தைப்பற்திய ஞானத்தை கரம் ௮டைந்தபின் 

சசங்கிய மார்க்கத்திற்கும் யோக மார்க்கத்திற்கும் sur 
ஸத்திற்கும் கர்மயேோசகத்திற்கு முள்ள வேற்றுமை ஒழிக்.து 
விடுகிறது, ஞானமும் கச்மமும் சேச்க்தால் கர்மயோகம். 

ஸாங்கியயோகெள ப்ருதக்பாலை : 

ப்ரவதத்தி , த பண்டிதா : | 
ஏக மப்யாஸ் இத: ஸம்யக் 

உபயோர் வித்ததே பலம் | 

ஸரக்கயத்தையும் யோகத்தையும் வெவ்வேறென்று 

சொல்லுவோச் பாலர்கள். பண்டிதர்கள் அ௮க்கனம் 

கூழுச். இவற்றில் யாதேனு மொன்தில் ஈன்கு கிலை பெற் 
மோன் இரண்டின் பயனையும் எய்.துகருன். (5-4) 

அதாச்சித: : கர்மபலம் 

கார்யம் கர்ம கரோதி a: | 
ண 

ஸஸத்யாஸி ௪ யோ 

த திரக்தி: த சஅக்சிய li 

செய்கையில் தனக்கென்று பலனை எதிர்பாராமல், 
செய்யவேண்டியதைச் செய்வோனே துறவி; யோ௫யும் 
அவனே. தீ வளர்க்காதவனும் கிரியைகளை விட்டவனுமே 
-சர்கியாகசி என் நு எண்ணுவது தவறு. (6-1) 
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வம் ஸத்யாஸ இஇிப் ராஹு: 

யோகம் தம் வித்இஃபாண்டவ : | 
தஹி௮ an puree g ஸ்கல் ச 

யோ பவத கச்சத ட 

எதனை சக்யாஸம் என்கிருர்களே, அதுவே யோக 

மும் என்று தெரிச்.துகொள். இதை அடைய இசைச் செய் 

வேன், அதை அடைய அதைச் செய்வேன் என்ற எண்ணவ் 

களைத் துறக்காத எவனும் யோடியாக மாட்டான். (6-2) 

யோகயுக்தோ விசுத்தாத்மா 

விஜிதாத்மா ஜிதேத்த்ரிய : | 

avi ants SF SP பூதாத்மா 

குர்வத்தபி தலிப்யதே ॥ 

யோக மார்க்கத்தை அனுசரித்தல் ஆதம சத்தி 

யடைக்து தன்னைத்தான் வென்று ஜிதேக்திரியன் .ஐ௫ 

எல்லா உயிர்களும் தானே யானவன்; சொழில்கள் செய்து 

கொண்டிருப்பினும் அவை அவளைத் ண்டுவஇல்லை. (5-7) 

காவேத மதஸா புத்த்யா 

கேவலை: இத்தரியை:அபி : | 

வோ: கர்ம குர்வத்தி 

ஸங்கம் Jus gor sw சுத்தயே ॥ 

கருமங்களின் பலன்களைக் கருதி உண்டாகும் up 

அறைக் களைச்துவிட்டு யோகிகள் .ஐதம சத்தியின் பொருட் 

டாக உடம்பசலும், மனதாலும், புத்தியாலும், கேவலம் 

இச் திரியக்களாலுங்கூடத் தொழில் செய்வார்கள். (65-77) 
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துறவு மார்க்கத்தை யனுசரிக்க எத்தனப்படுவதைக் 

காட்டிலும், பற்றில்லாமல் கருமங்க ளைச் செய்வதே 

மேலான வழி யென்று இதையில் பலவிடங்களில் பலவா 

ரக வற்புறுத்திச் சொல்லப்படுகிறது. கடைசி அத்தியா 

யத்திற்குப் பெயர் * sure Cure” மென்று சொல்லி 

யிருப்பினும், அந்த அத்தியாய ம் ஆசம்பிச்கையிலேயே 

இச்த உபதேசத்தை ஊர்ஜிதப்படுத்திப் பகவான் சொல்லு: 

இருன். 
காம்யாதநாம் கர்மணாம் த்யாஸம் 

ஸத்யாஸம் கவயோச விது: | 

ஸர்வ கர்மபலத்யாகம் 

்ராஹாஸ் த்யாகம் விசக்ஷ்ணா: ॥ 

துறவு என்பது பலன்களை விரும்பிச் செய்யப்படும் 

கருமங்களைத் துறப்பது என்று அறிஞர்கள் அறிவார்கள். 

அவ்வாறே தியாகம் என்பது செயல்களின் பலன்களை 

முற்றிலும் தியாஜிப்பது அதாவது தள்ளுவது என்றும் 

அவர்கள் கூறுவர். (13-2). 

நியதஸ்ய து ஸந்யாஸ: 

கர்மணோ?: தோபபத்யதே: | 

மோஹாத்தஸ்ய பரிதீயாகஸ் 

தாமஸ? பரிகீர்த்தித: ॥ 

செய்ய வேண்டிய கருமத்தைத் துறத்தல் தகாது. மதி 

மயக்கத்தால் அதனை விட்டுவிடுதல் தமோ குணத்தால் 

நேர்வது என்பதை யாவரும் அறிய வேண்டும். (18-77 
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காச்யமித்யேவ யத் கர்ம 

நியதம் க்ரியதே அர்ஜு5த : | 
ஸங்கம் தீயக்த்வா பலம் சைவ 

ஸு$தீயாக: ஸாத்விகோ மத: || 

கியமிக்கப்பட்ட கருமத்தை, இது செய்தற்குரியது 

சன்று செய்து, ௮தன் பலனைப்பற்றிய எண்ணத்தையும் 

சுயநலத்தையும் ஒருவன் விட்டுவிடுவானாயின், ௮. 

இயாகமே சாத்விக மெனப்படும். (18-9) 

நஹி தேஹப்ருதா சக்யம் 

த்யக்தும் கர்மாண்ய சேஷத: | 

யஸ்து கர்மபலத்யா& 

ஸ:த்யா€இதிஅபி தயதே ॥ 

உடம்பெடுத்த வாழ்க்கையில் தெெய்கைகளை முழு 

துமே விட்டுவிட முடியாது. செய்கைகளின் பயனைத் 

துறக்தவனே தயா யெனப் படுவான். அதுவே சாத் 

தியமானது. (18-11} 

லோககாதனுடைய இஷ்டத்திற்கு எல்லாவற்றை 

அம் விட்டுவிட்டு, அவன் அருளையே கம்பி சகலத்தையும் 
அவனுக்கு அர்ப்பணமாகச் செய்ய வேண்டு மென்று அடி. 
யில் கண்ட முக்கியமான சுலோகங்களில் சொல்லப்படு 

இறதும் இந்த தத்துவமே. பற்றற்ற செயலே ஈசனுக்கு 
அர்பணமாகும். 

ஸச்வகர்மாணி அபி ஸதா 

குர்வாணோ மத்வ்யாபாச்ரய: | 
a ௮௯ a 
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மத்ப்ரஸாதா தவாப்நோதி 

சாச்வதம் பத மவ்யயம் || 
a a ணை -n 

என்னையே சார்பாகக் கொண்டோன் எல்லாத் 

தொழில்களையும் எப்போதும் செய்துகொண்டிருந்தாலும், 

எனதருளால் அழிவற்ற நித்ய பதவியை எய்்.துகிழுன். 
(18-56) 

சேதஸா ஸர்வகாமாணி 

மயி ஸ்த்யஸ்ய ம தபர : | 

புத்தியோகமு பாச்ரிதய 
௬௫௦ o - nA வெ 

மச்சித்த : ஸததம் பவ | 
---- -- ௦ 

செய்யும் செயல்களை யெல்லாம் ஈசனாகிய எனக்கு 

என்று மனஇல் இர்மானித்து, அர்ப்பணம் செய்துவிட்டு,. 

என்னிடத்தே ஈடுபட்டு, புத்தி யோகத்தை ஆச்ரயித்து 

எப்போதும் என்னைச் சித்தத்தில் கொண்டிருப்பாயாக. 
(18-57) 
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௧௭ 

அமைதியற்ற துறவு 

மனம் ௮மைதியடைய அடிக்கடி. தியானம் செய்ய 

வேண்டியத அவசியம், தியானம் என்னால் ஆத்மா, உல 

கம், கடவுள் இவைகளின் சொருபத்தை ஆழ்க்து ௪க்திப் 

பது, தியானத்தினால் மனதில் கிளம்பும் உத்வேகங்கள் 
அடக்கும். ஆனால், தியானம் மட்டும் ௮மைதியைத் 
SITS. அதனுடன் தனக்கு ஏற்பட்ட கடமைகளைச் 

செய்வதும் செய்யும் கருமங்களில் ௬யகலப் பற்று 

களின்றி யிருப்பதும் மன அமைதிக்கு இன்தியமையாத 
வழியசகும். 

பக்குவப்படாத மனதுடன் துறவியாய்ப் போகப் 

பார்ப்பதில் பயனில்லை. அதனால் மன அமைதி உண்டாக 

மாட்டாது. துறவியின் பெருமையும் முக்கிய அம்சமும் 
ஆசைகளை நீப்பதே. ஆசைகளை நீக்கிக் கருமம் செய்தால் 

கருமம் செய்பவனும் துறவியாவான். ஞானத்துடன் 
கருமங்களைச் செய்யும் கர்ம யோூயும் சக்கியாஸியே 
யாவான் என்பது பகவதீதையின் உபதேசம். 

யகவானுவாச 
oa 

லோகே ஸ்மித் தீவிவிதா திஷ்டா 
புராப்ரோக்தா = நக | ” 

ஜ்ஞாதலோகே த மாங்கய நாம் 

கர்மயோகேத Gur @ pris | 

பகவான் சொன்னதாவது: இவ் வலகத்தில் இரண்டு: 
வித கிஷ்டை முன்னர் என்னால் கூறப்பட்டது, ஸரங்கியர் 
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கள் சொல்லும் ஞான யோச முறையும், மயேோரூகள் 

சொல்லும் கர்மயோக முறையும். (3-3) 

என்னால் முன்னர் கூறப்பட்டது என்று சொன்ன 

தின் பொருள், பகவரனுடைய முன் அவதாரங்களில் உப 

தேூக்கப்பட்டது என்பது. இதை பகவானால் நேரில் உப 

தே௫ுக்கப்பட்டதாகப் பாரதத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற 

படியால் * கான் ! என்பதெல்லாம் கடவுள் தத்துவம், 

, நிகர்மணாம் அதாரம்பாத 

. நைஞஷ்கர்ம்யம் புருஷதுதே | 
BEF ஸ்த்யஸநாத் ஏவ - 

| oS Bid ஸமதிகச்சதி | 

தொழில்களை மேற்கொள்ளாம விருப்பதனாலேயே -: 
மணிதன் செயலற்ற நிலை யடைவதில்லை. துறவு பூணுவதி 
லேயே மனிதன் ஈடேற்றம் அடைக்கவ. மாட்டான். 

(3-4) 

நஹி கச்சித் க்ஷ்ணமபி 

ஜாது Doge gus கர்மக்ருத் ] 

கார்யதே ஹ்யவச: கர்ம ஸர்வ: 

ப்ரக்ருஇிஜைர் குளை: | 

ஒரு கணப்பொழுதேனும் செய்கையின் றி எவனாலும் 
இருக்க முடியாது. இயற்கையில் விளையும் வேதங்களே 

உயிர்களைத் தூண்டி, தம்வசமின்றி தொழில் புரிவிக் 

இன்றன. (3-5) 
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கர்மேந்தரியாணி ஸம்யம் யய 

ஆஸ்தே மநஸாஸ்மர்த் | 

- இத்தீசியார்த்தாத் விமூடாத்மா 
ஐ க SS 3 

மித்யாசார ஸஉச்யதே ॥ 

ஒருவன் தன் கர்மேக்திரியவ்களை ௮டக்கிக்கொண்டு, 

இக்திரிய விஷயங்களை மனதால் ஸ்மரித்துக்கொண்டி.ருச் 

தானாகில் அவன் மூடன் ஆவான். அவனுடைய ஒழுக்கம் 

.பொய்யொழுக்கம் என்று சொல்லப்படும். (8-6) 

யஸ்த் விந்தீரியாணி மநஸா 

திலமரைதவன்தி ர்ஜுத | 

கர்மேத்த்ரியை: கரிடிரிவாக் 

கசக்கு? ow விசிஷ்யதே | 

எவன் இத்திரியங்களை மனதால் கட்டுப்படுத்திக் 

கொண்டு பற்றுகளை ஒழித்து கர்மேச்திரியங்களை கர்ம 
யோக முறையில் செலுத்திவாழ்க்கையை நடத்துகருனோ, 

அவனே இறக்தவன். (8-7) 

Suge குரு கர்ம த்வம் 

கர்ம ஜ்யாயோ ஹ்யகர்மண: | 

சரீரயாதரா'பிச தே - 

நப்ரஸி தீயே அகர்மண : || 

விதிக்கப்பட்ட தொழிலைச் செய், அதுவே தொழி 
லின்மையைக் காட்டிலும் இறர்தது, தொழிலின்றிச் 
சரீர யாத்திரையுங்கூட உனக்கு இயலாமல் போய்விடும். 

(3-8) 
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யஜ்ஞார்த்தாத் க கர்ம Sey bu ST 

லோகோ! யம் கரமைத்தத? ரி 

ததர்த்தம் கர்ம கெளந்தேய 

முக்த ஸங்க: ஸமாசர | 

வேள்வியாக செய்யப்படும் கரரியம் தளையாகரது. 

அவ்வாறு செய்யப்படாத கருமங்களே மக்களுக்குத் 

தளையாகும். ஆதலால் பற்றைக் களைந்து தொழில் செய்து 
சொண்டி ருப்பாயாக, (5-9): 

கர்மண்யேவாதி காரஸ்தே 
= ள் 

மாபலேஷ தாச) ந | 

மாகர்ம பலஹேதுர் piers 

ஸங்கோ? ஸ்த்வ சர்மி [| 

தொழில் செய்யவேதரன் உனக்கு அதிகாரம். அதன் 
பயன்களில் எப்போதுமே உனக்கு அதிகாரமில்லை, செய் 
வதன் பயக் கருதாதே. தொழில் செய்யாமலிருப் 
பதில் விருப்பங் கொள்ளாதே. (2-47) 

Gennes? குரு கர்மாணி 
௮ ர. = 

ஸங்க தயக்தீவா த.தஞ்ஜய | 
ரூ. வெவ் 

wt souls paar: ஸமோழூத்வா 
ao o- 

ஸமத்வம் யோக 2 உச்யதே || 

யோகமுறையில் கின்று, பற்றை நீக், தொழில்களைச் 
செய். எண்ணம் கிறைவேநியதும் நிறைவேருததும் 
ஒன்றெனக் கருது, இந்த சமகிலையே யோக மெனப்படும். 

(2-48) 
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அமைதியற்ற துறவு 

மனதில் வைராக்யெ புத்தி புகுக்கவடன், உலக வாழ்கீ 

கையை முற்றும் துறப்பதே கலம்: என்த மனோபாவம் 

உண்டாகிறது, வேதாக்தத்தில் பழைய உபதேசம்களின் 

போக்கும் அ௮னேகமாய் இப்படியே, ஆனால் இதையில் 
பக்குவமற்ற துறவைக் கண்டித்து வேறு வழிகாட்டப் 

பட்டிருக்கிறது. 

பூர்வ கர்ம பலஞகைச் சில பிறவிக் குணங்களுடன் 

பிறக்கிறோம். அக்குணங்களை பலாத்காரமாக அடக்கு 

வதில் பயனில்லை. மனம் பக்குவப்படாதிருக்கும்போது 

குணங்களுக்கு வெளியே செல்ல வழிவிடாமல் அடக்கு 

முறை ஆரம்பித்தால், அவை உன்ளே சூடைந்து வேலை 
செய்துகொண்டே போகும். காமக்குரோதாதி வேகப் 
கள் மனதைக் கலக்கிக்கொண்டே. யிருக்கும். வெளியில் 

ச௯த்தமும் உள்ளே அகத்தமும் கொண்டிருப்பதில் ஒரு 

பயனுமில்லை, புறத்சாரை மோசம் செய்வதோடு தன்னை 

யம் மோசம் செய்துகொள்வதாகும். ௬யகல மின்றிக் 

கடமைகளைச் செய்து பற்றுகளை நீக்கிக்கொண்டு 

வாழ்க்கை நடத்தும் முறையே, ஜன்மாக்தர கர்ம விதியஈ 

அண்டாமபிருக்கும் ௬பசவ கூணன்களினின்று ஜீவனை 

விடுவித்துக்கொள்ளும் முறை யாகும், 

ப்ரக்ரு த: கரியமாணா நி குணை: 

கார்மாணி ஸர்வச: | " 
a 

அஹக்கார விமூடாத்மா 

கர்தா'ஹமிதி மத்யதே || 

எவ்வகையிலும் பிறப்போடு வந்த குணங்களால் 

அண்டப்பட்டே செய்சைகள் செய்யப்படுகின்றன. 
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கண்ணன் காட்டிய வழி 

அஹக்கார உணர்ச்சியின் மயக்கத்தால், தான் தீர்மாணித் 
அச் செய்வதாக ஒருவன் கினை த்துக்கொள்ளுகிறுன். (3-27) 

தத்வ வித் து மஹாபாஹோ 

குணகர்ம விபாகயோ? | 
சூ = ஓஒ a] 

குணா குணோஷு- வர்தந்தே இதி 

மத்வா த ஸஜ்ஜதே ॥ 

குணம் கருமம் இவைகளின் பாகுபாடுகளை யறிச் 
Carer குணங்கள் குணங்களுக்குரிய காரியங்களில் பிர 
வர்த்திக்கன்றன வென்று கருதி கலக்கமற்திருப்பான். 

(3-28) 
ஸத்ருசம் சேஷ்ட தேஸ்வஸ்யா:. 

ப்ரக்ருதே: ஜ்ஞா தவா தயி | 

ப்ரக்ருதிம் யாந்தி பூதாதி 

திக்ரஹ: இம் கரசிஷ்யஇ ॥ 

ஞானவானுக்கூடத் தன் சுபாவத்தின்படியே கடக் 
கருன். உயிர்கள் அனைத்தும் தத்தம் சுபாவத்தைத் 
தொடர்ச்து செல்லுகின்றன. அசபரவத்தை பலாத்கார 
சக அடக்கப் பார்ப்பதில் பயனில்லை, (5-83) 
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Hor 

கர்மயோகமும் வாழ்க்கை நலமும் 

ரோக ஸங்கரஹத்திற்காக நரம் உலக காரியங்களை 

செய்தே தரவேண்டும் என்று பகவான் கீதையில் 
வற்புறுத்துகிறார். ஆத்மாவின் இலக்கணக்களைப்பற்றி 

விளக்கிய உண்மைகள் எவ்வாருயினும் உலக வாழ்க் 

கைக்கு இன்நியமையரத கருமத்தை விடக்கூடா தென் 

இருர். மற்ற ஆட்சேபனை சமாதானங்கள் ஒருபுறமிருக்க 
உலக வாழ்க்கை கடைபெற வேண்டிய அவதியத்தை 

உணர்ந்து நாம் சருமத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்கிறார். 

* வேதாந்தம் அறியாதவர்கள் உலக வாழ்க்கையைக் 

காப்பாற்றுவார்கள். கான் ௮தில் கலந்துகொள்ள வேண் 

டிய தில்லை. நீ வரழ்க்கையை நீத்தால் மற்றவர்களும் அதே 
துர்மத்தைத்தான் அனுசரிப்பார்கள். 8 எதை ஈலமென்று 

கருதுதிருயோ அதுவே மற்றவர்களுக்கும் பிரமரணமா 

கும், நீ மட்டில் துறவியாகி, மற்றவர்சன் உலகத்தை 

நடத்துவார்க ளென்று எதர்பார்க்கக் கூடாது,” எண் 

இருர். ஆகையால் லோக ஈன்மைக்காக ஞானவானும் 
கர்மங்களைச் செய்ய வேண்டும் என்பது இத்தாந்தம். கீதை 

யானது உலக வாழ்க்கையை நன்றாகக் கவஸஷித்துச் செப் 
யப்பட்ட தருமோபதேசம். மாபெரும் ஞானிகளான 

ஜனகன் முதலானோரே கருமம் செய்யும் முறையை அனுஸ் 

டித்தார்க ளென்றால் உனக்கு வேறு வழியுண்டேச 2? 

என்கிருர் பகவான். 
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கண்ணன் காட்டிய வழி 

கர்மனோவ ஹி ஸம்ஸிதீதஇம் 
௨௦ 

ஆஸ்த்திதா: ஜ.நகாதய:? | 

லோக ஸங்காஹம் ஏவாபி 
ரு 

ஸம்பச்யந் கர்த்து மர்ஹஸி || 

உலக வாழ்க்கை cases aH Guy நீ தொழில் புரி 

தல் தகும். ஜனகன் முதலியோர் கருமஞ்செய்தே ௪. 

பெற்றுர்கள். (8-20) 

usu தாசரஇ ச்ரேஷ்ட? 

தத்ததேவேதரோ ஐத: | 

ஸ யதீ ப்ரமாணம் குருதே 

லோகஸ்த தநுவாததே ॥ 

எதனை உயர்ந்தோன் செய்கிறானோ, அதையே மற்ற 
மாணிதர் பின்பற்றுகிறார்கள். அவண் எதைப் பிரமாண 

மாக்குகிறுனோ, அதையே உலகத்தாரும் அனுசரிப்பார் 
அன். (3-21 ) 

ஸக்தா: கராமண்ய வித்வாம்ஸோ 

யதா குர்வத்தி பாரதா | 
= = - ஓ oi 

குர்யாத் வித்வாம்ஸ்ததா” ஸக்த 

சிரஷுர் லோக ஸவ்க்ரஹம் |I 

வேதாந்த ஞானம் அடையாதார் பயணிலே பற்று 

வைத்து எவ்வாறு ஊக்கத்துடன் தொழில் செய்கிரார் 

களோ, அவ்வாறே ௮றிவடைக்தவன் பற்றை நீக்கு உல௪ 
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கர்மயோகமும் வாழ்கை நலமும் 

வரழ்க்கை கலத்தை மட்டும் Bip தொழில் செய்ய 

வேண்டும். ம் (3-25) 

த புத்திபேதம் ஜநயேத் 
ane oO 

அஜ்ஞா நாம் காமஸங்கி தாம் | 
ன a 

ஜோஷயேத் ஸர்வ கர்மாணி 

வித்வாந் யுக்தஸ்: ஸமாசரத் | 

ப.ற்றுதல்கொண்டு தொழில் செய்யும் பரமரர்களுக்கு 
அறிவடைந்தவன் தன்னுடைய செயலால் புத்தி பேதம் 
விளைவிக்கக் கூடாது, தாம யோச மார்ச்கத்தில்கான் 
நின்று தொழில்களைச் சரியாகச் செய்து மற்றவர்களும் 
மகிழ்ச்சியுடன் எல்லாக் தொழில் செய்யுமாறு நடக்து 

கொள்ள வேண்டும். (3-26) 

Bree st இண ப்பாக 

ஸஜ்ஜ ந்தே குணகர்மஸு | 

தாதக்ருத்ஸ் தவீதோ மத்தர்க்ருத்ஸ 
-o- 3 இவத 

வித் நவி  சாலயேத் li 

இயற்கை குணத்தால் மயங்கி ௮சத குணத்துக்குச் 

தக்கவாறு கர்மங்களில் பற்றுதல் அடைஅன்ரூர்கள். 

சிற்றறிவுடன் எதேனும் ஒரு கோக்கத்தைக் கொண்டு 
சமூக வாழ்க்கைக்கு உதவிபுரியும் பரமரர்களின் புத்தியை 
முழுதுணர்ச்த. ஞானி தன் செயலால் குழப்பம் செய்யக் 

கூடாது, (8-29)



FH 

மனதைக் காத்தல் 

இவ்வாறு இதையில் செய்யப்பட்ட உபதேசமானதுஉலக 

வாழ்வைத் துறக்க மனமில்லாதவர்களுக்காக ஒரு 

வித சமாதானமாகவோ, ஆறு தலாகவோ சொல்லப்பட்ட 

யுக்திவாத மல்ல. உண்மையில் எல்லா ஆண் பெண்பால 

ரும் தம் வாழ்வை இக்த முறையில் கடத்தி, எந்தக் கருமத் 

தையும் ௬யநல நினைவே யில்லாமல் ஜனசமூக ஈன்மைக் 

காகவே சமபுத்தியடன் செய்வதைப் பழகிக்கொள்வதற் 

காகச் இதையிலுள்ள உபதேசம் ஏற்பட்டது. பழகப் 

பழக எதுவும் ௬பாவமாூ விடுகிறது, பற்றற்றுக் கருமம் 

செய்வதும் இப்படியே அப்பியாசத்தால் ௬பரவமாகும். 

இது மட்டு மல்ல. செய்யும் கருமத்தை நன்கு முடி.ப்பத.ற் 

கும் இதுவே முறையாகும். ஆசையும் பற்றும் காரிய 

சாதனங்களல்ல. மனதில் கவலையையும் பயத்தையும் உண் 

- டாக்குசின்றன. ஜயாபஜயக் கவலையினால் புத்தி சாதுர் 

யம் குறைகிறது. ஆகையால் பற்.றற்றுச் சயகலம் நீக்கக் 

“கருமம் செய்வதே கருமங்களை ஈன்கு முடிக்கும் வழி. 

தண்ணீரில் நீந்தும் வாத்து தண்ணீரைவிட்டு வெளி வந்த 

தும் தன் இறஇலிருந்து தண்ணீரை எளிதில் உதறி விடுவ.து 

போல், கருமம் செய்யும்போது கண் ணுவ் கருத்தும் 

வைத்து, காரியம் இர்ச்தபின் பற்றோ ஜஐயரபஜயக் 

கவலையோ இல்லாமல் செய்துக்கொள்ள வேண்டும். 

உலக வாழ்வில் கலந்து கொள்ளும்போது இவனைவிட, 

கவனமும், சுறுசுறுப்பும், சாமர்த்தியமும் இருக்க முடி. 
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யாது என்று பார்ப்பவர்கள் கினைக்குமாறு சுத்தமாகவும் 

௬றுசகறுப்பாகவும் வேலைகளைச் செய்ய வேண்டும். விட்ட 

பின் அதன் பலன்களைப்பற்றிக் கவலை மேய இருக்கக் 
கூடாது. இந்த நிலையை அடையப் பழக்கம் வேண்டும். 

முக்கியமாக மனோவேகங்களை அடக்கும் முறையை ௮ப் 
பயக்க வேண்டும். 

மனச் சார்இிக்குச் சத்ருப்படை, காமக் கூரோத 

லோபங்கள். கர்மயோகத்துக்கு வேண்டிய மனத் ஆய் 

மையும் பற்றற்ற கிலையும் அடைய விரும்பினால், இந்தச் 
சதருக்களுக்கு இடம் தராமல் எப்போதும் ஜாக்கிரதை 

யாக மனதைக் காக்க வேண்டும். மனதைச் சரியாகக் 

காத்தோமானால் மற்றவை யனைத்தும் எளிதாகும். சன்மை, 

இமை இரண்டுக்குமே மனதில் புரம் எண்ணங்களே 

மூலம், மனதை அடக்ியொளாமல் விட்டுவிட்டோமே 

யானால், பிறகு நிச்சயமாய் ஏமாக்து போவோம். ஆசை 

யெண்ணக்களைக் கோட்டைக்குள் புகவிட்டால், அவை 

பிறகு கம்மை ஆட்கொண்டுவிடும். இக்இரியகங்களில் இடம் 

பண்ணிக்கொண்டு, மனதைக் கவர்ந்து, புத்தியைக் 

கெடுத்து, ஆத்மாவைப் பள்ளத்தில் தள்ளிவிடும். கை 

யால் கோட்டை வாயிலை அதாவது மனத்தைப் பலமாக 

அடைக்க வேண்டும். கெட்ட யெண்ணங்களை இவை 

(வெறும் எண்ணங்கள் தாமே என்று அலட்சியம் செய்யா 
மல் மனதினின்று அப்புறப்படுத்தியே வைக்கவேண்டும், 

- அர்ஜுன உவாச | 

அதகேந ப்ரயுக்தோ'யம் 

 பசயம் சரதி பூருஷ: | 

அதிச்ச ந்தபி வார்ஷ்ணேய 

பலாதிவ நியோஜித: ॥ 
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கண்ணன் காட்டிய வழி 

அர்ச்சுனன் கேட்டிருன் :-- 
பாவம் செய்ய இச்சையில்லாதபேதும் மணிதனை 

வலியள் கொண்டு பாவத்தில் புகுத்துவது யரது 7 (3-36) 
Lp usar sur s 

காம ஏஷ க்ரோத ஏஷ 
- - ௦ 

ரசஜோகுண ஸமுத்பலை | 
a a 0 

மஹாசதோ மஹாபாப்மா 
ர - - 

வித்தியேதம் இஹ வைரிணம்? | 
a Cc 

ஸ்ரீ பகவான் சொல்லுஇருர் :_. 
மனிதனுடைய கேட்டுக்கு மூலம் ரஜேச குணம், 

அதுவே காமமும் சினமும் ஆகிறது, அதற்கு இரை 
போட்டு மாளாது. மிகவும் இல்கிழைப்பது. வாழ்விற் 
குச் சத்துரு ௮துவே என்தறிவாய், (8-37) 

தூமேதா வ்ரியதே வந்ஹிர்யதா 
6 2 = 

BSiCert wens «= | 
6 5 ட 

யதோல் பேதாவ்ருதோ 

கர்பஸ்ததா தேநேத மாவ்ருதம் | 
a 9 ட த] ன fo} வெ 

தீயைப் புகை சூழ்வது போலவும், கண்ணாடியைக் 
களிம்பு மூடுவது போலவும், கர்ப்பத்தைக் கர்ப்பப்பை 
மூடி கிற்பது போலவும் இது மனிசனுடைய அதிவைச் 
சூழ்க துகொள்ளுகறது. (8-38) 

ஆவ்ருதம் ஜ்ஞாநமேதேத 

ஜீஞா.நிதோ நித்ய வைசிணா | 
காரமரூபேண கெளத்தேய 

. துஷ்பூரேணா தலேத ௪ |



மனதைக் காத்தல் 

ஞானவானுக்கு ஓயாத பகையான இது ஆசை 

வடிவம் கெண்டு, ௮றிவைச் சூழ்ச்துகொண்டு, அதைக் 

கெடுக்கிறது. இதற்கு எவ்வளவு உணவ. போட்டாலும் 

திருப்தி உண்டாகாது, போடப்போட அஇகமாகம் பற்றி 

எரியும், தணியாது. (52-29) 

இந்தமியாணி மோ புத்தி 
ஐ ane 

ரஸ்யாஇ ஷ்டான முச்யதே | 
9. a - ௯ 

ஏதைர் விமோஹய த் யேஷ 

ஜ்நா மாவ்ருதிய தேஹிதம் || 

இக்திரியங்களும், மனமும், பூத்தியம் இதற்குத் 

தங்குமிடம் என்று அறிக்தோர் சொல்லுஇிருர்கள். 

அவற்றைக் கொண்டு ஞானத்தை மறைத்துவிட்டு இது 

ஜீவனை ஏமாரற்றுகற ல. (8.40) 

தஸ்மாத்வ மிந்தரியாண்யாதென 
_ _- a a 

o = ௦ 
க க. உ ௪ 

பாாபமாநம LI QM ஹமபய்கும் 

ஜ்ஞாந விஜ்ஞாந நாச தம் || 

ஆதலால் தொடக்கத்திலேயே இந்திரியங்களைக் 

கரத்து இக்தக் கொடிய சத்துருவைக் கொல்லுவாயரக. 

இல்லையேல் ௮து உன் பகுத்தறிவையும் ஞானத்தையும் 
அழித்துவிடும், (5-41) 

் தீரிவிதம் நரகஸ்யேதம் 
Pl oO = a 

தீவாரம் நாசந மாத்மந: | 

காம: கீரோதஸ்ததா லோபஸ்தஸ்மா 
- - ௦ -= ௦ - 

தேததீரயம் தியஜேத் fl 
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ஆத்ம சாசத்துக்குக் காரணமான காமம், குரோ 

தம், லேபம் ஆய இம் மூன்றும் கரகத்திற்கு வரயில்கள். 

ஆதலால், இம் மூன்றும் முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட வேண்டி. 
யவை. (16-21) 

ToOST MSS: Qaar GC au 

  தமேர் த்வாரை ஸ்த்ரிபிர் நர: 
மெ a ௦ ௦ 

ஆசரத்யாத்மத: சரேயஸ்த்தோ 

யாதி பராம் கதிம் | 

இந்த மூன்று இருள் வாயில்களினின்றும் விலகி 

நிற்பவன் தன் ஆத்மாவுக்கு கலக் தேடிக்கொள்கிறான். 
அதனால் பரகதி அடைகிழுன். (76-98) 

யததோ ஹ்யபி கெளத்தேய 

புருஷஸ்ய விபச்சித: | 

இத்த்ரியாணி ப்ரமாதீநி 

ஹரந்தி ப்ரமபம் மந: | 
௨ ௦ 

ஒருவன் அறிவுபடைத்துத் தவமுயற்சியும் செய்து 
கொண்டி ருக்தாலுங்கூட ஆபத்து கொண்டுவரும் இத்திரி 

யங்கள் மனதை வலிய பிடித்துக்கொண்டு சென்று . 

விடுகின்றன. .. (560) 

தாதி ஸர்வாணி ஸம்யம்ய 

யுக்த ஆஸி.த மத்பர: | 
வசேஹி யஸ்யேந்தரியாணி 

தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா Lis Dap 9. தா ॥ 
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அவற்றை BET GS 1 GB, யோகத்தில் கிலைகொண்டு, 
மனதை என்னிடம் செலுத்தினால், புல்ன்கள் வசப்படும். 
அவனைத்தான் சில்கொண்ட ஞானம் படைத்தவனாகச் 
கொள்ளலாம். (2-61) 

தியாயதோ விஷயாத்பூம்ஸ? 
௦ ன ல் 

ஸங்கஸ்தேஷ- பஜாயதே | 

ஸங்காதி ஸஞ்ஜாயதே காம: 

காமாத் க்ரோே தோ "மி ஜாயதே | 

மனிதன் விஷயங்களைக் கருதும்போது அவற்றில் 
ப.ற்றுதலுண்டாகறெ.து. பற்றுதலால் அடங்கா விருப்ப 
முண்டரகிறது, விருப்பச்தினின்று சனம் உண்டஈ 
Bog. : (2-62) 

க்ரோதகாத் பவதி ஸம்மோஹ: 

ஸம்மோஹா் cob GB) விப்ரமா: | 

ஸ்ம்ருதி ப்ரம்சாத் புத்திதாசோ. 
a a ano 

புத்திதாசாத் ப்ரணசயதி த fl 
. ano 

Horgsr@ wwiGElD 2 corr cA, WUE SET 8 or oy 
தவறுதல் உண்டாகும்,--௮தாவது அறிந்ததும் அனுபவ 
ஞானமும் மறச்துபோகும். மறப்பினால் புத்தி அழிந்து விடு 
கிறது; புத்தி அழிக்ததும் மனிதன் கா௪மடை இருன். (2-68) 

இந்தீரியாணாம் ஹி சரதம் 
யன்மதோ' நுவிதியதே | ட ee 

தீதஸ்ய ஹரதி ப்ரஜ்ஞாம் 
வாயுர் நாவமி வாம்பஸி |: pi 
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இச்திரியங்களை விஷயங்களில் செலுத்துகையில் ஒருவ 
னுடைய மனமும் இக்திரியங்களோடு செல்லும். அதன் 
பின் கடலில் கப்பலைப் புயல்காற்று தூக்இச் செல்லுவது 

போல் அவனுடைய மதி அடி.பட்டு அலையும். (2-67) 

முதலில் ஆசை மனமகஇழ்ச்சிகள் ௮மிருதம்போலிருச்து 

பின்பு விஷமேயாகஞும், இவற்கினணின்௮ு மனிசன் உண் 

மைச் ௬கம் பெறமாட்டான் ) துச்கமாகம்தான் மூடியும். 

புலன்களையும் மனதையும் அடக்குதல் முதலில் விஷம் 

போல் கசக்சூம், ஆனால் அம்மருக்தே பின்பு ஞானத்தால் 

உதிக்கும் ஈகானநக்் தலத் தரும், ஆகையரல் உண்மை 

இனபம் வேறு, பொய் இன்பம் வேரு, 

  

ற ம் 

தா தீம் EGO? sD 
௩ ௦ 

வு] மே பரகாரஷப 
ரச் 

[ச] - a 

அம்பாலாத் ரமதேத 2 

து:காத்தம் ௪ நிகச்௪இ || 

எதணிலே பயிலப் பயில ஓருவன் மனதில் மூழ்ச்சி 

உண்டரகிறதோ, எதனால் ஒருவளை எய்திய துக்கங்கள் 

தருவதைக் கரண்டின்ராஷனோ, (76-26) 

யத்ததக்ரே விஷமிவ பசிணாமமே 

அம்ருதோ பமம் | 

nf தத்ஸாகம் ரைதவிகம் ப்ரோக்த 

மாதம புத்தி ப்ஸாதஜம் | 
கை ௩௧௮௦ _- ng 

எது தொடக்கத்தில் விலஉத்தைப்போலிருந்தா லும், 

மூடி.வில் ௮மிர்த,த்தைப்பேோல் ஆகிறதோ, ௮க்த இன்பமே 
ரைத்வீகமும். ௮ந்த இன்பம் உள்ளத்தில் அமைதி 
புண்டாவதினால் உண்டாகும். (76-27) 
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Hissin or ip 

ஏந்த வேலை செய்யும்போதும் சனண்ணுடைய இச்இிரிய 

அனுபோக சுகங்களைக் கருதாமல் செய்யவேண்டி? 

வேலையைச் செய்யப் பழக்கிக்கொண்டால், அகன் பிறகு 

ஒருபடி. மேல் செல்லலாம். செய்ய வேண்டியதைச் செட் 

வதே தன் கடமையும்  அதிவ்னனு் ன்று அறித்து ௮ 

முவைப்ப் ற்றிக் உகவலைப்படாமல், அது எந்த விதமா 

ஷம் அதற்காக ம௫ழ்ச்சியோ ௮யாமேச அடைய 

வருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். — முயற்சியில் 

வெற்றி பெறினும் அபஜயமாயினு ஷம் மனங்கலவ்க 

கூடாது, சுகத்தையும் அக்கத்தையும் சமமாகப் பரவில்க 

வேண்டும். அதாவது, மஇழ்ச்சி தரும் ௪ம்பவள்கள் ஏற்பட் 

டாலும், மன அமைஇ இ இழக்காமல் இருக்குமாறு வழக்கப் 

படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். ௬௧ம் வருமுன் அதைப்பற்றி 

நினைத்து நினைத்து ஆசைப்பட்டு மனங்கலங்குவு வற்று 

போனபின் அதை மஅபயும் ior ba நினைத்துத் துக்கம் 

டுவதும் ௬கதுக்கத்தின் இடைவிடாதத் அவக்ததி 

தெரடர்ச்சி யாகும். சுகமும் அுக்கமும் ஒன்றின்றி 

மற்றொன்று இருக் கக முடியாது. ஒரு ௬கம் கேர்ச்கால் 

அது ஏதேனும் ஒரு சமயம் pea இரவேண்டும். 

அதன்பின் துக்கம் கிச்௪யம். துக்கம் என்கிற உணர்சி 

யனுபவம் இல்லரமல் ௬௧ உணர்ச்இயும் இருக்க முடியாது. 

இவை யிரண்டும் சேர்ர்தே ஒன்றன்பின் ஒன்முக வரும். 

துக்கமே இல்லாவிடின் ௬கமே அக்கமாகும், இரண்டும் 
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கண்ணன் காட்டிய வழி 

பொருள்களின் சேர்க்கையால் உண்டா, கூணமரத்இரம் 
இருக்்து மறையும் மனோபாவங்களே யொழிய வேறல்ல, 
இவை ஆத்மாவைச் தீண்டா. அதாவது அதை அழிக் 
கவேவோ மாற்றவோ அவைகளால் முடியா. வெளியி 
SHES AGL எர்தச் சுகமும் அக்கமும் .ஆதீமாவுக்கு 
பரக்யெத்தை உண்டாக்காது ; குறைக்கவும் முடியாது. 
தன் உள்ளத்தில் எண்ணும் எண்ணங்களும், தான் செய் 

யும் செயல்களுமே ஆதீமாவின் முன்னேழ்நத்திற்கும் 

பிற்போக்குக்கும் காரணம்) வேறு எதுவு மல்ல. ஆதீமர 
வைப்பற்றியே மனிதன் சவலை செலுத்த வேண்டும், 

அதைப் புறச் சுகங்களும் துக்கங்களும் தண்டா என்கிற 
பெரிய உண்மையை ஈன்றுக உணர்வதே சாச்இக்சூ. வழி, 

மாதீராஸ் பாசாஸ்து கெளந்தேய 

சீதோஷ்ண ஸுகது: கதா: | 

ஆகமாபாயிதோ? நித்யாஸ்தாம் 

ஸ்திதிஷஸ்வ பாரத | 

குளிரும் வெப்பமும், இன்பமும் துன்பமும், பூதப் 
பொருள்களின் அணுக்களுடைய தீண்டுதலினால் தோன் 
அம், மறையும்; கரலவரைக்குப் பின் மறைக்து போகும். 
அவற்றைப் பொறுத்துக்கொள். (2-14) 

யம்ஹி ந வ்யதயந்தயேதே 

புருஷம் புருஷர்ஷ.ப | 
ஸமது:க ஸாகம் தீரம் 

ao = = ௦ 

ஸோ'ம்ருததிலாய கல்பதே | 

எவன் இவற்றால் துயரம் அடையாமல் இன்பமும் 
துன்பமும் நிகசெனக்கொள்கிறுனோ அந்தத் இரன் 
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. அமிருததீவத்தை -அடைந்தவனகவே. Se aT வால் 

லாம், ் (2-15) 

ஸுக்து: ?கே ஸமே க்ருத்வா 

லாபசலாபெள ஜயாஜயெள | 
௦ 9 

ததோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ 
- ௩௦ 

நைைலவம் பாபம வாம்ஸ்யஸி | 

௬கமும் துக்கமும், பொருளை இழத்தலும் பெறுதலும், 

வெற்றியும் தோல்வியும், இவற்றை நிகரெனக்கொண்டு 
போருக்கு ஒருப்படு, இவ்வண்ணம் கருமம் புரிந்தால் 
உன்னைப் பாவம் தீண்டா..து. (2-88) 

யேஹி ஸம்ஸ்பர்சஜா 

போகா து:கயோதய ஏவ தே | 
௦ a a = _ 

ஆத்யந்தவந்த: கெளந்தேய 

க Camp ரமதே புத: il 

புற,ததண்டுதல்களினலை உண்டாகும் இன்பங்கள் 

அுக்கத்திற்குப் பிறப்பிடங்களாய் முடியும். அவ்வின்பவ் 

கள் எல்லாம் தொடக்கமும் இறுதியு முடையன. அறி 
வுடையோன் அவற்றில் களியுறுவதில்லை,. (5-99) 

FSC 51S mans wi ஸோடும் 
து. மக ௦ 

ப்ராக் சரீர விமோக்ஷ்ணாத் | 

காமக் ரோதோத் பவம் 
=- = o ஐ ௨௮ 

வேகம் ஸ ஆயுக்த: ஸ ஸுக நர: ॥ 

சரீரத்தினின்று விடுபடுவதற்கு முன் இவ்வுலகத்த 

லேயே காமக் குரோதங்களால் விளையம் வேகத்தை 
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கண்ணன் காட்டிய வதி 

எவன் பொறுக்கப் பாபில்கிறானே அ௮வனே யோ, அந்த 

மனிதனே உண்மையில் சுகத்தை யடைந்தவன். (5-23) 

ஆதம ஞானத்தின் பயனாக மனதில் சாந்தியடைர்தால் 

அதுவே பாமாகக்தம். பரமபதத்தில் அடையக் கூடிய 

சுகத்திற்கு. ஒறாவாறு. ௪மமாய்ச் சொல்லக்கூடியதும் 

இவ்வலகத்திலேயே அ௮அடையக்கூடியதும் இந்த சாந்தமே. 

யோ” த்த: ஸுகேச த்தரா ராமஸ்த தா 

ட ரவ ய: | ந்தர்ஜ்யோ ரதி 

ம aw யோகி ப்ரஷ் 
a 

Uys er தி 
a ௦ 

இிர்வாணம் 

கச FFB |] 
a = 

புறப்பொருளின் பயகை இல்லாமல் தனக்குள்ளே 

இன்பமுடையவளனுப், சனக்ஞூள்ளே களியுறுவோஞாய், 

தனக்குள்ளே ஒளி பெற்றவனுகய யோடி பிரம்மகிலை 

யடைந்து பிரம்ம நிர்வாணம் எய்.துஇருன். - (5-24) 

காமக்ரோத ofl ny & g BT Sip 

ய இதாம் வதசேத ஸாம் | 

அபிதோ பரஹ்ம நிர்வாணம் 
௦ 

வர்த SES விதிதாதமத தாம் | 

கசமமும் கூரோ தரும் தவிர்த்து, இத்தச்தைக் கட்டுப் 

படுத்திய ஆதீம ஞாணிகளுக்குப் பிரம்ம நிர்வாணம் ௮௬௫ 

லேயே உள்ள தாகும், _ (5-26) 

யதேந்தரிய மநாடித்திர் 

் ஞூதிகமடை பராயண: |. 

விகதேச்சா பயக்ரோதே தா மய: 
- ரக் ௦ = ஐ = 

OO BT முக்த ஏவ ஸ;: | 
ன wa 
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இயானம் 

இச்திரியங்களையும் மனதையும் புத்தியையும் கட்டுக் 

குள் ௮௨௧௫, மோக்ஷமே வாழ்க்கைமின் இலக்கு என்று 
கண்டுகெரண்டு, ஆசை, பயம், ரூரோதம் இவைகளை 

aps sac முனியே ஆவான் ; முக்கனே யாவான். 

(5-29 
எந்தக் காரியம் செய்தபோதிலும் அதைச் சுயநல 

ro எண்ணமில்லாமல் செய்வதில் ஈன்றாப்ப் பழட, அதுவே 

௬பாவமாகச் செய்துகொண்டுவிட்டால், பிறசூ. மனம் 

பக்குவப்படும். அதன்மேல் கருமங்கள் எப்படி. மூடிச் 

தாலும் சாக்தம் ஞூலையாமல் நிற்கச் எக்தியுண்டாகும். 

ஆசைப் பற்றுகளை விட்டாலொழிய இது முடியாது. 

உண்மைச் சுகம் அ௮ச்தராதமாவில் உண்டாவது தான். 

புலன்கள் வழியால் அடையும் சுகபோகங்கள் ஆம 

௬கத்தைத் தரரா என்பதை சகன்ரு உணர வேண்டும். 

ஆருரு Carita er Cam sib 
o 

கர்ம காரண முச்யதே | 

யோகாரூடஸ்ய Sanwa 

win சாரண முச்யதே || 
a =e ன 

யோக கிலையை அடைய விரும்பும் முணனிக்குக் ௧௬ 

ம்மே . சாதனமாகக் கூறப்படுகிறது. யோக நிலையை 

அடைந்தபின் அதனாலுண்டாகும் உள்ளச் சாந்தமே 

அவனுக்கு அடுத்தபடியான சாதனமாகிறது, (6-8) 

யதா ஹி தேந்த்ரியார் தேதஷ* 

. தீகர்மஸ்வ ுஷஜ்ஐதே | 
ஸர்வ எங்கல் ப ஸ்த்யாஸி 

யோகாரூட்ஸ்த தோச்யதே ॥| 
= ஓ ௮ ஐ வ — 
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கண்ணன் காட்டிய வழி 

இந்திரிய ஈகம் கொடுக்கும் விஷயங்களிலும் உலக 

விவகாரங்களிலும் பற்றுவைக்காமல், இதைச் செய்து 

முடிக்க வேண்டும் அதைச் செய்து முடிக்க வேண்டும் 

என்ற ஆசையும் எண்ணமும் இல்லாமல் இருக்தால்தான் 
ஒருவன் யோகநிலை படைச் தவனாவான். (6-4) 

2 EECT Sr Hw per SF wr pw 
ac a வக இ 

pr’ Snr sou wr Fours | 

ஆத்மைவ ஹ்யாதமதோ 

பத்துராதீமைவ ரிபுராதமத: |. 
6 ௦ a = me 

தன்னை உயர்த்திக்கொள்ளும் சாதனம் ஒருவனுக்குத் 

தன்னிடமே இருகிறது, அதைப் பயன் படுத்திக்கொள்க. 
உள்ளத்தைக் கெடுத்துக்கொண்டு தாழ்வு அடைய. 

வேண்டாம், ஒருவனுக்றாக் தானே ஈண்பன்; தானே 

சுத்துருவுமாவான். (6-5) 

15 Riot Gwe’? Bw Had Horous 
a 6 = ee = 

யேதா''தீமைவா தீமதாஜித: | 

அதாத்மதஸ்து சத்துருத்வே 
ares gr Sow சத்துருவத் ॥. 

தன் மனதீதை ஒருவன் வென்றால் தனக்குத்தானே 

சண்பனாகஇிருன். மனச்தை வெல்லாதவனுக்குக் தன் 

உள்ளமே பகையா அவனைக் கெடுக்கும். (6-6) _. 

ஜிதாத்மந: ப்ரசாந்தஸ்ய 
டக ர க்கும் 
பரமாத்மா ஸமாஹித: | 

SC groper ws aC Hap 
ஐ = =a = 

த்தர மாநாப மாநயோ?: | 
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தன்னைத்தான் வென்று ஆறுதல் அடைந்தவ 

னுடைய உயரிய ஆத்மா சதேோரஷ்ணங்களிலும், ௬௪ 

துக்கங்களிலும், மான அவமானங்களிலும் சமகிலைப்பட்டு 

விளங்கும். (6-7) 
௬கத்திலும் துக்கத்திலும் மனங்கலங்காத சமத்துவ 

நிலையை அடையத் தியானம் அவக௫ுியம். கச்மயோகம் 
பழகிய பின், அதாவது தனக்கேற்பட்ட கடமைகளைச் 

௬யஈலம் கருதாமல் செய்து, கருமங்களின் முடிவைப் 

பற்றிக் கவலையும் மனக் கலக்கமுமில்லாமல் இருக்கப் பழ 

தியபின்,- அவ்வப்போது தணிமையிடத்தில் தஙக, Ags 

மலன்களை நீக்கு, தியானத்தில் அமர்வதினால் மனதில் ஸ்திர 

முண்டாகும், இத்தகைய தியானச்தை அப்பிய௫ப் 

பதுதான் இழ்க்சகண்ட ௬லோகங்களில் **யோகம் :'” 

என்று சொல்லப்படுவது, 

யோ யுஞ்ஜித ஸததம் 
ஆத்மாநம் ரஹஸி ஸ்தித: | 

திராத பளிக்ரஹ: ll 

அடிக்கடி. ஜன ௪ஞ்சாரமில்லாத இடத்தில் தனியாக 

இருக்து உள்ளத்தையும் பொதிகளையும் அடக்கியாண்டு, 

பொருள்களை அடைய விரும்பாமலும் பொருள்களை 

சேமித்துவைத்துக்கொள்ளாமலும் அப்பியசித்து, சன்னைத் 

தான் அடக்கி யோககிலையை அடையவேண்டும். (6-10) 
௬செள் தேசே ப்ரதிஷ்டாப்ய 

ஸ்திசமாஸ நமாத்மத: | 
தாதியுச்சரிதம் நாதி நீசம் = 

சைலாஜி நகுசோத்தரம் | 
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௬தீதமான இடம் பார்த்து, அதிக உயரமில்லாமலும் 

அதிகத் தாழ்வில்லாமலும், ஓர். உறுதியான ஆசனம் 

சமைத்துகீகொண்டு, துணி, மான் தோல், தர்ப்பை இவற் 

றைப் போட்டு உட்கார வேண்டும். (6-11) 

குதிரை காக்ரம் மத? க்ருத்வா 

GAS ந்தேற் ந்த்சிய க்சிய: | 

a uals யாஸ்தே ந யுஞ்ஜ் யாதி 
ஐ 

யோகமாத்ம — | 
a அண. ana 

மனதை ஒருமுகமாக்கி உள்ள க்தையும் இக்இரியச் 

செயல்களையும் சன்கு கட்டுப்படுத்தி ஆசனத்திலமமர்கது 
மனத் தூப்மை யடையும்படி, யோகத்திலே பொருக்தக் 

கடவன். (6-12) 

ஸ்மம் காய சிரோகரீவம் 
- a oO 

தாரயத் நசலம் ஸ்திர: | 
௦ - ட்ட 

ஸஃ்ப்ரேக்ஷ்ய Brot) ar ey tb 

ச ஸ்வம் திசச்சா தவலோகயறத் [| 

உடம்பையும் தலையையும் கழுத்தையும் தேரரக 

அசையாமல் உட்கார்ந்து, மக்னா. நுணி:பில் திருஷ்டி. Qusev 

லாம் வைத்து, இங்குமங்ளும் பார்க்காம லிருச்கவேண்டும். 
(6-18) 

ப்சாத்தாத்மா விகதஸர் 

ப்ரஹ்மசாரி வ்ரதே ov Bw: | 

மந: ஸம்யம்ய மச்சித்தோ 

யுக்த ஆஸித gus: ll 
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ஆறுதல் எய்திய உள்ளத்துடன் அச்சம் என்பது 

இல்லாமல், பிரமசரிய விரத.த்இில் கில்கொண்டு, மனத்தை 
அடக்கு, என்மேல் இ,ஈ்கத்றைச் செலுத்தி அடைய வேண் 

டிய பரம்பொருளாக என்னையே தயானித்துக்கொண்டு 
உட்கார்க்திருப்பான். 

fi Bus துல து 0 Garr Ber ‘oH 

2 Oye a. BS மதச் ச் தத: | 

ந சாத ல்னப்தூ சலயை 
னி ஆஸ - a 

ear are gr நைவ சார்ஜா || 

மிகைபட. உண்போனுக்கு பயோகமில்லை ; முற்றிலும் 
உபவாசமிருப்பதிலைம் பயன் இல்ல், மிகசூதியாகு 

உறங்குவோனுக்கும் யோகம் முடியாது) அப்படியே 

அக்கம் விட்டதனாலும் பயனில்லை. (8-16) 

WS arenes ov) oa mF owe ts 

- யுத்த 0 சேஷ்டஸ்ப கர்மஸ- | 

புக்துஸ்வப் நாவ போதஸ்ய 

. போகோ பவதி துஃகஹா | 

ஒழுங்குக்கு உட்பட்ட உணவும், விளையாட்டும், ௧௫ 

மங்களைச் செய்வதில் ஒழுங்குக்கு உட்பட்ட முறையும், 

ஒழுங்குக்கு உட்பட்ட உறக்கமும் விழிப்புங் கொண்ட 

வனே துயரம் என்பதை யொழிக்கும் தியான யேரக 

கிலையை அடைவான். (6-17) 

ய தாதீபேர் திவாதஸ்தோ 

- தேங்கதே ோைபமா ஸ்மிருதா | 
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யோகிதோ யதூத்தஸ்ய 

யுஞ்ஜ்தோ யோகமாத்மத: || 

சித்தத்தைல் கட்டிப்பிடித்து ஆச்ம யோகத்தில் நிற் 
கும் யோடக்கு, காற்றில்லாக இட்த்தில் அசைவின் றி 
நிற்கும் விளக்கை, முன்னோர்கள் உவமையாகக் காட்டி, 
னார்கள். அதாவது புறவிஷயங்கள் இண்டாமல் மனத் 
தைக் கரத்தால் உள்ளம் அசையாமல் நிற்கும். (6-19) 

எத்த விஷயத்திலும் வரம்புமீறிப் போகக்கூடா தென் 
பதைக் கதை வற்புறுச்துகிறது. கோன்புகளிலும் அள 
வுக்கு மிஞ்சிப் போக வேண்டாம் என்று மேலே 
சொல்லி யிருப்பதை கவணிக்க, யேரக சித்திக்கு முக்கெ 
மான சாதனம் மனதைக் காப்பது, மனமானது ஓடித் 
இரியவே பார்க்கிறது. மனத்தில் உத்பவமரகும் நினைவுகளை 
அடக்ியொளாமல் போனால், அவை உள்ளத்தைக் கவர்ந்து 
கொண்டு ஓடிவிடும். “எப்போதும் இழுத்துப் பிடித்தே 
ருக்க வேண்டும், எவ்வளவு சிரமப்பட்டு அடக்கினாலும், 
மறந்து மறந்து மறுபடியும் நினைவுகள் ஓடித் திரியும், 
அதைக் கண்டு கலக்கமடையாமல் அவ்வப்போது 
மனத்தை ஸ்திரப்படுதக்திக்கொண்டு பரமாத்ம இர்தளையில் 
கிற்க வேண்டும். 

