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தத்ஸத் 
பாப்பிரஹ்மணே நம: 

மெய்ஞ்ஞான போதம், 
<r 

197 1-ம் வருடத்து 
லோகோபகாரிப் பிரசுரம்.- 

4. நடராஜ சேவை ௩லமேலாக் தருமேனல். 

(2: 1--11.) 

எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஈம்மனோர் ஈன்னெறிகண்டுய்யு 
மாறு கொண்ட இருக்கோலங்களுள் நடராஜ மூர்த்தமு மொன் 

மும். இம்மூர்த்தி பதஞ்சலி வியாக்ரெமபாதர் முதலிய மகாத்மாக் 

கள் பாமாநந்த மயமாய் விளங்கும்படி. பூலோசகைலாயமென்னுஞ் 

சிதம்பரத்தின்சண் அஆநந்தகடனஞ் செய்தருளுன்ற தாதலின், 

அம்மூர்த் தியின து பா.கசேவையே காம் பசமாகந்த மடைதற்குத் 
தக்க வேதவாம். 

கரணவியாபாச முடைய ஒவ்வொரு பிராணியும் அக்கறீக்கத் 

தனையும் சுகப்பேந்றினையும் விரும்புவ தியல்பாயிருத்தலின்,மெய் 

வாய் கண் மூக்குச் செலியென்னும் ஐம்புல வுணர்வோடு மனவு 

ணர்வையும் உடைய மக்கள் தூக்கரீக்கத் இனையும் சுகப்பேற்றினை 

யும் விரும்பா திராசென்பது ஈமதனுபவத் தினால் விளங்குதலின், 

அக்க நீக்கத்தினையும் சுகப்?2பற்றினையும் சுருதி நடராஜ மூர்த்தியி 

னது திருவடிகளைத் திஞ்சமாகவடை்௮, அன்புமிக்குச் சேவித் 
திலே நமது முக்கியச் கடமையாம், 

பெருந்துன்ப முற்ற ஒருவன் தன் அதன்பத்தினை யொழித் து 

இன்பத்தினையடையுமாறு, பேசாற்றலும் பெருங்கருணையு முடை 

பவனை ஆதாரமாகவடைந்து அவன அ இருவடியில் விமுக்து பிரா 
ர்க்திப்பஅ போல, பிறப்பென்னும் பெருச்துன்பமுடைய நாம் 

அத்தன் பத்தின யொழித்து முத்திபென்னு மின்பத் தீனை யடை
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யுமாறு முடி விலாற்றலும் பேருளுமுடைய ஈடசாஜ apis Goo gs 

தஞ்சமாகவடைந்து, அம்மூர் த்தியின் இன்பமணக் கமழும் (பொற் 

பாத கலலங்களில் விழுந்து பிரார்ச்இத்தலே இம்மைக்கும் மறு 

் மைக்கும் உறுதியான அணையாம், 

பாதசேவை பரமாகந்தம் பெ௫தற்குத் தக்க சாதனமாயிருப் 
பது பற்றியன்றரோ கெ ப்வப்புலமைத் திருவள் ௫வ காயனார் **கற்ற 
கனா லாய பயனென்கொல் வாலறிவூனற்றாு டொழா௮ செனின்.”? 
** மலர்மிசை யேகனான் மாணடி சேர்ந்தார், நிலமிசை நீடுவாழ் 
வார்.” **வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானடி சேர்ந்தார்க்,யொண் 
டு மீடும்பை யில”' **பிறவிப் பெருங்கட ஸீர்.துவர் நீந்தா,ரிஹறைவ 
னடி. சேரா தவர்” என்று இருவாய்மலர்ந் திருளிஞர். 

தில்லை வனமாூய சிதம்பரத்தின்கண் கண்ணுதற்பெருமான் 
நடராஜ கோலமாக விருந் தாடுவது அப்பெருமான் ௮சைந்தா 
லன்றி ௮ணுவும் அசையாது; அப்பெருமான் ஆட்ட, உயிருள்ள 
பொருள் உயிரில்லாத பொருளென்னு மி.ரண்டுமாடுசின்றன என் 
பதை விளக்குவதாம். இதுபற்றித்தான் பெரியார் gi ONS sr 
லாரொருவ சாடாதாே'” என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினர். இந்த 
ஈடசாஜகோலம் உயிர்கட்கு இயல்பாக ஒரு சு.தந்தசமுமில்லை; 
சிவத்தின் சந்கிகான விசேஷத்தால் அவை ௬,தந்தரமுடையன 
போழ் காணப்பென்றன வென்னு மிசகசியார்த்தத்தைக் குறிப் 
பித்து நிற்பதாம். 

ஆகாயலிங்க ஸ்தலமென்னும் சதம்பசத்தின்கண் . அன்பரெ 
ல்லாம் என்புருப் பரவசமாகும் வண்ணம் சந்இரசேகான் சூக் 
கும பஞ்சாக்கர மென்றும் ஒரு தலை மாணிக்க மென்றும் சொல்ல 
ப்படும் *சிவாயம” என்னுக் தஇருவஞ்செழுத்தாலே உயிர்க்கு 

"கேர்ந்துள்ள பிறவிப் பிணியென்னும் அபாயமற ஆநந்த நிருத் 
தஞ் செய்தலை யறிக்தவர்க் கன்றோ அதா தியாகத் தொடர்க் துவ 
அள்ள பிழப்பிளமை மூப்புப்பிணியோடாஞ் சாக்காடு ஒழியும், 
இதபற்றியன்றோ ஒளவைப்பிசாட்டியார் “வாய நமவென்று இர் 
தித் திருப்போர்க், கபாய மொருகாளு மில்லை?” என் தருளிச்செய் 
தனா. 

பிருதிவி, அப்பு,தேயு, வாயு, ஆகாயம் என்னும் பஞ்சலிங்க 
ஸ்தலங்களில் சிதம்பரம் ஆகாய !லிங்கஸ்தலமா பிருத்தலால், 
அதன் கண் எழுந்தருளி யாகந்தச் தாண்டவஞ் செய்யும் எம்பெ
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ருமானஅ தஇிருக்கைக்குறி, ஆகாயம்போல ஒன்றோடும் பற்றாது 
என்னை யார் அடைன்ருர்களோ அவர்களை யான், என தென் 
னும் இருவகைப் பற்றினின்றும் நீக்கப் பரமசுகமாய் விளங்கும் : 

படி செய்கின்றேன் என்று அறிவிப்பதுபோலவாம். இதபற்றித் 

தான் தஇிருகாவுக்கரசுசவாமிகள் “*கைந்நின்ற வாடல்கண்டாற் 

பின்னைக் கண்கொண்டு காண்ப தெஸ்னே”' என்று இருவர்ய்மலர்ந் 
தனர். 

காஞ்சீபுரத்தில் பிரு இவிலிம்கமும், திருவானைக்காவில் அப்பு 

லிங்கமும், திருவண்ணாமலையில் தேயுலிங்கமும், காள் த்திழில் 
வாயுலிங்கமும், சிதம்பசத்தில் ஆகாயலிங்கமு மிருத்தலால், சதம் 
பச நடனமூர்த்தி உண்மையாகத் தமக்கெனக் குறிக்கப்பட்ட ஒரு 

ருவழு மில்லாதவசென்பதும், அன்பர்கள் விரும்பியவாறு வெவ் 

Cap உருவங்களைக்கொள்ளுபவரென்பதும் அறியத்தக்கனவாம். 

௮ங்கன மறிந்தவர்க்கே சித்தசாந்தி சிதழ்பாமாச் தானே இகழும் 

அ௮னுபவமுண்டாம். 

இந் ஈடசாஜப்பிசான் ஈடனஞ்செய்யும் ஸ்தலம் சிறப்பாக 

வைக்தாம். ௮வை இருவாலங்காடு, சிதம்பரம், மனசை, திருநெல் 

வேலி, இருக்குற்றுல மென்பனவாம். இவற்றுள்ள ஈடன௪சபை 

முறையே இசத்தினசபை, பொற்சபை, இரசித (வெள்ளி) சபை, 
தாமிர (செம்பு) சபை, சித்திசபை என்பனவாம். இவ்வைந்து 
சபையிலும் அன்புடன் சென்று அருள் ஈடங்கண்டு இன்புருவா 

னவசே இனிப்பிறவா நிலையை யடைவாசென்௧க, 

மனம் வாக்குக் காயமென்னும் திரிகரணமும் மாறுபாடின்றி 

யொருமைப்பாடு பெற்ற விடத்துச் இவாநந்தநிலை யுண்டாவதா 

யிருத்தலின், அதற்குரிய சாசனம் பஞ்சாக்கரவடிவமாய் மலைம 
கள்காண மகழ்வுடனாடும் ஈடசாஜ வடி.வமேயாம். வாக்கால் பஞ் 
சாக்கா ஐபழும் மீனத்தால் பஞ்சாக்கரத் தியானமும் செய்யுமிட 

தீதுக் கண்ணாற்காணும் பஞ்சாக்கரம் ௩டராஜ விக்கரகமன் றி 

வேறொன்றின்மையின், அம்மு த்தியினஅ தியானம் Silas on 

மும் ஒத்துவருதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் உரியசா தனமாம். 

அந்நடசாஜப்பெருமான் திருவடி. நகரமாகவும், திருவுந்தி 

மகரமாகவும், தருக்தோள் சிகரமாகவும், இரு மகம் வகரமாக 

வும், இருமுடி, யகரமாசவும் கொண்டி தஇமராகாசமென்னுல் சிதம் 

பரத்தின்கண் ௮ரண_ஞ் செப்தலின் உண்மை௰ப யாய்ர்தறி



+ மெய்ஞ்ஞான போதம் 

பவர்க்குப் பூதாகாசம், மனாகாசம், சிதாகாசம் என்னும் மூன்றாகா 

சத்தின் சண்ணும் பஞ்சாக்க.ரவடிவமாய் எம்பெருமான் ஈடித்அ, 
. ஜீவர்கட்கு இம்மை மறுமை விடென்னு மண்கதஷம் அருள்புரி 

இன்றா ரென்பது நன்கு விளங்கும். , 

பூதாகாய : நடன சேவையால் இம்மைப் பயலும், மனாகாச 

நடன சேவையால் மறுமைப், பயனும்,சதாகாச நடன சேவையால் 
fOr As Bur Bar panda, இம்மூன்று சேவையும் பரிபாக 

முடையவர்களால் செய்யத்தக்கனவாம். 

இ. அவதார மகிமை யறிவது ௩ன்றேனல். 

(9-1-11,) 

“ எப்போது தருமத்திற்குக் குறைவும் அதருமத்திற்கு வள 
ர்ச்சியு முண்டாகன்றனவோ அப்யோது என்னை கான்படைத்துக் 

கொள்ளுகிறேன் (அவதாசஞ் செய்கிறேன்)” என்னும், “கல்லோ 

 ரைக்காத்தம்பொருட்டும் தீ2யாரை யழித்தற்பொருட்டும் தரும 

ததைநிலைபெறச்செய்தற்பொருட்டும் ௮வ்வவ் யுகங்களில் ௮வதா 
சஞ் செய்கன்றேன்'' என்றும், **மமேன்மையுடைய எனதவதாரசத் 

தையும் செபலையும் எவன் இவ்வாறுண்மையாக அ௮.றிகின்றுனோ 

௮வன் தேக நீக்கத்தின் பின்னர் மீண்டும் பிறக்கின் றதில்லை, என் 

னையடைஅன்றுன்”' என்றும், பகவத்தேதை 4-வது அத்தியாயத்தில் 

கண்ணபிரான் அர்ச்சுனனுக்குக் திருவாய் மலர்ந்தருளியிருத்த 
லால், பிறப்பின் துக்கத்தை நீக்க முயலுகின்றவர்கள் அ௮வதாசத் 

தின் தன்மையை யதிதல் ஆவசியகமாம். 

காலமான அமூர்த்தமா (ரூபமில்லாததா)பிருக் தம் இலை பூ 

முதலிய வற்றையுண்டாக்குமாறு போன்று நிட்களமா யிருக்தும், 

சர்வகாரியங்களையு முண்டாக்கும் பரமேசுவானுக்கு ரூபம்(௮அவ.தா 
சம்), ஜீவர்களது இருவினைகளாலுண்டாகின்றதென்பது சாஸ்திர 

நிச்சயமாம்.ஜீவர்கட்குக் காமம் வெகுளிகளாம் செய்யும் நல்வினை 

இவினை காரணமாகப் பிறப் புண்டாகு மாறு போன்று பரமே 

சுவரனுக்குப் பிறப்புண்டாவ தின்ராம். தனக்குத் தந்தையும் 

தலைவனுமின்றி யேகனாப், ஜீவர்களின் இருவினைகளையலுசரித்து 
அவர்கட்குச் சுக துக்கங்களை த் தருதலால் சாகத்துவேஷ மற்றவ 

னாயுள்ள, பசமேசுவசனுக்குச் தனது கருமவசத்தால் பிறப்புண் 

யடாதலும் ௮தை ஒருவன் தருதலுமில்லையாம்,
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பிசாசானது மனிதர்முதலிய உடம்பின்கண் பிரவே௫த்து த் : 

தன பிமயத்தனத்தினால் அம்மனிகர் முதலிய வுடம்பின்கண் 
வெவ் வேறுதன்மை புடையனவாய சேட்டைகளைச்செய்வ் தபோ : 

ல,பரமேசுவரலும் காலதேகநிமித்தங்கட்கேற்றவாறு பெரும்பா 

ன்மையாக மனிதாது உடம்பின்கண் பிரவேசத்துத் தன் பிரயத் 

தன த்தினால் அவ்வுடம்பின்கண் ஈல்லோசைக் காத்தல், தீயோரை 

யழித்தல், கறிகாய் போதித்தல், அறகெறியி லொழுகும் 

வகையைத்தானே யப்பியசித்துக்காட்டல் மு. ,தலியசேட்டைகளை ச் 

செய்வன். அப்பிசாசானது தனதுகருத்து முடிந்த பின்பு ஆனி 

பிரவே?த் திருக் தவுடம்பிலிருர்.த நீங் விடுவது“2பால, பரமே 

வரனும் தன௮ சங்கற்பம் முற்றுப்பெற்றபின்பு தான் வேதத் 
திருந்த வுடம்பினின்று நீங் விடுவன் என்பர் ஒரு சாரார். 

யார் எவ்விதமாகக் கூறினும் பசமேசுவானுக்கு ஒவ்வொரு 

- சமயத்தில் ௮அவதாரஞ் செய்தலுண்டென்பஅ ஆஸ்திகரியாவரா 

௮ம் அங்கேரிக்கப்பட்ட விஷயமாகலின், ௮௮ பற்றி மிகுதியாக 

விசாரிப்பதை விட்டு, பரமேசுவானது அ௮வதாசவிசேடங்களையும் 

அவழற்முல் காம் ௮றிர்தொழுகும் மூறைமைகளையும் ஆசாய்ந்தொ 

முகுவது ஈம முக்கியச் கடமையாம். 

உலகைப்படைத்தல் பற்றிப் பிரமனென்னும் பெயரையும், 

காத்தல் பற்றி விஷ்ணுவென்னும் பெயசையும், அழித்தல் பற்றி 

உருத்தானென்னும் பெயரையும் பெற்றுள்ள பரமேசுவரன் கொ 
ண்டுள்ள லீலாவிக்கரகங்களுள் சிவன், சத்தி, கணேசன் சூரியன், 

விஷ்ணுவென்னும் ஐர்.த விக்கெகங்களே ஜீவர்கள் உபாசனைவாயி 

லாகத் தத்துவஞானமடைந்து, அதனால் முத்திபெறுதற்குத் தக்க 

சாதனமாம். இவ்வைந்து விக்செகல்களே முக்கெமான அவதாசங் 

களாம். இவ்வைந்து விக்சரகல்ககாயும் அபேதமாகக் கருதி 

யூபாஇித்தல்2வண்லிம். இவ்வைந்தனுள் யாதாவகதொன்றை புபா 

சிக்கனுங் குற்றமின்று; ஆனால் ஏனைய விக்கரகங்க ளிடத் அத் 

தோஷ இருஷ்டி கூடாது. 

கால தேச நிமித்தங்கட் கேற்பப் பல௮வதாசங்கள் கடைபெ 

ற்திருப்பினும், அவ்வவதா.ரல்களுள் இரத தேசத் இல் நிகழ்ந்த 

தசாவதாசங்களே இறெப்புடையன வென்று கருதப்படுகின்றது. 

௮வை, மச்சம், கூர்மம், வராகம், நரசிங்கம், வாமனன், பசசுராம 

ன், ஸ்ரீராமன், பலராமன், கண்ணன், கற்கி என்பனவாம். புத்தா
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வதாசம் பரமேசுவரனின் சனகன் முதலிய 15-அவ;தாரங்களுள் 

__ இன்றாம். 

் பிரு திவிமுதலிய பூதங்களினின்றும் பிராணவாயு உப்புவாயு 

முதலியவற்றின் சம்பந்தத்தால் தா.லுவர்க்கப் பிராணிகளும், ௮.த 

ன்பின்னர்க்கக்தி மூலப்பிர ஈணிகளும், இருமி டேம் வண்டுமுதலிய 

பிராணிகளும் பட்சகளும்பிறக் ௮, அவையெல்லாம் இறந் அமண்ணா 

௧, அந்தமண்ணிலிருக்த பிராணவாயுவினால் தவளைமுதலியபிரசாணி 

களுண்டாயின; அப்பால் அந்தப்பிராணவாயு மலைகள் கற்கள் 

Lungs pear Bus இவற்றின் மீது மோத ௮வை மான் கரடி யானை 

ஒட்டகமுதலியனவாகப் பிறந்தன; ௮வை யெல்லாம் பிறகு மாண் 

டொழிந்தன ; ஒருபெருமழைபினால் அவற்றின் பிசாணவா யுவின் 

அம்சங்கள் சமுத்திரத்திற் போய்ச்சேர ௮வை ௮ச் சமுத்திரத் 
'இன்கண் மீன்களாயின; அம்மீன்கள் பாசிமுதலியவற்றை யுண் 

டிறந்தொழிந்தன. இறந்தொழிக்க வவற்றினின்றும் காலும்வாலு 

முள்ள வொருவகைப் பிராணிகளுண்டாயின;௮வை குரங்குகளா 

யின; பிறகு ௮வை வாலில்லாக் குசங்குகளாயின. அக்குரங்குகள் 

சதோஷ்ணங்களின் மிகுதியைப் பொறுக்கமுடியாது குகைமுத 

லியவற்றின்௧கண் ஒதுக்கி வ௫த்துப் பகுத்தறிவு பெற்று மனிதர் 
களாயின என்று கூறுவார் மச்சம்முதலிய தசாவதசாங்களும் எம 

அதுகொள்கையைச் சாக்கு மிபல்.படையன வென்பர். இவ்வவதா 

சங்கள் அறிவின் வளர்ச்சியைக் காட்டுக் தன்மைக்காக வமைந்த 

னபோலும். சிருஷ்டிக்கிமம் ஒருவகைத்தாயிராதென்பது சொப் 

பனவுலக சிருஷ்டியினால் அறிதற்குரியதா யிருத்தலின், ௮துபற் 

திமுடிவாகக் கூறுவது ஒருவகையாலும் ௮மையா, 

“ புல்லாகிப் பூடாப்ப் புழுவாய் மரமாடப் 

பல்விருக மாகப் பறவையாய்ப் பாம்பா௫இக் 

கல்லாய் மனிதசாப் பேபாய்க் கணங்களாப் 

வல்ல௬ர ராகி முனிவசாய்த் தேவசாய்'' 

என்று மாணிக்கவாசகர் கூறுவது மிங்காராய்க் தறியத்தக்க 

தாம். 

ப ரமேசுவசன் பராபட்ச மற்றவனுதலின், அவன் அவலப் 

போது லேண்டிய அவதாசங்கொண்டு தீயோரையழித்தலும் நல் 

லோசைக்காத்தலும் கருணை யாகும், ஈசன் தியோரசையழிக் தல் 

மறக்கருணையெனவும் நல் லாரைக்காத்தல்௮£க்கருணையெனவு ம்
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சாஸ்திரங்கள் கூறும். தீயோசையழித்தல் தந்த நல்வழியொழு 
காதமைந்தசைக் தண்டிப்பது போலவாம்; நல்லோரைக் காத்தல் 

நல்வழியொழுகு மைச்தரை யன்படலு:பசரிப்பது போலவாம். 

பகவான் நரசில்காவதாரம்சொண்டபோது இரணியனை யழி 

த்தது மறக்கருணையும், பிரகலாதனைக்காத்தது "அறக்கருணையு 

மாம்; இராமாவதாரங்கொண்டபோஆ இராவணன் முதலியோரை 

யழித்தஅ மறக்கருணையும் விபீஷணன் முதலியோசைக்காக்தது 

அறக்கருணையுமாம்; கிருஷ்ணா வதாரங் கொண்டபோது கம்சன் 

முதலியோரைக் கொன்றது மறக்கருணையு,பாண்டவர்மு லியோ 

ரைக் காத்தது அறக்கருணையுமாம். கண்ணபிரான் சிசுபாலனை 

வதைத்தபோது ௮ச்சசுபாலனஅ உடம்பினின்று ஒசொளிகோன் 

றி. கண்ணனோடேகமாயிற்றென்று புசாணங்கூறுவதால் மறக்க 

ர௬ுணையின் பெருமை ஈன்குவிளங்கும். 

LP 
3. நல்வழி யோழுகினால் நற்கதி வருமேனல். 

(16-1- 11.) 
. அரசன், போதகாடிரியன், தாய், தந்ைத, சமயன் என்னும் 

இவ்வைவரும் தெய்வமாக வணங்கத்தக்க மேன்மை யுடையவசாக 

லின், அவர்களை ஒவ்வொரு நாளும் மறவாது வணங்கித் ததிப்ப 

வருக்கு எல்லாமேன்மையு முண்டாகும்:' ௮ர.சனை விஷ்ணுவாக 

வும், போதகாசிரியனைப் பிரம்மாவாகவும், தாயைப் பார்வதியாக 
வும், தந்தையைப் பாமசிவனாகவும், தமயனைச் சூரியனாகவும் 
எண்ணி நடத்தல் வேண்டும். 

“கூழமானாலும் குளித்துக்குடி, கந்தையானாலும் கசக்ூச் 
கட்டு” என்பது பழமொழியா தலின், உணவுகொள்ளு முன்னே 

சுத்தமான நீரில் முழுச் சுத்தமான ஆடைதரித்துக் கொள்ளு 
தல் ஒவ்வொருவருக்கும் முக்கியமான கடமையாம். ஓவ்வொரு 
நாளும் நீராடி. நஈல்லுடை தரித். தூ வருபவர் பெரும்பான்மையாக 
கோய்க்கு இடம் கொடுப்பவராகார். 

தம்முடைய குற்றங்களைப் பிறர் பல.ரறியச் சொல் ஒம்போது 

தமக்குப் பெருந் துன்ப முூண்டாவதை யூத் அணர்பவர் பிறரு 

டைய குற்றங்களை மறந்தும் பலரறியச் சொல்லாசென்பது நீதி 
நூற் ௮ுணிபாயிருத்தலின், பிறருடைய குத்றங்ககாப் wos Dus 

சொல்லா இருத்தலை யெவ்வகையாலும் உஅப்பியசித்து வருதல் 
வேண்டும்,
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பிறருடைய குற்றங்களைச் சொல்லும்படி. கேரிட்டால் அவர் 

க்கு இதமான சொற்களால் தனிமையான விடத்தில் மன தில் வரு 

த். தந் தான்றாதபடி யிணங்குமாறு சொல்லி ௮வசை ஈல்வழியி 

லொழுகுமா.றுசெய்யவேண்டும், அவ்வாறு சொல்லுபவசே மேன் 

மக்களாவர்.இங்கனம் சொல்லி ஈல்வழிப்படுத்துபவரைச் சற்குரு 
மூர்த்தியாகக்கொண்டு வழிபாடு செய்தல் வேண்டும். இவர்களா 

லன் ரோ ஒவ்வொரு காலத்தில் பாமாரும் சன்மார்க்கத்தில் ஈடக்க 

(pu gi@er per. 

தன்மை । யாளைச் தனிமனை யிருத்திப், பிறர்மனைக் ே கேகும் 
பேதையும் பதீரே"” என்று பெரியோர் கூறி யிருத்.தலை 14D 
கோக்குமிடத் அப் பிறா. மனை வியசை விரும்பி நடப்பவர் பெரு 
மூடராவரென்பது நன்கு விளங்குதலின், பிறர,க மனைவியரைப் 
பெற்றதாயென்று கருதி யொழுகுவோர்க்கு எப்போதும் ஒரு 
கெடுதியு மூண்டாகாது. அவர் எல்லா ஈன்மைககையும் பெறு 

திற்குரியசாவர், இஅபற்றி யன்றோ பொய்யில் புலவர் '“கலக்குரி 
யார் யாரெனினாமநீர் வைப்பிற், பிதற்குரியா டோடோயா தார்” 
என்று கூறினர், 

பெரும்பான்மையாக (மனிதக்) கொலை வ்மைதிக் துணிய 

யுண்டாடன்ற தென்பது சமாச்சார பத் திரிகைகளாலும் பிறவா 

ற்றாலும் அறியப்படுகின்ற தாகலின், பிசாபைபத்திற் கேதுவான 

வியபிசாரத்தைச்செய்து பழி பாவங்களுக் காளாகாமலிருச் தலே 

மனிதப்பிறப்பின் முக்கிெயப்பயனாம். கெளதமமுனிவ. ரது மனைவி 

யாய அகலிகையைப் புணர்ர்சகனாலன்றோ தேவராஜ இக் 

aren gon மேன்மைகளெல்லாவற்றையு மிழந் “இயிர மாத 

ர்க்குள்ள அறிகுறி” உடம்பின்௧கண் அமையப் பெற்றான்? வியபி 

சாரஞ் செய்பவர் எவ்வளவு மேன்மை யுடையவசாயினும் அவர் 

தவறாது அவமான மடைவாரென்பது இந்திரனது கதையால் 
செவ்வையா கப் புலப்படுகின்ற கல்லவா? 

ஒவ்வொருவரும் கியாயவழியாகப் பொருள் சம்பாதித்தல் 

வேண்டும்; அவ்வாறு சம்பாதித்த பொருள் குடும்பவளவிற்குப் 
போதாததாயிருப்பின், கூடுமானவளவு செலவைச் சுருக்இச்கொ 

ண்டு அப்பொருளைக்கொண்டே குடும்பத்தைப் பாதுகாத்தல் 

வேண்டும். அநியாய வழியிற்சென்று பொருள் சம்பாதித்துக் 

குடும்பத்தை விருத் இயாக்க முயல்வது கூடா தூ, அநியாய வழி 

டயில் வந்த பொருள் முடிவில் அன்பத்தையே யுண்டுபண்ணும்;
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சந்ததிக்கும் கெட்ட பெயசை நிலைநிறுத்தும். *போஅமென்ற 

மனமே பொன் செய்யு மருக்.து,” ₹*செல்வ மென்ப சிந்தையின் 

நிறைவே?” என்னும் வாக்கனைக் கருதிப்பார்த்தால் திருப்தி 
பொருள் தேவெதனாலேயே யுண்டா மென்ப பெறப்படாு, 

பொருள் வருவாய் சுருக்கமாயுள்ளவர்க்குத் தத்தங் குடும்பத் 
தைப் பாதுகாத்தலே பேரறமாகும். ச 

ஒருவர்க்குப் பொருள் வருவாய் மிகுதியாயிருக்தால், அவர் 

அப்பொருளை கான்குபாகமாக்கி யிரண்டு பாகத்தைக் குடும்பத்தி 

ற்கும், ஒரு பாகத்தை அறத்திற்கும் செலவுசெய்து :மற்றொரு 
பாகத்தைத் தமக்குப் பொருள்வருவாய் சுருங்யேபோது உதவி 

யாகும்படி. சேர்த்து வைத் அக்கொள்ளல் வேண்டும். அவ்வாறு 

செய்யாது போவாராயின், அதர்மத்தைத் தேடினவராவர், ₹*இதம் 

சரீரம் பசோபகாசார்த்தம் - இந்தச்சரீரம் பிறாக்குபகா.ரம் செய் 

தற்பொருட்டாம்'”என்னும் பெரியாரது நன்மொழியைக்கைசோ ச 

விடாது எவ்வகையாலம் மேற்கூறியபடி பசரோபகாரமேசெய்தல் 

வேண்டும், 

“பலநாள் திருடன் ஒருநாளைக் ககப்படவொன்”” 

மொழிப்படி பிறர்பொருளை யபகரித்அு வாழ்பவன் எப்பொழுதா 

வ.த அகப்பட்டுத் தண்டனை யடைவான். இம்மையில் தண்டனை 

யடைதல் ஏதோ சல காரணங்களால் தவறிப்போனாலும், மறு 

மையில் தண்டனை யடைதல் தவறா ௮. பாமேசுவரன் சர்வவியா 

பகனும் முற்ததிவனும் ஆதலால், ௮வன் இல்லாதவிடமும், அறி 

யாத விஷயமும் இல்லை. ஆகவே, சர்வ சக்தியுமுடைய பாமேசுவ 

ரன் அவனைத் தண்டியாது விடான், விடான். 

என்னும் பழ 

பிறரை வஞ்சித்துக் கொண்டபொருள், கொண்டவப்போது 

நிலையா பிருப்பதுபோலக் காணப்படினும், ௮௮ நீரோடு கூடிய 

வுப்பு காலவடைவில் உருவின்றி யொழிவதபோல வொழிந்து 

போம்;போகும்போது சும்மா போகாது; பெருங்கவலையையாவ 3 

அவமான த்தையாவத பெருக் தண்டனையையாவது தன்னளவிற் 

கேற்பத் தந்தேபோகும். இதற்குப் பரிதானம் (லஞ்சம்) வாங்கப் 

பணத்தினால் முன்னுக்கு வந்த ௮இிகாரிகள், ௮ப்பரிதானம் வரங் 

குதல் வெளிப்பட்டபோது பொருட்கேடு, மனக்கவலை, ௮வமா 

னம், தண்டனை என்பவற்றில் ஏதாவதொன்றைப் பெறுல் நிச் 

சயமாரிருக்தலை சுக்கசான்றாம். 

2
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எப்போதும் காம் பேசும் பேச்௬, கேட்பவருக்கு இனிமை 

யுடையதாகவும் பொய் கலவாததாகவும் பிறர்க்குத் இமையை 

விளைவிக்காத தாகவுமிருத்தல் வேண்டும். மெய் பேசுதல் பிநர்க் 
குத் தீமையை விசைவிப்பதாயின், ௮.தனை விட்டுவிடல் வேண்டும்; 
பேசினால் ௮து பொய் பேசுவதற்குச் சமானமாம். பொய்பேசு 

வஜ் பிறர்க்கு ஈன்மையை விஃரவிப்பதாயின் ௮து பொய்யாகா; 
மெய்பேசுவதற்கு ஓத்ததாம். 

சிலர் எவ்வசையாலும் தமக்கு ஒரு ”இமையையுஞ் செய்யாத 

வண்சக்' காரணமின்றி நிர் இத தலையே பயனாகக்சொண்டு களிப்புறு 
இன்றனர்; ௮ முடிவில் தமக்கு ௮வமானத்தையாவனு பெருக் 

அன்பத்தையாவது தருவதை யறிந்தால் ௮வர் அவ்வாறு செய் 
யார். குற்றமில்லாத மனிதர் ஒருவரு மின்மையின், பிறரைக் கார 

ணமின்றியும் நிர் தித்தல் ௮டாதகாரியமாம். 

எப்போதும் வயதாலும் அறிவாலும் நல்லொழுக்கத்தாலும் 
மேம்பட்டவர்களோடே சிநேகஞ் செய்தல் வேண்டும், அவ்வாறு 
செய்வதால், அறிவும் ஒழுக்கமும் ஈல்லோர் பலராலும் ஈன்குமஇக் 
கப்படுதலும் இம்மையித் புகழ்பொருள்: முதலியனவும் மறுமை 
யில் ஈற்கதியும் உண்டாகும். நிர் சகன், குலங்கெட்டவன், பித் 
தன், பலரோடு பகைகொண்டவன், சமயநேர்ந்தபோது அன்பப் 
படுத்துபவன், வியபிசாரஞ் செய்பவன், பொதுமகளோடுறவு 
செய்பவன், ௮ற்பகுணமுடையவன், லோபி என்னும் இவர்க 
ளோடு ஒருபோஅஞ் சிரேகஞ் செய்தல் கூடாது. செய்தால் இம் 
மையி௮ம் மறுமையிலும் கெடுஇியண்டாம். 

எ : 

4, ஒழுக்கமே யெவர்க்கு முயர்நிலே தருமேனல், 

(«1 113 ‘ 
சிறு அரும்பும் பற்குத்த வுதவும்” என்பது பழமொழியா 

தலின், மிகவற்பமான பொருளும் ஒவ்வொருசமயத்தில் பேருதவி 
செய்வதாகும். எதனையும் இது மிகவற்பமானதென்று இகழலா 
காது.மலமூத்திரங்களும் ஒவ்வொரு சமயத் இல்மருந்தாகவுபயோ 

் கப் பதெலை யுற்று நோக்கினால்,எதனையும் இகழ்தலாகாதென்பது 
நன்கு விளங்கும். கிணற்றில் தவறிவிழுந்து,சவிக்சன்றவன், குளக்
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தில் விழுந்து பிழைக்கும்வழி காண வருர்.துன்றவன் முதலி 
யோர்க்கு மிக விழிவானவர்களும் ஒவ்வொரு சமயத்தி-லுதகி 

செய் அவர்களைக் காப்பது வெளிப்படை யல்லவா? 

சிறுவர்களுட் சிலர் ஈண்டைப்பிடித்து ௮.தன்காலை யொடித் 

அ விடுதல், அம்பியைப் பிடித்து அதன் இறக்கையைச் சிதைத்அ - 

விடுதல், பொன்வண்டு முதலியவற்றைப் பிடித்து ௮அவந்றின் கழு 

தீதுக்களை நாலோடு சேர்த் அக்கட்டிப் பறக்கவிடுதல் முதலிய இய 

காரியங்களைச் செய்சன்ருர்கள். வயதவக்தவர்களும் இத்தகைய 

தியகாரியங்களை யொவ்வொரு சமயத்அச் செய்கின்றார்கள். அவர் 
தம்முடைய காலையோ கையையோ ஒருவன் , வெட்டி விட்டால், 

௮ப்போது தமக்குண்டாகும்துன்பம்போலஅவற்றிற்குமுண்டாகு 
மென்பதை யறிவாராயின், opi ge ௮த்்தயகாரியங்களைச் செய் 
யார், செய்யார். சிலர் தவளைமு.தலிய பிராணிகளின் கால் முதலிய 

அவயவங்களைக் கத்தியா லறுத்அ விட்டு, ௮வை அள்ளிப் பதைப் 

பதைத் தமது நேசர் அல்லது மனைவியர் முதலியோருடன் வே 

டிக்கையாகப் பார்க்கின்றனர். அவர்க்குக் கருணையென்பது ஒரு 

சிறிதுமில்லைபோலும்! “கோதாட்டொழி'”, *தன்னயிர்க் இன்னா 

மை தானதிவா னென்கொலோ, மன்னுயிர்க் இன்னா செயல்” 

என்பவற்றை யூசத்துணர்ச்தவர் அத்தகைய காரியங்களி லொரு 

போதும் பிரவேசியார், பி.ரவேசியார். 

நல்வினையால் இன்பமும், இவினையால் துன்பமும் உண்டா 

இன்றனவென்பது மனவுணர்(பகுத்த,தி)வுடையாரியாவசாஓ மங் 

இகரிக்கப்பட்ட விஷயமாம். வியபிசாரஞ் செய்தல், பொய் பேசு 

தல், இருடுதல் முதலிய தவினையால் எப்போதாவ தொருசமயம் 

தவறாது அன்ப முண்டாதலைச் சிறிதான்றி யறிபவர் தீவினைகளைச் 

செய்யாது தம்மனைவியரையன்றி வேறு மாதரை நோக்காமை, 

இரந்தார்க்தெல் முதலிய ஈல்வினைகளையே செய்வார். சிலர் 

இவை இவினையா்மென் றறிர்தும் ௮வற்றைச் செய்கின்றனர். ௮வர் 

தேள் கொட்டுமென் தறிர்தும் அதன் கொடுக்கில் கையை வைப் 

பவருக் செமானவர்போலும்; ௮றிர்து செய்த குற்றத்திற்குத் 

தண்டனையதிகமா மென்பதை யறியார் போலும். 

“நன்றென்ப சிலவே தீதென்ப இலெவே, யொன்றிலும் படா 

தன சிலவே * என்று பட்டினத்தடிகள் வினையின் பாகுபாடு கூறி
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யிருக்கன்றதற்குத் தாம் இலக்காக வேண்டிச் இலர் நல்வினையும் 

தீவினையும் கலக் செய்வதோடு அவ்விருவினைகளுள் ஒன்றிலும் 
சேசாத வினையும் செய்ன் றனர். அ௮வ்வினையாவஅ காரணமின்றிப் 
பல்லைக் கடித்தல், ஈகத்தைக் கடித்தல், யாதாவதொரு செத்தை 
யைக் கள்ளிக்கொண்டே யிருத்தல், உதட்டைக் கசக்கிக்கொண் 
டே யிருத்தல், குள முதலியவற்றில் மூழ்கும்போது நீரினைக் கை 
யாலடி.த்தல் முதலியனவாம். இவ்வினை தீவினை போலத் தமக்கும் 
பிறர்க்கும் துன்பர்தராதாயினும் இதனால் விளையும் உன்மை யொ 

ன்றுமின்றாம். இப்பயனற்ற வினை கல்லாரிடத்தேயன்றிக் கந்ருரி 

. டத்துங் காணப்படுின்றஅ. அவர் யாது பயன்கருதி இவ்வினையி 
னைச் செய்கன்றனரெனின், வினையின் பாகுபா டறியரமையினாழ் 
மூன் அதனைச் செய்கன்றனரென்று கூறலாம். 

மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி யென்னும் புறவிர்இிரியமும் 

இவந்றிற்குத் தலைமையாயுள்ள மனமென்னும்  அகவிந்திரியமும் 
தன்மய மானவர்க்கன்றி மத்றையோர்க்கு மூழ்றும் வசமாகாம 
லிருத்தலின், ௮வை தன்மயமாகாதவர் கல்வி, அறிவு, ஒழுக்க 

முதலியவற்றால் மிகமேன்மையுடையவசாயிருப்பினும்௮ வசை எப் 

போதாவதொருபோதது கெடுத்துவிடும். கெடுத் துவிடுவதா யிருத் 
தலின் எப்போதும் அவற்றின் வழியே செல்லா விழிப்பா யிரு 

க்கவேண்டும்; இதுபத்றித் தான் “மனம்போன போக்கெல்லாம் 

போக வேண்டாம்” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்ற து, 

இக்திரியங்களை யெவ்வாறு ௮அடக்னும் அவை யொவ்வொ 

@Curg அ௮டக்கவடங்காது அனுகூலமாய சப்தா இ விஷயங்களில் 

பரவிச் செல்வதாயிருத்தலின், அவற்றின் தன்மையை யறிந்தவர் 

தாயோடாயினும் சகோதரியோடாயிலும் பு,ச்திரியோடாயினும் 
தனியிடத்தில் வசித் தலை விரும்பார். வசித்தால் ஒருசமயம் காம 
மயக்கம் மீறுவதால் கெடுதியுண்டாயினுமுண்டாகும். இது விஷய 

த்தில் ஒவ்வொருவருல் மிகு விழிப்பாயிருத் தல் வேண்டும். சந்த 
ரன் தன தாசிரியராகிய பிருகஸ்பதியின் மனைவியாகயதாரையோடு 

கூடி நீங்காத பழியை யடைக்ததற்குக் காரணம் ௮ தாரையுடன் 
௮வன் தனியிடத் திருந்தமையல்லவா? இதுபற்றியன்றா ஆசாரக் 

கோவை:ஈன்றாள் மகள் தன் னுடன்பிறந்தா ளாயினும்,சான் ரோர் 

தமித்தா லுறையற்க, வைம்புலனும் தாங்கற் கரிதாகலின்'” என்று 

கூறிற்று, *
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“இருப்பது பொய் போவதுமெய்'' என்று பெரியார். கூறி 
யிருத்தலைக் கவனித்அப் பார்க்ன், நாமும் தவரு. து மரணமடை 

வோ மென்பஅ செவ்வையாக விளங்கும். தம்முடைய மாண்த் 

தைப்பற்றி யொவ்வொருநாளும் பினைப்பவர்க்கன் றி மற்றையோ 

ருக்கு உலகத்தினிலையாமை விளங்காது,உலகத் தினிலையா மையைச் 

சந்தேக விபரீதமின்றி யறிக சவர் யாதொரு பி.ராணிக்கும் எவ் 

வைகயாலும் தீங்கான காரியங்களைச் செய்வதற்கு உடன்படுவ் தி 
ன்றாம். “சத்திய: நன்னிலை சாவைக் இனநினை' என்னும் பழமொ 
ஹிப்படி தம்முடைய மரணத்தை விடாது நினைத்து வருபவர் தவ 

ரது நன்னிலையை யடைவர். ் 

பிறர் பொருளை வஞ்சித்துக்கொள்வ*, உலோபகுணத்தால் 
உடுக்காதும் உண்ணாதும் பிறர்க்யோதும் பொன்காத்த பூதம் 

போலப் பொருளைச் சேர்த்துவைப்பது, பொய்சாட்சகூறிப் பொ 

ருளைப்பெறுவது முதலிய தீயசெயல்கள் நிஷையாத கேரத்தில் மர 

ணம் வருமென்பதைக் கருதாதவர்களிடத்தேகிகழ்வனவாம். நினை 
யாத நேரத்திலே மாணம் வருமென்பதை யுள்ளவாறறிந் இருந் 
தால் அவர்க ளவ்வாருய செயல்களைச் செய்வசோ ? 

**மெய்யே வெல்லும் பொய்யல்ல” என்பது சாஸ்திரவசன 

மாதலின்,மனம்வாக்குக் காயமென்னுச் திரிகரணங்களாலும் பாவ 
மான காரியங்களை நினைத்தலுஞ் சொல்லலுஞ் செய்தலும் ஒரு 
போதுக் கூடா, அரிச்சச் திரன் புகமுடம்பால் விளங்குவதத்குக் 

காரணம் அவனிடத்து விளங்கிய மெய்யே யல்லவா? விசுவாமித் 
Brox முதலியவர்களால் ௮ளவிறக்த அன்பங்களுண்டாய விடத் 
அம் மெய்ம்மையையே மேற்கொண்டிருக்தது பற்நியல்லவா sa 

வரிச்சந்திரனுக்கு உலகம் புகழும் மேம்பாடுண்டாயிற்று? மெய்ச் 

- கெறியொழுகுவோசே எல்லாவற்றாலும் மேம்பட்டு விளங்குவ 
சென்பது அ௮ரிச்சர்இது சரித்திசத் தால் ஈன்குவிளம்கும். இது : 

, பற்றி யல்லவா வள்ளுவனார் ** பொய்யாமை யன்ன புகழில்லை 

யெய்யாமை, யெல்லா. வறமுக் தரும்”? என்றார். 

அஞ்ஞானம் அகங்காரம் ௮வா சை கோபமென்னு மை 
வசைக்குற்றங்களும் பிறவித் துக்கத்திற்குக்காரணமாம். இவை தத் 

துவஞானகத்தாலன்றி வேறெதனாலும் ஓஒழிவனவன்றும், தத். தூவ 

ஞானம் ௮னுபவமுடைய தேசிகசை யடுத்௯ ௮வர் உபுதே௫த்த
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வழியில் கின்றுலுண்டாம். இத்தத்துவ ஞான த்தைச் சற்குருமூர் 
ததியினிடத்துப் பெற முயலாஅ பிறவிக்கேதவான காரியங்களைச் 
செம்ய முயல்வஅ கரும்பிருக்க இரும்பு கடி.ப்பதுபோலாம். 

எழு 

த, பூரணபாவம் பேறுமுறை கிளத்தல், 

* (80 - 1-11.) 
சுகதக்கங்கள் இராப்பகல் மாறிவருவதுபோல் மாறி மாறி 

வருசன்றன. இவை இவ்வாறு வருவதற்குக் காரணம் பூர்வகன்ம 
“ விளைகளாம்£ இவ்விருவினை களும் ஈம்மாற் செய்யப்பட்டன வாத 
லின், இவற்றின் பயனான சுகதுக்கங்களை நாமே அனுபவிக்க 
வேண்டும். இவற்றுள், ஒன்றை விரும்பி மற்றொன்றை வெறுப் 

ப தகுதியாகாஅ. இவ்விரண்டையும் சமநோக்காயிருர்தனுபவி 

ப்பவனே ஞானியாவன், பகவான் தேதையில் அருச்சுனனை 

கோக்க 4 இறந்தவர்களைக் குறித்தும் உயிரோடிருக்கின்றவர்க 
சாக் குறித்தும் வித்துவான்கள் அக்கமடையார்கள்'” என் ஐருளி 

ய.து இங்கு ஈன்கு சகவனிக்கத்தக்கதாம். 

ஆத்மா என்றும் நிலைத்துள்ள தாகலின், அதற்குப் பிறப்பு 

மில்லை, இறப்புமில்லை. ஆத்மா ஒரு தேகத்தை விடுதல் மரணமெ 
ன்றும், மற்றொரு தேகத்தைக் கொள்ளுதல் பிறப்பென்றும் சாஸ் 

தரங்கள் கூறுனெறன. இவ்வுண்மை யறியா தவர்கள் ஆத்மா இற 

ந்தசென்றும் பிறந்ததென்றும் கூறுகின்றார்கள். ஆத்மா இறப்ப 

தாயின், செய்தகன்மங்கள் பயனத்றனவாம்; முன்னில்லா திருந்து 
பிறப்பதாயின், செய்யாத கன்மங்கள் பயன் தரவருவனவாம். ஆத் 

மாவிற்கு மரணம் பழையவஸ்இரத்தை விடுவது போலவாம்;பிறப் 

புப் புதியவஸ் இசத்தை,த் தரிப்பது போலவாம். 

சரீ.ரமானது வாலிபம், யெளவன முதலியவற்றால் மாறி 
மாதி வரினும் ன்திலுள்ள கான் கான் என்னும் ௮றிவு மாறுது 

ஒரு இதத்ததா யிருத்தலின், ௮.றிவுவடிவ ஆத்மா சரீசத்திலும் 
வேறென்பது வெளிப்படையாக விளங்கும், இது வினைவசத்தால் 
சுகஅக்கங்களை ௮னுபவிக்கும்படி. ஒரு சரீரத்தை விடுவதும், மற் 

றொரு சரீரத்தை யெடுப்பதமாயிருக்கன்றஅ; அதனால், பெருர் 
அன்பங்களை want Ber p33. எவன் பிறப்பிறப்பிற்குக் காரணமான
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அஞ்ஞான த்தைச் சற்குரு மூர்த்திவாயிலாகச் கெடுத்துச் சுபாவ 
நிலையைப் பெறுன்றானோ அவனே ஜீவன்முத்த னெனப்படு 
வான். 

அஞ்ஞான மானது கா.ரணுஞ்ஞானம் காரியாஞ்ஞானமென 
விருவகைத்தாம். செம்பிற்களிம்பு, அல்ல ஆகாயத்தில் வளைவு 
போல ஆத்மாவின்சண் ஸணிருக்கும் அஞ்ஞானம் காரணாஞ்ஞான 
மெனப்படும். ஆகாயமுதலிய சர்வபூதங்களின் உற்பத் இக்குக்கா..ர 
ணமாயிருத்தலால், இது காரணாஞ்ஞான மெனப் பெயர்பெத்றது. 
அதனாலுண்டான காரியாஞ்ஞானம் நால் வகைத்தாழ். "அவை பிசு 
த்.தல், இருத்தல், வளர்தல், இரிதல், குறுகல், இறத்தலென்னும் 
சட்பாவவிகாரமுடைய தேகத்தில் நானென்லும் புத்இயும், பார்க் 
கும்போசே யழியுமியல்புள்ள பொருள்களில் நித்தியபுத்தியும், 
எப்போதும் துன்பக்தையே தருமியல்புள்ள வீடு மனை காணி 
ஆபசணம் வஸ்.திரமுதலியவற்றில் சுகபுத்தியும், ௮சுயான மாம் 
சம் மச்சம் மது முதலியவற்றில் சுசபு.த்தியுமாம். இவ்வஞ்ஞா 
னப்பகுதிகளை விசாரித்து நிட்டைகூடி. யொழித்தவர்களுக்கே 
பிறவி யொழியும், 

இஃதுண்மை; இஃதுண்மையன் றென்றறிதற்கு முக்யெ 
காரணம் விசாரமேயாம். கண்ணாற் கண்டதும் பொய், காதாற் 
கேட்டதும் பொய், தரவிசாறித்ததே மெய்” என்று வழங்வெரும் 
பழமொழியும் இதற்குத்தக்க சாட்யொம். ௮ரணையின் கால் எத் 
தனை என்று ௮ளவற்றகாலம் விசாரித்தறிந்தாலும் அதனாற் பய 
னில்லாமைபோல, பிறவியையொழிக்க முயன்றவர்களுக்கு 
அளவுகடக்து பொருள்தேட விசாரித்தல் முதலியன பெரும் 
பயன் தருவனவன்றும். அவர்களுக்குரிய விசாரம், நான் யா? 
சுடவுள் யார்? உலகென்ப௮ எப்படிப்பட்ட த? இவ்வுலகின் கார 
ணம் யாது? இவ்வுவக சம்பக்தம் உற்று நோக்கு மிடத்துச். துன் 
பமே தருவதாயிருத்தலால் இஃதெப்போது நீல்கும்! எதனால் மீம் 
கும்! என்பனவேயாம். 

நிரம்பிய கல்வியும்,நல்லுணர்வும், ஈல்லொழுக்கமும், நிலைத்த 
மனமும், பூசண நிஷ்டையுமுடைய சற்குருமூர்ச்இி வாயிலாகச் 
செய்யும் விசார இனாத்றான் தத். துவஞான முண்டாகும்.தத். துவ 
ஞானத்தைச் சந்தேக விபரீ தமில்லாமற் பெற்றவர்களுக்கே ௮ஞ் 
ஞானம் நீங்கும். ° .
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சிலசமயம் தத்துவ ஞானத்தால் உலகசம்பக்தம் நீல்கெது 

போலக் காணப்படும், ௮து கொண்டே திருப்தியடைதல்கூடா தூ. 
மேலும் மேலும் விசாசஞ்செய்௮ தத்துவ ஞானத்தை ஸ்திரமாக் 
.இக்கொள்ளல் வேண்டும், பா9பெடர்ந்த குளத்.இல் சல்லையெறியும் 

போத அ௮ப்பாசி யொ அ்கயிருர்.து மறுபடியும் பாவிவிடுவது 

போல உலகசம்பந்தமும் வந்துவிடும். இவ்விஷயத்தில் மிகு 

விழிப்பாயிருப்பவர்க்கே ஈன்னிலை இத்திக்கும். ' 

- கெள?க சென்னும் விசுவாமித்திர முனிவர் ஒரு முறை கா 

மத்தால் தவத்தை யிழந்தாரென்றும் மற்றொருமுறை கோபத் 

தால் தவத்தை யிழக்தாசென்றும் இராமாயணங் கூறுதலால், 
உலகசம்பந்த த்தைவிட்டுதக் தவஞ்செய்பவருக்கும் ஒவ்வெர்ரு ௪ம 

யத்தில் காமத்தாலும் கோபத்தாலும் கேடுண்ட ஈமென்பதைத் 
தத்.துவ விசாரஞ்செய்பவர் செவ்வையாக வறிந்து கூடுமானவளவு 
காமத்தையும் கோப்த்தையும் அடக்கவேண்டும். காமத்தின் வ௪ 

மாகவும் கோபத்தின் கரயர்தவ செல்லாது அவற்றைத் தமது 

வசமாக வுடையவர்களுக்கே பரமேசுவான் தே௫ிகழூர்த்தியாகச் 
இருமேனிகொண் டெழுர்தருளிவர் தனுக்செகஞ் செய்வான், 

ஞானதேசிகசை யடுத்து, அவர்க்கு முழுமனதுடன் தொ 

ண்டுபுரிபவர், எவ்வளவு யிழிசகைமையை யுடையவசாயிருப்பி 

னும் கூடிய£க்சரெ த்தில் மேனிலையடையவேண்டுமென்னுங்கருத் 

டையவரசாவர், இதற்குச் சாட்டி சசவரணன் சரித்திரமும் பிறவு 

மாம். 

சிஷ்யர்கள் சத்குருமூர் த்தி தம்மிடத் தன்பாயிருக்கும்போது 

௮ம் மூர்த்தியை விஷ்ணுவாகவும், கோபிக்கும்போது உருத்திர 

சாகவும், உலகவியாபாசமாயிருக்கும் போது பிரஹ்மாவாகவும், 

அமைதியாயிருக்கும் போது கங்கையாகவும், சந்தேகத்தோகெடி. 
ய அஞ்ஞானத்தை யுபதேசத்தால் நீக்கும்போது சூரியனாகவும் 

- நினைக்கவேண்டும். 

காத்ரானது உஷ்ண மிகுந்தபோது மேலெழும்பிச் செல்வ 

அம் சதமிகுந்தபோது €ழிறங்கச் செல்வஅமாயிருத்தல் போல, 

மனமானது விரும்பிய பொருள் கடைக்காதபோது கலக்கத்தை 
யடைவதும்,௮து கடைத்தபோது சாந்தியை யடைவதுமா யிருக் 
கின்றது. இச்சாந்தியனது க்ஷணநோக்திற்குமே லிருப்ப இல்லை.
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இசட்டை யிராட்டினத்தொட்டிபோல மனம் கலக்கத்தையும் சா 

நீதியையு மடைந்தேவருதலால், ஈமக்கு ஒருபோதும் பூணத்்திரு 
ப்தி யுண்டாகா திருக்கன்றஅ, பூரணத்திருப்தி யெப்போதுபெற 

ப்படுசன்றதோ அப்போதுதான் அுக்கத்திற்குக் காணமான சுல 
க்கமும் சுகத்திற்குக் சாரணமான சாந்தியும் ஒழியும். எப்போது 

மனது விஷயவா௫௪னை நீங்கிய Bure go gu பூரண மாகப் ' பெறு 

சன்றதோ, அப்போதுதான் பூரணத் இருப்தி தடையில்லாம 
அண்டாகும். 

புலியின்பற்கள் வளைந்திருத்தலால், ௮.து வாயைமூடும்போ த 

மேல்வாய்ப் பற்களும் €ழ்வாய்ப் பற்களும் தம்முள் பற்றுத 

அடையன வாய் விரைவிற் கழற்றக் கூடிய நிலைமையற்றனவாம்; 

அதுபோலத் தியானஞ் செய்யும்போது மனமும் கடவுளாகாசமும் 

விரைவிற் பிரிபடாதிருக்க வேண்டும். ௮வ்வாதிருந்தாற்றுன் பூச 
ணபாவம் இத்திக்கும். பூரணபாவமாவ, உலக நோக்கற்நிருப் 

ப. இப்பாவனையின்பயன் “*ஓழிந்தேன் பிறவி யுநவென்னும் பா 

சங்,கழிர்தேன் கடவுளு கானுமொன் ருனேன்”' என்று இருமந் 
திரம் கூறுவதால் நன்கு விளங்கும். 

ட 

6. பரமேசுர பத்தியின் பயனைக்கூறல், 

(6-2-11,) 
காணப்பட்ட புகையைக் கொண்டு காணப்படாத நெருப்பு 

உண்டென்றறிவது பால, காணப்பட்டவுலகைக்கொண்டு காணப் 

படாத கடவுளுமுண் டென்றறிதல் வேண்டும். கெருப்பின்றிப் 

புகையுண்டாகாமை போலக், கடவுலின்றி யுலகமு முண்டாகாது. 

கடம் தானே யுண்டாகாது அறிவுள்ள வொருவனாலுண்டாவது 

போல, உலகமும் ஆறிவுளள ஒருவனாலுண்டாயிருத்தல் வேண் 

டும்; ஒருவகையாலும் ௮து தானே யுண்டாதல் கூடாது, சூரிய 

ன்,சந்இரன்,நட்சத்திரம் முதலியபொருள்கள் ௮வயவமுடையன 

- வாயிருத்தலால் ௮வை காரியப்பொருள்களாம். காரியப் பொருள் 

களாயிருத்தலால், ௮வை ஒரு கர்த்தாவை யுடையனவா யிருத்தல் 

வேண்டும். அக்கர்த்தா ஈம்முடைய வறிவாற்றல்களால் குறிப்பிட் 

டறியக் கூடா தவரா யிருத்தலால்,௮வர் கடிவுள் என்று செஃலப் 
3
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படுகின்றார். அவர்க்குப் பெயர் இன்னதுதா னென்றும், உருவம் 
இன்னதுதா னென்றும் குறிப்பிட்டுச் சொல்வதற்குக் கூடாமை 

யா யிருத்தலால்,மத்வாதிகள் தத்தம் புத் இக்கெட்டியவாறு பெய 
ரும், உருவமும் கற்பித் துக் கூறுவாராயினர். இது மணிவாசகப் 
பிரபு ““ஒருகாம மோருருவ் மொன்று மிலார்க் காயிரர், திருகாமம் 
பாடிகாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ” என்று இருவாய்மலாச் 
தருளியிரு த தலால் நன்கு விளங்கும். 

காலகணிதக் கருவியென்னும் கடிகாசமானது தவறின் நி ஈடை 
பெறுவதுபோல, சூரியன் முதலியபொருள்கள் தவறின்றி உதயா 
தீ. தமன முடையனவாயிருக்கன்றன. இவை இவ்வாறாக நடைபெ 
அவதற்குக் காரணமான புருஷன் நம்மிலும் பே.ர.நிவுடையவனா 
யிருத்.தல்வேண்டும். இப்பேரறிவுடைய மகான் நாம் ஒருபோதும் 
செய்யக்கூடாத காரியல்களுக்குக் கர்த்தாவா யிருத்தலால் அவன் 

அளவுகடந்த வல்லமை யுடையவனா யிருத்தல் வேண்டும். பிரு 

இவி, அப்பு, தேயு, வாயு மு.தலிய வெல்லாப்பொருள்களும் காரி 

யமா யிருத்தலர்ல், அவற்றிற்குக் கர்த்தாவானவன் எல்லாவிடங் 
களிலு மிருத்தல்வேண்டும்; இவ்வாறு பேசறிவும் பேராற்றலும் 
சர்வ வியாபகமுழுாடைய வவனே ஈசுவானென்று சொல்லப்படுகி 
ன்முன். ஜடப்பொருள்க ளெல்லாம் காரியமா மென்ப அறிவு 

டையோர் கொள்கை. காரியம் - செய்யப்பட்ட; காத்தா - செய் 

பவன், 

.. இலந்திப் பூச்சியான.து தன்னிடத்துத்தோன்றும் நாலிற்குத் 

தானே முதற்காரணமும் நிமித்த காரணமுமாயிருத்தல்போல ஈசு 
வரனும் உலகத்திற்கு மு.தற்காரணமும் நிமித்தசாரணமுமாயிருக் 

இன்றான். இசனாலவன் ஜகத்யோனி என்று சொல்லபடுகின்றான். 
இலந்திப்பூச்சியானஅ தன்னிடத்திற் மோன்றிய நூலினத இரு 

ப்பிற்கும் ஒடுக்கத்திற்குர் தானே காரணமா யிருத்தல்போல, ஈசு 

வரனும் தன்னிடத்திற் மோன்றிய உலகத்தினது இருப்பிற்கும் 
ஓடுக்கத் இற்குர் தானே காரணமா யிருக்கன்றான். பொன்னிலிரு 

ந் துண்டாய ஆபாணம் ஓடுங்கும்போது பொன்னி லொடுல்குமே 

யல்லாமல் மற்றொன்றில் ஒடுங்காதென்பது நியமமா தலால், ஈசுவர 

னிடத்திருந் துண்டாய வுலகமும் அவனிடத்தி லொடுல்குமே யல் 
லாமல் மற்றொன்றி லொடுங்காஅ. மற்றொன் றென்பது ஈசுவர 

னுக்கு வேறூக விருக்ீன்றதென்பதற் கொருபிரமாணமு மில்லை,
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இஃ (உலகம் யாவையுக் தாமுள வாக்கலும், நிலைபெ 'றுத்தலு 

நீக்கலு! நீங்கலா, லல” லாவிளை யாட்டுடை யாரவர், தலைவர் ” 

என்று இராமாயணங் கூறுவதாலும் விளக்கும், 

இவ்வுலகப் படைப்புக் கற்காப்பிரவாகம் போல அ௮காதியாக 

நடைபெற்று வருகின்ற, ஒவ்வொரு காரியமும் யாதாவதொரு 

நிமித்தம் பற்றியே செய்யப் படுசின்ற, தென்பது யாவரு ம்திந்த 
விஷயமாம்.பைத்தியக்காரனும் நிமித்தமில்லாமல்ஒன்றையும் செய் 

வதில்லை. இல்லையாகவே, உலகப்படைப்பிற்கு ஒரு நிமித்தமிருத் 
தல்வேண்டும். ௮ச்கிமித் தத் இனைச் சாஸ்திரங்கள் ஜீவர்களத கன் 

மல்களென்று கூறுன்றன. யாதொரு கிமித்தமு மில்லாத ஈசன் 

உலகைப்படைத்தா னென்ப யுக்திக்குப் பொருந்தாது, நியாயா 

இபதி இராகத் துவேஷ மில்லாது வாதிப் பிரதிவா இகளை விசாரி 

த்துத் தண்டிக்கத்தக்கவளைக் தண்டித்தும், விடத்தக்கவசை விட் 

டும் வருவது போலப் பாமேசுவானும் Hartson ஆ கன்மங்கட்கேற் 

pag அவரவர்கட்குத் தனு, கரண, புவன,போகங்களை த் தரு 

கின்றான். ஜீவர்களாகிய நாம் உய்யும் பொருட்டு ஈமக்குத் தனு, 
கரண, புவன,போகங்களைத் தந்தருளிய பாமேசுவரனை நாம் உயர் 

நிலை யடைதற்பொருட்டுத் இரிகரண சுத்தியாக வணங்குவோ 

மாக, 

பரமேசுவா பக்தி யாவர்க்கும் பொதுவான சொத்தன்று; 

யாவரிடத்தும் ௮ஃதிருப்பதாகக் காணப்படினும், உண்மையாக 

கோக்குமிடத்து அருமையாகவேகாணப்படும். ப.ரமேசுவான்செய் 
தள்ள உபகாசத்தை யுள்ளவா நறிந்தவ ரிடத்திற்றான் பக்தி பூர 

ணமாக நிசம்பி யிருக்கும். உள்ளவாறு பத்திசெய்பவ ரிடத்து 

இராகத்துவேஷூமுதலிய தீக்குணங்களுள் ஒன்றுமிசாஅ. இராகத் 

அவேஷ முதலியவற்றை யுடையவர்கள் ஒருபோதும் பக்தியென் 

னும் பாக்கியத்தை வடைவதே யின்றாம். திருவாசகம் பத்தி வ 
லையிற் படுவோன் காண்க” என்று கூறுவ தன் பொருளை நல்லாசி 

ரியனிடத் அ மாறுபாடின்றி யறிந்தவர்க்கன்றோ பத்தியென்னும் 

பாக்யம் பாங்காகக் கடைக்கும்; பாமேசுவச கித்தியு முண்டாம், 

கண்ணப்ப நாயனார் ஆறுகாட் செய்த சிவபூசையால் சவபத 

வியடைந்தது பத்தியினு லல்லவா? இண்ணனாரென்னும் கண்ண 

ப்பர் தமதபரிவாசத் துடன் வேட்டைக்குக்சென்று இஞக்காளத்இ
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மலைபை யடைந்து காளத்தியப்பரைத் தமது பரிவாரகக்ளைத்துற 

ந்து 8ந்துகாள்பூசித்து, ஆறாம்காள் சாளத்தியப்பரதுகண் ஊன 

மாயித்றென்று தமது கண்ணைக்கருவியால் பிடும்9, அவரது கண் 

ணி லப்பினாரென்பது சாமானிய சரித்திரமாமோ?இச்சரித்திசம் 
பத்திசெய்பவர் பாமேசுவரனையன்றி வேறெதனையும் ஒரு பொரு 
ளாக மதித்தல் கூடாதென்பதனைச் செவ்விதாக விளக்குவதாம், 

கண்ணப்பராயனார்போலப் பத்தி செய்பவருக்கே லோகவாச 
னை, தேகவாசனை, சாஸ்இரவாசனை யென்பன வொழிரயும். வஸ்தி 
சத்திலுள்ள அழுக்கை நீக்க ௮தனை உவர்மண்ணோடு சேர்ப்பது 

போல, மனத்திலுள்ள டை. வாசனைகளை யொழிக்க, அதனைப் 
பக்தியோடு ஒருமைப்படுத்த வேண்டும். பத்தியால் பரவசமான 

மனந்தான் உண்மையை யறிதத்குத் தக்கசாதனமாகும். 

யான் நல்லகுலத்.இற் பிறந்தவன், யான் நல்லொழுக்கமுடை 
யவன், யான் திரண்ட. ஐ*ுவரியமுடையவன்,யான் சிறந்த அழகு 
டையவன், யான் கல்ல யெளவன முடையவன், யான் சகலசாஸ் 
தஇசங்களிலும் தேர்ந்த வறிவுடையவன்,யான் இர் திரியமனோ நிக் 
இரகமென்னுச் தவத்தால் மேம்பாடுடையவன், யான்பெரிய பூமிக் 

குரியவனென்னும் மதம் பத் தமான்களிடத்து ஒருபோ௮ மிருப் 

பதில்லை, இங்குக்கூறிய வெட்டு மதங்களுள் யாதாவதொன்்திருர் 
தாலும் ௮அபத்திவிருக்ஷத்தின் ௮டி.வேசையுலரச்செய்வதாகும். 
இம்மதங்கள் மிகக்கொடியன வென்பது பத்திச்சனவ ஈனி சொ 
ட்டச் சொட்டப்பாடிய இருவாத வூடிகள் *சாதிகுலம் பிறப்பெ 
ன்னஞ் சுழிப்பட்டுத் தடுமாறும், ஆதமிலி காயேனை”என்று திர 
வாய்மலர்ந் இருத்தலால் செவ்வையாக விளங்கும். நிரம்பிய பததி 
யுடையவர்க்கே பூசணபாவம் வாய்க்கும். 

பூசணபாவம் வாய்த்தவர்க்குப் பிறவி வருவ இல்லையென்பஅ 
சத்தியமாகலின், பிறவித் துக்கத்தையொழித்தற் பொருட்டு,எவ் 
வகையாலாவஅ பூசணபாவத்தைப்பெற முயலவேண்டும். பூரண 
பாவம் சற்குருவின் ௮னுக்கெகம் பூரணமாயிருந்தாற்றான் சத்தி 
க்கும். ௮து குருநாதன் கூறிய வுபதேசவழியில் மனத்தை நிலை 
பெற நிறுத்தினவர்க்கே வாய்க்கும். அவ்வாறு கிறுத்தவலியில்லா 
தவர் தவவேடங் கொள்வது உலகத்தாரை வஞ்௫க்கும் பொருட் 
டேயாம். 

ரஹி
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1. ஆசைமனத்தை யடக்குதல் நன்றேனல். 

(18-2- 11.) 

ஒவ்வோருவருக்கும் துன்பத்திற்குக் காரணமா யிருப்பது 

ஆசையாம். ஆசையினால் ஆசைப்பட்ட பொருள் சித்திப்பதற்குத் 

தடையா யிருந்தவர்கள் மீது கோபமுண்டாகின்ற௮; கோபக்தி 
னால் தடைசெய்தவர்களைக் தாம் வருத்துதல், தம்மை அவர் வரு. 

தி.அ.தல் முதலிய தீமைகளுண்டாகின்றன. ஆசையையொ ஹித்தவர் 

க்குக் கோபமில்லாமையால், அவர்க்கு யாதொருகெடுதியும் மற்ற 

வர்வாயிலாகவுண்டாவ தில்லை. ஆசைகோபத்தின் வாயிலாகத் அன் 

பத்தைச் செய்வதால் ௮தனையொழித்தவர்க்கே மனோசார்தியுண் 

டாகும். ஆசையானது ஆபத்.இற்கெல்லா மூலமா.ிருப்பது பற்றி 

யன்றோ திருமந்திரம் “இசை யறுமின்௧ ளாசை யறுமின்கள், ஈ௪ 

னோ டாயினு மாசை யறுமின்கள், ஆசைப் படப்பட வாகும் 

என்று கூறிற்று, 39 பெருந்துன்பம், ஆசை விடவீட வாகந்த மாமே 

ஆசையானது (கால் நான்கு, தலை யொன்று ஆகிய) தனது 

அவயவங்களைப் பி.ரதிகூலமான பொருள்களைக் கண்டவிடத்துத் 

தனக்குள்ளே யடக்கக்கொள்வது போன்று எவன் சுவை, ஒளி, 
ஊறு, ஓசை, நாத்றமென்னும் ஜந்து விஷயங்களும் உண்மையாக 

கோக்குமிடத்் துத் துன்பமே தருவனவாமென்றுள்ளவா தறித்து, 
அவற்றின்௧ண் தனஅ மெய்,வாய், கண், மூக்குச்,செவியென்னும் 

ஐந்திர் இரியங்களையும் செல்லவொட்டாது தனக்குள்ளே யடக்கு 
கின்றானோ அவன்முன் ஆசையை யொழிப்பதற்கு அதிகாரி யாக 

ன்னான். ஆசையின் சொருபத்தையுள்ளபடி. யறிந்து, அதைக் 

கெடுத்தவனேகிலைபெற்றதத் துவஞான த்தையடைவான். (எவன்) 

எப்போது மனத்தின் கணுள்ள விருப்பங்களை யெல்லாம் விடுக 

ன்ரானோ தன்னிடத்இ.ற் றன்னாலேயே ஆநந்தமுடையவ னாகின் 
ருனோ ௮ப்போதி (௮வன்) நிலைபெற்ற ஞானியென்று சொல்லப் 
படுகின்றான்” என்று பகவத்தை கூறுவதால் இது நன்கு விளங் 
கும். 

இந்திரியல்களுக்குத் தலைமையாயுள்ளஅ மனமாம்;௮ஃ துஓவ் 

வொருவர்க்கும் சத் அருபோலவும் மித் தருபோலவும் இருக்கன் 

DS. ஆசையோடுகூடியமனம் சத்துருபோல்வதாம்; ௮ஃதொழி 

நீதமனம் மித்துருபோல்வதாம். ஆசையோடு கூடியமனம் பிறப்
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பிற்குக் காரணமாம். ௮ஃதற்றமனம் முத்திக்குக் காரணமாம். 