ஸங்கல்ப ப்ரபவாத் காமாந் 

ab fare were ஸர்வாத் அசேவித: | 

மநஸை வேந்த்ரிய தீராமம் ் 

விநியட்ய ஸ்மத்த்த: 

மனத்தில் கற்பித்துக்கொள்ளும் எண்ணங்களி 
னின்று எழும் விருப்பங்களை யெல்லாம் மிச்சமறத் 
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அறச்துவிட்டு, எல்லா விஷயங்களினின்றும் விலகுமாறு 

இச்திரியங்களை மனத்தால் கட்டப்படுத்தி, (6-24) 

சை: சதை gure gs 

புத்த்யா த்ருஇிக்ருஹிதயா | 
ஆ தீமஸம்ஸ்தம் மந: க்ருத்வா 

த இஞ்சிதமி சத்தவேத் 
ஸ்திர புத்தியுடன் மனதை ஆக்மாவில் சிறு,தி, வர 

வர அதிலேயே மூழ்ச்சி பெறப் பழக, வேறு எதிலும் 
மனத்சைச் செலுத்திக் கவலையுரு இருக்கக் கடவன். (6.95) 

யதோ யதோ திச்சரதி 

மநச் ௪ஞ்சல மஸ்திரம் | 

ததஸ்ததோ இியம்யைத்தாத் 
மந்யேவ வசம் நயேத் || 

மனம் ௪ஞ்சலமாய் ஸ்திரமின்றி உழலும்போ தெல் 
லாம், உடனுக்குடனே அதைக் கட்டுப்படுத்தி ஆத்மா 
வக்கு வசமாக்கிக்கொள்வான். (6-26) 

ப்ரசாந்த மதஸம் ஹயேதம் 

யோகிநம் ஸுக முத்தமம் | 

உபைதி சாத்த ரஜஸம் 

ப்ரஹ்ம பூதம் அகல்மஒம் | 

ரஜோ குணம் ஆதி, மனம் சக்தமாகி மாக நீங், 
பிரம்மகில் யடைச்த யோடக்கு மிகச் சறக்த ௬௧ம் 
இடைக்கிறது. (6-27) 
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மன அமைஇ யடைந்தவன் எவ்வரதிருப்பான் என் 
பதை அடியில் காணலாம் : 

அத்வேஷ்டா ஸர்வபூதா நாம் 

மைதீர: கருண ஏ வச | 

நிர்மமோ நிரஹங்கார: 

ஸமது:க ஸுக: க்ஷமி ॥ 

எவ்வுயிரையும் பகைத்தலின்றி ஈட்பும் கருணையும் 
உடையவனும், யான் என்பதும் எனது என்பதும் நீல்ஓ, 

௬க.த்தையும் துக்கத்தையும் நிகராகக் கொண்டு, (12-13) 

ஸந்துஷ்ட: ஸததம் யோ 

ast Gor SH Hera | 

மய்யாபிதம் அதோபுத்தியோர் 
n= aang 

மே பக்த: ஸ மே ப்ரிய: | 
oat ன் 

எப்போதும் மன மகழ்ச்சியுடையவனாய், உள்ளத்தை 

வசப்படுத்தியவனாய், திட கிச்சய முடையவஞனாம், என் 

னிடத்திலேயே மனத்தையும் அர்ப்பணம் செய்த யோகு 
என் பக்தன், எனக்கு இனியவன். (12-14) 

union 5 Cor 5368 mG 5 CorGar 

லோகாந்தநோத் விஜதே ௪ ய: | 

ஹார்ஷாமாஷ பயோத்வேகை: 
ஓ ஐ a 

முக்தோ ய: ஸ ௪ மே ப்ரிய? | 

எவன் ஜனங்களுக்கு வேதனை உண்டாக்கரமலும், 

ஜனங்களின் செயல்களால் வேதனை அடையாமலும் 
வாழ்கிறானே, எவன் களிப்பாலும், ௮ச்௪த்தாலும், சனத் 
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காலும் விள்யும் கொடஇப்புகளின்று விடுப்பட்டானோ, 
அவனே எனக்கு இணியவன், ais (12-15) 

Bf BG Lay 3 ௯ிர்த்க்ஷ 

உதாஸிதோ கதவ்யத்; | : 

ஸா்வாரம்ப BA suas ட 
ர 

யோர் மத்பக்த: ன் மே ப்ரிய? |] 
AG == ee 

எதனையும் வேண்டி எதிர்பார் ச்தலின் றி, அமவயோனாப், 
கடமைகளைச் செய்து இர்ப்பஇல் திறமுடையோனஞாப், 
பற்றுகளற்றவனய், கவலை நீல்கெயவஞாய், ௬ய காரிய இட் 
உங்களை அறவே துறக்து என்னிடம் பக்தி செலுத்து 
வோனே எனக்கு இனியவன். (12-16) 

யோ நஹ்ருஷ்யதி ந த்வேஷ்டி 
& Gere ந காங்க்ஷ£இ |. 

சபா ௬ப பரித்யாக. ் 

ன பக்திமா.ந்ய: ஸ மே ப்ரிய: | 
களித்தலும் பகைத்தலும், அுயர்ப்படுதலும், அவா 

வுறுதலுமின்றி உன்மை திமை வேற்றுமையைத் துறந்த 
பக்திமானே எனக்கு இனியவன், (12-17) 

் ஸ்ம: ௪த்ரெள ௪ மித்ரே ௪ ் 

ததா மாநாப மாநயோ; | 

சீதோஷ்ண WIS HIG HAR 

ஸ்ம: ஸங்க விவார்ஜித: || 

பகைவனிடத்தும் ஈண்பனிடத்தும், பிறர் மதித்தலி 
அம் அவமதித்தலும், குளிரிலும் வெப்பத்திலும், இன்பத்தி 
லும் துன்பத்திலும் சமமாக இருக்து பற்றுகளை 85௫, 

(42-18) 
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துல்யதிந்தா ஸ்துதிர்மெள நீ 

. ஐத்துஷ்டோ யேதகேதத் | 
அ.திகேத: sin Bre Bi ட 

பக்இிமா ந்மே ப்ரியோ தர: il 
a-=— 

புகழையும் இகழையும் கிகராகக்கொண்டு, பயனற்ற 

பேச்சின்றி, யாது வரினும் ௮ல் மகிழ்ச்சியுற்று, தன் 

வீடு இது என்பதில்லாமல், ஸ்திர புத்தியடனிருக்கும் பக் 

தன் எனக்கு இனியவன். (12-19) 

இவ்வாறு இந்திரிய கிகரகத்தினாலும், தினசரி நியமங்க 

ளரலும் தியானத்தூலும் அடைக்க சாந்தியையுக்கூட, 

பூர்வ ஜென்ம கர்மவஞகப் பிறக்கும்போது தேகத்தோடு 

கூடவந்திருக்கும் பிரகிருதி குணங்கள் கலைத்துக் 

கொண்டே யிருக்கும். ஞானமடைந்த பின்னும் இந்தக் 

குழப்பம் உண்டாகும். அதைக் கண்டு தயங்க வேண் 

டியஇல்லை. ௮.து-சபாவம் என்று உணர்ந்து, அடிக்கடி. 

இயரனத்தினாலும் பக்தியினாலும் பரம்பொருளை கினைவூட் 

டிக் கொண்டு சாக்தியை இழக்காமல் காத்துக்கொள்ள 

வேண்டும், பிரகருஇ. குணங்களைத் தாண்டிச் செல்ல 

வேண்டும். சூணங்களைத் தாண்டினவன் யாசெனில், 

ப்ரகாசம் ௪ ப்ரவிருத்திம் ௪ 

் “மோஹமேவ ௪ பர்ண்டவ | 

த தவேஷ்டி. ஸம்ப்ரவிருத் தா தி 

ததிவ்ருத்தா தி காங்க்ஷ£த ॥ 

. மனப்பிரகாசம், தொழில் செய்யத் தூண்டும் குணம், 

அறிவு நீங்க கில், இவை முலை ௦றயே தோன்றும்போது 

வெறுக்காமலும் மிருப்போன், (14-22) 
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தியானம் 

உதாஸீத வதாஸிதோ . 

குனைர்யோ நவிசால்யதே | 

குணாவர்தத்த இத்யேவ 

யோ?வதிஷ்டதி தேங்கதே ॥ 

SUA கசூணங்களால் மனங்கலங்காமல் உதாரஸீன 

மாக அமர்ந்து, குணங்கள் சுழல்கின்றன”! என் 
றெண்ணி அசைவற்று கிற்பவன், (14-23) 

ஸமது:க ஸுக: ஸ்வஸ்த: 

ஸமலோஷ்டாச் மகாஞ்ச ந: | 

துல்ய ப்ரியாப்ரியோ தீரஸ்துல்ய 
5 ஸு னை ; = 

தித்தாத்ம ஸம்ஸ்துதி: ॥ 

துக்கத்தையும் சுகத்தையும் சமமாகக்கொண்டு ஆத்ம 

நிலையில் கிற்பவன்,மண்ணாங்கட்டியையுங் கல்லையும் பொன் 

ளையும் கிகராகக் கரண்பவன், பிரியம் உள்ளவரிடத்தும் 

பிரியம் இல்லாதவரிடத்தும் சமமாக கடப்பவன், இகழை 

யும் புகழையும் கிகசரகச்கொள்ளும் தீரன், (1424) 

மாநாப மாநயோஸ் துல்யஸ் 

துல்யோ மிதீராசி பக்ஷ்யோ: | 

ஸர்வாரம்ப of gure 

seks: ஸ உச்யதே ॥ 

கெளரவத்தையும் ௮வமதிப்பையும் நிகராகக் கருது 

பவன், ஈண்பரிடத்.தும் பகைவரிடத்.தும் ஈடுகிலைமை பூண் 

டவன், தனக் கென்ற தொழிலாரம்பவ்கள் அனைத்தையும் 

துதக்தவன், இத்தகையோனே குணங்களைக் கடக்தவன் 

என்று மதிக்கப்படுவான். (14-25) 
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Meise ஏன் தவரான வழியில் செல்கிறுன் என்பதன் 
உண்மைக் காரணத்தை அடிக்கடி. கினைவுக்குச் தந்து 

கொள்ள வேண்டும். தச் செயல் செய்தவர்களைக் கண்டு 

சாந்தம் இழக்காமல் அவர்கள்பால் ௮ன்பு பாராட்டவும் 
மனம் கலங்கும்போ தெல்லாம் அமைதி யடையவும், இது 

மிகவும் பயன்படும். 
தன்னைத்தான் ௮டக்கி யாளாமல் மனதை அஜாக் 

இரதையாக விட்டபோதெல்லாம், பிறப்புடன் வந்திருக் 

சூம் இயற்கை ௬பாவத்தின் வேகம் வேல் செய்யும், இயற் 
கைச் ௬பரவம் என்பது ௮னைவரையும் வேதனைப்படுத்து 

இறது. அது செய்கை ரூபமாக வெளிப்படுகிறது. இதை 

ஒருவனிடம் கண்டு காம் கோபிக்கலாமா ? மற்றவர்கள் 

செயலைக் கண்டு வெறுப்படையும்போ தெல்லாம், ௮வ 

னவண் தத்தம் சூறைகளை கினைவுக்குத் தந்தகொள்ள 

வேண்டும். உன் மனம் சுத்தமரக இருக்கிறதா? உன் 

இயற்கைச் சுபாவம் உனக்குத் தெரியுமே? மற்றவர் 
களுக்கு வெளிப்படை யாகாவிடினும் ௮து உள்ளே செய் 
யும் வேலையை நீ கண்டி ருக்கிராுயே? அதை அ௮டக்கினது 
உன் பாக்கியம். மற்றவர்கள் ௮க்தப் பாக்கியத்தை அடை 
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யாமல் போனதற்கு வருக்துவாயாக. பகவரனுடைய பிர 
ஸாதத்தை அடைக்தாலல்லவேோ ஆதீமா இந்தச் சுபாவ 

காம மூட்டையினின் ற தப்ப முடியும் 2 உலகத்தில் கடப்ப 
தெல்லாம் பகவான் சங்கற்பம், எது தீமை, எது ஈன்மை 
என்று நீ தீர்மானிக்கலாமா ? முடிவில் தீயது எது, நன்மை 
எது என்பது ஆண்டவனுக்கேதான் தெரியும்; ஜகத்தின் 
அமைப்பை அறியாத ஈரம் தீர்மானிக்க முடியாது, உண் 
“மையான அடக்கத்துடன் அவனவன் தத்தம் வாழ்க் 
கைக் கடமைகளைச் செய்துகொண்டு போகவேண்டும். 

ப்ரக்ருத்யைவ ௪ கர்மாணி 

க்சியமாணா நி ஸர்வச: ] 

ய:பச்யதி ததா மாதம் 

அகர்தாரம் ஸ:பச்யதி | 

எவ்வகையிலும் தொழில்கள் தேகத்தேரடு வந்த 

பிரகிருதியாலேயே செய்யப்படுகின்றன. ஆதலால், 

ஆத்மாவானது கர்த்தா அல்ல என்று சண்டுகொண் 

டோனே உண்மையைக் கண்டவன். (18-29) 

ஸத்வம் ரஜஸ்தம் இதி குணா: 
ப்ரக்ருதி ஸம்பவா: | 
- - an ௦ 

திபதீரந்தி மஹாபாஹோ 
20 = ௦ 

தேஹே தேஹிந மவ்யயம் | 

ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ், இக்தக் குணக்கள் பிரகருஇயில் 
எழுகின்றன. மாருத சுபாவம் படைச்ததாயினும் உடம் 

பில் கிற்கும்போது ஆத்மா இக்குணங்களால் கட்டுப்படு 
கின்றது. (14-5) 
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தாத்யம் குணேப்ய: கர்தாரம் 

யதா தீரஷ்டா?நு பச்யதி | 

குணேப்யச்௪ பாம் வேத்தி 
a ௦ Oo- = = 

மத்பாவம் ஸோ'திகச்சதி ॥ 
ao Oaz a= 

செய்யம் கரரியற்களுக்குக் குணங்களைத் தவிர வேறு. 

மூலகாரணம் இல்லை யென்பதை ஜீவன் கண்டுகொண்டு, 

குணங்களுக்கு மேலுள்ள மெய்ப்பொருளை அ௮திவானா 
யின் என்னை யடைக் தவனாவான். (14-19) 

த தத்ஸ்தி ப்ருதிவ்யாம் 

- ate இவி தேவேஷ- வா பூத: | 

ஸத்தவம் ப்ரக்ருதி ஜைர்முக்தம்' 
” தேபி:ஸ்யாத்த்ரி பிர்குளை 

இயற்கையில் தோன்றும் இம்மூன்று குணல்களி 

னின்றும் விடுபட்டு கி.ற்ஞும் உயிர் மண்ணுலகத் இலுயில்லை, 
வானுலகத்தில் தேவருள்ளும் இல்லை. (18-40) 

soouLireuG sp 5 Clast 6G gus 

Puget ஸ்வதே கர்மணு | 

si gb peered யத்மோஹா:த் 

ட கரிஷ்யஸ்ய வசோயிதத் ॥ - 

பிறப்பில் தோன்றிய ௬வபாவத் தொழிலால் கட்டுண் 
டிருக்கும் நீ மோகங்கொண்டு அதனைச் செய்ய 
விரும்பா யெனினும் உன் வசமின்றியே நீ அதைச் 
செய்வாம், (18-60) 
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ச கர்த்ரு த்வம் B கர்மா்ணி 

லோகஸ்ய ஸ்ருஜதி ப்ரபு: ] 

ந காரமபலம் ஸம்யோகம் — 

ஸ்வபாவஸ்து ப்ரவர் ததே ॥ 

பிரசாசப்பேறு பெற்ற ஜீவன், செயல், செய்கை, 
செய்யப்பட்டதின் பயன், இவற்றுள் எதனையும் தன . 

தென்று உண்டாக்இக்கொள்வ தில்லை. அச்கிலைமை 
யடைர்த ஜீவனைப் பொறுத்த மட்டில் இயற்கையே நடை 

பெறுகிறது. (5-14) 

நாத்த்தே கஸ்யூத் பாபம் 

ந சைவ ஸாக்ருதம் விபு: | 
~ - Oo ௮ ௦ 

AQGC LE BUGS ஜ்ஞாதம் 

| தேத முஹ்யந்தி ஜ.ந்தவ: ॥ 

௬பாவ ஞானமானது அஞ்ஞானத்தால் சூழப்பட் 

டி.ருப்பதால், ஜீவன்கள் மயக்கம் எய்துன்றன. பிரகாச 
மடைந்த ஆத்மா, எதையும் தய செய்கை அல்லது நற் 

செய்கை என்னு வெறுப்பதும் ஏற்பதுமில்லை. (5-15) 

அதர்தித்வாத் திர்குணத்வாத் 

பரமாத்மா'' யமவ்யய: | 

சரீரஸ்தோ”பி கேளந்தேய 

ந குரோத ந லிப்யதே' | 

ஆத்மாவுக்கு ஆதியின்மையாலும், குண மின்மையர 

லம் குணங்களைக் கடந்த மாறுதலற்ற ஆத்மா உடம்பில் 

கின்றாலும், செயலற்று, பற்றற்று கிற்கும். (18-31) 
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ஈச்வர: ஸர்வ பூதாநாம் 
ர o- 

ஹருத்தேசே'ர்ஜ-.ந இிஷ்டதி | 
ப்ராமயத் ஸர்வபூதா தி 
ட வ அண 

ய ந்தீராரூடா நி மாயயா || 
- ௦ 

எல்லா உயிர்களின் உள்ளத்திலும் ஈசுவரன் இருக் 

இரான், மாயையைக் கருவியாகக்கொண்டு அவன் 

எல்லா உயிர்களையும் சக்கரத்திலேற்றிய பிரதிமைகளைப் 

போல் ச௬ுழ.த்.நுகிறான். (18-61) 

இந்த ச௬ுலோகங்களால் என்ன தெரிச்் துகொண் 

டோம் ? பிறக்கும்போது என்ன குணங்களுடன் பிறக்க 

C@Gur அவை சம்மைத் தூண்டுகின்றன. பரவம் 

செய்தான் என்று ஒருவனையும் துவேஷிக்கக் கூடாது) 

இழிவாகவும் சடத்தக்கூடாது. ௮வன் அந்தப் பாவத்தைச் 

செய்தான், கான் செய்யவில்லை யென்று கர்வப்படவுங் 

கூடாது. 

ஈச௬வரனே அனைத்துக்கும் கர்த்தா என்று சொல்லு 

வதனால், தன் பொறுப்பு தனக்கில்லை யென்று பொருள் 

செய்துகொள்ளக் கூடாது. எல்லாம் பிறப்புச் சுபாவம் 

என்று விட்டுவிட்டு, பொறுப்பற்று கடக்க இக்த ௬லோ 

கங்களைப் பிரமாணமாக வைத்துக்கொள்ளுவது மூடத் 

தன மாகும். ஆத்ம சக்தியினால், சுபாவ குணங்களை, 250 

வது தான் முன்ஜன்மத்தில் செய்த கருமங்களின் பலனா 

கத் தரன் சம்பாதித்த சுபாவ குணங்களை அடக்கியாள 

முடியும்; அடக்கியாண்டு அவற்றை வென்று விடுதலை 

யடைக் கூடும். எவ்வாறு சூணங்களை பெற்றோமோ 

௮வ்வரறே ரீக்கக்கொள்ளவும் வேண்டும். eure குணங் 
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இயற்கைக் குணங்கள் 

களைப் பற்றிக் இதையில் சொல்லுவ தெல்லாம் மற்றவர்களை 

அன்புடன் பாரரரட்டவும் தனக்குள் மனங்கலங்காம 

லிருக்கவும் சாதனமாக உண்மையை  எடுத்துக்காட் 

டவே யொழிய, அவனவன் தன்னைப்பற்றி ஆத்ம 

பொறுப்பை இழச்துவிட்டுப் பிரயத்தனமின்றிக் கெட்டுப் 

போகவல்ல, இக்த உபதேசம் மற்றவர்களை இவர்கள் 
பூர்வ கர்மத்தின் பயனை இழிகுலம் அல்லது இழிகுணம் 

கொண்டவர்கள் என்று இகழ்ச்து குரூரலரகவும் அளூபை 

யடனும் கர்வங்கொண்டும் ஈடத்த ஆதாரமாகாது. அப் 

படி. ஒருவன் செய்தால் தன்னுடைய ஆத்மரவைத் STDs 

இக்கொண்டவனாவான். 

ஆத்மா ஓன்றாலும் மாறுதலடையாது, அது தினித்து 

நிற்கிறது. பிரகிருதி குணங்களே எல்லாச் சேஷ்டை 

களையும் செய்கின்றன. அந்த சேஷ்டைகளால் ஆத்ம 

மாறுதலடையாது என்று சொல்லப்பட்ட தெல்லாம் அதன் 

சொருபத்தை உணர்த்துவதற்காகச் செசன்ன தாகும். 

பாலில் மேரர்விட்டால் பால் தயிராய்ப் போவதுபோல், 

தேகத்துடன் சேர்ச்த ஆத்மாவின் சொருபம் பாபபுண்ணி 

யத்தரல் மாறிவிடாது, * தணித்து கிற்கிறது“ 'மாறுத 

லடையாது ? என்பவற்றின் கருத்து இதுவே யொழிய 

ஆத்மாவுக்குப் பொறுப்பில்லை யென்று சொன்னபடியல்ல, 

செய்யும் செயல்களின் பாபபுண்ணிய பலன் அதைத் 

இண்டாது என்றல்ல. ண்டும். தண்டாதவாறு செய் 

வே கண்ணன் வழிகாட்டியது. 

௬பாவ குணங்கள் ஜடப் பிரகருதியான தேகத்தில் 

காட்டப்பட்டனவாயினும், அவை இந்திரியங்களையும் மன 

தையும் தம் ஆ.தீனமாக்கிக்கொண்டு, அவைகளின் வழி 

யாய் ஆத்மாவையும் சிறைப்படுத்தஇவிடும். ஆனால், குணங்க 

ளுடன் போர்செய்து வென்று, சிறை செய்யப்படாமல் 
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கண்ணன் காட்டிய வழி 

தப்புவதற்கு ஆத்மரவுக்குச் சக்தியும் சதக் தரமும் உண்டு. 

இதற்கு ஞானம் என்ற ஓப்பற்ற துணை வேண்டும், 

ஞானம் என்பது, கேவலம் படி.ப்பினாலும் ஆசாய்ச்சி 

யினாலும், தியானத்தினாலும் மட்டுமே வராது, பயன் 

படும் அறிவுதான் ஞானம். பயன்படுமாறு உண்மை 

அறிவு அடைய விரும்பினால் புலன்களையும், மனதையும், 

செயலையும் ௮டக்யொள வேண்டும். இப்படி. அடக்கா 

விடின் அடைந்த அறிவு உள்ளத்தில் புஞுச்து ஆத்மாவிற் 

குத் துணையரகாது. எண்ணெய்மேல் ஜலம்விட்ட மாதிரி 

பயனற்றுப்போகும். உண்மையறிவு அடையாமல், செய 

லையும் மனதையும் ௮டக்கியாளாமல், ௬பாவ குணங்களை 

எதேச்சையாய் வேலைசெய்ய விட்டுவிட்டோமானால் 

கர்மச்சுமை விருத்தியாப்க்கொண்டே போகும், ் 
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உக 

அனைவருக்கும் விடுதலை 

[௰கா பாபம் செய்தவனயினும், எனக்கு ஏது கதி என்று 

ஏஸ் யாரும் நிராசை அடைய வேண்டியதில்லை. 

அவனுக்குங்கூட, தான் செய்த பாவச் செயலைப்பற்றித் 

துக்கப்பட்டு, பகவானைச் சரணமடைத்தால் விடுதலை 

யுண்டு. இது தேதையின் இதுதிமொழி. 

இதென்ன ? கர்மபக்தம் இவ்வளவு சுலபமாகத் ars 

துக்கொள்ள முடியுமா என்று சந்தேகப்பட வேண்டிய 

இல்லை. செய்த பாவச் செயல்களைப்பற்றியும், கினைதத பாப 

எண்ணத்தைப்பற்றியும் உண்மையாகத் துயரப்பட்டு 

மனங்கரைக்துருகனாுல் அதுவும் ஒரு கர்மமே யாகும். 

அதன் கற்பயனையும் ஆத்மா அடையும். பகவரனைச் சரண் 

அடைக்தசரல் கர்ம மூட்டை இர்ச்துவிடும் என்பது காம 

விதிக்கு மாராகா.து, ஆனால் மந்திரங்கள் சொல்லிப் பின் 

னால் பிரரய௫ித்தம் செய்துகொள்ளலாம் என்று மன 

தறிக்து பாவச்செயல் செய்தால் தப்ப முடி.யா.து. உண்மை 

யாக மனமுருகனா லொழிய, வேணு மென்று செய்த 

வனுக்கு உண்மையான பச்சாதாபம் ஏற்படமாட்டாது. 

தான் செய்த பாவத்திற்குத் .தகுச்த அளவில் ஒருவன் 

பச்சாதாபப்பட்டால், அந்தப் பச்சாதாபமே அவனுக் 

குப் பெரும் துயரமும் துக்கமும் தச்து மற்றவர்கள் விதிக் 

கும் தண்டனையைவிடப் பெருக் தண்டனை ஆகும், ௮வ் 

விதமான துயரத்தைத் தானே அனுபவிப்பதால் சன்னைச் 

தானே தண்டித்துச் சுத்தி செய்துகொண்டதாகும். ஆனால் 
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கண்ணன் காட்டிய வழி 

எவ்வளவு தாரம் உண்மையாகக் துயரப்படுசிரோமோ," 

அதரவது காமே துக்கத்தில் ஆழ்ந்து தண்டனை செய்து 

கொள்கிறோமோ, அ௮ச்த அளவுக்குத்தான் முன் செய்த 

பாவத்திலிருச்து தப்புகிறோம், 

பச்சாத்தாபப்படுவதும், பகவானைச் சரண் அடைவ 

வதும் உள்ளத்தில் உண்டாகும் ஆச்மாவின் வேகமே 
யொழிய, வெறும் மச்திரமாவது, பேச்சாவது, ஐபங்களாஈ 

வது, சடங்காவது அல்ல; புரோ௫தனே, குருவோ சொல் 

லம் க்ஷமா மச்திரத்திலேயே பிராயஇத்தம் முடிவடைவ 
இல்லை. மச்திரமும், சடக்கும், புரேச௫ிதனும், குருவும் 
உபயோகம் அற்றன வன்று, புனித மாவதற்கு ரிஷிகளும் 

முன்னோர்களும் உபயோகப்படுத்தின பாதல்களும் காரி 

யங்களும் சமிக்ஞைகளும் நாமும் உபயோகப்படுத்துவத 

னால், எண்ணக்களும், தைரியமும், பக்தியும் உண்டாகும். 

மற்றவர்கள் அறியச் செய்யும் ௪டங்குகளால், செய்த 
பரவத்தித்குத் தக்க மருச்கான வெட்கமும் உண்டாகும். 

இவையெல்லாம் மனதைப் புணிதப்படுத்தக் கூடிய கருவி 

கள்; அவ்வளவே யொழிய, அவைகளைக்கொண்டு சத்தி 
யத்தை ஏமாற்ற முடியாது, ஒருக்கால் மற்றவர்களை 
ஏமாற்றலாம்; தன்னைக் தானேயும் மோசம் செய்து 

கொள்ளலாம் ; ஆனால் உண்மையையே ஒருவன் எவ்வகை 

பினாலும் ஏமரற்ற முடியாது, கர்மவிதி என்பது, உண் 
மையின் உருவமே. ஆகையால் ௮தை ஏமசற்ற முடியாது. 
ஒரு வியாபாரி பொய்த் ௧ரா௬ அல்லது அளவில் Hoopes 

படி. வைத்துக்கொண்டு ஜனங்களை ஏமாற்றலாம். ஆனால் , 

ஏந்த வியரபாரியாலும் தன் கணக்கையே தான் ஏமாற்ற 

மடியாது. வைத்தியன் கோயாளியிடம் பொய் சொல்ல 

லாம்; ஆனால் ஜுரத்தை யளக்கும் கருவிய சுரமாணீ 

யையே ௮வனால் ஏமாற்ற முடியாதல்லவா 7 
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அனைவருக்கும் விடுதலை 

வேறு சாஸ்திர புஸ்தகங்களில் எவ்வாறு சொல்லி 
பிருக்தபோதிலும் பகசவானைச் சரணடைந்து விடு தலை 
பெறுவதற்கு ஜாதியாவது, குலமாவது பாதிக்காது, ஆண் 
பெண் வித்தியாசமு மில்லை. வழி தவறிப்போனவனுக்கும் 
கதி உண்டு என்பது கண்ணன் உறுதிமொழி, இதற்குச் 
சுலோகங்கள் வருமாறு : 

ஸமோ ஹம் ஸர்வ பூதேஷு 

தமேதீவேஷ்யோ” ஸ் இதப்சிய: | 

யேபஜத்தி துமாம் பக்தியா 

மயிதே GC Gop சாச்சஹம் || 

கரன் எல்லா உயிர்களிடத்தும் சமமானவன், சான் 
யாரையும் வெறுப்்பதுமில்லை, விரும்புவதமில்லை. என்னைப் 
பக்தியடன் யார் வழிபடுகிருர்களேோ அவர்கள் எண் 
னகத்துள் அமர்க்திருப்பார்கள், அவர்கள் அகத்துள் 
கான் இருப்பேன், (9-29) 

ICE Saw தாசாரோ 

பஜதே மாமநந்யபாக் | 
௦ =. ௦9 

ஸாதுரேவ ஸமந்தவ்ய: 

ஸம்யக்வ்ய ஷிதோஹிஸ: | 

மிகவும் தவரான கடையோனாயினும் வேறு வழியில் 
மனத்தைச் செலுத்தாமல் என்னை வழிடட்டால் அவண் 
கல்லோனே ஆவான். ௮வன் முயற்ட சன்முயற்சியே 
ஆகும். (9-20) 
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க்ஷிப்ரம் பவதி தார்மாத்மா 
- o ‘= © 

சச்வச்சாந்திம் நிகச்சதி | 
Cn ௯ ந் உ ய 

கெள ந்தேய ப்ரதிஜா நீஹி 

நமே பகத்: ப்ரணசயதி il 

yooracr MeorAGa stuorgor gare, Agus 

சரந்தியு மெய்துவான். நிச்சயமாய் அறிவாயாக, என் 
பக்தன் எவனுக்கும் காசம் இல்லை. (9-31) 

மாம் ஹி பார்த வ்யபாசசித்ய 

யே'பி ஸ்யூ: பாபயோ நய: | 

ஸ்தீரியோர் வைச்யாஸ்த்தா 

சூதீராஸ்தே'பி யாத்து பராம்கதம் | 

ஊழ்வினைகளின் பயனாக பாபஜென்மம் அடைந்தவர் 

களும், மாதர்களும், வைசியர்களும், சூத்திரர்களும் 

யாரேனும் என்னைச் சரண்புகுர்தாராமின் பரகதி ௮டை 

வார்கள். (9-32) 

கடவுளை ஆராதிப்பவன் எக்குலமும், ஆணா பெண்ணா, 

என்ற வித்தியாசங்கள் எப்படி. ஒரு பொருட்டல்லவோ, 

அதுபோலவே எக்த முறையில் ஆராதனை செய்கிழுன் என் 
பதும் தடையாகாது, இது சீசையில் காணும் மகத்தான 

விஷயம் ;) ஹிந்து மதத்திற்குப் பெரிய இர்த்திதரும் விஷ 
யம், கடவுளைப் பலர் பலவிதமாக ஆராகிப்பார்கள் ; 

மத சம்பிரதாய பேதங்களை கான் பொருள்படுத்.துவஇில்லை 

என்று இதையில் பகவான் வியக்தமாகச் சொல்லு 

இருச். 
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Guru gsr மாம் ப்ரபதயந்தே 

காத்ஸ்ததைவ பஜாம்யஹம் | 
ட் - a ௦ 

மம வர்த்மாநுவா தந்தே 

மதநுஷ்யா? பார்த ஸர்வச: | 

யாவர் என்னை எங்கனம் வழிபடுகிருர்களோ, அவர் 
களை சான் ௮ங்கனமே அருள் செய்வேன். மனிதர் எந்த 

மார்க்கச்தை அனுசரித்தாலும் அது என்னை படையும் 
வழியே ஆகும். (4-11) 

யேபிஅழ்ப தேவதாபக்தா ் 
் Ge aS a 
யஜந்?த சரத்தயா' நீவிதா: |: 

= NO om 

C6g'd wiGwar Qaar GC gus 

யஜந்தீய விதி பூர்வகம் | 
ட் 4 = 

அர்கிய தேவதைகளைச் சிரத்தையுடன் தொழும் 

பக்தரும் முறை தவறி என்னையேதான் தொழுகின்றனச். 

... (9-9) 

பதீரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் 

யோ மே பக்த்யா ப்ரயச்சஇ | 
டம = டம 

ததஹம் பக்தயுப ஹ்ருதம் 
oe orb ப்ரயதாத்மந: | 

இலை, பூ, «of, Or, எதையேனும் பக்தியடன் 
எனக்கு ஒருவன் அ௮ளிப்பானயின், தன்னைத்தான் அடக்கி 

யாண்டு அவ்வாறு பக்இயுடன் அளித்ததை, படக்கு உண 
வைப்போல் ஆவலுடன் ஒப்புக்கொள்வேன். (9-26) 

177 
12



கண்ணன் காட்டிய வழி 

யத்கரோஷி யத்ச நாஸி 

யஜ்ஜுஹோஹஷி ததாஸி யத் | 

யத்தபஸ்யஸி கெளந்தேய 

தத்குருஷ்வ மதர்பணம் ॥ 

8 எது செய்யினும், எதை உண்பினும், எதை 

ஹோமம் பண்ணினும், என்ன தானம் கொடுத்தாலும், 

ag தவம் செய்தாலும் எனக்கு அர்ப்பணம் என்றே செம். 
(9-27) 

கரமைஸ்ஜைஸ்தைர் ஹ்ருதஜ்ஞர் தா: 

ப்ரபத்யந்தே அத்திய தேவதா | 
த.தம் நியமம் ஆஸ்தாய 

ப்ரக்ருதீயா தியதா: ஸ்வயச | 
af a 

பல விருப்பங்களால் கவரப்பட்ட மதியுடையோசசாய், 

தத்தம் பிரகருஇயால் கட்டுண்டு, வெவ்வேறு நியமங்களைதி 
தழுவி, சிலர் அக்நிய தேவதைகளை வழிபடுகின்றனர். 

ஆனால்,-- (7-20) 

் யோ யேர் யாம் யாம் துறும் பக்தா: 
= 6 te 

ச்ரத்தயா'ரசிதும் இச்சதி | 
a ao = -=- 

தஸ்ய தஸ்யாசலாம் சரத்தாம் 
- வெக னி a ao 

த்ர்மேல விததாம்பயஹம் || ்் து 

எந்த பக்தன் சரத்தையடன், கடவுளை எக்த வடிவத் 

இல் அர்ச9க்க விரும்பினாலும், அவனுடைய சிரத்தை 

அவ்வாறு கிலைத்திருப்பதற்கு சான்தான் கரரணம், (7-91) 
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ஸ தயா ச்ரத்தயா யுக்தஸ் 

தஸ்யாரா தநமீஹதே | 

பைதேச தத: காமாத் மவயைவ 
eo - = == - 

வீஹிதாந்ஹி தாத் ॥ 

அவன் தன்னுடைய சம்பிக்கையைக்கொண்டு ௮வ் 
வடிவத்தை ஆசாஇிக்கிறான். தசன் விரும்பினவற்றையும் 
அதனால் அடைூருன். எனினும் அவற்றை வகுத்துக் 
கொடுப்போன் சானேதான். (7-22) 

இவ்வாறு மதமோ, சம்பிரதாயமோ, முறையோ 

எவ்வித மிருக் தாலும் எல்லா வழிபாடுகளும் பகவானையே 

சேரும் என்று தையில் சொல்லியிருப்பது, அக்காலத்தில் 

ஜனங்கள் அனுசரித்து வசத, சம்பிரதாயல்களைப் பற்றித் 

தான் சொன்னது. பிஇ உண்டான புற மதங்களையும் 
முறைகளையும் பற்றி அப்பேசது சொல்லி யிருக்க முடி. 

arg, செசன்னதுமல்ல. gigi, சொல்லியிருக்கும் 

வசக்கயெங்களில் பிக்திவக்த புற மதங்களும் உள்பட 

பூரணப் பிரயோகம் செய்யக்கூடிய பொருளும் தத்.துவ 

மும் அடங்ூயிருக்கின்றன. சர்வ மதங்களையும் அல்ல 

கசரம் செய்யும் மாணிக்கம் போன்ற இக்.த உபதேசத்தை 

சரம் கெளரவித்து கடக். துகெொள்ள வேண்டும். இதையே 

சம்மாழ்வாச் திருவாய்மொழியில், 
:* அவரவர் தமதம ததிவறி வகைவகை 

அவசவ சிழறையவ ரெனவடி யடைவர்கள் 
அவரவ சிறழையவச் குறைவில சிழையவர் 

அவரவர் வீதிவழி யடைய நின் தனே '? 

என்றதும் * தும் இன்கவிகொண்டு நும் இட்டா செய்வ 
மேத்தினல், செம்மின் சுடர்முடி. என் இருமாலுக்குச் 
சேருமே”' என்றும் urges. 
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ஆடவுளை வழிபடுவதற்குச் சாதனமான சர்வ மதங்களை 

யூம் முறைகளையும் பகவான் அங்இகரிக்கிறார் என்று. 
தை சொன்னபேசதிலும், கரஸ்இகம் அல்லது ௮கரத்ம 

வாதத்தை அது கண்டிக்கிறது. சரஸ்திக வாதத்தைப் 
பற்றி பல ஆண்டுகளுக்குமுன் எழுதிய அடியில் கண்ட 

சுலோகங்கள் சொல்லும்போது, * தர்மமாவது என்ன, 
சத்தியமாவது என்ன, ஒன்றும் இடையாது ; மணிதர்கள் 

சேர்க்து தங்கள் சுகத்திற்காக வைத் துக்கொண்டிருக்கும் 

ஏற்பாடே தருமம் ' என்று தற்காலத்தில் பேசும் பேச்சுக் 

களையே குறிப்ப. து போல இருக்கின்றன. 

ப்ரவ்ருத்திஞ் ௪ நிவ்ருத்இஞ் ச 

ஐ.தா ந விதுராஸ-₹ரா: | 
த செனசம் நாபி சாசாரோ 

தஸத்யம் தேவு வித்யதே ॥ 

அஸு.ரத்தன்மை கொண்டோர் தொழில் செய்யும் 

முறையும் அறியார் ; தொழிலை நீப்பதும் அறியார்; தாட் 
மையேனும் ஒழுக்கமேனும் வாய்மையேனும் gare 

- ரிடம் இல்லை. (16-7) 
அஸத்யம் ப்ரதிஷ்டம் தே 

ஜகதாஹுர் நீச்வரம் | 

அப்ரஸ்பர ஸம்பூதம் ன சர ve 
கமத்யத் காம ஹைதுகம் fl 
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அவர்கள், ' இவ்வுலகத்தில் சத்தியம் என்பதொன் 
தில்லை, உலகம் தருமத்தில் கிலைபெற்றிருப்ப.து மில்லை, 
ஆளும் ஈசுவரனுமில்லை' யென்பார்கள். ஒன்றோ 
டென்று சுலந்து அந்தப் புணர்ச்சியால் எல்லாம் பிறச் 
தன வென்றும், உலகத்திற்குக் காமமே ஹேது வென்றும் 

சொல்லுவார்கள். (15-8) 

அகாதமவாதிகளுடைய மதத்தின்படி. மனிதன் ௮டை 
யும் ௮௬7 முன்னேற்றத்தையும் காஸ்திக சாகரிகத்தையும் 
விவரிக்கிருர் : 

ஏதாம் தருஷ்டிம் அவஷ்ட்ப்ய 
நஷ்டாத்மதநோ' அல்பபுத்தய:? | 

as _ -~ aang 

ப்ரபவந்தயுக்ர கர்மசண: ப று எண்ம 
க்ஷ்யாய ஜகதோ'ஹிதா: | - 

அற்ப பு.த்திகொண்டும் உள்ளக் கெட்டவர்களுமான 

இவர்கள் இரந்த கோக்கத்தில் தங்கள் மனதைச் செலுத்தி, 

கொடிய தொழில்கள் செய்து, உலகத்திற்குத் தங்கி 

ழைத்து அதன் காசத்திற்குக் கசாரணமாூருர்கள். (16-9) 

கர்மம் ஆசரிதீய அுஷ்பூரம் 

- தும்பரை த ngs pel wt | 

மோஹாத் க்கீ த்வா! ஸத்கீரர்ஹாந் 

path pt த! சுசிவ்ரதா: I 

ஆற்றவொண்ணாத கரமத்தை ஆச்ரயித்து, டம்பமும் 
கர்வமும், மதமும் பொருக்தியவர்களாய், மோகத்தால் 

பொய்க்கொள்கைகளைக்கொண்டு அசுத்த விரதங்க 

ஞுடையோர்களாய்த் தொழில் புர்சிறார்கள். (16-10) 
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சித்தாம் அபரிமேயாம் 

௪ ப்ரலயாத்தாம் உபாச்ரிதா? | 

காமோப போகபரமர _ - % Be 
ஏதாவஇதி நிச்சிதா: ॥ 

௮ இ. o- = 

மசணம் அடையும் வரையிலும் தீராத எண்ணற்ற 
கவலைகளில் பொருச்தி, கசம விருப்பங்களைத் இர்த்துக் 

கொள்வதிலேயே ஈடுபட்டோராய், உண்மையே இவ் 

வளவுதான் என்.று நிச்சயம் செய். துக்கொண்டு, (16-11) 
ஆசசயாச சதைர்பத்தா: 

௩2. on - ano 

ernaGrr s usraey: | 

ஈஹத்தே காமயேசகாச்தம் 
வ _ டச்] o = 

அத்வாயேதாச்தம் ஸஞ்சயச த் ॥ 

தரற்றுச் கணக்கான ஆசைக்கபிறுகளால் கட்டுண்டு, 

காமத்திற்கும் குசேசதத்திற்கும் ஆட்பட்டோசாய்க் 
காமபோகத்துக்காக அகியாயவ்கள் செய்து பொருட் 

குவியல்கள் சேர்க்க விரும்புகிமுர்கள். (16-12) 
தற்காலத்தில் உலகம் இருக் தவரும் ஸ்திதி இதுவே 

யன்றோ 2 சணிப்பட்ட மனிதர்களின் ஆசைகளும் செயல் 
களுமே யன்றி, ஜாதக்கூட்டங்களின் கோக்கங்களும் 

செயல்களும் இவ்வாஜே இருக் துவருகன்றன. கடவுளை 
மறச்த கரகரிகம் எவ்வாறு செல்லும் என்பதை இன்னும் 

பார்க்க : 
இதமத்ய மயா லப்தமிமம் 

oa ec ௩௦ 

ப்ராப்ஸ்யே மதோரதம் | 

இதமஸ்தீதமபி மே 

பவிஷ்யஇ புதர்ததம் 
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“இன்று இன்ன லாபம் அடைச்தேன்;) இன்ன 
WGC COT SSO இணிமேல் எய்துவேன்;) இன்ன பொருள் 
அடைந்துவிட்டேன்) இன்ன பொருளை இனி அடை 
வேன் ; (16-13) 

அஸெள மயா ஹத: ௪தீரூர் 

ஹ.திஷ்யே ௪ அவராதமி | 
ஈச்வரோ” spina te போ 

௦ ர 

ஸித்தோ”ஹம் பலவாத் ஸஇ ॥ 
a ௦ ஸ் = 

“இன்ன பகைவரைக் கொன்றுவிட்டேன் ) இணி 

மற்றவாசளையும் கொல்வேன் ; சான் ௮7௬ புரிவேன் ; 
கரன் போகி) கான் சர்தன்; நான் பலவான், கான் 

சுகப்படுவேன் '' என்றிவ்வா ஜெல்லாம் எண்ணுவார்கள். 
(16.14) 

6 58 AS sBage gar: 
Geese த - 
மோஹஜால ஸமாவருதா: | 

ப்ரஸக்தா? கசமயோகேஷுஈ 

தத்தி தரகே அசுசெள | 

பலவிக இத்தப் பிராந்தியடைச்து, மேோகவலையில் 

அகப்பட்டு, காமபோகங்களில் பற்றுண்டு, ௮கத்தமான 

சரகத்தில் விழுகிருர்கள். (16-76) 

ஆட்யோ”பிஜதவாந் அஸ்மி . 
௦ 5 

கோந்யோ"ஸ்இ ஸத்ருசோ மயர் | 

யகஷ்யே தாஸ்யாமி மோதிஷ்யே 

இத்யஜ்ஞாத விமோஹிதா | 
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நரன் செல்வன்) எனக்குச் சொந்தக்காரக் கூட் 

டம் அதிகம்; எனக்கு கிகர் யாருளர்? தெய்வ பூசை 

செய்கிறேன் ; தானங்கள் கொடுக்கிறேன் ) ௬கங்களடை 

வேன் '' என்றிவ்வாறு அஞ்ஞானத்தில் மயங்வெவாக 
ளாவார்கள். (16-15) 

ஆதீமஸம்பாவிதா: ஸ்தப்தா 
ee ௦ _ ௬ டு 

துதமாத மதா நீவிதா? | 

யஜத்தே நாமயஜ்ஞைஸ்தே 
தம்யேநா விதிபூர்வகம் || 
a ௦ ஓஒ = = 

தற்புகழ்ச்சியில் உழல்வசர்கள் ) பிடிவாதம் பிடிப் 

பரர்கள் ; செல்வச் செருக்கும்  மதமுங்கொள்வார்கள் ; 

டம்பத்துக்காக விதி தவறி, பெயச் அளவில் வேள்விகள் 

செய்வார்கள். (76-17) 

அஹங்காரம் பலம் தர்பம் 

சாமம் கோதும் ர் ஸம்சரி தா: | 

மாமன தின splits - 

ப்ரத்விஷ.த்தோ'ப்யஸூயகா ॥ 

அ௮கங்காரத்தையும், பலத்தையும், செருக்கையும், 

காமத்தையும், சினத்தையும் பற்றியவர்களாய் இவர்கள் 

தம் உடம்புகளிலும் பிற உடம்புகளிலும் பரமாதீமாவாக 

உள்ள என்னையே பகைக்கிருர்கள். (16-18) 
மோசமும் மிருகபலமுங் கொண்டு சம்பாதித்த பொரு 

ளும், அதையொட்டிய நாகரிகமும், வெளி வேஷத்தற்கும் 
மனதைச் இருப்தி செய்தகொள்ளுவதற்குமாகச் செய்யம் 

தானங்களும் பொது ஈன்மை”:'கீ காரியங்களும் அதர் 
மத்தை ௮ஸ்திவாரமாகக்கொண்டு நிற்கின்றன. அதர்மம் 
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சக்த காரணத்தினாலும் திர்மமாகர்து; இத்தகைய ௮கர்ம 
வாதமும் சாஸ்திகமும் முடிவில் ஈர௪தீஇிற்கே வழியாகும், 

மூன்னோர் கண்ட உண்மைகளை இழர்துவிடக் 
கூடாது, அவர்கள் தங்கள் ஆழ்க்த சிந்தனையினாலும், 
தவத்தாலும், தியானத்தாலும் கண்ட சத்தியத்தை மறு 
படி. கரம் முதலிலிருர்து எத்தனித்து காமாகக் காண - 
முயலுவது உ௫ிதமல்ல, சம்பாதித்த பொருளை வைத்துக் 
கொண்டு மேலே சம்பாதிக்க வேண்டியதுதான் கடமை. 
முன்னோர் கண்ட உண்மைகளுக்குத்தான் சாஸ்இரம் 
என்று பெயர், :* சாஸ்திரம் ' என்ரால் இக்காலத்திற்கு ச் 
தகாத பழய பேச்சு என்று வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது. 
உண்மைகளை ஆராய்ச்சி செய்வதில் ஒவ்வொருவனும் 
மறுபடியும் முதலிலிருந்து ஆரம்பிப்பது என்றால் முடி.யாத 
காரியமாகும். முன்னோர் கண்டதை வைத்துக்கொண்டு 
மேலே செல்லவேண்டும். 

ய:சாஸ்த்ரவிதி முத்ஸ்ருஜ்ய 
க es 5 £ 

  
வர்ததே காம காரத:? 

தஸ ஸித்திம் அவாப்தோதி 
த ஸுகம் 5 ஜாலி இம் ii 

சாஸ்திர விதிகளைப் புறக்சணிச்து, காமத்தின் வயப் 

பட்டு கடப்பவனுக்குச் சித்தியுமில்லை, சுகமுமில்லை, 

பரகதியுமில்லை. ‘ (16-23) 

தஸ்மாத் சாஸ்தீரம் ப்ரமாணம் தே 

. கார்யா கார்ய வ்யவஸ்திதென | 

ஜ்ஞாதீவா சாஸ்தீர விதாதோக்தம் 

காம கர்த்தும் இஹார்தனி ॥



சண்ணன் காட்டிய வழி 

ஆகையால் நீ எதைச் செய்யலாம் எதை நீக்கலாம் 

என்று வியவஸ்தை செய்துகொள்வதற்குச் சாஸ்திரத் . 
தையே பிரமாணமாக வைத்துக்கொள். சாஸ்திர விதா 

னத்தை யறிக்து நீ கருமங்களைச் செய்து வாழ்க்கையை 

நடத்துவாயாக, (76-94) 
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௨௯. 

குண விபாகம் 

இம்முடைய பிரகிருதி குணங்களுகீகூத் தகுந்தவாறு 

உபாரளனைக்கு மாத்தி தேடிக்கொள்ளுகிறோம். நாம் 
_ எதை உபாஸிக்கிறோமோ ௮ச்தக் குணம் ஈமக்கு உண் 
டாகும், இப்படி உபாளனை செய்பவன் கசூணமும், உபச 

னைக் இரமமும் ஒன்றுக்கொன்று சம்பச்தப்படுகறது. 

் எச்தவிகமான சரத்தை அல்லது கம்பிக்கையடன் 

கருமங்களைச் செய்கிறோமோ ௮ துவம் இவ்விதமே. 
படைத்த குணத்துக்குத் தருக்க சரக்தை மனதில் உண் 

டசஞ்ம்) கொண்ட இரத்தைக்கும் தகக கசூணம் வந்து 

சேரும். 

ஆசாரமும் உணவும் இப்படியே, இவைக ளெல்லாம் 

கரம் படைத்த கஞூணத்இற்குக் தகுந்தவாறு ஏற்படும், 

குணமும் அவைகளைத் தொடர்ந்து மாறும். அடுப்பில் 

கெருப்புக்கும் விறகுக்கும் உள்ள சம்பச்தம் மரஇரி) 

முதலில் கெருப்பு விறகை எறிக்கிறது. விறகு எரிவதால் 

நெருப்பு வளர்கிறது, பரஸ்பர உதவி ஏற்படுகிறது. Fae 

குணம். படைத்தவன், நல்ல சூரு, ஈல்ல தெய்வம், கல்ல 

மனோபரவனைகள், ஈல்ல இலட்சியங்கள் வைத்துக்கொள்ளு 
வான். அதனால் இன்னும் குணம் மேன்மை யடையும், 

கல்ல உணவில் அவனுக்கு ௬௫யுண்டாகும். கல்ல ஆகாச 

மும் அவனுக்குச் சச்சோஷத்தைக் தரும், ௮வைகளால் 

அவனுடைய நல்ல குணம் இன்னும் வளரும், குண 

மில்லா. தவனுடைய புத்தியோ, உபயோகமற்ற உபாஸனை, 

உபயோகமற்ற தாமஸ உணவு, துராசாரம் இவைகளின் 
செல்லும்) வர வர தாமஸ குணம் அதிகரிக்கும். 
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இக்தச் சுழலிலிருக்து தப்பும் வழி என்ன வென்முல், 

கர்மத்தைப்பற்றி முன் சொன்னதை கிளைவுக்குத் தந்து 
கொள்ளவேண்டும். ஆத்மாவுக்குச் சுதந்தர புத்தி பிருக் 
கிறது. செயலுக்கு அதிகாசமு முண்டு. அதை உப 
யோடத்து, காம பச்தத்திலிருச்தும் பிறவிக் குணங்களின் 

போக்கினின்றும் மீள்வதற்குச் ச .தனமான உபரஸனை, 

ஆசாரம், ஆகாரம் இவைகளை கித்திய கியமமாக வைத்துக் 

கொள்ளவேண்டும். இப்படிச் செய்தால் ஆத்மா மேன்மை 
யடையும், பூர்வ கர்ம பலனுக்கும் இந்த ஜன்மத்தில் 

செய்யும் கருமத்திற்கும் பீஜாங்குர சம்பந்தம், செடியி 
லிருக்து விதை உண்டாகிறது ; விதையிலிருந்து செடி. 
முளைக்கிறது. கரரணம் காரியமாகும்; காரியம் கசரண 
மாகும், இதுவே தினசரி ஆசாரத்இற்கும் குணத்திற்கும் 
பரஸ்பர சம்பந்தம்) ஒன்றிற்கு மற்மொென்று காரண 
மாகும். 