நிர்மலமான மனமே நிஷ்டை செய்வதற்குத் தக்க சுருவியாம். 

ஆசையோடு கூடிய மனம் வேங்கைப்புலிக்குச் சமானமான 

௮. ௮து சப்த, பரிச, ரூப, ரச, கந்தமென்னும் விஷயவடிவக் 

காட்டிற் சஞ்சரிக்கும் சுபாவமுடையஅ௫; தனது வசமாயுள்ள புரு 

ஷனை யெவ்விதத்திலாவஅ கொல்லமுயலும்; இதனைக்கொல்லுதற் 

கேற்ற இயமகியமாதி சாதனங்ககா யவசியஞ் சம்பாதித்தல் 

வேண்டும். இவ்வபமசியமாஇி சாதனங்களைச் செவ்வையாகப் 

பெற்றுத்றுன் அதனைச் கொல்லமுடியும். ௮து கொல்லப்பட்டால் 

வாக்வியாபாசமும் காயவியாபாசமும் ஒரு பிரயத் தன மில்லாமலே 

ஒழியும், மனோவியாபாரத்தைக் கெடுக்கமுயலாது வாக்வியாபார 

ததையும் காயவியாபாரத்தையும் கெடுக்க முயலுதல் விருக்ஷத் 

தை யழிக்க முயன்றவன், மீண்டு முளைப்பதற்குரிய அதன் வே 

சைக் களையாது க முதலியவற்றைக் களையமுயல்வது போல 

வாம், 

தானல்லாத வுடம்பினிடத்து யானென்பதும் சன்னுடைய 

வாகாத வீடு, விளைநிலம், பொன், பூண், ஆடைமு தலியவற்றினிட 

தீது எனதென்பது மாயயெ வபிமானத்தைச் செய்துகொண்டு 

செவிமுதலிய இந்்இரியங்களின் வழியாகச் சத்தமுதலியவிஷயங் 
களிற் செல்வது அஞ்ஞானிகளுக்குரிய மனமாம். இம்மனம் விர் 

தீதிபேதத்தால் மூவகைத்தாம். விருப்பு வெறுப்பு முதலிய விர்த் 

திகளையுடைய மனம் இராசதகுணமனமாம்; சோம்பல் நித்திரை 

முதலியவிர்்த்திகளை புடைய மனம் தமோகுண மனமாம்; பொறு 
மை, அன்பு, அருள் முகலியவற்றையுடைய மனம் சத்துவகுண 

மனமாம், இம்மூன்றனுள், சத் அவகுணமனமாத்திச முடையவர் 

தாம் உபசார்தியைப்பெறுவர். எவர் உபசாந்தியைப் பூணமாகப் 

பெறுசன்றாரோ அவசே பூசணாரஈந்த வடி.வமாகவிளங்குவர். 

மனமானது ஆக்மாவோடு கூடியபோது யான் என்னும் ஞா 

னத்தையும் விஷயங்களோடு கூடியபோது என என்னும் ஞா 

னத்தையு மடைகின்றது. எப்போது இது யான் எனது என்னும் 

விகற்பத்தைவிட்ட்ச் வொகாரமாக ஸ்திரநிலையை யடைசன்றதோ 
அப்போதுதான் ௮து ஈமதவசமாகவாம்.**ஒடுமன ஈம்மினுட னுற 

வு செய்யு மாயின், உள்ளகிலை மெள்ள வெளி wit eb” or on gy பெரி



மெய்ஞ்ஞான போதம். 23 

யார் கூறுறெபடி. மனம் ஈமஅ வசப்பட்டு உறவாகுமானால், உலக 

நிலை,ஜீவநிலை, பரநிலை, பந்தநிலை, மு.த்இநிலை என்பன உள்ளவாறு 

விளங்கும் ; அவ்வாறு விளங்யெ விடத் இற்றான் சிவாகாரகிலை பூர 

ணமாக விருக்கும். சவாகாரகிலை ஸ்திசமாகப் பெற்றவர்கட்கே 
உலகத்தில் உவர்ப்புப் பூரணமாக விருக்கும், 

பரலோகத்தை யடைய வொட்டாது விசோதஞ் செய்யும் 
குணங்கள் காமம், குரோதம், உலோபம், மோகம்,மதம், மற்சரம் 

என்பனவாம்; இவை ஈமஅ மனத்தினிடத்துக் குடி பெத்திருந்தே 

கம்மை மேனிலையடைய வொட்டாவாறு கெடுதியை விளையச்தெய் 

தலின் “அரிசட்வர்க்கம்' என்று சொல்லப் படுகின்றன. ஆதார 
மாகிய மனமாள்ள பரியந்தம் ஆதேய மாகிய விக்குணங்கள் ஒழி 

வனவன்றாம். மனகா௪ஞ்செய்ய முயலாது இக்குணங்களை நாசஞ் 

செய்வதால் பெரும்பயன் இத் யாது, மனமுள்ள பரியந்தம் காம 
முதலிய விக்கொடிய குணங்கள் முற்றுங் கெடாவாகலின், மன் 

நாசத்தை யவூயஞ் சம்பா தித்தல் வேண்டும், 

பூனைமுதலிய பிராணிகளை அவைசெய்யுக் அஷ்டச் செய்கைக் 

காற்றாது அடிக்க முயலும் போது, ௮ப்பிராணிகள் தப்பிக்தோ 

டும் வழி கஇடையாதவிடத்த, அடிப்பவர்மீத சீறிப்பாய்வதம் 

அ௮வசைக்கொல்ல முயல்வதும் பிசசித்தமாம்; அத போல, வசப் 
படாது இந்திரியங்களின் வழியாக விஷயங்களிற்றாவியோடு மியல் 

புள்ள மனத்தை நன்னிலையடைய வேண்டிக் கெடுக்க முயலுவ் 
கால், ௮துவஞ்சித்தோடும் வறிகடையா தவிடத்து நம்மை மோ 

காந் தகாசத்.இல் சிக யல்லற்படுமாறு செய்கின்ற. இ.௮ சற்குரு 

மூர்தீஇ வாயிலாக வுபதேசம் பெற்றுச் சாதனஞ்செய்யும் புருஷர் 

களுக்கு ஈன்குவிளங்கிய விஷயமாம். சாதனஞ்செய்யும்போது ப 

சாக்காக விராது காமாதிவிர்த்திகளைத் தோன்றும்போதே யடக்க 

ப்பழ மனத்தை 'ஒருமுகமாக்கல் வேண்டும்; அவ்வாறு ஒருமூக 

மாகவாக்கிய விடத்திற்முன் ௮௮ பல்லும் ஈகமுமிழர்த புல்போ 
os தனது வலிகெட்டுச் சொன்னபடி நடக்கும்) ஏவலாளிபோல 

நிறு த்தியவிடத்து நிலையாகநிற்கும். நிறுத் தியவிடத் துப் பிறழாது 

நிலைபெறகிற்கும் மனமுடையா ரே ஏகாந்த சீலராவர், 

நம தமிழ் காட்டிலுள்ள மண்டலங்களுள் ஒன்றாகிய தொ 

ண்ட மண்டலத்அள்ள திருகின்றவூ (தன்னனூ) ஈின்கணிருந்த
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பூசலார் நாயனார் நற்கதியடைந்ததற்குக்காணம் மாஈதபூசையா 

யிருத்தலால், புறத்திற்செய்யும் பூசை அகத்திற்செய்யும் பூசை 

யென்னுமிரண்டனுள் அ௮கப்பூசையே மேன்மை புடையதாம். 
இதுபற்றியன்றோ இருராவுக்கசசு சுவாமிகள் **அன்ப ரகமலாற் 
கோயி லில்லை யையனா சூர IGS a” என்று திருவாய் மலர்ச் 

கருளினார். . 
பூசலார் நாயனார் ஆசைகோப மகர்தைகளை யொழித்துத் 

தேகாலயத்திற் சதாகாச தேவதையைத் தரிசிக்க, மனத்தினிடத் 
அச் சிவாலயத்தைச் சற்பசாஸ் இசப்படி கற்பித்துக் கும்பாபிஷே 
கஞ் செய்யும் ன்ளொன்றை கியமித் இருந்தனர். அப்போது காஞ் 

புசத்தில் சகாடவர்கோனென்னு wise சிவாலய மெடுப்பித்துத் 

தெய்வகதியாகப் பூசலார் காயனார் குறித்த காளையே தானுங் கும் 

பாபிஷேகஞ் செய்யும் நாளாகக் குறிப்பிட்டிருக்தான். சிவபெரு 

மான் அவ்வாசனஅ சொப்பனத்தி லெழுந்தருளிவர்.து **அன்ப 

ன? நீ குறித்த கும்பாபிஷேககாளை மாற்றிக்கொள்க; இருகின்்ற 

வூரிலே பூசலார் செய்யும் கும்பாபிஷேகத்திற்கு காமெழுக்தருள 

வேண்டும்” என்ன கூறியருளினார். அதனால் அ௮வ்வாசன் புறக் 

திற் செய்யும் பூசையிலும் அகத்திற் செய்யுங் பூசை ஆத்தியக்த 

சிசேட்டமுடைய தென்றறிர் துய்வானாயினான். அகப்பூசையைச் 

செவ்வையாகச் செய்தவர்க்கே ஈன் மனத்தால் தீய மனத்தை 

யடக்கு மூபாயம் இனிது புலப்படும், 

- ௫௪. 
8. தியானாதி யேதுவைச் சேவ்விதினுரைத்தல். 

(20 - 2-11). 

ஒவ்வொரு பதார்த்தமும் பொது வகையாக வேனும் இறப்பு 

வகையாக வேனும் இருத்தற்கும் Saas rise காசணமாயிரு 

ப்பது சத்திய ஞாகாந்த சொரூபமாயுள்ள கடவுளாம். காசணமில் 

லாவிட்டால் காரியம் எவ்வாற்றானு மிருப்பதற்கும் விளங்குவகுற் 

கும் இடம்பெறா தென்பது, காரணமாகிய மண் இல்லா விடத்து 

அதன் காரியமாகிய கடம் இருப்பதற்கும் விளல்குதற்கும் இடம் 

பெராுதொழிதலால் ஈன்குவிளங்கும். உலகம் காரியவடிவமாக 

விருத்தலால் ௮ஃதிருத்தற்கும் விளங்குதற்கும் காரணமான 

வொன்று அத்தியாவசியமாக விருத்தல் வேண்டும், ௮க்காரண
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மானவொன்றுதான் சடவுளென்னும் பெயரால் வழக்கப் படகின் 

ps: 
௮க்கடவுள் மூர்த்தம் அஞமூர்த்தமென விருவகைத்தாய வடி. 

வமுடைய து. சரீரத்தோடு கூடியது மூர்த்தமாம் ; சரீரத்தோடு 

கூடாது அறிவுமாச் இரமாக விருப்யது அமூர்த் தமாம்; அமர்த்த 
வடிவம் பரமென்றும் மூர். த தவடிவம் அப. ரமென்றும் சொல்லப்ப 

டும். மூர்த்தவடிவ வுபாசனை சகுணோபா சனையாம்; அமூர்த்த 

வடிவ வுபாசனை கிர்க்குணேபசனையாம். மூர்த்தவடிவ வுபாசனை 
செய்யா தவர்க்கு அமூர்த் தவடிவ வுபாசனை செய்தல் முடியாகரக 
லின், அமூர்த் தவடிவ வுபாசனை செய்தற்பொருட்டு மூர்த்தவடிவ 

வுபாசனை யத் இியாவசியகஞ் செய்யத்தக்கதாம். ் 

தமூர்த்தவடிவ வுபாசனையால் அர்த் தவடிவ வுபாசனையும், 

அமூர்த்தவடிவ வுபாசளையால் ** ௮றிவேசிவம் அல்லது சிவமே 

அறிவு” என்னும் தத்துவ ஞானமும், தத்துவ ஞானத்தால் பிறப் 
பிற்கு மூலகாரணமான பந்தநீக்கமும், பந்தரீக்கத் தால் ஆந்த 
வடிவமாக விளங்கும் மோட்சமு முண்டா மென்பது சுருதி ஸ்மி 

ரதி புசாணேதி காசங்களின் சம்மதமா மாகலின், மோட்சத் இத் 

குப் பரம்பராசாதனமாயுள்ள சகுணோபாசனை மோட்ச விருப்பு 
டைய வொவ்வொருவரும் அ௮க்தியந்த விசுவாசத்துடன் செய்தற் 

குரியதாம். விசுவாச மில்லா விடத்துத் தொடங்கிய காரியத்தை 
முடிவுபெறச் செய்தல் முடியா தாகலின், சகுணோபாசனை செய்ப 
வர் அதனிடத்து அத்தியந்த விசுவாச முடையவரா யிருத்தல் 
வேண்டும். சகுணோபாசனையாவது விஷ்ணு, சிவன், கணபதி, பா 

ர்வ தி, சூரியன் முதலிய மூர்த்தங்களுள் யாதாவதொன்றை மனத் 

இனிடத்து இடைவிடாது தியானஞ் செய்தலாம். 

ஈசுவரத்தியானஞ் செய்வதற்குப் பத்திகாரணமாம்; பத்திக் 

குவிசுவாசம் காரணமாம். பத்திபானது தியானஞ் செய்வதத்குப் 

பசமசாதனமா மென்பது சைவ பசமாசாரியர்களுள் ஓரவசாயும் 

இவசுப்பிரமணியக்கடவுளது அவதார மூர்த்தியாயுமுள்ள இருஞா 
னசம்பந்த சுவாமிகள் **பத்திப்பேர் வித்திட்டே ப.ரந்தவைம் புல 
ன்கள்வாய்ப் பா?ல2பா கர7மகா வாய்ப் பகையறு வகைநினையா, 

முத்திக்கே விக்கக்தே முடிக்குமுக் குணங்கள்வாப் மாடா வூடா 

நாலந்தக் காணமு மொருகெறியாய்ச், ௪த்.இக்கே ₹ய.ப்தீதிட்டுத் 
4
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இகழ்ர்தமெய்ப் பரம்பொருள் சேர்வார் தாமே தானாக்ச் செயுமவ 

gm pu. i” orem pi திருவாம்மலரிச்திருப்பகளுல் செவ்வையாக 

விளக்கும். 
௩. 

பத்தியாவது மனது பகவதாகாரமாவதாம். வயலிற்பாய்ந்ச 

ஜலம் வ/பல்வடிவமாக விளங்குவது போலச் த்தம் இருமால் முக 

விய மூர்த்தங்களுள் யாதாவதொன்றி னிடத்திற் சென்று அதன் 

வடிவமாக விளங்கவேண்டும். அவ்வாறு விளக்கிய விடத்திழ்முன் 

பத்தி சூரணபாவதிதை புடையதாம். உத்தானபாக மகாசாஜனது 

பு.த்திரர்களுள் ஒருவனான அருவன் தன் தர்தை தன்மீதுகாட்டிய 
வெறுப்பினால் ௮வன் மீது வெறுப்படைந்து, சனதன்னையாகிய 

சுநீதியினிடத். துதி சவஞ்செய்ய வுத்தரவு பெற்று வனத்திற் 
் சென்று சர்வவியாபகத் துவமும்,சர்வஞ்ஞத் துவழும், சர்வசக்தி ம 

தீதுவமும், நிஷ்சள த்.துவமும், சர்வப் aC nae mange, சர்வாத் 

மகத் தவமும், சர்வ ச௬ுதக்தாக் தவமும், சர்வேசுவரச் அவமும் 

உடைய ஈராயணனை கோக்டுத் தவஞ்செய்த?பாது, நாசாயணன் 

பிரத்தியட்ச மாகத் அருவனுக்கு முன் எழுந்தருளிவக்து **அன் 

பனே! நீ விரும்பிய வரத்தைக் கேள்'' என்று இருவாய்மலர்க்த 

ருளிய சமயத்தில், தருவன் தான் தியானஞ் செய்த விதமாக2வ 
நாசாயண மூர்த்தியைத் தரிசித்து ஈற்ததியடைநர்தான் என்று புரா 

ணங்கூறுவதால், இயானஞ் செய்வதி ஸிய௰ல்பு சென்ளையாக விள 

ங்கும். 

பத்தியினலை தியானமும், ௮,தனால் மனவடக்கமும், அதனால் 
விவேகமும்,௮,தனால்போகத் தில் அருவருப்பும், ௮,.சனால்மனோவிரு 

த்திகள்(எண்ணல்கள்) அடங்குகலம்அசஞல்மோட்சகிருப்பமும், 

- அதனால் சற்குருசேவையும், அதனால் தத்தவோப தேசமும், ௮ 

னால் மெய்யுணர்வும்,௮தனால் எவன் மு.த்தியு மூண்டா மாகலின், 

பத்தியை இடைவிடாது மேற்கொண்டொழுகுதல் வேண்டும். பத் 
தியேமுத்திக்குக் காரணமாமென்பது பக்இயினிடத்து விசுவாச 

முண்டாக்குதற் பொருட்டாம். உண்மையான பத்தி யாரிடத்திருக் 

இன்ற?தா அவர்தாம் ஞானசாஸ்இர விசாரத்திம் குரியவசாவர், 
பிறர் தம்மைப் பத்திமான்களென்று கரு அம்படி. வெளி Gaiag 

த். இனால் பத்தியுடையவரைப்போலக் காட்டிக்கொள்வதூ ஒரு 

போதுங்கூடாது. காக்கா சன் ஜிவன்முத்தசானது பத்தியி
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னாலா? ஞானத்தினாலா? ஞானதக்தினு லென்பதை அவர் சரித்திரம் 

ஈன்கு விளக்க வில்லையா? 

(திபான காலத்தில்) விருப்பு வெழுப்பு மு.கலியவற்றுல் சத் 
தங்கலகங்குத லென்னும் கேஷாபமும், (தியானத்தில்) நிலைபெருது 
மனம் பராமுகப் படுதலென்னும் விட்சேபமும், கித்திசை சோம்ப 
லென்னும் மூடமும் இல்லாது, இந்திரிய கிக்கிரகம், சந்தோஷம், 

தித்துவவிசாசம், சாதுசங்கம் என்னு மிக்கான்கையு முடையவசா 

பிருத்தல் வேண்டும். இந்இரிய நிக்செகழுதலிய நான்கும் முத் இயு 

லகத்துள்ள வாயிற்குக்காவற்காரர் போல்வனவாம். இக்நான்கையு 
் . ச ஓ : ௪ 
முரிமையாகப் பெற்றவ? முத்தியுலகிற் செல்லு .மியல்புடையவ 

ராவர். ் 

பலிச்சக்சவர்த்தியின் பு.த்திரர்களுள் ஒருவனான பாணாசர 

னது கோட்டைவாயிலை மகாதேவர் தமது மக்களோடும் சேனை 
யோடு மிருந்து காத்துவக்தனர் சன்று: புசாணல் கூறுவதால், பச 

மேசுவான் பக்தர்களிடத்அ Nata பிரீதியுடையவனு யிருக்கின் 

ரூனென்பது பெறப்படுகின்றது. சுஈ்தரதூரத்தி சுவாமிகள் செப் 

பியவாறு பாவையார் விட்டிற்குத் தூசாகப் பகவான் சென்றாசெ 

ன்பதை நோக்குமிடத் அப் பத்தியுடையா?ச பரமசம்பச் துடை 

யவசாவசென்பதுவிளங்கும், இதனாலன் 20௫ ஐடத்கை வெறுத்துத் 
தன்னிலை நின்றஈம்மாழ்வார் *பத்துடை. யடியவர்க் கெளியவன்”* 

என்று கூறியருளினார். 

எல்லாமாய் ௮ல்லவுமாயுள்ள பரமேசுவரனை யடையும்வழி 

இருவகைத்தாம். ௮வ்விரண்டனுள்,முன்னத**இருள் சே ரிருவினை 

புஞ் சேரா விறைவன்,பொருள் சேர் புகழ்புரிர்தார் மாட்டு என்று 

பொய்யில் புலவராகிய இருவள்ளுவர் கூ.றியவாறுபரமேசுவசனது 

் புகழைக்கூறித் அ இசெய்தலாம்; பின்னது டை. புகழையிகழாக்க 

நிந்தித்தலாம். அதிசெய்து ஈம்கதியடைக்தவர் பிரகலாச வாழ் 

வார் மு. தலியவர்களாவா்;கிந்தித்து ஈற்க தியடைர்,தவர்இரணியன், 

இரணியாகூன், இராவணன், கும்பகர்ணன், கஞ்சன், சபா 

லன்,பாணா சுசன் முதலியவர்களாவர்,காள மேகம்போன்ற கறுகிற 

முடைய கண்ணபிசான் பாரதயுத்தத்தில் யான்படையெடேனெ 
ன்னு து.ரி2யா தனனுக்குக் உறிய வுறுதிமொழி தவறிப்போமாறு 

(பாசதயுத்ததச்இின்) மூன்றுநாள் சண்டையில் பிஷ்மாசாரி போர்
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புரிய, கண்ணபிரான் பீஷ்மாசாரியைக் கொல்லச் சக்ராயுதத்தை 
யெடுத்துத் தேரினின் நிறங்9 ஓடி. வந்தபோது அவர் தமது 
தேரினின்.றிறங்கி யெதிரே வந்து *பொன்னிறத்தோன் பொற் 
கண்ணன் கஞ்சன் பொருதிறல்சேர், தென்னிலங்கை மன்னன் 
சிசுபாலன்-மின் புகழ், ஆயிரந்தோள் வீசை னன்று நீ கொ 
ன்றருளச், தாமிருக்து செய்தார் தவம்'” என்றுகூறியதனால் பக 
வானை யிடைவிடாது Ai BS sari send நற்கதியடைவா ரென் 
பது இனி௮ விளங்கும். கடவுளை நிக்தித்தலையே மேற்கொண்டு 
மத்றொன்றைப் பற்றி நினையா திருப்பவர் கடவுளையே தியானித் 
இருப்பவ.ராவர், இதனைக் கண்டாகர்ணன்கதை யு௮ுதப்படுத்து 
வதாம். 

- 

9. நிலையாமை௰றிந்தால் நிலைபேறல் வருமேனல், 

(2171-2. 11), 

மக்களுக்கு வயத நூறென்பது சாதாரணமாகயாவரு மதித்த 
விஷயமாம். ஒருவன் அ வருஷம் பிழைத்திருப்பானாயின், ௮வ 
னுக்கு ஐம்ப அவருஷம் உறங்குங்காலமாகவும் ஏனைய ஐம்பதூவரு 
ஷத்திற் பா.இபால்யமாகவும் வயோதிக மாகவும் போம்;மற்றைப் 
பாதியோவெனின், இடையிடையே கேரிடும்கோய்களாலும், அவற் 
ஹையொழிக்க முயலுவதாலும், விருப்பு வெறுப்புக்களால் துக்க 
மடை வகாலும் ஒழியும். இவ்வாருக வொழியும் வயஇனால் மக்கள் 
சுகமடைவது எவ்வாரும்? நாறுவயதுடைய மக்களுக்கே ௬௧ 
முண்டாவதல்லையாயின், அவ்வயதித் குறைந்த மக்களுக்குச் சுகம் 
எவ்வாற்றாலுண்டாகும்?ஒருவன் எத்தனை வருஷம் பிழைத்திருப் 
பினும் ௮ தனால் அவனுக்குத் அக்கமே யுண்டாவதன்றி உண்மை 

யானசுகம் ஒருபோது முண்டாவதேயின்றாம். அக்கமான௮ சுகப் 
போர்வையைப் போர்த்துக் கொண்டு நம்மை யேமாற்று இன்ற; 
அதனால் நாம் எமாந்து போடன்றோம். நாம் உண்மையான சுகத் 
தைப் பெறுவோமாயின், பிறந்திறக்கும் தொழிலை மேற்கொண்டு 
அல்லலடையாது. எப்போதும் ஒரு தன்மையா யிருக்கும் நிலை 
யைப் பெறுவோம். 

மேலே எறிந்தகல் தீவறுது சழேவிமுவத போலவும் கிழக்கே 
உதயமான சூரியன் தவருது மேத்கே அஸ்தமிப்பது போலவும்
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நாம் தவறுது மரணமடைவோம். எததவறினாலும் ம.சணந்தவறு 
வதில்லை யாதலின், மரணத்திழ் கேதுவான ஜனனம் வாசாத வழி 
யை விரைந்து காடுதலே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் முக்கியமான 
கடமையாம்.முடிசார்க்சத மன்னரு மற்றுமுள் ளோரு முடிவிலொ 

ரு, பிடிசாம்ப ராய்வெர்து மண்ணாவ அங்கண்டு'. என்றுபெரி 

யார் திருவாய்மலர்க் திருப்பதைக் கவனியா து கெடுகன்றோம். 
அதிகாசத்தாலும், ஆண்மையாலும், பொருளாலும், Opa pap gtd 
மிக மேன்மை யுற்றவர்களும் இறந்தார்களே யன்றி, உயிசோ 

டி. ருக். தார்க ளென்பது பெறப்படவில்லை. ௮.றியாமையினால் ௮வர் 
கள் இறக்து போனார்கள். தேர்ச்சியுள்ளவயித் இயர், தவாமிர்தம்” 

போன்ற மருச்ு, எண்ணக் குறைவுபடாத செல்வ: முதலியவற் 
ஹை யுடைய நாம் எப்படி யிழப்போ மென்று நினைப்பது ௮றியா 

மையிலும் ௮றியாமையாம். மிகவும் வயது முதிர்ர்சத ஒருவனை 

கோக்கி ஐயா! உன்னுடைய தாய், தந்ைத, சகோதரர், மித் இரர் 

முதலியோ ரிப்போ தெங்கே யிருக்கிறார்க ளென்று கேட்டால், 
அவன் அவர்கள் உயிசோடிருக் கறார்களென்று சொல்லுவானேி 

நம்முடைய வாழ்காள் ஆற்றங் கரையிலுள்ள மரம்போல அஸ்திர 

மாயிருத்தலின், காம் வாழ்சாளின் ௮ஸ்.தர,த் தன் மையை அடிக்கடி. 

யெண்ணி நல்லனவற்றை யே செய்யப் பழகல் வேண்டும். 

ஈம்மால் சுகானுபவத்திற் குரியதென்று கினைக்கப்படுகின்ற 

ஓவ்வொரு பொருளும் ஈம்மை விட்டு நீம்கும்போது **போனபி 

சாசு சும்மாபோகாது புளியமாத்தையு மொடித்.துப் போயிற்று!” 
என்னும் பழமொழிக் ணங்க, தாவதொருபெருக்துன்பத்தைத் 
தர் த போகும். எப்பொருளிலும் எனது என்னு மபிமானவ் 

குறைக்துவசப் பெரியாசை யடுத்தூத் தகுந்த சாதனஞ் செய்து 
வ.ரல்2வண்டும். யான் பருத்திருக் இன்றேன், அழகா யிருக்கன் 
றேன், பலத்திருக் , இன்றேன் oomph Op sas sm ares 
சொல்லப்படும் சரீரமும் ஈமக்குச் சொர்.தமாவ தில்லை. இஃதெப் 
போதும்பஞ்சபூதத்தித்கேசொர்.தமான தாம், நன்றாக;விசாரித்அப் 
பார்க்குமிடத் து எதவும் நமக்குச் சொக்தமாவதின்றாம். பிறனொ 
ருவனுக் குரிய பொருளை யெனதென்று சொத்தம் பசாட்டித் 
அன்பக்கடவில் மூழ்கிக் கரையேற வறியாது பசதவிக்கும் ௮.றிவி 
லியைப் போல், நாம் பூதங்களுக்குச் சொர்தமாயுள்ள உடல் பொ 
ருள்களை எனது” என்று சொந்தம் பாராட்டிப் பிறவிக்கடலில் 
விமுந்து துறைதெரியாது அன்புறு இன்றோம். :
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பிறனத பொருளை ௮வன் அறியாதபடி வஞ்சித்துக் கொள் 
ஞூதல் களவெனப் படுகன்ற.அ.களவு செய்பவன்கள்ளன் அல்லது 

இிருடன் என்று சொல்லப் படுகின்றான். ஞானசாஸ்திர வாயி 
லாக யானென்பது இத்தன்மைய, தெனவும் எனது என்பது இத் 

ன்மைய தெனவுர் தெரிந்தோ ஷொருவன் மீண்டும் தானல்லாத 

சரீசத்தை யான் எனவும் தனதல்லாச பொருளை என எனவுல் 
கருதுவானாயின், ௮வன் ஒருவகையான திருடனே யாவன், பூதம் 

களுக்குச் சொர்தமான உடல் பொருள்களை யான் எனது என்று 

, கரு. அதல் நியாயமாமோ? 

“சென்றா ளெல்லாஞ் சறுவிரல்வைத் தெண்ணலாம், நின்ற 
காள் யார்க்கு முணர்வரிது'' என்று நீதிநால் கூறுவதை யுற்று 
கோக்குவோ மாயின், இதுவேண்டும், அது வேண்டும் என்னும் 

விருப்பினுலும், இத வேண்டாம் து வேண்டாம் என்னும் 

வெறுப்பினாலும் பலவகையான செயல்களைப்புரிந் தபலவகையான 

எண்ணங்களால் வருக்தமாட்டோம். (சுடாத) மட்பாத்திரம் தன் 

னிடத் தூற்றிய நீரால் சசைந்து கொண்டு வருவது போல ஈமது 
தேகமும் பிராரத்த போகானு பவத்தால் முடிவை யெதிர்கோக்கி 
நிற்கின்றது. இதனைக் கரு அ வோமாயின், ஒருகணப் போ?தனும் 
அவலமான காரியங்களைச் செய்வோமா? 

ஆகாசம், நித்திரை, பயம், மைதூன மென்னுமிவை மக்களு 
க்கும் பசு பட்சி முதலிய வற்றிற்கும் பொதுவான தருமமாம். 
அவ்வாரறாயினும், மக்கள் பசு முதலிய வற்றினும் மேன்மையுடைய 
வராயிருத்தற்குக் காரணம் மனவுணர்வாம், செவிமூதலிய வறி 
வோடுமனவுணர்வு முடையவரா யிருக்கும் நமாம் உண்பதும் உறக் 
குவதுமாகிய தொழிலையே மேற்கொண்டு பரலோகசாதனத்தைத் 
தேடாது போவோமாயின், ஈமக்கும் பசு முதலிய வற்றிற்கு 
முள்ளபேதம் ஒன்று மில்லை யல்லவா? பிறப்புப் பிணி மூப்பு 
முதலியவற்றா லுண்டாகுச் அன்பத்தைக்கருதுஇன்றவர் காமாந்த 
காரத்திழ் சென்று கவலை யுறுவ தின்றாம். 

சுகதுக்கங்களால் மொத் துண்டு வருத்த முருத பிராணிகளி 
ல்லை யாதலின், இவற்றிற்குக் காணமொன்் திருத்தல் வேண்டும், 
அவை கல்லினை; திவினைகளாம். நல்வினை இவினைகள் நம்மாற் 
செய்யப்பட்டன வாதலின், அவற்முல் வரும் சுகத்திழ்கும் துக் 
கத்திற்காம் காரணம் நாமேயாம்.
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கமக்குச் சுகானுபவமும் துக்கானு பவமும் மத்றவர்களா 

௮ண்டாயின வென் றெண்ணுமிடத்து முறையே அவர்மீது விரு 

ப்பும் வெறுப்பு முண்டாகன்றன. கருப்பு, கெப்பு முதலியவற்றை 

யறிதற்குக் கண் நேர் சாதனமாம்; லோகம் (ஒளி) பரம் 
ப.ரா சாகனமாம்;௮ துபோல, சுகத்தோற்றத் இற்கு நல்வினை சேர் 

சாதனமாம்; கல்லுண்டி முதலிபன பசம்பரா சாகனமாம். ஆக்கத் 

தோற்றத் இற்குத் இவினை கேர் சாதனமாம். ஈஞ்சுண்டல் முதலி 

யன பரம்பசா சாதனமாம். வினை விளைவு இவ்வாறாக விருக்கின்ற 

தென்பதை யறிக்தவர் ஒருபோதும் விருப்பு வெறுப்..ு.ன் வசப் 
பட்டு மய.ல்குவ தில்லை. 

குணமே யுள்ளவரும், குற்தமே யுள்ளவரும் எக்காலத்திலு 
மிலராகலின், எவரையாவது இவரே கல்லவர், Oats இயவர் 

என்று வசையறுத்துக் கூறுதல் முடியாது. ஆனால், காம் குணம் 

மிகு இ.பாக விருப்பவசை நல்லவசென்றும் , குற்றம் மிகுதியாக 

விருப்பவரை,க் தியவரென்றுங் கூறுகின்றோம். குணம் மிகுதியாக 
விருப்பவரிடத் துக் குற்றங் கண்டவிடத்து ௮தை மனதிலடக்இக் 

கொள்ள வேண்டுமே யல்லாஅ பிறரிடத் அ கூறலாகாது. இதனை 
யறிவிக்க வேண்டி யன்றோ தஇிருப்பாற் கடலி ஐண்டான கஞ்சைப் 

பரமேசுவரன் கண்டத்தி லடக்9 நீலகண்ட னென்னுக் திருகா மத் 
OS ly Dagar. 

கடவுள் ஆணுமன்று, பெண் ணுமன்று, அலியுமன் லு, பெரிது 
மன்று, சிறிதுமன்று என்றம் ஜரொடக்கத் தனவாகச் சாஸ்திரங் 
கள் கூறுவதால், கடவுள் சித்வடிவ மென்பது பெறப் படுகின் 

௨.த. சித்வடிவ மாயுள்ள கடவுளை யார் எவ்வாறு பாவித்து 

வணங்கினும் பயன் தவருது இத்தஇக்கும். 

ஹட 

10. ராஜயோகம்பெறும் ௩ன்னேறி கிளத்தல். 

(5-8-11,) 
எந்தக்காரியமும், காரணமும் பிரயோஜனமுமின் றி யுண்டாவ 

தில்லை யென்பது காரணகாரியல்களின் பாகுபாட்டினை யுணர்ந்தா 

ரியாவருங் அக்கேரித்த விஷபமாம்.உலகம் காரியவடி.வமாகவிருத் 

தலின், ௮தற்கொருகாசணமும் ௮தன பயனைப் வெறுபவருமத்
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யாவசியசமாக விருச்சல்வேண்டும்.ஒவ்வொரு காரியத்திற்கு மத் 

தியாவசியகமாக மு.சத்சாணமும் நிமித்தகா.ரணமு மிருத்தல்வே 
ண்டுமாதலின், உலசபாயெ காரியத்திற்கும் அத்தியா வசியகமாக 

மு.தற்காரணமும் நிமித்தகாரணமு மிருத தல் வேண்டும். கடவடி 
வகாரியத்திற்கு மண்ணாிய முதற்காசணமும் குலாலனாகய நிமித்த 

காரண்மும் வெவ்வேறுக விருத்தல் போல உலகவடிவ காரியத்தி 

ற்கு மு,ச.ற்காரணமும் நிமித்தகாரணமும் வெவ்வேமுக விருப்பன 

வன்றாம். பிமைத்திருக்குமுடம்பின்கண் மயிருண்டாவதற்கும் ௧௧ 

முளைப்பதற்கும் பிறவத்றிற்கும் ௮வ்வுடம்பே முதற்காரணமும் 

நிமித்தகாரணமுமாயிருத்தல் போல உலகவடி.வ காரியத் இற்கும் 
பரமேசுவரன் முதற்காரஎணமும் நிமித்த காரணமுமா யிருக்கின் 
முன், அப்பரமேசுவரன் ஜீவகோடிகள் தீத்தமதுவினைகளுக்2கற்ற 

வாறு சக துக்கவடிவ போகங்களை யனுபவிக்கும்படிஉலகைப்படை 

த் தானாதலின், ஜீவகோடிகளுள் ஒருவகுப்பாய் இது ஈன்று இத 

தீ தென்றுப் பகுத்தறிதற் கேற்ற மனமுதலிய கரணங்களைப் 

பெற்றுள்ள காம் ௮ப்பரமேசுவரன து கருணையைப் பூரணமாகப் 

பெறுதற் குரிய சாதனக்களாமேற்கொண் டொழுகுவோ மாயின், 
இனி உல$ல்வக்து பிறந்து பிறக் இறக்கும் உத்தியோகத்தை நிச் 
சயமாக விட்டு, அல்லலற் றிருப்போம். 

சின்மாத்திரமா யுள்ள வெறுஞ்சிவன்”” என்றும் “நன்றாய் 
ஞான கனமாக” என்றும், **உசையுணர் விறந்து நின்றதோ ருண 
ர்வே” என்றும், புலன்கள் பதினான்கு மறியா வறிவை”' என்றுஞ் 
சாஸ்திரங்கள் கூறுவதால், பரமேசுவரனது வடிவம் கேவலம் சத் 
(8a) வடிவமென்பது பெறப்படுகின்றது, கேவலம் சித் வடிவ 
மாயுள்ள பரமேசுவரன் இத் இரக்காரனிடத் தடக்கியிருக்கும் சத் 
இரமெ முனஞ் சத்தியைப்போன்று தன்னிடத்தடங்கி யிருக்கும் 
மாயாசத்திஜீவர்கள துபோகானுபவத் இற்ே குதவாசவெளிப்பட்ட 

போஅ உலககாரணமானான். உலகத்இற்குப் பரமேசுவான் சித்பிர 
தானத்தால் நிமித்த காரணமாகவும் சடப்பிரதானத்தால் முதற் 
காரணமாகவு மிருக்கின்றான். இங்கன மிருக்குங் காசணத்தாற்றுன் 
எல்லாம் ௮௮௮ வடிவமென்௮ சரஸ் இரங்கள் கூறுகின்றன. 
எல்லாம் பர மேசுவானது வடிவமென்று காண்பவனுக்கு அவன் 

அவள் ௮௮. என்னும் டூவற்றுமைதோன்றுவதின் ர.தலின், அவன்
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இது வேண்டும் அது வேண்டாமென்னும் விருப்பு வெறுப்புக் 

கீளரல் வருந் அவதேயின்றாம். 

நாம் பர2மசவரபத்தி வாயிலாகத் தத் துவஞான மடைந்து 

௮.தனால் சிந்தையும் மொ Bugs செல்லா நிலைமையதாய மோட்ச 

சுகக்தையடைய முயலா, மேகத்திற்றான்றி விசைர்து கெடும் 
மின்னலைப்போல விடர் அகெடுமியல்பின தாயுள்ள உடம்பின்கண் 

யானெ ன்னுமபிமானத்தைச்செய்து௮அகாரணமாக மனைவிமக்கள் 

முதலியோரிடத்தும் வீடு காணி முதலியவற்றினிடத்தும் என. 

என்னு மபிமானசத்தைப் பூண்டு விணே வாழ்காளைப் போக்குகின் 

மோம். பரமேசுவரன் உலகைப்படைத்ததன் காரணத்தைச் செவ் 

விசாக வாசாய்ர் ஐ பார்ப்போமாயின், ஒருபோதாவது அவ்வாறு 

செய்வோமா? பரமேசுவாபக்திசெய்தலிம் பயன்படாது கழிந்த 

நாட்களுக்காக வருந்தின! லன்ரோ இனி யுள்ள கா&யாவது 

பயனுள்ளகாளாகச் செய்வோம். 
. 

பாமேசுவரனைக் ச லலம் கல்வியரிவினை லடைய ழுடி. 

யாது, சல்விகசையில வாதலின் சற்கவேண்டியவற்றை யெல்லாம் 
முற்றுல் கற்றல் ஈம்மசனோர்க்செவ்வாற்றானு முடியாது; கலைமடை 

தந்தையும் படித்தவருகிறுள் என்றுசொல்லப்பிமாயின், கல்வியஜி 

வில் காம் எம்மாதீஇிரமா?வாம். கற்கவேண்டியவற்றை யெல்லாங் 

கற்ற பிறகு. ஈசுவாபத்இ செய்?2வாமென் றெண்ணுவதுூ விபரீத 

புத்தியே யாகும். நம்முடைய வாழ்நாள் நீர்க் குமிழிபோல நிலை 

யற்றதாகலின், அன்னு செய்வோமென்் றெண்ணாது இன்றேபக் 

திசெய்ய வேண்டும். ஈசுவரபத்தி மிகுதற் கேதுவான தேவாசம், 

இருவாசகம், இதருவாய்மொழி, பட்டினத்தடிகள் பாடல், தாயு 

மானவர் பாடல், இருவருட்பா மு சுலிய நால்களைப் படிக்சலும் 

வேண்டும், அவற்றின் பொருளாணர்ச்சிக் Cs gota இலக்சண 

நால் கருக்க தால்கரைப் படித். தலும் தவருகான. லெளகக விஷய 

சம்பந்தமான நால்களையே படித்.து இம்மைப் பயனொன்றையே 

எ திர்பார்ப்பவன் எவ்வளவு '2மன்மை யபுடையவனாயினும் அவன் 

கேவலம் ஐடனேயாவான், 

கடவுள் உண்டு; ஈல்வினை இவினையுண்டு; அவற்றின் பயனான 

FE DEGAS OID; SE BUG OT Fam BU பெரும லிறக்கவர்க்குப் 

பிதப்புண்டு; வாழ்வெல்லாம் சொப்பனம்போல மாயமாய்ப்போவ 

அண்டு என்று ஐயர்இரிபின்றி யதிக்தவன் இம்மைப்பயவலெின்றை 

5
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யே கருதி என்றுமிடர் தரு சலையேயியல்பாசவுடையசெல்வத்தைத் 

தேடுதலில் சித்தமுடையவ னாவனோ ? செல்வத்தால் வாஸ்தவ 

_ மான சுசச்தைப்பெற்றவ சொருவசாவதுண்டா?ஓஒருவனுக்கு காள் 

கோதும் செல்வமிகுவத நாள்தோறும் கோய் மிகுவதுபோலா 

வாம். ௮.இகச்செல்வமுடைய வர்களுக்கன்றோ ஆபத்து அடிக் 

கடி வருகின்ற. 

“spin Oa கண்ணியு மைந்தரும் வாழ்வு மனையுஞ் செந்த, 

யையாகின் மாயை யுருவெளித் தோற்ற ம௫ிலகச் அள்ளே,மெய்யா 

யிருந்தது நாட்செல காட்செல வெட்டவெறும், பொய்யாய்ப் பழ 

ங்கதையாய்க் கனவாய் மெல்லப் போன அவே”'' என்றுபட்டினத்த 

டிகள் இருவாய் பலர்க்தருளியிருப்பமைச்சிறிது கவனித் அப்பார்ப் 

போமாயின் உலகத் இனியல்பு ஈன் குவிளங்கும். 

உலகத்தி னிலையாமையை புணரர்தவர்களுக்கே கல்லி செல் 

வம் போகம் அதிகார்முதலியவற்றின்௧ண் அருவருப்புண்டாம். 

உலகம் என்றும் கிலையாயிருப்பது,கடவுளிருந்தால் பார்த் தக்கொ 

ள்வோமென்று கருதுகன் றவர் பழிபாவங்களுக் கஞ்சானு இவினை 

யைப் புரிவர். அவர்க்கு ஒருபோதும் மன வொருமை யுண்டா 

வதில்லையாம்; ஆதலின், அவர் மறுமையிலை யன் றி யிம்மையிலும் 

அன்பக்கடலில் மூழ்கித் அறைதெரியாது இகைப்புனவர். இவர் 

தோற்றத்தால் பெரியாரைப் போலக் காணப்படினும் படுவர். 

இலர்பா லணுகுதல் ஒரு'2பாதுங் கூடாது, 

மேசுத்திலிருர்அ பூமியில் விமுகின்ற நிரின்பெருக்குச் சமத் 

இரத்தையே யடைவது பால மதவாதிகள் பற்பலவிதமாகச் 

செய்யும்வணக்கமும் யாதொருபெயரும்யாதொரு COLA Lp (Lp attr am Lb 
யாகவின்றிச் சின்மாத்திரமாயுள்ள கடவுளுக்கேயாம்.௪ன கடவு 
ளே மெய்த்தேவன், உனது கடவுள் பொய்த்தேவன், கான்செய் 

-யும் வணக்கர்தான் கடவுளைச்சேரும், நீ செய்யும்வணக்சம் கட 
வுளைச்சசசாது என்று விணேபேடி யல்லலுருது எல்லாம் கடவுள் 
வடி.வமாதலின், கடவுளென்று பாவித்த வணங்குகன்ற எவ் 
வுருவத்தின் வணக்கமும் பயன்படா தொஜழிவதில்லை யென்றுணர் 
ந்த ஒருமகவாதியையும் கிந்தைபுரியாஅ இரிகரணசுத்இயாகப் பர 
மேசுவரனை வணங்கியும் வாழ்த்தியும் தியானித்தும் auger pari 
களி சத் சீர்தான் சதெஃ்பசமாகவிளங்கும். எவரது சித்தம் சதம்
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ப.ரமாக விளங்குகன்றதோ அவர்தாம் பேராநந்தக் கடல்வடி.வ 
மாகவிளங்குவர். 

பிருஇிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம், சூரியன், சந்திரன், 
சிவனென்னும் எட்டுருவமா அப் பரமேசுவர னிருக்கன்றானென் 

௮ணர்ந் தவர்க்கு **எங்குஞ் சிதம்பரம் பொங்கவெழி௫ன் றத” என் 
a» பெரியா சருளியதன்பொருள் செவ்வனே விளங்கும். என்னால் 

பரமேசுவாரூபமாயின், கொள்ளுவ தயதாம்? SU OAD vss sre? 

ஓன்னு மின்றாம். கொள்ளுவதுக் தள்ளுவதுமின் றி யிருப்பவரு 

க்க சத்தசாந்தியாம் சிதம்பசம் தஜோமயமாய் விளங்கும். » 

எல்லாம் பிரஹ்மம் அல்லது சிவம் என்னால் காசண காட்டத் 
தைப்பெற்று இத, ௮து என்னுங்காரிய காட்டத்தை விட்டால் 

சாஜாயோகம் கலம்பெத வாய்க்கும். 

SPO அணனைக 

11. விசுவாசமேவர்க்கு மேனிலை தருமேனல். 

(13 - 3 - 1911). 

“மிறவாதே தோன்றிய பெம்மான் றன்னைப் பேணுதா சவர் 

தம்மைப் பேணா தானை”' என்று திருகாவுக்கசசு சுவாமிகள் திரு 

வாய் மலர்க்தருத் தலால், காம் பரமேசுவரனை யடையும் வழியா 

லடைக்தாற்றான் ௮வன் நம்மை யாட்கொள்வான்; அவ்வா நடை 

யாவிட்டால் அவன் ஆண்டருளா னென்பது ஈன்குவிளங்கு கின் 

றது. பரமேசுவரசனை காம் அடையும்வழி திரிகரண சுத்தியாக 
அவனை வழிபடுதலேயாம். திரிகரண சுத்தியாக வழிபாடு செய் 
யாது பிறர் மஇக்கும் பொருட்டாவது பிறர் பொருளைக் கவருதற் 

பொருட்டாவது செய்யும் வழிபாட்டினைப் பரசமசுவரன் ஏற் 

அ.ச கொள்வதே யின்றாம். இ பட்டினத்தடிகள் கையொன்று 

செய்ய விழியொன்றி நாடக் கருத்தொன் றெண்ணப், Our ws 
யொன்று வஞ்சக காவொன்று பேசப் புலால்கமழு, மெய் 

யொன்று சாரச் செவியொன்று கேட்க விரும்புமியான், செய் 
இன்ற பூசையெவ் வாறுகொள் வாய்வினை தீர்த்தவனே'' என் 

இருளியிருத்தலால் வெள்ளிடை மலை?பால் விளங்கும். 

அன்பா லககெகிழ்ச் தின்புருவாகி யறிவாற் தவமாய் விளக 

ஓய மணிவாசகப்பிரான் **தாழச்செய் தார்முடி தன்னடிக் கீழ்
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வைக் தவசை விண்ணோர், சூழச் செய்தான்” என்றருளியதைக் 

௧௬௮ மிடத தப் பரமேசாரனை மெய்யன்போடு வழிபாடு செய் 

பவர் இந்திரன் மூதலிய Ben owe ரியாவரும்வணக்கும் பெருஞ் 

சிறப்பினை யடைவ ரென்பது இபெறப்படுதலின், ₹* கல்லாப் 

பிழையுங் கருதாப் பிழையும் ௧௫௧௮௬௫), நில்லாப் பிழையு நினை 

யாப் பிழையுகின் னஞ்செழுத்தைச், சொல்லாப் பிழையும் துதி 
யாய்ப் பிழையுர் தொழாப்பிழையும், எல்லாப் பிழையும் பொறுத் 

தருள் வாய் '' என்று மனமூருக வாய்குழறத் துஇப்பவரது 
மேன் மையை யாவர் அளவிட்டுக் கூறலமையும், 

ர 6 

*டுபாய்யூடை யார்க்கரன் போலக லும்மகன் ரூற்புணரின், 

மெய்யுடை யார்க்கர னம்பலம் போல மிகஈணுகும்”” என்றுமேழ் 
படி. சுவாமிகள் கூறியிருத்தலால் பொய்வளரு கெஞ்சினை யுடை 
யவர் பரமேசனை யனட தலில்லை யென்பதும், மெய்வளரும் நெஞ் 
சினை யுடையவர் தவருதவனை யடைதல் உண்மை யென்பதும் 
இத்இத்கலால், உண்மையான வொழுக்க முடையவர்க்கே ஈன் 
னிலை வாய்க்கும். உண்மைய::ன வொழமுக்கக்தை யுடையவர்க 
ளோடு நேசங்கொள்ளுதல் ஒவ்வொருவர்க்கு மத்தியாவசியக 
மானகதாம், 

சித்தம் பசகவதாகார மாவதென்னும் பக்இ ஒருபூங்கொடி 
போல்வதாம். ** மகாதேவ '” என்னும் அட்சரங்கள் நான்கும் 

போல்வன வாம். வி௬வாசமென்ப து அதன்கணுள்ள அனிர்கள் 
அக்கொடி வளர்தற் பொருட்டுப் பாய்ச்சும் ஜலம் போல்வதாம். 
சற்குரு முகலியோ ரிடத் அள்ள சரத்தை விஈவாசமெனப்படும், 
இ.ரத்தையோடு பாமேசுவர பத்தி செய்பவர் எப்போதும் **மகா 
தேவ, மகாதேவ” என்று கூறிக்கொண்டே யிருப்பவர், விசு 

வாச மில்லாவிடத் அப் பத்தி முதலியன கித்தியாமையின், பிர 
யத்தன பூர்வகமாகச் சிரத்தையைச் சம்பாதித்தல் வேண்டும், 
உண்மையான விசுவாசத்தோடு பத்திசெய்பவர் இலெளூக வி 
யாபரா மொழிர்துள்ளபோ ₹*மகாதேவ, மகாதேவ” என் 
னுஞ் சித்தனையையே பூடையவசா யிருப்பவர், யாதேனு மொரு 
வார்த்தை அல்லது செயல் வாக்கிலாவனு காயத்திலாவது நிக 
மும்போறு ௮தம்கு மனம் கிமித்த காசணமாகும், மனம் நினைப் 
பகையே வாக்காற் சொல்லுதஓம் காயத்தாற் செய்தலும் 
இயல்பாசவிருச்தலின், “மகாதேவ,மகாதேவ”என் திடைவிடா*
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கூறுகின்ற வர்களஅ சித்தம் மகாதேவ” ஆகாரமாகவே யிருக் 

கும். சித்தம் சிவாகாரவாகப் பெற்றவர்களுக்கே சிதம்பாம் (ஞா 

நாகாயம்) இத்திக்குமென்பது ஞாகசாஸ்இரங்களின் அணிபாக 

லின், **மகாதேவ, மகாதேவ: என் றிடைவிடா அுச்சரித்துக் 
கொண் டிருத்தலும் இருசியானுவித்த முதலிய ௮றுவகைச்சமா 

இகளுள் ஒன்றாம். “வருகணத்து வாழ்ந்திடுமோ விழுலோ விந் 

ச மலக்கூ டென்று” உடம்பின் நிலையா மையினை யறிந்து “உள்ள 

போ தேபா ருய்ய'' என்று பெரியா சருளியுள்ளதை மேற்கொ 

ண்டு (மகாதேவ, மகாதேவ” என்று பூரண விசுவாசத்தோடு உச் 

சரித்துக் கொண்டிருத்தல் பிறவிக் கஞ்சுவோசது* முக்கியக் ௪௩. 

மைகளு ளொன்றாம். 

**குருவில்லா வித்தை குணந்தருவ தில்லை” என்பது பெரி 

யார் வாக்கியமாதலின், எச்சாதனத்தையும் குருவின் வாயிலாக 

வே பெற்று அப்பியாசஞ்செய்தல் வேண்டும் குருவினைச் சாதி 
குல முதலியவற்றை கோக்கியிசமுகல் ஒருபோதுங்கூடா து. குரு 

வினைச் சாதிகுல முதலியன வில்லாத பரமேசுவானாகப் பாவித்து 

வழிபாடு செய்து, ௮க்குரு மூர்த்திக்கு வழிபாடுசெய்யும் தம் 

மீது கருணை யுண்டாகுமாறு நடக்அகொள்ளுதல் வேண்டும். 

௮வ்வாறு நடப்பவன் இம்மையிலேயே செம்பொருள் கண்டு 

(காரியகாரணங் கடந்த கடவுளைத்தரிசதத) இனிப்பிறவாநிலை 
யை யெளிதாக வெய்துவன். இக்கிலையை யடைவதற்கு முக்கிய 

மாக ஆரம்பத் தி லிருக்க வேண்டிய சாதனம் விசுவாசமேயாகும். 

இதுபற்றித்தான் கைவல்லியநவநீதம் மறைமொழி கம்பினால் 

விடுண்டே” என்று கூறிற்று, 

ஒவ்வொருவனும் தத்துவ ஞானத்தின் பெரியவனாக 

முயல வேண்டுமேயன் தி ஆடை, ஆபசணம், அதிகாரம், HHS 

தம் (பொருள்) முதலியவற்றால் பெரியவனாக முயல்வது கூடா 

௮, “*இயுள் ஈரை, பொருள், பாந்தவியமென்னுமிவற்றால் ஒருவன் 

பெரியவனாகான்; தெரிந்தவனே  ஈமகுப் பெரியவன் என்று 
ரிஷிகள் தருமத்தை யேற்படுத்இி யிருக்கிறார்கள்” என்று தர்ம 

சாஸ்திரங் கூறுவதால், காம் எப்போதும் தத்துவஞான மூடை 

யவனையே பெறரியவனாகக் கொண்டு, அவன் கூறியவாறொழுகு 

தல் வேண்டும், அவன் த.த்அவஞானமுடையவனாகவிருக்தா லும், 

வயதால் நம்மிலும் சிறியவனாக விருக்கின்றானே; ௮வனை யெவ்
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ary பெரியவனைகைக் கொள்ளுகலென்னு கருதுதலை அதவே 

விட்டொழிதல் வேண்டும். முருகக்கடவு ஸிடத் தப் பசமசிவம் 

உபதேசம் பெற்றுக்கொண்டது வயதால் எவனும் பெரியவனா 
கான், தத்துவ ஞானத் தின லேயே பெரியவனாவா னென்பதை 

விளக்குதற் பொருட்டன் றோ? 

குழந்தைப்பருவத் இ3 2லயே தத்துவஞானம் பெற்திருந்த ஆங் 

சேசமுனிவாது புத்திரர் தமது பிதிர்க்களுக்கு வேக மோதி 

வைக்குல் குருவானார். sar வேதமோதி வைக்கும் போது 

அப்பிதிர்க்களை த் தத்துவ ஞானத்தினால் சஷ்யர்களாகக் ௧௬ 

இப் 5 பிள்ளைகாள் '' என்றழைத்தார், அதனால், அவர்கள் சின 

ங்கொண்டு அவரவ்வாறு கூறியதைக் தேவர்களிடத்திற்கூறி 

- வருத்த மு.ற்றார்கள். அதன் பொருட்டுத் தேவர்கள் ஒருக்கு 

கூடி யோ௫த்து தம்மிடத்திற் குறை கூறிக்கொண்ட பிதிர் 

க்களை நோக்க) உங்களை அப்பிள்ளை அவ்வா றஐழைத்ததூ 

நியாயந்தான் என்று கூறினார்கள் என்று தரும சாஸ்இரல் கூறுவ 

தால், தே௫ிகழூர்த்தி வயதாற் றம்மிற் இறியவரா யிருப்பினும் 

அவசைச் சிறியவராகக் கொள்ளாத பெரியவராக வ கொள்ளல் 

வேண்டு மென்பது நன்கு விளங்கும். 

முந்திரிப்பழத்தின் கொட்டை அப்பழத்திற்கு மேலேயிருப் 

பதுபோல, சழ்குருமூர்த்தி வாயிலாகத் தத்தவோபதேசம் 

பெற்றுச் சமாஇிகூடித் தன்னிலையிற் பிறழாது நின்றவன் சோக 

மோகங்களுக் குட்படாது அவற்திற்கு மேலாக விருப்பான். தத் 

அவ ஞானத்தின் பயன் சோகமோகமத்ற நிலையாகலின், சோக 

மோச மொழிதற் கேதுவான தத்துவ ஞானத்தைப் பெறுவ 

தற்கு எவ்வாற்றானு முயலுதல் வேண்டும். புளியங்கொட்டை 

முதலியன புளியம்பழ முதலியவற்றுள்ளே இடப்பன போல, சம் 

சார சாகரத்துள்ளே Saisie மனிதப் பிறப்பெடுத்த 

தன்பயனை யெவ்வா றடைவன்?சப்தாதி விஷயங்களை நன்ராக வறி 

தற்கியைந்த செவி முதலிய விக்இரியங்களை யுடைய மனிதப்பி 

ஐப்பிலேதான் சுக தக்கம், இலாப ஈஷ்டமுதலிய அுவக்துவ மற்ற 

நிலையை யடைதல் முடியும். இக்நிலையினை யடைய முயலாது 

பசாமுகமாகவிருப்பது பேதைமையினுங் '2பதைமையாம். 

நன்ருக யோடித்துச் செய்யுங் காரியம் முடியாமற் போவ 
இல்லை யாகலிக், எச்காரியத்தையும் ஈன்றாக யோசித்துச் செய்ய
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வேண்டும். மனம் பசாமுகப்பிதலைய யுடையதா யிருத்தலின், 

அதனை எவ்வாறு முகப்படுகத்த வேண்டுமோ அவ்வாறு செய் 
யவேண்டும். **எறும்பூரக் கற்குழியும்” என்பது பழமொழியா 

கலின், ஆண்ட:தரவ னருளிபப$9ி மனத்தை விஷயங்களின்:2தா 

ஷூதிருஷ்டி. பூர்வகமாகத்தடுத்தால் ௮௮ மடங்கி நிச்சயமாக வொ 

ருமுகப்படும். ஒரு முகப்பட்ட மனமுடையவர்களுக்கே” உலகு 

(aun oot பரமேசுவரன் குருமூர்ச்தியாக வந்து கருணை புரிவான். 

“69 Bee 

12. மனமொருமுகமாம் மார்க்கங்கூறல். 

(20 - 8 - 1911) 
நாம் ஓவ்வொரு காளும் சகலம் கேவலமென்னு மிரண்டு 

நிலையினைத் தவரு தடைக்கு வருஇன் 27ம். சங்கத்ப (எண்ண)த் 

தோடுகூடிய நிலை சகலமும் ௮ஃதற்றகிலை கேவலமுமாம், சாக் 

கிரம் (கனவு), சொப்பனம் (கனவு) என்னு மிரண்டவஸ்தையிலும் 

சங்கற்ப மிருத்தலின், அவ்விரண்டும் சகலமெனப்படும்; சுழுக் 

இயி (உறக்கத்தில் சங்கற்ப மில்லாமையின் ௮ கேலலமெனப் 

படும், இச்சகல கேவலமென்னு மிரண்டவஸ்தையும் ஓய்வின்றி 
மாறிமாறி வருதலால் காம் இவற்றின் வசப்பட்டு, யதார்த்த 

நிலையினைக் காண வகையதியாது திகைப்பற்று, விஷபவா சையால் 

வருக்க முறுகன் ஜம். நினைவிற் அ கின்ற வி.மென்னும் பாவ 

னாதீத நிலையைச் சாக்கராவத்தையின்௧கண் பெறுவோமாயின்,யதா 

ர்த்தகிலை ஐயர் திரிபின்றி புள்ளவாறு விளங்கும். ௮ஃதுளளவாறு 

Sarason விஷபவாசையால் மொத்துண்டு வருந்துதல் ஒரூ 

போது முண்டாகாது. 

நினைவிறர்து நின்றவிடமென்னும் பாவனாதீதம் எளிதில் 

வாய்ப்பதன்று, ஈக்வசபத்தி, ஜீவகாருணியம், பாசவைராக்கியம், 

தத்துவஞானமென்னு மிக்கான்கையும் பூரணமாகப்பெய்றவர்க்கே 

அ௮க்கிலை வாய்ப்பதாக விருத தலின், அர்கிலையை யடைதற் 

பொருட்டு, ஈ௫ வரபத்தீமுதலிய நான்கையும் பிரயத்தன பூர்வக 

மாக வச்இியாவூயகமாய்ச் சம்பாதித்தல் வேண்டும், இர் நான் 

கையும் சும்பாதித்த லின்றி விணே வாய் வேகார்தம்டே? எங்கும் 

ஈசனெனக்காணும் சகஜ சமாதியினைப் பெற் ிருக்இன் 2 று: Quen 

பார்க்கு ௮ப் பாவனாதீத நிலை வாய்ப். (தெவ்வாரும் ? ட
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னஸ் செவிழமுதலிய இத்திரியல்களின் வாயிலாகச் சப்தமு.க 

லிய விஷயங்களிற்செல்லு மியல்பினதாகலின், ௮தை உள்முகப் 

படுத்தல் மலையைவில்லாக வளைப்பது போலாவாம்.௮துஜன்மாகரப் 

பழக்கத்தால் விஷயாகந்தத்தையே சக்திக் தக்கொண்டிருத்தலின் 

யாம் எவ்வளவு வருத்தமுற்று உள்முகப்படுத் இனாலும், உள்முகப் 

படாஅ வெளிமுகப்பட்டுப்போம். யோகாப்பியாச த்இினால் அ,தனை 

உள்முகப் படுத் தினவும் அது நமது சோர்வையே எதிர்பார்த்தி 

ருந்து வெளிமுகப்பட்டுத் துன்பத்தை மிகுவிக்கும். அதனைப் 

பிரயத் தன பூர்வகமாக வுள்முகப் படுத்தல் பிப்பாயைக்' குள 

மூதவியவற்றுள் அழுத் இப் பிடித்திருப்பது போலவாம். சப்தாதி 

விஷயங்கள் அகித்திய பதார்த்தமென்றும், அக்கசா சன மென்றும், 

கன்றாக வறிந்தவருடைய மனக்தான் விஷபத்தில் வெறுப்படை 

நத, உள்முகப்படுந் தன்மையை யுடையதாம். மனம் விஷயத்தில் 

வெறுப்படைக் அள்முகப்படுவதற்குச் சித்ஜடவிசாரம் தக்கசாத 
னமாயிருத்தலின், அச்சாதனத்தை யவூயஞ் சம்பாதித்தல் 

வேண்டும், 

ஈசு வசபத்தியை மனம் வாக்குக் காயமென்னுக் இரிகரணத் 

கா௮ஞ் செய்யவேண்டும். (1) பூச்சிய (பூசிக்கத்தக்க) புக்தியின் 

மிகுதிப்பாட்டால் சித்தம் சற்குருமர்த் இயருரியவாறு ஈசனது 

பலவடிவல்களில் ஒன்றனாகாரமாகவேயிருப்பத மனத்தினாத் செப் 
யும் பத்தியாம். (2) பஞ்சாட்சரஜபம், அஷ்டாட்ச ரஜபம் முதலி.ப 

ஐபல்களும், தேவார, திருவாசக, இருவாய்மொழி மூ.தலிய வற் 

தின் பாசாயணமும் வாக்கினாத்செய்யும் பத்தியாம். (2) வீதம், 
உபவாச முதலியவற்றால் செவி முதலிய இக்இரியல்களைத் தத்தம் 
விஷபங்களிம் செல்லாவாறு தடுத்தல் காயத்தாற் செய்யும் பத்தி 

யாம். இம்மூவகைப் பத்தியும் பாவரிடத்துப் பூரணமாக விருக்க 

ன்றன வோ அவரது சித்தம் சுவரெறிபக்துபோலாகாது பச்சை 

மசத்தறைக்த ஆணிபோல ஸ்இரகிலையை யடையும். 

(1) பத்தினிப் பெண்கள், பத்தர்கள், தக். துவ ஞானிகளெ 

ன்னுமிவர்களைப் பழித்தல், (2) வயிறு வளர்த்தத்பொருட்்ு, 

பிறன் மனைவியை விரும்பி யொகுழுவோர், பெற்றகாயைக்காப்பா 

ற்று. அ மனைவி சொற்படி ஈடப் போர், பொய் கூறுவோர், கள்வர் 

குடியர் மு.தலியவர்களிட த் ஈசுவர காமத்தின் பெருமையை 

யெடுத்துக் கூறுதல், (8) ஓவ்வொரு நிமித்தம் பற்றி ஈசன்
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ஒவ் 9வாருபெயரசா லன்பசா லழைக்கப்பரறானென்பதையறியாது 

இவன் பெரியவன், விஷ்ணு சிறியவன், விஷ்ணுபெரியவன், இவன் 

திறியவனென்று வேற்றுமைகொண்டு நிந்தை புமிதல், (4) அகதி 
.தாற்பரியமெனப்படும் வேதவாக்யெங்களில் விஈவாச மில்லாமை, 
(5) வேதத்தை யாதாரமாகக்கொண்டு மகாத்மாச்களியற்றிய 

. சாஸ்திரங்களில் சரத் தையில்லாமை, (8) இவரும் தாய்வயிற்றிற் 

பிறக்தவர்காமே, இவர் சொல்வதெல்லாம் ஈம்்பவேண்டுமோ, 

இவர் ஆகாயத்தி லிருக்தபடி.யே குதித்தனரோ என்று பலவா 

ழெண்ணிச் சவசொருபமாந்தே௫க மூர்த்தியின் திருவாய்மொழி 

யில் ஈம்பிக்கையில்லாமை, (7) மகாதேவா, சங்கரா, பரமேசீர, 

நாராயணா, கோவிந்தா, நசசிங்கா என்று கூறுவதால் என்ன பல 

னுண்டாகும்? அர்த நாமங்கள் ஸ்துதியை யறிவிப்பனவே யன்றி 
இகலோக பலத்தையாவதூ பரலாக பலத்தையாவது தருவன 

வல்லவென்னும் மயங்கியவறிவு, (8) (வைணவர்) ராம என்று 

கூறுமிடத்து சா-என்பது பாவத்தைப் போக்குவதாயும், ம-என் 
பது அ௮ப்பாவம் வாராதபடி காப்பதாயு மிருத்தலின் சாம சாம 

என்று கூறும் ஈமக்கு என்ன பயமென்றுகருதி, கொலை களவு 

முதலியவற்றைச் செய்வம், (சைவர்) மகாதேவ” என்று கூறு 

மிடத்து ௮தன் நான்கெழுத்தும் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு 
என்னும் நான்கு புருஷார்த்தத்தையும் தருவதாயிருக்தலின், 

“மகாதேவ' என்று கூறும் ஈமக்கியொது திகு கேறிடுமென்று 
மறைவாக மாமிசமுதலியவற்றை யுண்பதம் செய்யத்தகாதனவற் 

றைச் செய்வசும், (9) ஈசுவரகாம வுச்சாரணமொன்றே கமக்குப் 

போம், அதனாலுண்டாகாத பயன் யாதிருக்கின்றஅ என் றெ 

ண்ணி இரந்தோர்க்தேல், ஒரு பிசாணியையும் புத்தி பூர்வகமாகக் 

கொல்லா இருத்தல், மறக் தும் தீயனவற்றைத் தரும் சொற்களைச் 
சொல்லாமை முதலிய சற்கருமங்களை விூதல், (10) கடம் படம் 

என்னும் பதம்பேரீல், வொ சங்கரா சாமா கோவிந்தா என்னும் 

பதமும் ஒன்றாம்; இப்பதங்களுக்கு அப்பதங்களிலும் மேலாக 
வுள்ள விசேஷணம் யாதென் றெண்ணுதல் என்னும் இத்தோ 

ஷங்கள் வாராதபடி யார் இரிக.ரணத்தாலும் பத்தி செய்கிறாரோ 
அவே உண்மையான பத்தரெனப்படுவர். இத்தோஷங்களுள் 
Qe ne குறையா இருப்பவர் தம்மைப் பத்தசென வேஷக்கால் 

பிறர்க்குக் காட்டுதல் அவரது பொருளை வஞ்சித்துக் கொள்ளுவ 

திற்கேயாம்,. ் 

6
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குஞ்சை ஈஞ்சாலும், இரும்பினை இரும்பாலும், அம்பினை 
௮ம்பாலும் கெடுப்பது போன்று அடிக்கடி, உலகாகாரப் பட்டு 

வெளிமுகப்பட் டோடும் மனத்தை வைரசாக் கயத்தினாலும் தியா 

னத்தினா லும் கெடுக்க வேண்டும். உலகாகாரப் படுஞ் சங்கற்பம் 

அசத்த சங்கற்பமெனப்படும். மனம் உலாகாகாசப் படுதற்குக்கார 

ணம் விஷயவாசனையாம். இவ்விஷய வாசனை இவிரதர வைராக்கி 

யத்கோடு செய்யும் இயானத் இனாத்மான் சிறிது இறிதாகக் குறை 

யூம். எவ்வளவிற் கெவ்வளவு ௮௬த்த சங்கற்பல்; குறைகன்றதோ 

அவ்வளவிற் கவ்வளவு சுத்த சங்கற்பமிகும். சுத் தசங்கற்பமாவது 

மீனம் எப்போதும் இயானஞ் செய்வதிலேயே தாற்பரிய மூடை 

தீதா யிருத்தலாம். இச்சுத்த சங்கற்ப முடையவாது இத்தந்தான் 

உபசாந்தியினைப்பெற்றுப் பூரணபாவத்தைப் பெறும், **மக்களின் 

பந் த மோட்சங்களுக்கு மனமே காரணமாம். மனம் விஷபத்தைப் 

பற்றுவதே பர்தமாம்; அதினின்றும் (நீங்குவதே முத்தியாம்” 

என் றமிர்தபிக்தோப நிஷத்துக் கூறுலஇல் கறியத் தக்கதாம், 

உ 4-௪ 

19, மந்திரஜபத்தின் மகிமையுரைத்தல். 

(27 - 3 - -1911.) 