தீரிவிதா பவதி ச்ரத்தா 

தேஹிதாம் ஸா ஸ்வபாவஜா | 

ஸாத்தவி€ ராஜஸி சைவ 

தாமஸீ சேதி தாம் ச்ருணு | 

உடலெடுத்த ஆத்மாக்களிடம் பிறவியடன் தோன் 

௮ம் சரத்தை மூன்று வகையான தாகும்: சாத்விகம், 

சரஜஸம், தரமஸம் என. 7.2) 

ஸத் தவாநுருபர் ஸர்வஸ்ய 

சீரத்தா பவதி பாரத | 
உ ௨௦ ௦ = & 

சரத்தா மயோ'்யம் புருஷோ யோ 
a n ஓ _ 

யச்சருதீத: ஸ ஏவ ஸ்:॥ 
மு ஐ 
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யாவருக்கும் தத்தம் பிறப்பியல்புக்குக் தக்கவாறு 
சிரச்தை உண்டாகிறது, ஆனால் ஜீவன் தான் கொண்ட 
சிரத்தையால் தன்னை ஆக்௫க்கொள்கிருன். எவன் எந்தப் 
பொருளில் சரக்கை யுடையவனோ, அந்தப் பொருளே 
தாரனாடிருன். _ (47-3). 

வேஷத்திற்குச் செய்யப்படும் தவமும், ஆசரரமும் 
பயன் தருவனவல்ல, லாபத்தைக் கருதிச் செய்யப்படுவ 
தும் அப்படியே. 

அசாஸ்தர விஹிதம் கோரம் 
க “ ட் ௦ 

தப்யந்தே யே தபோ ஐ.நா: | 

திம்பாஹங்கார ஸம்யுக்தா? 
oO ௦ ~ 4 

காமராக பலாந்விதா | 
- on ~ 

சிலர் டம்பமும் அகங்காரமும் கொண்டு, காமத் 
தானும் சித்த விகாரச்தாலும் தூண்டப்பட்டு, சரஸ்இ 
7.தீதில் கியமிக்கப்படாத கோரமான தவம் செய்கஇிருர்கள். 

(17-5) 

கர்சயற்த: சரீரஸ்தம் 
—. a அன: oO = 

பூ. தகீராமம் அசே தஸ: | 
6-5 - 

மாம் சைவாத்த; சரீரஸ்தம் 

தாத்வித்தியா ஸுரநிச்சயா த் | 
= ட்டு Aan 

இங்கனம் மதிகெட்டவர்கள் தம் உடம்பிலுள்ள 
பூதச் தொகுதிகளையும் அகத்திலுள்ள என்னையும் வருத்து 
இருர்கள். இவர்கள் ௮௬7 எண்ணத்தோர் என் ற.ஜிவரய். 

(17-6) 
தவம் என்பது மனோவாக்குக் காயம் மூன்றிலும் 

செய்யப்படும். சேர்மை, ௬9௪, பெரியோரிடம் வணக்கம், 
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செம்மசரிய விரதம், பூததயை இவை தேகத்தால் செய்யப் 

படும் தவம், வாக்குத்தவம் என்பது சத்தியமும் அன்பும் 

ஹிதமும் கொண்ட பே௪ு௬, கல்ல தர்மநூல்கள் படி.தீதல் 

மு.தலியன, மனதை அமைதி கிலையில் வைப்பதும், ௬த்த 

எண்ணங்கள் எண்ணுவதும், போக எண்ணங்களை நீப்ப 

தும் மன கோன்பு ஆகும், இப்படிப் பலவித நோன்பு 

களையும், . லாபம் கருகரமலும் பிறருடைய மதிப்பைப் 

பெறுவோம் என்று எண்ணாமலும், சோன்பின் சிறப்பைக் 
கருதியே செய்யவேண்டும். பிறருக்குத் துன்பம் உண் 

டசக்கவோ, ௮ல்லது பிடி வாதப் புக்திபினலேயே கோன்பு 
இகொள்வது ௬ தவறு, 

தேவத விஜகுரு ப்ராஜ்ஞ 
Lg 2 Gib செவச மார்ஜலம் |: 

ப்ரஹ்மசர்யம் அணிக ௪ 

சாரீரம் தய உ ச்யதே ர் 
a 

தேவர், அர்சணர், குருக்கள், அறிஞர் இல வர்களைப் 

பூத்தல்; தூய்மை, கேர்மை, பிரம்மசரியம், " கலில்க 

இம்சை செய்யாமை ; இவை சரீரக்தைப் பற்றிய தவம், 

(27.14) 
அதுத்வேககரம் வாக்யம் 

ஸத்யம் ப்ரியஹிதம் சு யதி | 

ஸ்வாதீயாயாப்யஸதம் தத 

வாங்மயம் தப உ சயதே | 

பிறருக்கு மனக்கலக்கம் உண்டாக்காததும், சத்தியம் 

பொருக்தியதும் பிறருக்கு ஈலங்கருதியதுமான பேச்சுப் 
பேசுதல்) சாஸ்இரம் .ஒஇப் பயிலல்; இவை வாக்கால் 
செய்யப்படும் தவம். (17.18) 

390



குண விபாகம் 

மத:ப்ரஸாத: ஸெளம்ய த்வம் 

மெளதம் ஆத்மவி நிக்ரஹ: | 

பாவஸம் சுத்திசித்யே த்ததபோ 
9 a not = St see அனி 

மாநஸம் உச்யதே ॥ ச 

மன அமைதி, உள்ளமூழ்ச்சி, பேச்சடக்கல் உள் 
எ.த்தைக் கட்டி யடக்கல், எண்ணத் தூய்மை; இவை 

மனதால் செய்யப்படும் தவம். (27-16) 

தசனமும் இப்படியே ; என்ன கோக்கத்துடன் செய் 

யப்படுகறதோ ௮வ்வர.று அது வகுக்கப்படும். கொடுக்க 

வேண்டும் என்கிற கடமையை உத்தே௫த்து, மூழ்ச்டி 

யுடன் கைம்மாறு எதிர்பாராமல் கொடுப்பதே சரியான 

தானம். புண்ணியம் எம்பாதிக்க வென்று கொடுப்பதுல் 

கூட இசண்டாம் பகூமே. 

தாவ்யமிதி யத்தாதம் 

இயதே ௮துபகாரிணே | 

தேசே காளே ௪ பாத்ரே ௪ 
oO அஸ் ௮ 

துத்தாதம் ஸாத்விகம் HOLS BD | 

கொடுத்தல் கடமை யென்றறிந்து, கைம்மாறு 
வேண்டாமல், தகுச்சு இடமும், காலமும், பாத்திரமும் 

கோக்கிச் செய்யப்படும் தானம் சாத்விக தானமாகும். 
(24-20) 

வத்து ப்ரதயுபகாரார்தம் 

பலம் உத்திசய வா புத: | 

தீயதே ௪ பரிக்லிஷ்டம் 

தத்தாதம் ராஜஸம் ஸ்ம்ருதம் ர் 
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கைம்மாறு வேண்டியோ, பயனைக் கருதியோ, மன 
இல் வருத்தத்துடனே கொடுக்கப்படும் தானம் ராஜஸ 

மாகும். (17-21) © 
அதேசகாலே யத்தாநம் 

'அயாத்ரேப்யச்ச தயதே | 

அஸத்க்ருதம் அவஜ்ஞாதம் 
தத்தாமஸம் உதாஹ்ருதம் | 

தகாத இடத்தில், தகாத காலத்தில், தகாதாருக்குச் 

செய்யப்படுவதும், தானம் பெறுபவனை மதிக்காமல் 
இகழ்ச்சியடன் செய்யப்படுவதுமான தானம் தரமஸ 

தானமாகும். i 7-22) 

கரம் இனமும் உண்ணும் உணவு கம்முடைய குணக் 

களை ஓரளவு மேல்தாக்கவும் இீழ்தள்ளவும் செய்ிறன. 
சாத்விக உணவு எது, சாக்த சித்தத்திம்குத் தடையான 
சாஜஸ உணவு எது, புத்தியைக் கொல்லும் தாமஸ உணவு 
எது என்பன கீதையில் சுருக்கமாகக் குறிக்கப்பட்டிருக் 
இன்றன. 

ஆஹாரஸ் த்வபி ஸர்வஸ்ய 

த்ரினிதோ பவதி ப்ரிய: | 

யஜ்ஞஸ் தபஸ் த்தா தாநம் 

தேஷாம் பேதம் இமம் ச்ருணு ॥ 
வேள்வியும், தவமும், தானமும் மும்மூன்று வுகை 

யாக அமையும், அ௮வரவருக்குப் பிரியமான உணவும் 
மூன்று வகை. அவற்றின் வேற்றுமையைக் கேள். (17-7) 

ஆழூ: ஸ.த்வபலா ரோக்ய 

ஸுகப்சீதி விவர்த்ததா: | 

ரஸ்யா: av OS gr si Bor: 

ஹ்ருத்யா: “ஆஹாரா: ஸாத்தவிகப்ரியா il 
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ஆயுள், சக்தி, பலம் கோயின்மை, FED, பிரீதி, 
இவற்றை விருத்திப்படுத்துவன ; சஸ்முடையன ;) 9A 

னுள்ளன ; உறுதியாயிருப்பன ; மஇழ்ச்சி தருவன ; இவ் 
வுணவுகள் சதீவகுண முடையோருக்குப் பிரியமா யிருக் 

கும். (17-8) 
கட்வம்ல லவணா தயுஷ்ண 

திக்ஷ்ண ரக்ஷ விதாஹித: | 
ஆஹாரா ராஜஸஸ்யேஷ்டா 

HS சோகாம்ய ப்ரதா?: 1] 
= - — oO ® 

கசப்பும், புளிப்பும், உப்பும், ௮திக உறைப்பும், ௮ 

SE சூடும் கொண்டன; உலர்ச்துபோயினவை ; எரிச௪ 

அண்டாக்கூவன ) இவ்வுணவகளை ரஜோ குணத்தோர் 

விரும்புவார்கள். இவை துக்கம், சோகம், நோய் இவற் 

றிற்குக் காரணமாகும். (17-9) 

யர்தயாமம் சதரஸம் பூதி 

பர்யுஷிதம் ௪ யத் | 
உச்சிஷ்ட்மபி சாமேத்யம் 

போஜநம் தார்மஸப்ரியம் || 
ல ் 7 

பழையது, ரலம்போனது, அழுகியது, கெட்டுப் 

போனது, பிறர் உண்டு மிகுந்தது, ௮அகுத்தமானது, இத்த 
கைய உணவுகளிலே தமோ குணமுடையோர் பிரியம் 
கொள்ளுவார்கள். (17-10) 

பல்லாயிரம் வருஷங்களுக்குமுன் எழுதப்பட்ட 
௬லோகங்கள் இவை என்பதை Hairdo maggie 

கொண்டு, இவைகளின் சாரரம்சத்தைக் இரஇத்து, தினசரி 

வாழ்க்கையை நடத்திவர வேண்டும், 
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அவ்யக்தமான பரம்பொருளை கேரில் உபாஸிப்பது கடி. 
னம். ஸர்வ கலியாண குணங்களும் பொருந்திய 

சர்வேசுவரனை உபரஸித்தலே ௬லபமான வழி என்பது 

இதையின் கருத்து, கர்மயோக மார்க்கத்தில் சொல்லிய 

வாறு சுயகலமற்று, பற்றுக்களை யொழித்து, சம௫த்தச் 

துடன் கடமைகளைச் செய்வதோடு, காம் செய்யும் கருமல் 

களையெஃலாம் கசராயணனுக்கு அர்ப்பணமரகச் செலுத்தி 
விடவேண்டும். முடிவில் அவன் அருள்தான் ஈம்மைக் காப் 
பரற்றும், வேறில்லை. அவன் அருள் இருக்தால் புலன்களை 
யடக்யொாள முடியும்) ௪ம உணர்ச்சியும் சாக்தமும் மன 
Ba அமைத்துக்கொள்ள முடியும், ஆசை, ஐயம், மயக் 
கம் இவற்றினின்று ஈம்மைக் காப்பரற்றிக்கொள்ள 
வேண்டுமானால், பகவானுடைய அருள் இல்லாமல் முடி. 
யாது. ஆகையால் எக்கருமத்தைச் செய்யும்போதும் 

ஈ௬ வரனை உத்தே௫ித்து அவனுக்கு அர்ப்பணமரய் ௮தைச் 

செய்ய வேண்டும். இதைத்தான் பக்தி என்று போற்று 
வது. பக்தி மார்க்கம் என்பது கர்ம யோகம் என்று 

சொல்லப்பட்ட மார்க்கத்திற்குப் பதிலாகக் கொள்ளக் 

கூடிய ஒரு தணி மார்க்கமல்ல, கர்ம யோகத்தில் சொல் 
லப்பட்ட மனோபாவ மில்லாதவன் பக்தி யோகம் செய்ய 
முடியாது, ஈ௬வர கினைவும் பக்தியும் இல்லாதவன் கர்ம 

யோகமுறையை அனுளரிப்பதும் அரிது, பக்தி யோக 
மூம் கர்ம யோகமும் ஒன்றுக்கொன்று துணை, இல 

அம்சங்களை விளக்க வற்புறுத்திச் சொல்லும்போது வித்தி 
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யாசம் தோற்றினும், சரிவர அப்பியஸிக்க முயன்றால் 
இரண்டும் ஒன்றே என்பது விளங்கும், 

ஸ்ரீம் ஈரராயணனைச் Fram அடைவதே எல்ல£ 
மார்க்கங்களிலும் முடிவில் முக்கியமாக நிற்கும் சாதனம். 

மற்ற விஷயங்களைப்பற்றி விவகரித்துக் கொண்டிருப்பதில் 

பயணில்லை. இது கீதையின் முடிவான உபதேசம். எத்தகை 

ஞானியாயிருந்தாலும் அவனைச் ௪ரண் புகாமல் ஈடேற 

மூடூயாது. எத்தகைய பாபியா யிருந்தாலும் பக 

வானை மனப்பூர்வமாகச் சரண் அடைச்தவன் சாசமடைய 
மாட்டான். 

கலேசோ?தி கதரஸ்தேஷாம் 
= ae "a we é 

அவ்யக்தாஸக்த சேதஸாம் | 

அவ்யக்தா ஹி கதஇர்து?கம் 

தேதஹவதீபிர் அவாப்யதே || 
o ௨௦ மம் - 

அவ்யக்தத்தில் மனம் ஈடுபட்டோர்க்குத் தொல்லை 

யதிகம். உடம்பு என்பது இருக்கும் வரையில் அதன் 

தொல்லைகள் உண்டு, ஆகையால் அ௮வ்யக்த உபாஸனை 

மிகவும் கஷ்டம், (29-59) 

யேது ஸர்வாணி afresh 

மயி ஸநீயஸ்ய மத்பரா: | 

அதநீயே நைவ யோகேத 

மாம் த்யர்யந்த: உபாஸதே | ன் ee ட் 

எல்லாச் தொழில்களையும் ஈசனுக்கு என்று செய்து 

விட்டு, மனதை முற்றிலும் பகவானைப்பற்றியே செலுத்தி, 

பிறழாத யோகத்தால் பகவானைத் தியானித்து வழிபட 
வேண்டும். (12-6) 
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தேஷாமஹம் ஸமுத்தர்தா 

. ம்ருத்யு ஸ்க்ணா ஸாகராத் | 

பவாமி 5 Age gs பார்த மயி 

° ஆவேசித சேதஸாம் || 

இவ்வாறு பகவானிடம் அறிவைப் புகுத்தியவர்களை 

அவன் விரைவில் மரணம் ஸம்ஸாரம் என்ற கடலினின்று 

றஸைதாக்கிவிடுவான். (12.7) 

மாம் ௪ யேர்'வ்யபி சாரேண 
் a 2 
பக்தியோகேந ஸேவதே | 
92- 6 es 

ஸ குணாத் மைதீத்பைதான் 

ப்ரஹ்ம பூயாய கல்பதே ॥ 
Cc ௦ - - = 

sans uss யோகத்தால் கரராயணனை உபாஸிப் 

பவன் குணங்களைக் கடந்து பிரம்ம கிலையடையத் தகுதி 

பெறுவான். 
(14-26) 

HFA FEST OF SSUTTOY 

போத்ய த்த: பரஸ்பரம் | 
a 0 ம - 

கதயத்தச்ச மாம் நிதயம் 

இத்பத்தி கரமத்தி 51 

சண்ணன் சொல்லுூருன் : என் பக்தர்கள் எப்போ 

தும் சத்தத்தை என்பால் செலுத்தி, உயிசை என்னுளே 

புசூத்தி, என்னைப்பற்றி ஒருவரோடொருவர் பேசி அதி 

வூட்டிக்கொண்டு, இருப்தியும் மஒழ்ச்சியும் அடைவார் 

கள். 
(10-9) 
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பிரபத்தி 

தேஷாம் ஸததயுக்தாதநாம். 

. பஜதாம் ப்ரதி geared | 

est புத்தியோகம் தம். 

ட் பேக மாம் உ றலாற்கி Gg | 

aruGur gb Ooo soos w_bB, Herter orest lor 

வழிபடும் அன்னேருக்கு கான் புத்தியோகம் அளிப்பேன், 
அதனால் அவர்கள் என்னை யடைவார்கள். (40-10) 

தேஷாமேவாறுகம் பாரதம் 

அஹம் அஜ்ஞா நஜம் தம: | 
| நாசயாம் யர்தீ்மா பாவஸ்தோ 

a = ஓ = 

ஞாததீபேந பாஸ்வதா || 
o -" ற _ 

அன்னவர்க் இரங்கி, அவர் மனோடாவங்களில் புஞுச்்.து 

ஞான விளக்கை ஏற்ஜி அவருடைய அஞ்ஞான இருளைத் 
தொலைப்பேன். : (10-11) 

பூத்தியோகம் என்ரால் ஆசையும் பற்றும் இன்றி, 
கடமைகளைச் செய்வதற்கு வேண்டிய ஞானமும் ஆற்ற 

அம். இதை.கான் தருவேன் என்கிறான் கண்ணன், 

அதத்யாச் சிந்தயந்தோ 
. மாம்யே ஜநா: பர்யுபாஸதே | 

Coord A Guru ser grb 
z ட து அப்பம் 

யோரகக்ஷூமம் வஹாம்யஹம் || 

வேறு எதையும் இர்தியாமல் என்னை உபரஸிப்பவ 

ரான தித்திய யோடிகளின் யோக க்மத்தை கானே 

பொழதுப்பேன். (9-22) 
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தமேவ சரணம் கச்ச” 

- aptarie en ps “eps | 

தத்ப்ரஸா தாத்பராம் சாத்இம் 
ட "ஸ்தாதம் ப்ராப்ஸ்பஸி சாச்வதம் [| 

மூற்றிலும் அவனையே சரண் அடைவாயாக. அவனரு 

ளால், அனைத்தையும் கடந்த சாச்தியையும் சாசுவதமான 

வீட்டையுமடைவரம். (18-62) 

ஸர்வ குஹ்யதமம் பூய: ச்ருணு 
= ஓ ஐ 

மே பரமம் வச: | 

இஷ்டோ”ஸிமே தீருட்மிதி 
= eos 

ததோ வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம் ॥ 

மீண்டு ஒருமுறை எல்லாவற்றிலும் ஆழ்ச்த reQus 

wrBur aorg urTh aFergngs Guar. எனக்கு நீ 

அன்பன், ஆதலால் உனக்கு ஹிதத்தை உறுதியாய்ச் 

சொல்லுகிறேன். (18-64) 

மதந்மநா பவ மத்பக்தோ 
௦ உ. - 

மத்யாஜீ மாம் நமஸ்குரு | 

மாமேவைஷ்யாஸி ஸத்யம் தே 

ப்ரதிஜாநே ப்மியோ்ஸி மே | 

உன் மனதை எனதாக்இவிடு, என்மேல் பக்தி 

செலுத்து, எனக்கெனவே வேள்விகளை மெல்லாம் செய். 

என்னையே வணங்கு. என்னை எய்துவாய், இது உண்மை. 

உனக்கு உறுதி கூறுகிறேன். நீ எனக்குப் பிரியமான 

வன். 
(75-65) 
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ஸர்வ தர்மாந் பரித்யஜ்ய é டல் ட 
மாமேகம் சரணம் வரஜ் | 

அஹம் தவர் ஸர்வ பர்பேப்யோ 
- + - 0 

மோக்ஷ்யிஷ்மி மா ௬௪: | 3 

மற்றெல்லா கெறிகளையும் கருதிச் கவலைப்படுவதை 

விட்டுவிட்டு என்னையே சரண்புகு. எல்லாப் பாவங்களி 

னின்றும் சான் உன்னை விடுவிக்கறேன், துயரப்படாதே. 
(18-66) 

* துயரப்படாதே: !' என்றான் கண்ணன். அருச்சுன 

னுக்கு அதையே இன்னும் சொல்லுஇறான். அனைவருக் 

கும் சொல்லுகிறான். “என்னைச் சரண், புகுந்தால் 

யாருமே துயரப்பட வேண்டியதில்லை” என்பது கண்ணன் 

கொடுக்கும் உறுதிமொழி. 
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ட ... ௨௫ 

அனைத்தும் ஓன்று 
ஒழுக்கத்தையும் மனதையும் காத்து, செய்யும் கருமக் 

களைப் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாகவே செய்துவந்தால், 
அதன் பயனாக எல்லா உயிரும் ஒன்றே யென்கிற ஞானப் 
பிரகரசம் உண்டாகும். தான் என்பதும் மற்றவர்கள் 
என்பதும் apes, எல்லா உயிரும் பரமாத்மாவில் 

௮டங்இ கிற்பதைக் காணும் மனோபரவத்தை அடைவதே 

இதையில் செய்யப்பட்ட ஞானோபதேசத்தின் கோக்கம். 

ஆத்மாவை அஞ்ஞானமானது சூழ்ச்துகொண்டு ஞான 
ஒளியை மறைக்கிறது. இந்த அஞ்ஞான த்தைப் போக்கி 
ஆத்மாவில் ஞானப் பிரகாசம் உதயமாகச் செய்து 

கொண்டால், அப்படிப்பட்டவன் கண்ணுக்கு, வித்தை 

யூம் கலைகளும் லமும் அடைந்த பண்டிதனும் யாதும் 

கற்காத ஒரு பிராகிருதனும் ஒன்றாகவே தோன்றும் ; 
அதாவது, இவ்விருவருள்ளும் வாஸுதேவனைக் கரண் 

பான். மனிதர்களில் மேலோன், €ழோன் என்கிற 

வித்தியாசம் ஒழிந்துபோகும். பிராணிகளுடைய அங்க. 

வித்தியாசங்களுங்கூட ஞானமடைச்தவன் கண்ணுக்கு 
வித்தியாசமாகச் சதோன்முது. மாடு, யானை, காய், காயைத் 

இன்போன், படிப்பும் சிக்ஷையம் அடைந்த பிரரமணன், 

இவர்களுக்குள் அவயவ அமைப்பு முதலிய ௪கல வித்தி 

யாரசங்களும் ௮வன் காட்சியில் ஒழிந்து, எல்லாம் ஓன் 

முகத் தோன்றும். 
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அனைத்தும் ஓன்று 

ஜ்ஞாநேந து ததஜ்ஞாதம் 
யேஷாம் Bre gr ge: | 

தேஷாமாஇத்யவத்ஜ்ஞாதம் 

ப்ரகாச்யதி ததபரம் | 

அஞ்ஞானத்தை ஆத்ம ஞானத்தால் அழித்தவர்க 

ளுடைய ஞானம் சூரியனைப்போல் பிரகா௫த்துப் பரம் 

பொருளைக் காட்டும். (5-16) 

வித்யாவிநய ஸம்பத்தே 

ப்ராஹ்மணே கவி ஹஸ்திதி | 

சதி சைவ ச்வயாகே ௪ 

Lisi ip ஸமதர்சித: ti 

கல்வியும் சிகைஷையும் பெற்ற பிராமணனையும், பசுவை 

யும், யானையையும், காயையும், காயைத் தின்போனையும், 

அறிவடைச்தோச் சமபார்வையுடன் பார்ப்பார், (6-18) 

யதா HSU C ருதக்பாவம் 

௨௦ 

ஏகஸ்தம் அறதுபச்யஇ | 
SS TUF விஸ்தாரம் 

ப்ரஹ்ம ஸம்பதயதே த்தா | 

ஆத்மாவுக்கு ஆகிபின்மையா லம், முணமின்மையா 

அம் குணங்களைக் கடக்த, மாறுதலற்ற ஆத்மா உடம்பில் 

Hari gb, செயலற்று, பற்றற்று நிற்கும். (13-81) 

ஸர்வபூதேதஷுஈ Cum pat 

பாவமவ்யயமிக்ஷ£தே | 

அவியக்தம் alu dG gop 
Oo == 

ZAG வித்தி ஸாத்த்விகம் ॥ 
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பிரிவுபட்டு நிற்கும் எல்லா உயிர்களிலும், பிரிவற்ற 
தும் சாசமற்றதுமான ஓசே வஸ்துவைக் காணும் ஞானம் 
சாத்விக ஞான மென் றறிவாம். (18-20) 

ஸாவ பூதஸ்தமாத்மாதநம் 
6 = - 

ஸர்வ பூதாதி சாத்மநி | க = & 
ஈகஷ்தே யோக யுக்தாத்மா 

ஸர்வத்ர ஸமதர்க ந: | 

யோகமுறையில் தேர்ந்தவன் அனைத்திலும் FLD 

பார்வைகொண்டவஞய் எந்த உயிரைக் கண்டாலும் அத 
னில் இருப்பதாகவே உணர்ச்சி பெறுவான். தன்னுள் 

எல்லா உயிர்களு மிருப்பதாகவும் உணர்வான். (6-29) 

Gur மாம் பசீயதி ஸாவத்ர 

‘ ஸாவம் ௪ மயி பச்யஇ | 

தஸ்யாஹம் ந ப்ரணச்யாமி 

ஸ௪மே நப்ரணச்யது | 

எவன் எங்கும் பரமரத்மாவைக் கரண்கிறுனோே, 
எவன் எல்லாவற்றையும் பரமாதமாவில் அடங்கியிருப்ப 
தாகக் காண்டுருனோ, அவனுக்கு கான் எப்போதும் 
இல்லாமல் போகமாட்டேன். எனக்கும் அவன் எப்போ 
தும் இல்லாமல் போகமாட்டான். (6-30) 

Wray SwG Hid Gar wrib uggs 
o-° = ௦ 

யேகத்வமர்ஸ்தித: | 

-ஸ்ர்வதர் வர்த்த்மாதநோ”பி ஸ: 

யோர்€ மயி வர்ததே ॥ 
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அனைத்தும் ஒன்று என்கிற அறிவில் கிலகொண்ட 
au, எல்லா உயிர்களினிடத்திலுமுள்ள என்னைத் 

தொழுவோன், எத்தொழில் செய்தபோதிலும், அவன் 

யோூயொவான், என் வழியில் செல்பவனாவான்.  (6-87) 
தஇீதையில் தன்னடக்கத்தைப்பற்றியும் ஞானோதயத் 

தைப்பற்றியுமிருக்கும் உயர்ச்த உபதேசங்கள்,வெறுமனே 

புஸ்தக பூஷணமாகவோ, அல்லது படித்து மன 

னம் செய்து காலத்தைக் கழிக்கவோ சொல்லப்பட் 

டவை அன்று, உண்மையில் சாதாரண ஜனங்கள், ஆண் 

களும் பெண்களும் ௮தில் செரல்லியபடி. வாழ்கீகை கடத்த 
வேண்டு மென்ற உத்தேசத்தைக்கொண்டு உபதேகிக்கப் 

பட்டவை. மொழிகளுக்குப் பலவழியில் பொருள் சொல் 
லிக் கேட்போசை .வியக்கச்செய்து வேதாந்த பாண்டித் 

யத்தைக் காட்டிச் சந்தோஷப்பட எழுதியது அன்று. 

வயது முதிர்ந்தவர்களும், இளைஞர்கஞம், லெளகிக 

விஷயங்களில் ஈடுபட்டவர்களும் உள்பட எத்தசையி 

அள்ளவர்களுக்கும் பயன்படச் செய்யப்பட்ட உபதே 
சம், எல்லாக் காலத்திற்காகவும் சொல்லப்பட்டு. தனிப் 

பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்திற்காக மட்டும் சொன்ன உப 
தேசமன்று. 

மற்ற மத நூல்களைப்போல் இதையம் சாசுவத தரு 

மத்தை உபதேகிக்கும் ஒரு நூலாயினும், எழுதிய காலத் 

தில் எத்தகைய பழக்க வழக்கங்கள் அனைவரும் அனு 

சரித்து வக்தரர்கள், அக்காலத்தில் சமுதாய அமைப்புக் 

இரமம் என்னவரயிருக்கது என்பதை நினைவில் வைத்துக் 

கொண்டால்தான், உபதேசத்தின் உண்மைப் பொருளைக் 

இரக்க முடியும். 
தற்காலத்தில் உண்டாயிருக்கும் சில இயக்கங்கள் 

அக்காலத்திலில்லை என்பதை மறந்து விடக்கூடாது, ஜாதி 
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வித்தியாசங்களை யொழித்து அனைவரும் ஒரு ஜாதியாக 

இருக்க வேண்டும் என்னும் இயக்கத்திற்கும், தீண்டா 
மையை ஒழித்து ஹரிஜனங்களையும் மற்ற ஜாதியாருடன் 
சமமாக்க வேண்டும் என்னும் இயக்கத்திற்கும், லோக் 

களை ஆதாரமாக எடுத்துக்காட்டுவதற்காகப் பகவத் 

இதை எழுதப்பட்டதல்ல. ௮ப்படி. ஆதரரமாக எடுத்துச் 

சொல்ல தையில் சரியான ௬லோகங்களில்லையே யென் 

பது பல்லாயிர வருஷங்களுக்கு முன் எழுதப்பட்ட ஒரு 

ூலைப்பற்றி கியாயமான ஆகே்ஷேபமு மாகாது. 
ஆயினும் இவ்வித சமத்வ இயக்கக்களுக்குங்கூடப் 

போதிய உதவி தரக்கூடிய பிரமாணங்களும் இதையில் 

இருக் து வருகின்றன என்பதைக் கவணிக்க வேண்டும். 

எல்லாச் சமுதாயங்களிலும் தொழிலைப்பற்றிய ஒழுங்கு 
முறையானது முக்கியமான அம்சம், இது ஜாதிக் கிரம 
மாக, ௮தரவது அந்தந்த ஜாதிக்கு ௮ச்தர்த வேலை யென்ற 

முறையாகவு மிருக்கலாம்; அக்தக்தக் குடும்பம் ௮ச்தக்த 
வேலைக்கு: என்றும் இருக்கலாம்) அல்லது பிறப்பு 
முறையை நீக்கி வேறு முறையாகவும் இருக்கலாம். எத்த 
முறையை அனுசரித்தாலும் கதர வரக்கயங்களின் தத்து 

வம் முற்றிலும் பொருந்தும். இக்த வேலை உயர்ந்தது, 

இதுதான் நல்ல.து, இதைச் செய்வேன், எனக்கிட்ட வேலை 

வேண்டாம் என். யாரும் சொல்லல் கூடாது) இதுதான் 

இதர வரக்கியம், சமுதாய வாழ்க்கைக்கு அவசியமான 
தொழில்களில் ஏற்றத் தாழ்வு இல்லை. இது எக்காலத் 
இற்கும் எந்த சமுதசய முறைக்கும் பொருக்தும். பழைய 

கரலத்திய ஜாதியமைப்புக்கும், ர௬ஷ்யரவில் உடை பெறுவ 

தாகச் சொல்லும் பொதுவுடைமை அமைப்பிற்கும் சம 

மாகப் பொருந்தும். நெருப்பில் புகை இருப்பதுபோல் உல 

கத்தில் செய்யக்கூடிய எல்லாத் தொழிலிலுக்தான் 
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குற்றம் தோன்றும். எத்தொழிலையும் புனிதமாக்கக் 
கூடியது ஒன்று உண்டு. தனக்கென்று லாபமோ ௬கமேர 
தேடாமல், சமூதாய வரழ்ச்கைக்காகக் கடமையைச் 

செய்கிறேன் என்ற மனோபரவச்தான் அது. அதுவே 
- சகல கல்மிஷத்தையும் போக்கக்கூடிய கங்கா இரத்தம். 

இதுவே கீசாவாரக்கியத்இன் முக்கிய ௮ம்௪ம். அக்காலத் 

தில் ஜாதிக்கரமமாகத் தொழில் வருக்கப்பட்டிருந்ததை 
வைச்துக்கொண்டு முக்க தத்துவத்தை வற்புறுத்தி உப 

சேசம் எழுசப்பட்டிருக்கறது. ஆயினும் தத்துவம் 

எவ்விகத் தொழில் பாருபாட்டுக்கும் பொருந்தும். நிற்கும் 
௬ வரின்மேல் கஇத்திரம் எழுதப்படும். படத்தைக் கணிக்க 

வேண்டுமே யொழியச் ௬வரின் அமைப்பை ஆரரய்க்து 
குற்றம் காண்பதில் பயனில்லை. சவணிக்க வேண்டிய 

பொருள் எழுதப்பட்ட சித்திரம், அக்காலத்தில் வழங்கிய 

வழக்கங்களையும், சடைபெற்றுவர்த சமுதாய முறையை 

யும் வைத்துக்கொண்டு மிகச்சிறச்த சமத்துவ உண்மை 
போதிக்கப்பட்டது. ௮ச்த தத்துவக்தை உணரவேண்டும். 

ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்ய பிரத: 
a 

ஸம்ஸிதீதிம் லபதே நர: | 
ao ௦ ae 

ஸ்ன்கரில திரத: wn ae 

வதா வித்ததி த்ச்சணு ॥ 

தனக்குரிய தொழிலில் மஒழ்ச்சியுறும் மனிதன் 
சத்தி பெறுகிழுன். தத்தமக்குரிய தொழிலில் இன்புறு 

ag சஇத்தியடையும் வழி யெவ்வாருகும் என்பதைக் 

கேள்: (18-45) 
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யத: ப்ரவிருத்திர் பூதாதாம் ட ஒட்டம் இட 
யேத ஸர்லமிதம் ததம் | 

ஸ்வகர்மணா தம ப்யர்ச்ய 
= = o = 
ஸித்திம் al 65D மாதவ: | 

தனக்குரிய தொழிலைச் செய்தால் உயிர்களுக் 

கெல்லாம் பிறப்பிடமாய், இவ் வையக மனைத்தும் பரவி 

நிற்கும் பகவானைப் பூஜை செய்வதாகும்; அதனால் 

மனிதன் சித்தியடைகருன். (18-46) 

எல்லரப் பொருள்களிலும் பகவான் இருக்இருன் 7; 
எல்லாத் தொழில்களிலும் அவன் கலக்து கி.ற்இருன். ஆகை 
யால் எந்தத் தொழிலும் தெய்வ பூஜையே ஆஒறது. ஆனால் 

௬யகல எண்ணமும் அகங்காரமும் இன்றிச் செய்யவேண் 
டும். இக்த மனோகிலை முக்யெமே யொழிய எந்தத் 
தொழில் செய்தால் மேலானதாகும் rg sripos தொழில் 

என்கிற சந்தேகம் வேண்டாம். 

ச்ரேயாத் ஸ்வதர்மோ விகுண: 
a ௦ a 

பரதர்மாத் ஸ்வறுஷ்டி தாத் | 

ஸ்வபாவதிதயம் கர்ம ' 
5 zn _ 
குர்வத்தாப்நோதி இல்பிஷம் |! 

பிறச்குரிய தர்மத்தை ஈன்கு செய்வதைக் காட்டி. 

அம் குணக் குறைவானதாயினும் தனக் கூரிய தர்மத் 

தைச் செய்தல் சன்று, தன் சுபரவத்தினாலேற்பட்ட 

தொழிலைச் செய்வதனால், ௮த் தொழிலின் இயல்பிலுள்ள 

தோஷத்தை ஒருவன் ௮டையமாட்டான். (18-47) 
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ஸஹஜம் கர்ம கெளத்தேய 

ஸதோஷமபி ந த்யஜேத் | 
ஸர்வாரம்பா ஹி தோஷேண . 

ஓ oO 

அமேத அக்திரிவாவ்ரு தா: || 

கூடப்பிறந்த தொழில் குறையடைய தாயினும், 
அதைக் கைவிடலாகாது, தீயைப் புகை சூழ்ச் திருப்பது 

போல், எல்லாத் தொழில்களையும் சூறைகள் சூழ்ச்தே 

கிற்ின்றன. (18-48) 

அஸக்த புத்தி: ஸா்வத்ர ஜிதாத்மா 
௨௨௫௩௦ = பாத்தது. 

விகதஸ் ப்ருஹ: | 

நைஷ்கர்ம்யா ஸித்திம் பரமாம் = aoe 
ஸ்த்யாஸேநாதகச்சதி ॥ 

எத்தொழில் செய்யும்போதும் அதனுடைய பயன் 

தனக்கு உண்டாகும் என்கிற எண்ணமும், அதனால் உண் 
பஉரரகும் பற்றும் இல்லாத உள்ளத்தைக் கொண்டு, தன் 

ணனைத்தான் வென்று, ஆசைகளை நீக்கி நின்றால், அதனா 

லேயே துறவு மார்க்கத்தின் கோக்கமாகிய உயர்த்த 
இத்தியை படைவான். (26-49) 

உலகத்தில் காணப்படும் பல்வேறு தோற்றன்களிலும் 

மறைந்து இடைக்கும் பரம்பொருளைச் சர்திக்கவேண்டும். 

பிறப்பும் இறப்பும், தோற்றமும் மறைவுமே யாகும். சூழக் 

தைகளுக்குப் பகலும் இரவும் எப்படியோ அப்படியே 
உலகத்தில் தோற்றமும் நரசமும். பிரம்மா சண் மூடுவ 
தும் விழிப்பதுமே இருஷ்டியும் சரசழும், ஞானோதயம் 
அடைந்த மனிதன் புலனுக்குத் தோன்றுவன அனைத்தும், 
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மன திலுண்டாகும் உணர்ச்சகெள் அனைத்தும், செய்யும் 

கருமங்கள் அனைத்தும் பரப்பொருளின் உருவங்களே 

பரஞும். பல கோடி தோற்றங்களும் ஒன்றே என்பதைக் 

காண்பான், யோகத்தின் முடி.வு இதுவே. 

அவ்யக்தாத் வ்யக்தய: ஸர்வா? 

ப்ரப்வத்திய ஹராகமே | 

ராதீரயாகமே ப்ரலீய ந்தே 

தத்ரைவாவ்யக்த ஸ்ம்ஜ்ஞ்கே [| 

பிரம்மாவின் பகல் வந்ததும் அவ்யக்தத்தினின்று 

உருக்கள் தோன்றுகின்றன. இரவு வந்தவுடன் மீண்டும் 

அவ்யக்த மென்பதற்குள் கரைந்து மறைச்து போகின் 

றன; 
(8-18) 

பூ தக்ராம: ஸ ஏவாயம் 
இகட்டு 

பூத்வா பூதீவா ப்ரலீயதே | 
௦- ௦ - 

ராத்ர யாகமே'வச: பார்த 

ப்ரபவத்யஹ ராகமே ॥ 

‘ = 2 = a 

இந்த பூதத் தொகுதி Sodus BHbuS sor as 

மின்றியே இரவு வந்தவுடன் அழிகிறது. பகல் வந்த 

வுடன் மீண்டும் உண்டாகிறது. (8-19) 

பரஸ்தஸ்மாத்து பாவோூ்த்யோ 
- = <= ௦ 

அவ்யக்தோ அவ்யக்தாத் ஸநாதத: | 

ய: ஸ ஸர்வேஷுஈ பூதேஷு: 

தச்யத்ஸ 5 5B விநச்யதி il 
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அவ்யக்தத்தினும் அவ்யகீதமாய் அதற்கும் மேலான 
மாற்றமில்லாத பொருள் ஒன் நிருக்கிந்து, எல்லா உயர் 
களும் ௮ழிகையில் ௮து அழியாது. (8-20) 

. புருஷ் ஸ பர: பார்த 

பக்தீயா லப்யஸ்த்வ நக்யயா | 

யஸ்யா ந்த: ஸ்தாதி மூதாநி 

யேத ஸர்வமிதம் ததம் || 

Cag பொருள்களில் செல்லாத பக்தியால் ௮ச்தப் 
பரம் பொருளை அடையலாம். அதனுள்ளே எல்லரப் 
பொருள்களும் நிலைகொண்டு கிற்கன்றன. அது இவ் 
வுலக மெங்கும் பரவி நிற்கின்றது. (8-22) 

கவிம் புராணமநுசாஸிதாரம் 

அணோரணிீயாம்ஸ மதநுஸ்மரேத்ய: | 

ஸர்வஸ்ய தாதாரம Aj Fur cud 

ஆதிதீயவர்ணம் som: பரஸ்தாத் ll 

பேரறிவாளனை, பழையோனை, ஆண்டவனை, அணுக் 

குள் ௮ணுவான பரம்பொருளை, எல்லாவற்றையும் தரிப் 
பவனை, எண்ணுதற்கரிய வடிவுடையோனை, ஆதித்ய 
னுடைய ஒளியைப் படைத்தவனை, இருள் ”ண்டாதவளை 
எவன் தியானிக்கிரானே அவன், (8-9) 

ப்ரயாணகாலே மநஸா அசலேந 

பக்த்யா யுக்தோ யோகபலேந சைவ | 

ப்ருவோர் மத்யே ப்ராணமாவேச்ய 

ஸம்யக் ஸ த்ம் பரம் புருஷமுபைதி. திவ்யம் fl 
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இறுதிக் காலத்தில் சஞ்சலமற்ஐ மனதுடன், புருவங் 

களினிடையே பிராணனை நிறுத்திக்கொண்டு, யோக 

பலத்தாலும் பக்தியாலும் ௮க்தத் திவ்ய புருஷனை ௮டை 

இருன். (8-10) 

ஸர்வத்வாராணி ஸம்யம்ய 

மதோ ஹ்ருதி திருத்ய = | 
மூர்தந்யாதாயா?' தமந: ப்ராணம் 

௦ ஓ - -~ 

ஆஸ்திதோ யோகதாரணாம் | 
ig ao 

மனன் எல்லா வாயில்களையும் ஈன்கு மூடி, மனதை 

அகத்திலேயே நிறுத்தி, தன் பிராணனைத் தலையின் உச் 

யில் கிறுத்தி, யோகநிலை தரித்து, (8-12) 

ஓமித் ஏகாக்ஷரம் ப்ரஹ்ம 

வ்யர்ஹரதந்மாமநுஸ்மரந் | 

ய: ப்ரயாதி தீயஜந்தேஹம் 

ஸ் யாதி பரமாம் கதிம் ॥ 

ஓம் என்ற இறக்த ஏகாக்ஷர வேதத்தை ஜபித்துக் 

கொண்டு என்னை ஸ்மரிப்பவனாப் உடலைத் துறப்போன் 

பரகதி பெறுஇிருன். (8-13) 

அதத்யசேதா: ஸததம் 
யோ மாம் ஸ்மரதி நிதயச: | 

தஸ்யாஹம் ஸுலப: பார்த 
= - Oo = = 

தித்ய யுக்தஸ்ய யோகி த: ॥ 

வேறு கினைப்பின்றி என்னை எச்சாளும் எப்போதும் 

ஸ்மரிக்கும் கித்ப யோூக்கு கான் எளிதில் இடைப்பேன். 
(8-14) 
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வேதேஷ-- யஜ்னேஷ-க pula சைவ 

தாநேஷு யத்புண்யபலம் ப்ரஇஷ்டம் | £ 

அத்யேதி தத்ஸர்வமிதம் விதித்வா யோகி 

பரம் ஸ்தாநம் உயைதி சா''தயம் || - o> பத த் 

இதனை யறிர்த யோடி வேள்விகளாலும், தவங்களஈ 

அம், தானங்களாலும் ௮அடையக்கூடியதாக வேதங்களில் 

சொல்லப்படும் ஈற்பயன்களைக் காட்டிலும் மேலானதான 
பரமபதத்தை அடை இரான், (8-28) 

சரகம் தருவாயிலுங்கூட மனதை ஸ்திரப்படுத்திக் 

கொண்டு பகவானைத் தியானித்து உயிர்விட்டால் பரகதி 

அடையலாம் என்பது சராதனக் கொள்கை. மேலே9, 

20, 79, 79, சஈலோகங்களில் இது சொல்லப்பட்டது. 

மரண காலத்தில் *காராயணா ' என்று சொல்லிவிட்டுப் 

பிராணனை விட்டால் போச்சு, இப்போது எல்லாப் பவள் 

களையும் செய்யலாம் என்பதல்ல இச்த ௬லோகங்களின் 

உபதேசம், உபதேசத்தின் பொருள் என்ன வென்ருல் :-- 

(1) எவ்வித வாழ்க்கை நடத்தியவனுக்கும் ஈற்கதி 

உண்டு. ஒரு தருமமும் செய்யவில்லையே, ஒரு புண்ணிய 

திர்த்தத்திலும் முழுகவில்லையே, பல பெரும் பாவங்களைச் 

செய்தேனே, அவகரசம் தராமல் மரணம் வர்ததே அன் 

இிவ்வாறு ஏக்கப்பட வேண்டிய தில்லை. உயிர் விடும் ௪ம 

யத்திலேனும் பகவானிடம் பக்தி செலுத்தினல் அதுவே 
கற்கதியைக் கொடுக்கும். தைரியமாயும் பக்தியடனும் 
மரணத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும். 

(9) சாகும் தருவாயிலுங்கூடப் பல பற்றுகளை: 

மனதில் வைத்துக்கொண்டு, உயிரைவிட மனமில்லாமல் 

அக்கப்பட்டுக்கொண்டு உயிர் நீத்தல் முறையல்ல. பக 
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வாளைத் தியானம் செய்துகொண்டு உயிர் நீத்தலே ஈலம் 

என்பது இரண்டாவது. 

(2) மரணம் எப்போது வரும் என்று சொல்ல மூடி. 

யாது, எத்தருணத்திலும் மரணம் வரலாம். ஆகையால் 

மரண காலத்தில். இவ்விதமாய் மனதை கிறுத்திப் பகவா 

ஊத் இயானித்தல் வேண்டும் என்பது, சதாகால்முக் அவ் 

விதமிருக்க ஏதுவாகும் என்பது மூன்றாவது. 
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௨௭ 

| அத்துவைதமும் கர்ம யோகமும் 

அத்துவைதத்தைப்பற்றிக் குருவின் மூலம் உபதேசம் 

பெருமல் அந்த இத்தார்தத்தில் சல பாகம் மட்டும் 

மேலாகச் தெரிர்துகொண்டு திருப்தி படைத்தவர்களுக்கு 
இவ்விடத்தில் ஒரு ௪ந்தேகம் தோன்றலாம். ஜீவாத்மாவும் 

பரமாத்மாவும் தணியல்ல, இரண்டும் ஒன்றே என்ற 
மதம் உண்மையானால் இந்திரியங்களை யடக்கல் முதலிய 

சிரமமான முறைகள் என்னத்திற்காக 2? தானே பிரம்மம் 

என்று அறிர்தவடன் வேறு ஒன்றும் கவலைப்படாமல் 

இருக்கலாமே? 
இது உண்மைதான் ; ஆனால் கண்ணை மட்டும் ஏமாற் 

அம் ஒரு பொய்ச் தோற்றத்தை இவ்வாறு உதர€னமாப் 

விட்டுவிடக் கூடும், சாதாரணப் பொய்ச் தோற்றம் 

ஒன்று காணப்பட்டால், கண் ஏமாந்தபொழுது காது 

உதவும்) காதும் ஏமாந்தால் இட்ட நெருங்கித் தொட்டுப் 

பார்த்து உண்மையை அறியலாம். அதுவும். இல்லையாபின் 

புத்தியைச் செலுத்தி அனுபவங்களைப் பயன்படுத்தி 

ஆராய்ந்து பொய் யென்பதை அறியலாம். அத்துவைத 
வேதாச்தத்தில் - சொல்லப்பட்ட அவித்தை அவ்வித 

லேசான டாக்கி!” தோற்றமல்ல. கண், செவி, மூக்கு, 
தேகத்திலுள்ள சகல உணச்சடுிகள், ௮க்தரங்க மனம், 

புத்தி, எல்லாவற்றையும் கவர்ந்த இந்த ௮விச்தையானது 
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தேகத்தையும் புத்தியையும் ஆத்மாவையும் ஊடுருவி 

அனைத்திலும் கலந்து சிற்று. 
கண்ணைச் தேய்த்துக்கொண்டு இது வெறுச் தோற்றக் 

_ தான் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் முடிர்து போகாது, 
உடம்பிலும் மனதிலும் உள்ள ஓவ்வொரு சூக்ஷ்ம 

அணுவையும் தட்டி யெழுப்பி, மயக்கம் தெளியச் செய்ய 

வேண்டியதா யிருக்கிறது. அதற்கு ஒழுக்கம், இச்திரிய 
நிக். ரஹம், பற்றறுத்தல் எல்லாம் வேண்டும். மாயையி 

Ames எண் விழிக்க வேண்டும் என்கிற உண்மையை 

அறிக்தால் மட்டும் போதாது, மாயையிலிருந்து நீங்க 

வேண்டும் என்று அறிவது ஒன்று, அறிக்த வண்ணம் 
நீங்குவது Cag. கான் கரலையில் காலு மணிக்கு எழ 

வேண்டும் என்று எண்ணுவது ஒன் று, அப்பட. விழித்து 
எழுந்திருப்பது வேறு ௮அல்லவச 2? ௮வித்தையை உண்மை 

oe நீத்தல்தான். மோகம், நீக்கவேண்டும் என்து 

அறிச்துவிட்டால் மட்டும் மோக்ஷம் ஆகாது, அதற்காகத் 

தான் பெரியோர்கள் தவமிருக்து கண்ட, ஞான மார்க்கம், 

கர்ம மார்க்கம், பக்தி மார்க்கம் ஆய எல்லாவற்றையும் 
ஒன்றாகச் சோத்து சண்ணன் உபதேூத்தது; அத்துவைத 

தத்தின்படி, ஜீவனை அவித்தையிலிருக்து விடுவிப்பதும், 

துவைதத்தின்படி. ஜீவனை கர்ம பந்தத்திலிருந்து நீப்பதும், 

இசண்டுக்கும் வழி ஒன்றே. அ௮த்துவைத வாக்இியத்தைக் 
கேட்டு **ஆம்'” என்று புத்தியானது சொன்னதுமே, 

அவித்தை நீங்கவில்லை. உண்மையில் அது நீங்கவேண்டு 

மானால் கர்ம பந்தத்திலிருக்து மோக்ஷமடையத் துவைத 

வாதிகள் என்னென்ன செய்யவேண்டும் என்கிருர்களேச, 

அவ்வளவும் அத்துவைதவாதியம் செய்ய வேண்டி.யிருக் 

கிறது; இப்படிச் செய்தால்தான் மோகமானது நீக்கும். 

ஆகவே காரமரபக்தமும், ௮தை நீக்கிக்கொள்ளும் வழி 

ஓரக்



அத்துவைதறும் கர்ம யோகமும் 

களும் துவைதக் கொள்கையினாலாவது அத்துவைதக் 
கொள்கையினாலாவது வித்தியாசப்படாது, இதுவே 
ஆசார்யா்களின் உபதேசம். ் 

எல்லா உயிர்களின்பரலும் சாதாரண ஜீவகாருண்ய 
உணர்ச்சியே மன இல் உண்டாகாமலிருக்கையில், ஜீவனும் 
பரமாத்மாவும் ஒன்று என்ற ௮த்துவைத ஞானம் எவ்வளவு 
அரசம்? ஆசார்யர்கள் எழுதிய கூல்களிலிருச்து ஜீவனும் 
பிரம்மமும் உண்மையில் ஓன்று என்று 1௦தக் கொள்கை 
யாகத் தெரிந்துகொள்வது வேறு, உண்மையான ஞானப் 
பிரகாசம் வேறு. ஞானப்பிரகாசம் அடைவதற்கு அறிவு 
தேவையே ; ஆனால் அறிவு மட்டும் போதாது. Gu paps 
கத்தை விடாதவனும், மனதில் சாந்தம் பெருதவனும், 
இச்திரியங்களை அடக்காதவனும், ஆசை எண்ணங்களை 
விடாசவனும் அறிவு பெற்றபேரஇலும் ஆத்மாவைக் 
காணமாட்டான் என்பது கடோபனிஷத்து வாக்யம். 
இச்திரியங்களை ௮டக்கியாள்வது, மனதை விஷயங்களில் 
செல்லாமல் தடுப்பது, கடமைகளைச் ௬யநல ஆசையும் 
பற்றுக்களுமின்றிப் பகவானுக்கு ௮ர்ப்பணமாகச் செய்து 
முடிக்கப் பழஞசுூவது, ௬௧ துக்கங்களையும், இன்ப துன்பங் 
களையும் ஒரே மாதிரி எதிர்கொள்வது, இக்த அப்பியாசங் 
களெல்லாம் அவிச்தையை நீக்கிக்கொண்டு அத்துவைத 
மனோபாவத்தை அடைவதற்குச் சாதனங்கள் ) இவையே 
,மோகத்திற்கும் பேதபுத்திக்ஞும் இச்சைக் இரமங்கள். 
இவற்றைக் கைக்கொள்ளாமல் விஷயங்களை அனுபவிப் 
பதில் ஆசையைச் செலுத்தி, மனதை அடக்கரமலிருக்தால், 
பிரம்மமும் ஜீவனும் ஒன்று என்ற உண்மை யறிவு ஒரு 
காளும் உண்டாகாது. பத்்தியமில்லாதபடியரல் வியாதி 
அ௮திகரிப்பததுபோல் வரவர மயக்கமும் பேத புத்இியும் 
அதிகரிக்கும். நூல்களினின்று தெரிர்துகொண்ட மருக்து 

215



கண்ணன் காட்டிய வழி 

பத்தியமின்றி அஞ்ஞானம் என்ற கேசயைத் தீர்க்காது. 

வெறும் இத்திரத்துக்கும், உயிருள்ள மனிதனுக்கு முள்ள 

வித்தியாசத்தைப் போலாகும் அத்தகைய உபயோகமற்ற 

அறிவுக்கும், உண்மையான அ௮த்துவைத ஞானப்பிரகாசத் 

திற்கு: முள்ள பேதம். உண்மையான அத்துவைத . 

ஞானம் உதயமானால் வாழ்க்கை தாகைவே ஈத்தப்பட்டுப் 

போகும் ) விஷயப்பற்றகள் கரைந்துபோகும். விஷயப் 

பற்றுகள் தரத் தர ஞானம் பின்னும் வளரும். 

இதனாலேதான் பகவதீதையானது துவைத, அத்து 

வைத, வி௫ஷ்டாத்துவைத மதங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் அனை 

வருக்கும் சாஸ்திரமாக இருக்து வருகிறது. பிரம்மமும் 

ஜீவனும் ஒன்றா? வெவ்வேறு? பரப்பிரம்மம் என்பது கலி 

யாண குணங்கள்கொண்ட நரராயணனா? அல்லது கூத்த 

நிர்குண வஸ்துவா? என்ற பிரச்னைகள், பகவத்கீதை 

யில் உபதே௫க்கப்பட்ட அனாஸக்த கர்மயோகம், ஞான் 

யோகம், பக்தியோகம், பிரபத்தி மார்க்கம் இவைகளை 

ஒருவிதத்திலும் பாதிக்காது. 
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௨௭ 

விச்வரூப Bie னம் 

//கவச்க்தை 17-வது அத்தியாயத்தில் பகவான் அருள் 
௬னனுக்கும் விச்வரூப தரிசனம் காட்டியதாகச் சொல் 

லப்படுகிறது. ஈன்மை இமை, ஈகம் துக்கம், இருள் 
தேஜஸ் என்ற துவர்தங்களைல் கடக்து நிற்கும் பகவா 
னுடைய சர்வ வியாபகமான விச்வரூபத்தை அருச்சுனன் 
பார்க்குமாறு அவனுக்கு ஞான திருஷ்டி. யருளிச் தரிசனம் 
தந்தார். 

இதன் பொருள் என்ன? அகத்தூய்மையும் புறத் 
அரய்மையும். கொண்ட கத்த வாழ்க்கையை ஒருவன் 
கடத்தி, சகல கருமங்களையும் பற்றின்றிப் பகவானுக்கு 
அச்ப்பணமாய்ச் செய்து, புத்தியை ஸ்திரமாக நிறுத்திக் 
கொண்டு, அடிக்கடி. தியானம் செய்துவக்தால், பச்தனுக் 
குப் பகவானுடைய உண்மைச் சொருபம் வெளியாகும் ; 
அதாவது ஞாஷனேதையமரய் பிரபஞ்சத்திலுள்ள அணைத்த 
அம் பரக்து கிற்கும் பகவானை அனுபவிப்பான் என்பதே, 
HOSE SNF or Goo gi HME சஞ்சயன் சொல் ஓுஇருன் : 

ஸ்ஞ்ஜஹய உவாச 

, ஏவமுக்த்வா ததோ ராஜன் 

மஹாயோகேச்வரேச ஹரி? | 

தாசயாமாஸ் பார்தாய : 

பரம் ரூபமைச்வரம் 1 
_ _- ஸு 

சஞ்சயன் சொல் லுகிருன்:-.- 
அரசனே, இவ்வாறுரைசத்துவிட்டு, அப்பால் மகர 

யோகே௯வரனாக ஹரி. தண் பரம ஐசுவர்ய ரூபத்தைப் 
பார்த்தனுக்குக் காட்டினான். (11-9) 
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இவி ஸுர்ய ஷஹைஸ்ரஸ்ய 
ஐ 

பவேத்யக பதுத்தி தா | 
ao-a- 

யதி பார: ஸத்ரு£ ஸா ஸ்யாதீ 

பாஸஸ்தஸ்ய மஹாத்ம ந: ॥ 
௦ - 3 

வானத்தில் ஒரே க்ஷணத்தில் ஆயிரம் சூரிய பிம்பங் 

கள் ஜளெம்பினால் எவ்வாறு பிரகரசிக்கூமோ அவ்வாறு 

இருச்தது அர்த மகாவடிவத்தின் தேஜஸலானது, (11-12) 

தத்ரைகஸ்தம் ஜகத்க்ருத்ஸ்தம் 
Ace ia = 

ec ee | 
- o- - - 0 

அபச்யத் அதவ தலைய 

சரீரே aaa | 

அப்போது பல பகுநிகனாமவிருச்க ஐகத்சிருஷ்டி. 
முழுதும் ௮ந்த தேவதேவனுடைய சரீரத்தில் ஒன்றுகூடி. 

கிற்பதைப் பாண்டவன் கண்டான். (17-12) 
உண்மையை முற்றிலும் உணர்ச்து அனுபவிக்கும் 

வேதாரச்திகள் எப்போதும் இக்த வி௬வரூபத்தைக் காண் 

பார்கள். 

அருச்சுனனுடைய ஸ்துதி :-- 

அர்ஜு- ந உவாச | 

பச்யாமி தேவாம்ஸ் தவ தேவ தேஹே 

ஸர்வாம்ண்ததா பூதவிசேஒ. ஸங்கா த் | 
wos o- 6 ௦ 

ப்ரஹ்மாணாமீசம் கமலாஸதஸ்தம் 

ருஷிம்சி௪ ஸர்வாநுராகம்௪ ௪ இவ்யாநத் ॥ 
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விச்வரூப தரீசனம் 

தேவனே, உன் சேகத்தில் எல்லா தேவர்களையும் 
காண்டுழேன். பூத வசைகளின் தொகுதிகளை எல்லாம் 

காண்கிறேன். சுமலாசனப் பிரமஞூய் ஈசனையும் எல்ல 
ரிஷிகளையும் இவ்ய ஸர்ப்பன்களையம் உன்னில் கரண் 

கிறேன், (11-15) 

HOES Uren Sr usages Cs earw 
-_ [2] a கவல் = 

பச்யாமி தீவாம் ஸா வதோ'” நந்தளுபம் | 
a யம் —~ ல் - 

தாத்தம் ந மத்யம் நபுதஸ்தவாதிம் 2 5 ர் ரஜ 
பச்யாமி விச்வேச்வர விச்வரூப | 

எத இக்கு நோக்கினும் பல தோளும், பல வயிறும், 
பல வாயும், பல கண்களுமுடைய எல்லையற்ந வடிவிலே 
கின்னக் காண்கிறேன். எல்லாவற்றிற்கும் ஈசனே, Bo 
பிரபஞ்சத்தை வடிவாகக் கொண்டவனே, உனக்கு முடி. 
வேனும், இடையேனும், தொடக்கமேனும் காண்டகு 
லேன். (11-16) 

இரிடி நம் கதிநம் சகரிணம் ௪ 

தேஜோராசிம் ஸர்வதோ தீப்இமந்தம் | 

பச்யாமி தீவாம் துர்நிரிக்ஷ்யம் ஸமந்தாத் 

இப்தா நலார்கதயு இிமப்ரமேயம் || 

கிரீடமும், கதாயுதமும் சக்கரமும் தரி.த்தவனாய், 

சகேஜோராசியாப், எப்பக்கமும் ஒளிவீ௬ஒருப்; தழல் 
விட்டெரியும் தியைப்போலும் ஞாயிறைப் போலும் 
பார்க்கமுடியாத ஓளி வீசுவதைக் காண்டுழேன். (14-77) 
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திவமக்ஷரம் பரமம் வேதிதவ்யம் 

திவமஸ்ய விச்வஸ்ய பரம் திதாதம் | 

தீவமவ்யய: சாச்வத் தர்மகோப்தா 

ஸதாததஸ்த்வம் புருஷோ ந்தா Cw | 

அழிவிலாய், ௮.றிசற்கூரிய பொருள்களில் பரமனே, 
உலகத்தின் அகமே, கேடிலாய், என்றும் இயலும் தீருமத் 
தைக் காப்பவனே, மாருதவனே, உன்னைக் .கண்டு 
கொண்டேன். (11-18) 

தீவமாதிவே; புருஷ: புராணஸ் 

தீவமஸ்ய விச்வஸ்ய பரம்திதா.தம் | 

வேத்தா” ஸி வேத்யம் ௪ பரம் ச தாம 

தீவயா ததம் விச்வம் அ.தந்தரூப் | 

ஆதி தேவன் 8, ஆதி ஆத்மா 8, ரீயே அலைத்தின் 
பரம நிலயம், அறிவோனே, அறியப்படு பொருளே, பரம 
பதமே, அனகந்தரூபா, உலக 5 மனைத்தும் ஊடுருவிப் பரந்து 
இடகஒருய், (11-38) 

வர்யுர்யமோ'க்நி: வருண: சசாங்க;? 

ப்ரஜாப.இஸ்த்வம் ப்ரபிதாமஹச்ச | 

தமோ நமஸ்தேஸ்து ஸஹஸ்ர'க்ருத்வ: 

பு.நச்௪ பூயோ?பி நமோ தமஸ்தே ॥ 

வாயுவும் நீயே, யமனும் நீயே, அக்னியும் சீயே, 
வருணனும், திங்களும், பிரமனும் நீயே, உன்னை ஆயிர 
மூறை. ஈமஸ்கரிக்கிறேன். மீண்டும் மீண்டும் உன்னை 
வணங்குகிறேன். (11-39) 
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விச்வரூப தரிசனம் 

தமஃபுரஸ்தாத்த ப்ருஷ்டஸ்தே 

தமோ'ஸ்து தே ஸர்வத ஏன் ஸர்வ | 

அதுந்தவீர்யாமித விகீரமஸ் தவம் 

ஸாவம் ஸ்மாப்தோஷி ததோூஸி ஸர்வ: | 

மூன்பூறம் உனக்கு ஈமஸ்காரம், பின்புறம் சமஸ்கரரம். 
எல்லாமாவரயப் / உன்னை எல்லாப்புறமும் கும்பிடுகிறேன். 
எல்லை கடக்த வீர்யமுடையாப், அளவு கடச்த வலிமை 
யுடையாய், அனைத்தின் பூரணமுமாவாய், அளைத்தும£ 
வாய் நீயே, (11-49) 

பிதா'ஸி லோகஸ்ய சராசரஸ்ய 

தீவமஸ்ய பூஜ்யச்௪ குரூர்கரீயா த் | 

5 தீவத்ஸமோ ஸ்த்யப்யதிக: குதோ"ந்யோ டர னு துட ஜோன் 
லோகத்ரயே'ப்ய ப்ரதிமப்ரபாவ 1] 

டக - - 0 

சராசர உலகமனைத்திற்கும் தந்தையாவாய், பூஜ் 
யனே, மிகச் சிறக்த குருவே, உனக்கு கிகர் யாருமில்லை; 
எனின் உனக்குமேல் வேறு யாருளர் 7 மூன்றுலஈன்களி 
அம் உன் பிரபாவம் ஓப்பற்றது. — (11.43) 

தஸ்மாத் ப்ணம்ப ப்ரணிகாய காயம் é a ட் ் ட் 
ப்ரஸாதயே தவாமஹம் ஈசம் ஈட்யம் | 

பிதேவ புத்ரஸ்ய ஸுவ ஸக்யு: 

ப்ரிய: ப்ரியாயார்ஹஸி தேவ ஸோடும் [| 

. உடல் குனிய வணங்கி கின் அருள் வேண்டுகிறேன், 
பெருமானே! ஈசா, மகனைத் தந்தை போலும், தோழனைத் 

தோழன்போலும், காதலியைக் காதலன் போலும் 

என்னைப் பொறுத்தல் வேண்டும், தேவனே / (11-44) 
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2.5 

முடிவுரை 

க நாம் படித்த விஷயங்களைக் சங்கிரகமாகச் 

சொல்லின் : முன் ஜன்மத்தில் செய்த கருமங்களினா 

லும், கொண்ட பற்றுகளாலும் விரும்பிய விருப்பங்களா 

_ லும் சாம் இல குணங்களுடனும், உடல் பிரகருதிகளுட 

னும் பிறக்கிறோம். இக்தச் சுபாவ குணங்கள் ஜீவனைக் 

கட்டுப்படுத்தி நிற்கின்றன. அவற்றை முழுதும் நிக் ரஇத்து 

விடலாமென்று பக்குவமடையாத கரலத்தில் துறவியாய்ப் 

போகப் பிரயத்தனப்படுவதில் பயனில்லை. ஆனால், இக்தச் 

ural குணங்களை வென்று விடுதலையடைய முயற்கி 

செய்யும் சுதக்.தாமும், சக்இயும் ஜீவனுக்கு உண்டு, இந்த 

ஜன்மத்தில் ஜீவன் எப்படி. கடச்துகொள்ளுகிறானோ அதன் 

படியாகும் அவனுடைய வரப்போகும் சரித்திரம், ஒருவன் 

பழைய கருமத்தினின்று ஸம்பூரணமாகவேச, அல்லது 

கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவேர விடுதலையடை வதும், அல்லது 

முன்னிருந்த பந்தத்திற்கு இன்னும்கூடச் சேர்த்து ௮இக 

பந்தங்கள் ஏற்படுத்திக்கொள்ளுவதும் இது அவன் இந்த 

ஜென்மத்தில் எப்படி. ஈடச்துகொள்ளுகிறானோ அதைப் 

பொறுத்திருக்கிறது: 

பகவானுடைய இருவருளால் எத்தகைய பக்தத்தி 

னின்றும். ஜீவன் விடுதலை யடையலாம், திருவருளின் சக்தி 

இது. அந்தத் திருவருளைச் சம்பாதிக்க ஜீவன் செய்ய 

வேண்டிய பிரயத்தனம் என்னவென்றால். கர்ம விதிப்படி. 

பூர்வ கர்ம பந்தத்தை ௮றுக்கக்கூடிய புண்ய வாழ்க்கை, 
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முடிவுரை 
_யகவான் . இருவருளை யடைவதற்றா வழி இதையில் 
சொல்லப்படுகிறது, இதற்குத்தான் யோகம் என்று 
பெயர். யோகம் என்றால் மேச்சை நிறுத்துவதல்ல. 

பகவத்கீதையில். உபதேடூக்கப்பட்ட யோகம் ஓரே 
தடவை ஓரே முறையில் செய்துவிடக் கூடியதல்ல. பல 
முறைகளும் கலச்து, படிப்படியாய் அனுசரிக்ன வேண் 
டய வழி, கதையில் உபதேடத் இருப்பதை அனுசரிப் 
பதில் தோல்வியோ நஷ்டமோ இல்லை, பிரய த்தன த்தின 
லேயே லாபம் அடைவேசம், 

இதையில் சொல்லப்பட்ட யோகத்தின் அங்கங்க 
OTT CUT ¢ 

(1) இத்திரியங்ககைக் காத்தல், சுத்தமான வாழ்க்கை, 
தினசரி ஆசாரம், அதாவது உபாஸனை, வேலை, ஆகாரம், 
ஓய்வு, தூக்கம் முதலியவைகளில் இட்டப்படி . நடந்து 
கொள்வது. 

(3) சுபாவத்தாலோ, சமுதாயத்தில் தான் அடைந்த 
ஸ்தானத்தினாலோ, சந்தர்ப்பத்தாலோ, தனக்கு ஏற்பட்ட 
கட்மைகளைச் சுயநலப் பற்றின் றி, ஆனால், கண்ணுங்கருத்து 
மாய்கி குறைவின்றிச் செய்து முடித்தல், 

(3) ஜயாபஜயங்களை சமபுத்தியுடன் அனுபவித்தல் $ 
கஷ்டங்களைக் கண்டு மனங்கலங்காமல், துயரமோ மூழ்ச் 
சியோ எது வரினும் தைரியமும் அமைதியும் இழக்காம 
லிருக்க மனதைப் பழக்கிக்கொள்ளுதல், we 

(4) மனதை இடைவிடாமல் காத்து, காமம், குரோதம், 
ஆசை என்ற வேகங்களுக்கு இடங்கொடாமலிருத்தல். 

(5) இப்படி உள்ளும் புறமும் சுத்தமாய் வைத்து 
மனதை ஸ்திரப்படுத்திக்கொண்டு, அவ்வப்போது ஆத் 
பரத்ம இயானம் செய்தல், 

(6) பகவானிடம் பூரணமாய்ச் சரணாகதி புகுதல். 
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கண்ணன் காட்டிய வழி 

மேற்சொல்லப்பட்ட அங்கங்களில் ஒவ்வொன்றை 

யும் தனியாக எடுத்துச் சொல்லும் பொழுது, காம 

யோகம், ஞானயோகம், பக்தியோகம் என்ற பெயரிட்டுப் 

பெரியோர்கள் சொல்லுவார்கள். ஆனால், உண்மையில் 

அப்பியாசம் செய்யும்போது இவையெல்லாம் ஒன்றோ 

டொன்று கலந்து நிற்கும். ஒன்றின்றி மற்றென்று 

அமையாது, ஆகையால் இதையில் இவ்வெல்லா முறை 

களையும் ஒருங்கே சேர்த்து ஒரு வழியாகப் பக்வான் 

உபதே௫த்திருக்கிருர். 

பக்தியடனும் கவனத்துடனும் இதைப் படித்தவர் 

களுள் சிலருக்கு முடிவில் ஒரு சந்தேகம் தோன்றலாம், 

இதையில் சொல்லியிருப்ப தெல்லாம் நன்றே, ஆயினும், 

சாதாரண மனிதர்களுக்கு இது பயன்படுமா? இதில் 

காட்டப்பட்ட இலட்சியங்கள் அனைத்தையும் அடையும் 

சக்தி ஈமக்கு இல்லையே? இது சமக்கு எவ்வாறு உதவும் 7 

மகாத்மாக்களுக்குத்தான் இதில் சொல்லப்பட்டிருப்பது 

சரத்தியம் என்றிவ்வாறு இகைக்கலாம். 

கண்ணன் காட்டிய வழி மட்டுமல்ல, உலகத்தில் 

ஜனங்கள் தழுவும் எல்லா மதங்களும் மார்க்களும் இக்த 

ஆகே்ஷபத்துக்கு இடம் தரும். எந்த உயர்மதக் கொள் 

கையும், எந்தத் தரும நூலில் உபதேசிக்கப்பட்ட 

வாழ்க்கை முறையும், குறைவின் நி முழுவதும் அநுசரிப் 

பது அனைவராலும் முடியாது. உதாரணமாக, ௨௬ுகாத 

ருடைய உபதேசத்தை எடுத்துக்கொள்ளுவோம், gar 

நடத்திக் காட்டிய வாழ்வுக்கும், சொன்ன உபதேசப் 

களுக்கும் முற்திலும் இணங்க யார் வாழ முடியும் 2 ஆயி 

னும், அவருடைய மார்க்கத்தைத் தழுவி நிற்பவர்களுக்கு 

அதில் பயனில்லையர 2? எத்தனையோ மக்களை அது காப் 

பாற்றி, உய்வித்திருக்கற.து. மகான்களுக்கு மட்டுமல்ல 7 
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பத அனற. 

பாமர ஐனங்களுக்குங்கூட, உடலுக்கு அன்னம் எவ் 

விதமோ, அவ்விதம் உள்ள*்திற்குப் 'படியாத்றும் அன்ன 
மாக அர்த உபதேசம் பயன்பட்டு வந்திருக்கிறது. அத் 
தகைவனவே எல்லா மார்க்கங்களும் ) ௮த்தகையதே ஈம் 

மூடைய இதையும், 
கையில் விளக்கெடுத்துச் செல்லுங்கால் ஈம்முடைய 

நிழலே வழியில் குறுக்கிடும், மரமும், புதரும், வெளிச் 

சத்தைக் தடுக்கும். ஆயினும் இது விளக்கின் சூற்றமல்ல. 

விளக்கும் பயனற்றுப் போகவில்லை, பாவமும், கஷ்ட 
மும், சந்தேகமும், ஆசையும், ஆத்திரமும் தடையாக வந்தர 

அம், தையில் உபதேசிக்கப்பட்ட இலட்சியங்களை வைத் 

துக்கொண்டு ஈடச்தோமனால் இருளைத் தாண்டி. ஈடேற 
லாம். . 

ஒவ்வொருவரசலும் ஒவ்வொன்றையும் செய்ய 

மூடியாதாயினும், அனைவரும் ஓரே உயர் இலட்சயத்தைக் 
கொண்டு ஈடப்பதினுல் அனைவருடைய வாழ்க்கைக் இரம 
மும் ஓழுங்குபட்டு, அனைவருக்கும் கூட்டுறவு ௬கமுண் 
டாகும், 

காதாரணமாய் உடலின் சுகாதாரத்திற்காகச் சொல் 

லப்படும் முறைகளையுங்கூட எல்லாரும் Gopher ME 

குறைவின்றி முழுதும் ஈடத்திவிட முடியாது, ஆயினும் 

குறைகளுடன் தழுவப்பட்ட ௬காதார உபதேசங்களினால் 

மிகப் பெரிய நன்மைகள் ஏற்படுவதைக் கரண்இரரம். 

உடல் சுகாதா ரத்தைவிட ஆதீம சுகாதாரம் கடினமல் 
லவேோ2 அதற்காக உபதேக௫ிக்கப்படும் முறைகளும் கடின 

மாகத்தா ஸிருக்கும். அனைவரும் அவற்றைக் சூற்றங் 

குறையின்றிக் தழுவி நடப்பது அ௮சாத்தியமாய்த்தா 
னிருக்கும். ஆயினும் உபதேசமாவது முயற்சியாவது 

பயனற்றதாய்ப் போகாது, உயர் இலட்சியம் மணித வாழ்க் 
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கண்ணன் காட்டிய வழி 

கைக்கு : இன்றியமையாதது. மூற்நறிலும் அடைய 

முடியா தென்று தரும விளக்கை அனைத்துவிட்டு இருட் 

டில் நிற்பதுபோல் இலட்சயமேயின் நிகிற்கலாகாது. இதை 

யிலேயே பகவான் சொல்லி யிருக்கிறார் :-- 

தேஹாபிக்ரம நாசோ”ஸ்தி 

ப்ரத் வாயோ ந வித்யதே | 

ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய 
- = ௦ 

த்ராயதே மஹதோ பயாத் ॥ 
கன = = ௦ - 

Qes முறையில் எடுத்த முயற்சிக்கெல்லாம் பல 

“னுண்டு; ஈஷ்டம் இடையாது. பத்தியம் தவறிய மருக் 

தைப்போலல்ல, கூற்றங் குறைகள் ஏற்பட்டதால் ௮பர 

யம் எதுவுமில்லை. இக்தத் தருமத்தில் சிறிது நடத்தினாலும் 

ஸம்னைரமென்ற பேரச்சத்தினின்று காப்பாற்றிக்கொள் 

ளலாம். ் (2-40) 
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வரலாறு 

இனக மகாராஜாவுக்குப் பின் உலகத்தில் புகழ்பெற்ற 
இசாஜ ரிஷிகள் இருவ ரரவர். ஒருவர் பாத கண்டத்தை 

ஆண்ட அசோக மன்னர். மற்றொருவர் மேல்காட்டில் 
சோம ரரஜ்யத்தை ஆண்ட மார்க்க அசேலிய சகீரவர்த்தி, 
இவர் அ௮சேரகருக்குப் பின், ௬மார் சரனூறு வருஷங்களுல் 
குப் பிறகு ௫. பி, 161 apsw 180-1 வருஷத்தில் தேக 
வியோக மாகும்வரை ௮௭ புரிச்தார். 

மார்க்கருடைய ஆத்ம சிந்தணை?? பிறர் படிக்க 
வேண்டி. எழுதிய ஒரு நூல் ௮ன்று, அவர் இறந்து பல நூற் 
முண்டுகளுக்குப்பின் கையெழுத்து ஏடுகள் இடைத்துப் 
புத்தகமாகப் பிரசகுரிக்கப்பட்டது. ஓரே காலத்தில் எழுதி 
யது மல்ல, அவ்வப்போது தனக்குள் தோன்றிய எண் 
ணங்களைத் தன் மனோகநிலையைத் திடப்படுத்திக்கொள்ளு 
மாறு தனக்குத் தானே உபதே௫த்துக்கொண்ட முறை 
யில் ௮வர் எழுதிய குறிப்புகள். அவைகளில் 8: என்பது 
மார்ச்கரே. பிறருக்குச் செய்யும் உபதேச மல்ல. தன் 
உள்ளத்தோடு தானே ஆட்சேபணை ௪மாதானம் சொல்லிக் 
கொண்டு பேரூர். ஆனால், ௮வர் தனக்காக எழுதிய 
இக் குறிப்புகளின் தொகை உலகத்தார் எக்காலமும் 
படி.க்கத்தக்க இறந்த வைராக்ய தீபமாக விளக்கும் 
நூலாகும். 

ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு இர்ூல் சாந்தமும் 
சக்தியும் தக்இருக்கிறது. பல பெரியோர் இதைக் கொண்டு 
கடைத்தேறி யிருக்கிறார்கள் என்று ஜான் ஸ்டுவர்ட் மில், 
ஜான் மார்லி என்கிற ஆங்கில ஞானிகள் எழுதி யிருக் 
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இருர்கள். . விருப்பு, வெறுப்பு இரண்டையும் நீக்யெ 

உண்மைத் தவமும் ஒப்புரவறிக்து செய்தலரடகிய இல் 

லறமுமே ம்ரர்க்க அசேலியருடைய ஆத்ம இந்தனைகளி 

லிருக் து அடையக்கூடிய உபதேசம், இன்பமும் துன்ப 

மும் ஒருவன் சுதச்திரம். அவை உள்ளத்தின் கிலையே . 

யன்றிப் புறப்பொருளில் இல்லை என்பதைப் பலவாறு 

அவர் வற்புறு.தஅஇிருர். உலகம் முழுதும் ஓர் உயிர் 

கொண்ட அமைப்பு அதில் ஓர் அங்கமாவாய் நீ; அதன் 

ஈன்மையை கரடுவதே உன் இயற்கைச் தருமம்) ஆகவே 

ஐப்புரவறிந்து செய்தலே உன். கடமை; அதுவே உனது 

நலம் ; நேர்வனவெல்லாம் தனியொருவனுக்குத் துன்பம் 

போலத் தோன்றினும் உலகத்தின் பொது நலனுக்காகவே 

நேரும் ஆகையால், எது நேரினும் மனம் கலங்காமல் 

பொறுத்துக்கொள்ளக் கடவாய் என்று தன் மனதைத் 

தாமே அடிக்கடி. பலவேறு விதங்களில் உறுஇப்படுத்திக் 

கொள்ூருர். சாந்த சமகிலையே தெய்வபக்தி; அதுவே 

ஆனந்தம் என்பது மார்க்கர் கொள்கை, இச்சிலையை 

அடையச் சாதாரண மனிதனுங்கூடத் தைரியமாக 

மூயலுமாறு அவர் வழிகாட்டி. யிருக்கிருர். 
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சோமாபுரிச் சக்ரவர்த்தி 

மார்க்க அரேலியருடைய 

ஆத்ம சிந்தனை 

காலையில் எழுந்ததும் அடியிற் சகண்.டபடி இ_னக்தள் 

சிந்தித்துக்கொள் :-_. 

இன்று கான் கலகக்காரனைக் காண்பேன், குரூர 
- மான இம்சையைப் பார்ப்பேன். ஈன்றி கெட்டவனைக் 

கரண்பேன். மரியாதை யற்றவன், மோசக்கரரன், 

பொரறுமைக்காரன் முதலிய எல்லோரையும் சந்திப்பேன். 
அவர்கள் ஞூற்றவ்களுக் செல்லாம் காரணம், சன்மை தீமை 

அறியாத அவர்களுடைய அறியாமையே யாகம். ஆனால், 
நானோ, சன்மை தீமைகளை ஈன்கு ௮றிவேன், ஈன்மையில் 
எனக்கு அழசூ தோன்றுகிறது, தீமையில் அழகின்மை 

யம் அவலக்ஷணமும் காண்கிறேன். என்பால் ஒருவன் 
தீங்கு செய்தால், அவன் எனது உறவினன் என்பது 

எனக்ஞூதீ தெரியும், உடல் உறவால் உடன்பிறச்தா 
னல்லஞயினும், ஆன்ம சேய ஒருமைப்பாட்டால் ௮வன் 
எனக்கு உடன்பிறச் தவனே. பரம்பொருளில் ஒரு பாகம் 
கம்மிருவர் உள்ளத்திலும் இருக்கிறதல்லவா? அவண் 

எனக்கு என்ன தீங்கு செய்ய முடியும்? என்னைத் தவிர, 

யாரும் என்னைக் கெடுக்க முடியாது. இவ்கிழைப்பவன் 

எனது தம்பியே யாதலின், அவன்மீது கான் கோபமோ, 

வெறுப்போ கொள்ளலாகாது. 
உலகத்திலுள்ள காம் எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு 

வாழப் பிறக்திருக்கறோம். உடலிலுள்ள கைகளும் கால் 
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| ஆத்ம சிந்தனை 
களும் சண்ணிதழ்களும் மேல்வரிசை இழ்வரிசைப் பற் 

களும்பேரல, காமும் ஒன்றுபட்டு உழைக்க வேண்டும்- 

இக்கடமையை மறந்து ஒருவருக்கொருவர் மாருக வேலை 

செய்வது இயற்கை அமைப்புக்கு முரணாகும். வெளியே 

காட்டாமல் ஒருவன்மீது உள்ளத்தில் கோபமாவது 

வெறுப்பாவது கொள்வதும் மு. ரண்படுவதே யாகும் 7 

இயற்கை யமைப்பின்படி. உடன்பாட்டுழைப்பு ஆகாது. 

2. நான்? என்று சொல்லும் இவ்வுருவம் உண்மை 

பசில், தசை, மனம் இவற்றின் கூட்டுறவே. ஆகையால், 

எக்கணமும், இப்பொழு.தும்கூட இறக்கும் தருணமே 

என்று கருது. இவ்ஷவனுடலப் பெரிதாகக் கருதாதே, 

உடல் என்பது ரத்தமும் எலும்பூம் தசையும் இவ்வளவே) 

வேறல்ல, உயிரும்சான் என்ன? வெறுங் காற்றே 

யாகும். இப்பொழுது இருச்த காற்று அடுத்த கணத்தில் 

இல்லை, ௮து மாறி மாறி உட்சென்று வெளியே வரு 

இன்றது, ட 

உடலும் உயிரும் தவிர்த்து, சரீரத்தை ஆண்டுவரும் 

உள்ளமே எஞ்சி நிற்கிறது. இச்தஇத்துப்பார். உனக்கு 

வயதாரய்விட்டது. என் இக்த மனம் அடிமைப்பட்டுக் 

இடக்கு வேண்டும்? இங்கும் அங்கும் அலை கடலில் அலை 

யும் துரும்புபோல் என் அ௮ல்லற்பட வேண்டும் 7 உலகத்தில் 

உடன்பிறந்த மக்களைப்பற்றி ஒரு கினைவுமின். றி உனக்கு 

நேர்ந்த விதியைப்பற்றி என் வருந்தவேண்டும் 7 வரப் 

போவதைப்பற்றி என் கவலைப்பட வேண்டும் ? 

89. உலகத்தின் ஈன்மைக்கே எல்லாம் ஈடக்கறது. 

பூத அணுக்கள் சேருவதும் பிரிவதுமே எல்லாப் பொருள் 

களின் தோற்றத்துக்கும் காரணம், அ௮ணுக்களாலான 

மக்கள் தேகங்களும் போவதும் கூடுவதும் பிரிவதும் 

உலக அமைப்புக்கு அவசியமாகும். விதிவசத்தால் நடப் 
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பதுங்கூட உலக அமைப்புக்கு வேண்டியதே யாகும். 

சகலமும் தெய்வா தனமே. அதற்கு. மாறுக ஓர் ௮ணுவும் 

அசையாது. உலகத்தின் ஒரு பாகமாகிய நீ உலகத்திற் 

காக ௩டக்கும் எதையும் துக்கமாக எண்ணக்கூடாது. 

உச அமைப்பைக் காப்பதற்கு வேண்டியதும், உலக 

அமைப்பில் இயல்பாய் உண்டாவதுமான ஒரு நிகழ்ச்சியை, 

௮ச்த அமைப்பில் ஒரு சிறு பகுதியான நீ ஈன்மை யென்றே 

கருத வேண்டும். உலகத்திலிருக்கும் எல்லாப் பொருள் 

களுக்கும் சகா காலம் உருவம் மாறிவருவதும் சிதைவு 

படுவதும் இயல்பாகும், அப்படிச் இதைவுபடுவதும் மாறு 

வதுமே உலகத்இிற்கு உயிராகும், இச்த உண்மையை 

அறிந்து நீ சார்தி அடைய வேண்டும். இத்தத் தத்து 

வத்தைக்கொண்டு உன் வரழ்க்கையையும் நடத்த வேண் 

டும். புத்தகப் படிப்பைத் தள்ளு, ௮து உதவாது. மரணத் 

தருவாயில் கற்றதும் கேட்டதும் திருப்தி அளியாது. 

அடைந்த ௯கங்களைப்பற்றித் தெய்வத்திற்கு. உண்மை 

யில் ஈன்றியுள்ளவனாய், பட்ட துன்பங்களெல்லாம் உலக 

அமைப்பில் இன்றியமையாத சிகழ் FA Sar என்று 

உணர்ந்து, சாந்த ASO Fut or உயிர்விடவேண்டும். 

4. மனதை உறு இப்படுத்தாமல் நீ எத்தனை காட்கள் 

கழித்திருக்கிறாய் 2? எவ்வளவு காலத்தை வீணாக்கி யிருக் 

இருப்? கின துப் பார். இணி தரமஇக்கக் கூடாது. இப் 

போதாவது உண்மையை அறிக்து சாச்த நிலையை அடைய 

வேண்டும். உன்னை ஒரு பாகமாகக்கொண்ட இச்த உலக 

அமைப்பு எத்தகையது? LOS அமைப்பை நடத்தும் பரா 

௪க்தி எது? அக்த சக்தியிலிருக்து நீ பறந்ததோர் பொறி. 

உனக்குள்ள காலம் மிகக் குதுயெது. அதற்குள் ஞான 

வெளிச்சத்தை உள்ளேவிட்டு உன் புத்தியை ஹ்டிக் 

கொண்டி ருக்கும் இருளை நீக்க்ே்கொள்ளாவிடில் உனக் 
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குள்ள ஆயுள் முடிந்ததே பேபோகும். அவகாசமே 
இராது. 

ஈல்ல சூலத்தில் பிறக்த நீ, மானுட ஜன்மம் எடுத்த நீ 
. உனக்கென்று அமைக்க காரியத்தை, கருமமும் ஆடம்பர 
மற்ற பெருந்தன்மையும் பொருக்திய முறையில், செய்து 

முடிப்பாயாக, ஜீவகாருண்யம், ௬தச்இரம், கியாயம் இம்: 

மூன்றையும் புறக்௨ணிக்காத முறையில் செய். அதனால் * 
சார்தி பெறுவாய். இது என் கடைசி வேலை, இத 
னுடன் என் ஆயுள் முடிக்தது என்று எண்ணி ஓவ்வொரு 
வேலையையும் செய்து முடி.ப்பாயாக, புத்தியைக் கெடுக்கும் 
ராகத் துவேஷாஇிகளை விட்டு, ஆணவம், வபொக்கேோலம், 

swag Baru fle அதிருப்தி தி, Qos உணர்ச்சிகளுக்கு 
இடம் கொடாமல் உன் கடமைகளால் செலுத்து, தருமத்தி 
afer பிறழாமல் உள்ள இல் அமைதியை நிறுத்திக் 
கொண்டு வாழ்க்கையை. கடத்தல் உண்மை௰ில் மிக எளிது 
என்பதைக் காண்பரம், இதற்கு மேல் ஒன்றும் சொல்ல 
வேண்டியதில்லை, ” 

ஐயோ மனமே கேட்டையே தேடுஒருயே / இதற்கு 
மூடிவு இல்லையா 7 உன் ஆன்மரவுக்கரக நல்லது செய்து 
கொள்ள உனக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் காலம் 
தீச்ர்து போய்விடுமே / உன் வயது என்ன? அர்தய காலம் 
கிட்டிவிட்டதே. இன்னும் உனக்கு அறிவு வரவில்லையே 7 
உன் உள்ளத்தை அகாதையரக விட்டுவிட்டு மற்றவர்கள் 
உள்ளத்தை ஈம்பிப் பிழைக்கப் பார்க்கருயே, மூட 
மனமே ! 

புற உலகத்தில் இதுவும் அதுவும் உன் உள்ளத்தை 
துன்புறுத்துதறதா 7 எதேனும் ஈல்ல கரரியத்தில் உள்ளத் 
தைச் செலுத்தித் துன்பத்தை மறப்பரயாக, ஆனால் வாழ்க் 
கையின் உண்மைப் பெரருளை அறியாமல் இதுவும் அதுவும் 
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செய்வதில் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டு அமைஇ யிழந்து 

போவது மதியினம். எல்லாக் கண்ணனது ம எல்ல 
எண்ணங்களும் ஒரு தருமத்திற்ருள் அடங்கி நிற்கும் 
படிச் செய்துகொள்வாயாக, அதுவே அமைதிக்கு வழி. 

மற்றவர்கள் உள்ளத்தில் என்ன கடைபெறுகிறது, 

அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன கினைக்க 
வில்லை என்றிவ்வாறு கவலைப்பட்டுச் சாவதில் துக்கமே 

விளையும், உன் உள்ளத்தைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள், 

- அதுவே சுகம். தன் உள்ளத்தின் நிலையைக் கவனியாமல் 

மற்றவர்களைப்பற்றிக் கவலைப்படுகிறவனுக்குச் ௬ம் 

இல்லை. 
கோபத்இனால் செய்யும் அ௮க்்ரெொமங்களைவிட ஆமை 

லை செய்யும் அ௮ல்ொமல்ஈளில் பாபம் ௮இகம், கோபத் 

துக்கு இறையானவன், அசனாலேயே ஐரளவு துன்பப்படு 

Baer. மதியை இழக்கும்போது goer உன்ளமும் 

கோவு அனுபவிக்கிறது. காம வேகத்துக்கு ஆளாகியோ, 

வேறு ஆசைகளால் தூண்டப்பட்டோ ஒருவன் செய்யும் 

குற்றத்தில் இது கிடையாது ;: கோதல் இன்றி, பாபகாரி 

யம் செய்கிறான். ஆகையால் அதுவே பெரும் கூற்றம். 
5, எப்போதும் மறவாமல் கினைவில் வைக்கவேண்் 

டியது இது. “* உலகம் முழுவதும் ஒரு ஜீவ அமைப்பு, 

அதன் இயல்பு என்ன? அசத உலக அமைப்பில் ஒரு பாக 

மாய “நான் '! என்பதன் இயல்பு என்ன? அதற்கும் 
இதற்கும் என்ன பரஸ்பர சம்பக்தம் 7 ௪மஸ்த ரூபத்திற் 

கும், சான் என்னும் இக்தப் பகுதிக்குமுள்ள சம்பந்த 
ததை அறியவேண்டும், 255 சமஸ்த ரூபத்தின் இயல் 
புக்கு. இசைச்தே அதன் பகசூதியாகிய BT GYD BL Zl 

கொள்ள வேண்டும். அ௮ச்த ஜீவ சம்பக்தத்திற்கும் இதற் 

கும் எ.துவும் தடையாக இருக்கக்கூடாது, 
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6. எச்த நிமிஷத்தில் உயிர்நீங்கப் போக வேண்டு 

மானாலும் அதற்குச் இத்தமாய் இருக்குமாறு எல்லா 

விஷயங்களிலும் உன் எண்ணமும் பேச்சும் செயலும் 

இருக்கவேண்டும். 

உயிர் நீங்கப்போவதில் என்ன அன்பம்? மனிதர் 

களை விட்டுத் தேவர்களுடன் வாழ்வதில் என்ன கஷ்டம்? 

மனிதர்கள் தங்கிழைப்பார்கள். தேவர்கள் தீங்கிழைக்க 

மாட்டார்கள். தேவர்கள் இருப்பது உண்மையல்ல 

வென்றாலும், அல்லது அவர்கள் இவ்வுலகத்தை நடத்து ' 

வது பொய் என்ருலும், அப்போதும் தான் என்ன ? தெய். 

- வத்தால் சடத்தப்படாத உலகத்தில் உ்டிர் நீங்கிப்போவ 

தில் துன்பம் என்ன 2? ஆனால் உண்மை இதுவல்ல. உலகம் 

கடவுளால்தான் நடத்தப்படுகன்றது. மேலும் மனிதன் 

துன்பத்தில் ௮அகப்பட்டுக்கொள்ளாமல் தன்னைத் தான் 

காப்பாற்றிக்கொள்ள அவனுக்குப் பூரண oF 56 Br ap 

உபரயங்களும் கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார். எது உண்மை 

பில் தங்காசூமோ, அ தலிருக்கது தன்னைத்தான் காப்பாற் 

நிக்கொள்ள மணிதனுக்கு வழியுண்டு, எந்தத் இங்கு 

களைத்தான் நீக்கிக்கொள்ள முடியாதோ ௮வை Hal 

னுக்கு உண்மையான துன்பல்களாய் இருந்தால், அவை 

களினின்று தப்பவும் தெய்வம் மனிதனுக்கு வழிகாட்டி 

யிருக்கும். புற உலகத்திலிருக்து வரும் விஷயம் ஏதா 

யினும் ௮து ஆத்மாவைப் பாதிக்காது. ஒரு மனிதனுடைய 

ஆத்மாவைக் கெடுக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம் எப்படி. 

அவனுக்குத் துன்பமாகும் 2 ஒருவனுடைய ஆத்மாவைப் 

பாதிக்காத எதையும் உண்மையில் தீங்கு என்று சொல்ல 

முடியாது. தெய்வம் அவைகளை அறியாமல், அல்லது 

அறிந்து நிக்கமுடியாமல், அல்லது அவைகளினின்று மனி 

sor தன்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளத். தகு ந்த 
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உபரயம் தேடிக்கொடுக்க முடியாமல் விட்டுவிட 

வில்லை. யூ 

உலகத்தில் சல்லவர்களுக்கும் தியவர்களுக் 
சூம் வேற்றுமையின் றித் தாறுமாரும்ச் SF BApLD 

அக்கமும் உண்டாகின்றன. இவை உண்மையரன 
௬கமும் துக்கமுமானால் இவற்றைத் தடுக்க தெய்வத் 

தால் முடியவில்லையா? நல்லவர்களுக்குச். ௬கமும், 

தியவர்களுக்குத் துச்கமும் உண்டாகுமாறு செய்ய முடி. 
_ யாமல் தெய்வம் இப்படி. விட்டுவிடவில்லை. ஒவ்வொரு 
மனிதனுடைய ௬கமும் துக்கமும், நன்மையும் 

தீமையும் அவனுடைய ௬தச்திரத்தில் இருக்கின்றன. 
மதிப்பும் அவமதிப்பும், சுகமும் துக்கமும், செல்வ 

மூம் வறுமையும் மக்கள் கசூண்த்திற்குத் தகுந்தபடி. 

இரசமல், தச்கவர்களுக்கும் தகாதவர்களுக்கும் கேர் 

இன்றன. ஆரரய்க்து பார்த்தால், இவைகளில் உண்மை 
யான ஈன்மையும் கிடையாது) தமையும் இடையாது. 

அவைகளைக் கண்டு இவை ஈல்லவை, இவை தீயவை, 

இவை இன்பம், இவை துன்பம் என்று கருதலரகாது. - 

7. ஈமக்குள் அறிவை உபயோடத்து நரம் இந்திக்க 
வேண்டும்.உலகத்திலுள்ளபொருள்கள் எல்லாம் எவ்வளவு 

சீக்கிரம் ௮ழிச்து போகின்றன ? மனிதனுடைய தேகம் 

போகிறது) அழிச்து பஞ்சபூதங்களுடன் சேர்ச்து மறைந்து 

அவனைப்பற்றிய கினைவுகூடச் சில சாட்களுக்குப் பின் 
இல்லாமற்போகிறது, உலக விஷயங்களின் உண்மை 

என்ன? சல ஈமக்கூச் ௬கம் தருவனபோல் ஏமாற்றி 
நம்மை வலையில் இழுக்கும், சல கஷ்டம் தருவனபோல் 

பயமுறுத்தும். சல ஈம்முள் அகங்காரத்தை உண்டாக்கும், 

இவை எல்லாம் உண்மையில் எவ்வளவு அ௮ற்பமானவை 7 
பயனற்றவை); இழிவானவை; நிலையற்றவை, புகழ் 
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என்பது உண்மையில் என்ன?ரி எப்பேர்ப்பட்டவர்க 

ளுடைய மதிப்பும் பேச்௬ம் கூடிப் புகழ் என்பது உண்டா 

இறது7 மரணம் என்ரால் என்ன? அதை கன்கு ஆராய்ச் 
தால், அது பிரகிருதியின் ஒரு இயல்பே தவீர வேமொென்று 
மில்லை என்பது புலப்படும், இயல்பாய் கடக்கும் ஒரு 

விஷயத்தைக் கண்டு குழந்தைகள் அஞ்சும், ௮திந்தவர்கள் 
ஏன் அதைக் கண்டு மனம் கலங்கவேண்டும் 7 மனிதன் 

இறப்பது இயல்பு மாத்திர மல்ல. இறப்பதால் பிரஇருதியில் 

புத்துயிர்கள்கூட உண்டரவதற்றா வழி யாகும். 

அதிவாளியானவன் ஆரரய்ச்து பரர்க்கவேண்டிய௰து | 
இதுவே : 1* மனிதன் தெய்வத்தை எவ்விதம் ௮ணுனாவான் 2 

தன்னிலிருக்கும் எக்த அம்சம் தெய்வீகமானது? ஒரு 

மனிதன் எந்தகிலையில் இருக்கும்போது அவனுடைய தெம் 

வீகமான சுபாவம் மேலிட்டுத் தெய்வத்தை அணுகும் 7”? 

8. உண்மையில் தன்னுடைய ௬கத்திற்கு ஏது 
அல்லாத பல விஷயங்களில் மனதைச் செலுத்தியும், அய 

லான் மனதிலுள்ள எண்ணங்களைப் சோண்டிப் பார்க்கக் 

கவலை கொண்டும் இருப்பவனுடைய கிலைமை வருக்தத் 

GSS நிலையாகும். மனதைத் தனக்குள் செலுத்தி 

உள்ளே மறைந்து கிடக்கும் ஆன்மாவை கண்டுகொண்டு 

அதற்கு உண்மையான தொண்டு செய்வதில் இர் தனையைச் . 
செலுத்துவதே வழி யென்பதை அறியாமல் பல முயற்சி 
களில் தலையிட்டுக் கவலைப்படுகிருன். தன்னுள் மறைக்து 
கிற்கும் ஆத்மாவுக்கு கன்ை செய்துகொள்வது 
எப்படியென்ருல், காமமும், ௮விவேகமும், மனக்கலக்க 

மும் தன் உள்ளத்தில் சேரரமல் கரத்துக்கொள்வதே, 

விதியால் வர்.த. ௬கமும், விலக்க முடியாத துக்கமும், 

உலகத்தை நடத்தும் தெய்வம் கொடுத்த வரப்பிரசாத 

மென்று வணக்கத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 
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மணிதாகள் செய்.த செயல்களை, அவை தனக்கு கன்மையே 
யாயினும் ”மையேயாயினும், உறவினர் செய்தது என்று 

விருப்பத்துடன் ஓப்புக்கொள்ள வேண்டும். எவனாவது 

ஒருவன் உனக்கு. ஒரு இலங்கிழைத்தரல், ஈன்மை தீமை 

என்னும் வித்தியாசத்தை அறியாத ஒருவன் செய்த 

செயல் என்று அவன்பால் இரங்கவேண்டும். கணதெரி 
யாத குருடனுக்கு வெண்மை, ஈருமை என்பது தெரியா 

- தில்லவா? அவனைக் கண்டு கோபிக்காமல் இரங்குவதைப் 

போல், ஈன்மை தமை என்னும் வித்தியாசம் ௮றியாதவர் 

கக் ௪ண்டும் நரம் இரங்கவேண்டும் அல்லவா 7 

மூவரயிர ஆண்டுகள் பிழைத்துச் செத்தாலும், அல்லது 

மூப்பதினாபிரம் ஆண்டுகளே பிழைத்தாலும் மரணம் என் 

பது ஒரு கூணத்தைப்பற்றிய கிகழ்ச்சி. அதற்கு மேற் 

பட்ட விபச்தல்ல, கழிர்த காலங்கள் இர்ச்துபோயின. 

அவை உனதல்ல, வருங்காலம் உனதல்ல வென்று சொல்ல 

வேண்டியதில்லை. கைக்கூ: வராத பொருளை ஒருவன் 

இழச்தான் என்றால் பொருளற்த பேச்சு. ஆசையால் 
மரணத்தால் ஒருவன் இழப்பது அப்போது நிகமுல்கால 

மாயே ஒரு கணமே யாகும். எவ்வளவு நீண்ட ஆயுளும், 

மிகக் ஞசூறைந்த ஆயுளும் ஒன்றே யாகும், ஓவ்வொரு 
aren தீர்ந்து தீர்ந்துபோய் எஞ்சி கிற்பது கிசமும் சரலம் 

ஒன்ேற. ௮து எல்லாருக்கும் ஓரளவு கொண்டதே. இதை 
உணரவேண்டும். தவிர, உலகத்தில் காம் கரணும் விஷ 

வங்கள் அனைத்தும் இரும்பத் திரும்பப் பழைய விஷயவ் 

களே யாகும். புதிய தொன்று மில்லை. ஒன்றையே தூறு 

வருஷம் பார்த்தால். என்ன? இருநூறு வருஷம் திரும்பத் 

இரும்பப் பரர்த்தால் என்ன? இதற்காக மரணத்தைப் 

பற்றிச் கவலப்படுவானேன் ? ஆயுளைப்பற்தி ஆசை 
கொள்வானேன் 2 
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எந்த நிகழ்ச்சியும் சாம் எவ்வாறு பயன்படுத்து 

கிரறோமோ அதன்படி. நல்லதோ கெட்டதோ ஆூறது. 
தம்முடைய புற நிகழ்ச்சிகள் ஈம்மை ஓன்றும் செய்ய 
முடியாது. அவற்றை எவ்வாருயினும் செய்துகொள்ளும் 
சக்தி மனதுக்கு உண்டு. 

9, உலகம், அதிலுள்ள கோடிக்கணக்கான பிராணி 
கள், உயிரற்ற வஸ்துக்கள் இவை அனைத்தும் ஒன்றுக் 
கொன்று பரஸ்பர சம்பந்தத்துடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள 

ஒரு அமைப்பாகும். உலகத்திலிருக்து ஒருவன் . தன்னை 
வேறுபடுத்திக்கொண்டு வாழ்வது உடம்பில் ஒரு கொப் 
புளம் ௮ல்லது பரு உண்டாவது போலாகும். சரீர ௪ம் 

பந்தம் இருக்தும் ௮க்த சரீரத்தின் அமைப்பில் சரியாய்ச் 
சேராமல் நேரய் இழைப்பது கொப்புளம் அல்லது புண். 
ஒருவன் உலகத்திலுள்ள ஜீவராசிகளுடன் ஐக்கியப்படா 

மல் தன்னை வேறுபடுத்திக்கொள்வதும் ஆத்மத் துரோக 

மாகும். இந்த உகைத்தில் ஒரு பரகமாகிய எனக்கு 
கேரிடும் எந்த சம்பவத்தைக் சூறிச்தும் கரன் வருத்தப் 

படக்கூடாது. வருத்தப்பட்டால் உலக அமைப்பில் சேரு 

வதற்கு இணங்காமல் அதற்கு இடையூறு விமாவித்ததைப் 

போலாகும். உலகம் முழுவதும் அடங்இயுள்ள பராச௫க் 
திக்கு ௮து துரோகமாக்ம், ஒருவனைச் துவேஷித்தாலும், 

அல்லது ஒருவன்மேல் கோபங்கொண்டு இங்கு செய்ய 
நினைத்தாலும் ௮து உலகத்திணின்று வேறுபடும் குற்ற 

மாகும், கோக்த இன்பத்தினா”லாவ.த, துன்பத்தினாு”லாவது 

மனநிலை கெட்டால் அதுவும் துரோகமாகும். கபடம், 
பொய், மோசம் இவை கலச்சபேச்௬ம் செயலும் துரோக 
மாகும். பயனில்லாத செயலும், இந்தனையும், கூறி 

Carer pp வாழ்க்கையும் ௮வ்வாறே துரோகமாகும். 
எந்தச் சிறிய காரியத்தையும் மனதில் கில்கொண்ட 
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தீருமத்தின்படி. செய்ய வேண்டும், அரசன் கட்டளைகளுச் 

கும் அமைப்புக்கும் இழ்ப்பட்டு நரம் ஈஉடப்பதுபோல், 
பகுத்தறிவு உள்ள ஒவ்வொருவனும் எல்லா ஆட்சிகளுக் 
கும் மேலானகும் வழிகாட்டியுமான ஆட்௫யும் அமைப்பு 
மான இச்த உலக இமைப்பின் தெய்வீக தருமத்தை அனு 
சரித்து உடச்துகொள்ள வேண்டும். இல்லாவிடில் பிரபஞ்௪ 
ஆட்டிக்குத் துரோகம் செய்தவாரறாகும், அதனால் ஆதிம 
துரோகமு மாகும். 

809. மனிதனுடைய ஆயுளில் கழிச்த காலம் போக 
உண்மையில் இருப்பது ஒரு கண கேரமே. வாழ்வு என்பது 
-ஆறிஅு நிரைப்போல் ஐடி. ஓடி. கழிச்துபோகும் ஒரு நிகழ்ச் 
சியே, அவன் மனதைக் கவரும் விஷயங்களும் நிலை 
ய.ந்றவை. மணிதனுடைய உணர்ச்சியும் தெளிவற்ற, 
உடலும் அழிந்துபோகும் பொருள்களரல் ஆக்கப்பட்டது. 
மனமும் ஆற்றோட்டத்தில் ஒரு ழி போன்றது, விதியும் 
அறியக்கூடாதது, புகழும் அறிந்தோர் ஆக்கூவ தல்ல, 
ஒழுங்கற்றது, ௬ருங்கள் சொல்லின், உடலுக்குச் சம் 
பக்தப்பட்ட தெல்லாம் நீரோட்டம், மனதுக்குச் சம்பச் 
தப்பட்ட தெல்லாம் நிலையும் உருவமுமற்ற கனவு. ஆயுள் 

, நாளெல்லாம் ஒரு போராட்டம், அல்லது தேசாக்திரியின். 
யாத்திரை, இறந்தபின் அடையும் புகமும் வெறும் ௮ரத 
காரம். இவற். மினிடையில் மனிதனுக்கு எ.து வழிகாட்டி. 
யாகும் ? ஞானம் ஒன்றே, இச்த ஞானம் எதுவென்றால், 
ஓவ்வொருவன் உள்ள *த்இலும் குடிகொண்டி ருக்கும் தெய் 
வத் தன்மையுடைய .ஆதீமரவுக்குச் SAG கேரிடாமல் 
௭த்தமாக வைத்துப் பாதுகாப்பதே, ௬கத்திற்கும் துக்கத் 
இற்கும் மேலாக ஆத்மாவை கிறுத்திவைப்பதே ஞான 
மாகும். பயனில்லாச் செயல், மோசம், கபடம் இவை 
களைச் செய்யாதிருத்தலே ஞானம். தனக்கு மதற்ஜெருவன் 
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இது செய்யவேண்டும், இது செய்யாமல் ஒழியவேண்டும் 

என்று எதிர்பாராதிருத்தலே ஞானம். எது கேரிட்டாலும் 

எச்தக் கடவுள் என்னைப் படைத்தாரோ, அல்லது எந்தப் 

பிர௫ருதி அமைப்பில் சான் ஒரு பாகமாப்ப் பிறர்தேனோ, 

அந்தத் தெய்வம், அந்தப் பிரகருதியே அதற்கும் கரரண 

மென் நறிச்து, நேரும் சுகம் துக்கம் இரண்டையும் 

வருத்தமின் றி ஒப்புக்கொள்வதே ஞானம். முடிவில் சாக்த. 

சத்தச்௫டன் மரணத்தை எதிர்கொள்வதே ஞானமாகும். 

மரணம் என்றால் என்ன? எக்த மூலதாதுக்கள் சேர்ந்து 

உடல் உண்டாயிற்றோ, அந்தச்தத் தாதுக்களாக மறுபடி 

- உடல் பிரிர்துபோவதே மாரணம். இதைக் கண்டு ஏன் 

கலங்கவேண்டும்? நாம் யார்? ல தாதுக்களின் சேர்க்கை 

பினால் தானே ஈரம் உண்டாயிருக்கழோம். அச்தத் தாதுகி 

கள் ஓயாமல் உருவம் மாறியும் அமைப்பு மாறியும் இருச்து 

கொண்டிருப்பதை காம் அறிவோம். அதைப்பற்றிக் 

கவலையில்லை. அவ்வரறிருக்க, 2650 பொருள்களின் 

சேர்க்கையாயே இர்த உடலின் மாறுதலைக் கண்டு என் 

அஞ்ச வேண்டும் 2 மரணம் பிரஇருஇயின் இயல்பாகும். 