மருந்தாகாத வேருமில்லை, மந்திரமாகாத வெழுத்துமில்லை'” 
என்று பெரியோர்கள் கூறுவதால், ஓவ்வொரு, மக்இிரமும் ஓவ் 

வொரு நாமமென்றுகருதி,மனமொரு முகப்படுமாறு குருமூர்த் இ 

யுபதே௫த்த மந்திரத்தைச் சரத்தையுடன் ஐ.ஞ் செய்தல் வேண் 

டும். ஜஐபிக்கும்போஅ குருமா த்திகூறியகியமப்படியே ஐபஞ்செய் 
தல்வேண்டும்; மனம் போனவாரமுக ஜபஞ்செய்தல் ஒரு போ தங் 

கூடா, சப்தகோடி மகாமந்திரங்கள் பெரியோர்களது அனுஷ் 

டானத்திலிருக் இன்றன வென்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகன்றன. 
அவற்றுள், ஒவ்வொன்றும் சத்த சுத்து யேதுவாக முத்திப்பேற் 

றைத் தருவதா யிருத்தலின், அதனை யொருபோது மிகழாஅ 

ஜபித்தலே த்தசு.த்தியை யடைய விரும்பும் மக்களது கடமை 

யாம். * நானேயோ தவஞ்செய்2தன் 9வாயஈம வெனப்பெற்றே 
ன்” என்று “மாணிக்கவாசக வாமிக ளருளிச்செய் திருப்பதையும் 

“*ஏடுகிலத்தி லிிவதன் முன்ன ம்வர் தெம்கள் குழாம்புகுக் து, கூடு 

மனமுடை யீர்கள் வரம்பொழில் வர்தொல்லை கூடுமினோ,காெக ர
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மு ஈன்கறிய ஈமோகாராய ணாயவென்று, பாடு மனமுடைப் பத்த 

ருள் னீர்வர்து பல்லாண்டு பாடுமே” என்று பெரியாழ்வார் 

இருவாய் மலர்ச் திருப்பதையும், இவ்வாருகவரும் பிறவற்றையும் 

நண்குணர்க்தவர்க்கு மந்திரத்தின் ௮ருமை பெருமை செவ்விதின் 

விளங்கும். 

மழகாட்டிலே மங்கலமென்னு சூதரி2ல இடையர் குலத்திலே 

பிறந்த ஆழ நாயனார் ஸ்ரீ பஞ்சாட்.சசத்தை இசை நாற் கூறிய 

வாறு வேய் (புள்ளா)ல் குழலிலமைத்து ஊதின இனா லன்றோ 

நன்னிலையை யடைந்தனர், இதனால் மந்திரத்தினை மனத் இளுற் 
சிந்தித்தலும் வாக்கினாற் சபித்தலு முடையவரன்றி இன்னிசைக் 

கருவிகளிழ் செப்பமாக வமைத்துக் கூறுபவரும் VTS wsH ag om gi 

கருணைக்குப் பாத்திர ராவரென்பது இனின விளக்கும், எதற் 

கும் அன்பே முக்கிய காரணமாகும். ஆழயைதாயனார் அன் புமிக்குப் 
பஞ்சாட்சரத்தை வேய்ம்குழலி லமைக்துச் சபித்ததினா லன் 
ரோ அவர்மேய்த்து வந்த பசுவினங்கே யன்றி மற்றைப் பற 

வை முதலிய வினங்களும் அன்பால் மெய்ம்மறந்து தம்தொழிலை 

விட்டிருந்தன. ௮ன்புமிக்கு மந்திரஜ பஞ்செய்வர்க்கு வசப்படாத 

பொருளொன்று மின்றாமென்பது இதனால் நன்கு விளக்கும், 

காரணமின்றி பாதொரு பிராணி பையுங் கொல்லாமை, பிற 
ர்க்குத் தமையைத் தராத மெய்யினை யுரைத்தல், ௮ன்னியரது 
பொருளை யபகரியாமை, இக்இரியங்சளும் மனமும் புலி2பால் 

பாய்ந்து விஷயங்களி லோடிதக் துன்ப முண்டாக்கா வண்ணம் 
அவற்றைத் தடுத்தல், அன்னிய சிடத்து மேன்மையான பொரு 

ளிருக்கக் கண்டு எனக்கது வேண்டும், எவ்வாறிது எனக்குக் 

கடைக்கு மென்னு சிந்தியாமை, உடம்பு நீசாடுவதாலும் மனம் 

உண்மை யுரைப்பதாலும் பரிசுத்தமா யிருத்தல், பிதர்செய்யும் 

திமையைக் கூடுமான பரியந்தம் பொறுத்துக் கொள்ளுதல்),*ஏஅ 

வ.ரவேண்டு மதுவருக, வென்னை விடுத்தே தகல வேண்டும் ௮ஃ 

தகல்க'? என்னுந் தீர்மானத்தோடு போன பொருளுக்காக விரக்க 

முரு௮ வரும் பொருளுக்காக் கலக்கமுறாது பெற்றது கொண்டு 

மகிழ்தல், உயிரினியல்பு இத்தன்மைய*, உலஇனியல்பு இத்தன் 

மையது, கடவுளி னியல்பு இத்தன்யையஅ, ௮க்கடவுளை யடையு 

மார்க்க மித்தன்மையது என்று கூறும், தத்துவ சாஸ்திரத்தை 
வரலாற்று முறையாக வந்த குருழர்த்தி வாயிலாக வோதுதல்,
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பொன்னொன்றே பூணுவார் விரும்பியவாறு பல்வகைத். தாய ஆப 

சணமாக விளங்குவது போலப் பரமேசனும் ௮வ்வம் மதத்தார் 

விரும்பியவாறு பலவாமுக விளங்கு கின்ரானென்று கருதி, “Os 

ய்வ மிகழேல் என்று ஞானத்தாயாசாய ஓளவைப் பிராட்டி யரு 

ஸியதை மேற்கொண்டு இத்த விகற்ப மின்றித் தத்தமக்கு விருப் 

பமான கடவுளை வழிபாடு செய்த லென்னு மிவற்றை யுடையார்க் 

கே மர்இர ஜபத்தின் பயன் விரைவிற் சித் இயாகும், 

மனம் பெரும் பான்மையாகச் துக்கத்தினால் கலக்கமடை 

6p arflur sghus தெரியாது திகைப்புற் றிருத்தலின், ௮த 

னைத் துக்கச்தின் வயமாகாவாறு செய்தல்வேண்டும். அக்கம் 

வருவது சுகத்தை விரும்பிய வருக் காதலின், சுகத்தை விரும் 

பா திருத்தலே அக்கத்தைக் கெடுத்தற்குரிய வுபாயமாம். **இன் 

பம் விழையா னிடும்பை யியல்பென்பான், அுன்ப Yas dos” 

THD வள்ளுவஞார் கூதியருளி யிருத்தலை யு.ற்௮ுகோக்குவார்க்கு 

இ செவ்விதாகப் புலப்படும், வருவது வக்தேதிரும் வராதது 

மூயத்சி செய்யினும் வருவதேயின்று என்னும் தீர்மானத் தோடி. 

ருப்பவர் தாம் சுகத்தை விரும்புவதில்லை; சுகத்தை விரும்பாமை 

யின் அவர்க்கு அதைப் பின்பற்றி யுடனே வருந் அுக்கமு முண் 

டாவ தில்லையாம். யாவர் அனுகூல பதார்த்த சம்பந்த ஞானத் 

தால் வரும் சுகத்தையும் பிரதிகூல பதார்த்த சம்பந்த ஞானத் 

தால் வரும் அக்கத்தையும் அடையா திருக்கன்றனரோ அவர்தாம் 

மர்திரயோகம், ஸ்பரிசயோகம், பாவயோகம், அ௮பாவயோகம், 

மகாயோக மென்னும் நிதித்தியாசன வடிவ பஞ்ச” Cures gor 

ஒன்றாய மந்திரயோகத்தைச் செய்தற்குரியவ ராவர். 

தூக்கம் உடம்பை உஷ்ணத்தை யுண்டாக்க வெதும்பச் செ 
ய்வதும், ஈன்றிது தீதிது என்றுணரும் புத்தியைக் கெடுப்பதும் 

நாணம் ஆண்மை தருமம் ஐசுவரியம் £ர்த்தி கந்தனை நஈல்லொழு 
க்க முதலிய வெல்லா வற்றையுங் கொடுப்பதுமா யிருத்தலின், 

௮.தனை மனோ சார்இயினால் அத்தியா வசியமாக வொழிக்க முய 
லவேண்டும். மனோசாந்தி வருவதற்கேது தொடக்கத்தில் wi Bu 
யோகமா யிருத்தலின், ௮து மனோசாந்தியை விரும்பு மெவரும் 
செய்தற் குரியதாம். திருமூலகாயனார் “ஒன்றுகண் டீருல குக் 
கொரு தெய்வமும், ஒன்றுகண் டீருட அக்குயி சானதும், நன்று 
கண் டீரது நீமச்சிவா யப்பழம், இன்றுகண் டார்க்கது இத்தித்த 
வாலே” என்றருளிய வாற்றால் இத ஈன்கு விளங்கும்,
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பசமேசுவரன் சீவர்களது நல்வினை தீவினை யென்னும் இரு 

வினைக் டோகச் இருஷ்டி, ஸ்திதி, சங்காசம், திரோபவம்,௮னுக்கி 

ரகமென்னும் பஞ்சக் கருத் இியங்களைச் செய்கரு னென்பதை ஈன் 

கறிந்தவர் மனந்தான் பதைப் ஃற்திருக்கும்; மற்றவரது மனம் 

சுகம் துக்கம் பேறு (இலாபம்) இழவு (ஈஷ்டம்) வெற்றி (ஐயம்) 
தோல்வி (அபஜபம்) ஈன்மை தீமை யென்னுர் அவர்துவங் (இரு 

மை) களால் பதைப்புற் றிருக்கும் மனமுடையவர்க்குப் பரமசுகம் 

(சிசதிசயாநந்தம்) உண்டாவதே யில்லையாகலின், மனம் பதைப்ப 

ற்றிருத்தற் கேது ஈசன௮ பஞ்சகிருத்தி யங்களையணர்க்ு எனக் 

கெனச்செய லொன்று மின்றென் திருத்தலாம். "இவ்வாதிருதி 

தற்கேது மந்திரயோக முதலிய வற்ழுல் பெறப்படும் மேனே 

சாந்தியேயாம். பஞ்சகரு த்தியமென்னும் ஐர்தொழில்களுள் சிரு 

ஷ்டி. (படைப்பு), ஸ்திதி (காத்தல்), சங்காரம் (அழித்தல்) என் 

னு மூன்றும் அகித் இய மாயிருத் தலையே யியல்பாக வுடைய தத்து 

வக்கூட்டமாகிய ஜடத்திழ் குரியனவாம். " இசோபவம் (மறைத் 

தல்), அனுக்கிரகம் (அருள் புரிதல்) என்னு மிரண்டும் கித்தியமா 

யிருத்தலையே யியல்பாகவுடைய வுயிர்க்கு ரியனவாரம். இவ்வாருகப் 

பஞ்ச கருத் தயங்க ளிருச் தலை பூணர்ர்து உயிர்தனக்கென வொரு 

சுதந்தர மில்லாததென்றும், தத் தவக் கூட்டங்களாகியஜடம்(உல 

கம்) எதையும் அறிந்துசெய்யா ததென்றும் கொண்டகசித்தத்2தா 

டு பந்தமற மக்இரவடி.வ ஈசனைச் சிந்தனை செய்பவர்தாம் பிறவாத 

நிலையைப் பெற்றுப் பேரின்பக் கடலாக விளங்குவர். இது திருப் 

போரூர்ச் இதம்பர சுவாமிகள் சந்கிதிமுறையில் **ஐந்தொழிலு 

மெனதிவைக ளாகுஞ் சிருட்டிமுத லானமுத் தொழில்சடத்து, 

மறிவிடத் தோரிரண் டும்வினைக் டோயவற்றையுயிர றியாமையால், 

முக்திவரு தன்னையும் பிறரையுல் கர இெனிமு திர்விழைவு வெகுளி 
மருவி,முன்னுசுக ' அன்பங்கள் மன்னியிரு வினைமேவி மூடப் பிறப் 

பிலாழும், பந்தமுறு முயிர்சு,தர் தரமிலி சடம்பாச மானகரு விக 

ண்முழுதுமே,மகருமற் றவைஈடத் திடுமொருவ He am au பகுத் 

அன் சுதந்தரமறச், பவ்ய பர் தமற மென்றெனக் கருள்கு 

சவ செங்சசை யாடி யருளே'” என்தருளி யிருத்தலால் இனி௮ 

விளங்கும், 

<r G+



14. கருமபந்தங் கழல்நெறி யுரைத்தல். 

(8-4-1911). 

சேய்பவனின்றிச் செயப்படுபொருள் (காரியம்) சித் இப்பதின் 

றென்பது நியமமாதலின் அறியப்படுபொருளாகியவுலகமும் ஒரு 

செய்பவனையுடையதாயிருத் தல்வேண்டும். ௮ச்செய்பவன.து வடி 

வம் இத்தன்மையதாயிரு த்தல் மவண்டுமென்ப அுகுறிப்பிட்டறிதற் 

கயலாதாயினும், ஒருவகையால் அவன் ஞானவடிவஞ யிருத்தல் 

வேண்டுமென்பது ஊ௫ூத் அணருமிடத்அப் புலப்படுகின்றது. சாக்கி 

$ம் சொப்பனம் சழுத்தியென்னு மூன்றவஸ்தைகளுள், சாக்கிரம் 
சொப்பனமென்னு மிமண்டவஸ்்தைகளில்உடம்பு காணப்படுசன்ற 

அ;மற்ோ சவஸ்கையில் உடம்புகாணப்படுவதில்லை. சாக்செேசொப்ப 

னவவஸ்தைகளிற் காணப்படும் உடம்பு ஒன்றென்றுகூறுவத பெ 
ருந்தாது. சாக்கராவஸ்தையிலுள்ள வுடம்பே சொப்பனாவஸ்தை 

யில் வந்து வியவகாசஞ்செய்கன்ற தென்பதற்கு ஒருபிரமாணஞமா 

மின்றாம்.சாக்கராவஸ்தையில் படுத்துறங்குபவன் சொப்பனாவஸ் 

தையில் HS ap ருடம் பாடு கூடிக்காண்டல் கேட்டல் முதலிய 

வியவகாரங்களைச் செய்வதால், சாக்சொவஸ்தையிலுள்ள வுடம்பும் 

சொப்பனா வஸ்தையிலுள்ள வுடம்பும் ேறு2வறெள்பது நன்கு 

விளக்கும். ௮வ்விரண் டவஸ்தையிலும் புருஷன் வேறுபாடின்றி 

இருத்தலால் அவற்றினும் ௮வன் வேறுபட்டவனென்பது இனிது 

விளங்கும். ஈழுத்தியவத்தையி லிவ்விசண்டுடம்பு மின்றி அந்த 

காரத்தோடு கூடித் தாம் ஆநந்த வடி.வாயிருப்பது கரணவியாபாச 

மூடைய ஓவ்வொருபிசாணியுமறிர்த விஷபமாம், சாக்கிரம் சொப் 

பனம் சுழுத்தியென்னு மூன்றவத்தையிலும் மாறுபாடின்றிப் 

புருஷன் ஞானவடிவமா யிருப்பதுபோல உலகத்தின் ருஷ்டி. 
ஸ்திதி காசமென்னு மூன்றவஸ்தைகளிலும் மாரு திருக்கும் கருத் 
தாவும் ஞானவடிவமா யிருக்தல் வேண்டும். , ஞானத்திற்கு உற் 

பத்து நாச?மாரிடத்துல் காணப்படாமையின், ஞானவடிவ ஈசன் 

நித்தியன (உற்பத்தி காசமில்லா சவ) யிருக்தல் வேண்டுமென் 
ப. செவ்விதாகப் புலப்படும். 

௭௮ எதனிடத்தினின்ற௮ு முண்டாடன்றதோ AR ASH 
தீ திலேயே யொடுங்குமென்பது நியமமாயிருத்தலின், ஈசனிடத் 
Baten yy முண்ட £கிய வுலகமும் ஈசனிடத்திலேயே யொடுங்கவே 
ண்டும், மண்ணினின்று முண்டாகய கடம் மண்ணினிடத் தொடு
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ங்குன்றது? மண்ணோ கடத்தோற்றத்இற்கு முன் னும் தொடு 
க்கத்திற்குப் பின்னுமிருக்கின்றது. அ௮ங்கனமே உலகத் தோற்றத் 

திற்கும் அதன் ஓடுக்கத்இற்கும் காசணமாகய ஈசனும் அதற்கு 

முன்னும் பின்னும் இருத்தல்? வண்டுமென்பது திறிதுசித்தித் அப் 

பார்ப்பவர்க்கு விளல்காமற் போகாது, உலகத் தோற்றத்இந்கும் 

ஓடுக்்£க்இற்கும் காரணமாயிருப்பது ஜடவடிவமாமென்று கூ.றலா 
மே யெனின், ஐடவடிவ.மல்லாம் காரிய வடிவமா யிருத்தலின் 

அது பொருக்காஅ. இவ்விஷயம் ஞானாகாய நடனங்கண்டு நன்னி 

லையுற்ற மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் இருக்கோவையாருள் *முன் 

னுமொருவனிரும் பொழின் ஹன்றற்கு முற்றுமிற்முற், பின்ல 
மொருவர்சிற் தம்பலத்தார்”” சன்று இரவாய் மலர்த். திருப்பதி 

னால் நன்கு விளங்கும். (பொழில்-உலகம்), 

உலகம் பரமேசுவானால் படைக்கப்பட்டதாயின், அவர் உல 

கை எங்கிருந்து படைத்தார், ஏன் படைத்தாரென்று சிலர் ஆட் 

பிக்கின்ஞுர். இவ்வாட்?சபம் உற்.று நோக்காதவர்க்கு விடைசொல் 

லக்கூடாத வாட்சேபம்போற் முன்றும். ஈமக்குண்டாகும் சொப்ப 

னம் எங்கிருக்துண்டாகின்ற அ, ஏனுண்டாகின்றது என்றுறி அற் 

று நோக்கினால் அ௮வ்வாட்சேபத்திற்கு விடை மிக வெளிதாகத் 

கோன்றும். சொப்பனமுண்டாவதற்டெம் ஈம்மையன்றி வேதில் 

லாமையால்௮ஃ அண்டாதற்கடம் காமேயாம்.௮ஃ துண்டா சற்குக் 
காரணம் நித்திரையாம். ஈம்மிடத்தினின்று சொப்பன முண்டாவ 

தற்கு நித்திரை காசணமாயிருப்பது போலப் பரமேசுவசனிடத்தி 

னின்று மூலக முண்டாவதற்கு நம் மடைய கருமம் காசரைமாயிரு 

க்ின்றது. நாம் உலகத்திற்றெர்து பிறக் இறந்திறந்து துன்பப்பட 

தீற்குக் கருமங் காரணமா யயிருத்தலால் எவ்வாற்முலாவது ௪௬ம 

பந்தம் நீக்கழூயலுதல் வேண்டும். 
e 

உலக காசணம் R_waD; ys Cerpps ah Sa g ஈம்மு 
டைய கன்மமாமென் றெவருள்ளவாறறிகன்றாசோ அவர்தாம் ப 

ழிபாவங்கட்குப் பபர்து பசோபகார சிக்தைமேற்கொண்டு பதைப் 

பற்றிருக்கும் நிலையைப்பெனவர்.உலகம் எப்பொழுதும் இவ்வித 
மாகவே யிருப்பது; கருமத்தைக் கண்டவரார் ? செத்தபிற கடை 

வஅயாதோ என்று நாஸ்திகம்பேசி ஈல்லோரைப்பழிப்பவர்பதைப் 

பற்ற நிலையைப் பெறுவதே யின்றாம்,
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Q a rapid துன்பமும் கருமவசத்தால் வருகின்றன. அக்கரும 

கருத்தா யாமேயாயிருத்தலின், ஒருவரையும் நோதல் கூடாதெ 

ன்னும் ஸ்இரபுத்தி உலக சிருஷ்டியின் தன்மை யுள்ளவா நறீந்த 

வர்க்குத்தா னுண்டாகும், 

இயல்பாகவே ஞான சொரூபமாயுள்ள பர2மேசுவரனைத் இரி 

சரணமுமொத் ஐத் துதிசெய்காற்றான், ௮வர் ஞானகுருவாய்வர்.து 

ஈமக்கு உண்மை நிலையினை யுபகதேசஞ்செய்து என்றுமாமுத வின் 
புருவாக விருக்குமாறருள் செய்வர். உலக வின்ப,த்தைப் பேரின்ப 

லமாக எதுவஷசக்கும் காம்சினை த் இருக்கன் 2ருமோ அதுவரைக்கும் 

பரமேசுவரன து கருணைக்குப் பாத்திரமாக மாட்டோம். விஷங்கல 

ந த2,தன் தன்னையுண்டார்க்கு முன்னர்ச் AN இன்பத்தைத் தந்து 

பின்னர்ப் பெருந்துன்பத்தைத்தருவது நிச்சயமா தல்போலத்தேடி 

ய பொருள்களும் தேடும் பொருள்களும் தம்மையுடையவர்க்கு 

முன்பு சிறிதின்பத்தையும் பின்பு பெருக்அன்பத்தையும் தருதல் 

நிச்சயமாமென் அுணர்க்து அவற்றிலுள்ள அபிமானத்தை யகற்றி, 

உலககாரணமாய் ஞானவடி.வாயுள்ள பரம்பொருளை யிடைவிடாது 

இயானஞ்செய்து, ௮ந்தக்கரணல் குவியப்பெற்றுத் தேகக் இல் 

ஆன்மபுத்தி நீங்கப்பெற்று, கரும சாட்சியாய் மிலைத்து நிற்பவரே 

சாலுக்களாவர், 

சுகதுக்கமுசலிய துவக்துவங்கள் நிகழுவதற் கிடமாயுள்ள 

தேகம் நல்வினை தீவினை யென்பவற்றூலும் அவைவிருப்பு வெறுப் 

புக்களாலும், அவையானென தெதன்னு மபிமானத்தாலும் ௮ஃத 

விவேகத்தாலும் அ௮ஃதஞ்ஞானதக்தினலை முண்டாவனவா யிருக் 
தலின் அஞ்ஞான மொஜிகதாற்றான் தேகழமு தலியன வெல்லாமொ 

Puyo. அஞ்ஞானம் தத்துவ ஞானத். தாலன் றிவேறெதனாலும் ஒழி 

வதன்றுகலின்தச் அவஞானத்தைத் தேகமினிவாராதிருக்க விரும் 
புவோர் ௮த்தியாவசியகமடைதல் தகுதியாம். ௮த்தத்துவஞானம் 

யானென தென்னு மபிமான மில்லாமல் எவ்வகைப் பற்றுக்களை 

யும்விட்டுக் சன்மயமாக விளங்கும் சாதுக்கள் வாயிலாகத்தான் 

சித் இக்கும்.சா க்கள் தாம் இனிப்பிறவா திருத்தற்குரியகன்னிலை 

யை புபதேத்தர்க் குரியவராவர். அவர்களை யடைக்கலமாக 

வடைக்து அவர்கள தஇரு2நாக்கின்படியே யொழுக முயல் 

பவர்தாம் ஞானபூமி மேழனுள் முதழம்பூமியை யடைர்தவசரவர்,
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“உடம்பினைப் பெற்ற பயனாவ தெல்லாம், உடம்பினி லுக் தமனைக் 

காண்” என்று ஈமது ஞானத் தாயாசாயெ ஒளவைப் பிசாட்டியா 

சருளிச்செய் திருத்தலைக் கடைப்பிடித்து.த் தன்னையறிர் இன்ப 
முறலே சாதுக்களை யடுத்தவரது கடமையாகும், 

௮௮% 
15. உலகியல் கடக்கு முபாயங் கூறல். 

10-4- 11. 

ஒவ்வொருமனிதனும் உணவையும் உடையையும் உறையு 

சாயும் ௮வத்திற் குரியசாதனங் களையும் தேவெதித் பெருகோக் 

குற்று உலகயலையே தனக்குரிமை யுடையதாகக் ககுதியிருத்தல் 
வெளிப் படையாம். உணவு முதலியன அத்தியா வசயகமாக வே 
ண்டப்படுவன வாயினும், அவற்றை யடைதலிலேயேகருத்்இனைச் 

செலுத்தி, கான் யார்? எதனாலித் தேகச்சிறை யெனக்கு வக் 

௧.௮? இது யாரால் நீங்கும்? அதற்குபாயம் யாது?என்றொரு போ 

தாவது சிந்தியாது வாழ்நாளை விணாளாக்குதல் பரிதாப சரமான 

விஷயமாம். உணவு முதலியவற்றைச் செவ்வையாகப் Qup@ 

ஆம், அவை ஈமக்குப் பூரணமான வின்பத்தைத் தருவதேயில்லை, 

ஆதலால், அவற்றைத் தேகயாத்திசை கடைபெறுவதற்கு வேண் 

டியவளவாகப் பெற்று, பெற்றது கொண்டு திருப்தியுற்றப் பூரண 
மான வின்பத்தைப் பெறுதற்குரிய சாதனத்தை யத்தியாவசயக 

மாகச் சம்பாதித்தலே அறிவுடையாசது முக்கியமான கடமை 

யாம். 

சுகசாதனப் பொருள்கள் கிடைக்கும்போது களிப்பையும், 

அக்கசாதனப் பொருள்கள் கிடைக்கும்போது கவலையையு மடை 

கின்றவர்கள் பூரணமான வின்பத்தை யொருபோ தும் பெறுவ 

தேயின்றாம். ஒருகாலத்திற் சுகசாதனமா யிருக்கும் பொருள் மற் 

ஹொரு காலத்தில் துக்க சாதனமா யிருத்தலின், இதுதான் சகசா 

தனப்பொருள், இது தான் அக்கசாதனப் பொருளென்று குறிப் 

பிட்டுிரைத்த லியலாஅு. கோடைக்காலத்திற் சுகசாதனமாயிருக் 

குங் கலவைச் சாந்து (வாசனைத் திசவியங்க ளோ௫ுகூடிய சந்தனக் 
குழம்பு) முதலியன மாரிக்காலத் தில் தக்கசாதனமா யிருக்கின் 
றன. ஒருகாலத்திற் சுகசாதனமாக விருந்த மனைவி மக்கள் முதலி 

யோர் WIE GH காலத்தில் யமனைப்போல நடுங்கச்செய்யும் தக்க 
சாதன மாஇன்ரார்கள்; நாமே ஒருவரும்குச் சுகசா.தனமா,யிருக் 
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இன்றோம்; அவர் ஈமச்குத் தீங்கிழைப்பாசாயின் அவர்ச்குத் துக்க 
சாதன மாகின்றோம். ௮ஃதாவ.த எவ்வாற்றாலாவஅ கெடுதிசெய் 
இன்றோம்; அல்ல கெடுதி செய்ய முயல் இன்றோம். இவற்றை 
யெல்லாஞ் செவ்வையாக வூகித்அப் பார்க்குமிடத்.து.த் அன்பமும் 
இன்பமும் மாறி மாறி வருகின்றன வென்றும், இவற்றால் காம் 
ஓயாது மொத்துண்டு வருகின்றோ மென்றும், நன்கு விளங்கும். 
இவ்வாறு மொச் துண்டு வருதலைச் செவ்வையாக வறிந்தவர்தாம் 
உலஇயலி ஸின்றும் நீங்க வுபாயத்தைத் தேவெர். உலயெலாவது 
பணத்தைப் பாடுபட்டு தேடுதலும் ௮கனால் மாறி மா.தி வரும் 
இன்பத்தை யிடைதலுமாம், 

யாம் இளமைப்பருவ முடையவரா யிருக்கின்றோம்; அழ 
கும் ஆண்மையு முடைய வுடம்பினை யுடையவரா யிருக்கின் றோம்; 
எண்ணக் குறைபடாத செல்வத்தை யுடையவரர யிருக்கன்றோ 
மென் ஜிறுமாப்புதறு, தமது வாழ்காள் நீரித்ரோன்றுவ் குமிழி 
போல நிலைபேறில்லாத.தா யிருத்தலைச் சிறிதேனுங்கருதாது கண் 
டதே காட்சி, கொண்டதே கோலமென்று சித்தஞ் சென்றவாறு 
சென்று தேடியபொருள் Gs BursCurg கவலையடைந்து வரு 
இன்றவர் எவ்வாறுய்வதற்குரிய கெறிகண் டுப்வசோ? இவர் **இள 
மையு நில்லா யாக்கையு நில்லா, வளவிய வான்பெருஞ் செல்வமு 
நில்லா” என்று பெசியார் கூறியிருத தலைக் கேட்டேனு மறியார் 
போலும். ; 

நியாயவழியாகத் தேடிய பொருள்களுள் சிலவற்றையாவது 
பாத்திர மறிந்து பிச்சையிடு, கோத்திர மறிந்து பெண்ணைக் 
கொள்” என்னும் பழமொழிக் ணெக்கமாகச் சற்பாத் இரத்திற் 
செலவு செய்ய வேண்டும். சற்பாத்திரசாவார் சித்தசாக்இி பெற்ற 
வர்களும், சித் தசாக்தியைப் பெற மூயலன்றவர்களும், அவர்க 
ளிடத்து விசுவாசத்தோடு தொண்டு புரிஏன்றவர்களு மாவர், 
இவர்களது விஷயமாக இடம்பல் கருதாது செலவிடும் பொருள் 
அணுவளவாக விருப்பிலம் பயனால் மலையளவாம், இஅபற்றி 
யன்றா பெரியார் “தான் சிறிதாயினும் தக்கார்கைப் பட்டக்கால், 
வான்சிறிதாப் போர்த்து விடும் ?* என்தருளிச் செய்தனர், ஏப் 
போம் மூப்பும் மாணமு மற்றவன் போலப் பாவித்துக் கல்வி 
யையும் இரவியத்தையும் சம்பாதித்தல் வேண்டும்; எமன் வாயி 
லகப்பட்டலின் போலப் பாவித்து விரைந்து தருமத்தைச் செய்தல்
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வேண்டும்'”என் முன்னோர்கள் கூறியிருத்தலைச் சிறி௮ பொழுதா 

வ௫ கருத்தான்றியறிந்தவர் தருமஞ் செய்யா இரார்! இரார்!! த௬ 

மஞ் செய்பவர்தாம் தரும வடிவாயள்ள ப.ரம்பொருளைத் தவரு 

,தடைவர். 

தருமத்தை யாதேனுமொரு பயனைக்கருதிச் செய்தல் 

கூடாது; ஈசுரார்ப்பணமாகச் செய்தல்ஃவேண்டும்; பயனோக்காது 

சிவார்ப்பணம் அல்லது கிருஷ்ணார்ப் பணமாகச் செய்யும் கருமத் 

தால் சேறுகிறைந்த சிறுகுளத்திலெழும் குமிழிபோல அடிக்கடி 

சித்தத்தி லண்டாகும் தீயவெண்ணங்க ளொழியும்; இவ்வொழி 
வினையே சாஸ் இரங்கள் மலவொழி வென்னுகூறும், தீயவெண்ணவ் 

களொழிந்த மனதந்தான் யாவு தானாயுள்ள பகவானைச் இயானஞ் 

செய்வதற் குரியதாம். தயானத்தாற் பரிபக்குவ மடைந்த மனமு 

டையவர்தாம் கான் யார்? ஈசனென்பவன்.யாவன்? என்றற் மொட 

க்கத்அ விசாசஞ் செய்வதற் குரியவசாவர், ஈசுவரனஅ கருணை, சா 

ஸ்இரத்தின் கருணை, சற்குருவின் கருணை, மனத்தினது கருணை 

யென்னு மிந்நான்கையும் பூரணமாகப் பெற்றவர்க்கே தத்துவ 

விசாரமெளிதாக வுதயமாம்; ஏனையரிட.த்துத் தத்துவ விசாரம் 

சொல்லளவாக விருக்குமல்லாது பபனளவாக விராது. (1)ஞான 

சாதனங்களைப் பெறுதல் ஈச௬வரனஅ கருணையாம்; (2) ஞானசாஸ் 

இசங்களின் அர்த்தங்களை மறவா இருத்தல் சாஸ்திரத்தின் கருணை 

யாம்; (9) ஞான சாஸ்திர அர்த்தத்தை யனுசரித்ததும் தனதனு 

பவத்தை யனுசரித்ததுமாக வுள்ளவா நுபதேசஞ் செய்தல் குரு 
வின் கருணையாம்; (4) சாஸ்திரார்த்தத்தை யனுசரித்ததும் சற் 

குரு வாக்கெயத்தை யனுசரித்ததுமாகச் சமாதியைச் சம்பாதித் 

தல் மனத் இன் கருணையாம். இச்கான்கு கருணையும் சிறப்புவகை 

யாக வுற்றுநோக்கு மிடத்துச் சாஅசங்கப் பழக்கமுடையார்க்கே 

சித் இக்கும்; சாதுகங்கப் பழக்கம் அத்தியா வசியகமாக வேண்டு 
மென்பது பற்றியல்லவா ** ச௪கமெனு மாயையை வெல்லத் தக் 

கோர்க் கெல்லாம் தப்பாத சகாயமாஞ் சாத சங்கம் '” என்றும் 

மேவ வேண்டுஞ் சாதசங்கம் '” என்  மேலாஞ் சாதனங்கள் வர 

௮ம், **பெரியாசைத்துணைக்கொள்'? என்றும் சான்றோர்கள் திரு 
வாய் மலர்ம் தருளினர். 

விட்டின் வாயிலைக் காப்பவர் விட்டி.லுள்ளேபோவததற்குத் தக்க 

வரை விட்டு, மற்றையவசை யுள்ளே விடாது தடுதீது விடுவது
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போல, தஅூக்கமென்பது சிறிதளவேனு மின்றிச் சுகமே வடிவ 

மாகவுடைய மோட்சத்தின் வாயிற்காவலராகிய சித்தசாக் தி,விசா 

ம், (அதனாற் மோேன்றிய) சந்தோஷம், சா சங்கம் என்னும் 

நால்வரும் அம்மோட்சத்தி னுள்ளே தத்துவஞான மூடையவ 

சை விட்டு மற்றையவசை யுள்ளேபோக விடாது தடுத துவிடுவா 

சாதலின், நாம் சாது சங்கப், பழக்கத்தால் சித்தசாக்தி முதலியவ 

ற்றைப் பெற்றுத் தச். தவஞான வாயிலாக ஜீவன்முத்தி ஸ்திதி 
யை (பானென தென்னு மபிமான மில்லாமல் எவ்வகைப் பற்றை 

யும் விட்டுப்பாமாகந்த வடிவமா யிருக்கும் கிலையை)ப் பெறுதலே 

தகுதியாம். சா அசங்கப் பழக்க மில்லாதவர் கல்வி அறிவு முதலிய 
வற்றால் எவ்வளவு மேன்மையுடையவராக விருந்தாலும் அவர்க்கு 

அவற்றுலாகும் பயன் அற்பமேயாம். சாஅசங்கப் பழக்கமுடைய 

வர்க்குச் சிவராஜயோகமும், சவராஜயோக முடையவர்க்குச் சிவ 

ஞானமு முண்டாகு மென்பது பத்றியன்றோ அண்டங்கடந்த 

அரனடி. போற்றிப் பண்டைவினையின் பகுப்பினை யொழித் துப் பர 
மாரந்த வடிவமாய் விளங்கிய பட்டினத்தடிகள் “நல்லா ரிணக்கமு 

நின்பூசை கேசமு ஞானமுமே, யல்லானு வேறு நிலையுளதோ”? 
என்தருளிச் செய்தனர். 