இயல்பான ஒரு விஷயம் எப்போலம் திங்கரகாது. 

கடமைகளைச் செய்து முடிப்பதை. ஓஒத்திப்போட 

வேண்டரம். ஆத்ம சத்திக்கு வேண்டிய முயற்சிகளையும் 

ஓத்திப்போட வேண்டாம். ஒவ்வொரு நாள் கழிந்ததும் 

உனக்குள்ள ஆயுளில் ஒரு பாகம் கழிந்துே 

மீதியுள்ள சாட்சளிலும் எவ்வளவு காலம் விவேகமும் 

ஆத்மசுத்திக்கு வேண்டிய ஞானமும் பெற்றிருப்பாயேோ 

தெரியாது. சரீரத்தைப் பொறுத்த மட்டில், ஜீரண சக்தியும் 

ஆசைகளும் முன்பேரலவே இருக்கலாம். ௮௮ மட்டும் 

இருச்தால் என்ன பயன் 7 விஷயங்களை உணரும் சக்தியும் 

கடமைகளை விவேகத்துடன் செப்துமுடிக்ஞும் அறிவும் 

பாயிற்று, 
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இருக்க வேண்டு மல்லவா? மூப்பில் இவை யெல்லாம் 

குறையும், ஆயுள் மட்டும் போதாது. மரணம் வருவதற்கு 

முன்னேயே அறிவு பேரய்விடும். உணர்ச்சி நுட்பம் 
அழிர்துபோய்விடும். மனேபைலம் போய்விடும், விவேகம் 

தீர்ர்துபோரும், ஆகையால் ஓத்திப்போடக் கூடாது. 

அவசரப்பட வேண்டும். 

. இயற்கை அழகை உணர்ந்து அனுபவிக்கத் தெரிய 
வேண்டும். சூற்றம்போலும் கமுறையோலும் தோன்று 

வதிலும் உண்மை அழகு இருக்கிறது. பதனாக வெந்த 
சொட்டி அங்கங்கே கறுப்புப் புள்ளிகள் கொண்டிருப் 
பதில் ஒரு பிரத்தியேக அழகு உண்டு, அதுவே தம் 
மூடைய கரக்கில் சண்ணீர் ஊறச் செய்கிறது. சஈன்றுகப் 
பமூத்த பழம் தோல் விரிக்து வெடி. த்திருப்பதே ஒரு தனி 

அழகல்லவா? அதை ஒரு சூற்றமாக எண்ணுஇிரோமா 9 
கெல் கதர் முற்றிப் பயிர் வணவ்டியிருப்பதின் அழகைப் 
பாருங்கள். என், காட்டு மிருகத்தின் முகத்திலும் வாலி 

௮ம் பற்களிலுங்கூட அழகு இருக்கிறது, சணித்து நின்றால் 
இவை கோரமாகத்தசன் இருக்கும். ஆனால், ௮ச்.த மிருகங் 

களின் முழுத் தோற்றத்தில் கலச்து கிற்கும்போ த, அழகா 

கவே இருக்கின்றன. பிரகிருதி அழகை அனுபவிக்கத் 
தெரிச்சவர்களின் சண்களுக்கு அழகில்லாத வஸ்துச்களே 

இல்லை. ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு தனிப்பட்ட அழகை அனுப 
விக்கலாம், சிலையில் செய்யப்பட்ட புலி, கரடி,, நாய், பன்றி 

இவைகளை எவ்வாறு மிக்க அழகென்று அனுபவிக்க 
மஷோமோ, அவ்வாறே உயிர் கொண்ட அக்தப் பிராணிகளின் 
உறுப்புகளும் அழகாகவே தோன்றும். இயற்கையைப் 

பற்றி ஞானம் பெற்றவன், விருத்தாப்பிய நில் ௮டைந்த 

ஆண் பெண்களிலும் முதிர்ச்த அழகைக் காண்பான் 7 
இளமைப் பருவள் கூடிய அழகைக் கண்டாலும் ௮வன் 
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உள்ளம் கற்பு இழக்காது. மாசு படியாத பார்வை செத்லு 

இயே அழகை மட்டும் அனுபவிப்பான். இயற்கை 

எவ்வாறு வேலை செய்கிறது என்பதை உணர்ந்த ஞானி 

இன்னும் பல் விஷயங்களில் மற்றவர்கள் காணாதவை 

களைக் காண்பான். 
17, உன்னுடைய யாத்திரை முடிந்தது. படகிலிருக்து 

இறங்கும் தருணம் வக்தது, இறங்கக் சரை ஏறு. மரணத் 

தைக் சூறித்துப் பயப்படாதே, இச்த உயிரை விட்டு 

$ீங்கு வேறு உலகம் சென்றால், அதுவும் தெய்வ ஆட்டிக் 

குள் அடங்கிய உலகந்தான். . ஆகையால், ஏன் பயப்பட :. 

வேண்டும்? இறந்தபின் வேறு உலகம் இடையரது 7 

உயிர் இடையாது; உணர்ச்௪ு கடையாது '? என்றுலும் 

அதைப்பற்றித்தான் கவலை என்ன? இன்பம் துன்பம் 

என்து அலைச்து இந்த உடலுக்காக எப்போதும் பாடுபடு 

வதை விட்டுச் ௬கமாக இருக்கலா மல்லவா? அழுகிப் 

போகும் இச்த ஈன சரீரத்திற்காக எர்கேரமும் தொண்டு 

செய்வதிலிருச்து பரிசுத்தம் பொருளாகிய இந்த ஆன்மா 

விடுபடுவது ஈன்மையே யாகும், இத்தமயமானதும் 

ஜோஇப் பொருளுமான ஆத்மா ஏன் அழு துர்க்கந்த 

மாகப் போகும் உடலுக்கு அடிமையா இருக்கவேண்டும்? 
12. உனக்கு உள்ள காலம் மிகக் சூறைவு. அதை 

வீணாக்க வேண்டாம். உலகத்துக்கு எதேனும் ஒரு காரியம் 

செய்ய அந்தக்காலம் பயன்படுமாயின் சரி, இல்லாவிடில் 

அயலாரைப்பற்றிச் ௪ர்தனை செய்துகொண்டு காலத்தை 

வீணாகக் கழிக்கவேண்டாம். ௮வன் என்ன செய்டிருன் 2 

. இவன் என்ன செய்ஒருன்?/ அதை என் அவன் செய்ஒிருன்? 

இவன் என்ன நினைக்கிறான் 2? அவன் உள்ளத்தில் என்ன 

எண்ணம், என்ன் சூழ்ச்சி? இவை போன்ற கவலைகளைக் 

"கொண்டு, தத்தம் ஆத்ம சத்தியை மறர்துவிட்டு மழழ்.றவர் 
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களைக் குறித்தே அறிவையும் காலத்தையும் வீணாக்இவிடு 

இன்ோம். பயனில்லாமல் எதேச்சையாக மனம் செல்லு 
வதைத் தடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ௮இலும் தீய எண் 

ணங்களை அறவே ஒழித்தல் வேண்டும். திடீரென்று 
ஒருவர், நீ என்ன கினைத்துக்கொண் ழி ருக்கிருய் 2 ?? 
என்று கேட்டால், உடனே தயங்காமல் உள்ளதை உள்ள 

படியே, “இதை நினைத்தேன். இது என் மனதிலுள்ள 

எண்ணம்?” என்து எளிதில் சொல்லக் கூடியவாறு மன 

தைச் சத்தமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். பிறருக் 

குச் சொல்ல்த்தகாத எண்ணங்களை விட்டொழிக்க 

வேண்டும். நீ நினைக்கும் எண்ணங்க ளெல்லாம் பிறருக்கு 

கன்மை பயக்கத்தக்கவை, இங்கற்றவை, ௬யகலன் 

கருதாதவை என்று இருக்க வேண்டும். கேவலம் கரம 

இன்பம், துவேஷம், பெசமுமை முதலிய இழிவான எண் 

ணங்கள் மனதில் உதிக்காமல் பராத்துக்கொள்ள வேண் 

டும், எந்தச் காலத்திலும் உன் உள்ளம் உள்ளது உள்ள 
படி. பலர் அறிய வெளிப்பட்டாலும், அதில் வெட்கப்படக் 

கூடியது எதுவும் இல்லாதபடி. வைத்துக்கொள்வாயாக. 
இப்படி மனதைப் பழக்கப்படுத்திக்கொண்டு ஈன் 

மையே நாடி.வரும் மனிதன் தன் சரீரத்தில் கோயில் 

கொண்டிருக்கும் கடவுளின் உண்மை அடியான் ஆவான். 
தனக்குள் குடியிருக்கும் தேவாம்சமான ஆத்மாவை 
எச்த இன்பமும் மர௬ுபடுத்தாமலும், எர்தத் துன்பமும் 

கோவுபடுத்தாமலம் ௮வன் காப்பாற்றிக்கொள்வான். 
பிறருடைய துவேஷம், அவமரியாதை, குற்றம் ஆகியவை 

களால் தன் மனதைக் கலங்கச் செய்யவிடான். இவ் 

வாறு தன் உள்ளத்தை ஸ்இரப்படுத்திக்கொண்டு ஆத்மச 

வைத் துன்புறுத்தும் காமக் குரோதாடநிகளுடன் போர் 

செய்து வெற்றியடைவான். ஈடுகில் கொண்டவனாவான். 
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FED துக்கம், ஈகன்மை இமை, எது நகேரிடினும் மன 

ம்ஒழ்ச்சியுடன்.. எற்றுக்கொள்வான். உலகத்தின் நன் 

மைக்கு வேண்டினலன்றிப் பிறர் செயலும், சொல்லும், 
எண்ணமும் என்னவென்று கவலைப்படாமல் தன் கடமை 

யைக் கருதி வாழ்வான். தன் செயலையும், சொல்லையும், 
எண்ணத்தையும் பிழையறக் காப்பான். உலக அமைப் 

பில் சனக்கு நேர்ந்த ௬௧ம், துக்கம் இரண்டையும் FLD 

மாகவே பாவிப்பான். அறிவுள்ள ஜீவகோடிகள் எல் 
லோரும் ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்க்த உறவினர்கள் ஆவர் 

என்பதை மறக்கமாட்டான்.. மற்றவர்கள் கலத்தை காடு 

- வதே மனிதனுடைய இயல்பான தருமம் என்று அறி 

வான். நல்வாழ்வு வாழ்பவர்களுடைய மதிப்பை மாதி 
இரம் கருதுவான். தரும வழியில் நில்லாச மற்றவர் 
சளுடைய ஒப்புதலையும், பாராட்டுதலையம் காட மாட் 

டான், அவர்களுடைய மதிப்பை ஒரு பொருளாகக் ௧௬ 
தானு தள்ளுவான். தங்கள் மதிப்பையே தரங்கள் பெருத 

மதிமினர்களுடைய ஈன்மதிப்பு எனக்கு என்ன பயன் 

என்னு தள்ளிவிட்டு, விசுவரூப உண்மையைக் சுண்டு 

இயற்கைத் தேவியுடன் ஒத்துவாழும் ஞானிகளின் சன் 

மதிப்பை அடையத்தான் பாடுபடுவான். 
79. மனமொவ்வாத செயலைச் செய்யாதே. சமூக 

ஈன்மைக்கு மாறுபாடாகவாவது, விவேகக் சூறைவாக 

வாவது, மனப்புசைச்சலுடனாவது ஈடச்சுகொள்ள வேண் 

டாம். பேச்சுத் திறமையினால் உண்மையை மறைக்க 

வேண்டாம். வீண்பேச்சுப் பேசவேண்டாம். பிறர் காரி 

யத்தில் பயனின்றித் தலையிட வேண்டாம். உனக்குள் 

இருக்கும் பரம்பொருளை கெளரவிப்பாயாக, தைரியமும் 

நீதியும் பொருச்திய மன்னனாக வாழ்வாய், எந்த நிமிஷத் 

இல் வேண்டினும் உத்தரவு வர்தவுடன் செல்லுவதற்கு 
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தயாராக இருக்கும் போர்வீரனைப்போல், மரணத்திற்காச் 
சித்தமாக இரு, சாட்டசியாவது ஆணைச்சொல்லசவது வேண் 

டாத சத்தியவாயை இரு. பிறருடைய ஆதரவை எதிர் 

பாராமல் Gigs முகத்துடன் சுதரஇரமாய் வாழ்வாய். 
பிறருடைய ஆறுதலை வேண்டாமல் உள்ளத்தில் சரச் 

தத்தை அமைத்துக்கொள்வாய், பிறர் மேல் சாராது 

நிற்பதே உண்மை சுதக்திரம், 

14. மணிதனுக்ரு உலகத்தில் உன்மை ௭௮௫7? யோசித் 
துப் பார். நீதி, சத்தியம், கெளிவான புத்தி, தைரியம் 

இவைகளைவிட வேறு எது ௬கம் தரும்? அவனவன் உள் 
எத்தை அவனவன் சத்தமாய் வைத்துக்கொண்டு அறி 

வுள்ளவனாக நடச்துக்கொள்வது ஓவ்வொருவனுக்ஞும் 
உள்ள சதற்இரம், தன் செயலுக்கு மீறியது விதி, அதை 

ஒருவன் தடுக்கவரவது மாற்றவாவது முடியாது, ஆனால், 

ஒருவனுக்கு கோர்ந்தது ஈல்லதேயாபினும், தியதேயாயி 
ணும் இரண்டையும் சமமாகக் கொள்ள அவனவன் 
மனமே கசரணம், இவ்விதம் மனிதன் தன் மனதை கிறுத் 

-. இக்கொள்ளும் வகையினால் எவ்விதத்திலும் ௬கம் அடைய 

லாம். இதைத் தவிர்த்து வேறு இறர்த வழி உண்டென்று 

உனக்குத் தோன்றினால், உண்மையில் அதனைப் பின் 

பற்றிப் போவதில் தடையில்லை, ஆனால், மணிதனுக்குள் 
இருக்கும் தெய்வீக தத்துவமே எல்லாவற்றிலும் உயரச் 

தது. அதைக்கொண்டு மனதை ௮௨௧௫, எண்ணங்களைக் 

காத்து, புலன்களால் இழுக்கப்படாமல் விலக நின்று, 

தெய்வத்திற் கடங்ஒ உலகத்தின் கன்மையை நாடி. Btu 
பதே இறெக்தது, மற்றது எல்லாம் அற்பம், விரும்பத் தகுந்த 

தல்லவென்று 8 கண்டுகொள்வாயானால், பிறகு எதைச் 

ஏறக்ததென்று அறிந்தாயோ, அதையே உறுதியாகக் 

கடைப்பிடித்து மற்றவைகளில் மனம் போகவிடாதே. 
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மேலான ஈன்மை பயக்காது என்று கண்டுகொண்ட விஷ 

யங்களில் உன் மனம் செல்ல ஒரு சமயம் விட்டுவிட்டா 

யானால், பிறகு அதைச் தடுப்பது அரிது, எது கைகண்ட 

மருந்தோ அதை அடைய முடியாமல் போகும், உலக 
நன்மையும் மேலான அறிவுக் இசைந்ததுமான ஒரு 

பொருள் இருக்க, அதை விட்டுவிட்டுப் பொன்னும், மண் 

ணும், புகழும், போகமும் தேடிப்போவது மூடத்தன 

மாகும். 

ஒரு வேளை நினைக்கலாம் : ₹ இச் சுகபோகங்களை காடி 

னாலும் அதன் கூடவே உண்மைப் பொருளான ஆதீம 

நிலையையும் காப்பாற்றிக்கொள்ளலாம். ழ் றின்ப 
வேட்டை என் மனதை முழுதும் கவரவில்லை. ஆசைகளை 

அஇிகரிக்கவிடாமல் அடக்ிி கடத்தலாம்'' என்று நீ 
நினைக்கலாம். இது மோசம் போகும் வழியாகும், சில 
காலம் உனக்கு அடங்கிளுற்போலத்தான் இவை யிருக் 
கும். பிறகு நிச்சயமாய் உன்னை முழுதும் கவிழ்த்துத் 

தள்ளிவிடும். இடக்கொடுத்தபின் அவைகளைப் பின்னால் 

எஇர்க்க முடியாது. மற்ற எண்ணங்களுக்கு இடப் 
கொடுக்காமல், மனதைச் சுத்தமாயும் சுதச்திரமாயும் 

அமைத்துக்கொண்டு, எது உறுதிப்பொருள் என்று கண் 

டரயோ அதையே பின்பற்று. அதுதான் சாதனம். 

... இன்பம் தருவதை என் விலக்க வேண்டும் ?”” என்று 
Aor வாஇப்பார்கள். ஆனால், ஆராயவேண்டியது இன்பம் 
என்பது யாது? கேவலம் மிருகப் பிராயமான ௬கம் ௬௧ 

மல்ல. மணிதன் அறிவுள்ள ஜன்மம் எடுத்திருக்கிறான். 

அக்த அறிவுக்கு. இயைந்த உயர்வான இன்பந்தான் 
உண்மையான இன்பம், உடலுக்கு மாத்திரம் இன்பம் 

தருவதை ஒரு பொருளாக மதிக்க வேண்டாம். இப்படி 
உன் அறிவை உபயோ௫த்து மதிக்கத்தகாததை உறுதி 
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யூடன் விலக்கு, ஆனால், அப்படி. விலக்குவதிலும் கர்வம் 
கொள்ளாமல் அடக்கத்துடன் நடகீதுகொள். 

சத்தியத்தை விட தேரிடும்படியான எ தயம் 

சந்தோஷம் தரும் என்று ஆசைப்படாதே, அவ்வாறே 
எச்தப் பொருளில் உன் கெளரவத்துக்கு ஹானி உண் 
டாகுமோ அதுவிரும்பத் தகாதது, பிறரை வெறுக்கவோடி 

விரோதிக்கவோ, அல்லது உண்மையை மறைத்து வேஷம்: 
பேரடவோ செய்யும் எந்தப் பொருளும் உனக்கு ஈன்மை 
தராது. அதைத் தேட வேண்டாம். பிறர் அறியாமல் 
இசைக்குப் பின்னும் ச௬ுவருக்குப் பின்னும் மறைந்து 
அனுபவிக்கும் எந்தச் சுகமும் உனக்கு ஈகன்மையல்ல, 

.அ௮தை ஆசைப்படாதே, ஓவ்வொருவன் உள்ளத்திலும் 

அறத்தைப்பற்றி நிற்கும் தெய்வம் ஒன்று இருக்கிறது. 
அதை நம்பி, தன் வாழ்க்கையை கடத்துகிறவனுக்கு 

துக்கம் என்பது இடையாது, ௮வன் வனத்தைத் தேடியும் 

போகவேண்டாம் அவனுக்ீஞுச் சற்றத்தாரின் கூட்ட 
மும் வேண்டாம்; ௮வன் எதற்காகவும் தேடி அலைய 
மாட்டான். எதையும் வெறுத்து உடமாட்டான், அவன் 

தன் உயிர் உடலில் இருக்க வேண்டும் என்று கவலைப்பட 

மாட்டான். ஆயுள் நீடித்தாலும் ஒன்றே, உடனே உயிர் 
நீத்தாலும் ஒன்றே என்று இருப்பான். ஞான வாழ்வு 

நடத்திவருபவனுக்கு மரணம் எப்போது வரினும் ஒன்றே? 
மலம் கழிப்பதுபோல் உயிசை சந்தோஷமாக நீப்பான். 

15. எதிலும் ஆராய்க்து பார்த்து ஒரு முடிவுக்கு 

வரும் விவேகம் படைத்திருக்இறுப், இர்த விவேகத்தைப் 

பயபக்தியடன் உபயோட௫க்கக் கடவாய். இதுவே மணித 
னைக் காக்கும் பெருந்துணை. இயற்கைத் தருமத்திற்கும் 

மனித சொருபத்திற்கும் மாறுபட்ட எண்ணங்கள் மன 

தில் மறுபடியும் தோன்றாதவாறு தள்ளிக் காப்பது இக்த 
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விவேகமே. இதற்கு விஷயங்களை கிதானித்து ஆராய 

வேண்டும். ஈல்ல ஜனங்களோடு அன்புடன் நெருங்கப் 

பழக வேண்டும். தெய்வ பக்தி இருக்க வேண்டும். 
76. உன் வாழ்வில் இடையே எது கேர்ச்தாலும் அதை 

உள்ளது உள்ளபடி. இரமமாய் ஆராயக் தன்மையை நீ 

அடைய வேண்டும். அதுவே பெருக்தன்மையை உண் 

டாகீஞும். எதைச் கண்டாலும் இதனால் உலகத்திற்கு 

என்ன பயன்? உலக அமைப்பில் இதற்கு என்ன ஸ்தா 

னம்? மனிதனுக்கு இதனால் ஈன்மை தீமை என்ன 
என்பதை ஆராய வேண்டும். பிரபஞ்சம் முழுதும் ஒரு 

பெரிய ரரஜ்ஜியம், உலகத்நிலுள்ள பல: தேசங்களும் 

ஆட்களும் அதனுள் அடங்கிய இறு குடும்பங்களைப் 

போன்றன வென்பதை நீ நினைவில் வைக்கவேண்டும். 

ஒரு எம்பவம் நேரிட்டால், :* இர்தச் சம்பவம் எத் 
தகையது? எப்பொருள்கள் சேர்ந்து இது உண்டாரயிருக் 

இறது? இது எவ்வளவு காலம் இருக்கும் இயல்புள்ளது ? 
இதனால் என் உள்ளத்தில் பொறுமை, தைரியம், சத்தியம், . 

ஈம்பிக்கை, ஈவரதச்இரியம் முதலிய ஞுணங்கள் உண்டா 

கின்றனவா ? !”? என்று இவ்வாறு ஆராய வேண்டும். 

எது நேர்த்தாலும், *இது ஆண்டவன் செயல். இது 

கெய்யும் வஸ்இரத்தில் ஊடும் பாவும் போல், உலகவாழ் 

வின் இயல்பில் செய்யப்பட்ட ஒரு சம்பவம், இதை என் 
சான் துக்கமாகப் பரவிக்க வேண்டும்?!” என்று இர்தித்துக் 

கொள்ள வேண்டும். 
எவனாவது இங்கு செய்கானேயாடல், இவன் என் 

குலத்தைச் சேர்ந்தவன் ; என் உறவினன் ; என் தோழன்) 
அறிவில்லாதவன். தன் இயல்புக்கு இசைய இவன் ஈடந்து 

கொண்டிருக்கிறான். கசரனோ அறியாதவ னல்ல, ஓன்று 
பட்டு வாழவேண்டிய சமூக தருமத்தை நான் மறக்கக் 
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கூடாது) நீதியடனும் கருணையுடனும் கான் கடத்து 
கொள்ள வேண்டும். உண்மையில், இன்பமும் துன்பமு 
மற்ற பொருள்களை கரன் அதனதன் பயனை உள்ளபடி. 
அறிந்து அவைகளை மதிக்க வேண்டும் '” என்று இவ்வாறு 
இ௫்திக்க வேண்டும். 

17. சடர்துபோனதைப்பற்றிய துயரமும், வரப். 
பேோவதைப்பற்றிய கவலையும் விட்டு, நிசமும் கரரியம் 

களில் மனம், இடபுத்தி, தயை இவைகளை அறிவு௨உன் 
செலுத்தி அறகெறி வழுவாது வரழ்வை ஈத்து, உன் 

ஆன்ம கற்பழியாத கன்னியைப்போல் மாசற்றிருக்க 

வேண்டும். எப்போது மரணம் சேரிடினும் ஆண்டவ 
னிடம் ஒப்புவிக்கத்தஞ்க்த சிலையில் அது பரிகுத்தமரக 

இருக்க வேண்டும். ஒன்றை அடையப்போகிறேன் என்று 

எதிர்பாராமலும், எதைக் சுண்டும் பயந்து அதனின்று 

தப்பிப் பிழைக்க வேண்டு மென்ற எண்ணம் deur 
மலும் தெய்வத்தோடு இயைக்க வாழ்வு கடத்து. உன் 

பேச்சுகளில் தைரியமும், சத்தியமும் பொருந்தி யிருக்க 

வேண்டும். அப்போதுதான் ௬கமரக இருப்பாய், உன் 

மூழ்ச்டிக்கு எதனாலும் குறைவு Corrs. 

19. சஸ்திர வைத்தியன் எப்பேரதும் தனக்கு. வேண் 
டிய கருவிகளை வேண்டிய நிமிஷத்தில் உபயோூக்க எல்லா 

வற்றையும் சத்தமாக வைத்திருப்பதுபோல், தீயும் 

தெய்வாதீன சம்பவங்களும் மனிதர்களுடைய செயல் 

களும் உன்னைத் தாக்கயெவுடன், அவைகளால் உனக்கு 

மனவேதனை உண்டாகாமல் அவைகளைச் சரிவர ஆராய்ந்து 

நடர்துகொள்ள, உனக்குத் துணையாகப் பேருண்மைகளை 

உன் உள்ளத்தில் தயாராக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். 

அப்படிச் செய்வாயானால் எச்தச் சிறிய காரியத்திலும் 

உலகத்தில் மற்றவர்களுக்கும் உனக்குமுள்ள அழியாத 
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தரும பந்தத்தை மறவாமல் ஈடக்துகொள்வாய். பரம் 

பொருளைக் கருதாமல் உலக வாழ்வைச் சரிவர நடத்த 

முடியாது, உலகத்தின் இயற்கை அமைப்பை மறந்து 
விட்டுப் பாரமார்த்திக தருமத்தை நடத்தவும் முடியாது. 

இசண்டும் வேவ் வேறன்று. 
19. உலகமனைத்தும் ஒரு உயிர். ௮இல் தான் ஒரு 

உறுப்பு என்கிற ஞானம் அடைந்து Qos ஞானத்திற்கு 
இசைச்த வாழ்வில் ஒருவன் வாழ்ந்தால், என்ன நேரிடி 

னும் அதற்குத் தக்கவாறு நடந்துகொள்ள அவனுக்கு 

ஆற்றல் உண்டாகிறது. எந்தச் சம்பவம் நேரிடினும் 

எளிதில் அதைத் தாங்குவதற்கு மனக் தடுமாருமல் கால 

தேச வர்த்தமானங்களுக் கேற்றவாறு வாழ்வை ஈடத்து 

வது ௮த்தகையோனுக்கு எளிதாஞம்); அவனுக்கு இப் 

பொருள் வேண்டும், அப்பொருள் வேண்டு மென்பது 

இடையாது. எந்தப் பொருள் இருப்பினும், இல்லாவிடி. 

னும் சார்தத்தை அடைய அவனுக்குத் தன் சாதனத்தால் 

ஆற்றல் உண்டாகும். என்ன இடையூறு நேர்ச்தாலும் 

அதையும் தன் ஆசக்மசக்தியின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு துணை 

யாகவே கொள்ளுவான். கல்ல தீயின்மேல் பேரட்ட 
பொருள்கள் அதை ௮ணைக்கரது) அவைகளே அந்த தீயில் 
எரிந்து சுவாலையை இன்னும் வளர்க்கும், இறிய ௬டரை 
௮ணைத்துவிடக்கூடிய பொருள்கள் கொருச்துவிட்டு எரி 

யும் இயை ௮ணைக்க முடியாது. இன்னும் பெருஞ் ௬வாலை 
யாச எரிய உதவும். கொழுச்துவிட் டெரியும் நெருப்பைப் 

போல உன் மனத்தை வைத்துகீகொள், 

90. தனிமையை நரடிச் சிலர் ஆ௫ரமம் கட்டிக் 

் கொள்ூருர்கள். Aor கடற்கரைக்குப் போூருர்கள். 
“மலைகளிலும், காடுகளிலும் ஜனசஞ்சார மில்லாத இடன் 

“களிலும் இருக்க விரும்புகிருர்கள். நீயும் அப்படியே ' 
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செய்ய விரும்புஇறாப். இது ௮றியாமையினும் ௮ Huron. 
எந்த வேளையில் வேண்டினாலும் நீ இருந்த இடத்திலேயே 
நல்ல தனிமையை அடையலாமே. அமைதியும் உலகக் 
குழ்ப்பமற்றதுமான தனியிடம் வேண்டுமானால், ஒருவன் : 

தன் உள்ளத்திலே அதைக் காண வேண்டும். அதைம்: 

போன்ற ஏகாந்தம் வெளியே எங்கும் இடையாது, அதி 
௮ம் ஒருவன் தன் உள்ளத்தில் சாக்த சித்தத்தைச் தரும் 

எண்ணங்களை முன்னே சேர்த்து வைத்திருக்கானே 

யானால், வேண்டியபோது ஆறுதலும் அமைதியம் எளிதில் 

தன் உள்ளத்திலேயே அடைவான். ஆகையால், உன் 

உள்ளமாகிய தணி ஆசிரமத்தில் அவ்வப்போது மெளன 
மாக இருந்து மனவலிமையை அடைவாயாக, 

இப்படி. உன் உள்ளத்தோடு தனியே யிருந்து இ்திக் 

குங் காலத்தில், பல விஷயங்களில் மனதைச் செலுத்தாமல், 

மூலாதார உண்மைகளை மட்டும் இிந்திப்பாயாக. அச்த 

உண்மைகள் அரசாங்க துக்கங்களை மறக்கச் செய்யும், 

லெளூக விவகாரங்களில் டீ மறுபடியும் கலர்.து வாழும் 
பேரது, வருத்தம் உண்டாகும் விஷயங்கள் கேர்ச்தால் 

அவற்றினுக்கு இது மருந்தாகும், 
நீ என் வருத்தப்பட வேண்டும் 7 தீயோர் செயலைக் 

கண்டு வருக்துகிறாயா ? அப்படி வருந்தும்போது As Ge 

பாயாக: **௮றிவுள்ள பிராணிகள் பிறக திருப்பது ஒருவேோச 
டொருவர் ஓத்துவாழவே. ஒருவர் செய்த குத்றத்தை மத் 

ஜொெருவர் பொறுப்பதுதான் கடமை. எவனும் இச 
வழியில் இறங்கும்போது மனம் ஓவ்வாமல்தான் இறங்கு 
இருன். இதற்கு முன் எத்தனை கோடிப் பேர்கள் ஒருவரை 
ஒருவர் பகைத்தும் வெறுத்தும், போராடியும் பிறகு 

இறச்து சாம்பலாப்ப் போயிருக்கன் றனர் 2? இவ்வாறு இச் 

இத்து நீ அமைதி யடைவாய். 
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ஒருவேளை உன் அதிர்ஷ்டத்தைக் கண்டு வருந்.துகிருயாச 

அப்போதும் நீ யோடப்பாயாக : இச்த உலகம் தெய்வத் 

திற்குக் இழ்ப்பட்டதா? அல்லது அணுக்களின் கூதத்திர 

சேஷ்டையா ? உலகம் தற்செயலல்ல. அது ஒரு ஒழுங் 

குக்கு உட்பட்டு ஈடச்து வருகிறது என்பதற்கு அளவற்ற 

கரரணங்கள் இருக்கெ றன. 
ஒரு வேலா உன் உடலை சோய் வருத்துகிறதா? உடல் 

வேறு, உள்ளம் வேறு. உடலின் கோய் மனத்தை வருத் 

தராமல் கரக்க முடியும், தன் வலிமையை அறித்த மனம் 

உடலின் சகோயை ஒரு பொருட்டாகக் கருதாது, : சரீ 

ரத்தைப்பற்றியும் சோயைப்பற்றியும் ௬கத்தைப்பற்றியும் 

என்ன வென்னவோ சொல்லக் கேட்டிருக்கிறாம். நீயும் 

எழுதிச் இர்த்இிருக்கறுயே, அவைகளை யெல்லாம் நினை 

வுக்குச் தச்துகொள். 2 

ஒரு வேளை நீ அற்பப் புகழைப்பற்றிக் கவலை 

கொண்டு வருந்துகறாயோ 2 உலகத்தில் எவ்வளவு விரை 

வில் எல்லரம் அழிச்து விடுகிறது பார். கழிந்து போன 

யுகங்கள் கணக்கற்றவை. வரும் காலமும் அளவிறந்தது. 

இதற்கடையில் புகழ் என்றால் என்ன ? உன் புகழ் ஒரு சிறு 

குமிழி பேன்ற பொருளில்லாத ஆரவாரமே யல்லவச ? 

நிலையான அபிப்பிராயம் கொள்ளாத அறிவில்லாதவர்கள் 

உன்னைப் புகழ்கிறுர்கள். அவ்விதப் புகழை அடைத்தாலும் 

அது எம்மட்டில் பரவும்? பிரபஞ்சத்தில் இப் பூமண்டலம் 

ஒரு சிறு அணுமாத்திரம். இப் பூமண்டலத்தில் காரம் இருக் 

கும் மூலை எவ்வளவு றியது? அதிலும் எத்தனை பேச்? 
எத்தகையோர் உன்னைப் போற்றுவார்கள் ? 

ஆகையால் உன் உள்ளம் என்கிற மெளன சாலைக்குள் 

மறைச்து ஆத்ம இந்தனை செய். சஞ்சலப்படாதே. விண் 

தந்தனை வேண்டாம். சுதச்திரனாக இரு. எந்த. விஷ 
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யத்தைச் சிர்இக்கும்போதும் நீ உலகத்தில் ஒருவன் என் 

பதையும், மானிட குடும்பத்தில் ஒருவன் என்பதையும், 

ஒரு கரளில் 8 இறச்துபோவாய் என்பதையும் நினைவில் 

வைத்துக்கொண்டு அர்த விஷயத்தைச் இர்இப்பாயரக, 

இசண்டு பெரிய உண்மைகளை எப்போதும் உன் உள்ளத் 

இல் உறுதியாக அமைத்துக்கொள். அவை எஏப்பேரதும் 

உனக்குப் பயன் படும். ஒன்று : உன் ஆத்மாவை விஷய௪ 

னுபவ இன்பங்களும் துன்பங்களும் தீண்டா. அவை 

வெளிப்புறமாகத் கணித்துக் கடக்கும். சஞ்சலத்திற்குக் 
காரணம் உன் உள்ளத்திலேயே முளைப்பது தான், மன் 
ரொன்று: உனக்குப் புலப்படும் ௪கல உருவங்களும் 
முடிவில் அழிந்து போகவேண்டியவை, நீ பரர்ச்த 
அளவிலேயே எத்தனை அழிவைக் கண்டிருகஇழுய் 7 
அதை அடிக்கடி. நினைத்துப் பார். மரறுவதே உலகத்தின் 
இயல்பு, மனிதன் எண்ணங்களே அவன் வாழ்வு. 

21. மணிதனாப்ப் பிறச்த ஒவ்வொருவனுக்கும் பொது 
வாய் அறிவு என்பது உண்டு, அதிலிருந்து ஒவ்வெரு 
வனுக்கும் ளவு விவேகம் என்பது உண்டாசூறது. 

இசனால் இது செய்யத் தஞுச்தது, இது செய்யத் சகாதது 
என்ற பஞுத்தறிவு எல்லாருக்கும் பொதுவாகறது, இதனால் 

தருமம் அனைவருக்கும் ஒன்றாகிறது. மக்கள் அனைவருக்கும் 
தருமம் ஒன்ராதலின், அனைவரும் ஒரு ஆட்சிக்கு உட்பட்ட 
வார்களே யரவார்கள். எனவே, உலகம் முழுவதும் ஓரு 

அமைப்பு, ஒரு வரையறைக்குள் அடக்கிெயதாகும். 
பிரகிருஇபிலிருச்துசான் என் உடலிலிருக்கும் ஒவ் 

வொரு பருதியும் உண்டானது. எப்பொருளும் உள்ள 
பொருளினின்றே உண்டாக வேண்டும். இல்லாமலிருக்து 
உண்டாவது ஏதுமில்லை, என் உடல் நிலத்திலிருக்து ஒரு 

பாகமும், நீரிலிருந்து ஒரு பரகமும், வாயுவிலிருக்து ஒரு 
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பசரகமும், தீயிலிருந்து ஒரு பாகமும் உருவம் மரறி உண் 
டானதுதான். அவ்விதமே அறிவு உருவமான என் 
உள்ளமும் ஒரு மூலப்பொருளிலிருந்தே உண்டாயிருக்க 
வேண்டும். அதுவே பரம்பொருள். சூன்யத்திலிருக்.து 
எப் பொருளும் உண்டாக முடியாது, இருக்கும் எப் 
பொருளும் சூன்யமாகாது. ஆகையினால் என் உள்ளம் 
ஒரு சித்தப் பரம்பொருளில் உண்டாகிய ஒரு பகுதி 
யாகவே இருக்க வேண்டும். 

25. பிறப்பைப் போலவே இயற்கையில் இறப்பும், 
பூதங்களின் சேர்க்கை பிறப்பாகும் ) பிரிவு மரணமாகும். 
இதைப்பற்றிக் கவலைப்பட வேண்டி௰இல்லை. பிறப்பின் 
இயல்பே இறப்பும். 

தங்கள் தங்கள் ஈபாவம் போல்தான் மனிதர்கள் 
கடச்.துகொள்வார்கள். ஆலமரத்தில் பால் இல்லாமல் 
இருக்க முடி.யுமா?.இவ் வாயுள் எத்தனை காள் இருக்கப் 
போடறது? எக்கரத்தில் அனைவரும் மாண்டுபோய் 
எல்லாம் பொய்யாகும், 

ட... 88: ஒரு துன்பம் கேரிடின் அதைப்பற்றி எண்ணு 
வதை விடு, எண்ணுவதை விட்டால் துன்பம் நேரிட்ட 
நினைவு போகும். அக்நினைவு நீங்கியபின் துன்பம் 
எங்கே? 

24, என்னுடைய குணத்தைப் பமுதுபடுத்தாத 
எதுவும் என்னுடைய வாழ்வுக்குத் தங்கழைத்தது ஆகாது. 
ஆகையால், ௮து என்னை எவ்விதத்திலும் துன்புறுத்த 
முடியாது, 

25. உனக்கு ஒருவன் தீங்கு செய்தானானால், £ ga 
னுடைய தீய எண்ணங்களை உன் மனதிலும் கொள்ளச 
மல் இருக்க வேண்டும். உன் மனதில் என்ன எண்ணம் 
உண்டாக்க அவன் விரும்புகிறானோ, அதற்கு நீ Quem 
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கொடாதே. அப்போது அவன் செய்த தீங்கு உன் உள் 
எத்தைப் பழுதுபடுத்தாது. பொருள்களை உள்ளது உள்ள 
படி. மனக் கலக்கமின்றி ஆராய்வாயாக, 

26. இரண்டு குணங்களை நீ பெறவேண்டும், ஒன்று : 
மக்கள் சன்மையைக் கருதி உன் அரியல் அதிகாரத்தை 
எவ்வாறு செலுத்த வேண்டுமென்று உன், அறிவுக்குத் 
தோன்றுகிறதோ அவ்வாறே செய். மற்ரொன்று: & 
எண்ணின எண்ணம் தவறென்று ஒருவன் எடுத்துச் 
காட்டி, ௮து சரி யென்று தோன்றினால் உன் எண் 
ணத்தை விட்டுவிடு, ஆனால், நியாயம், பொது நலம், ௮ல் 
லது வேறு தகுச்த காரணத்தைச் சரிவர மனதில் விசஈ 
ரித்துத்தான் எண்ணத்தை மாற்ற வேண்டுமே யொழிய, 
'செளகரியம் என்றாவது ஜனங்கள் பாராட்டுவார்கள் 
என்றாவது மாற்றக்கூடாது, 

27. எந்தப் பிரஇருதியிலிருச்து ௮சன் ஒரு பாகமாக 
நீ உண்டானாயேர, அதனுள் நீ மறைந்து போவாய், 
உன்னைப் பெற்றெடுத்த பெரருளுடன் மறுபடி. நீ சேர்க்து 
அதுவாகவே போய்விடுவாய். அதனால் என்ன 

28. பதினாயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ச்திருக்கப் போவ 
தைப்போல் வாழ்க்கையை ஈடத்த வேண்டாம். மரணம் 
நிச்சயம். இன்றோ காளையோ, ௮து எப்போதும் வரச் 
கரத்திருக்கிறது. உயிருள்ளபோதே ௮வகாச௪ மிருக்கும் 
போதே உள்ளத்தை ஈத்தப்படுத்திக்கொள், 

மற்றவர்கள் என்ன பே௫ஞார்கள், என்ன செய்தார் 
கள், என்ன எண்ணுஇிருர்கள் என்பதி லெல்லாம் காலம் 
வீணாக்காமல், தன்னையே கவனித்து அறவழியில் நின்னால் 
எவ்வளவு கேரம். ஒருவனுக்கு மிஞ்சும்! மற்றொருவ 
னுடைய உள்ளத்தில் என்ன தீமை இருக்கறது என் 
என் தேடி. அலையவேண்டும் 2? உன் ஈன்மையை & தேடு, 
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அதை உத்தே௫த்து இந்தப் பக்கம் அந்தப் பக்கம் திரும்பிப் 

பரரரமல் சேராகச் செல். 

இறக்தபின் வரப்போகும் புகழுக்கு ஆசைப்பட்டு 

, அலையாதே. நீ இறக்தபின் உன்னைப்பற்றி யார் என்ன 

- சொன்னால் உனக்கு என்ன? உன் காதுக்கு அது எட் 

டாது. உனக்குப் பின் உயிருடன் இருப்பவர்கள் காதில் 

விழும். உன்னைப்பற்றி என்ன சொன்னால் அவர்களுக்கு 

என்ன? ஆகையால் அறிவைச் செலுத்தி அறத்தைச் 

சோத்து உன் வேலையைச் செய், உனக்குப்பின் உலகம் 

உன்னைப்பற்றி என்ன சொல்லப்போடிறது என்பதைப் 

பற்றி கவலைப்படாதே. 
29. ஒரு பொருளுக்கு அழகு உண்டாயின் ௮வ் 

வழகு அகனுள்ளே அமைந்திருக்கிறது. பிறர் போற்று 

வதனால் அது உண்டாவ தல்ல, பிதர் கண்டு வியப்பதால் 

அதன் அழகு அதிகமரவது மில்லை, சூறைவது மில்லை. புல 

 ஸுக்குச் தோற்றமாகும் பொருள்களின் வெளி அழகே 

"இவ்வித மிருக்க, பேசழகு கொண்ட உண்மைப் பொரு 

ளரூய தருமம், £தி, சத்தியம், அன்பு அடக்கம் இவை 

களுக்குப் பிறருடைய புகழ்ச்சி வேண்டியதில்லை, இக்த 

கற்குணங்களில் ஏதாவது பிறர் புகழ்வதால் அழகாகுமா ? 

பிறர் குறை கூறுவதால் பழுது படுமா? அழகிய மரகத 

மணியை ஒருவன் புகழாமல் போனால், அதன் அழகு 

குறைக்து விடுமா? தங்கம், தந்தம், பட்டு அல்லது யாழ், 

வாள், புஷ்பம், செடி. முதலியவைகளில் இப்படித்தானே 

அதனதன் அழகு அதன் அதனுள்ளேயே அமைதந்திருக் 
கிறது, 

30. ௪ பிரபஞ்சமே! உனக்கு எது இசைச்ததோ, 

அதுவே எனக்கும் இசைந்தது, உனக்கு எது சமயமோ, 

அதுவே எனக்கும் தகுந்த சமயம், பிரஏருதியே! உன் 
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அமைப்பில் பக்குவகரல மென்று உண்டானவை யெல்லாம் 
எனக்கும் பக்குவகாலதச்துப் பலனே யாகும். உன்னிட 
மிருந்தே எல்லாம் உண்டாகிறது, எல்லரவற்றையும் 
நீயே தாங்குகிறுப், எல்லாம்: மறுபடியும் உன்னையே 
அடையும், என் அருமை தேசம், என் அருமை ஊர் என்று 
தேசபக்தன் சொல்லவில்லையா? அவ்வாறே உலகம் 
ஆண்டவனுடைய ராஜதானி யாகும். 

FTES) விரும்பினயயைானால் பல ௪ங்கழ்பங்கள் செய் 
யாதே என்றார் ஒரு முனிவர். எது இன்றியமையாத கரரி 
யாமோ, எது சமூக ஈன்மைக்கு வேண்டுமோ அதை 

மட்டும் செய், செய்யவேண்டி. கேரிட்டபோது செப்; 
காரியங்களைச் குறைத்துக்கொண்டு செய்யவேண்டியதை 
சன்னெறியில் செய்வதே சரச்தியைத் தரும். தம்முடைய 
பேச்சுகளிலும் செயல்களிலும் பத்தில் ஒன்பது பங்கு 
யாருக்கும் வேண்டாதவை. அவற்றை நீக்கக்கொண்டால் 
கவல்யும் மனக்சசப்பும் மிஞ்சும், காலமும் வீணாகாது, 
எந்தச் செயலையும் முதலில் இது அவ௫யமில்லாத விஷயமச 
என்று ஆராய்ந்துப்பார். செயல் சக்கனத்தேரடு எண்ணவ் 

“களையும் அவ்வாறே ஆராய்ச்து, வேண்டசதவற்றைத் 
தள்ளிவிடு, எண்ணங்களை தழித்தால்செயல்தானாக ஓழியும், . 

ஒரு பரிட்சை செய்துபார். கட்டினது போதும், உல 
கத்தில் உனக்கென்று வகுக்கப்பட்ட பங்கு உனக்குப் 
போதும் என்று திருப்தியாக இரு. உன்னுடைய செயல் 
கள் கியாயமாக இருந்தால் போதும்) மற்றவர்கஞுடைய 

காரியங்கள் எவ்வாருயினும் இருக்கலாம். உன்னுடைய 
உள்ளத்தில் அன்பு கிறைந்திருக்தால் போதும்) மற்றவர் 
கள் உள்ளத்தில் என்ன ரூற்றம் இருப்பினும் அதைப் 
பற்றி எண்ணுவதைத் தள்ளிவிடு. இவ்வாறு செப்துபார்.. 
சந்தோஷ முண்டாகும், 
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விஷயத்தை ஒருபுறம் பார்த்தாயிற்று, gags Cur 
தும், மற்ஜொரு விதமாக பரிசீலனை செய்துபார், சந்தே 

கப்பட வேண்டாம் உனக்கு இங்கு செய்யப்பட்டது 
உண்மை. அந்தத் தமை ௮சைச் செய்தவனைத்தரன் பாதிக் 
கும், உனக்குக் கஷ்டம் கேர்க்ததரசி அதனாலென்ன? இச்த 
நிகழ்ச்சி முந்தியே விதியில் அமைந்து இடக்த தல்லவர 2? 

அது உனக்கென்று ஏற்கெனவே எழ்பட்ட தாயிற்றே, 

அதற்காக ௪ஞ்சலமேன் ? ஆயுள் ௪ீக்கிரம் முடிவுபெறும். 
இர்்த சேரம் உன் கையில் இருக்கிறது. அதைப் பயன் 
படுத்திக்கொள். ஞானத்தோடும் அறவழியில் நின்றும் 
பயன் படுத்திக்கொள். 

31. இச்த உலகம் ௮ண்டவனால் ஓழுங்கர.ப் அமைக் 
கப்பட்டதே யாயினும் சரி, அணுக்கள் தற்செயலாய்க் 

கலக்து உண்டானதே யாயினும் சரி, எவ்விதத்திலும் 

ஓழுங்குபட்டு அமைந்து கிற்கிறது. ஒன்நிலிருக்தொன்று 

வெகு தூரத்தில் தறி வெவ்வேருகக் இடக்கும் ௮ண்டவ் 
களும், அணுக்களும் ஒன்றை யொன்று பற்திக்கொண்டு 
ஒழுங்குடன் இருக்கின்றன, உன் உள்ளத்திலும் ஒழுங்கு 

இருக்கிறது. இவ்வளவு ஒழுங்குடன் கிற்கும் இந்த 
ஜகத்தை ஆளும் சர்வேசவரன் ஒழுங்கின் ஜி இருப்பானா? 
ஏன் வருத்தம் 7 . 

92. உன் உள்ளத்தில் எவ்வளவு கெட்ட எண்ணக் 
கள் கிறைந்திருக்கின்றன 7? எவ்வளவு அச்சம் 2 எவ்வளவு 
இசக்கமின்மை 2? மிருகத்தனம், சோம்பல், இச்சகம் 

பேசுதல், லோபித்தனம், கொடுமை? 
93. வேறு தேசத்திலிருக்து வக்த அன்னியன் ஒருவ 

னுக்கு ஊரிலிருக்கும் விஷயங்கள் தெரியாது. அவ்வாறே, 
கடக்கும் சம்பவங்களின் பொருளை அறிந்து ஒப்புக்கொள் 
ளாதவன் உலகத்திற்கே அ௮ன்னியனாவான். ஜனங்களை 
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ஒன்றாகக் கட்டுப்படுத்தி௮மைத்து வரும் சமூக தருமத்தை 

ஒத்துசடவாரமல், வேறுபடுகறவன் பரதேசி யாவான். 

அறிவு என்னும் கண்ணை மூடிக்கொள்கிறவன் கசூருட 
னாவான். ௬ம் தரும் ௬வாதந்திரியத்தை விட்டுப் பிறரை 

எதஇர்பார்ககிறவன் யாசகனே யாவான், நாம் எதிலிருச்து 

உண்டாஷனேமேச, அதிலிருக்தே சகல சம்பவங்களும் 

உண்டாகின்றன. தனக்கு நேரிட்ட சம்பவங்களைப்பற் றி 
வெறுப்புக்கொண்டு விசவதருமத்திலிருக்து வேறுபடுகிற 

வன் உலகத்திற்கு ஒரு புண்ணைப் போலாவான், அறி 
வுள்ள பிராணிகள் எல்லாம் : ஒரு ஜீவ அமைப்பாக இருக் 
கத் தன்னை வேழுக நினைத்து வாழ்பவன் குலப்பிரஷ்ட 

னாவான். 

தெய்வத்தை நம்பி உனக்கு எஞ்சியுள்ள கரட்களை 

முடித்துக்கொள், டீ படைத்தது அனைத்தையும் தெய்வச் 

இற்குச் சமர்ப்பித்தாப் என்று சக்தோஷமாக இரு. மற்ற 

வர்களை கான் ௮க்கரமமாக நடத்தவில்லை. எவனுடைய 
சுதந்திரத்தையும் நான் ஆக்கிரமிக்க வில்லை, சானும் 
யாருக்கும் அடிமையாகாமல் சதக் இரமாகக் கரலம் கழித் 
தேன் என்று சந்தோஷமாக இரு, 

94, உலகத்தில் எதுவும் நிலையில்லை. நடந்த தெல் 

லாம் கதையே யரகும் ; பிறகு மற்றும் மறக்கப்பட்டு 

மறையும். புகழோங்கி வளர்க்தவர்களும் இப்படி 

மறைந்து போவார்கள். மற்றவர்கள் கதியோ சொல்ல 
வேண்டியதில்லை. உயிர் விட்டும் சண் மறைந்தவுடன் 

யாரும் அவர்களை கினைக்க மாட்டார்கள். புகழும் பேரும் 
தான் என்ன? வெறும் பேச௪்௬. பின் காம் கடைப் 
பிடி.க்கவேண்டியது எது ? ஈடுகிலைமை, ஓப்புசவு, வாய்மை, 

பெசறை, எது கேரிடினும் அனைத்திற்கும் ஆதியும் மூல 
மும் எதுவோ அிலிருக்து இதுவும் வச்சது, இது ௮வ௫ 
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யமே என்று கேரிட்டதை எதிர்கொண்டு ஓப்புக்கொள் 

ளும் தன்மையே மனிதனுக்கு வேண்டியது. 
35. உலகத்தில் பொருள்கள் மாறி மாறி மறைந்து 

புதுமையாய் மறுபடியும் தோன்றுவதை ஆராய்க்து பரரீ, 

பொருள்களைச் சிதையவிட்டு அவைகளிலிருக்து புதிய 

புய பொருள்களை அமைத்துத் தருவதே இயற்கைச் 

சக்தியின் இடை விடாத் தொழில், எதையும் அழித்து 

அதைப்போன்ற வேறொரு உருப்படி. உண்டாக்குவதே 

பரரசக்இபின் விரோத வேடிக்கை, உலகத்தி லிருக்கும் 

் ஒவ்வொரு பொருளும் அதைப் போன்ற புதியன விலைவ 

தற்கு வித்தாகும், மண்ணில் புதைத்து முளைப்பது மட்டும் 

வித்தல்ல, 

96. அடுத்த கூணம் இறச்து போவாயே / ஆயினும் 

உள்ளத்தைச் சுத்தப்படுத்திக்கொள்ள வில்லையே / சாக் 

தம் அடையவில்லையே / துன்பத்தைக் கண்டு அச்சம் நீங்க 

வில்லையே / நடுவு கிலைமையே ௬ம் தரும் என்பதை இன் 

னும் அறிய வில்லையே / 
ஞானமடைந்த பெரியோர்கள் எதை சாடுகிறார்கள் 

எதனின்று வில௫ச் செல்கிருர்கள் என்பதை சன்ருப்க் 

கவணிச்துப்பார். 
81. அடிக்கடி. இதை நீ இச்இத்து நினைவுக்கு தந்து 

கொள்வாயாக, இக்த உலகம் முழுவதும் சேர்ந்து ஒரு 

ஜீவன் ; ஓர் உடல், ஜர் ஆத்மா. ௪கல ஜீவகோடி களும், 

பொருள்களும் சேர்ச்து ஜீவநரம்பு பாய்க்த ஒரு சரீரக் 
- கட்டாகும். எல்லாவற்றிற்கும் உயிர் ஒன்றே. நிகழ்ச்சி 

ஒவ்வொன்றும் உலகம் முழுதும் சேர்ந்து கடத்தும் 

நிகழ்ச்சியாகும். சாம் காணும் ஒவ்வொரு பொரு 

ளும், எல்லரம் சேச ர்ந்து உண்டாகியதுதான். பிற 

பொருள்களினின்று வேறுபட்டுத் தனியாய் எதுவும் 
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உண்டாகாது. எல்லாம் ஓன்றோ-.டொன்று சேர்ந்து 

அடர்த்தியாக நெய்யப்பட்ட ஊடும் பரவும் பேரலும் 
உலகம் நெய்யப்பட்டு கிற்கிறது. 

எபிக்கேதர் சொன்னதுபோல் இக்த உயிர் வாழ்க்கை 
யாவது என்ன? ஒரு பிணத்தைச் சுமந்துகொண்டு 

அலைகிறது ஆன்மா, அவ்வளவே அல்லவா 7 
அழியும் உடலுக்கு எது கேரினும் என்ன தீமை? 
உலகம் என்பது என்னரி வேகமாக ஓடி.ச்செல்லும் 

ஒரு ஆறு, எது உண்டசயினும் எது நிகழ்ந்தாலும் கண் 

MEGS தென்பட்ட உடனே கால வெள்ளம் அதை 

அழித்துக்கொண்டு போய்விடுகிறது. வேறொன்று அதன் 

இடத்திற்கு. வருகிறது, பிறகு, அதுவும் பிரவாகத்தில் 

சென்று மறைந்துபோடறது. 

உலகத்தில் ஈகடைபெறும் சம்பவங்களில் புதியது 

ஒன்றுமில்லை, எல்லாம் பார்.த்தவையே, பூவும் பழமும் 

அதனதன் காலத்தில் தோன்றி மறைவதுபோல் ௮ைத் 

தும் கடைபெறுகறது. வியாதியும் மரணமும், பழியும், 
மோசமும் துேரரகமும், சுகமும் சந்தோஷமும் 

அனைத்தும் இவ்வாறே. அறிந்தோர் இவற்றினால் o@psrA 
யம் அடையார், துயசமும் படார், 

sri இறக்து பேசவாய், இல்லையேல் அதற்கு மத 
தரள் இறப்பாப் என்று யாரேனும் சோதிடன் சொன் 

னால், காளையா அல்லது மறுகாளா என்ற சந்தேகத்தைப் 

UPS பெரிய வித்தியாசமாக எண்ணி ஆசாய மாட்டாய். 

இதைப்பேோலவேதான் எத்தனை காள் கழித்து இறப்பதச 

யிருச்தாலும், காளையானால் என்ன? சில வருஷங்கள் கழித் 
தானா லென்ன ? 

வியாதியில் படுத்திருந்தவர்களைப் பார்த்து செரஸ்தப் 

படுத்துகிறேன் என்று சொல்லி எத்தனை வைத்தியர்கள் 
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தாமே இறந்து விட்டார்கள்! மற்றவர்கள் இறக்கும் 

சரட்களைச் சொல்லிவக்த எத்தனை சோதிடர்கள் தாமே 

செத்துவிட்டார்கள் ! மரணத்தைப்பற்றியும், மரணமின் 
மையைப்பற்றியும் சலிப்பின்றி வாஇத்துவக்த எத்தனை பண் 
டி.தர்சள் தாமே மாண்டு போஞார்கள் / பல்லாமிரக்கணக் 

காக ஜனங்களைக் கொன்ற எத்தனை போர்வீரா்களும் 
தாமும் மாண்டார்கள்! தங்களுக்குச் சாவே இடையாது 

போல் எத்தனை அரசர்கள் ௮கங்காரப்பட்டு பிரஜைகளின் 

உயிர்களின் பேரில் ௮தஇிகாரம் செலுத்திவந்தார்கள். 

அவர்களுடைய ஆட்டம் என்னவாயிற்று 2 இருந்த இடம் 

தெரியாமல் மறைக்தார்கள். எத்தனை பெரிய நகரங்கள், 

கலகலவென்று வாழ்ச்தவை, செத்த சவம்போல் மாண்டு 

போயின. உலகத்தில் எந்த ஜீவனுக்கும் மாண்டுபோக 
வேண்டியதே முடிவு; ௬க்லமாக ஆரம்பித்து சாம்ப 

லாக முடியவேண்டி௰து. இசன் மத்திபில் நியாயமாய் 
யோக்டிமாய் கூடிய மட்டில் லஷ௲ணமாய் ஈடக்துகொள். 
மரத்தில் உண்டாக ழே விழுர்துபோகும் பழத்தைப்பார். 
தன் வாழ்க்கையை எவ்வளவு அழகாகவும் சந்தோஷமாக 
வும் லகுவாக நடத்தி மரத்தினின்று கழுவி தான் பிறக்த 
மண்ணில் மறுபடி. அடல் இப்போடறது, அதைப் பின் 

ப.ற்றுவாயாக, 
விருத்தாப்பியம் வந்தது, மரணம் கெருங்கிவிட்டது 

என்றெல்லாம் கவலைப்படுவது ஏன் 2? வேறு ஒரு தத்துவ 
ஞூனமும் வேண்டாம். எத்தனை காள் வாழ்க் தவர்களும் 

மூடி.வில் இறச்.து தான் போனார்கள். சிறுவயதில் இறச்த 
வர்களைவிட நீண்டநாள். இருந்து செத்தவர்கள் என்ன 

லாபம்.பெற்றார்கள் 2 பலர் இறரஈ்ததைக் கண்டும் அந்தச் 

சவங்களைச் தூக்கி அடக்கம் செய்ததே இவர்கள் 
_ பெற்ற லாபம். குறைச்த ஆயுளுக்கும், நீண்ட ஆயுளுக்கும் 
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என்ன வித்தியாசம் 7 கெடுகாள் பிழைத்தவர்களின் சுகம் 
என்ன? மூப்பில் அவர்களுக்கு அமைந்த சகாக்களைப்பற்றி 

யும் ௬மக்கவேண்டி யிருக்க உடலின் கிலைமையைப்பற்றி 
யும் யோ௫டத்துப்பார். சில ஆண்டுகள் நீடித்து வாழ்க ததில் 

ஏன்ன பயன் ஏற்பட்டது. உலகத்தின் காலப்போக்கைச் 
சிர்தித்துப்பார். நீ பிறப்பதற்கு முன் எல்லையற்ற காலம், 
இறக்தபின்னும் எல்லையற்ற காலம், இதன் மத்தியில் 
மூன்று மாதம் இருக்து செத்தால் என்ன ? மூன்னூறு 

வருஷங்கள் இருந்தால்தான் என்ன 9 
95. பாறையின் மேல் அலைகள் மோதி மோதிப் 

புசண்டுகொண் டி.ருச்தாலும் கல்லானது அசையாமல் 

நிற்கும். அதைப்போல் உன் உள்ளம் அமைதி பெற் 
ிருக்க வேண்டும். பேரிரைச்சலுடன் அலைகள் மோதின 
௮ம் இறுதியில் அடங்கி ஓப்ச்து கடக்கும். ் 

ஐயோ! என் துர்ப்பாக்கியம்! இச்த விபத்து எனக்கு 

வக்ததே,' என்பாய். அப்படியல்ல ம எண்ணவேண்டியது, 

*ஆ/ இத்தகைய விபத்து கேரிட்டபேரதிலும் தரத்துடன் 

நிகழ்வதைக் கண்டு கலங்காமலும், வருவதை நினைத்து 

அஞ்சாமலும் இருக்கன்றேனே, கரன் என்ன பாக்கிய 

வான்! இதைப் போன்ற கஷ்டம் யாருக்கு வரலாம்? 
ஆனால், எல்லோரும் என்னைப்போல் தீரத்துடன் தாங்க 

மாட்டார்கள். வக்தது விபத்தேயாயினும், எனக்கு 

வரய்க்த மனோநிலை நல்ல பாக்கியம் ௮ன்றோ!/' என்று 

எண்ணி சக்தோஷப்பட வேண்டும். மனிதனுடைய உள் 
ளத்தைப் பழுதுபடுத்தாக ஒரு சம்பவம் எப்படி. விபத் 

தாகும் 7? வாழ்வின் கோக்கம் கெடசதவரையில் எது 
கேர்ச்தால் என்ன? நீ எதற்காக வரழ்்இஒருய்?/ Bes 
விபத்து உன்னுடைய வாழ்வின் உண்மையான கோக்கவ் 

களுக்கு என்ன தடையாகும்? உன் நடுகிலைமையைக் 
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கெடுக்குமா2 உன் பெருக்தன்மைக்குத் தடையாகுமா? 

தெளிவான அறிவு, விவேகம், ஆசரய்ந்து செய்தல், சத்தி 

யம், அடக்கம், ௬தக்திரம் இத்தகைய குணங்களுக்கு இச் 

சம்பவத்தால் ஏதாவது கேடு வந்ததா? இக்குணங்க 

ளுடைய புருஷனுக்குத் தன் பரிசத்தமே தனக்கு இன்பம் 

் அல்லவா? எந்த விபத்தும் விபத்தல்ல, அதைப் பொரறுக் 

ு கும் ஆற்றலுடைமையே பாக்கியம். இதை நினைவில் வை. 
காலையில் கேரத்தோடு எழுக்திருக்கசமல் ஏன் படுக் 

கையில் இருக்க ஆசைப்படுகிறேன். குளிருச்குப் பயந்து 

. கம்பளி போர்த்துக்கொண்டு படுக்கையில் படுக்கவா கான் 

உண்டாயிருப்ப.து? செய்ய வேண்டியதைச் செய்ய இன்று 

என் வாழ்காளுக்கு ஒரு நாள் சேர்க்கப்பட்டது என்று 

எண்ணி, கரம் எழுந்திருக்க வேண்டுமல்லவேோ2 படுக் 

கையில் இடப்பது சுகமாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் 

சுகமாகக் இடப்பதற்காகத்தானா உன்னை உண்டாக்கியது? 

கருமம் செய்ய வேண்டியவனா நீ அல்லது நிகழ்ச்சிகள் 
நிகழ வெறும் செயப்படுபொருளாக இருப்பதே உன் 
உயிரின் பயனா? உன்னைச் சகூற்றிலும் இருக்கும் செடி. 

யைப் பார், று பறவையைப் பாச், எறும்பைப் பார், 

பூச்சியைப் பார், ஈயைப் பார், தத்தம் வேலையை ஓவ் 

வொன்றும் செய்வதைப் பார். உலக அமைப்பில் அதற் 

கென்று கியமிக்கப்பட்ட வினையை ஜீவகோடி.களுள் ஓவ் 
வொன்றும் யாரும் ஏவாமல் எவ்வாறு செய்துகொண்டு 

போடறது என்பதை கவனித்துப் பார். உன் வேலையை 

நீ செய்யவேண்டாமாரி ஓய்வு வேண்டாமா என்பாய். 
ஒய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான். ஆனால், அதற் 
கும் அளவு உண்டு. உணவுக்கும் பரனகத்துககும் பசியும் 

தாகமும் அளவு காட்டுகிறது. ௮அளவுக்குமேல் உண்ணவும் 

குடிக்கவும் முடியாது. அம்மாதிரி ஓய்வுக்கும் அளவு 
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வேண்டாமா? செய்யவேண்டி௰- செயல்களை உன்னால் 

ஆகக்கூடிய அளவு செய்யமாட்டாய், ஓய்வு எடுப்பதில் 

வேண்டியதற்ச. மேல் எடுத்துக்கொள்ளப் பிரியப்படு 

இருப். 
89. மனகிம்மதியைக் கெடுக்கும் எக்தப் பொருளையும் 

விலக்கக்கொள்வது உண்மையில் எவ்வளவு எளிது, ஈமக் 

குள்ள சக்தியை காம் அறியவில்லை. 

புத்தி கூர்மையை நீ படைக்கவில்லை, அதைப்பற்றி 

நீ ஒன்றும் செய்ய முடியாது, ஆனால்' வேறு எத்தனையோ 

குணங்களைப் படைத்திருக்இரறாயப், அவற்றைப்பற்றி நீ 

சாக்குச் சொல்ல இயலாது. ௮வற்றைச் செலுத்தி வாழ்க் 

கையை நடத்து. உண்மை வாழ்க்கை நடத்தவும் உடை 

பாவனைப் பெருக்தன்மையும் மெய்வருத்தம் பொதுத்தலும் 

சுகபோகங்களை நீத்தலும் உன்னால் முடியும்படியான 

காரியங்கள். இவற்றில் குறைவு ஒன்றும் இல்லையே. என் 

அவற்றில் ௪க்கனம் செய்யப் பார்க்கிறாய்? இருப்தி 

யற்திருக்க யாராவது உன்னைக் கட்டாயப்படுத்து இருர் 

களா? பிறர் பொருளில் ஆசை வைக்க ஏதேனும் கட்டச 

யமா? இச்சகம் பேசும்படி ஏதேனும் கிர்ப்பர்தமச 2 

வீண் பெருமை பேசும்படி. ஏதேனும் புறத்திலிருந்து 

உன்னைக் கட்டாயப்படுத்துகறதா? இவற்றில் உனக் 

குப் பிறவிக்குறை ஒன்றும் இல்லையே? & படைத்திராத 

மதிநுட்பத்தை யாரும் உன்னை செலுத்தச் சொல்லவில்லை. 

ஆனால் மற்ற குணங்களைப்பற்தி ஏன் செய்யக்கூடிய 

தைச் செய்யவில்லை, கூர்மையான மூளை இல்லை என்பதில் 

கூட பயிற்சியால் அடையக்கூடிய நுட்பத்தை அடைய 

முயன்றாயா? கவனியாமல் விட்டது உன் குற்றமே. 

40. மரமும் லோகமும் கொண்டு வேலை செய்யும் 

தச்சனும் கம்மாளனும் தன்னுடைய தொழிலில் தனக் 
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குள்ள ஆசையினால் குளிப்பதையும் சாப்பிடுவதையும்கூட 
மறக்.து தொழிலிலேயே கண்ணாய் இருப்பார்கள். த்ச்ச 
அக்குத் தன் வேலையிலுள்ள ஆர்வத்தைப்போல் அவன் 
வேலை செய்யும் பொருளைவிடச் சறக்த பொருளான உன் 
மனத்தூப்மையில் உனக்கு அதிக ஆர்வம் இல்லையே 
காடகக்காரனுக்குத் தன் சடனசத்திலுள்ள மனப்பற்று 
அளவுகூட உன் ஈன்மையில் உனக்கு இல்லையே/ உலேர 
டிக்குப் பணத்திலுள்ள ஆசையளவும் ஸ்துதிப்பிரியர்கள் 
பிறர் புகழ்ச் து பேசுவதை விரும்பும் அளவும்கூட உனக்கு 
உன் கடமையில் கருத்தில்லையே, இவர்கள் தத்தம் Core 
கக்களிலே வைத்திருக்கும் பற்றினால் உண்ணுவதையும் 
உறக்குவதைஃபும்கூட மறக்துவிட்டுத் தாம் வேண்டும் 
பொருளை ௮அடைவதலேயே கருத்தாக இருப்பார்கள். 
இவர்கள் விரும்பும் பொருள்களைக் காட்டிலும் உன் 
னுடைய கடமை உனக்குப் பெரிதாகத் தோன்ற 
வில்லையா 7 

41, பிறன் ஒருவனுக்கு ஒரு. சன்மை செய்தால் 
அதைக் கணக்கில் குறித்துக்கொண்டு பிறகு, சிலர் அதற் 
குப் பதில் எதிர்பரர்ப்பார்கள், இலர் இப்படிச் செய்யரராயி 

“ணும் தாம் செய்த உதவியை என்றும் கிளைவில் வைத்துக் 
கொண்டு, உதவிபெற்றவளைக் கடனாளியாகவே பாவிப் 
பசர்கள். ஆனால் இலர் தாம் செய்த உதவியை நினைக்கவும் 
மாட்டார்கள். கொடி.முக் இரி அதன் பருவக்காலத்தில் 
கல்ல பழம் கொடுத்தபின் அதைப்பற்றி மறுபடியும் இக்இக் 
காது, தன் இயல்புக்கு இசையத் தன்னால் உதவக்கூடி 
யதை உதவிவிட்டு, பிறகு ௮தைப்பற்றிக் கருதாது, கூ.திரை 
இடுவதும் இப்படி த்தான். காயும் இவ்வாழே வேட்டைக் 
குப் போகும். தேனியும் தேளைச் சேர்ப்பது இப்படி.யே., 
இத் தன்மையையடைய மணிதனும் ஒப்புரவறிச்.து உதவிய 
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பின், அதைப்பற்றிப் பிறருடன் பேசான். கொடிமுக்திரி 

தான் முன் ஈன்ற பழங்களைப்பற்றி நினையாமல். மறுபடி. 
யம் அடுத்த பருவத்தில் பழம் தருவதுபோல், இவனும் 

உதவி செய்தபின் மறுபடியும் தான் செய்யக்கூடிய 

வேறு உதவியைப் பற்றியே கிளைப்பான். 

42, வைத்தியன் நோயாளிக்கு மருக்தும் பத்தியமும் 

நியமிப்பதுபோல் தெய்வம் மணிதர்களுக்குக் கஷ்டம் 

அளிக்கும். கோயும், அங்கவீனமும், பொருள் ஈஷ்டமும் 

இவைபோன்ற எல்லாச் சம்பவங்களும் இவ்வாறு விவ 
ரூப தெய்வத்தின் வைத்திய கியமங்களாகவே கருதப்பட 
வேண்டும். உடலின் நேரய் திருவதற்காக வைத்தியன் 

சொல்லும் பத்தியம் உடலின் தணி உறுப்பொன்றுக்குக் 

- கஷ்டமாகவே இருக்கலாம். அதைப்போல் உலக சடைக்கு 

ேண்டிய சம்பவங்கள் தணனிமனிதனுக்குதி துன்பங்க 

ளாகவே தோன்றலாம். உலகம் முழுவதும் ஓர் 

உடல், எல்லேரருடைய உடல்களும் சேர்ந்து 

ஓர் உலக உடலாூறது. எல்லாக் காரண காரியங்களும் 
சேர்ந்து உலக காரண காரியமாடிறது, அதுதான் உலகம், 

அதுதான் விதி என்று நீ எண்ணுவது. இது என் விதி 

ஆயிற்றே என்று வெறுப்பது உலகத்திற்கு உலக வைத்தி 

யன் நியமித்த ஒரு பத்தியத்தை வெறுப்பது போலவே 

யாரும். விவேகமுள்ள ஒருவன் வைச்தியனுடைய கட் 

டளைகளைச் சந்தோஷமாய் ஓப்புக்கொள்வது போலவே 

விதியையும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும், மருச்து க௫க்சும்/ 

பத்தியம் கஷ்டமாய்த்தான் இருக்கும். ஆனால், கோய் 

இருமென்று அதை ஒப்புக்கொள்ளுகிறோம். உன் உடலின் 

கோயைத் தீர்க்க எவ்வாறு விரும்புகிறுயோ, அவ்வாறு 

உலகம் முழுவதும் திரண்ட ஓர் உயிராகக் கருதி, அதன் 

நன்மையையும் விரும்பு. கஷ்டமாகத் தோன்றினாலும் 
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இயக வந்ததைச் சந்தோஷமாய் ஓப்புக்கொள்ளக் 

கடவாய். WBS உலக நலத்திற்காக உலகப் பிரகிருதி 
செய்துகொண்ட மருக்தே யாகும். 

ஆகவே, உனக்கு ௭௮ கேரிடினும், ௮தை நீ மனக் 

குறைவின்றி ஒப்புக்கொள்ள இரண்டு காரணங்கள் இருக் 
இன்றன. முதலரவது : உனக்கென்று ஏற்பட்ட சம்பவம் 

இது. நீ எந்தக் காரண காரியப் பரம்பரையிலிருந்து உண் 
டானாயோ, அதில் ஒன்றுபட்டு இணைபிரியாத சம்பவம் 

இதுவும் ஆகும், ஆகையால் இதை நீ ஒப்புக்கொள்ள 
வேண்டும். இசண்டசவது: எல்லா ஜீவராசிகளின் க்ஷமத் 
இற்கும், உலகம் வளர்க்து பரிபூர்ணமாவதற்கும் தணி 

ஜீவர்களைத் துன்பு_றுத்.துவதுபோல் தோன்றும் சம்பவங் 

கள் உண்டாகின்றன. ஒன்றுக அமைக்கப்பட்ட இக்த 
உலகத்தில் ஒரு பாகத்தை வெட்டிப் பேதித்தால் ௮தன் 
சகமும், அழகும் குறையும். உலக அமைப்பில் நடக்கும் 
ஒரு விஷயத்தைச் குறித்து கீ தணித்து அதிருப்த் யடை 

வது ஒரு பாகத்தை வெட்டிப் பேதிக்கும் தோஷமே 

யாகும். இயற்கைத் தருமத்திந்கு இடையூறு செய்த 
குற்றமே யாகும். 

49. எப்போதேனும் அறகெறியிலிருச்து விலகி 
வழுவிஞயானால் அதனால் சோர்வுகொள்ளாதே, கெட் 
டேன் என்று முயற்சியை விட்டுவிடாதே. அ.றவழிக் 

சூத் திரும்பிவக்து சேர்வாயாக. மொத்தத்தில் யோக்கிய 
ஞாக வாழ்க்கை நடத்தினேன், கரன் பாக்கியசாலி என்று 
மகழ்வாயாக, வழிதப்பித் திரும்பும்போது, பள்ளிக்கூட 

உபாத்தியாயரிடம் குழச்தைகள் வெறுப்புடன் போவது 

போல் நடக்காதே, கண்வலியில் கஷ்டப்படுகிறவன் 

குளிர்ச்சி மருக்துகள் சந்தோஷமாக கண்களின் மேல் 

போட்டுத் துடைத்துக் கொள்வதுபோலும், காயப்பட்ட 
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வன் ஓத்தடம்போட்டு கொள்ளப் போவது போலவும், 

சந்தோஷத்துடன் அறவழிக்குத் திரும்புவாயாக, மனதில் 

சரர்தியடைய மெய்ய றிவை சாடு, மெய்ய நிவைவிட வேறு 
எச்த சாதனமும் மனிதனுக்கு அதிக சுகம் தரமுடியாது. 

44, இத்து, ௪டம் இவ்விரண்டின் சேர்க்கையால் 

கான் உண்டாயிருக்கிறேன். இரண்டில் எதுவும் சூனிய 
மாக அழிச்துபோகாது, சூனியத்திலிருந்து உண்டாக 

வில்லை, ஆகையால், சூனியமாரய்ப் போக முடியாது, 

Qos உடலின் ஓவ்வொரு பகுதியும் அழிச்த விகாரப்பட்டு 

உலகத்தில் வேறு ஒரு பொருளில் சேர்ர்து பயன்பட்டுப் 
போகும். மறுபடி. அவ்வுருவமும் மரறி வேறு பொருள்க 

ளாகும். இப்படி. ௮னந்த காலமும் பயன்படுத்தப்படும். 

இவ்வாறு ௮ல்லவோ ஈரன் என்கிற இந்த உடலும் உயிரும் 

மற்ற பொருள்களிலிருச்து உண்டானது. அழிவென்பது 

கஇடையாது. முந்தியும் ௮னச்த காலம், பிர்தியும் அனந்த 
கரலம் உலகத்திலுள்ள உருவங்கள் மாறிக்கொண்டே 
வரும். பிரளய காலங்களிலும் கற்பங்களிலும் உலகம் 

முடிவாவதாக வைத்துக்கொண்டாலும் அதாவது எல்லா 

உருவங்களும் சேர்க்து பிரளயகரலத்தில் ஒர் உருவாகி 
அஅசனின்று மறுபடி. உலகம் உண்டானாலும் இந்த உண் 

மைக்கு அது விலக்கு ஆகாது. ் 

தத்துவங்கள் தம் வழியே செல்லும் ஒன்நிலிருந்து 

ஒன்று நியாய விஇப்படி. செல்லுமே ஐழிய, அதன் 

போக்கை ஈம் இஷ்டப்படி. மாற்ற முடியாது. தம் வழி 
யைப் பிடித்துக்கொண்டு கேராகச் செல்லும். இதனால் 

தான் நேர்மை என்பது தரும வரழ்க்கைக்குப் பெயர், 

வழி பிறழாமல் தத்துவ முறைப்படி. ஈகடப்பதே தருமம். 

ஒரு மனிசனண்டைவர்து சேரும் பொருள்களைப்ப்றி 
அவை அவனுடைய வன்று சொல்லுவது பிழை, அவனது 
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என்றால்௮வனுடையது பிரஇருதஇியில் ஒரு பாசமாக இருக்க 
வேண்டும். அல்லது அ௮ச்தப் பிரூருதிபின் முடிவாக 
இருக்க வேண்டும். பொருள்களுக்கும் மணிதனுக்கும் 
என்ன சம்பச்தம்? பொருளை வெறுக்க வேண்டியது 
மில்லை, பற்றுதல் கொள்ளவும் வேண்டியதில்லை. மனித 
னுடைய ஈன்மையும் தீமையும் அவற்றில் இல்லை. பொருள் 
களிணின்று மனவேறுபாடின்றி ஒதுங்கியே அளவு மணி 
தன் விடுதலை அடைஒழுன், தானே பொருள்களை நீக்கி 
னாலும் சரி, ௮வன் முயற்சியின்றி வேறு காரணங்களினால் 
பொருள்கள் தன்னை விட்டுப்போனாலும் சரி, மனகிலை கலவ 
கரமல் கின்றால் ௮து விடுதலைக்கு உதவியாகும். 

43. எந்தப் பொருள்களை நீ இடைவிடாமல் இந்திக் 
கிருயோ, அவற்றின் தன்மையை உன் மனம் அடைஇறது, 
சாரயத்தில் தோயும் துணியைப் போல், உள்ளத்திலுள்ள 
எண்ணங்களில் தோய்ச்த ஆத்மா நிறம் மாறும், 
ஆகையரல், உயிர்வைத்துக்கொண்டு வசழ முடியுமானால் 
கல்வாழ்வு ஈகடத்தவே முடியும் என்பதைப் போன்ற ' 
எண்ணங்களை எப்போதும் எண்ணுவரயரக. எந்தப் 
பதவியிலும் சல்வாழ்வு வாழலாம்; அரண்மனை வாழ்க்கை 
சசிலும்கூட ஒருவன் உண்மை வாழ்வு வாழ முடி.யும். ஒரு 
பொருள் எதற்காகச் இிருஷ்டிக்கப்பட்டதோ அதற் 
இசைய அதன் இயற்கையும் அமைக்கப்பட்டு வளரும். 
அதுவே அதன் தருமம்; அதுவே அதன் நன்மையும், 
எனவே, அறிவுள்ள மனிதனுடைய ஈன்மை ஒப்புரவறிக்து 
செய்தலே. அதற்காகவே அவன் ஜன்மம், ஜீவனற்ற 
பொருள்களைவிட உயிருள்ளவை இறக்தவை, உயிருள்ள 
வைகளில் அறிவுள்ள பிராணிகள் சிறந்தவை, பிரரணி 
களின் ஈன்மைக்காக ஜீவனற்றவை கிருமாணிக்கப் பட் 
டி.ருக்கன்றன. அறிவுள்ள பிரரணிகள் தமக்குள் ஒருவ 
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ருக் கொருவர் பணிசெய்து பயன்பட்டு வாழ்வதற்காகப் 
பிறச்திருக்இருர்கள். ~ 

46. மூடியாதது ஒன்றை எ.இர்பார்ப்பது அறியாமை 
யரகும். துராசமாக்கள் தங்களுடைய இயற்கைக்கு 

மாருய் . கடந்துகொள்வார்கள் என்று : எதிர்பார்க்க 

வேண்டாம். 

47. எந்த grat பொருள்களாலும் ஆச்மா பாதிக் 

கப்படுவ இல்லை; ஆத்மாவிடம் சென்று அதைச் தீண்ட 

ஸ்தூலப்பொருள்களுக்கு வழியில்லை. அவைகளால் ஆச் 

மரவை அ௮சைக்கவாவது கடத்தவாவது முடியாது. 

ஆதிமாவானது பூரண ௬வாதீனம் படைத்திருக்கிறது. 
தன்னைத்தானே தான் ஈடத்திக்கொள்ளும், வெளியில் கிற் 

கும் பொருளைப்பற்றியும் கிகழ்ச்செளைப்பற்றியும் என்ன 
எண்ணம் உள்ளத்தில் கொள்கிறோமோ அதுவேதான் 

ஆத்மாவை பாஇக்கும். பொருள்களே அதைப் பாதிக்க 

மடியாது. 
48. உலகத்தில் அறிவுள்ள பிராணிகளாகிய மனிதர் 

கஞக்கு. நன்மை செய்வதும், அவர்கள் செய்வதைப் 

பொறுப்பதுமே ஈம்முடைய கடமை யாகும். இக்தக் கட 

மையைப் பொறுத்த மட்டில் அவர்கள் மனிதர்கள். 

ஆனால், சாம் செய்யவேண்டிய கருமங்களுக்கு இடையூறு 
செய்துவரும் மனிதர்கள் சடப்பொருள்களைப் போல் 
ஆவார்கள். வெயில், மழை, காற்று அல்லது துஷ்ட 

மிருகங்களைப்போல் அவர்களைக் கருத வேண்டும். ௪டப் 
பொருள்களைப் போலவே அவர்களும் என் முயற்சிக்கு 
இடையபூருவார்கள். அவர்கள் செய்யும் தீமைகள் ௪டப் 

பொருள்களால் உண்டாகும் இடையூறுகளைப்போலவே 
என் உள்ளத்தின் சக்தியையாவது ௬பரவத்தையாவது 

பாதிக்கச் கூடாது. தடைக்குத் தருந்தவாறு முயற்சியை 
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மாற்றிக்கொண்டு வேறு வேறு வழிகளில் என் கருத்தை 

கடத்த எனக்குச் சக்தி யுண்டு. மனிதனுக்குத் தன் கர 

மத்தை கிறைவேற்றுவதற்கசக எர்த இடைவயூறையும் 

தனக்கு. ஒரு சாதனமரகவே மாற்றிக்கொண்டு, ததி 
படைய ஆதமாரவுக்குச் சக்தியுண்டு. 

39. பிரபஞ்சத்தில் எது சிறந்த அம்சம்? எல்லாப் 

பொருள்களையும் தனதாக்கிப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் 

அம்சம், எல்லாப் பொருள்களையும் தன் ஆட்௫க்குள் 

அடக்கி ஆளும் அம்சம், அதுவே சிறக்ததாகக் கருதுவாய். 

அவ்வாறே உனக்குள்ளும் எது சிறந்த அம்சம் என்பதை 

யூம் அறிர்துகொள். அ௮ச்தப் பொருளும் உலகத்தை 

ஆண்டுவரும் பொருளும் இரண்டும் ரு இனம், அதுவே 
யல்ல? இரண்டும் ஒன்றே. உலகப் பொருள்களை யெல் 
கரம் தனதாக்கிப் பயன்படுத்தும் பரம்பொருள் உனக் 

குள்ளும் இருக்இறதல்லவா 2 அதுவே உன் உடல் வாழ்க் 
கையையும் நடத்துகிறது. 

50. ஊரைக் கெடுக்காதது ஓன்று ஊரானுக்கு 

கேடாகாது. எக்த விஷயத்திலும் இச்த உண்மையை 

நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய 

ஊருக்கு இதனால் துன்பமில்லை ௮ல்லவா 7 அப்படியாயின் 
எனக்காக கான் என் வருக்த வேண்டும் ? ஒருவனுடைய 
செயல் ஊருக்கே துன்பம் தருவதாயின் அவன் அவ்வாறு 
ஏன் செய்தான் 2 ௮வன் எதைத் தவராக உணர்ச்தான் 7 

இவ்விஷயங்களை விசாரித்தல் தகும், சனங்கொள்வதில் 
பயனில்லை. 

பொருளின் மறைவும் அழிவும் என்ன வேகத்துடன் 
கடைபெறுகிறது என்பதை அடிக்கடி இந்இப்பாயாக,. 
பிரபஞ்சமே ஒரு ஈதிப்பிரவாகம்போல் ஐடி.ச்செல்கறது, 
எதுவும் நிலையில்லை. எத்தனை மாறுதல்கள்! எவ்வளவு 
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விசை! காம் நிற்கும் நிலை என்ன? முக்தி Sits காலம் 
அகரதியும் அளவிறசர்தது மானது, 'வருங்காலமும் எல்லை 
யற்றது, அதன் அகன்ற வாயிலில் அனைத்தும் fps SI 
அழிச்து போகும். இப்படி. அளவும் எல்லையுமற்ற இரண் 
டூன் மத்தியில் ஏதோ கஷ்டம் வந்தது என்று துயரப்படு 
கிரோம், கவலைப்படுகமேம். முக்தியும் பிந்தியும் ஆதியந்த 
மற்ற அகண்ட கரல அளவுகள் இடக்க, மத்தியில் வரும் 
இக்க அற்பல்களைப் பொருள்படுத்துவது என்ன அறி 
யாமை / 

51. எப்போதும் கினைவில் வை,- சர்வ வியாபகமான 
பொருளில் நீ எவ்வளவு ௮ற்பமான பகுத? பிரபஞ்சத் 
தில் நீ எவ்வளவு சிறிய பாகம் 2? அனச் சமான யுகங்களில் 
எவ்வளவு கணமாத்திரம் உன் ஆயுள் 2 உலகன் சம் 
பவங்களில் உன் வாழ்வு ஒரு ௮ணு மாத்திரம், இதை 
நினைவுக்குச் தந்தகொண்டால், உனக்கு கிகழும் ௬௪ 
அக்கங்களைப் பொருள்படுத்த மாட்டாய் ; சமகிலை யடை 
வாரப். 

52. எனக்கு ஒருவன் இங்கா செய்தான் 2? அவனுக் 
கல்லவோ அது துன்பம் 7 பிறனுடைய இச்செயல் என்னை 
என்ன செய்யும்? அவனுடைய மனோவிருத்தியும் ௮வ 
னுடைய முயற்சியும் அவனைச் தாக்கும், சன்மையோ 
இங்கோ அவனுக்குத்தான் நேரிடும். சான் என்ன செய்ய ' 
வேண்டும் என்று என்னுடையு ஆத்மா எண்ணம் ஊட்டு 
கஇறதோ, அதை கரன் செய்கிறேன். கான் அடைய 
வேண்டும் என்று உல்கச்தை கடத்தும் தெய்வம் எனக்கு 
எதைச் தருகிறதோ அதை நான் அடைூறேன். பிற 
னுடைய நீங்கு என்னைச் தாக்காது, 
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a 

53. தேவர்களுள் ஒருவகை வாழ். ஓவ்வொருவ 
னுடைய உள்ளத்திலும் ஈசுவரனுடைய அம்சம் கூடி. 
கொண்டிருக்கிறது. அதுவே உள்ளிருச் து ஈமக்கு அறி 
வட்டி, வழிகாட்டி எப்பொழுதும் ஈம்மைக் காத்து வரு 
றது, வாழ்வில் தான் பெற்றதைத் இருப்தியடன் 
ஏற்றுக்கொண்டு, எல்லாக் காரியங்களிலும் உள்ளத்தி 

அள்ள தெய்வம் காட்டும் வழியில் ஈஉடப்பதே மனிதன் 
வானவர்களுடன் வாழ்வதாகும், 

54. உலகத்தின் தருமம் ஒருமைப்பட்டு வாழ்வதே, 
சிருஷ்டியில் ஒன்றுக்கொன்று பயன்படவும் ஒன்றோ 
டொன்று இணங்குமாறும் அனைத்தும் ஈன்கு அமைக்கப் 
பட்டிருக்கிறது. €ழ்ப் பொருள்கள் ஒன்றை தன்று 
தாகங்கும்படி, அமைக்கப்பட் டிருக்கன்றன என்பதை 
எளிதில் கண்டுகொள்கிறோம். இதைப் போலவே மேல் 
வகைப் ரொணிகளாகெய நாமும் ஒன்றுபட்டு வாழ 
அமைக்கப்பட் டி. ரக்கிரோம். 

உன் கெஞ்சை நீ கேள் : இதுவரையில் நீ எவ்வஈ.று 
கடரந்துகொண்டாய்? தெய்வம், தாய் தத்தையோர், சகோ 
தரர்கள், மனைவி, குழந்தைகள், குருக்கள், உபாத்தியாயர், 
இிகேஇதர்கள், பந்துக்கள், வீட்டு வேலைக்காரர்கள் 
இவர்களிட மெல்லாம் எப்படி. நடச்துகொண்டாய்? நான் 
இதுவரையில் எவர்பாலும் அரியாயம் செய்யவில்லை, 
தகாத பேச்சும் பேசவில்லை என்று உண்மையாகச் சொல்ல 
இயலுமா? அவ்வாறு ஈஉடச்தகொண்டாயா ? நீ வாழ்க்த 
வாழ்க்கையை முற்றிலும் கினைவுக்குத் தச்துகொள், எவ் 

வளவு பொறுத்தாய்? துக்கத்தைப் பொருள்படுத்தரம 
அம், சுகத்தைப் பற்நிச்கொள்ளாமலும் சமநிலையிலிருக் து 
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வக்தரயா 2? எவ்வளவு வரையில் - அவ்வாறு இருக்காய், 
எவ்வளவில் தவறினப்? எத்தனை ஆசைகளை விட்டு வில 
னாம்? எத்தனை தீமைக்கு நீ சன்மை செய்து கடனைத் தீர்த் 
தாய்? உன்னுடைய உலக வாழ்க்கை முடியும் காலம் 
வந்ததே, இதை யெல்லரம் கணக்கு எடு, 

55. இச்திரியங்கள் விரும்பும் விஷயங்கள் சிலையற் 
றவை, ஐம்பொறிசளால் அடையக்கூடிய அறிவும் 
ஐயம் திரிபு கொண்டது. உயிரும் இரத்த ஒட்டம்தான்/ 
இப்படியானால் எதற்காக இச்த உலகத்தில் வாழ்க்திருக்க 
வேண்டும் ? ஈல்ல இர்த்திக்காகவா? நிலையரமையும் அறியா 
மையும் நிறைந்த இக்த உலகத்தில் சர்ச்இதான் என்ன 
பொருள்? அதற்கு மேலென்ன இருக்கறது? முடிவோ, 
மது பிறப்போ, அதுவரையில் என்ன கடமை? தேவர் 
களை வழிபடுதலும், துதித்தலும், மணிதர்களுக்கு உதவு 
தலும், அவர்கள் செய்ததைப் பொறுத்தலும், செய்யக் 
கூடாதனவைகளைச் செய்யாமல் தன்னைத் தான் அடக் 
கலுமே, உன்னுடைய கறிய உடலும் உயிரும் உன் 
னுடையன, அவற்றைத் தவிர மர்றவை வெல்லாம் 
உன் ஆூேைமில்லை், உன்னுடைய கவலக்கும் பொரு 
லை. 

56. அறவழியில் நீ கின்று உன் எண்ணமும் செய 
௮ம் ஒழுங்கு தவருமல் இருந்தால் உன் வழி எளிதே 
பாகும். ஆத்மாவைச் சாந்தப்படுத்தக் கூடியது உள்ளத் 
துக்கு வெளியில் எதுவும் இல்லை, நடுகிலைமை தவரு த 
மனமும் செயலுமே அதற்குச் இறச்த இன்பம், அதற்கு 
மேல் எதையும் ௮து வேண்டாது, 

57. இது சான் செய்த ஒரு குற்றமா? அல்லது 
என்னுடைய இச்செயலிலிருச்து உண்டானதா? இல்லை 
யாயின், இது பொது வாழ்க்கைக்குத் துன்பம் உண்டாக் 
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குமா? இல்லையாயின், இதைப்பற்றி கான் ஏன் 
சஞ்ச௪லப்பட வேண்டும் 7 

55. உன் கடமையை ஆற்றுவதில் வெயிலையும் 

குளிரையும் பரர்க்காதே) தூக்கத்தையும் பார்க்காதே. 

பிறர் போற்றுவதையும் தூற்றுவதையும் கவனிக்காதே, 

உயிர் போவதையும் பொருட்படுத்த வேண்டாம். இறப் 
பதுக்கூட மனிதன் செய்யும் கருமங்களில் ஒன்று 
தான். உயிர் துறப்பதையும் சரியாகச் செய்து முடிக்க 
வேண்டும். 

எதையும் ஊடுருவிப்பார். எதிலும் ஒரு சிறப்பான 

குணமிருக்கும். பொருள்களில் மறைந்து இடக்கும் 
சன்மையைக் கவணிக்காமல் விட்டுவிடுவது எளிது, 

௦9. பிறர் செய்த தீமைக்குத் தகுந்த பிரதி, அவரைப் 

போல் சகாமும் செய்யா இருத்தலே. 
60. கடவுளை மனதில் எப்போதும் வைத்துப் 

பிறருக்கு உபகரரமாக வாழ். உனக்கு இன்பம் தருவ 
தும், மனத்தில் அமைதி யுண்டாக்குவதும் இது ஒன்றே, 

உலகத்தோடு ஓத்துப் பிறருக்கு உபகாரமாய் வரழ்வதில், 

ஒன்று முடிச்ததும் உடனே மற்ளொன்று செய்யத் 

தொடங்கு. இடைவிடாமல் ஓப்புரவறிச்து செய்தலே 
சந்தோஷம், அதுவே ஓய்வு, 

61. அதிருப்தி ஏன்? எதுவும் இயற்கைச் தத்துவத் 

திற்கு இசையக்தான் முடியும், அதுவன்றி வேறு வழி 

௪௯7 மற்றெர்தத் தத்துவத்திற்குப் பொருள்கள் இசைச் 

திருக்க முடியும்? 
62. உலகமானது அறிவில்லாத அணுக்களின் தற் 

செயலான கலப்பரய் இருக்கலாம். அல்லது தெய்வத் 

திற்கு அடங்கு ஒழுங்கும் ஒற்றுமையும் பொருந்தியதாக 

இருக்கலாம், இவ்வுலகம் தெய்வா $னமற்று ஒழுங்கும் 
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பயனுமற்றதாயின், அதில் இருக்க வேண்டும், இருக்க 

வேண்டும் என்று என் இன்னும் ஆசைப்படுகிறேன். 

எப்போது சாம்ப சாவேன் என்பது தவிர, வேறு 

என்ன கவலைவேண்டும் ? அதற்கும் தான் ஏன் கவலை? 

நான் என்ன செய்தபோதிலும், செய்யாதபோதிலும் 

உடல் இதைவடைந்து முடிவில் மண்ணோ, சாம்பலோ 

ஆவது நிச்சம். அப்படி, யல்ல, தெய்வ மூண்டு, ஓழுவ் 

குண்டு, அமைப்புண்டு என்னால் உலகத்தை ஈடத்தும் செய் 

வத்திடம் விசுவாசமும் பக்தியும் வைத்து அமைதி யடை. 

63. சேர்ந்த சம்பவங்களினல் உன்னுடைய மனம் 

அமைதி கெட்டால் எவ்வளவு ீக்கிரம் முடியுமோ அவ் 

வளவு க்கிரம் மறுபடி. அமைதியை உள்ளத்தில் ஏற்படுத் 

திக்கொள். ஒரு கணமும் தாமதிக்க வேண்டாம். இவ் 

வாறு கவனித்து வர்தால் அதுவே பழக்கமாக, சாக்த சத் 

தம் கலையாமலே இருக்கும். 

64. நான் எண்ணுகிற எண்ணமாவது செய்யும் 

காரியமாவது சூற்றம் என்று பிறன் ஒருவன் எனக்கு அறி 

வுறுச்துவானானால், உடனே மாற்றிக்கொள்வேன். கூற் 

றத்தை எடுத்துக்காட்டினவனுக்கு _ நன்றிபும் செலுத்து 

வேன். சான் நாடுவது உண்மையைத்தான். உண்மை 

மரினால் எக்காலத்திலும் ஒருவன் துன்ப மடைச்தது கடை 

யாது, உண்மையைப் புறக்கணித்து அஞ்ஞான ச்திலிருக்து 

கொண்டு தன்னைத்தான் மோசம் செய்துகொள்குறவனே 

கேடுறுவான். ் 

65. சான் என் கடமையை செய்து முடிப்பேன். பிற 

விஷயங்களை கரன் கவனிக்க மாட்டேன். எனக்கு இடை 

யூறாகும் காரணக்களை இரு பகுதியாகப் பிரித்துக்கொள்ள 

லாம், ஒரு பகுதி அறிவற்ற பொருள்கள். மற்றொரு 

UGE அறிவுள்ள மணிதர்களில் வழி தப்பியவாகளும் கெறி 
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௮றியாதவர்கஞம்: இரு பகுதியினிடமும் சனங்கொள் 

வது த௲ூதி யல்ல, 

66, ௮சேதனப் பொருள்களிடமும் பத்தி 

வில்லாத பிராணிகளிடமும் அறிவுள்ள நீ பெருந்தகைமை 

யோடு கடந்துகொள். மனிதர்களுடன் உபகரரஞ் செய்து 

ஒத்து வாழ்வாய். எல்லா விஷயங்களிலும் தெய்வத்தை 

வணங்க ஈடப்பாய், இவ்வாறு எத்தனை காலம் செய்து 

வருவேன் என்று கவலைப்பட வேண்டாம். ஏழரை 

நரழிகை இப்படி. ௮றகெறி வழுவாது கின்றாலும் போதும் 
67. மரணம் வந்ததும் உலகத்தை ஆண்ட இிகதந்தர் 

சக்கரவர்த்தியும் அவன் சூதிரைக்காரனும் ஓரே நிலை 
மையை அடைந்தார்கள். அனைத்திற்கும் காரணமாய் 
நிற்ஞசூம் பரம்பொருளில் இருவரும் சேர்க்அவிட்டார்கள். 

அல்லத இருவரும் ஒரேவிதமான ௮ணுக்களாகச் சிதறிப் 

போஞார்கள், 

68. மார்க்சன் என்ற உன்னுடைய பெயரை எழுது 
வது எப்படி. என்று ஒருவன் கேட்டால், அவனுக்குச் 

சரவதானமாய் ஓவ்வொரு எழுத்தாக எழுதிக் காட்டுவாய் 

அல்லவா 7? அதை எழுதத் தெரியாதவர்கள் மேல் கோபித் 

துக்கொண்டு கூப்பாடு போடுவாயா? அவ்வாறே இவ் 
வுலகத்தில் ஒவ்வெரு சமயத்தில் ஏற்படும் கடமையும் 

பல ௮ம்சங்கள் கூடி. உண்டாகும். இதை கினைவில் வைத் 
துக்கொண்டு மனக் தடுமாறாமல் கோபம் காட்டுபவரிடம் 

கோபம்கொள்ளாமல் உன்னுடைய கருமத்தைப் பொறு 
மைய டன் செய். 

69. ஒருவன் தன் காரியம் தன் சுதக்திரம் என்று 

கருதக்கூடிய விஷயங்களில் தன் ௬கமும் லாபமும் தேடித் 

தன்னிஷ்டம்போல் செய்கிறான். அதைக் தடுக்க உனக் 
கென்ன உரிமை? பிழையைச் செய்தான் என்று ஒருவன் 
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மேல் இனக்கொள்வது இத்தகைய அவனுடைய சூதந் 
தரத்தைத் தடுப்பதே ஆஞுமல்லவர ? தன் லாபத்தைக் 

கருதித் சன் அறிவுக்கசைய அவன் செய்வது பிழையாக 

இருக்கலாம். அப்படியாயின் சினங்கொள்ளாமல் பிழை 

செய்தவனுக்குப் பிழையைக் காட்டி அ௮றிவுறு£்.துவச 

யாக. 

பொம்மலாட்டத்தில் பெம்மைகளை ஆட்டுவதுபோல், 

ஆசைகள் கம்மை ஆட்டுகின்றன. மனமானது விவேகத் 
துக்குக் கட்டுப்படாமல் தன்னிஷ்டம்போல் இழுத்துச் 

செல்லுகிறது. தேசகத்துக்காகப் பாடுபடுவதோ மகர 

தொக்தரவு. இந்தப் பாதைகளிலிருச் தெல்லாம் விடுபடுவ 

தல்லவேோ மரணம் 2 

உன்னுடைய ஆத்மா சாதாரண மணித ஆத்மாவாக 

இருப்பது மாறி, gre ஆக்மரவாகப் போய்விடாமல் 

பரர்த்துக்கொள். பழக்கத்தினால் நீயும்கூட கெட்டுப் 

போகலாம். ஆகையால் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண் 

டும். சாதாரண மணிதத்தன்மையை இழக்து விடாதே. ௬ய 

மரியாதையைக் காத்து, கெறிதவருமல், போக்கியுதையை 
கழுவவிடாமல் கியாயத்துகீகும் தெய்வத்துக்கும் பயந்து 

கடச்துகொள், மக்களிடம் அன்பு காட்டு, கடமை 

யைச் செய்வதில் தைரியத்தோடு இருப்பாய், தரும 

ல்களில் 8 எதைக் சண்டரயோ அதன்படி. கடகீகவே 

பார். வாழ்காட்கள் ௮இ௧ மில்லை. ௮ஐததிலிருக்து பிழை 
யாத ஒழுக்கமும் மக்களுடன் ஒத்துவாழ்வதுமே வாழ்க் 

கையைப் பயன்பெறச் செய்வதற்கு: வழி. எல்லாக் 

காரியங்களிலும் உன் தகப்பனார் அரந்தோணியரைக் 

குருவாக மனதில் அமைத்துக்கொண்டு, அவருடைய 

வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுவாயாக. எந்தக் arf 
யத்தைத் துவக்கனாலும் ஓசே கெறியைக்கொண்டு 
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சென்முர். சமகிலை தவறாமல் மனதைக் காத்துவந்தார். 

முகத்தில் எப்போதும் சாந்தம், எப்போதும் இன்செரல், 

உலகத்தார் புகழ்சக்து பேசுவதற்காகத் தன் தருமத்தை 

அவர் விடமாட்டார். ௮ரசியல் விஷயங்களைச் தளராமல் கவ 

ass. wes விஷயத்தையும் ஐயம் தீர விசாரித்து 

மன தில்கொள்வார், எந்தச் காரணத்தைச்கொண்டும் 

அரைகுறயாகத் தெரிக்துகொண்டு திருப்தியடைய மாட் 

டார். அவரைப்பற்றி ௮க்ரெமமாகச் சிலர் கூற்றம். 

சொன்னாலும், அதைப் பொறுப்பரர், அவர்கள் பேரில் 

அதைக் குற்றமாகச் சொல்லமாட்டார். அவசரப் படமரட் 

டார். கோள்சொல்லும் மக்கள் பேச்சைக் கேட்க மாட் 

டார். மனிதர்களின் ௬பாவங்களையும் ஈடத்தையையும் 

அறிச்துகொள்வதில் எவ்வளவு நுட்பம்! பிறத்தியார் 

பேரில் பிழைபேரட மாட்டார். பயப்பட மாட்டார். 

வீண் சந்தேகம் கொள்ளமாட்டார். சாமர்த்தியமாக 

வாதிப்பதில் ம௫இழ்ச்சியடைய மாட்டார். உடுப்பு, 

உணவு, பரிவரரம், படுக்கை வாசம் எல்லாவற்றிலும் 

எவ்வளவு எளிய வாழ்க்கை சடத்தினார் ! வேலை செய்வ 

தில் சளைப்பதே இடையாது, சஈண்பர்களிடம் பிறழாத 

நட்பு எப்போதும் வைத்துவந்தரர். பேத அபிப்பிராயம் 

கொண்டவர்களிடமும் எதிர்த்துப் பேசினவர்சளிடமும் : 

சாந்தமும் பொறுமையும் காட்டினார். தான் கருதியதைக் 

காட்டி லும் மேலான .முறையை யாரேனும் எடுத்துக் 

காட்டினால் அதைப்பற்றி அவ்வளவு மகழ்ச்சியடைவார் ! 
தெய்வ பக்தி படைத்திருந்தார், ஆனால், மூடர்களைப். 

போல் பேய்க்கும் பிசா௬ுக்கும் பயப்பட மாட்டார். 

அவரைப் போல் உன் வரழ்காளை முடிக்கப் பார். 

₹0. எனக்குள்ளது ஒரு உடலும் ஒரு மனமும், 

இச்த உடலோ அறிவற்ற வஸ்து. மனம் சேர்ந்தா 
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லொழிய அதற்கு இன்ப துன்பம் இடையாது, மனமேச 
தன் செயலே அல்லாமல் வேறு எதுவும் அதைப் பாதிக் 
காது. தன் செயலைப் பொருச்தினவளவு மனதிற்குப் 
பூரண சூதக்திர முண்டு. அதிலும் கிகழ் காலமே அதற்குச் 
காலம். இறத்த காலமும் வருங் காலமும், மனதைச் 
தண்டாதவை,. கழிக்ததும், வருவதும் கிகழும் எண்ண 

மாக வடிவங்கொண்டால்தான் மனதிற்குள் வரும், 

“1. ஆசியாவும் ஜசோப்பாவும் பிரபஞ்சத்தில் 

எவ்வளவு அற்பமான பாகம்? மகர சமுத்திரங்களின் 

நீரெல்லாம் சேர்ச்தாலும் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு துளி 
அளவே யரகும். கிகழும் காலமும் ௮ல் நிகழும் 
நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் ஊழிகரலத்திற்கு எம்மட்டு 

மாகும் 2 நீளமும் அகலமுமற்ற ஒரு புள்ளி மாத்திமே 
யாகும். உலகத்திலுள்ள எல்லாம் பொருள்களும் முழு 

முதற் காரணத்திலிருந்து உண்டானவை, அல்லது 

அவ்வாறு உண்டானவைகளி லிருந்து உண்டானவை, 

காட்டிலுள்ள துஷ்... மிருகங்கள், Magid, மூன், கல் 

முதலிய துன்பம் தருபவை அனைத்தும் அழகும் பெருமை 

யும் பெரருச்திய பரம்பொருளிலிருக்தே உண்டானவை. -: 

எத்தப் பொருளை நரம் வழிபடுகிரறோமோ அது வேறு, 

துன்பம் தரும் இவை வேறு என்று எண்ணி, இவற்றை 

வெறுக்காதே, எதைக் கண்டாலும் அதற்கு முதற் 

காரணமான பரம்பொருளைச சச்திப்பாயாக. 

2. உலகத்திலுள்ள சகல பொருள்களையும் ஒன்ரு 

கத் தொடுத்திருக்கும் தொடர்பைப்பற்றி அடிக்கடி. 
சிர்இத்துப் பார், ஊன்றிப் பார்த்தால் உலகத்திலுள்ள 
எல்லாப் பொருள்களும் ஒன்றோடொன்று இனைக்கப்பட் 
டி. ருக்கின்றன வென்பதையும், எல்லாவற்றுள்ளும் ஒரு 
உடன்பாடு அமைக்திருக்கிற தென்பதையும் உணரலாம், 
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ஒன்றோடொன்று தொடர்பு இல்லைபேர்ல் தோற்றம் 
காட்டினாலும் உண்மையில் தொடர்பு நீங்காமல் கிற்கன் 

றன, எல்லாப் பொருள்களிலும் இடைவிடாத உடன் 
பாடு இருந்துவருகன் றது. 

9. எதேனும் ஒரு கருவி, ஆயுதம் அல்லது பண்டம் 

ஆ௫ூெவற்றை ஒருவன் செய்தால் ௮து தொழிலுக்குத் 
தீக்சதா என்று பர்த்து அமைத்துவிட்டுப் 9 DS அதன் 

கூட கிற்கமாட்டான். அதன் சக்தியினாலேயே ௮து பயன் 
“பட வேண்டும், ஆனால், இயற்கைப் பண்டங்களோ 

அப்படியல்ல, அவைகளை உண்டாக்கயெ FSH sone 
ளுக்குள் எப்போதும் மறைந்து நின்றுகொண்டு அதனதன் 

பயனைப் பரிபூரண மாக்கும். ஆகையரல் பரர௪க்தி 

உனக்குள்ளும் இருந்துகொண்டு வேலை செய்து வரு 

Apg. 265 சக்திக்குஷண இசைய நடந்துகொண்டா 

யானால், ௮க்தர்யாமியாய் சிற்கும் பரம்பொருள் உன்னால் 
ஆகவேண்டியதை எளிதில் உண்டாக்கிக்கொள்ளும். 

24. இன்பமும் துன்பமும் உன் மனதுக்குள் உன் 

வசத்திலேயே இருக்கின்றன. புறத்தில் ஒன்றுமில்லை, 
புறத்தில் ௬கத்திற்கூம் துக்கத்தஇிற்கூம் காரணம் உண் 

டென்று எண்ணுவாயானால், அதன் பயனாக தெய்வத்தைக் 

குூறைகூறுவாரப் ; ஜனங்களையும் துவேஷிப்பாய், கியாயத் 

தவருயும் நடப்பாய், அவ்வாறின்றி, இன்பமும் துன்ப 
மும்' தத்தம் ஆதினமே; உள்ளத்தின் எண்ணங்களே 

அவைகளுக்குக் காரணம் என்று உண்மையை அறிக்து 
கடக்தாயானால், கடவுளைக் குறைகூறவும் மணிதர்களை 
வெறுக்கவும் காரணம் இராது. 