ஞான சாஸ்திசவாசாய்ச்சியும், சா துசங்கப்பழக்கமும்,சமா தி 
யப்பியாசமும் பூரணமாகப் பெற்றவர்கட்கே உள்விழிப் பார்வை 
என்னும் ஞானக்கண் இன்ன தன்மைய தென்று செவ்விதாகத் 
தோன்றும்.ஞானக்கண் பெற்றவர்தாம் நடுகிலையைப் பெறுவர். நடு 

நிலையைப் பெற்றவ?.ர ஞானிகளாவர், ஒவ்வொருவரும் ஞானிக 
ளாவதற்குச் சாது சங்கப்பழக்க மத்தியா வசியகமாக வேண்டப் 
பவெதா பிருத்தலால், அதனை யெவ்வாற்றாலாவது பெறமுயலஓுத 
லே ஈம்ம£ீனோ௮ சிறந்த கடமையாகும். ஞானவாசிட்டம் 99s 
துவசன் கதையிலே உண்டான Foc sre” என்னுஞ் செய்யு 
Matar Ay gm கலை நூலாற் கற்றோர் சார்வாற், ஐண்டாத பரிச 
யத்தாற் சிலகா லத்திற் முவுமன நின்மலமாய்ச் ¢8Cur apap, 
பண்டாய வனுபூதி sour தானே பாக்கியவான் களுக்கிந்தப் 
பார்வை தோன்றும்'' என்று கூறியிருத்த லில்கு ஈன்றாக வுணர் 

தத் பாற்றும். 
ஒலு



16. தன்மய மாகுஞ் சாதனங் கிளத்தல். 
17-44. 1911, 

கூழ் முதலிய வற்பவுணவையுண்டு வருபவன் பாலன்ன முது 

லிய வுணவு டைத்தபோது ,௮வ்வற்ப வுணவை விரும்பாது 

விடுவதுபோல, உலசவாழ்வை மெய்யெனக் கருதிச் சிற்றின் 

பத்தை யனுபவிப்பவன் பேரின்பங் டைத்தபோது தான் ற் 

றின்பத்தை விரும்பாது விடுவன், 

சிற்றின்பம், விரும்பிய பொருள் சகடைத்தபோது மன 

மொருமுகப் படுதலா லுண்டாகின்ற து); அவ்வின்பமும் உண்டை 

யாக கோக்குமிடத்துத் தனது நிஐவடி.வ வாநந்தமேயாகும். மனம் 

ஒருமுகப்பட்டகாலத்தில் தனது நிஜவடி.வ வாரநந்தம் விளங்கு 

இன்றது; அம்மனம் ஒருமுகப்படாது பல தலைப்பட்டோடி.ய விட 

த்து அவ்வாநந்தம் விளங்குவ இன்ரும். 

விரும்பிய பொருள் கடைத்தபோது'மனம் ஒரு முகப்படு 

தல் கூணகால மாத்திரமே யாகலின், அப்போது விளங்கும் 

தனது நிஜவடிவ ஆரந்தம் சற்.றின்பமெனப் படுகின்றது, மனம் 

எப்போதும் ஒரு முகப்பட்டிருக்கும் வகையை யறிக்து ௮தனை 

எப்போதும் ஒருமுகப்படச் செய்திருக்கின்றவனுக்குத் தான் 

தனது நிஐவடி.வ வாகந்தம் நன்றாக விளங்கும். ௮வ்வாறு தனது 

நிஜவடிவ வாகந்தம் செவ்வையாக விளங்கப் பெற்றவன் இற்றின் 

பத்தை யொருபோதும் விரும்புவதே யின்றாம். சிற்றின்பத்தை 

விரும்பாமைக் கேதுவாகிய ஆநந்தக்தான் பேரின்பமென்று பெரி 

யோர்களால் கூறப்படுகின்றது. இது மனம் வாக்குக் காயங்களின் 

தற்போதச் செயலொழிர்து சவஞானியாய் விளங்கிய திருவாத 

வூரடிகள் **தஇனைத்தனை யுள்ளதோர் பூவினிற்றே: னுண்ணாதே, 

நினை த்தொறுல் காண்டொறும் பேசுந்தோற௮ு மெப்போது,மனை த் 

தெலும் புண்ணெக வாநந்தத் தேன்சொரியுக், குனிப்புடை யானு 

க்சே சென்றாதாய் கோத்தும்பி” என்று இருவாய் மலர்ந்தருளி 

யிருப்பதால் நன்கு வீளங்கும். 

அன்பசை யன்னைபோ லன்புடன் காக்கும் FH Gory wwe 

போற்றி உயிர்ச்சார்பு உடற்சார்பு பொருட்சார்பென் ஓுஞ் சார்பு 

களை யொழித்து ஞாநாநந்த வடிவமாய் விளங்கிய ஈம்மாழ்வார் 

அற்றது பற்றெனி, லுற்றது வீடு” என்.தருளியிருப்டிதால்,,கான 

ல்லாத வுடம்பை யானென்றும் தன்னோடு சம்பந்த மில்லாத
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பொருளை யெனதென்றுக் கொள்ளு மிருவகைப்பற்றும் அற்றவர் 
க்கே விடு (மோட்சம்) இத்திக்குமென்பது பெறப்படுஇன்ற. 
யானென சென்னும் இருவசைப் பற்றும், மனம் விஷயவின்பத் 
தைக் கருதி யோடாது மடக்கி யெரருமுகப்பட்ட விடத்.து வெளி 
ப்படும் தனது கிஐவடி.வ வாகந்தம் பூரணமாக விளங்கிய விடத்தி 
OG Vey Pus. Oa சித் இக்கப் பெரு தவர்க்கு விஷயாகந்த விச் 

சை யொருபோதும் நீம்குவதே யின்றும். 
மனம் செவ்வையாக வொருமுகப்படுதல்தான் கிஷ்டையாம்; 

மனம் செவ்வையாக வொருமுகப்பட்ட விடத்திற்றான் வாக்கின் 
தொழிலும், காயத்இன் தொழிலு மொழியும். மனத்தைச் செவ் 
வையாக வொருமழுகப்படுத்தக் கல்லாது வாக்ன் தொழிஓயும் 
காயத்தின் தொழிலையும் ஒழிக்கக் கற்றல், அல்லது ஒஹித்திருத் 
தில் பெரும்பயனளிப்பதன்றாம், வாக்கின் கொழிலைத்தடுத்தலம் 
காயத்தின் தொழிலைத் தடுத்தலும் சாதக புருஷர்களுக்கு ஒவ 
வொரு சமயத்திலத் தியாவசயகமாக வேண்டப்படுவனவாயினும், 
அவத்றுலேயே பெரும்பயன் சத்திக்குமென்றுகரு அதல்கூடாது. 

வாக்கின் தொழிலை யடக்குவதால் இம்மைப் பயனும், காய 
தீதின் தொழிலை யடக்குவதால் மறுமைப்பயனும், மனத்தின் 
தொழிலை (மசனேசாச்சியத்தை) யடக்குவதால் வீடு முண்டாகு 
மென்பது சாஸ்இர நிச்சயமாதலின், இம் LP aT OL BES om GU] Ld 
அவசியம் பெத முயலல்வேண்டும். இம்மூன்று அடக்கத் தள் மன 
வடக்கம் மேலான பயனைத் கிருவதாயிருத்தலால், அவ்வடக்கத் 
தைப் பெ௮;தலே முக்கயமானதாம், 

மனத்தின் வஹி தான் போகாது தன் வழியிலே மனத்தைச் 
செலுத்தக் கற்றவன்றான் ரணமாக நிஷ்டையைப் டுபறுதற் 
குரியவனாவான்; பூரணமாக நிஷ்டையைச் சம்பாதித்தவனே பே 
ரின்பத்தை யெளிதாகப் பெறுவன்; பேரின் பத்தைப் பெற்றவ 
னுச்கே முள்ளிப்பூவிலுள்ள கேனைப் போலத் அன்பத் துடன் 
அத்ப வின்பத்தைச் தருவதற் கேதவாகய விருவகைப் பற்று 
மொஜிந்து போம், இருவகைப்பற்று மெவனுக்கன்றோ அவனுக் 
கொரு கருமமுமின்றாம்; உலோகோபகாசமாகவன்றிச் தன்பொ 
ருட்டாகச் கருமஞ் செய்வானாயின், அவன் ஞானியன்றாம்; இது 
திருட்டாந்தமாலை**நெய்யொடு ut 965 சோறு நிறையவே யுண்ட 
தற்பின், ஜெய்யொடு டுவய்ய கூழை நூகர்ந்திடா வாறு போல,
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வையமி லறிவா நந்தத் தமிர்தினா லார்ந்த ஞானி, செய் இடான் 

கரும மென்றுஞ் செய்யுமேல் யோ யல்லன்'' என்னு கூறுவதனா 

லினித விளங்கும். 

மனம் செவ்வையாக வொருமுகப் படுதற்கேது பரம்பொ 

ரை (சவத்தை அல்லது பர வாசுதேவனை) தன்னோடு ஒற்றுமை 
யுற விடைவிடாது பாவித்தலாம். இங்றனம் பாவிப்பவர்க் கே (சவி 

கற்பசமாதி செய்பவர்க்கே) உண்மைவிளங்கி மனத்தின்்௧கண்ணு 

ள்ள ௮சை கோபம் அகந்தை முதலிய தீயகுணங்கள் தலைகா 

ட்டா தொழியும். இவை யொழிந்தபோது மனம் வெளிமுகப்ப 

டாது உள்முகப்பட்டே நிற்கும்; உள்முகப்பட்டபோ.து தான், 

தான் சுபாவ௫த்தமாய்ப் பரமாகந்த சொருபமாயிருத்தல் விளங் 
கும்; அது விளங்கியபோ.து உலகபந்தமற்று, உள்ளபடி யிருப்பது 

விளக்கும்; இததான் தானான தன்மயிமன்று சொல்லப்படுவது. 

இது தாயுமான சுவாமிகள் **தன் மயஞ் சுபாவஞ் அத்தர் தண்ண 

ருள் வடிவஞ் சாக்தம்'' என்றும், “தன்னிலே தாகை நினைந்து 
SOG SHADED FS சமாதியாக'' என்றும், **தனமையமான சுபா 
வத்தின் மெள்ளத் சலைப்படுங்கால், மின்மயமான சகம்யா துரை 
த்தென்'” என்னும், *தானுன தன்மயமே யல்லா லொன்றைத் 
தலையெடுக்க வொட்டாது”” என்றும் ௮ருளியிருத்தலா Sof g 

விளங்கும். 

தானான தன்மயநிலை இட்டுவது மனமாண்டவர்க்கே யாத 

லின், மனத்தைப் பிரயத்ன பூர்வகமாக மாய்க்க முயலவேண்டும். 

மனத்தை மாய்த்தலாவ.து மனத்தின்கண் தீயவெண்ணங்க ளெழா 

வாறு செய்தலாம். மனமானது இறு குழக்தைகளைப்போ லோரி 

டத்தும் நில்லா தோடுந்தன்மையுடையதாகலின், அதனைச் சப் 

தப் பரிசா.இி விஷயங்களி லிந்திரியவாயிலா சுப் போகும்போதெல் 

லாம் ஓட விடாஅ தடுத்துக்கொண்டே வந்தால், திய வெண்ணங் 

களெல்லாம் மாண்டுபோம். தியவெண்ணங்கள் ஒழிக தமனமே 

சுத்தமனமாம்; சுத்தமனமுடையவர்தாம் ஓட்டையும் பொன்னை 

யம் ஓக்கக் காண்பர், இந்நிலை வாய்க்கப் பெற்றவர் தாம் மண், 

பெண், பொன் ,முதலியவற்றால் (துக்கத்தை யுள்ளடக்கிக்கொ 

ண்டு) வரும் இத்தின்பத்தை காடுவ தில்லை; ௮வர் காம் பேரின்ப 

மயமாய் விளங்குவர். பேரின்பமயமாய் விளங்கியவர் தாம் பிறப் 

பற் நிருப்பர். 
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17, சும்மா விருக்கச் சுகோதய மாமேனல். 

2%.- 4. 1911. 

*சும்மாவிருக்கச் சுகவுதய மாகுமே”” என்று ஸ்ரீ தாயுமான வர் 

இருவாய்மலர்க் தருளியிருப்பதை யூற்றுகோக்கிச் சற்குருகா தனரு 

னியவாறு சும்மாவிருக்க வப்பியாசஞ் செய்ய முயலுூன்றவர்களுக் 

குத்தான் சும்மா விருப்பவர்க்கே சுகவடிவமாய் விளங்குதல் சித் 

திக்குமென்பது செவ்வையாக விளங்கும். சும்மாவிருப்பதென்பது 

எளிதானகாரியமன்று, வானத்தை வில்லாகவேனும் வளைக்கலாம்; 

மணலைக் கயிருகவேனும் இரிக்கலாம்; இன்னும் வேறெதையாவ 

*ஞ்செய்யலாம். சும்மாவிருப்பதை மாத் இரம் சம்பாதிப்பது மிகவு 
மருமையான தாம். வேலையின்றிச் சும்மா விருக்கன்றோ மென் 

றெவர் கூறுகன்றாசோ அவர் ஏதாவதொரு வேலையைச் செய்து 

கொண்டே யிருக்கின்றாசென்பது சிறிது கூர்ந்து நோக்? னினி 

தாகப் புலப்படும். வேலையில்லா மையால் யானிப்போதுகஷ்டமுற் 

திருக்கன்2ீற னென்பவன் வேலையின்றி யிருக்கும் ஸ்இிதியை 

யுணசாமையினாற்ரான் அவ்வாறு கூறுஇன்றுன். 

கரண வியாபாரமுடைய ஓவ்வொருபிராணியும் உறங்குவதெ 

ன்னுஞ் சுழுத்தி யவஸ்ை யொழிம் த வேனைய கனவு கனவென் 

னும் சாக்கிர சொப்பன வவஸ்தைகளில் எகாவதொரு தொழிலைச் 

செய்துகொண்டே யிருத்தலின், வேலையின்றிச் சும்மாவிருக்கும் 

ஸ்திதியைச் சாக்சர சொப்பன வவஸ்தைகளிற் சம்பந்தப்பட்டு, 
அவற்றின் மயமா யுள்ளபோது சம்பாதித்தல் கூடாதென்பது 

பெறப்படசன்றத; படவே, சும்மாவிருக்கும் ஸ்இதிஷை௮வத்தை 

களின் வயமாகாது தான் மாத் திரமாக விருக்கும் நிலையைப் பூரண 

மாகப்பெற்த மகான்களுக்கே சித்திக்குமென்பது ஈன்றாக விளங் 
கும். 

ஓவ்வொரு காரியமும் தொடங்கும்போது அன்பர்தருவதா 

யிருத்தலைச் இர் இத் துப்பார் த்து, சும்மாவிருக்கும் ஸ்திதியைப்பெ 

2 முயலல் வேண்டும். சும்மாவிருக்கும் ஸ்தஇிதஇியைப்பெற முயலு 

இன்றவர்கட்குக் தொடக்கத்தி லுண்டாகும் அன்பத்தித்கு அள 
வே யின்றாகும். மனத்தையும் வாக்கையும் காயத்தையும் தத்தம் 
விஷயங்களில் பிசவிர்த்திக்காசவாறு செய்பவர்க்கே சும்மாவிருக் 
கும் ஸ்த௫,வாய்க்கும்.4
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மனமுதலியவற்றின் வியாபாரங்களை த் தடுப்ப மிகவும் கஷ் 

டமான காரியமாமாதலின், தொடக்கத்திலுண்டாகும் துன்பம் சகி 
க்க முடியாததாகத் தோன்றும். ௮த் துன்பத்தைச் சகித்து இடை 

யருத முயற்சியோடு, ௮ம்மனமுதலியகரணங்களின் வியாபாரத் 

தைப் பையப் பையத் தடத்த வருஇன்றவர்களுக்க சும்மாவிரு 

க்கும் மெளகஸ் இத சித்தியாம். இதனை யடைந்தவர் எத். தகைய 

பதவியையும் விரும்பார், அவர்தாம் ஆசையற்றுப் பரமாநந்தவடிவ 

மாய் விளங்குவர், சுருக்கமாகக்கூறுமிடத்துச் சாக்கரா வஸ்தை 

யிலையே சுழுத்தி யவத்தையைப் பெற்றிருப்பதுதான் சும்மாவிரு 

க்கும் ஸ்திதியாகும்.இதனை அவசியம் பெறமுயலவேண்டும்.*₹* அறி 

பொருளை விட்டகன்று லழியுஞ் சத்தம் அக்்சிலையே வியாபார 

மனைத்து மில்லாச், செ.றிநனவிற் ஈழுத்தியாம்'” என்று பகவான் 

வசிஷ்டமகாமுனி கூறுதலால் ௮றிபொருளை (௮றிபடுபொருளை) 
விடமுயலுதல் வேண்டும்; சப்தபசிச முதலியவை அ.றிபடுபொரு 

ளாம்;அவற்றின்கண் சித்தத்தைச் செல்லவிடா ௮ விழிப்பாகவிருக் 

௮ தடுத்துத் தடுத் தூவக்தால் ௮ ௧ன௮ வல்லமை நாளுக்கு காளா 

கப் பையப் பையக் குறையும்; குறைந்து கொண்டேவந்தால், ௮. 

பல்பிடுவ்னெபாம்பு போல அடங்ககிற்கும். ௮வ்வாறஃதடக்கும் 

போ பசாமுகமாகவிசாது நன்றாக வடக்கினால், ௮ அ விஷய வியா 

பாரமற்றுக் கபிறற்ற வூசலுக்குத் தரையே யிடமாவது போல 

ஆத்மாவையே யிடமாக வடைக்கு சிவாகாசமாக விளங்கும். ௮வ் 

வாறு விளங்கும்போது நினைப்பும் மறப்பும் இன்றாம். நினைப்பும் 

மறப்புமழ்ற நிலையே ஈனலிஜத் சுழுத்தியாம். இந்கிலைதான் தத். அவ 

ஞானத் இன் வசம்பாம் (வரம்பு-எல்லை). “மோனமென்ப.து ஞான 
aby” என்ன ஈமத ஞானத்தாயாகிய ஒளவைப்பிசாட்டியா.ரரு 

வியிருப்பதிங்குச் செவ்வையாக வூன்றி யுணரத்தக்கதாம். 

சாக்கரத் இலே நினைப்பும் மறப்புமற்றிருக்கும் நிலை மனோவி 
யாபாரமில்லாமலும் சுமுத்தி யயஸ்தையை யடையாமலு முள்ள 

நிலையா யிருத்தலின், ௮து ௪கல கேவல மென்னுமிசண் டவஸ் 

தைகட்கும் வேருபதாம். சாக்கரத்திலும்' சொப்பனத்திலும் 

மனோவியாபாரமிருத்தலின், அவ்விசண்டவஸ்தையும் சகல நிலை 

யாம். சுழுத்தியில் மனமில்லாதிருத்தலின் ௮து கேவல நிலையாம். 

சகல கேவலங்களின் வேழுமய் விளக்கும் சும்மாவிருக்கும் நிலை 

யைப் பெறமுயலுதலே மனிதப்பிறப்பின் முக்கெத்கடமையாம். 

8
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இந்நிலையை யடைக்தவனே மனிதப்பிறப்பின் பயனையடைந் தவனா 

வன். இர்கிலையை யத்தியாவசயகமாக ஒவ்வொருவரும் பெற 

வேண்டுமென்பஅ பற்றியன்ரு, ஈனவிற் சழுத்தியைப் பெற்று 

ஞாகாநகக்த வடிவமாய் விளங்கிய இருவெண்காடனார், **சனக்் தனை 

யற்றுப் பிரியமுற் தானற்றுச் செய்கையற்று, நினைந்தது மற்று 

நினையா தனுமற்று நிர்ச்சந்தனாய்த், தனந்தனி யேயிருக் தாதந்த 

நித்திரை தங்குன்ற, அனந்தலி லென்றிருப் பேனத்த னேகயி- 

லாயத்தனே”” என்று வற்புறுத்திக் உறினர். இந்நிலை எர்நிலையினும் 

மேம்பட்டு இனிப்பிறவா இருக்கும் சலையைத்தருவதாயிருத்.தலின் 

இவராஜயோ கமென்னுமி தனை உலகத்தின் நிலையாமையினையும், 

நினையா த2பாது கோயும் சாவும் வருமென்பதனையும், ஈன்ருகச் 2 

தூக்கிப்பார்த்து விரைந்து சென்று FIGHTS Gow wm os 

அம்மூர்ச்தவாயிலாக வடைகலே தகுஇஅயாம். 

**குருமார்க்க மில்லாத குருடருடன் கூடிக்,கருமார்க்கத் து 

on Gar கருத்தழிர்த கெட்டேனே”'என்று பட்டினத்தடிகள் கூறு 

வதையுன்னி கோக்க, இடம்பாசாரமுடைய குருமார்களை யொழி 

கஅப், பொன்னைப் பொருளைப் புகழை விரும்பாது தன்னையளிக் 

குஞ் சகாசாரிபனை யடுத்து ஏற்கத்தக்கவாறு தொண்டு புரிந்து 

கருமபச்தமொழிவதொன்றையே கருதியிருப்போர்க்கே, சவசொ 

ரூபமாக் தேசகெமூர்க்இயால் சும்மாவிருக்கும் கிலை யுள்ளபடி யுப 

தேசிக்கப் பமொ.கலின், நெறிப்பட்ட சற்குருவாயிலாகச் சும்மா 

விருத்தற்குரிப கேர்வதியை யடைதலே உத்தம பரிபாகெளது 
கடமையாகும், 

ஒரு காலத்தி லொருபெரியவர் ஒருராள் தம் மெதர்ப்பட்ட 
கூலி2வலை செய்பவர்களை நோக்க, அவர்கள் பம் கஷ்டத்திற் 
காக மிகவும் மனவிரக்கங்கொண்டு அவர்களை யழைத்துக் இட்ட 
விருக்கச்செய்து, நீங்கள் என் இவ்வாறு கஷ்டப்படவேண்டும்? 
நாளொன்றற்கு உங்களு ச்குக்கிடைக்கும் கூலியை கான்கொடுத்து 
AGI pm, ங்கள் நான் சொன்னபடி, நடக் அகொள்ளுகன் தீர் 
களா வென்றுகேட்டார். அதற்கவர்கள் சம்மதித்து நீ ங்கள் 
சொல்லுகிறபடி நடந்து கொள்ளுகன்றோமென்ருர்கள். அப்பெரி 
பவ ரவர்களை ஸ்தானஞ்செய்அ திருகாமந்தரித்துக்கொள்ளும்படி. 
செய்து நீங்கள் சாவதானமா யோரிடத்தி அட்கார்ந்திருகது, சாம 
சாம,” கிருஷ்ண இருஷ்ண என்று சொல்லிக்கொண்டி ரங்கள் என்
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மூர், அவர்கள் அப்படியே சில கோஞ்சொல்லிவந்தபோது, ௮௮ 

பெருங்கஷ்டமாயும், தாங்கள் முன்பு செய்துவந்த வேலை சுகமா 

யும் இருக்கக்கண்டு இந்தத் தொந்தரவான வேலை யெங்களுக்கு 

வேண்டாமென்று போய்விட்டார்கள் என்று வழங்கிவரும் 

கதையை உற்று கோக்கும்போத சும்மாவிருக்கும் நிலையைப் 

பெறுவது பெருங்கஷ்டமெனத்தோன்.றும்; பெருக்கஷ்டமென 

வெண்ணாஅ முயலுபவர்க்கே ௮ஃது எளிதாகச் சித்திக்கும். 

<P 

18. அன்புடையவரே அடைவர் வீடெனல். 

(1-5-1911). 
யாதாவதோன்றை காமடைய வேண்டின், அ௮ஃதெவ்வாறு 

கிடைக்கும்? எப்போது கிடைக்கும்? என்று சிந்திக்்ெரோம்; 

அதனை எவ்வாற்றாலேனும் ௮அடையவேண்டுமென்று முயல்கின் 

மோம்; ௮ஃதடையப் பட்டால் களிப்புறுகன்றோம்; அடையப் 

படாமற்போனால் கவலையுறுகின் றோம்; இங்கனமாகப் urls wea 

tag பாதகமலங்களை யடையவேண்டிச் சந்திப்ப துமில்லை; இர் 

இத்தாலும் முயல்வஅமில்லை; முயன்றாலும் இடையிடையே கேரி 

டும் தடைகளால் அடையாதொழிகின் றோம். ௮த் தடைகளை 

யொழிக்கப் பிரயத்தனப்படுவோமாயின், அவை யொழியப்பெற் 

றப் பரமேசுவரனது பாதகமலங்களைத் தவருதடைந்து நன்னி 

லைச் காளாவோம். 

“வேண்டேன்புகழ் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன் 

விண்ணும் மண்ணும்'” என் ௮லக போகக்களி லொன்றையும் 

விரும்பா, ஏழைகள் முகம் பார்த்திரல்கித் தத்தமக் Bust 

வளவாக அவர்கட்கு உண்டி யுடை முதலியவற்றை யிந்து, ஓவ் 

வொருவசையும் தத்தம் சகோத ரசாகவும், மனைவியொழிந்த மற் 

நையமாதர்களை மாதாவாகவும், தம்முடம்பை மலமூத்திசக்கேணி 

யாகவும், ௮றஞ்செய்வதுபற்றி நாளைக்குப் பார்த்துக்கொள்ளு 

வோமென்று கருதாது காள்கழிதலை நமன் சமீபித்து வருவதாக 

வும் இக்தித்துப் பமேசுவரனது பாதகமலங்களை யடைதற் கேது 

வாய கர்மங்களைச் செய்பவர்களே ஈடும் எடுப்புமில்லாத பரமே 

சுவசனது திருவடியை யடையப் பெறுவர். அவர்க்குத்தாம் பர 

மேசுவான த இருவடியை யடைந்தபோது மகிழ்வும், அடையாத
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போது கவலையுமுண்டாகும், பசமேசுவரனது பாததாமசையை 

யடைவ௮ பெரும் கஷ்டமாமென்று கருதல் கூடாது; அவன் 

ஏழைபக்காளனாதலினால் சிற்றறிவு, சிறுதொழில் முதலியவற்றால் 

ஏழைகளாயுள்ள நம்மை அடிமை ,கொள்ளாஅவிடான், விடான்; 

அவன் நம்மை அ௮டிமைகொள்ளா திருப்பதற்குக் காரணம் கமது 

தவறேயாம். ௮த்தவருவது or gam sg so Or gest 

மை2யயாம். காம் அவனிடத்தில் பூணமான அன்பைச் செலு 
தீதுவோமாயின், அவன் நம்மையாட்கொள்ளாது விுவதேயில்லை. 

நாம் பரமேசுவரனிடத்து அன்பு செலுத்தாமலாலிருக்கன் 

றோம். சிதம்பரம் ஸ்ரீரங்கம் முதலிய இருப்பதிகட்குச் சென்று , 

சுவாமிதரிசனம் செய்ய வில்லையா? விபூதி அல்லத காமமுதலியவ 

ற்றைத் தரிக்கவில்லையா? **நமசிவய'' என்னும் பஞ்சாக்கரம், “ஐம் 

நமோ நாசாயணாய”” என்னும் அ௮ட்டாக்காமுதலிய மர்திசங்களைச் 

Fu செய்யவில்லையா? பாமேசுவரனை நினைத்துத் தானதருமங்களை 

ச் செய்யவில்லையா? ஏன் ௮வன் ஈம்மையாட்கொள்ளாது பராமுக 

மாயிருக்கன்றானென்று சிலர் வினாவுதல்கூடும். இவையாவும் ௮ன் 

பில்லா விடத் அப்பயன் தருவன வன்றா மாகலின், ௮ன்பே எல்லா 

வற்றிற்கும் முக்கியமாகும்.கண்ணப்பநாயனார் நீலகண்டனாகிய wT 

மேசுவசனது இருவடிக்காளாயது அன்பினாலன் நி வேழறெதனால்? 

இதனாலன்றோ அன்பே வடிவமாகவிளல்கிய மணிவாசகப்பெரு 
மான் **கண்ணப்பனொப்பதோ சன்பின்மை” என்னு இருவாப்மலர் 
ந்தருளினர். இதனால் பரமேசுவரனஅ பாதபலங்கயத்தை யடைதற் 
குரிய சாதனம் அன்பன்றிப் பிறிதொன்று சாட்சாத்தாகவில்லை 

யென்ப நன்றாக விளங்குகின்றது. இதுபற்றி யொருவைணவப் 

பெரியார்*“நானடிமை கொள்ளவிடாய் சானானே னெம்பெருமான், 

ரூனடிமை கொள்ளவிடாய் தானானான்”? 
கூன்றி யறியத் தக்கதாம். 

என்று கூறியதிங்கு நன் 

பசமேசுவரனிடத்து அ௮ன்புசெலுத்துவது பல இறத்தன 

வாம். சிறுத்தொண்டகாயனார் அம்பிகை பாகனாகிய வெம்பெருமா 

னுக்கு அன்பு செலுத்தியது தமதுபெறுதத்கரிய புத் தரனைக்கொ 

ன்று கறிசமைத்த: உணவாகப் படைத்தன்றோ.! சவுரியென்பவள் 

எல்லாம் வல்ல விராமபிசானுக்கு அன்புசெலுத்தியத கடித்துக் 

கடித்துச் FOUTS FH OU SB HH SLMS யுண்ணக்கொடுத் 

தன்றோ இவற்றையெல்லாம் கோக்குமிடத்துப் பாமேசுவரன்



மெய்ஞ்ஞான போதம். 61 

நம்மிடத்துக் கருணை புரிவதற்குக் காரணம் நாம் அவனிடத்து 
மனமொழி மெய்களொக்குச்செய்யும் ௮ன்பே யென்பது ஈன்கு 

விளங்கும். இரிகரணமும் ஒத்அச்செலுத்தும் ௮ன்பில்லாவிடத்து 

எத்தகைய பூசையாவம் எத்தகைய சேவையாலும், எத்தகைய 

யாத்திரையாலும் பயனின்றாம். தம்முளத் தன்பின்றி யுலகத்தார் 

வியந்து கொண்டாடச்செய்யும் பூசை முதலியவற்றை எல்லாம் 

வல்லவிறைவ னேற்றுக் கொள்ளுவதில்லை யென்பது :* சையொன் 

௮ செய்ய விழியொன்று காடக் கருத்தொன் றெண்ணப், பொய் 

யொன்று வஞ்சக நாவொன்று பேசப் புலால்கமழும், மெப்யொ 

ன்று சாரச் செவியொன்று கேட்க விரும்புமியான், செய்கின்ற 

பூசையெவ் வாறுகொள் வாய்வினை தீர்த்தவனே'' என்று துறவி 

னர்க் காசாய்த் அன்பமற்றிருந்த பட்டினத்தடிக எருளியிருப் 

பதைச் சிறி அற்று கோக்கினால் விளம்காமற் போகா. 

அன்பு இவமிரண் டென்பாதி விலார், அன்பே சிவமாவ தாரு 

மறிகிலார்'' என்று இருமூலமர்த் திகள் இருவாய் மலா் தருளியிரு 

ப்பதால் சிவச் இற்குருவம் அன்பே (956 5G ww) என்பது பெறப் 

படுகின்ற, நாம் அன்பு ருவமாக விளங்கினாந்ருன் ௮ன்புருவ௫வ 

திதைவேற்றுமையின்றி யடைதல்கூடும். தேகமே ஆக்மா (மாதர்) 
போகமே (ps B, e.Maineton gi Map SH; Sor ore a wi gp 

சுவைப்பட வுணவுண்ணல் வேண்டுமென்னும் விபரீத புத்தியி 

னுற்றான் ஈம்மூடைய அன்புருவம் விளங்காதிருக்கின்றஅ. அன்பு 

ருூவாய வவெத்தினிடத்தச் செலுத்தும் அன்பால் (பிரீ தியால் ௮ல் 

வத பத்தியால்) மன மொருமுகப்படுதல் வாயிலாக உண்டாகும் 
யதார்த்ச ஞானத்தினாற்றான் இவ்விபரீத புத்திகிவிர்ச்தியாம்)கிவி 

ர்த்தியாகவே, தடை நீங்யெபோது ஆஹ் நீர் கடனீசாக விளங்கு 

வதுபோல, சுபாவ௫த்தமாக அன்புருவாயுள்ள காம் ௮வ்வாருகவு 

ள்ள சிவமாகவே விசாங்கு?வாம். சிவம்பிறப்பிறப்புமுதலிய gas 

அவங்களற்றதாகலின், அன்பின் வாயிலாகச் சிவமாயபோது தான், 

நாம்மேற்படி துவர் தவங்களின்றி யேகவடிவாய் விளங்கும் நிலை 

யைப்பெறுவோம். இங்குக்கூறிய இவ்விஷயம் இருகாவுக்கர௭௬ சுவா. 

மிகள் “என்னில்யாரு மெனக்கினி யாரில்லை, என்னி ஓம்மினி 
யானொரு வன்னுள, னென்னு ளேயுயிரப் பாய்ப்புறம் போந்து 

புக், கென்னுள் ளே நிற்கு மின்னம்பரிசனே” என் றருளியிருப்ப 

தால் ஈன்குவிளங்கும்.
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ஒருவருள்ள விடத்திற்கு மற்றொருவர் அவரைக் காணச் 

செல்லும் போக ௮வரஅ தகுதிக்கேற்றவாறு மற்றவர் சென்ரு 

ற்ரான் ௮வரைக்கா ணுத வலியையும்; இல்லாவிடின், காணுதல் பெ 

ருங்கஷ்டமாகமுடி யும், இத குசேலமாமுனிவா.து இவ்விய சரித் 

இரத்தால் ஈன்குவிளங்கும். குசேலமாமுனிவர்அசசரைக்கா ஷூதற் 

குரிய? வடத்' தோடு போகாமையினாற்றான் அுவாரகையின் கோட் 

டைவாயிற் காவலசால் உள்ளேயபோகமுடியாது லெ ேசம் வருத்த 

முத்றனர். சூக்குமப்பொருள்க ளெல்லாவற்தினும் ௮ திசூக்குமமா 

யுள்ள பாம்பொருளை யடைந்து பிறப்பை யொழிக்கவேண்டின் 

சாமும் கம்முடைய மனத்தை (பத்தியோகமென்னும்) அன்பினா 
ல் அதிசூக்கும மாக்கவேண்டும். ௮ இசூக்கும மாக்குதலாவது 

மனத்தினிடத்து விஷஃயபோகத்தில் விருப்பும் துர் எண்ணமும் 

இல்லா இருக்கச் செய்கலாம். அ.தளுக்குமமான மனதைப் பெற் 

ரற்முன் நாம் அதிசூக்குமமான பரசிவத்தை யடைந்து துன்ப 

மகலப்பெற்று இன்புருவமா பிருப்போம். 

ree 
19, பிறவியின் பயனைப் பெறுநெறி புரைத்தல்... 

(8. 5-1911). 

கடலலையாற் சுழன்று சழன்அ௮ கொண்டிருக்கும் BES BU. 

யின் துளையில் ஆமையின் கழுத்து அழைவதே யின்றாம். வி£ரா 

தமுடைய யாதாவதொன்று தனக் கெதிசே தோன்றினால் தனது 

(கால்கள் நான்கு தலை யொனறு மா கய) ௮வயவங்க எஊைச்தையு 

முள்ளே பிழுதிதுக்கொள்வது ஆமையின் சுபாவமாயிருத்தலின், 

அதனதுதலை யெங்கனம் ுகத்தடியின் அளையில் நுழைதல் 

கூடும்; கூமோயினும் அலையாலோயா.தூ சுழன்று கொண்டிருக்கும் 

அகத்தடியின் துளையில் நுழைதல் கூடுமோ? ஒருசமயம் தெய்வ 

சு.இயால் நுழைதல் போல்வதாம் சீவனுக்கு பனித் சரீ TH mw 

பது, இவ்வா றருமையாகக் கிடைத்அள்ள மனித சரீ.ரத்தா லாம் 

பயனை யடையா வீணே போய்விடுவோமாயின், ஈம்மையே நாம் 

வஞ்சித் துக்கொள்ளும் மதியிலிகளாவோம், மனித சரீ ரம்சிடைத் 

தது கேவலம் உலகபோகத்தை யனுபலித்துச் செத்துப் போவ 

தற் கன்று; மற்றியாதுக் கெனின், சத்த ஜயஞ்செய்து மோட்ச 

மடை, தற்பொருட் டேயாம். மனித சரீ ரத் தன்கணன்றி யேனைய 

பசுபட்டிமுதலிய சரீரத்தின்கண் மனவுணர் வென்னும் பகுத்
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துணர்வு செவ்வையாக விளங்குவ தில்லையாகலின், மனவுணார் 

வோடும் கூடிய மனித சரீ ரத்தினலாம் பயனை யடையா துவிடுதல் 

தகுதியாகா து. 

மன வுணர்வாவது இக்2க கேவலம் ஜடபதார்த் தங்களைப் 

பிரித்தறிவ சன்றாம்; ஐடபதார்த் தங்களை முற்றும் பிரித் சறியக் 

கோடிகாலங் இடைத்தாலும் ௮வை போதா. :*இஃ இதனினும் 

வேறு”; ௮ஃதாவத படம் கடத்தினும் வேறு என்றறிவ?த பிரி 
த்தறிவதன் ரூபமாம். காணப்பட்டும், கேட்கப்பட்டு முள்ள வுலக 

பதார்த்தங்கள் ௮ளவிறக் தனவா யிருத்தலின், அவற்றை முற்றும் 

பிரித்துணருவ௫ இப்புருஷ வாயுளால் முடியுமா? முடியாதென் 

பது யூதித்து கோக்கு மொவ்வொரு வர்க்கும் விளங்காமற் போ 

காது.லெள௫க வியாபார நிமித்தம் சிலவற்றை மாத்திசம் நாம் 

இஃதிதனினம் வேறு என்று பிரித்தறி கன் ரோம்; எல்லாவற்றை 

யும் பிரித்தறிதல் கூடவே கூடாது) கூடுமயினும் அவற்மாலாகும் 

பயன் ஈமக்கொன்று மின்றாம்; பயனிருக்கு மாயினும், ௮.து மிகு 

வற்பமேயாகும். காக்கைக்குப் பல்லெத்தனை? கரடிக்கு மயிெக் 

தனை? என் றதிவதாலாம் ப்யன் யாதோ? மேலே மனவுணர்வென் 

றது கான்யார? ௮ஃது உடம்பா? அதனினும் வேரு? வேளுயின், 

அணுவா? மகத்தா? சகுணமா? நிர்க்குணமா? என்றற் ஜொடக்கத் 

தனவாக விசாரித்தலும், இச்சரி. ரம் எனக்கேன் வந்தது? வருவா 

னேல்?இதுவசாஅ நீங்கப்போமோ?அதற்குபாயம் யாது?என்ற.் 

ரொடக்கத் தனவாக விசாரித்தலும், பிறவுமாம். இவ்வாறு விசாரி 

த்துத் தெளிந்தவர்க்கே. இத்தத்தை ஜயிக்கு முபாயம் எளிதில் 

விளங்கும்; இத்தஜயம் பெற்றவ முத்திபெற்றவ ராவரென்பது 

சான்றோர்களது துணிபா யிருத்தலின், சித்த ஐயம் பெறுதற் 

பொருட்டு ஆத்மா இன்னது அகாத்மா இன்னது என்னும் விசா 

சம் ௮வூயம செய்தல்வேண்டும். இவ்விசாசம் மனித வுடம்பைப் 

பெற்ற ஜீவர்க்கன்றி மற்தைய ஜீவர்க்குப் பொருந்துவ தன்ருபிரு 

தீதலின், மனிதவுடம்பைப் பெற்றுள்ள காம் இனியாவது காலஜ் 

ை வீணாக்காது எடுத்துக்கொண்ட மனிதப்பிறப்பின் பயனை 

யடைதற் பொருட்டு, குருர் தீ தியை யடுத்து ௮வரிடத்த ஆப் 

ச வையி தம், அங்கம், ஸ் தானம், சற்பாவமென்னும் கால்வகைச் 

னை.பும் புரிந்து டி. விசாசஞ் செய்தாற்முன் பயன் பட்டவர்க 

ளாவோம்; தத். தவ வித்துக்களா (மெய்யுணர் வுடைய வாகளா)
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லும் இவசதிகாரிபுருஷசாவரென்று கருதப்படும் பாக்கியத்தையும் 

பெறுவோம். தத்துவ வித்துக்களால் இவரதஇகாரி புருஷரென்று 

யாவர் கருதப்படுகன்றனரோ அவர்தவரா ௮ குருவினது கருணை 

க்குப் பாத்திசராவர். குருவின் கருணையைப் பெற்றவர்க்குக்குறை 
வென்ன விருக்கும்? ஒரு குறைவுமின்றாம். பிறர் துபிறக் இறந்திற 

ந் வரும் குறைவிலும் வேறு குறைவு ஒன்றுமின்றாம் ; அக் 

குறைவு குருகாச னனுக்கிரகம் பெற்றவர்க்கு நீங்கப் போதலின், 

ஒருகுறைவு மில்லாது சுகவாரிதிபாய் விளங்குகன்றவ ரவரன்றிப் 

பிறரன்றும், 

(1) குரு3தர்த்தி விரும்பிய வாறு அவர்க்கு அனுகூலமான 
காரியங்களைச் செய்தல் ஆப்தமாம், (2) குருமூர்த்தஇிபினது பாத 

தாமரை மலர்களை வருடல் (பிடித்தல்) ௮வஙகமாம். கொடியவரில் 

மிகக்கெர்டியவனா யிருந்த சசிவர்ணன் அதிகாரி புருஷணனது 

இதனாலேயாம். அது நன்றாய் முனிதாள் வழிபாட;தனால் நாகா 

விமா னபிறப் பினைவிட், டொன்றா Qua? ணெருத்தமர்கட்குள 

சா தனகான் குமுஇத் தனவே''என்று சசிவர்ண போதங் கூறுவ 

தனால் இனி௮ விளங்கும். சற்குரு மூர்த்தியின் பாதம் வருடும் 

பாக்கியம் எவர்க்குக் கடைக்கும்? ௮ஃ துத்தமமான பரிபா௫க் 

கட்கன்றோ கடைக்கும். ௮ப்பணி யொன்றை மாத்திரம் உள்ளன் 

போடு செய்யப் பெறும் பாக்யம் பெறுவோ மாயின், நம்மைப் 

பார்க்கிலும் மேம்பட்ட புருஷர் யாவரிருக்கப் போகின்றனர்? இத 
னாலன்றோ பட்டினத்தடிகள் **இருவடிபிடி.,த்அ வெருவுறல்விட்டு” 

என்று திருவாய் மலர்க்தருளினர். (5) சற்குருமர்ததி இல்ல 
வொழுக்க முடையவசா யிருந்தால் ௮வசது இல்லற வொழுக்கங் 
குறைவற கடைபெறுதற்பொருட்டு, அவர்க்குரிய வீடு காணி முத 
லிய வற்றைப் பழுதுண்டாகா வாறு பாதுகாத்தலும், துறவற 

வொழுக்க முடைய வராயிருந்தால் அவ்வொழுக்கள் குறைவற 

நடைபெறுதற் பொருட்டுக் கமண்டல முதலியவற்றை "நன்றாகப் 

பாதுகாத்தலும் ஸ்தானமாம். (4) குருகாதனைப் பிரத்தியட்சமாக 

வக்தகடவு சென்று ௧௬ ௫வ?த சற்பாவமாம். இச்சற்பாவ மில் 
லாதவிடத்து வேறு சாகனங்கள் மிகுதியாகப் பயன் தருவன வன் 
மூமாகலின், சற்பாவத்தைப் பூரணமாகப் பெற்றவர்களே' விரை 
UTES FS BAU Ch oor ardor arPacn ips A ஸ்திதியைப் பெறு 
கற்குரியவ ராவர், திருமம்திரம் “குருவே சிவமெனச், கூறின னந்தி,
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குருவே சவமென் பதுகுறித் தோசார், குருவே சிவமா௫க் கோனு 

. மாய் நிற்கும், குருவே யுசையுணர் வற்றதோர் கோவே'' என்று 
கூறுவதிங் கூன்றி யறியத் தக்கதாம். 

... ஒருவன் நிஷ்காம கருமஞ்செய்து பாவத்தையும், ஈசுவசோ 
பாசனை (ஈசுவசத் இயானம்)செய்அ மனக் கலக்கத்தையும் ஒழிக் 

கா திருப்பினும், ௮வன் சரீசம், வாக்கு, மனம், தனமென்பவற் 

ரூல்''உன்பற் ரொ ழிய வொருபற்று மில்லை யுடையவ?னை””என்று 

மேலோர் கூறியவாறு ஒருபற்றுமின்றி, ஈசுவாபுத் தயால் குருசே 

வை செய்வானாயின், ௮தனால் அவனுக்கு கிஷ்காம கர்மத்தின் 

பபனான இத்தசுத்தியும் ஈசுவசரோபாசனையின் பயனான ஏகாக்கர் 
கமும் (சித்தமொரு முகப்படுதலும்) உண்டாவதா யிருத்தலின், 

குருசேவையினும் மேலான சேவை ஒன்றுமின்ரும். இகனாற்றான் 

மாணிக்கவாசகர், தத்துவசாயர் முதலிய மகாத்துமாக்கள் குரு 

சேவயினையே பெரிதும் விரும்பி யிருந்தார்கள். 

(1) தே௫கமூர்த் தி கட்டளையிட்டவாறு நடந்துகொள்ளல் 
சரீரார்ப்பணமாம்; (2) குருகாதனை மறந்தும் நிர்தைபுரியாது 
சொப்பனத்திலும் ஸ்?தோத்இரஞ் செய்தல் வாக்கர்ப்பணமாம்; 

(3) ஈசுவரபாவத்தால் குரு த்தியானஞ்செய்தல் மனவர்ப்பணமாம்; 

(4) பொருள் விஷயத்தி லஓலோபகுண மின்றிக் குருபானிடத் 

தொழுகுதல் தனவர்ப்பணமாம்; இந்நான் கர்ப்பணமும் அதிகாரி 

புருஷர்களிடத் தவ௫ய மிருக்கும். 

எண்ணரிய பிறவிதனின் மானிடப் பிறவிதா ஸனியாதினு 

மரிதரிதுகாண்'” என்று தாயுமானப் பெருக்தகையா ரருளியிருத் 
தலைச் சரமேற்கொண்டு விரைந்து சென்று குருபனை யடைந்து 

விசாரஞ்செய்து சத்தஜயம் பெற்றுச் சீவன் முத்தி ஸ்திதியைப் 

பெற்றவசே மனிதப் பிறப்பின் பயனைப் பெற்றவராவ ரென்ப 

தொருதலையாம். ஒரூ தலை - நிச்சயம், 

<r 
௨0, உண்மை நிலையினை யுணர்கேறி கிளத்தல். 

_ (15-5-1911.) 

மாசுபடர்ந்த கண் ணுடையவன் தான் காணுஇன்ற வஸ்அக்க 

ளுள், எதனையும் பொதுவகையாக வறிவானேபன்றிச் சிறப்புவகை 

யாக வறிவதில்லையாம். ௮வன் தனக்குரிமையாயுள்சவர்களோடு 

9
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பார்வை விசேஷத்தைப்பற்றிப் பேசுங்கால் **உன் முகம் எனக்குப் 

பளிச்சென்றுதெரியவில்லை; இசைகட்டினாற்போற் ழெறிகின் றத” 

என்னு கூறுன்றானென்பது நம்மனோருட் பலாறிர்த விஷபமே 

யாம், அவன் இது கடம், இன படல் (அடை) என்றற்றொடக்கச் 

தனவாகப் பொது வகையாக வறிவானேயல்லாமல், இக்கடமின்ன 

மேம்பாடுடையஅ, இக்கடமின்ன மேம்பாடில்லாத.து, இப்படம் 

இன்ன மேம்பாடுடையஜ், இப்படம் இன்ன மேம்பாடில்லாதது 

என்று ரறெப்புவகையாக வறிவதேயில்லையாம், கண்ணின்கண் 

மாசில்லா தவனோ தான் காணும் எதனையும் சிறப்புவசையாக வறி 

தற்குத் கடையே யின்றாம்; எவன் இறப்பு வகையாக வொன்றை 

யறிகன்றானோ அவனதைப் பொதுவகையாக வறிர்தேயிருத்தல் 

வேண்டுமென்பது நியமமாம். மாசுபடார்த கண்ணுடையவன் 

மாச நீங்கப்பெற்றுல் எதையும் செவ்வையாகக் காணுதற் (glue 

னாவா னென்பஅபத்றிச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? மாசுபடர்ந்த 

கண்ணுடையவன் மாசனையொழிக்கப் பலவகை யாலும் முயன்று 

வருவது மிகு பிரசித்தமாம், ஈமது பரலோக வியவகாரமும் இவ் 

விஷயத்திற் கிணக்கமாக விருக்கன்ற தென்பது தாம் கவனித் 

அப் பார்த்தால் விளங்காமற் போகாது, 

நாம் ௮ரநாதியாகவே அஞ்ஞான த்தினல் முடப்பட்டிருக்கின் 

ஹோம். அதனால் காம் ஈமதூ சொரு பத்தையும், ஈசுவர சொரு 

பத்தையும், உலக சொருபத்தையும் பொதுவகையாக வறிகின் 

ஹோமே யன்றிச் இறப்பு வகையாக வறிகின்றோ மில்லை. நாம் 

எவ்வியவகாசத்திலும் நான் மான் என்று வியவகரித்து வருகின் 

ஹோமேயன்றி, அந்தகானென்பது எத்தன்மைய சென்ன விசாரித் 

அணரா இருக்கின்றோம். ஒரு பொழுது கானிப்2பா திளைத்திருக் 

இன்றேனென்று கூறுஇன்ற நாம் மற்றொரு பொமுது எனதுடம் 

பு இப்பா திளைத் இருக்கின்றது, அல்லத பூரிதக் இருக்கின்றதென் 

அ கூறுகின்றோம். இவ்வாறு கூறுவசனால் ஒருபொழுது உடம்பு 

உடையவஞாசவும்,மற்றொருபொழுது உடைமையாகவும் வியவகரிக் 

கப்பட்டு விருசன்றதென்பது இனித புலப்படும். சானிகைத் திருக் 
னன்றே னென்னும் போது உடம்பு நான் என்னுஞ் சொல்லின் 

பொருளாக விளங்குகின்ற ௪; என்னுடம்பு பூரித்திருக்கன்ற தெ 

ன்னும்போது உடம்பு எனதென்னுஞ் சொல்லின் பொருளாக 

விளங்குகின்றது, கான் (உடையவன்) என்பதன் பொரும் என
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அ (உடைமை) என்பதன் பொருளும், இங்கு ஓன்றாக இருப் 

பது பொருந்தாமையின், கான் என்பதன் பொருளை காம் சிறப்பு 

வகையாக வுணரா திருக்கன் 20 மென்பது வெள்ளிடை மலை 
போல் விளங்கும். 

* 

உலகம் காரியவடிவமாக விருத்தலால் இதற்கொரு கர்த்தா வி 
ரு.த்தல்வேண்டும்; அ௮க்கர்க்தா ஈமமைப்பார்க்கிலும் விசேஷமாக 

வறிவாற்றல் முதலியவற்றை யுடைத்தாயிருத்தல்2வண்டும்; அக் 

கர்த்தாத்தான் சுவாமியென்றனு பொதுவகையாக வறிகன்றோமே 

யனறிச் சிறப்புவகையாக ௮க் கர்த்தா இன்ன தன்மையனென் 

றறிகின்றோமில்லை. '*குப்பை மேட்டின்மீதேறிக் கோழிபிடிக்காத 

குருக்களா வானத்தைக்கிறி வைகுண்டம் காட்டப்போ௫ன்றார்” 

என்னும் பழமொழிக் கணக்கமாக நின்னு கான் (ஆத்மா) என்பது 

இத்தன்மையதென்று செவ்வையாக வறியாதுள்ள காமா உலக 

காரணமாயுள்ள பாமேசுவரனது சொரூபத்தை யறியப்2பாகின் 

றோம். **அறையிலாடிய பிறகு அம்பலத்தி லாடவேண்டும்'' என் 

னும் பழமொழிக் சணெக்கமாகத் தன்னை (ஆத்மாவை) யறிந்தவா 

Sap தலைவனை (ஈசுவசனை) அறிதற் குரியவசாவர். தலைவனது 

சொருபம் தற்போதம் (யானென தென்னுஞ் செருக்கு) உள்ளவ 
ருக் கொருபோதம் விளங்குவதே யின்றாம். தற்போதம் அற்ற 

போதுதான் தனது அத்மாவின் சொருபமும் தலைவனது சொ 

ரூபமும் பகலவன்போல விளக்கும். தற்போத முள்ள வர்களுக்குத் 

தலைவனது சொருபம் செவ்வையாக விளங்குவதில்லை யென்பது 

SMOG bs கண்ணாளுர் தானுங் கச்சி மபானத்தான் வார் 

சடையான் மாசொன் தில்லான்,ஓப்புடைய னல்ல னொருவ னல்ல 

னோரூச னல்லனோ ருருவ மில்லி, அப்படியு மக்கிறமு மவ்வண்ண 

மு மவனருளே கண்ணாகக் காணினல்லால், இப்படிய wid psx 

னிவ்வண்ணத்த னிவனிறைவ னென்மெழுதிக் காட்டோணாதே” 

என்று வாச முனிகள் (அப்பர் சுவாமிகள்) திருவாய் மலர்ச் 

இருத்தலாலு மினிது தோன்றும். 

தனது (ஆத்மாவின்) சொருபமும் தலைவன௮ சொருூபமும் 

சிறப்புவகையாக வறியப்பெற்றவர்க்கு த் தாம் உலகம் சிறப்புவகை 
யாக வறியப்படுவதாகும். உலகத் இன்சொருபம் சிறப்பு வகையாக 

விளங்யெபோது தான் உலகவாசை முற்ழும் நீங்கும்; , உலகவாசை
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நீங்குவஅசாமானியமாய காரியமன்று, உடம்பி னிடத்துநகானென் 

ணும் புத்தி செவ்வையாக நீங்கெவர்க்குத் தாம் உலகவாசை நீங் 

கும். உலகத்தின் பொது வடிவமாவது காரியவடிவமாக விளங்குத 

லாம்; ௮ஃதாவது இது கடல், இஞ்தாறு, இஅ சூரியன், இ சக் 

திரன் என்றற் றொடக்கத்தனவாக விளங்குதலாம்; இறப்பு வடிவ 

மாவது காரணவடி வமாக விளங்குதலாம்: அஃதாவது பரமேசுவர 
வடி.வமாக விளங்குதலாம். 

அகாதியாக மூடியுள்ள அஞ்ஞானம் எவர்க்கு நீங்குசன்ற 

தோ அவர்க்குத்தாம் ஆத்மாவின் சொரூபம் ௪சுவனின் சொரூ 

பம் உலகத்தின் சொருபமென்னு மிம்மூன்றும் சந்தேக விபரீத 

மில்லாமல் விளங்கும்: ஏனையர்க்கோ வெனின், HFO FTC UBS AT 

பொது வகையாக விளங்குமேயன்றிச் சிறப்புவகையாக விளங்கு 

வன வன்ரும். இவற்றிற்கு உதாரணம் நாமாகவே யிருக்கிறோம். 
ஆத்மாவின் சொரூபத்தைச் இறப்பு வகையாக வுணராமை பற்றி 
யன்றோ, அநாத்மாவான தேகத்தி லான்மபுத்திசெய்து கோபதா 

பங்களால் வதைஇன்றோம். வி2சாதி யொருவன் ஈம்மைகோக்கி 

அடா?! தடி.யா!/ இடிசுவசே.! வேசிமகனே! காக்கை ஷூக்கா! ௪ப் 
பைக்காலா!”” என்றற்மொடக் கத்தனவாக கிர் இத்தால் அர்கிக்தை 

மொழிகளைக்கேட்டுப் பொறுத்துக்கொள்ளுகின்றோமா? பொழுக் 

argo “x0! உன்னை விட்டேனோபார், என்னையா நீ இப்படிச் 
சொல்லுகிருய், உன்னை எவ்வளவு ரூபரய் செலவு செய்தாயினும் 

சட்சிக்கன்றேன் என்று கோபாக்னியா லெழுப்பப்பட்டுக் GBS 

இன்றோமல்லவா? அவன் உயிரை நகிந்தித்தானா” உடம்பை HBS 
தானாஎன்று சிறி. துகூர்ர்து யோசித்துப்பார்ப்போமாயின்,கோபாக் 

இனியா லெழுப்பப்பட்டுக் குஇக்கமாட்டோம். உடம்பு காமானால 

ன்றோ அந்நிந்தை மொழிகள் ஈம்மைச்சாரும். நாம் உடம்பன்று; 

உடம்பிலும் வேறாய், அதற்குச்சாட்சியாயுள்ள சிதாநர்,த வடி.வம் 
என்று சிறப்புவகையாக ஈம்மைகா மறிக்திருப்போ மாயின், காம் 

ஒரு போதும் கோபதாபங்களால் மொத்துண்டு வளதப்படமாட் 

டோம். 

“சகதி ஞானம். அநந்தம் பிரஹ்மம்'” என்று ௬௬தஇி கூறுவ 

தால் பரமேசுவான் சச்? தொகந்தவடிவனென்பது விளல்குன்றஅ. 

காம் ௮வஸ்தை மூன் திலும் மாரா திருக்கின்றமையால் சத்தாயும், 

அவற்றை who) Boor wan wisn dd சத்தாயும்,ஈம்மைப்பார்க்கிலும் பிரிய
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மானபொருள் ஓன்றுங் காணப்படாமையால் ஆகந்தமாபபு மிருக் 

இன் ரோம்; இருக்கவே, ஈமது சொரூபமும் சச்்தொநந்த வடிவ 

மாம், உலகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு பதார்த்தமும் அஸ்தி பாதி 

(இருத்தல், விளங்குதல்) பிரிய வடி.வமா யிருத்தலின், உலகமும் 

சச்சிதாநார்த வடிவமாம். இவ்வாறு சிறப்பு வகையாகப் பார்க்கு 

மிடத்து எல்லாம் சச்சிதாகந்த வடிவமாக விளங்கும்; எல்லாஞ் 
சச்சொரர்த வடிவமாக Aa ago sg uta on sor su SP 

Cur sipariiar gs. தற்போத மற்றவர்தாம் ௪தாநந்தவடிவமாய் 
விளங்கப்பெறுவர், 

SPQ Yeo 

21. மாறாதவின்பம் வரும்வழி வகுத்தல். . 

22-5-191L. 

இத ஈன்று, இ௫ தீ.௮ என்றறித.ற் சியைந்த விர் திரியங்களை 
வாய்ப்பாகப் பெற்ற ஓவ்வொரு பிசாணியும் இன்பமொன்றையே 
கருதி, முயலு இன்றதென்ப.த பிராணி வர்க்கத்துள் ஒன்றாயுள்ள 
நமது அ௮னுபவ?ம சான்று பகரும், சாம் எப்போதும் இன்பமொ 

ன்மழையே நோக்கி மூயன்னறு வருதலினால், ஈம்போன்று stem 
யாபாரமுடைய ஓவொரு பிராணியும் இன்ப மொன்றையே நோ 
க்கி முயலுன்ற தென்பது யூத்துணா விளக்கமாம். ஆடி மாடு 
முதலிய மிருக வர்க்கங்களும், காக்கை பருந்து முதலிய பறவை 

வர்க்கங்களும்,பிறவும் உறங்குங் காலமொழிந்த காலங்களில் யாது 

செய்கின்றன வென்று சிறிஜான்றிப் பார்ப்போமாயின், நம்மைப் 

போன்று அவையும் அருந் அகல் (உண் ணுதல்) பொருந்துதல் 

(புணருதல்)களி லவா வுடையனவாய் அவற்றா லின்ப முறுகின்ற 
றன வென்ப தினிதபுலனாம். அருர்துதல் பொருந்அதல்கள் AS 

திக்கா விடத்து யா அண்டாகன்ற தெனின் ஒருவர் கூறுமலேவி 
டைபெறப்படும். அஃதாவது அன்பமென்பதாம், இதனால் தூன்ப 

ந்தோன்றிய விடத்தன்.9ி இன்பந் தோன்றுவ இல்லை யென்பது 

பெறப்படுகின்ற ௮. அ௮ருக்துதல் பொருக்துதல்களிலேயே ௮வா 

UPD, அவற்றால் வரும் இன்பத்திற்காக அங்காந்து (வாய்தறந் 

௮) கொண் டிருக்கும் ராம் இன்பத்தை யனுபவிக்கும் காலத்தும் 

அன்பத்தையே அனுபவித்து வருகின்றோம். அவ்வாறனுபவிக்து 
வருசன்றோ மென்பஅ அவை நம்மைவிட்டுப் பற்றற நீங்கும்போ 
௮ நன்றாக விளங்கும்.
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அருக்துதலுக்கும் Cut GF BS MEG" காரணமாயுள்ள 

பொருள்கள் மாறிமாறி வருவனவாயிருத்தலின், ௮வை எவ்வாறு 

மாருத இன்பத்தைத் தருவனவாம்? மாறிப்போ௫ன்ற “வின்பம் 

தான் மாறும்போது எதைத்தந்து போகின்ற தென்றாலோ துச்ச 

த்தைத் தான் தந்துபோகின்றது? வேறெதைத் தந் துபோஇன் 

றது? ஒன்றுமின்றே! வயிறு9ரம்பப் பலகார வர்க்கங்க ளோடும் 

பழவர்க்கங்களோடும் ௮ன்ன, த்தை யாவலுட னுண்பவர்கள் துன் 

பத்தையன்றி வேறெதைப் பெறுஅன்முர்கள்? இதை யூசத்அுப்பா 

ர்க்குமிடத்.து மா.றிப்போகுமின்பமெல்லாம் இறுதியில் தம்மளவி 

னும் பதினபிசமடங் களவாகத் துன்பத்தை நிச்சயமாகத் தருக 

ன்றன.வென்பது விளங்காமற் போகாது. காணப்படும் பொருள் 

களுள் ஒவ்வொன்றும் அக்கமயமா யிருக்கின்றத யன்றிச் xo 

யமா யுண்மைபாக வில்லையென்பது அருக்துதல் பொருக்துதல்க 

ளைப் பற்றிச் சிறிது விசாரித் துப் பார்ப்பவர்க்கு நன்கு விளக்கும். 

காணப்படும் பொருள்களுள் யாதொன்றும் மாறாத வின்பத் 

தைத் தருவதற்குக் காரணமாவ இல்லை; இறு இபில் எல்லாம் துன் 

பமயமாகவே இருக்கின்றன வென்.று விளங்கிய வறிவுடையவர் 

தாம் மாறாத வின்பதத்தைப் பெறு மார்க்கத்தைத் தேட முயலு 

வர். மாறாதவின்பம் மனமொருமுகப்படுதலாலன்றி வேதெதனு 

௮ம் விளங்குவதன்றாகலின் அவ்வின்பத்தைப் பெறுதற்பொரு 

ட்டு மனமொரு முகப்படுதற்குரிய சாதனத்தை யவ௫பம் சம்பா 

இத்தல் வேண்டும். தன்னுடைய (ஆத்மாவினுடைய) சொருபம் 

இன்பவடி.வமாகவே இருத்தலின் ௮துவ மாருத இன்பமாம்; 

aya மன மொருமுகப்பட்டவிடத்து வெளிப்பட்டுவிளங்குகன்ற 

தென்பது உறக்கத்திற்கு விழிப்பினின்றும் போகுஞ் சமயத் 

தைச் சிறிதுகவனித்துப் பார்த்தால் விளங்கும். இதைப்பார்ப்ப 

தற்குவேறுசாதனம் ஒன்றும் வேண்டாம். கூரிய புத்தியொன்றே 

போதும். 

நாம் ஒவ்வொருநாளும் உறங்குமாறு பாய் மு,தலியவத்திற் 

படுத்துக்கொண்டபோ௮ நமக்கொருசுகந் தோன்றுசன் றே, அர் 
தச்சுகம் எங்கிருக் துண்டாகின்றத? சுகசாதனப் பொருள்களுள் 
ஒன்றையும் விரும்பாதன் ரோ அச்சுக் தோன்றுகின்றது? சுகசா 

தனப் பொருள்களால் தோன்றுன்றகென்று கூறுவோமென்று
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லோ அதுபொருகந்தாது; விஹிர் திருக்கும் நிலைமையைவிட்டு, உறங் 

கப்போகுஞ் சமயத்தில் அன்புள்ள மனைவி வக் தருகே பத்துக் 

கொஞ்சிப் பே௫ிக் குலாவினாலும் அதைக்கவனியாது போகின் 

ஹோம்; சிலசமயம் தூக்கம்வருன்ற௮, என்னுடனொன்றும் பேச 

வேண்டாமென்று வெறுத்தும் பேசுகன் றோம். இவ்வாறாக நாம் 

அச்சமயத்தில் ஓழுகுவதற்குக் காரணம் அச்சுகத்தின் மீதுள்ள 

விருப்பமன்றா? வேறென்ன விருக்கின்ற து? அச்சுகம் எகனால்வெ 

ளிப்பட்டுத்ததோன்றுகன் ற ஐ? ௮ஃதெ.சனதுசுகம்? ஏன்று விசாரி 

த்தப் பார்க்கன்றோமில்லை; தக்2காரை யடுத் துச்சிறிஅகேரம்விசா 
ரிக்கலாமென்றாலோ விஷப வாசனை மேம்பட்டிருத்தலால் அது 
நமக்கு முடியாதகாரியம் போலச் தோன்றுகின்ற அ.விழிப்பிலிரு 

ந்து உறக்கத்திற்குப்போகுஞ் சமபத்து வெளிப்படு மின்பம் எத 

னது இன்பம்? ௮௮ வெளிப்பட்டு விளங்குகன்றதற்குக் காரணம் 

யாது என்று விசாரித் அ, உறக்கத் இற்குப், போகுஞ் சமயத்தில் 

புத்தியைச் இதறவிடாது பார்ப்போமாயின், ஈமக்கு உலகம் அஃ 

தாவது காணப்பரிம்பொருள் அுக்கக்தகொகுதியா மென்பதும், பல 

தலைப்பட்டுவிரிஈ் அ விஷயங்களிலோடும் மனம் தஇரும்பியுண்முகப் 

பட்டுச் செவ்வையாகக் குவிதலே இன்பத் 2?தாற்றத் இற்குக்காரண 

மாமென்பதும் ௮து தன்(அத்ம) வடி.வமாமென்ப தும் விளங்கும். 

தான் இன்பவடிவமென் அ ணர்ந் தவன் தன்னைவிரும்பு தலன் றி Sar 

ஹறெதனை விரும்புவான்? இன்பவடிவாஇய தன்னை(சுத்தவறிவை 

அல்லது வவெத்தை)யடையமுயலாது இன்பத்திற்கு மாமுயவடிவ 

முள்ள உலகப் பொருள்களை விரும்பி புழலுதல் விழலுக்கு Ops 

துலை (மூன் ஹேற்றம்) இட்டடிறைத்தவன் செய்கைக் இனமாயல் 

லவா விருக்கின்ற ௮. 

ANIA Hig உறக்கத்திற்குப் போகுஞ்சமயத் இல் மன 

மானஅ இர் இரிய வாயிலாக விஷயங்களி?லாடுவதை விட்டு ஆத் 

அதுமாவை நோக்கிய யுள்முகப்படுகின்றது; உள்முகப்பட்ட மனத் 

தினிடத்து ஆத்மாவானது செவ்வையாகப் பிரதி பலிக்கின்றது. 

ஆக்மாவின்ப்வடிவமாகவிருத்தால் அ௮வ்வின்பம் ௮ப்போது செவ் 

வையாக விளங்குகின் ற. அக்கிலை பிர.பதீனபூர்வகமாகவடையப் 

படுமாயின், அப்போது அது சவிகற்பசமாதி யென்.று சொல்லப்ப 

டும், உறக்கத் திற்குப் போகும்போது *வெளிப்பட்டி விளங்கும்
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இன்பத்தையுற்று நோக்க நின்று உறக்கத்தைப் பி.ரயக்ன பூர்வ 

கமாகத் தடுத்து Abs வப்பிபசிப்பவனுக்குக் கீழ் கீமுள்ளசாகதன 

ங்களுள் ஒருசாதனமும் இறப்பாக வேண்டப்படுவ இன்மும். அர்கி. 

லையைப் பெற்றவன் போகப்பொருள்களுள் ஒன்றையும் விரும்பா 

ன். ௮வனிடத்திற்றான் வைராக்்கபம் பூணமாக விளங்கும். இது 
தரும்புர் தேங் கலர்கதோர் காயத் இ, லரும்புங் கந்தமு மாகி 

ய வாநந்தம், விரும்பியே யுள்ளம் வெளியுறக் கண்டபின், கரும் 

புங் கைத்தது தேனும் புளித்ததே'' என்னும் திருமர்இரத்தாலும் 

நன்கு விளங்கும். 

* சுண்ணாம்பிலிருக்கற அ சூட்சுமம், சூட்சுமத் இலிருக்கிறது 

மோட்சம்” என்றபடி மாராத இன்பம் மடைவதற்குரியவழி புறக் 
கத் திற்குப்போ தலைச்சிறித இறிதாக நாடோறும் கவனித் துவருகி 

ன்றவருக்குத் தவருது விளங்கும். இஃ9காரு ௮ரிய பெரிய சாதன 

மாமாதலின், இதனைக் குருகாதன் கூறிய படி.யே செய் தப்பிய?க்க 

வேண்டும். மனம் போனவாஞமுக நஈடப்பவர்க்கு . இச்சாதனை 

யொருபோதும் சத்தியாது. சத்துவகுண வுணவைச் சரணிக்கு 

- மளவறிந்து சிறிது குறைவாக வுண்டு மறக் துக் இயகாரியங்களைச் 

செய்ய நினையா திருப்பவர்தாம் இதற் கதிகாரி புருவராவர். 

துன்பந் தோன்றி லெவருக் அுறந்திங் கேகராய்த் தனித்த, 

யின்பம் தேட லியற்கை யின்ப மொன்றே தோன்றில், அன்ப,தாக 

நீங்கார்” என்று குமாரதேவாருளி யிருத்தலைச் செவ்விதாக வு 

ணர்ந்து மனிதப்பிறப்பின் பபனையடைத?9ல உத்தமமான புரு 

ஷார்த்தமாம், 

<0 Ge 
92. நாராயணன்துதி நலமேலாக் தருமேனல். 

(29-5-1911.) 