5. உலகத்திலுள்ள அனைவரும் சேர்த்து ஒரு கூட்ட 

மாகத்தான் உழைத்து வரு$மோம். ஆனால், சிலர் அ.றிச்து 
உழைக்இருர்கள் ; இலர் தங்களுக்குத் தெரியாமல் தெய் 
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வத்தின் கருத்தை கிறைவேற்றி - வருகிருர்கள். சிலர் 
உறங்கி உணர்வின்றிக் இடப்பதுங்கூட உலகத்தின் 
பொது உழைப்பாகஞும். அவரவர் வழியில் அவரவர் இந்த 
உலகக் கூட்டுறவில் சேருகிறார்கள். உலக கடையை 
ஏதிர்ப்போரும், வேண்டிய அளவு இடைபூதறு செய்பவர் 

களும் சரசம் செய்ய முயலுபவர்களுங்கூட உலக 

நடைக்கு வேண்டியவர்களே, உலகத்தை ஆளும் 

பராசக்தி எல்லோரையுமே தன் கருவிகளாகக் கொள்ளு 
இறது. நீ முடிவு செய்ய வேண்டியது எத்தகைய கருவி 
யாவது உனக்கு கலம் 2? இவ்வளவே, எதிர்த்துச் சேவை 

செய்வாயா? அல்லது அறிந்து உடன்பட்டுச் சேவை 

செய்வாயா? 
76. தெய்வம் என் தணிஈலத்தைப்பற்றிக் கவணித்து 

வருகிறதோ இல்லையோ என்று கவலைப்படுகிறேன். எனது 

நலத்தைப்பற்றிச் தெய்வம் கவணிக்கும் என்று கான் 

எண்ணினால் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? தெய்வத்திற்கு 
யோசனை கூறவேண்டுமா 7? எனது நலமும் பொதுகலமும் 

தெய்வத்திற்கு முற்றிலும் தெரியும். என் உண்மை தல 
னுக்குக் கேடு இழைப்பதில் தெய்வத்திற்கோ உலகத் 

இற்கோ என்ன ஈன்மை ? என்னைப்பற்றித் தெய்வத்திற்கு 

நினைப்பில்லை யென்றுலும் உலசத்தின் ஈன்மையைப்பற்றி 
யாவது கவனித்தே யிருக்க வேண்டும் அல்லவா 7 அதன் 
காரணமாக எனக்குத் துன்பம் கேரிட்டால் அதை சான் 

தலைமேற்கொண்டு அனுபவித்தல் வேண்டும். 

7. தெய்வம் நம்மைப்பற்றிக் கவனிப்பது பொய் 
யென்றே வைத்துக்கொள்ளுவோம். எது எனக்கு ஈன்மை 
தரும் என்பது கேள்வி, என் இயற்கைத் தருமத்தின்படி. 

நரன் இருப்பதே எனக்குப் பயன் தரும். என் இயற்கைத் 
தருமம் ஒப்புரவறிச்து செய்தலே, மார்க்கனுக்கு ஊர் 
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சோமாபுரி. மணிதனாப்ப் பிறர்த எனது தேசம் உலகமே 

சோமாபுரிக்கும் உலகத்திற்கும் எது கலனோ, அதுவே 

மார்க்கனுக்கும் ஈலன். 
78. இறச்துபோனவர்களை அடிக்கடி இர்தனையில் 

வைத்துக்கொள். எத்தனை தொழிலில் ஈடுபட்டோர் 

எத்தனை ஜாதியைத் ேஜேசர்ச்தேதரர் மாண்டு கவலை 

பற்றுக் இடக்கிறார்கள் 2 இவர்கள் இறக்ததால் ஏதாவது 

துன்பம் உண்டா ? மாண்டுபோனவர்கள் பேரையுங்கூட 

யாரும் நினைப்பதில்லை. அவர்களுக்குத்தான் என்ன 

துன்பம் சேரிட்டது? இவ்வுலகத்தில் அடையக்கூடிய . 

மேன்மை ஐன்றே : சத்தியமும் ஈடுகிலைமையும் கொண்டு 

வாழ்வதும், பொய்யபரிடமும் அநீதி செய்பவரிடமும் 

வெறப்பின்றி அன்புடன் கடச்துகொள்வதுமே. அதன் 

பிறகு இறச்தால் என்ன ஈஷ்டம் ? 

79. ஜனங்களுக்கு அறிவுறுத்தி அவர்களைத் திருத்து. 
அவர்களுடைய விருப்பம் நியாயத் தவருயிருக்தரல் அதை 

நிராகரித்து கியாயமாய் ஈடந்துகொள், உன் சொல்லைக் 

கேளாமல் அவர்கள் மிருகபலம் உபயோடத்து உனக்கு 

இடையூறு செய்து உன் காரியம் நிறைவேருதபடி. 

செய்தால், அதற்காக வருந்தாதே, மனதைச் சார்தப் 

படுத்திக்கொண்டு அவர்கள் செய்யும் இடையூறுகளை 

உன் மன உறுதிக்குக் கருவியாகக் கொள். முடியாத : 

ஒரு காரியத்தை நீ செய்ய முடியாது, உன்னாலான 

முயற்சியேதான் உன்னுடைய கடமை. அதை ட செய்த ' 

வுடனே உன் எண்ணம் கிறைவேறிற் றென்றமே சொல்ல 

QTD. 

80, எந்த விஷயமாயினும் காம் இஷ்டப்பட்டால் 

அது மனத்தில் பிரவே௫க்காமலே செய்துகொள்ள முடி. 

யும். அதைப்பற்றி கினைக்காமலே யிருப்பது ஈம்மால் 
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கூடும். காம் இடங்கொடுத்தா -லல்லாது புறப்பொருள் 

கள் மனதிற்குள் செல்ல வழியில்லை. 
51. தேனீக்களைப் பார், தங்கள் கூட்டத் 

திற்கு. உதவாததை ஒரு தனி ஈயானது தனக்கென்று 

சாடாது. 
82. கரமராலை கோயாளிக்குத் தேன் கசக்கும், வெறி 

காய் கடி.த்தவர்களுக்கு நீரைக் கண்டால் பயம், சோயின் 
பயனாக உண்டசன கிலையைக் கண்டு கோபித்தல் தவருகும். 

பித்த விஷத்தைக் காட்டிலும் அறியாமை என்னும் விஷத் 

தின் வேகம் சூறைவாரி அதன் கரரணத்தினால்சானே 
மணிதன் தவருன எண்ணம் கொள்கிழுன்? கரன் அவனைக் 
கண்டு Ger கொள்ளலாமா 2 

83 உன் ஆத்ம இயற்கைக்கு உடன்பட்டு நீ ஈடப் 
, பதை யாரும் தடுக்க முடியாது. உனக்கு கேர்வதெல்லாம் 

- உலக அமைப்பின் கருத்துக்கு இசைந்ததே. ஆகையால், 
விதியைக் கண்டு வருச்தாதே. கேர்ச்த தெவ்வாருயினும், 
அதை யொட்டி. நீ செய்யவேண்டியது எதுவோ, அதைச் 
செய், உள்ளத்தின் எமநிலை இழக்காதே, உன் இன்பம் 
உன் ஆதூனமே,. 

84. ஒரு வேலையைச் செய்யப் புஞூர்தால் இது உன் 
னால் செய்ய முடியுமா? ௮வ்லது உன் சக்இக்கு S Huger 
என்று யோ௫த்துப் பார். உனக்குள்ள சக்தியைத் தெய் 
வம் கொடுத்த : கருவியாகக் கருதி உபயோரப்படுத்து. 

உன் சகீதிக்கு மீறியதாகத் தோன்றினால் நீ பின்கின்று, 

தகுச்த வேரொருவனைச் செய்யவிடு, இப்படி. விடுவது 
அறத்திற்கு மாருபின் விடவேண்டாம். இல்லையேல், 
வேழமொருவணைத் துனையரகக்கொண்டும், உன் அறிவைக் 
கொண்டும் அவளையும் செய்யச் செய்து உலகத்திற்கு உப 
கரரமாகச் செய்து முடிப்பாய், தணியாகவரவது துணை 
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கொண்டசவது நீ செய்யும் எக்காரியமும் உலகத்திற்குப் 
பயன்படுமாறு இருக்க வேண்டும். 

55. வருங்கரலத்தைப்பற்றநி மனம் கலங்காதே. வரு 
வன வரும்போது, இப்போதுள்ள அறிவை அப்பேரதும் 
செலுத்தி உன் கடமையை ஆற்றலாம், ஆகையால், முன் 
னசே கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. 

86. உலகத்திலுள்ள எல்லாப் பொருள்களும் 
ஒன்றோ டொன்று கெருங்கி இணைக்கப்பட் டி.ருக்கன்றன. 
இச் தொடர்பு தெய்வீகமான சம்பக்தம், எல்லாப் பொருள் 
களும் ஒன்றோடொன்று கலக்தது ; எதுவும் தனிப்பட்ட 
தல்ல, உலகமெல்லாம் ஓர் உடன்பாடு, ஒன்றாக இணைக் 
கப்பட்டிருக்கறது. சகலமும் சேர்க்து ஒரு ஜீவ அமைப்பு; 
எல்லாம் ஒரு பிரகிருதி; ஒரு நியமம். 

8₹. அறிவுள்ளவனுடைய இயற்கைக்கு இசைந்த 

தம் அறிவுக்கு இசைக்ததும் ஒன்றே ஆகும், அறிவுள்ள 
வன் இயற்கையும் அறிவுக்கு ௮தி தெய்வமும் ஒன்றே 
யாகும். 

58. மனிதர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஓர் உடலின் 
பல உறுப்புகள் போலாவார்கள். ஒன்றாக வரழவே மணி 
தர்கள் இருப்பது. அவர்கள் இயற்கையும் இதற்கே 
இசைக்திருக்கறது. மணிதவர்க்கம் என்னும் உடலில் 

__ கான் ஓர் உறுப்பு என்று அடிக்கடி. எந்திப்பாயரக. இது . 
உன் மனதில் கன்முகப் பதிய வேண்டும். மனிதர்களில் 
தானும் ஒருவனாக இருக்க, என் உயிரும் வரழ்வும் வேறு 
என்று கினைத்தேனானால் உபகாரம் செய்வதில் எனக்கு 
இன்னும் முழும்கிழ்ச்சி இல்லை யென்பது விளங்குகிறது, 
பிறருக்குச் செய்யும் ஒரு கடழையரக உபகரரம் செய் 
கிறேனே யொழிய, அப்படிச் செய்வது எனக்கே உப 
காரம் என்பதை இன்னும் ௮ நியவில்லை. 
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89. எது நேரினும் கேர்க, என் உடலை ௮து தாக் 

குமேயன்றி என் மனதைப் பாதிக்காது, எதை அது 

தாக்குறதோ அதற்கல்லவோே அதைப்பற்றிக் கவலை? 
என் எண்ணத்தில் அது அன்பமானா லொழிய என்னை 

௮து என்ன செய்யும் 2 அதைக் துன்பமாகக் கொள்வதும் 

கொள்ளாம லிருப்பதும் என் சகூதக்திரம் / 

90. யார் எது செய்தாலும், எது சொன்னாலும் 

கன்றே செய்யக் கடவேன், பொன்னும் மரகதமும் 
பட்டும் இப்படியேதான். யரர் எது சொன்னாலும் எது 

செய்தாலும் அவை தம் கிறமோ அழகே மாறுமா 7 
91. ௮தி சூரத்தில் எல்லாவற்றையும் விட்டு நீ 

மறைச்து போவாய். உன்னை விட்டும் எல்லாம் மறைந்து 
போகும், இதை கன்றாக உணர்ச்தாயா 7 

92. தீவ்கழைத்தவணிடமும் அன்பு செய்வது உண் 
தருமம். உன் உறவினன் தவறு செய்வதற்குக் காரணம் 

அ௮.றியாமை. மனம் ஒவ்வாமல்கான் தவறு செப்டிருன். 

இருவரும் விரைவில் இறச்து போவீர்கள். தவிர உனக் 
குத் தீங்கும் கேரிடவில்லை, உன் ஆத்மாவுக்கு அவன் 
செயலினால் ஒரு சேடும் நேரிடவில்லை. உன் குணம் 

மா.றினாலன்றி ஒரு துன்பமும் நீ அடையவில்லை. இவை 
களை மனதில் வைத்தரயானால் தீங்கு செய்தவனிடம் 

அன்புகாட்டுதல் எளிதாகும். 

93. மெழுகைக்கொண்டு பெசம்மை செய்வதுபோல், 

இயற்கைச் சக்தியானது, பிரஒருஇப் பொருளிலிருக்து 
௪கல. பதார்த்தங்களையும் உருவாக்குகிறது. ஓன்றை 
அழித்து. உடனே அதன் பொருளிலிருக்து வேறு பொருளை 
உண்டாக்குறெது. இப்போது ஒரு கூதிசை ; பிறகு, ஒரு 
செடியாக மாறும். பிறகு, அது ஒரு மணிசணில் போய்ச் 
சேரும், பிறகு, வேரொன்றுகும். ஒவ்வொன்றும் 
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கொஞ்ச காலம் பிழைத்திருக்கும். ஒரு பெட்டியைச் 

செய்தால் பெட்டிக்குச் சுகமா? பெட்டியை மரத் துண் 

டாகப் பிரித்தப்போட்டால் அதற்குத் துயரமா? உன் 

மரணத்தைப்பற்றி ௮ப் பெட்டியின் உதான த்தை வளர்ப் 

பாயாக. அதுவே ஞானமாகும். 

94. உனக்கு ஒருவன் பிழை செய்தால் உடனே 

அவன் எதைக் குறித்து இப்படிச் செய்தான் ;) எதை 

விரும்பி அல்லது எதை ஒழிக்க எண்ணி இவ்வாறு செப் 

தான் என்று இந்தித்துப் பார். இவ்வாறு ஆசரய்க்து 

பார்த்தாயானால் அவனுக்கு இரங்குவாய் ; சனங்கொள்ள 

மாட்டாய். அவன் எதை சலமாகக் கருதி விரும்புகிறானோ 

அதை நீயும் விரும்புஇறுப்) அல்லது அதைப்போல் 

வேறொன்றை விரும்புகிறாப், ஆகையால், அவன் பிழை 

யைப் பொறுப்பது உன் கடமை. ஒரு வேளை உன் முதிர்க்த 

அறிவால் நீ அவன் விரும்பும் பொருளைப் பொய் யென் 

றும், அவன் வெறுப்பதைத் துன்பமல்ல வென்றும் கண்டு 

கொண் டிருப்பாயேல், அவனுக்கு அத்தகைய மெய்யறிவு 

இடையா தென்று அவன்மீது இரக்கம் கொள்ள வேண்டும் 

அல்லவா ? 

95. உன்னிடம் இல்லாத ஒரு பொருளின் மேல் 

ஆசை கொள்ளாதே, உன்னிடம் இருக்கும் இறந்த 

பொருள்களை . கினைத்துப்பார்த்து மகிழ்ச்சி யடைவாம். 

அவை இல்லாதிருந்தால் அவற்றை எவ்வளவு அ௮வாவடன் 

தேடியிருப்பாப் என்பதை யோடப்பார். இவ்வாறு ஓர் 

இத்து மனதைத் திருப்தி செய்துகொள், ஆனால், இவ் 

வாறு இத்தித்து நீ ௮டைச்இருக்கும் பொருள்கள்மீது 

வரம்புமீறிப் பற்று உண்டாக்கக்கொள்ள வேண்டாம். 

அவைகளை இழக்க நேரிட்டால் அதிகத் துன்பப்படு 

வாய, 
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596. புலன்களை உள்கோக்கித் தியானஞ் செய். கடு 

நிலை்மைகொண்ட மனத்திற்குத் தியானத்தில் திருப்தி 

உண்டாகும். | ் 

97. மரணம் என்பது என்ன? உடலில் உடலைத் 

தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லையாயின், அணுக்கள் இதைவு 

படுதல்தானே. உயிர் என்பது வேழுயின் அதுவும் வேறு 

உடலுக்குச் செல்லும், அல்லது முடிவடையும். 

98. கோய் என்பது என்ன? பெரறுக்க முடியாத 

தாயின் உயிர் நீங்கும். பிறகு கோய் இல்லை. மனதைத் 

தனக்குள் செலுத்தி ௮டக்கக்கொண்டால் அமைதி யடை 

யலாம். உடலப் பாதிக்கும் சோயால் ஆத்மாவுக்குத் 

துன்பம் இல்லை. மனதை வசப்படுத்தி சேயை விட்டுத் 

தனித்து கிற்கச் செய்தால் உடலுக்குத் தணி உணர்ச்சி 

இல்லை: அதையும் கோய் அன்புறுத்தாது. 

99. அ௮னக்த கசலத்தையும் பிரஇிருதிப் பொருளையும் 

கோக்கும் விசாலமான அறிவை உடையவனுக்கு, மணித 

னுடைய வாழ்காள் பெரிதாகத் தோன்றாது. அத்தகை 

யோனுக்கு இறப்பதில் ஒரு துயரமும் இல்லை. 

100. சலம் புரிவதும் கிக்தனைக்கு ஆளசவதும் அசசச்க 

ளுடைய பெரும் பாரக்கெயம்போ லும். 

701. தேகபலத்தில் உன்னை ஒருவன் வெல்லலாம். 

ஆனால், ஒப்புரவு, அடக்கம், பொறுமை, சினங்காத்தல் 

இவைகளில் தோல்வி யடையாதே. 

102. புலன்களை உன் உள்ளத்தில் புகட்டு, உன் 

உள்ளமே வற்றுத நீர் ஊற்று. வெட்ட வெட்ட நன்மை 

உண்டு. 

103. யாருடைய புகழ்ப் பேச்சை நீ விரும்புகிறுய் 7 

அவர்கள் எத்தகையோர் 8 அவர்கள் அறிவு எத்தகையது? 

ஓக்இப்பார். மனிதர்களுடைய எண்ணங்களும் செயல் 
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களும் அவரவர்களுடைய அறிவுக்கு ஏழ்.றபடி. இருக்கும். 
அவர்கள் மனமொவ்வாமல் செய்வதைப் பிழையாகக் 

கருதமாட்டாய். அவர்களுடைய பாராட்டுதலையும் ஒரு 

பொருட்டாக மதிக்க மாட்டாய். 

உ 

104. உள்ளம் ம௫ூழ்ந்து எவனும் உண்மையை 

விட்டுப் பொய்யில் இறங்கமாட்டான். அப்படியே நீதி, 

நியாயம் அன்பு முதலியவைகளும். இதை எப்போதும் 

மறவாமல் நினைவில் வைக்க வேண்டும். அப்போது பிழை 

செய்தவர்களிடமும் தயையடன் கடப்பாய். 

105. உன் இவினையினின்று நீ தப்புவது சரத்தியம் ; 

பிறர் இவினையிலிருக்து தப்புவ.து அசாத்தியம், ஆயினும், 

எது சாத்தியமோ அதைச் செய்யமாட்டாய், எது அசாத் 

தியமோ அதைச் செய்ய முயலுவாய். இது என்ன 

கேலிக் கூத்து / 

706. உபகாரம் செய்வது, உபகாரம் பெறுவது 

இவை இரண்டன்றி மூன்றாவது ஒரு பொருளை என் தேடு 

இரும்? செய்த ஈன்மைக்கு மூடர்கள் தான் கன் மதிப்பும் 

கைம்மாறும் BT Harr ser. 
107. உபகாரம் பெறுவதில் யாரும் அலுப்படைய 

மாட்டார்கள். பிறருக்கு உபகாரம் செய்வதினால் உன் 

௬பாவ தருமத்தை நீ காப்பாற்றுவாய், ௮ உனக்கே 

செய்து கொண்ட உபகரரமாகும். ஆகவே, பிறருக்கு 

உபகசரம் செய்வதில் அலுப்பு அடையாதே. அது உப 

கரரம் பெறுவதே ஆகும். 

108. பராசக்தி உலகத்தை ஒழுங்குடன் உண்டாக்கி 

யிருக்கிறது. சகலமும் அர்த ஓழுங்கன்படியே நடை 

பெறுகிறது. 
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109. எல்லாம் உலக அமைப்புக்கு அனுகூலமாகவே 
கடைபெறும், ஆகையால், மனக்கலக்க: மடையாதே. சில 

காலம் கழிச்தபின் நீ இருக்கப்போவ தில்லை. புகழ்பெற்ற 
உன் முன்னோர்கள் எப்படி. மாண்டு மறைகச்தார்களேச, 

அப்படியே நீயும் ஆவாய் என்பதை நினைவில் வைத்துள் 
கொள். எச்தக் கருமம் இப்போது செய்ய வேண்டுமேச 

அதைக் கவனித்துச் செய்வாம். ஈலம் புரிவதும், மணித 
௬பாபவத்திற்கு இசைச்து ஈகடப்பதுமே உன் இயற்கைத் 

தருமம். இதை மறவாமல் உன் செயல்கள் எக்கரரணத்தி 

னாலும் அத் தருமத்தினின்று பிறழாமல் இருக்குமாறு 
பாதுகாப்பாய், உன் பேச்சும் அவ்வாறே நீதி வழுவர - 
இருக்கட்டும், ஆனால், அன்பும் அடக்கமும் கொண்டு, 

பொய் வேலஒமின்றிப் பேசுவாயாக, 
110, கெறிதவருதவனுக்கு மனதில் எப்போதும் 

மூழ்ச்சி யிருக்கும், கெறிதவருாமல் இருப்பதற்கு மன 

தைக் காக்க வேண்டும். ஐயமும் பொய்யும் கெண்ட 
கருத்துக்களை ஒழித்து உலகத்திற்கு உபகாரம் செய்வதி 

லேயே மனதைச் செலுத்தித் தன் ஆதீனத்தில் இல்லாத 
புறப்பொருளில் விருப்பும் வெறுப்பும் கொள்ளாமல், 

உலகப் போக்கில் எது நேரிடீனும் மனக்குறை கொள் 
ளரமலிருக்கும் ௬பரவத்தை வளர்த்து வர்தால் அறிவுள்ள 

வன் கெறிதவற மாட்டான். 
117. செடியிலுள்ள இலை தனக்கு வேண்டியதைப் 

பெற்று வளர்னெறவாறு பரம்பொருள் என்னும் செடி 

யில் ஒரு இலையாஇய நீயம் பாதுகரக்கப்பட்டு வருகிரும், 
மரம் உணர்ச்சியும் அறிவுமில்லாதது ; பந்தப்பட்டது. 

நீ எந்தப் பரம்பொருளின் இலையாக இருக்கிராுயோ. அப் 

பொருள் கட்டுப்படாதது; வரம்பற்ற சுதந்திரமும் அறி 

வும் நீதியும் கொண்டது. ஒவ்வோர் உயிருக்கும் ஆயுள், 
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பொருள், பாக்கியம், ஆற்றல், முயற்சி, சமயம் இவை 
களைச் சமமாகவும் தக்கபடியும் அது கொடுக்கும். சமம் 
என்றால் ஓவ்வொரு பகுதியும் சமமாக இராது, ஆனால், 
எல்லாம் ஒருமித்துப்பார்த்தால் சமம் தெரியும். 

a 112. உன்னுடைய மற்ற அலுவல்களினாுலோ, ௮ல் 
லது வேறு;;காரணத்தினாலோ நூல்களை ஆராய்க்தறிய 

உனக்கு'அவகாசம் இல்லையானாலும் பிறருக்கு அருவருப்பு 
உண்டாசகாதபடி நீ கடச்துகொள்வதற்கு என்ன தடை? 
இன்ப துன்பங்களால் உன் மனம் கலங்கரமலிருக்கக் 
காலம் போதா? பொய்ப்புகழை காடாமலிருக்க முடிய 
வில்லையா ? அறிவீனர்களைக் கண்டும், ஈன்றி யறிவில்லாத 
வர்களைக்*கண்டும் சனங்கொள்ளாமல் அவர்கள் செயலப் 
பொருட்படுத்தாம லிருக்க நூல்கள் எதற்கு 2 

119. இறக்துபோனால் உலகத்தை விட்டு நீக்குவாய் 
என்று கினைக்காதே. மாறி வேறு உருவமாய் மறுபடியும் 
உலகத்தில் அமைவாய். உன் உடலிலுள்ள தாதுக்கள் 
அனைத்தும் பிரிக் து. மீண்டும் வெவ்வேறு பொருளில் சேரும், 
அந்த தாதுக்கள் உன்னுடைய தென்று இப்போது £ எப் 
படி. கிளைக்கிறுயோ, ; அப்படியே உலகத்திற்குக்தான் 
அவை சேர்ந்தவை. மாறிப்போய் வேறு பொருள்களில் 
சேர அவைகளுக்கு ஆட்சேபணை யில்லை, 8 மட்டும் என் 
ஆட்சேபிக்கிறுப்? ஆட்சேபிக்கும் உரிமையும் என்ன? 

14, age செய்தாலும் மனிதர்களுக்கு உபகார 
மாகச் செய்வேஞாகவும், எனக்கு எது கேரிடினும் அதைத் 
தெய்வீக மென்று ஏற்றுக்கொள்வேஞைவும், அளைத்இற் 
கும் காரணமான ஆதிமூலத்திலிருந்து வக்ததென்று எதை 
யும் ஈலனாகவே கருதுவேன். 

115. கருமத்தோடு : கருமத்தை யொட்டி. உயிர் 
வாழ்வை ஒழுங்குப்படுத்து. ஒவ்வொரு தருமமும் இவ் 
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வாறு உண் உயிர்க் கட்டிடத்தில் கோரமையுடன் சேரு 

வதில் இருப்தி யடைவாயாக, இப்படிச். செய்வதில். 

உனக்கு ஒருவரும் தடைசெய்ய முடியாது. தடை எவ் 

- வளவோ உண்டு என்பாய், நியாயம், தெளிவான புத்தி, 

அறிவு இவை உன் ஆதீனம். எச்தக். கருமம் செய்வதில் 

தடை நேர்ச்தாலும் ௮அத்தடையைக் கண்டு வருக்தாமல், 

சூழ்கிலைபிலுள்ள ௮சேதனப் புறப்பொருள்களில் அதை 

யும் ஒரு பகுதியாகக் கருதி, சமூத்தத்துடன் எது ergs 

தியமோ அதைச் செய்யப் புருவாயானால், செய்யமுடியாத 

ஒரு. கருமத்திற்குப் பதில், உஉனே செய்யத தஞ்க்ததும் 

உன் வாழ்வின் தருமத்திற்கு இசைந்ததுமான வேறொரு 

கடமை உன்முன் வக்து நிற்கும். 

716. உலகப் போக்கில் ஈடந்ததைப்பற்றி மனக் 

குறைபட்டுக்கொண்டு வருக்துதல், . அல்லது உலக கல 

னுக்கு மாறுபாடாக நடந்துகொள்ளுதல் இவ்வாறு 

செய்தாயானால் உலகத்திலுள்ள ஒற்றுமையைக் கெடுத்து 

வேருப்ப் போனவன் ஆவாய். கையோ, காலோ, 

கலையோ வெட்டுண்டு உடலினின்று வேறுபட்டுக் இடக் 

இறதைப் பார்த்திருக்கிருயா ? அவ்விதமே ஆவாய் நீ உன் : 

செயலால், உலகத்தில் ஒர் உள்௮ங்கமாக நீ படைக்கப் 

பட்டாய். அதை மதியாமல் வெட்டுண்டாய். சரி, வெட் 

டுண்ட போதிலும் மறுபடியும் சேர்ச்து ஒன்றாகும் இவ்ய 

௪க்இி உனக்கு உண்டு, கடவுள் வேறு எர்தப் பொருளுக் 

கும் வெட்டுண்டபின் மறுபடியும் ஒன்றுசேரும் சக்தி 

யைக் கொடுக்க வில்லை. ஆனால், மனிதனுக்கு மாத்திரம் 

ஆண்டவன் இந்தச் சக்தியைக் கொடுத்திருககிருன். 

வேருய் வெட்டுண்டாலும் மறுபடியும் ஒன்முகக் கூடி. 

வளர்ச்து முன்ேபோல ஆகும் ௪க்தி மனிதனுக்கு 

உண்டு, 
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717. சான் எங்கே போனால் என்ன? எங்ஒருக்தால் 

என்ன ? என் உள்ளத்திலிருக்கும் தெய்வம் என்னை விட்டு 

நீங்காது. ௮ச்தத் துணையைக் கொண்டு என் தருமத்தின் 

படி. சான் நடந்து கொண்டேனானால், என் உள்ளத்தில் 

frig Assn Mosq. இவ்வாறிருக்க, ஏதேனும் ஒரு 

விபத்து கேர்ர்தவுடனே உள்ளம் கல், இயற்கை மாறி, 

ஈடுகடுங்க, அலைக்கு, பயக்து, ஏங்கிக் கையை நீட்டுவது 

தகைமையாகுமா 7 மனநிலையைக் காப்பதற்குமேல் எந்தப் 

பொருள் உளது7 
119. வெள்ளரிக்காய் கச௪க்கிறதா? எறிந்துவிடு, 

வழியில் முள்ளா? அவ்வழியைவிட்டுத் தள்ளிப்பேர, 

போதும். இப்படிக் கசக்கும் காய் ஏன் இருக்கறது? 

முள் எதற்காக உலகத்தில் தோன்றியது? என்ற கேள்வி 

கள் கேட்காதே, மரத்தச்௬ அல்லது தோல்வேலைப் பட்ட 

றையில் ஒருவன் போய் இங்கே எதற்காக இவ்வளவு 

குப்பையும் உபயோகமற்ற துண்டுகளும் சீவல்களும் 

என்று செசன்னால் இரிப்பார்கள் அல்லவா? அதுபோல் 

பிரதருதியை ஆரரப்ச் த.றிச்தவர்கள் உன்னைக் சண்டு இரிப் 

ப்ரர்கள், தச்சனுக்குத் தன் வேலைக்கு உதவாக் குப்பை 

யைப் போட இடமுண்டு, ஆனால், உலகத்துக் குப்பை 

யைப் போட உலகத்தைத் தவிர்த்து வேறு இடமில்லை. 

ஆனால், இதுவல்லவோ, பிரஒருதிபின் அதிசயம் ! போட 

இடமில்லாத தன் குப்பையையுங்கூடப் புதிய புதிய 

பொருள்கள் உண்டுபண்ணிப் பயன்படுத்திப் பழையன 
வற்றையும் புதியனவாக்்க, முதுமையை இளமையாக்கு 

இறது. தன் பட்டறையில் இடமில்லை, உபகரணங்கள் 
போதாது, வேலைத் திறமை போதாது என்பது பிரகருதிக் 

குக் கிடையாது. எதற்கும் இடமுண்டு. எதற்கும் பய 

னுண்டு. 
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119. பிரஇருஇியின் ஒருமைப்பாட்டை அறியாதவன் 
தன் ஊரை அறியாத மூடனாவன். பிரகருதியில் தன் 

கருமம் இன்னது என்பதை அறியாதவன் தன்னையும் பிர 
இருதியையும் இரண்டையும் அறியாதவ னாவன், தன் 

இயற்கைத் தருமத்தையும் பிரஇருதியின் ஒருமைப்பாட் 

டையும் அறியாமல் போனால், தான் எதற்காக இருக்கிறான் 
என்பதை அறியமாட்டான். ஓன்றும் அறியாத பலர் 

போற்றுவதை நாடியும், தூற்றுவதை அஞ்சியும் வாழ்பவ 

னுடைய மடமையை என்னென்று சொல்லுவது 2 

120. எங்கும் பரவியிருக்கும் காற்றை FarA g Zl 

வாழ்க் தால் மாத்திரம் போதாது. அக்காற்றைப் போலவே 

எங்கும் பரக்திருக்கும் சித்பொருளையும் உட்கொண்டு 

வாழ்வாயாக. உயிருள்ளவ்னுக்கு ௬வா௫க்க எங்கும் 

காற்று இருப்பதுபோலவே அறிவுள்ளவன் உட்கொண்டு 

வரழ இந்தச் சித்பொருளும் சர்வ வியாபகமராக இருக் 

கிறது. 
121. என் உயிரும் உடலும் வேறு. அயலான் 

உயிரும் உடலும் வேறு, அப்படியே என் உள்ளம் வேறு. 

அவன் உள்ளம் வேறு. கரம் அனைவரும் சேர்ந்து வாழு 

மாறு சம்மைக் கடவுள் படைத்திருச் தாலும் அவனவன் 

உள்ளத்தின் ஆனம் அவனவனுக்கு உண்டு. இப்படி. 

யில்லாவிடில் அயலான் ஒருவன் . தீய வழியில் சென்றால் 

அது எனக்குத் தீக்கு இழைக்கும். இது ஒழுங்காகாது, 

அவனவன் நன்மையும் தமையும் அவனவன் ஆதீனமே. 

122. சூரியனுடைய இரணக்கள் கரலாபக்கமும் 

வி௫ப்பரவினுலும் அதன் பிரகாசம் குறைந்து போவ 

இல்லை. இருட்டறைக்குள் ஒரு துவாரத்தின் வழியாய் 

வரும் வெளிச்சத்தைப் பார், அது நேராகப் பாயும். 

அதற்கு ஏதாவது தடையானால் அதன் மேலேயே தங்கும். 
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அவ்விடத்தை விட்டு ஈகரரது. உன் மனதின் போக்கும் 

எண்ணங்களும் அவ்வாறே இருக்க வேண்டும். தளராத 

ஈல்லெண்ணம் இருக்க வேண்டும். கேராய்ச் செல்ல 

வேண்டும். தடையைக் கண்டால் அதன்மேல் சூரிய 

வெளிச்சம் தங்குவதுபோல் உன் மனமும் தங்கவேண்டும். 

பலாத்காரமும் கொடுமையும் வனத். தடையைக் சண்டு 

வெறுப்பு அடையாமல் அதன்மேல் பிரகாடத்துக் 

கொண்டே இருக்க வேண்டும். வெளிச்சம் ஊடுரு 
விச் செல்லவிடரமல் எசேனும் தடுத்தால் ௮து அதன் 

குற்றமே அன்றி, பிரகா௫ிக்கும் கரணங்களின் தவறு 
அல்ல, 

122. மரணத்தைக் கண்டு அஞ்சுகறவன் எதைக் 

ஈண்டு அஞ்சுஒருன் 7 உயிரும் உணர்ச்சியும் இல்லாமல் 

போய்விடுவதைச் கண்டா? அல்லது புதிய உயிரும் புதிய 
உணர்ச்சிகளும் வரும் என்ற பயமா? உணர்ச்சி யற்றுப் 
போவதானால் எச்த விதமான துக்கமும் இல்லாமல் இருக்க 
லாமே? புதிய உயிரும் புதிய உணர்ச்௫களும் .வருமாயின் 

அதனால் என்ன கஷ்டம்? புதுப்பிக்கப்படுவதில் மரணம் 
or gi ? 

124. ஒருவருக் கொருவர் உபகாரம் செய்து வாமு 

மாறு கடவுள் ஈம்மைப் படைத்திருக்கிறார். ஆகையால், 

குற்றங்களைத் திருத்த வேண்டும்) அல்லது பொறுக்க 

வேண்டும். 
725. மக்களைக் கடவுள் படைத்தது ஒருவருக்கொரு 

வர் தக்கபடி. உபகாரம் செய்துகொண்டு கூடி வாழவே . 

நீதி வழுவாமலும் ஒருவருக்கொருவர் இங்கு செய்யரம 
அம் இருக்கவே, நெறிதவறி கடப்போன் பல தேவதை 
களை ஆராதித்தாலும் தேவாதி தேவனான பரமேசுவரனை 

வணங்காதவனே யாவான். உண்மை பேசாதவனும் 
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தெய்வச் துரோக யர்வான். பரம்பொருள் உண்மை வடி. 
வம், பொருள்கள் தத்தம் உண்மை நிலையில் ஒன்றோ 

டொன்று நொருங்கெ சொடர்புடன்: ௮மைக்து உலகம் 
நடைபெறுகிறது, உண்மை தவறினால் ௮ந்த அமைப்புக் 

குப் பெரிய இடையூறுகூம். ஈ௬வர கிர்மாணத்திற்கு 
விரோத மாகும், பிரஇருதி என்பது உண்மை, உண்மை 
என்பது பிரஒருதி, பிரகிருதியே உண்மைக்கு மூலாதரரம், 

ஆகவே, ஒருவன் மனப்பூர்வமாகப் பொய் பேசி வஞ்சனை 

யும் அநீதியும் செய்தானானால், அவன் நிச்சயமாய்ச் தெய் 

வத் துரோகி யாவான். வேண்டாது பொய் பே௬இறவ 

னுங்கூடப் பிரகிருதி சபாவத்திற்கு மாதுபாடாக கடந்து 

உலகத்தின் ஒழுங்குாக்குக் சூறைவு உண்டாக்னுவதால் 

அவனும் அப்படியே தெய்வச் துரோடு யாவான். தன்னை 

அறியாமல் உண்மையிலிருக்து தவறுகிறவன், மெய்யும் 

பொய்யும் பருத்தறிவதற்கு வேண்டிய அறிவும் வழியும் 

படைத் தஇருச்தும், அதைப் புறக்சணித்து உண்மையை அறி 

யக்கூடாமல் தன்னைச் தானே செய்து கொண்டு, தெய்வச் 

சிருஷ்டியில் ஒழுங்கேேமும் கலகமும் உண்டாக்குஇிருன்: 
இன்பத்தையே ஈலஞகக் கருஇ௫் துன்பத்தினின்றும் தப் 

பப் பார்கிகிறவனும் தெய்வ பக்தி இல்லாதவன் ஆவான், 
பல துஷ்டர்கள் ௬கமும் செல்வமும் அனுபவித்து வந்தும், 

ஈல்லோர் பலர் கஷ்டங்களுக்கு go raj id இருப்பது 

ஆண்டு, சன்மை தீமைகளைத் தஞூஇக்கு ஏற்றபடி, உலக)்தில் 
புகு.த்தவில்லை யென்று பரமரர்கள் கடவுளைப் பழிப்பார் 
கள். ஈன்மை தீமையின் உண்மை இயல்பை அ௮தியரமை 

யால். இப்படிப் பழிக்கச் தோன்றும். துன்பத்தைக் 
கண்டு அஞ்சுகறவன் இயற்கையில் இன்றியமையாத ஒரு 
சம்பவத்தைக் எண்டு ௮அஞ்சுஏறவன் ஆவான். எவன் 

இன்பங்களை அதிகமாக நாடுகிறானோ அவன் அநீதி செய் 
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யப் பின்வாங்க மாட்டான். இது நிச்சயமாய்த தெய்வத் 

துரோகமாகும். ஆகையால், கடவுளிடம் பக்தி கொண் 

டிருப்பவன் உலகத்தில் எப்படி. இன்பம் துன்பம் என்ற 

இரண்டும் சமமாய் கிர்மாணிக்கப்பட் டி.ருக்கிறதோ ௮ப் 
படியே தன் வாழ்விலும் இன்ப துன்பம் இரண்டையும் 

சமாதானத்துடன் கருத வேண்டும். இன்பம்--- துன்பம், 

பிறப்பு-இறப்பு, புகழ்சசி--இகழ்ச்சி இக்தத் துவகச்துவள் 

களைச் ௪ம உணர்ச்சியுடன் கருதாதவன் தெய்வ பக்தன் 

ஆக மாட்டான். உலக இருஷ்டியில் இவ்விரு நிலைகளும் 
படைக்கப்பட் டிருக்கின்றன. பொருள்கள் சரிவர நிலை 
பெறவும் மாறவும் ஒன் நின்பின் ஒன்று தொடர்ந்து வரவும் 

அவைகளுள் ௪க்தி ௮மைக்கப்பட் டி.ருகஇறது. அந்தச் 

சக்திக்கு வரம்பும் அமைக்கப்பட் டி.ரூக்கிறது. இன்ப 
மூம் துன்பமும், பிறப்பும் இறப்பும் இன்னும் மற்ற துவச் 
துவன்களும் இக்தச் சக்தியோடு ஒட்டியவை, பிரகிருதிக்கு 

இன்றியமையாத இன்ப துன்பம் என்னும் இரு வகை 
கிலைகளும் நல்லோர் தீயோர் என்ற வேற்றுமை பசர்க்கா 
மல் உலகப் போக்டில் கலச்து வருகின்றன. 

1726. இறப்பது உலகத்தில் இன்றியமையாத 

நிகழ்ச்சி, ௮து கடவுள் நியதி) அதை வெறுக்காதே. பாலி 
யப் பருவத்திலிருந்து வளர்ந்து யெளவனம் அடைவது 

போலவே, முடிவில் இறப்பதும் இயற்கையாக வரும், 
ஆகையால், அறிவுள்ளவன் மரணத்தை வெறுக்க மாட் 

டான்; ௮௪ட்டை செய்யவும் மாட்டான். அதன் மெய்ம் . 
பொருளை அ௮றிச்து இயற்கைச் சக்திகளுள் ஒன்றாக அதை 
ஒப்புக்கொண்டு ௮தனை எதிர்பார்த்திருப்பான். தாயின் 
வயிற்றிலிருச்து குழந்தை பிறக்கும் காளை எதிர்பார்ப்பது 

போலவே, உன் ஆத்மா, அடைபட்டிருக்கும் இவ்வுடலி 

லிருந்து வெளியேறுவதை எதிர்பார்ப்பாயாக, இதற்கு 
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மேல் இன்னும் ஒர் ஆறுதலையும் உனக்குச் சொல் 
வேன். மரணத்தை மஇழ்ச்து உபசரித்து எதிர்கொள்ளக் 

காரண மிருக்கறெது, இறச்து போவதால் எத்தகைய மணி 

தர்களினின்று நீ விடுபடுவா யென்று யோசித்துப்பார், 

எவர் மீதும் சினங்கொள்ள லாகாது, உண்மை, எதைச் 

செய்தபோதிலும் பொறுக்கவேண்டியதுதான். அதுவும் 

உண்மை. ஆனால், உன்னைச் சுற்றியுள்ளவர்கள் மனோ 
பாவமும் உன் மனோபாவமும் எவ்வளவு வேற்றுமை 

கொண்டவை: அவர்களுடைய கூட்டுறவை நீக்கிப் 
போவது ஈன்மையே யல்லவா 7? உயிருட ஸிருக்க ஆசைப் 

பட ஒரே ஒரு காரணம் இருக்கக்கூடும், தன்னைப் போல் 
மனோபாவமும் எண்ணங்களும்கொண்ட சத் புருஷர் 
களுடன் கூடி வாழலாம் என்ற ஆசைதான். ஆனால், நீ 
எவர்கள் மத்தியில் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டி. யிருக்கிற 

கோ, அவர்கள் மனோபாவமும் உன் மனோபாவமும் 
இணக்க மின்றி எவ்வளவு பிணக்குகள் உண்டாகின்றன. 
* மரணமே சகரம் வா வா; இல்லையாயின், கானுங்கூட 

அறிவு இழஈது இவர்களைப் போலவே ஆவேன் ?? என்று 

மரணத்தை வருக்கு அழைக்கவேண்டி. யிருக்கிறது அல்ல 
வா2 

42௭... எவன் பிறரிடம் நெறிதவறி நடச்துகொள் 
ஒழுனோே, அவன் தனக்கே கேடு விளைவித்துக்கொள் 
இன்ரான். எவன் பிற்ருக்கு அநீதி செய்கிறானோ, ௮வன் 
தன் சுபாவச்தைச் இமையாக்க்கொண்டு தனக்கே 

அநீதி செய்துகொள்ூிருன், 
128. மூன்று போதும் : மெய்யறிவடன் எண்ணக் 

களை மனதில் கொள்வது; உபகாரமான செயல்களைச் செய் 

வது ) தன் ஆனேமில்லாமல் நிகழும் கிகழ்ச்சிகளைக் இருப்தி 

யுடன் அங்கேேரிப்பது, கழிந்தவற்றை நினையாமலும் 
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வருபவை பற்றிக் கவலைகொள்ளாமலும் இம் மூன் 
னும் கிகழும் கரலத்தில் கவனித்தால் போதுமானது, 

129. எல்லா உயிர்களும் காண்பதும் ௬வாூப்பதும் 

ஓசே வெளிச்சம், ஓசே காற்று, கிலைத்து கிற்க எல்லா உயிர் 

களுக்கும் ஓசே பூமி. ஓர் உயிர் பல பகுதிகளாகப் பிரித்து 

வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதைச் சந்இந்தால், பகுத்தறி 
வுள்ள மணிதர்களின் ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் ஒரு பச 
மரத்மாவின் கூறுகளே யாகும் என்பதையும் உணர 
லாம். 

180. பிரகருதிப் பொருள்கள் எல்லாம் தத்தம் 
இனச்துடன் சேர்வது இயல்பு. மண் இயல்பு கெரண்ட 

பொருள்கள் கிலத்தோடு சேர்ச்துபோக விரும்பும். நீர் 

இயல்பு உள்ள பொருள் யெல்லாம் ஒன்முகச் சேர்ச்து 

பெருக முயலும். வரயு ரூபமான தெல்லாம் வாயுவுடன் 
சேரப்போகும். இந்த இயல்புக்கு மாருகத்தத்தம் 

இனத்துடன் சே ரசமல் தணித்து கிற்பது கிர்பந்தத்தி 

னாலேதான், தடை நீஙவ்னெவுடன் இயல்பு மேலிட்டுத் 
தத்தம் இனத்துடன் சேர்ச்துவிடும், இவ்வாறே ௮.றிவென் 
னும் தத்துவத்தைக் கொண்டன வெல்லாம் தத்தம் இனத் 

அடன் சேச விரும்பும். பொருள் எவ்வளவுக் கெவ்வளவு 
உத்தமமோ, சூக்மமேச அவ்வளவுக் கவ்வளவு ௮தஇக 

வேகத்துடன் இனத்தோடு இனம் சேர இழுக்கும். கட் 
டிப் பொருள்களைவிட, திரவப்பொருள்களின் சேர்க்கை 
வேகம் அதிகம். திரவப் பொருள்களின் வேகத்தைவிட 
வாயுப் பொருள்களின் சேர்க்கை வேகம் அகம், 
எனவே, ஸ்தூலப் பொருள்களின் வேகத்தைக் காட்டி லும் 

சித்பொருள்களின்'பரஸ்பர ஆகர்ஷண சக்தி ௮திகமாகவே 
இருக்க வேண்டும். பகுத்தறிவில்லாத உயிர்களைப் பார். 

சடப்பொருள்களுக் இல்லாத கூட்டுறவு உணர்ச்சி அவை 
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களுக்கு உண்டு, பூச்சிகள், மிருகங்கள், அ. றவைகள் 

)வை கூட்டல் கூட்டமாகச் சேர்கின்றன. தாய் தன் 

குஞ்சுகளை வளர்க்கும். அவைகளுக்குள் ஒருவித குடும்ப 

வரழ்க்கையையும் அன்பையும்கூடக் காணலாம், பகுதி 

தறிவுள்ள மணிதர்கள் சாடு, நட்பு, வீடு, இல்வாழ்வு, கூட் 

டுறவு என்பவைகளை உண்டாக்கிக் கொள்்ூருர்கள். யுத் 

தம் செய்தாலும் சக்கரம் சமாதான உடன்படிக்கைகளை 

நாடுகிறார்கள். மனிதர்களைவிட உயர்த்த பிறப்புகளோ 

ஒன்றுக்கொன்று வெகு தூரத்திலிருக்தாலும் ஒன்றோ 

டொன்று கட்டுப்பட்டு கடப்பதை ஆகாயத்திலுள்ள 

நட்சத்திரக் கூட்டங்களைப் பரர்த்தறிவாய். 

இப்போது பரிதாபம் எ.து வென்றால், பகுத்தறிவுள்ள 

மனிதர்கள் இந்த இயற்கைக் குணத்தை மறக்து ஒருவபசோ 

டொருவர் வேறுபட்டுப் போராட முயல்கிருர்கள். இனத் 

துடன் இனம் சேரும் பிரஒருதி வேகம் தடைப்பட்டி.ருக் 

இறது. ஆனால், ஒன்று நிச்சயம், இயற்கைச் சக்திக்கு 

மாறுபாடாக கடக்க ஒரு நாளும் முடியாது. ஆராய்ந்து 

பார்த்தாயானால் இது விளங்கும். எவனும் உலகத்த 

னின்று வேறுபட்டுக் தணித்து கிற்க முடியாது. EB 

முயற்சி வீணாகும். 

191. கஷ்டம் அனுபவிக்கும்போது துயரப்படுபவன் 

போல ஈடந்துகொள்ளாதே, மற்றவர்களுடைய இரசக் 

கத்தையாவது, பாராட்டுதலையாவது விரும்பாதே. உலக 

வாழ்வின் கலனும் உன் பகுத்தறிவுமே உன் கருத்தில் 

இருக்க வேண்டும். இதைக் கொண்டு எதைச் செய்ய 

வேண்டும், எதை ஒழிக்க வேண்டும் என்று கண்டுகொள் 

வரயாக, 

192. இன்று கஷ்டவங்களினின்று வெளியேறினேன் 

என்பாய்! கஷ்டங்கள் உள்ளத்தில்தான் உண்டாயின. 
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புறத்தில் ஒன்றுமில்லை, அவைகளை உள்ளத்தினின்று 

நீக்குவதே தொல்லைகளை விலக்கிக்கொண்ட தாகும். 

792. எப்போதும் வெளிப்புறத்தை விட்டு உள்ளத் 

தையே கவனிப்பாயாக. அதுவே சரத்தமடைவதற்குச் 
சாதன மாகும். உலகத்தின் உட்பொருளையும் அதன் 
இயல்பையும் அறிர்து ௮தன் ஒரு பகுதி நீ என்பதை 
மறவாதிருப்பாயாக. அ௮அயலானைக் கவனிக்கும்போதும் 
அவன் உள்ளத்தை அறிவாயாக, அப்போதுதான் அவன் 
எதை அறிந்து செய்தான், எதை அறியாமையால் செப் 
தான் என்று தெரியும். ௮வன் வாழ்க்கைக்கும் உன் வாழ்க் 
கைக்குமுள்ள வித்தியாசமும் உனக்குத் தெரியவரும். 

194. உலகத்தில் நீ ஓர் அங்கம் ஆவாய், உன் செய 
லெல்லாம் உலக வாழ்வுக்கு இசைக்ததாக இருக்க வேண் 
டும், உன் வாழ்க்கை உலகத்திற்குப் பயனற்றதானால், 

அவ்வாழ்க்கை உன்னை உலகத்தினின்று வேறுபடுத்தும். 

உலகத்தின் ஒற்றுமையைக் குலைத்து உன்னை ஊரோடு 

சேராத கலகக்காரனைப்போல் செய்யும். 
195. ஒருவன் உன்மீது குறை சொல்லுகிறான். மற் 

ஜொருவன் உன்னைத் துவேஷிக்கிறான். சிலர் உன்னைப் 

பற்றிப் பகைத்துப் பேசுகிருர்கள். பேசினால் என்ன? 

அவர்களுடைய உள்ளங்களை ஊடுருவிப் பார். அவர்கள் 

எத்தகையோர் என்பதை யேசூத்துப் பார். ௮த்தகை 

யோர் உன்னைப்பற்றி என்ன நினைத்தால் என்ன? அதற். 

காரக நீ வருக்தவேண்டிய காரணமில்லை யென்பதைக் . 

கரண்பாய், அனால், அவர்களை நீ வெறுக்க வேண்டியது 

மில்லை. இயல்பில் அவர்கள் உன் சண்பரச்களே. 
ஒருவனைத் இருத்த முடியாமல்போனால் அவனிடம் 

வெறுப்புக் கொள்ளாதே. தயை என்பதை உனக்கு ஏன் 

கடவுள் கொடுத்திருக்கிருர் 2 தெய்வம் மனிதனிடத்தில் 
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எவ்வளவு தயை காட்டுகிறது “பரா,  தஇயவர்களுங்கூட 

உடல் வலி, பொருள், புகழ் எல்லாம் அடை இருர்கள் 

பரர். நீயும் செய்வச்தைப்போல் தயைகொண்டு ஈடப்பா 
யாக, 

136. சக்கரம்போல் எல்லாம் விடாமல் ௬ழன்று 
வருகின்றது. மேலே சென்றது கீழாஞகம். இழே 
போனஅ மேலாகும். ஓவ்வொரு சம்பவமும் பராசக்தி 
Ser எண்ணக்தின்படியே நடக்கும். அதாவது அதன் 
மூல கியமனச்தின் பயனாக ஒன்றன்பின் ஒன்று 
தொடர்ச்து வரும், உலக நிகழ்ச்சிகளில் san gs 
தொடர்பு இருக்கிறது, எதுவாயினும், தெய்வ நியமனமே, 
அது கலனே யாகும். ஒரு வேளை நீ ஈடவுள் பொய் 
எல்லரம் தற்செயல் என்ருலும், நீயும் கியமமற்று இருக்க 
வேண்டிய அவ௫ியமில்லை, . சாந்தம் இழக்து கவலைப்பட 
வேண்டி ய இல்லை, 

சக்கரத்தில் சகலமும் மண்ணாப் நிலத்தில் சேரும், 
பிறகு அதுவும் மாறி, வேறு உலகமாகவே ஆகும், பிறகு, 
அதுவும் மாறும். இப்படி. ஈடச்துகொண்டே போகும், 
இவ்வாறு உலகமே மாறி மாறிப் போவதை கினைத்தால் 
நிலையில்லாத விஷயங்களில் பற்று இரச்துவிடும், 

137. ஒருவன் பிழை செய்தவனானால் அவனுக்கே 
அது கேடாகும். ஒரு வேளை உண்மையில் அவன் பிழை 
செய்யாமலும் இ இருக்திருக்கலாம். 

188. உலகமெல்லாம் ஓர் உயிர், ஐரு மனம், gir 
உடல். எது நேர்க்தரலும் அந்த ஒரு மனதில் உண்டான 
எண்ணரக்தகாரன், அந்த ஓர் உடலுக்கு கேர்ச்ததே யாகும். 
அ௮ச்த உயிரில் ஒர் ௮ங்கமாகய நீ எப்படி. ஆட்சேபிக்க 
லாம்? நீ சொல்லலாம்: இது உண்மை யல்ல) உலகத் 
திற்கு ஆச்மா எது 7 எண்ணம் எது? எல்லாம் அசேதன 
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அணுக்களின் தற்செயல் சேர்க்கையும் பிரிவும் என்று 
இவ்வாறு நீ நினைத்தாலும் எதற்காக & மனம் கலக்க 
வேண்டும் 2 உன் உள்ளத்தில் கலங்கும் சேதனப் பொரு 
ளுக்குச் சொல், “SF, உனக்கு உயிரில்லை; நீ ஓர் உண் 
மைப் பொருள் அல்ல; நீ பொய்; கரன் ஒரு புல்மேயும் 
மிருகம் போலவே ஒரு பிராணி”! என்று ஈரஸ்இ௪ தைரி 
யத்தையேனும் சொல்லிச் சம்மா இருப்பாயாக, 

199. எவனாவது ஒருவன் வெட்கமின்றி நடத்து 
கடர்துகொண்டு அதற்காக நீ சனம் கொண்டாசயானால், 
உடனே, உலகத்தில் வெட்கமின்றி ஈகடப்போரே இல்லச 
மல் இருக்க முடி.யுமா வென்று உனக்குள் கேட்பாயாக, 
இல்ல வென்றால், ஏன் கலவரப்படுகிருப் 2? கூடாத ஒரு 
சம்பவத்தை என் ஈரடுஇழுய் 2? உலகத்தில் வெட்கமில்ல௪ 
தவர்களும் சிலர் இருக்கவே செய்வார்கள். அவர்களில் 
இவன் ஒருவன். யரரரவது இருட்டுத்தனமும் மோச 
மும் செய்தால் இவ்வாறே இச்தப்பாயாக. அவ்விதத் 
துஷ்டர்களே உலகத்தில் இல்லாமல் செய்ப முடியாது 
என்பதை தினைப்பூட்டிக்கொண்டால் மோசக்காரனிட 
முங்கூட, நீ இரக்கமே கொள்வரய். 

தவிர, இன்னொரு இக்தனையும் உதவும். பிறர் செய்த 
ஒவ்வொரு பிழைக்கும் மருந்துபேல் ரீ நற்குணம் 
படைத்திருக்கிறாப், துவேஷிப்பவனைக் கண்டால் அன்பு 
உன்னிடம் இருக்கறது. அதற்கே: அதுவே மருந்து, 
அதைக் கொடு. இவ்வாறு ஒவ்வொன்று களும் ஒரு பரி 
காரம் இருக்கிறது. பிழை செய்தவனை அனேகமாய்த் 
திருத்தலாம். ௮வன் அரக்கனல்ல, வழிதப்பியவனே 
ஆவான். அவனுக்கு வழிகாட்ட உன்னால் முடியம். 
இன்னும் ஓன்று, ஒருவன் செய்த பிழையசல் உனக்கு 
என்ன துன்பம் நேரிட்டது? -எவன்பேரில் & ஜெம் 
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கொண்டிருக்கிறாயேோ, அவன் செய்த செயலால் உன் 
இயல்பு மாறவில்லை. உனக்கு உண்டான கேடும் இலங்கும் 

உன் உள்ளத்திலேதான் உண்டாயின. 

அறியாதவன் அ௮றியாதவனளைப்போல் தானே நடப் 
பான், இதில் என்ன அதிசயம்? அதனை எதிர்பாராதது 
உன் பிழையே, ௮வன் தவறி கடப்பா னென்று நீ எதிர் 

பார்க்க உனக்கு அறிவும் கரரணமும் இருந்தன. அதை 

மறக்துவிட்டு ௮வன் பிழை செய்தா என்ன்ன இப்போது 

நினைக்கிறாப். இது உன் பிழைதானே. 
முக்கியமாய் உனக்கு எவனாவது துரோகம் செயப் 

தான், அல்லது செய்த உபகாரத்தை மறத்து ஈடச்தர 

னென்று கினைத்தாயசஞல், உடனே உன்னையே சோதித் 

துக்கொள். பிழை உனகே யாகும். அவன் இயல்பை 
டீ அறியவில்லைய 2 ௮வளை ஏன் நீ நம்பினாப்? $ உப 
கரரம் செய்யும்போது ௮குவே உனக்குக் கைம்மாமுக 
இருக்க, வேறு கைம்மாறு என் எதிர்பரர்த்தாய் 2 உன் 

இயல்புக்கு இசைய ஒரு கரும மம் நீ செய்தால் அதற்குக் 
கூலி கேட்கலாமா? பார்த்ததற்குக் கண் ஏதாவது 

உன்னை கூலி கேட்கிறதா? நடந்ததற்குக் கால் ஏதரவது 

பதில் கொடு என்று உன்னைக் கேட்கிறதா? தத்தம் இயற் 

கைக் கருமத்தைச் செய்துவிட்டுச் ௬ம்மா இருக்கும். 

அதைப்போல் நீயும் உபகரரம் செய்து வாழத்தரன் 
பிறக்தே னென்று அறிச்துகொண்டு உபகாரம் செய்த 
பின்னும் அல்லது ஒருமைப்பட்ட வாழ்வில் வேறு எது 
செய்த பின்னும் உன் இயற்கைக் கருமத்தைச் செய்தாய் 

என்ற திருப்தியுடன் சம்மா இருப்பாயாக. 
740. மனமே/ எப்போது நீ ஆனந்த கிலையை 

அடைவரம்? சகலமும் ஒன்னுன நிலையை எப்பேரது 
அடைவாய் ? சர்வ வியாபகமான அன்பின் ஆனச்தத்தை 
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£ என்று காண்பாய்? ஆசையற்றுச் சகுதச்திரமாப் என்று 

நிற்பாய்? இடம், பொருள், கரலம், உறவினர்களின் 

கூட்டம் இவை என் வேண்டும்? உன் நிலையே உனக்கு 

ஆனக்தம் என்று தரும் 2 பராசக்தியை என்று அறிவாய் 7 

பரிபூரண ஆனக்தத்தை என்று அடைவாய் ?7 

141. ஒருவன் தவறிப் பிழை செய்தானானால் ௮வ 

னுக்கு அன்புடன் புத்திபுகட்டித் இருத்துவாயாக, 

அப்படிச் செய்ய முடியரமல் போனால், : தவறு உனதே 

என்று எண்ணுவரயாக, இதவும் வேண்டாம், ௬ம்மா 

பொறுத்துக்கொள்வாயாக, ் 

749. உலகமானது அணுக்களின் சேர்க்கையால் 

உண்டாயிருந்தாலும் சரி, பராசக்தியின் செயலா யிருக் 

தாலும் சரி, கான் அவ்வுலகத்இல் ஒரு பசூதி, பிரகிருதி 

பின் இயற்கைத் தருமச்திற்க்ு ஆதீனமானவன். ரான் 

எச்த முழுமையில் ஒரு பகுதியோ, அதற்கு கலன் எதுவேர, 

அதுவே எனக்கும் ஈலன் என்று ஓப்புச்கொள்ளவேண்டும். 

ஒன்றுக்கு யாதாயினும் நலஞய் இருக்தரல், ௮து எப்படி 

அதில் ஒரு பகுதிக்கு உண்மையில் தீங்காகும்? எக்தப் 

பொருளிலும் தனக்குப் பயன்படாத பகுதி ஒன்று இருக் 

காது, அதிலும் சனக்கு விரோதமான ஒரு பொருளை 

- உண்டாக்கிக்கொள்ளுமாறு பிரகிருதியை நிர்ப்பச்இக்கக் 

கூடிய சக்தி பிரஇருதிக்குப் புறத்தில் ஒன்று மில்லை. 

ஆகையால், சான் பிரஒருதி அமைப்பில் ஒரு பாகமாய் 

இருக்கிறபடியால் எது கேரிடி னும் இருப்திகொண் 

டி.ருக்க வேண்டும். ஜீவன்களுக்கு அதிலும் என் இன 

மாய மனிதக் கூட்டத்தில் வாழ்வுக்குத் இங்கு உண் 

டாகக் கூடியது எதையும் செய்யா இருப்பேனாக, அவர் 

களுடைய க்மத்தையே கருதுவேனாக. என் உள்ளம் ' 

இவ் வெண்ணவ்களையே கொள்ளும்படி. செய்வேன். உல் 
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கத்தின் கூட்டுறவுக்கு விரோதமான செயல்கள் என் 
உள்ளத்திலும் தோன்றாதவாறு மனதைத் இருத்திக் 

கொள்வேன், இவ்வாறு செய்தால் என் வாழ்க்கை ௬௪ 

மாக முடியும். அரசனுடைய கட்டளைக்கு அடங்கி 
மற்றக் கூடிகளுடைய கே்ஷமத்தைக் கருதி வாழும் ஒருவ 

னுடைய வாழ்க்கை கமாக இருக்கும், இதைப்போலவே : 

என் வாழ்க்கையும் ஓழுங்குபட்டுச் ௬கமாக முடி. 

யும், 
1439. ஓர் ஈயைப் பிடிப்பதில் இலந்திப் பூசிக்கும் 

பெருமை, ஒரு மனிதன் முயலப் பிடித்தே னென்று 

பெருமைப்படுவான். மற்மெருவன் ஒரு குருவியை 
உலையில் பிடி.த்துவிட்டதற்காகச் சந்தோவப்படுவான், 

வேமொருவன் காட்டுப் பன்றிகளைப் பிடித்துவிட்டு அதை 
மிகவும் பெருமையாக கினைப்பான், வேறொருவன் அயல் 
கரட்டு மக்களை அடிமை கெொண்டதற்காகப் பெருமைப் 
படுவான். மெய்யறிவு அடைந்தவனுக்கு இவை அணைத 

தும் ஐரே விதமான கொல்யும் களவுமாஎசத்தான் 
தோன்றும். 

124, பிரபஞ்சத்தில் ஒன்றைக் கொடுப்பதும் பரச 
சக இதான்; அதை மறுபடி. வாக்கக்கொள்வதும் பரர 

சக்தியே, அறிவுடையோன் விருப்பு வெறுப்பை ௮டஃஇ 
நீ கினை*்தவாறு கொடு, நீ நினைத்தவாறு எடுத்துக் கொள் 

என்பான். இப்படிச் சொல்லுவதிலும் வீரியம் வேண் 

டாம். பராசக்தியிடம் வணக்கமும் அன்பும் கொண்டே 
சொல்ல வேண்டும். 

145. நல்லவன் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும், அவ் ; 
வாறு இருக்க வேண்டும் என்று ஆராய்ச்சி செய்தது ! 

போதும். இனி, நீ ஈல்லவனாக இருக்கக் கொஞ்சம் | 
முயற்சி செய்வாயாக, 
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146, பரர௫௪க்தி எது விதிக்கிறதோ, அதுவே தன் 
னுள் ௮டங்கயெ தணி ஒருவனுக்கும் ஈல்ல தாஞம், எக் 
காலத்தில் எதைச் தருகிறதோ, அக்காலத்தில் அதுவே 

தல்லதாகும், 
142. சட்டத்தின் தண்டனைக்கு அகப்படாமல் ஓடித் 

திரிபவன் உரடேடாரடியாவரன் : அதைப்பேலவே 
வரழ்க்கையில் எவன் துன்பத்தைக் எண்டு துக்கப்படுதி 

ருனோ, எவன் கோபத்திற்கு இடம் கொடுக்கிறானோ, 
எவன் பயப்படுகறானோ, எவன் கிடைக்காத பொருள் 

களின்மேல் ஆசைப்படுகிறுனோ, அவனும் சட்டத்திற்கு 

2 _ Bae இஷ்டமில்றாமல் ஐடி.த்திரிபவனைப் போலாவான். 

1489. துக்கமும் மனக்குறையும் கொள்கிறவன் பலி 

பீடத்தில் யாகத்திற்காகக் கட்டி, பிழுக்கும்பொழுது 

தப்பியோட முயலும் மிருகம் போன்றவன். தணி அறை 
பில் ஒருவருக்கும் சொல்லாமல் தன் படுக்கையில் இருக்கு 

கொண்டே துயரப்பட்டாலும் இவ்வாறே யாவான், 
தெய்வச் செயல்களின் பயனை அறிக்து கொள்ளும் பாக்கி 
யம் அறிவுள்ள பிராணிகளுக்குத்தான் உண்டு. பயனை 

அறியாமல் போனாலும் ஓப்புக்கொண்டே. தீரவேண்டும், 

749. யரராவது செய்த பிழையைக் கண்டு நீ 
கோபித்தாயானால் உடனே உன்னையே கினைத்துக் 
கொண்டு ஆராய்க்து பார், ௮வன் செய்தவாறே நீயும் 

பிழைகளைச் செய்கிருப், யோசித்துப் பார். பணம், 

இன்பம், புகும் இவை போன்றவைகளை நீயும் மெய்ப் 

பொருள்களாகவே நினைக்க வில்லையா ? இதை கன்றாக 

யோூத்தாயானால் உன் கோபம் சக்கரம் மறக்துபோகும், 

மேலும் அவன் சுதந்திரமாய் வேண்டு மென்று செய்இருனா 

என்பதையும் யோடத்துப் பார், ௮வன் இயல்பை மாற்ற 

முடியுமானால், அவ்வாறு மாற்ற நீ முபல்வாய், 
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150. og கோச்தாலும், எப்பொருள் இடைத்தாலும் 

கிடைச்காவிட்டாலும், உனக்கு வாய்த்த பொருளுக்கும் 
சமயத்திற்கும் தஞுர்தவாறு 8ீ செய்ய வேண்டியது எது, 
சொல்ல வேண்டியது எது வென்று அறிந்து அதைச் 
செய்யவும் சொல்லவும் கடவாய், அது உண் 55 Or 5B 
லிருகீகிறது. முடிவில், ௮அகற்க யாரும் எல்விதத் தடையை 
யும் செய்ய முடியாது. 8 செய்ய விரும்பிய கருமத்இற்குக் 
குறுக்கே சிற்கும் தடைகளையும் கருதி அதற்கு ஏற்ற உன் 
கருமத்தை எப்போதும் நீ செய்யலாம். ஆகையால், சடை 
வந்தது, என் உடமை செய்ய முடியவில்லை என்று சரக்குச் 
சொல்லாதே. தடைக்குத் தக்க புது உருவம் கொள்ளும் 
உளன் கருமம், : 

எந்த வேலையில் எது நேர்ந்தாலும், எது கட்டினாலும் 
அதிதருவாயில் உண் பகுத்தறிவுக்குத் சஞூந்த கருமத்தைச் 
செய்து. தருமத்தை கிறைவேற்றுவதே சுகமும் ஆனக்தமு 
மாக நீ கொள்ளும் வரையில் நீ ஈஷ்டக்தான் படுவாய், 
சிற்றின்பத்தில் ஒரு காமாதுரன் எவ்வளவு இவிர மஇழ்ச்சி 
யடைகிறானோ அவ்வளவு மகழ்ச்சி F உன் தருமத்தைச் 
செய்வதில் அடையக் கற்றுக்கொள்ஞம் வரையில் ஜீ 
துக்கப்படுவாம், சன் பிறப்பின் திருமத்திற்குக் தகுந்த 
வாறு தான் நடப்பதே சுகமாகக் கருத வேண்டும். அவ் 
வாறு கடர்துகொள்ளுவது எப்போதும் எது கேரிடி.னும் 
கூடும். 

151. ஒரு ஜடபார்த்தத்தை கினைத்தவாறு உருட்ட 
முடியாது. அதன் வடி.வுக்கிசைச்த வழியே உருட்டலாம், 
நீர், நெருப்பு முதலிய அசேதன வஸ்துக்களும் பகுத்தறி 
வற்ற பிராணிகளும் இப்படியே தரம் கினைத்தவாது செல்ல 
முடியாது, தடையும் இடையூறும் அவைகளைக் கட்டுப் 
படுத்தும், புத்தியும் பகுத்தறிவுள்ள சாம் அவ்வாறல்ல, 
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எச்ச, இடையூறு சோச்தாலும், அதைக் தாண்டிச் செல்ல 

அதாவது அதற்சைச்த கருமத்தைக் கண்டு செய்ய 

மனிதனுடைய பகுத்தறிவின் இயல்பிலேயே சக்தி வாய்ச் 
இருக்கற. ஆத்மரவுக்குச் தன் கருமத்தைச் செய்ய 

முற்றிலும் ௬தக்தர முண்டு. இடையூறுகள் அசேதன 
மான உடலைத்தான் தாக்கும், சேதனமான ஆத்மாவைப் 

பரதிக்காது;: உள்ளத்தில் தாமாகவே தோன்றும் எண் 

ணக்களாலேயே, அல்லது பகூத்தறிவை உபயோிக்கர 

மல் போவதனாலேயோ தான் எக்தச் சம்பவமும் ஈம்மைத் 

துன்புறுத்தும், மற்று, எதுவும் ஆத்மாவைப் பாதிக்காது 

மனிதனுக்கே இக்தப் பரக்இயம், மற்றப் Geradiwens 

கும் பொருள்கஞக்காம் கேர்ந்த துன்பம் அவைகளை 

உடனே பாதிக்கும், மஹணிதனுக்கு எது கோரக்காலும் 

வத்த இடையூறுக்குச் தகுந்தவாறு கடமையம் மாறி, 

முந்தியைவிட YBa அனுபவமும் ஆற்ற றலும் அவன் அடை, 

வான். உனக்கு வகர்த இடையூறு எதும் உலக ஆமைப் 

பிற்கூத் இவ்கழைக்க முடியாது, உல அமைப்பைப் 

பரதிக்காத எதுவும் உலகத்திற்கு ஒரு தீங்காக மாட்டாது. 

உலகழ்திற்குத் தங்காகாக செழவும் உலகத்தில் அடங்கிய 

யோகன் ஒருவனுக்கு இடையூறு ஆகமாட்டாது. 
152. கோயில்லாத கண்ணானது தன் எதிரில் கிற்பது 

எதையும் பார்க்கும். ப௬மையான பொருள்களை மாத்திரம் 

பரர்ப்பேன், மற்ற கிறங்களைப் பார்க்க முடியவில்லை 

யென்றால் ௮து கண்ணில் சேரய் இருப்பதற்கு அறிகஞூதி 
யாகும். அவ்வாறே செவியும் மூக்கும் எச்த ஒலியை 

யும் எத்த கரற்றத்தையும் உட்கொள்ளும். யந்திரத்தில் 

எப்பண்டமும் அறைபடுவதுபோல் நோயில்லாத வயிற்றில் 

எத்த உணவும் ஜீரணித்துப்போகும், இவ்வாறே கோயில் 

லாத உள்ளத்திலும் எது கேர்ச்தாலும் ஜீரணித்துப் போக 
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வேண்டும். அதாவது பொறுமையுடன் அதைத் தாண்ட 

வண்டும். என் மக்களுக்கு எத லாபம், நான் செய் 

இறதை ஜனங்கள் புகழ்கிருர்களா என்பதுபோன்ற கவலை 

கள் உண்டானால் மனிதன் கோய்ப்பட்டவனே ஆவான். 

இதைப் பார்க்க முடியும், அதைப் பார்க்க முடியா தென்று 

சொல்லும் சகோய்ப்பட்ட கண்ணைப்போலவும், . இதை 

மெல்ல மூடியும், இதை மெல்ல 9 முடி. யாது என்று மறுக்ளும் 

பற்களைப்போலவும் ௮வன் உள்ளம் ஆரேரக்கிெயமற்ற 
உள்ளமாகும். 

1229. எத்தகைய உயர்குண முடையவளனாயினும் 

அவன் இறக்தால் மூழ்கிறவர்கள் சிலர் இருப்பார்கள். 

ஞானமும் ஆழ்ச்த கருத்தும் கொண்டவன் ஒருவன் இறக் 

தரல் **அ௮ப்பா/ இவன் ஓழிகந்தான்; இணி காம் சுகமாய் 

இருக்கலாம். ஈம்மை இவன் வெளிப்படையரப்ப் பழிக்க 

விடினும் மனத்தில் எப்போதும் இகழ்ந்தே வந்தான். 
இ! எனக்கு ஈன்று தெரியும் ?” என்று எவனாவது ஒருவன் 

கட்டாயம் எண்ணி மகிழ்வான். நல்லோருக்கே இக்தக் 
கதியானால், பிழைகள் நிறைந்த என்னைப் போன் றவர்களைப் 
பற்றிக் கேட்பானேன்? இவர்கள் இறந்து ஐழிரச்தால் 
நலம் என்று பலர் கரத்திருப்பார்கள். இதை கினைத்தா 

யானால் உன ௮ச்திய காலத்தில் சமாதானமாய் மரணச்தை 

எதிர்கொள்வாய். சான் எவர்களுக்காக இவ்வளவு காலம் 
பாடுபட்டேனோ, தேவர்களை வணங்கினேனோ, கவலைப் 

பட்டேனோ, அவர்களே சான் என்று தொலைவேனென்று 

எதுர்பாரக்கிமுர்கள், இச்சகைய வரழ்வை வாழாமல் 
உயிர் துறப்பதில் என்ன ஆயரம் 2 இன்னும் உயிருடன் 

ஏன் இருக்க வேண்டும்? 
இப்படி உயிருடன் வாழ்வதை வெறுத்தாலும் மணி 

தீர்களை வெறுத்து அவர்களிடம் அன்பு சூறைக்து பகைமை 
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கொள்ள வேண்டாம், உன்னுடைய தருமத்தை விடாமல், 
உன்னுடைய அன்பும் கல்லெண்ணமும் சாக்த சத்தமும் 

எப்போதும்போல வைக்கக். உடவாரய். உயிரை விடுவ 

தற்கு. மாத்திரம் மனதைப் பக்ருவப்படுத்திக்கொள்,. 

மகிழ்ச்சியுடன் மரணத்தை எதிர்கொள்வாயாக. 

சேசயற்ற ௬௧ மரணத்தில் உடலிலிருச்து உயிர் சுகமாக 
வேறுப.ட்டுப்போவதுபோல் உன் உள்ளமும் இனக்தார் 

கள், தோழர்கள் என்ற பழ்றில்லாமல் சுகமாக வேறு 

பட்டுப் போக வழி தேடு, எந்த சக்தி உன்னை அவர்க 

ளுடன் அமைத்ததோ, அதே சக்தி இப்போது உன்னை 

வேறுபடுத்துகிறது. நெருங்கிய தொடர்பும் ௬கமாக நீங்கி 

வேறுபடுவது பிரஇருதியின் இயல்பு. மரத்தின் இலைகள் 
உதிர்வதைப் பார், 

153. சூத்ரதாரன் உள்ளே இருக்கிறான். அவன் 
தான் பேசுகிறுன்; அவனே உயிர்; அவன்தான் புருஷன். 
உன்னைச் சற்றி மடி.யிருக்கும் இக்த உடலை நீ என்று 
எண்ணி மயங்காதே, இக்த உடலில் அமைக்கப்பட்டிருக் 
கும் இந்தக் கருமேக்திரியங்களை ஆத்மா என்று எண் 

ணாதே. தச்சனுடைய உளி, வரய்ச்ச முதலியவைகளைப் 

போல் இவை வெறுங் கருவிகள் கான். உடலிலேயே 

சேர்த்து அமைக்கப்பட்ட கருவிகள் என்பதுதான் வித்தி 
யரசம், உள்ளே கின்று இவைகளைச் செலுத்தியும் ௮டக் 
ஓயும் வரும் ஆன்மசவை மறக்துவிட்டு இக் கருவிகளையே 
தலனாக எண்ணாதே. மரம்.வெட்டுகறவனுக்குக் கோடாலி 
எழுதுபவனுக்கு எழுத்தாணி, வண்டி. யோட்டுபவனுக் 

குச் சாட்டையைப்போல் இவைகள் ஆன்மாவுக்குக் கருவி 
களாகும். கற்பயனும் தீமையும் ஆன்மாவில்தான் உண்டு. 

155. பகுத்தறிவுள்ள ஓர் உயிரின் இலட் ௪சணங்களைப் 

பார். தன்னைத்தான் அறிச்துகொள்ளவும் தன்னைப் பற் 
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றிப் பிறருக்குச் சொல்லவும் தான் வேண்டியபடி. தன்னைச் 
செய்துகொள்ளவும் அதற்கு மடியும், சான் பெற்ற 
“தைத் தானே அனுபவிக்கும். தாவர வர்க்கமும் ப௬ப் 
பிராணிகளும் பெற்றதை மற்றவர்கள் அனுபவிப்பார்கள், 

ஓர் ஆட்டம் அல்லது ஒரு கூத்தில் எதாவது தடை 
வச்து கேர்ச்தால் அரைகுறையாய் கின்று போம், பகுத் 
குறிவுள்ள உயிரின் வாழ்க்கை அப்படி, யல்ல, எது நேர்க் 
தாலும் எந்தச் சமயத்திலும் ௮து பூரணமாய் முடியும். 
கேர்ச்ததற்குச் தக்கபடி, சன் கடமை இது வென்று முடித் 
துக்கொண்டு அதைப் பூரணமாய்க் கொள்ளும், 

பிரபஞ்சம் முழுதும் அதன் அறிவுக்சூள் அடக்கும். 
உலகம் அதைச் சுற்றியுள்ள ஆகாயம், காலம், கல்பம் 

சகலமும் BS அறியும் பொருளாகும். எதிர்காலம், 
இறச்த காலம் இரண்டையும் அறியும், பகுத்தறிவுள்ள 
உயிரின் லட் ௪ணங்கள் அன்பு, சத்தியம், அடக்கம், ஆன் 
மாவே உயர்ச்த பொருள் என்று அறியும், அதன் அறிவும் 
உலக ஈன்மையும் ஒன்றாகவே முடியும், 

156. ஆட்டமும் பாட்டும் வேடிக்கையும் பயனற் 
றவை யென்று தள்ளக்கடவாய், தள்ளுவது கஷ்டமாஇ 
இருந்தால் காதுக்கும் . கண்ணுக்கும் இன்பம் தரும் 
பாட்டை அல்லது கூத்தை ஓலி ஒலியாகவும் வெவ்வேறு 
அபிகயமாசகவும் பிரித்துப் பார், பயனற்ற இதுவா என்னை 
மயக்கு மென்று யோடத்துப் பார், ெப்படிப் பார்தீதால் 
அவைகளை அற்பமென்ன நீயே தள்ளுவாய், : நற்குண நற் 
செயல் தவிர வேறு எதைக் கண்டரலும் அதை இவ்வாறு 
பிரித்துப் பரர்தீது Mg அற்பமச பிருப்பதை அறிந்து 
கொண்டு அதன் மோகத்தினின்்௮ு விடுவிச்துக்கொள். 
சிற்றின்ப மோகங்களுக் கெல்லாம் இதுவே த்குக்த 
மருச்து. 
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157. எந்த கிமிஷம் உயிர் நீங்கினாலும் we pFA 

யுடன் மரணத்தை எதிர்கொள்வது ஆன்மாவுக்குப் 

பெருமை. உயிர் இருக் தாலும் உயிர் நீங்னொலும் ௪ம 

நிலையுடன் இசண்டுக்கும் தயாராய்: இருப்பதே பெருமை. 

இச் சமகிலை பகுத்தறிவால் உண்டாக வேண்டும். பிற 

ருக்கு. அதை எடுத்துக் காட்டினால் அவர்களும் அந்த 

நிலையை அடையும்படியான வழியில் £ உன் சமகிலையை 

உண்டாக்ிக்கொள்ள வேண்டும். அப்படியல்லாமல் உர் 

வரழ்வை வெறுத்து மரணத்தை விரும்பலாகாது. Fo 

நிலையைப்பற்றி ஆடம்பரமும் கூடாது. 

து 

158. கான் ஒருவனுக்கு ஏதசவது உபகாரம் செய் 

தேனா? செய்தேனானால் நானே உபகாரம். ௮அடைந்தவ 

னாவேன், 

159. ஒரு இளையிலிருக்து ஒரு கசாயை வெட்டினால் 

௮து மரத்தினின்று வேறுபடும். அவ்வாறே ஒருவன் 

மற்றொருவனிடம் வெறுப்புக்கொண்டு .வேறுப்பட்டானா 

னால் உலகசத்தினின்று வேறுபட்டவன் ஆவான். மரதீ 

இன் இளை வேறொருவனால் வெட்டப்படும். ஆனால், உலகத் 

இனின்று வேறுபடும் மனிதன் தன்னைத்தானே அதி 

யாமையால் வெட்டிக்கொள் றான். 

இ வேறுபடுவதற்கும் மனிதன் வேறுபடுவதற்கும் 

ஒரு வித்தியரசம் உண்டு, வேறுபட்ட இளை மறுபடியும் 

சே முடியாது. மனிசன் வேறுபட்டால் மற்படியும் 

சேர முடியும், இது மனிதனுக்குத் தெய்வம் கொடுத் 

இருக்கும் சக்த. ஆனால், அடிக்கடி பிரிந்து வேறுபட்டோ 

மரனால் ம.றுபடியும் கூடுவது கடினமாகும், தோட்டக் 

சாரனைக் கேட்டால் சொல்லுவார்கள். செடியில் பிறக்த 

316



அதம சிந்தா 

- இசையின் சூணம் வேறு, மரத்தோடு ஒட்டிவளர்க் த இளை 

யின் குணம். வேறு, OWES Er HOLL மனோபரவவள் 

கஞம் என்னுடைய மனோேபசவங்களும் வேறுபட்டிருக் 

தாலும் அவர்களுடன் சேர்ச்து வாழ்வது என்னுடைய 

டம. ் 

160, இடையூறு செய்பவர்களின் செயலைக் கண்டு 

உன் விவேகத்தைக் கெடுத்துக்கொள்ளாமல் ஒழுங்காப் 

உன் கருமத்தைச் செய்வாயாக, இடையூறு செய்பவச் 
களிடம் அன்பு குன்றாமல் இருப்பாயாக, உன் அறிவை 
யும் கருமத்தையும் கெறிதவருமல் காப்பாய்) அதனுடன் 

உனக்கு இடையூறு அல்லது அன்பம் இழைப்பவர்களிடம் 
மன௰்கோணாமல் காத்துக்கொள்வாயாக, எடுத்த காரி 

யத்தை இடையூறுகளுக்கு அஞ்சி விட்டுவிடுவது ஆண்மை 

யல்ல, இடையூறு செய்பவணனிடம் சினம் கொள்வதும் 

ஆண்மையற்ற  செயலாஞும், யுத்தத்திலிருந்து பயர்து 
ஓடுவதும் துரோகம்) உலகத்தார் அனைவரும் உனக்குச் 

& ppb srGor ? 
161. உன்னை ஒருவன் இழக்தா னென்று வைத்துக் 

கொள்வோம். அது அவனை யேய பாதிக்கும், அதன் 
பொருட்டு உன் செயலும் பேச்சம் இகழ்ச்சிக்கு இட 

மாகக் கூடாது, ஒருவன் உன்மேல் பகை கொண்டச 

னென்று வைத்துக்கொள்வோம். அதுவும் அதனையே 
பாஇிக்கும், உன் உள்ளத்தில் ௮வனிட.ம் அன்பு வைத்து 
அவனுக்கு உண்மையை எடுத்துக்கரட்ட வேண்டும், அதி 
அம் அவன் சுற்றத்தை அதிகமாக வற்புறுத்தி அவன் மீது 

பழிசுமத்த வேண்டாம். உன்னுடைய பெரறுமையை 
யும் பெரிதாகச் காட்டிக்கொள்ள வேண்டாம். மனதரர 

அவனுக்கு உதவி செய்து அவன் எண்ணத்தை மாற்றி 
அவனுக்கு ஈன்மை செய்ய முயற்சிப்பாய், உன் உள் 
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ளத்தில் கோபம் சூற்றம் இரண்டு மில்லாமல் பரிசுத்தமா 

பிருப்பதைக் கடவுள் காணுமாறு வைத்துக்கொள்ள 

வேண்டும். உன் தருமத்திற்குத் தகுச்தடி. நீ ஈடச் துகொண் 

டால் உனக்கு யாதொரு குறையும் உண்டாக இடமில்லை. 
162. ஈம்முடைய சுகம் உள்ளத்திலேயே இருக்கிறது. 

ஆன்மாவைப் பரதிக்கா,த விஷயங்களை சாம் பொருட்படுத் 

தாமல் இருக்க வேண்டும். எதையும் சஈன்ருய் விவகரித்து 

உலகம் முழுவதையும் கருத்தில் வைத்துப் பகசூத்தறிய 

வேண்டும், புறப்பொருள் எதுவும் மனத்தைக் தானாகவே 

பாதிக்க முடியாது. உன் மனத்தில் உண்டாகும் எண் 

ணக்சளுக்கு நீயே அஇகொரி. புறப்பொருளால் உண்டா 
கும் எண்ணங்களை மாற்றி, வேறு எண்ணங்களைக் கொள்ள 

உனக்குச் சக்தி யுண்டு, இவ்வாறு புறப்பொருள்களால் 

பீடிக்கப்படாமல் மனதைக் கரக்க வேண்டிய காலவரை 

யம் கொஞ்சமே. சீக்கிரத்தில் உயிர் நீங்கி விடுதலை படை 

வோம். அதுவரையில் மனதைத் தடஸ்தமாக இருக்கச் 

செய்வதில் ௮திக வருத்தமில்லை. இயல்பாக கடந்த விஷ 

யங்களைப்பற்றி என் மனம் வருந்த வேண்டும்? இயல் 

புக்கு மாறாக கடச்தவைகளானால் உன்னுடைய பிறப்பின் 

தருமத்தை கினைவில் வைத்துக்கொண்டு அதன்படி. GL. 

அவனவன் கடத்துவதே நெறியாகும். 
163 மனத்தில் கோபம் உதிக்சூம்பொழுது இக்த 

விஷயங்களை நினைவூட்டிக்கொள்ள வேண்டும். முதலா 

வது: மனிதர்களுக்கும் உனக்கும் என்ன சம்பந்தம்? 

அவர்கள் யார்? ஒருவருக்கொருவர் உதவியாயிருக்து 

வரழ்வதற் கல்லவோ பிறக்தோம் ? பசுக்கூட்டதச்தை முன் 

சென்று கடத்தும் ரிஷபம் பேரல் அல்லவோ நீ அமைக் 

இருக்ஒருயப், வழிகாட்டி. கடத்துவதற்குப் பதில் சனம் 
கொள்ளலாமா? உலகம் வெறும் அணுத்திளா? தற் 

518



ஆத்ம சிந்தனை 

செயலா? அல்லது அனைத்தையும் ஈடதீதும் பரம்பொருள் 
ஒன்றுண்டா? அனைத்தும் ஒன்றுபட் டல்லவேர வாழ 
வேண்டும் 2? Sips மேலுக்கும், மேலது கீமுக்கும் 
குணைசெய்து வரழவேவ படைச்சப்பட் டிருக்கன் 
றன, 

இரண்டாவது : -யார்மேல் £ இனம் கொள்கிருப் ? 
அவர்கள் ௬பரவத்தை நீ அறியரயர 7 அவர்கள் சாப்பிடு 
வது என்ன? உறங்குவது எப்படி? அவர்கள் மனோ 
பாவங்கள் எல்லாம் என்ன? அவர்களுக்குள்ள அகங்கார 
மும் அறியாமையும் உனக்குத் தெரியுமே. 

மூன்றாவது : இவர்கள் செய்தது சரியா? தவரு 2 
சரியாபிருச்சால் இனம் கூடாது, தவரறுயிருக் சாலும் 
அதியாமையா லல்லவோ செய்தார்கள், அறிக்து செப் 
இருக்தாலும் மனம் ஐவ்வாமல்தான் செய்திருக்இருர்கள். 
சபரவத்தில் எவனும் ௬தச்திரமரய்த் தவறுசெய்ய மாட் 
டான். ஆகையால், அவர்களைப் பழிப்பது SAG HD. 
எத்தச் காரணங்களால் அவர்கள் Oe JD gai oor &C err, 
அ௮க்காரணக்களைத்தான் பழிக்க வேண்டும். 

கரன்காவது: நீயே எத்தனை விஷயங்களில் தவறி 
பிருக்கிறாப் 2? அவர்களைப்போல் நீ பிழை செய்யாமல் 
தப்பி பிருந்தபோதிலும் அது என்ன பெரியதாகுூமச2 
பிழை செய்யும் எண்ணம் உனக்கும் இல்லையா? பயச்தேர, 
அல்லது உலகத்தோர் பழிக்கு அஞ்௫ியோ, அல்லது வேறு 
இதைப் போன்ற சிறு காரணத்தாலேயோதான் £ பிழை 
பிலிருக்து தப்பி நிற்கிருப், 

ஐர்காவது : அவன் பிழை செய்தர னென்று உனக்கு 
எப்படித் தெரியும் 2? ஒரு செயலுக்குப் பல காரணவக்கள் 
உண்டு. மற்ழமொருவன் செய்தது தவறு என்று கிச்சபிக்க 
எவ்வளவோ விஷயவ்களை ஆசாய வேண்டும், 
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ஆருவது: அதிகக் கோபம் உண்டாசகும்போதும் 

பொறுமை இழக்கும்போதும் ஒன்றை கினைஜூட்டிக் 

கொள். மணிதனுடைய ஆயுள் மிகச் றியது. சில 

நாட்கள் கழிக்தபின் அனைவரும் இறக்சவர்க ளாவோம். 
ஏழாவது? உன்னை எது துன்புறுத்துகிறது 2? அவா 

கள் செய்த செயல் அல்ல. அவைகளைப்பற்றி 8 கொண்ட” 

எண்ணங்களே உன்னை வருத்துகின் றன. புறப்பொருள் 

உன் ஆத்மாவைக் திண்ட ரது அவர்கள் செய்த செயல் 

அவர்களைச்தான் பாதிக்கும். உண் எண்ணங்கள் உன் 

னைப் பாக்கும் ; உன்னை ஒரு செயல் துன்பறுத்துகிற 

தென்று எண்ணான காலத்தில், ௮ச்த எண்ணத்தை மாற் 

றிச்கொள்ள முயற்சி செய். கோபம் கானாகவே போப் 

விடும். மற்றொருவன் செய்த பிழை உன் ஆத்மாவைத் 

இண்டாது, அது உனக்கு ஒரு தஇமையையும் விளைவிக் 

காத. மற்றவர்கள் செய்த இங்குகளால் நீ ஒரு திருட 

னாகவரவது, துஷ்டனாசவாவது போட்விடுவாவயர 2 

எட்டாவது: எதை நீ தீங்காக நினைத்து வருந்து 

இருயேோ, அதைக் சுண்டு சினங்கொள்வதும் வருச்து 

வதும் அதைவிடப் பன்மடங்கு இங்கு உனக்கு, 

ஒன்பதாவது: அன்பே வெற்றி யடையும். அதை 

எதுவும் வெல்ல முடியாது. ஆனால், உண்மையான அன் 

புக்குத்தான் அத்த வல்லமை, வெறும் கசைப்புக்கும், 

கடி.ப்புக்கும் அ௮ர்தச் FE9 இடையாது, உன் உள்ளத்தி 

அள்ள அன்பு குறையசமல் சமயம் வரய்த்தபோது இன் 

சொல்லால் புத்தி கூறி வர்தால் எவ்வளவு வெறுப்புக் 

கொண்டவனும் உன்னை என்ன செய்யக் கூடும் 7 அவன் 

திங்கிழைத்த போதெல்லாம் ': தம்பீ, வேண்டாம். நாம் 

கூடப் பிறகச்தது எதற்கு? நீ செய்வது என்னைப் பாதிக் 

கரது, ௮.து உனக்கே இங்காகும் '” என்று அவனுக்குச் 
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சொல்லுவாய். இதை அவனுக்கு உண்மை அன்புடன் 
மன ல் எவ்விதக் கசப்புமின்றிப் பரிகாசமும் பழிச்சொல் 
லும் இல்லாமல் அவனுக்குச் சொல்லி வழிகாட்ட வேண் 
டும். பிரசங்கம் செய்வது போலாவது பக்கத்தில் கின்று 

கேட்பவர்கள் உன்னைப் புகழ்வதற்காகவாவது உபதேசம் 

செய்ய வேண்டாம். தணியேகின்று ஆன்மாவுடன் 
ஆன்மா சம்பரஷிப்பதுபோல் பேசுவாய். 

இக்க ஒன்பது விஷயங்களையும் தெய்வம் தநத வரங்க 

னாக மதித்து கினைவில் வைப்பாயாக. உயிருள்ளபோது 
மனித தர்மத்திற்கு இயை௪ வாழ முயல்வரய். மணிதர் 

கள்மீது சனம் கொள்ளக் கூடாத. அது போலவே அவர் 

களைப் பெரய்யாசவும் புகழ வேண்டாம். இரண்டும் இவ் 
இழைக்கும் 7 இசண்டும் ௮பகரரமாகும். 

சனம் கொள்வது ஆண்மை யாகாது. பொறுமையும் 

இன்சொல்லுக்தான் ஆண்மை, அதுவே வீரம். சனம் 
கொள்பவன் ஆற்றலும் தைரியமும் இல்லாதவன். எத்த 
அளவுக்கு மனம் கலங்காமல் இருக்கிருயோ, ௮க்கத அள 

வுக்கு சக்தி யுண்டாகும். ஆண்மையற்றவனே துயரப் 
படுவான். ௮வனே சினங்கொள்வான். துயரமும் இன 

மும் கொள்பவன் கஷ்டத்தைக் தாங்கிகிற்க மாட்டசன். 

பத்தாவதாக, இதையும் மனதில் வைத்துக்கொள்வாய். 

மதியற்றவர்கள் பிழை செய்வது இயல்பு. அவர்கள் பிழை 

செய்யாமல் இருப்பார்க ளென்று எதிர்பார்ப்பது உன்மத்த 
மாகும். மற்றவர்களிடம் ௮வர்கள் மதிமீனமாக நடத்து: 

கொள்ளும்போது அதைப்பற்றி நீ வருத்த மடைவதில்லை. 
உன்னிடம் மாத்திரம் அவர்கள் வேறு விதமாக நடப்ப 

தாக எதிர்பார்ப்பது பெருகப் கூற்ற மல்லவர2 

164. உன் உடலில் கலந்து நிற்கும் பூதப்பொருள் 

களில், நெருப்பும் வாயுவும் மேலே சென்று மறைந்து 
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ேபேோகசூம் இயல்புடையனவாயினும் உன் உடலை 
விட்டுப்பிரியாமல் இட்ட இடத்தில் அவை கிற்ன் 
றன. அவ்வாறே நீரும் மண்ணும் €ழே சென்று நீருட 

னும் கிலத்துடனும் கலக்துபேகாமல் உன் உடலில் 

அவைகளின் இயல்புக்கு மாழுய் கிற்கின்றன. இவ்வாறு 
பூதப்பொருள்க ளெல்லாம் எச்தக் கருமத்திற்கு எந்த 
இடத்தில் வைக்கப்பட் டிருக்கின்றனவோ, அவ்விடத்தில் 
கின்று ௮க் கருமத்தை நடத்துகின்றன. உடலினின்று 

"உயிர் நீங்கிக் கலைந்துபேோகும் நரள்வசையில் -தவ்கள் 

இயல்பைத் தடுத் துக்கொண்டு பரம்பொருளின் ஆட்சிக்கு 

அடக் கிற்கின்றன. இப்படியிருக்க உன் புத்தி மாத் இரம் 
ஏன் சொல்லுக்கு இணங்காமல் வருந்துகிறது 7 தனக்கு 

இட்ட இடத்திலேயே இருக்க மாட்டேன் என்கிறது. 
, பூதப்பொருள்களைப் புறப்பொருள் தாக்கும். மனத் 
துக்கோ புறப்பொருள் தாக்காமல் தன். தருமத்திற்கு 

இசைக்கு கடக்கும் ௬.தக்இரம் கொடுக்கப்பட் டி. ருக்கிறது, 
ஆயினும், தருமத்தில் கிற்காமல் மாருகச் செல்கிறது. 
இதுதான் வியப்பு. ௮நீதியைச் செய்வதும் அடக்க 
மின்மையும் கோபமும் அமைதியின்மையும் பயமும் தெய் 
வத்தின் அதிகார த்தைமீறி நடப்பதே யாகும். Cores” 

ஒரு சம்பவத்தைக் கண்டு துக்கப்படும் மனம் தனக்கு 

வேலையைச் செய்யாமல், தெய்வத்தின் அதிகாரத்தை 

மறுப்பதாகும். பொறுமையும் பக்தியும் சத்திய 

மும் ஆன்மாவுக்கு இன்றியமையாத கடமை 

யாகும். 
165. உனக்கு எழுதப் படிக்கத் தெரிக்தால்தான் 

பிறருக்கு எழுதப் படிக்கக் கற்றுக்கொடுக்கலாம். பல 

தரட்கள் சிக்ஷைக்கு உட்பட்டபின் அல்லவே பிறருக்குச் 
சொல்லித் தரமுடியும், கல்வாழ்வு போதிப்பதும் இவ் 
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விதமே. எழுத்தறிவு புகட்டுவஷ்தவிடி ௪ கல்வாழ்வு புகட்டு 
வது எளிதல்ல. 

186. நீ எதற்காக வருத்தப்படுஇருப் 7 உனக்கு 
வேண்டியதை யெல்லாம் எளிதில் அடையலாம். கழிக் 
ததை மறச்து விடு, வருவன பெல்லாம் தெய்வத்தின் 
ஆதீன மென்று அதைப்பற்றிய கவலையை ஓழி. நீ 
கவனிக்க வேண்டிய காலம் நிகழ் கரலமே, ௮ இல் 
பக்தியும் நீதியும் கொண்ட வாழ்வை ஈடத்த முயல்வாயாக, 
பக்தி என்றால் உனக்கு கேர்த்ததை யெல்லாம் மகழ்ச்௪ 
யுடன் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும், தெய்வம் அமைத்த 
அமைப்பைச் சந்தோஷத்துடன் ஓப்புக்கொள்வதுதான் 
உண்மையான பக்தி, நீதி என்றால் உண்மையை மறைக்க 
மல் பேச வேண்டும். தருமம் தீவருமல் கடக்க வேண்டும். 
பிறன். ஒருவன் செய்த தவறு, அல்லது சொன்ன செரல், 
அல்லது நினைத்த எண்ணக்தைக் கருதி உன் செயல் வேறு 
படக் கூடாது, உடலுக்கு என்ன கேர்க்தாலும் உன் 
செயலும் எண்ணமும் பேச்சும் SOLS GAGE gb 
உண்மையிலிருக்கதும் தவருமல் நிற்க வேண்டும். .மரணம் 
கெருங்கி யிருக்கிறது என்பதை அறிக்து ஆன்மாவின் BOS 
தையே பெரிதாதச் கருதி,மற்றவைகளையெல்லாம் பொருட் 
படுதீதாம விருக்க வேண்டும். தருமத்திற்கு மாறாக ஈடப் 
பதே கேடு என்னும் ஒரு பயத்தை மட்டில் வைத்துக் 

கொண்டு மரணத்தைச் கண்டு பயப்படாமல் வாழ்வாய், 
அப்போது உன் ஜன்மம் பயண் பெற்றதாகும். எந்தச் 
சம்பவத்தைக் கண்டும் திகைக்க மாட்டாய். புறப்பொரு 
ளின்மேல் உன் மனத்தை கிறுத்தமாட்டாய். எர்த உல 
கத்தில் நீ ஒரு பகுதியாய்ப் பிறர்தாயோ ௮க்த உலகத்இ 
னின்று வேறுபட்டுக் தேசப்பிரஷ்டனைப்போல் அலைய 
மாட்டாய், 
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867. மறைக்து இடக்கும் கம்முடைய எண்ணவ் 
களைத் தெய்வம் கேரில் காண்குறது. தன்னிலிருந்து உண் 

டசன ஆன்மாக்களுடன் தெய்வத்தின் உள்ளம் எப் 
போதும் கலந்து கிற்கும். நீயும் கவலையற்று அறிவுடன் 
வாழவிரும்பினுல் ஆன்மாவை மறைக்கும் உடலை மறக்து, 
உள்ளே நிற்கும் மெய்ப்பொருளைப் பார்க்கப் பழூக் 

கொள்ள வேண்டும். உடலை மறக்து ஆன்மரவை சேரக்கும் 
ஒருவனுக்குச் துணியும், மணியும், வீடும், மாளிகையும், 
பூகமும், செல்வமும் ௮தஇகரரமும் மற்ற காடக வேஷய் 

களும் தூரமசகவே மறைக்துபோகும். 
768. பயனற்ற செயல் செய்ய வேண்டாம். செய்வ 

தெல்லாம் கற்பயனைக் கருதிச் செய். கற்பயன் என்பது 
ஜனங்களுக்கு உபகசரமாகும் தன்மை, 

169. விரைவிலேயே நீ. உடலைவிட்டுப் பிரிந்துவிட 

வாய், இப்போது “உன்முன் நிற்கும் பெசருள்களில் எது 

வும் சசசுவதமல்ல. எல்லாம் அழிந்துபோகும். பிரகிருதி 
யில் ஒவ்வொரு பொருளும் ௮வ்வப்போது அழிச்துபோய், 

வேறு பொருள் உண்டாவதற்காகவே படைக்கப்பட் 

டிருக்கிறது, 
“420. உன்னைப் பொருத்த மட்டில் உலகமெல்லாம் 

உன் எண்ணத்தைத் தவிர வேறில்லை. உன் எண்ணம் உன் 

௬தத் தரத்தில் முற்றிலும் இருக்கிறது. இச்த உண்மையை 

YOR, உன் உள்ளத்தை அடக்கி ஆண்டு, சாரக்தியை 

அடைவாயாக. 
121. துக்கம் வந்தபோது இவைகளை கினைவிற்குத் 

தந்துகொள்: எல்லரம் உலகம் சடைபெறுவதற்கரகவே 

கடக்கின்றன. ஒருவன் செய்த பிழை அவனையே பரதிக் 
கும். உன்னைப் பாதிக்காது. புதிதாக ஒன்றும் இல்லை. 
இப்பொழுது உனக்கு கேரிட்டதைப்போல் முன்பும் 
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தேரிட்டதே, இக்த கணத்தில் வேது என்துக்கும் Caf. 

டிருக்கிறது. மானுடர் எல்லோரும் ஒரு Goud. அவர்க 
ஞூடைய உறவு மிக நெருங்கிய உறவாகும். அது உடல் 

சம்பச்தமல்ல. உயிருக்கு உயிருடனுள்ள பரந்தவ்யம், 

உடலில் கிற்கூம் உள்ளமரனது தெய்வத்தினின் று உற் 

பத்தியான பொருள். அது தேவரம்சம். உன்னுடையது 
என்பது ஒன்று மில்லை. உடலும் மகனும், மகளும் உயி 

ரும் கடவுளினின்று வக்த பொருள்கள். அவர்கள் எல் 
லாரும் அவருடைய பொருள்களே யாவர். ௪கல ௬.கமும் 

துக்கமும் விருப்பமும் உள்ளத்தில் உதிக்கும் எண்ணம்- 
தவிர வேறு இல்லை. 

122. கழிந்ததும் வருவதும் மனிசனுடை.ய காலமல்ல. 

த.ற்காலமே மனிதனுக்கு உரித்தரன காலம், அதை அவன் 

வீணாக்குகிருன். தன் வசமில்லாத முதலிரண்டைப்பற்றி 

வருந்தியும் கவலைப்பட்டும் தன் வசமுள்ள காலத்தை 
வீணாக்குகிறுன். என்ன பேதைமை / . 

19. எதைப்பற்றியாவது மிக்க கவலை கொண்டவச் 
களையும், கஷ்டப்பட்டவர்களையும், பெரிய புகழ் பெற்றவச் 
களையும், கினைத்துப் பார். அவர்சள் எல்லோரும் இப் 
பொழுது எங்கே? அவர்களுடைய பெருமையும் பகைமை 

யும் இப்பொழுது எங்கே? புகையும் சாம்பலுமரய்ப் 

போன ஒரு கதைதரன். ௮க் கதையைக்கூடச் லர்தான் 
சொல்லுகிருர்கள். அதுவம் விரைவில் மறக்கப் 
படும். 

7224. பல விஷயங்களைப்பற்றிக் கவலைப்படுவதில் 

என்ன பயன்? கடவுளுக்கு அடியானாட நீதியும் ௮டக்க 
மும்கெரண்டு வரழ்வகல்லவோ பெருமை? இவ்வாறு 

பக்திகொண்ட. வாழ்வை அடக்கத்துடன் வாழ வேண்டும். 

அடக்கம் உள்ளத்தில் இருக்கவேண்டும். புறத்தில் ௮டக் 
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கங்காட்டி, உள்ளத்தில் அகம்பாவம் கொண்டிருப்பது 

அகம்பரவத்திறும் பெரிய அகம்பாவம். 

125. தெய்வம் தெய்வம் என்று சொல்லுஇிறாயே ) 

தெய்வத்தை எங்கே நீ சண்டாம் என்று கேட்பார்கள். 

தெய்வத்தை தெபய்.ம்த்தின் செயல்களால் கண்ணாலேயே 

கரணலாம்.  சம்முடைய உயிரைத்தான் காம் கண்ணால் 

பரர்க்கிறோமா? ஆனால், சாம் அதை உண்டென்று 

எண்ணி, அதையே பெரிதாக மதித்து ஒவ்வொரு. செயலி 

லும் அசற்குச் சேவை செய்யவில்லையா? அப்படியே 

தெய்வத்தையம் ௮,.ன் செயல்களினால் எனது அனுப் 

வத்தில் சதா பார்த்து வணங்குகிறேன். 

176. வாழ்வைக் காப்பது விவேகம். எப்பொருளி 

லும் காரியம் எது? காரணம் எது? என்று! பார்தது 

நியாயமாக நடந்து சத்தியம் பே வச்தால் கோர்வை 

பிறழாமல்.வாழ்வு ஈடக்கும். 

177, ஒரு சூரியனுடைய ஓளி எங்கும் பரவிகநிற் 

இறது, ௬ வரும் மலையும் பல பொருள்களும் சூறுக்கே 

நின்றாலும் வெளிச்சம் ஒன்றே, அவ்வாறே பலவேறு 

பொருள்களின் உருவங்கள் தனித்தனியே சின்றுலும் எல் 

லரம் ஒரு பிரகருஇப் பொருள். பலபல உயிர்களாகப் 

பிராணிகள் பிரிந்து பிரிந்து சின்றாலும் அனைத்தும் ஓர் 

உயிரே. பல ஆன்மாக்களாகக் காணினும் சர்வவியாபக 

மான பரமாத்மாவே பல்வேருகக் கரண்டுறது. எல்லாவற் 

அள்ளும் ஒரே பரம்பொருள்தான் ஊடுருவி விளங்கு 

இறது. 
178. காலம் எல்லையற்றது, அதில் உனக்கு மிகச் 

சிறிய பாகம் கடைத்திருக்கறது. பெரிய பிரபஞ்சத்தில் 

உன் உடல் எத்துணைச் சிறிய பாகம்? பரமாத்மாவின் 

அளவு என்ன? அதில் நீ எத்துணை அற்ப பாகம்? நீ கடக் 
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கும் கிலமுங்கூட மகர பெரிய உலகத்தில் எவ்வளவு இழிய 
பாகம்? பராசக்தியின் எண்ணத்தை* “கி வேற் அ வதே 

வரழ்வு, மற்றவை மெல்லாம் அற்பம், 

829. உள்ளத்தைப் பரிசுத்தமாக்கிப் பயன்படுத்து 

வதே பெருமை. அதில்தான் Fao ஈற்பயனும் உண்டு. 
மற்றவை அனைத்தும் கிலையற்றவை. வெறும் புகையாப்ப் 
போகும், 

150. 6 இவ் வுலகச்தினின்௮ு ஐந்து வருஷம் முன்பு 

மேபேோனால் என்ன? பின்பு போனுல். என்ன 7 
எந்தச் எக்தி உன்னை உண்டாக்கிற்றடோ, ௮ச்தச் ௪க்தி 

- உன்னைப் போ என்கிறது... இதில் என்ன ௫ குற்றம்? ௧ நரடகத் 
தலைவன் ஈடிகளைப் போ என் பதில் என்ன பிழை? 
24 ஐயோ / நாடகம் முழுதும் ஆடவில்லையே ்*? என்பர், 
நாடகம் முடியவில்லை யென்பது உண்மை, ஆனால் முடி. 
யாத நாடகமே சகாடகம், கரடகத் தலைவன் இட்ட 
மூடிவே முடிவு. காடகத்துக்காவது நரடகத்தின் முடிவுக் 
கரவது நீ தலைவன் அல்லன், ஆகையால், கலங்கஈமல் உடலை 
விட்டு $ீவ்கூவாயாக, சரந்தி அடைவாய், தெய்வமே 
சரண, ் 
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