₹“வைகலும் வெண்ணெய் கைகலர் அண்டான், பொய்கல வா 

தென் மெய்கலம் தானே” என்று சடகோப ருளிச் செய்்திருப்ப 

தை நோக்குமிடத்து, நாம் பொய்யாயினவற்றை நினையாதும்,பே 

சாதுமிருக்தாற்றான் மறைப் பொருளாய வாசுதேவன் நமூத்த 

தீ.தின்கண் கானும் பொய்கலவாஅ விற்றிருக் சருள்வானென்பது 

பெழப்படுகின் ஐ.து. நாம் எதுூகாறும் பொய்யுடலை வளர்த்தற் பொ
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ருட்டும், அப்பொய்யுடல் காரணமாகச் கக்யத்தபிலட்டுள்ள மனைவி 

மக்கள் முதலியவர்களைப் பாதுகாத்தற் பொருட்டும்,பொய்பே௫ப் 
பொருள்சம்பாதித் அழலுகன்றோமோ அதுகாறும் அச்சு தமூர்த் 

இ ஈமக்கருள்புரிவதே யின்றாம், பொய்யனை த்தையும் விட்டுமெய்க 
கெறியி லொழுகும் விமலரன்றோ பரந்தாமனருளுக்குப் பாத்திர 

ராவர். இ **பொய்வளரு கெஞ்சினர்கள் காணாத காட்சியே'? 
என்னு தாயுமானார் திருவாய் மலர்ந்தருளி  யிருப்பதா லும் நன்கு 
விளங்கும். 

௮ச்சுதனமலன் பொற்புள வடி மலர்ப்பே.று,ஐம்பெரும் பாத 

கத்தையும் விட்டு வான் (மேகத்தை) கோக்கும் பைங்கூழ் (பயிர்) 
போல காராயணனே ஈமக்காதாரமா யிருப்பவன், அவனையன்றி 

வேருதாரம் நமக்கெவ்விடத்தும் எக்காலத் து மில்லையென்று yar 

னது கருணை யொன்றையே நோக்க யிருப்பவருக் கன்றோ வாய் 

க்கும், கொலை, களவு, காமம், கள்,பொய் என்னும் ஐம்பெரும்பா 

தகச் செயல்களைப் புரிந்து மனமும் சொல்லும் வேறுபட்டு நட 

ப்பவர்க்குச் தேவதேவனாய இருமாலடிமலர் ஜன்மார் தரத்திலும் 
சித்திப்ப இல்லையாம். கஜேந்திர னென்னுங் காட்டி, யானை முதலை 

வாயினின்றந் தப்பிரற்பேறுற்ற துஎ.தனால்?கமலலோசனன து ௧௫ 

ணையொன்றையே நோக்கி யிருந்ததனாலன்னா? நாமும் ஒரு மு.தலை 
யால் பிடிக்கப்பட் டி ருக்கன்றோம். அந்தமுதலை மகாக்கொடியது, 

அ.கனைவெல்வது மிசவும் ௮ரியஅ. அம்மு தலையாவது கோபமாம், 
௮௮ ஈம்மைப் பிடிக்கும் போ.து எவ்வாறு பிடிக்ன்ற தெனின், 
கமத மனத்தைத் தன்வசமாக்கிக் கொண்டு, இதுசெய்யத் தக்கது 

இதுசெய்யத்தகாதது என்னும் புத் தியைக் கெடுத்து, ஈம்மையடி 

மையாக்கிப் பிடித்துக் கொள்ளு ன்றது; அதனால் காம் பல ௮ல் 

லல் (அன்பங்)களுக்காளாகப் பிறவிக்கடலின் கரைகாணா HIVES 

முற் ஜிருக்கன்றோம். அந்தக் கோபமாகிய முதலையாற் பற்றப்பட் 

டுத் துறைதெரியாது கலக்கமுறும்காம் ஈம்பினவசைக் கைவிடாது 

காக்கும் ராராயணனடியை கனவினுபங் கனவினும் மறவாது தியா 

னஞ் செய்தாற்ருன் அம்முதலையை வெல்லுதல் முடியும். நிரந்தர 

மாகச் செய்யுந் தியானத்தாற் சித்தம் வெளிமுகப் பட்டோடுதல 

டங்கிச் சாக்இயினைப் பெறுவதா யிருத்தலின், சத்.தசார்.தி பெற்ற 

வர்தாம் கோபத்தைக் கொன்றவராவர். இத்தசாந்திக் கேது திரு 

மகள் கணவன் திருவடித் தியானமா யிருத்தலின், அத்தியானத் 

10
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"இனை யத்தியாவசியக மாகச் செய்தல் வேண்டும்; செய்தாற்றுன் 

சத்தசாக்தியாயய சக்கரத்தால் கோபமா௫இய .முதலையை வெல்லு 

தல்கூடும். பகவத்தியான மில்லா தவர்க்குக் கோபத்தை முழற்றுங் 

கெடுக்கும்வழி யொருபோதும் சித் இப் இல்லையாம். 

கோபத்தை முதலையாகக் கூறுவதன்றி (வெருவருகின்ற 

போக்முதலையையுடையது-பிறவிக்கடலான து அஞ்சத் தக்கசு கதுக் 

கவனுபவமாஇய முதலையினை யுடையது என்று) போகத்தை முத 

லையாகக் கூறுவ துமுண்டு, சரீரத்தில் யானென்னும் புச் இயால் கா 

ணி மனை மு.கலியவந்றி லெனதென்னும் புத்தியைச் செய்து, யா 

'ளெனதென்னு மவ்விசண்டன் காரணமாக நாம்இடைவிடாது சுக 

அக்கவடிவ போகத்தால் மொத்துண்டு வருகன்றோ மாதலின், நா 

மே கஜேச் இனென் ஓங் காட்டி யானையாம். சுகதுக்கவடிவ போ 

ட கமே முதலையாம். நாம் எப்போது *இந்தையாலும் சொல்லாலும் 

செய்கையினாலும் தேவர் (சானையே, தந்தைதாயென்'” றடைந்து 

. நாரணன் முழுவே முலகுக்கும் காதன்'” என்று மாதவனைத்தியா 

னித் தம் தஇத்.தும் வணங்கியும் வரும்பரம சம்பத்தைப் பெறு 

வோமோ, அப்போதுதான் காம் மதுசூதனனுடைய பேசருளால் 

சுகதுக்கவடிவ போகமாகய முதலைவாயினின்றும் தப்பி யானென 

தென்னும் அகங்காச வடிவ யானை யுருவம் நீங்கச் இதாநந்த வதன் 

மாக விளங்கப் பெறுவோம். 

கோபத்தையும் போகத்தையும் முதலையாகக் கூறுவதன் நி, 

ஈம்முடைய யதார்த்த வடிவத்தை நமக்கு விளங்காவாறு மறைத்தி 

ருக்கன்ற அஞ்ஞானத்தையும் முதலையாகக் கூறுவதுண்டு. இரி 

கூடாசல மென்னும் பலையி லுள்ளதொரு தடாகத்தில் அகத்திய 

முனிவாது சாபத்தால் யானைவடிவங் கொண்ட இந்திசத்தூய்ம 

னென்னு மரசன், ஒருமகரிஷியின் சாபத்தால் முதலைவடிவமாக 

விருந்த ஊக. என்னும் குந்தருவன் பிடித் ததனால் எல்லையில்லாக 

துக்கத்தை யடைந்இருக்தாற்போல காமும் ௮அஞ்ஞானத்தின் வ௪ 

மா யிருப்பதனால் எல்லையில்லாத ௮க்கத்தை யடை ந்திருக் இன் 

றோம். முதலை வாயினின்றும் மீள அவ்வியானை சதரனை நோக்கப் 

பூசண விசுவாசத்துடன் நெடுங்காலம் நிரந்தரமாகச் செய்த பிரார் 

த் தனையாலன்றோ தாமோதரன் தயவுசெய்தெழுக் கருளிவக்அ சச் 

கசைத்தை யேவி ௮ம்முதலையைக்கொன்று, அ௮வ்விபானைக்கு முன் 

னுருவத்தைத்தர் இரட்சித் தருளிஞர். ௮ங்கனமே நாமும் யானெ
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னதென்னும் ௮பிமானத்தைச் செய்வதற் கேதுவாகிய அஞ்ஞான 

மாகிய முதலைவாயினின்றும் மீள*மிக்க ஞான மூர்த்தி யாய வேத 

விளக்ையென்,தக்க ஞானக் சண்க ளாலே கண்டு தழுவுவனே”' 

என்னு ஈம்மாழ்வாரருளியவாறு, நிர்க்குணோபாசனை யென்னும் ரா 

ஜயோகத்தை நிரந்தரமாகப் பூரண விசுவாசத்தோடு செய்தாற் 
முன் இருடிகேச னென்னு மெம்பெருமான் குருழூர்த் தியாக வெ 

முந்தருளிவந் அ தத்துவ ஞானோப தேசமாகிய சக்கரத்தால் ௮ஞ் 

ஞானமாகிய முதலையைக் கொன்று அறிவாகந்தமாபுள்ள ஈம்வடி. 

வத்தை நமக்கருள் புரிவர், 

“யாவையு மெவருர் தானா யவசவர் சமயக் Carpe, தோய்வில 
ன்புலனைந்இற்கும்(விஷயமாகச்)சொலப்படா னுணர்வின் மூர்த்தி” 

என்றுபெரியாசால் கூறப்படும் திரிவிக்செமன் திக்குணமும் தீச்செ 
ய ஓமுடைய நம்மையு மாட்கொண்டருள் செய்வானோ வென்று 
கருதுதல்கூடாது, காட்டி, யானையையும் காத்தருளிய கருணாகரக் 

கடவுள் மனிதவடிவம் பெற்றுள்ள ஈம்மைக் காவாது விடுவனோ? 

இஅகாறும் அப்பிசான் ஈம்மை யாட்கொள்ளா திருப்பதற்குக் 

காசணம் நமதுதவேயாகும். அக்காட்டியானை பத்தியால் பரவசப் 

பட்டுத் அதிசெய்தாற்போல, பத் திமிக்கு* ஐடி. யாடி யகங்க சைந் 

இசை,பாடிப் பாடிக் கண்ணீர்மல்க யெங்கும், காடி. நாடி கரசிங்கா 
வென்று” வாடி, வாடி நின்றா லன்ரோ நம்மைப் பரமேசுவானாட் 

கொண்டருள் புரிவன்; அழுதபிள் ளையன்மோ பால்குடிக்கும்? இது 

பத்தியன்றோ அமுதா லுன்னைப் பெறலாமே” என்று மணிவாச 

கப் பிரபுகூ றியருளினார். 

இசாமபிசான் **தந்ைதைசொன் மிக்க மந் தி மில்லை "என்பதை 

மேற்கொண்டு தம்பி யிலச்குவனுடனும் மனைவிசீதையுடனும் வன 

தீதிற்குச் செல்லும் போத, சரயு இயைக் கடக்க ஓடம் விடுபவ 

ஞூயகுகன் தம்மிடத்தில் நீக்கற்கரிய நேசக்கொண்டதால் அவனி 

டத்திற்றுமும் ௮வ்வாறுநேசங்கொண்டுஇந்தச் சதை யுன்தோழி, 

என்றம்பியாகிய விவன் உன்றம்பி, நயெனது தோழன் என்றுகூறி 
ப்பெருல்கருணை செய்தருளினா ரென்பதை நோக்குமிட்த்துப் பக 
வான் பத்தியுடையார் யாவராயிருப்பினும் வரை யாட்கொண் 

டருளுகன்றா சென்பது செவ்விதாக விளக்கும். திருமங்கை யாழ் 

வார் “ஏழை யேதலன் £ழ்மக னென்னா திரங்கி மத்றவர்க் கன்ன 

GT சுரந்து, மாழை மான்மட நோக்இயுன் றோழி யும்பி யெம்பி
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யென் றஜொழிக்திலை யுவந்து, தோழ னீயெனக் இங்கொழி யென்ற 

சொற்கள் வந்தடி யேன்மனத் திருந்திட, ஆழி வண்ணநின் னடி. 
யிணை யடைந்தே னணிபொ ஹழித்திரு வசங்கத்தம் மானே” : என் 
தருளி யிருப்பதிங்கு ஈன்குணசச் தக்கதாம். 

rE 
28. காலங் கழிவதைக் கருதுதல் நன்றேனல், 

(5-6-1911). 

நாம் ஒவ்வோருநாளும் நாள்கழிந்து வருவதை ஈலமாக நினைக் 
இன்றோமேயன்றி, அஅபற்றிச் சிறிதும் கவனிக்கின் றோ மில்லை. 
ஒருகாள் கழிலது காமிருக்க வேண்டிய காள்களுள் ஒருநாள் 

குறைவதா மென்று கருதுவோமாயின், மீண்டுமீண்டு மொழியாத் 

அன்பத்திற்கே. துவா காரியங்களைச் செய்தற்குடன் படமாட் 
டோம். ௮தைக் கருதாமையாற்றான், காமெப்போ௮ மிருப்போ 

மென் றெண்ணி நல்லோர் யாதுகூறினும் ௮தைச்சிறிதுங் ௧௬ 

தாது பழிபாவல்களுண்டா மென்பதையும்பாசாது பொருளை மிகு 

தியாகச் சம்பாதிக்கவேண்டும்; மிகுதியாகப் போகத்தை யனுபளிக் 

கவேண்டுமென்னு மாசையின் மிகுதியால் செய்யத்தகாத காரியங் 
களையுஞ்செய்ய முயல்கின்றோம்; கூடுமானால், அவற்றைச்செய்தும் 

முடிக்கின்றோம். காலமான து சூரியன்,சர்இரன் முதலிய பொருள் 

களின்! இயக்கத் இனால் நாள்,வாசம்,பட்சம்,மா தம், இரு ௮, அயனம் 

வருடமென்றம் மொடக்கத் தனவாகப் பிரிவுபட்டு நின்று ஈமது 
தேகத்திற்கு ஒரெல்லையை யுண்டாக்விடுவதை யுற்றுப் பார்ப் 
போமாயின், காம் காலத்தின் வச்மாயிருப்பது பரியந்தம் பிறப்புப் 
பிணி மூப்பிறப்புக்கள் ஈம்மைவிட்டகலாவென்பது நன்கு விளக் 

கும், 

நீலூரியில் கான் ஒருமாதம் சுகமாயிருந்தேன், கோடைக்கா 

னலில் கான்மூன்றுவாரம் செளக்கியமாயிருந்தேன், குத்முல,த்தில் 
நான் இரண்டுவாசம் உல்லாசமாயிருந்தேன் cron p HOw sas Su 

வாகக் கூறுன்றோமேயன்றி, நீலகிரியில்கானிருக்க வேண்டிய 

காள்களுள் ஒருமாதம் ஒழிர் தத; கோடைக்கானலில் நானிருக்க 
வோண்டிய நாள்களுள் மூன்றுவாசம் கழிந்தன ; குற்றாலத்.இல் கா 

னிருக்கவேண்டிய காள்களுள் இரண்டுவாரம் போயின என்றற் 

ஒருடக்கத்தனவாகக் கூறுகன்றோமில்லை; கூறவு மெண்ண முண் 

டாவதில்லை."
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நமக்கெவ்வளவிற் கெவ்வளவு நாள்கழிர் துகொண்டு வருகின் 

ததோ அவ்வளவிற் கவ்வளவு ஈம்மிடத்அுச் சாவன்றோ கெருகஇக் 

கொண்டு வருகின்றது. வியா தியாயிருக்கு மொருவனை நோக்க மரு 

த்துவன் (வைத் இயன்) *“தாஜஷ்கள் பிழைப்பு அருமை; இன்னும் 

இசண்டுமூன்றுகாள் தான் உயிரோடிருக்கக்கூடும், செய்யவேண்டிய 
காரியங்களை யெல்லாம் செய்து விடுங்கள்!” என்று கூ.றுவானானால் 

அ௮ர்கோயாளி § geen நாம் இறந் துபோகப் போகின்றோமே, 

என்ன செய்வோம்'' என்று வருத்த முறுவானன்றோ?இவ்வாரறாய 
சம்பவத்தைரநாம் எத்தனைமுறையோ பிசத்தியட்சமாக வறிந்திரு 

க்கின்றோம்;? அறிந்தும் என்ன பிரயோஜனம்? **அவர் வியாதியா 

யிருக்கிறார், அதனால் சாசுப்போகின்றார்'” என்றுநினைக்கன்றோமே 

யன்றி அவரும் ஈம்போன் றிருந்தவர்தாம் என்று நினைக்கன்றோ 

மில்லை. ஒருசமயம் நினைத்தாலும் விஷயவாசனைவக்து மேம்பட் 

டமுத்திக்கொள்ளுவதா லதனை யுடனே மறந்துவிகின்றோம்.கோ 

யுள்ளவன் மாணகாள் கெருங்இயிருப்பதறிர்து வருந் அுவதுபோல 

நாள் கழியுந்தோறும் ஈமக்கும் மாணகாள் நெருங்கிவருன் றதெ 

ன்பதைச் செவ்வையாகவூன் றி யறிவோமாயின், நாமும் ௮ர்கோ 

யாளி யினைப்போன்று நிச்சயமாக வருத்த முறுவோமல்லவா? 

மரணம் சமீபித்துவிட்ட தென்றறிந்தநோயாளி போனதெல்லாம் 

போகட்டும்; இனியாவது கடவுள் விஷயத்தில் மனத்தைச் செலுத் 

அவோ மென்று நினைத்து முயலுன்றான், முயன்றுமென்ன பிர 

யோதஜனம்?விஷயவாசனை நெய்விடுங்தோறுங் கொழுக்து விட்டெரி 

யும் யாகாக்கனிபோல மிக்கோக்கியிருத்தலால் அது முடியாது 

போன்ற. இப்போது மனது கடவுள் விஷயத்தில் பூரணமாகச் 

சென்றிருந்தாலன்றோ அப்போ ௮ஃதாவத மணம் நெருங்கிய 

சமயத்தில் ௮ம்மனம் தனக்கு வாய்ப்புடைய சிரேகன்போல வர் 

அதவிசெய்யும், 

ஈசனால் வினைக்கேற்றவாறு நமக்குக் குறிப்பிக்கப் பட்டுள்ள 

நாள்கள் நாள், வாரம், பட்சம், மாதம், இரு, ௮யனம் வருட 

மென்றற் ரொடக்கத்துப் பெயராகச் சூரியன் முதலிய பொருள் 

களின் இயக்கத்தின் வாயிலாகக் சழிக்தவருன்றன. கழியுந்தோ 

அம் மரணம் நெருங்கிக்கொண்டே வருனெறதென் ுணர்ந்தவ ர 

ன்றோ காலத்தின் வசமாகாதிருக்க ௮ஃதாவஅ நித்திய நிர திசயா 

நந்த அறிவுமாத்இசமாகவிருக்க முயலுவர், நித்திய மிரதிசயாநந்த
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ுறிவுமாத்திரமாக விருக்கும்நிலை பூரணமாக ஈசுவசோபாசனைசெ 

_ய்தவருக்கன்றி மற்றவர்க்கொருபோதும்சத் இயாகா அ.(உபாசனை- 

தியானம்.) தியானிக்கப்படும் பொருள் ஆகா. ரமாகச் சித் தவிருத்தி 

பிறழ்வின்றி யமைந்திருத் தல் உபாகனையாம். ஈமக்கு காள் கழியுந் 

தோறும் மரணகாள் நெருக்கக்கொண்டே வருகின்றது; அ௮ஃதிப் 

போது-வருமென்னு தெரியா து; பிறந்தவர்களெல்லாரும் இறந்தே 

போனார்கள்; நாமும் பிறக்திருக்கின்றபடியால் தவறா திற் துபோ 

வோமென்னும் புத்தி ஸ்திசமாயிருப்பவர் தாம் இனியிருக்கும் நா 

ளையும் விணாக்குதல் கூடாதென்று * இருக்கினு நிற்கும் போன 

மிரவுகண் டுயிஓம் போதும், பொருக்கென கடக்கும் போதும் 

பொருக்தியூண் டுய்க்கும் போதும், முருக்கிதழ் கனிவா யாசை 

மூயங்கிகெஞ் சழியும் போதும், திருக்களா வுடைய கம்பா தந்தை 

யுன் பால தாமே'”என்று பெரியார்கூறியவாறு தியானஞ் செய்வர். 

தியானம் பூரண பாவத்தை யடைந்தாற்றான் அசையும் கோப 

மும் 10159 PBL we es மனமும்கெடும்; இவை கெட்ட விடத் 

இற்றான் காலத்தின் வசமாகாத நிலை இத்இயாம், இடைக்காட்டுச் 

சித்தர் ** மனமென்னு மாடடங்கிற் முண்டவக் கோனே - முத்தி, 

வாய்த்ததென் றெண்ணேடா தாண்டவக் கோனே'' *சினமென் 
ு னே - யாவுஞ், இத்தியென்றே னும் பாம்பிறந்தாம் ருண்டவக்கோ 

நினையேடா தாண்டவக்கோனே”''அசையெனும் பசுமாளிற் முண் 
டவக்கோனே - யிந்தத, வண்டமெலாக்। கண்டறிவாய் தாண்டவக் 

கோனே”'என்றருளியிருத்த லிங்கு நன்குணசத்தக்கதாம். 

நமனானவன் பிராணிகள அ ஆயுட்காலமாகிய தானியத்தைச் 

சூரியனாயெ படியாலளநர்து இனந்தோறுமுண்டுவருவதை யறிந்து 

தம விருப்பத்திற் இயைந்த தெய்வத்தையிடைவிடான தியானி 

தீது வர்தாற்றான் அத்தியானம் மரண சமயத்திலும் மறவாது 

நிலைபெறும், தியானம் பூண பாவமாகச் இத்தித்துவிட்டதென் 

பதற் கறிகுறி சொப்பனத்திலும் தியானஞ்செய்வ தாகக் காண்ட 

லாம். சொப்பனத்திலும் நிரந்தரமாகத் தியானஞ்செய்.து வருபவர் 

க்குத்தாம் மர்ணகாலத்திலும் தியானம் மறவா மலிருக்கும், உறக் 

கத்தினின்றும் விழிக்கின்ற2போனு தியான பூர்வசமான வெண்ண 

தீதோ டிருக்கன்றவசே நிரந்தரமாகத் தியானம் செய்பவசாவா்; 

தியானஞ் செய்துகொண்டே. யுறக்கத் இதனின் றெழுகன் தவர்கள் 

தாம் பாரமேசனது கருணைக்குப் பாத்திரராவார். இது வாதவூர
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டிகள் (திருக்கோ வையாரின் தினைவளங்காத்து என்னும் இருப்பா 

சரத்தில்) “தொழுதெழுவார், வீனைவள நீறெழ நீறணியம்பலவன்'” 
என்று திருவாய் மலர்ந்தருளி யிருப்பதனாலும் ஈன்கு விளக்கும். 

ஈம்முடைய வாழ்காட்கஷ்ள் எக்காரியம் ஈம்மால் பெருமுய 
ற்சியோடு செய்யப்பட்டுவருசன்றதோ ௮தனது சங்கற்பந்தான் 

நமமரணகாலத்தில் முன்வந்துகிற்கும்; மற்றவற்றின் சங்கற்பம் 

முன்வந்து நிற்பதற்குத் தகுதியுடைய தாவதில்லை. இசண்டு பொ 

ருள்களை வாங்சுவேண்டி வியாபார ஸ்.தானத்திற்குச் சென்றவிடத் 

அ அவ்விரண்டு பொருள்களுள் ௭௮ ஈமக்கத்தியா வசியகமாக 

வேண்டப் படுவதாக விருக்குமோ அதனது சங்கற்பந்தான் 

முன்வந்து நிற்கின்ற*. மற்றதன்சங்கற்பம் முன்வந்து நிற்ப 

தில்லையென்பது கமக்கனுபவமாம். இது மேற்கூறியதற்குச் 

Fram. Guru திப இகள் கியாயவா திகள் முதலியவர்கள் இறக் 

குக் தருணத்தில் பெரும்பான்மையாகத் தாம் வருக்தக்கற்ற நீதி 

விஷயங்களைப் பற்றியும் பிறவற்றைப் பற்றியும் பேசிக்கொண்டி.ற 

ப்பது மிதற்குச் சான்றாம். சாம் பேசுவதொவ்வொன்றும் செய்வ 

தொவ்வொன்றும் நினைப்பின் வசமாகவேஇருக்கின் றனவாகலின், 

மரணகாலத்தில் பேசுவதும் செய்வதும் நினைப்பின்றிச் சம்பவியா, 

தியானத்தைப் பெருமுயற்சியோடு செய்து மற்றவற்றைப்பற்றி 

யழுத்தமாக வெண்ணாது எல்லாம் உள்ளபடிமுடியும் என்னுங்கரு 

த்தோ டிருப்பவர்க்குத்தாம் மரண காலத்தில் தியானம் மறவாது 

முன்வக்துகிற்கும்; சொல்லும்செயலும் ௮. விஷயமாகவே யமை 

யும். அவர்தாம் நற்கஇபடைவர். ௪சுவரத்தியானம் மரணபசியந்தம் 

மறவாமலிருக்கவேண்டும்; மறவா மலிருப்பவர் தாம் மேனிலையடை 

வரென்பதுபற்றிவில்லி புத். தூசாழ்வார்தமகனுபவமாக**சங்கையி 
லாவகை யமபட சாலுயிர் தளர்பொழு தத்.தருக,மங்கையர் சூழ 

விருந்கமு தள்ள மயக்கினும் யான்மறவேன், கங்கையு கான்மறை 

பு்துள வுங்கமழ் கழலிணை யுந்திருமால், அங்கையின் மீதொளிர் 

சங்கமு கேமியு மஞ்சன மேனியு?ம” என்.று வற்பு.௮,த்.இக் கூறியி 

ருப்பது மிங்கு ஈன்கறியத் தக்ககாம். ் 

காலங்கழிவதை யினிமையாக வெண்ணாது சென்றகாளெல் 

லாம் பயன்படாத நாளாயினவே யென்றுவருத்தமுற்று விரைந்து 

சம்குருவையடுத து ௮வர்வாயிலா க இனிப்பிறவா நிலையைத்த்ரும்
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குத்துவ ஞானத்இற் கேதுவான இயாபைதேசத்தைப் பெற்று 

அவர்கூறியவாறொழுகும் புருஷர்களே காலாதீதமாகும் ஸ்திதஇியை 

நிசசயமாகப்பெறுவர். இவ்வாரொழுகக் காலாதீதமாயுள்ள .நிலை 
யைப் பெற்றுர் மார்க்கண்டேய மாமூனிவசென்பது yor 3 சரி 

சத்தை யுய்த்துணர்ந்து கோக்குவார்க்குச் செவ்விகாகவிளங்கும். 

*ஏன்னையேகினைந் தெனைப்பணிக் தெனையருச் சத்தென், றன்னை 

யேயறிரந் தவனென்னை யன்றியே சாசான்'' என்று ஈசுவரகதை 

கூறுவதை நன்கூன்றி யறிபவர்க்குத் தியானத்தின் பிரயோஜனம் 

வெளிப்படையா க விளங்கும். 

௮. 
24, குற்றங்கடிந்தால் நற்கதியாமேனல். 

(12-6- 11), 

பேரும் பான்மையாக ஈம்மனோர் யாவரும் பிற குற்றங்கா 

ண்டலில் இர் ரன் போலவும் தமது குற்றங் காண்டலில் திருத 
ராட்டிசன் போலவும் இருத்தல் வெளிப்படையாம். குற்றமில்லாத 
மனித ரொருவருமிலர்; பிறரிடத்தில் குற்றங்கள் பல விருத்தல் 

போல ஈம்மிடத்திலும் குற்றங்கள்பலவுண்டு; நாம்சூற்றங்களில்லா 

இருத்தல் ஒருபோது முடியாது; புத்தி பூர்வகமாகவோ அபுத்தி 

பூர்வகமாகவோ குற்றங்கள் பல நஈம்மிடத்துச் ௪ம்பலித்த விடு 

இன்றன வென்று கருஅ௫ன்றவர் தாம் பிறர் குற்றங் காண்ட 

ல் போலத் தமது குற்றத்தையும் கண்டு குற்றத்தி னின்றும் 

Sas முயலுவர். இந்திரன் ஆயிரம் கண்ணுடையவனு யிருத் 

தல் போல காமும் பிறர் குற்றம் காண்டலில் அளவிறந்த சண் 

களை யுடையவரசா யிருக்கின்றோம். அஃதாவது பல வழியாலும் 
பிறசது குற்றங்களை யறிகன்றோம்; அறிந்து சும்மா வீருகின் 
ஹோ மென்றாலோ ௮ஃதல்லை ; பலரிடத்தும் ௮க் குற்றங்களை : 
க்கூறி அவரைப் பழிக்க முயல் றோம். நம்முடைய குற்றங் 
களையோ வென்றால் பலவழியிலும் மறைக்க மூயல்இன்றோம். 

இருத.ராட்டிரன் குருடனா யிருந்தாம்போல நாமும் நம்முடைய 
குற்றங்களைக் காண்பதிற் குருடரா யிருக்கறோம்; குருடசாகவிருக் 
கின்றமையாற்றான் தியவழியினின்றும் வில ஈல்வழியி லொழுகு 
வதற்குத் தகுதியடையவராகா திருக்கின்றோம். யா அருலகத்தோ 
ர்சொல்லில்லார்'” என்று நாலடியார் கூறியவாறு பழிமொழி யில் 
லாதவ ரொருவருமில சென்று கருதிப் பிறரிடத் துள்ள குற்றல்க 

ளைக். Sl CD) BI குணங்களை க்கண்டு ௮க்குணங்கள் தம்மிடத்துண் 

டாக வேண்டுமென் றெண்ணி நல்லோர் கூறியவாறு நடப்பவர்சு 
ளே மெய்ம்மைகூறல் முதலிய நற்குணங்களைப் பெறுவர்.



மெய்ஞ்ஞான போதம். 81 

தேகாகாரமுள்ள பரியர்தம் எக்குற்றமும் நீங்குவதேயின்றா 

மாகலின், 'தேகாகாரமற்றுச் தொநந்தமாத்திரமா யிருக்கும் நிலை 

வாய்த்தபோதுதான் ஒரு குற்றமும் கிகழா.து.உலக கோக்கமுள்ள 
போதுதான் இது வேண்டும்,, gs வேண்டாம் என்று விருப்பு 

வெறுப்பு வடிவ சங்கற்ப முண்டாகன்றது; அச்சங்கற்பத் இன் 
வாயிலாகக் குற்றங்கள்பல நம்மிடத் த வருகின்றன; சங்கற்பமற்ற. 

நிலையைவிழித் இருக்கும் நிலையிலேயே யொருவன் பெறுவானாயின், 

௮வன் குற்றமான செயல்களைச் செய்வதேயின்றாம் ; குற்றமான 

செயல்களைச் செய்யாதபோஅ௫, அவனைப் பழிப்பா சொருவருமில 

ரரவர். அவனைப் பழிப்பாரு முண்டெனின், அவர் தம்மையே 
பழித். தக் கொள்பவராவர், 

சாக்கரத்தில் சங்கற்பமற்றிருக்கும் நிலை நீர்விகற்பசமாதி 

யெனப்படும். ௮ச்சமாதி நிலையில் ௮றிவொன்றே யிருப்பதன்றிப் 

பிறிதொன்று மிருப்பதில்லையாம். அற்நிலையில் Darr eo as பிருப் 

பவனை, அறியாமையின் வசமா யல்லலுற்றுத் தாம் ௮றிவுவடிவ 

மென் றறியா துழல்பவர் பழிப்பது ௮.றிவாகிய கம்மையேபழிப்ப 

தாம். தேகாகாச மற்றவர்க்கன்றி யேனையோர்க்குக் குற்றமகல் 

வதில்லை யென்பது காமன் மோகனுக்கு முன்னர்த் தன தாற்றலின் 
மேன்மையைக்கூறுமிடத்து “ஓத்தேறு முருவமிலாப் பிரமமொன் 

று மேயொழிய வுருவமுள்ளா, செத்2தவ ராயினுமோர் பூங்கணை 

யாற் றம்போத மெல்லா 84௫, மத்தேறி யுடைதயிர்போன் மன 

ஞ்சுழன்று செயன்மறந்அ மடவா சாசைப், பித்தேறி யிதமுசைத் 
gu பேதையர்க்கும் பேதையராய்ப் பின்செல் வாரால் 1? என்று 

(பிரபோத சந்திரோதயம்)கூறுவகனாலும் செவ்விதின் விளங்கும், 

அறிபொருளை விட்டகன்று லழியுஞ் சித்த மர்.தநிலை வியாபார 

மனைத்துமில்லாச், செறிசனவிற் ஈழுத்தியாம்” என்பதனை ஈன்கு 

ணர்ந்து கனவிற் சமு.த்தியைப்பெற.று ஞானிகளாயவயே பழிப் 

பற்ற பான்மையின ராவர், 

விஷயங்களிழ் ரூவித் தாவியோடும் மனத்தை யசங்கற்பத்தி 

னால் ஒழிக்க முயலவேண்டும். அசங்கற்பத்தினால்' சங்கற்ப, த்தை 

யொழித்தாற்றான் கனவிற் சுழு,த்தியையடைதல் கூடும். என் நாம் 

எடுத்த காரியத்தைமுடிக்கா.அ விட்டோம்; விட்டகனாலன்றோஇப் 

போது இவ்வளவு கஷ்டத்திற் Ato BI; இனியிக்காரியச்தைச் 

11
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செய்வோமாயின் இவ்வளவு செல்வ முண்டாகும், அச்செல்வத் 

தைக்கொண்டு கணக்கில்லாத போகத்தை யனுபவிப்போம் என்றற் 

மொடக்கத்தனவாகச் சங்கற்பஞ்செய்து வருபவர்க்கு மேற் 
கூறிய சமா இி.கிலை இத்திப்பதில்லையாம். சங்கற்பமுண்டாகும்போ 

Cs அ௮தனைப்பசவவீடாதடக்குபவர்க்கே அதுசித்இயாம். நடக்கும் 

பருவம் வாய்க்திறுகுழந்தை யோரிடத் தம் நிலையா யிராமைபோ 

ன்றுமனமும் ஓரிடத்தும் கிலையாயிருப் ,தன்றாம். ௮ நிலையில்லா த 

மனத்தைக் கூரிய புத்தியினலே யடக்க முயலல் வேண்டும். மனம் 
அடக்க அடக்க அடங்காது விஷபளிச்சையால் பரவி2யாடுமாயின் 

அசனைப்போனவ்ழி2ய விட்டுப் பிறசகடக்கவேண்டும்; சிறிது சிறி 
தாக அவ்வாறடக்வருவோமாயின், ௮துமுடிவில் ஈமதுூ வசமாக 

அடங்கிவிடும்; ௮டம்கெயெவிடத்துச் தொகந்தமாகவிருக்கு கிலை சித் 

இயாம். இது *மிகமுயன்னு வருர்தாமற் சமமாகன்ற வேண்டுகொ 

ளாற் றன்முயல்வால் விகோதந்தன்னாழ்,பகர்மனமாஞ் சிறுமகவை 
நிறுத்தல் வேண்டும்” என்னு ஞானவாூட்டங் கூ௮ுவதாலுமினிது 

விளங்கும், 

காமக்குசோதழமுள்ள பரியந்தம் சங்கற்பமாசமுண்டா காமை 
யின், காமத்தையும் குரோ தத்தையும் முன்னசொழிக்க முயலுதல் 
வேண்டும். காமக்கு£சாதத்ை யொ.நிக்கமுயலாது ௪ங்கற்பத்தை 

யொழிக்கமுயலுதல் கொழுந்து விட்டெரியும் நெருப்பை விறஇட் 

டும் நெய் விட்டும் அவிக்கமுயலுதல் போல்வதாம். எவனுடைய 

மனப்புற்றி விசாகமுனி வெனும்பணிக எிபக்கமில்லை, யவனெனு 

ங்கற் பகத்தருவா லணுகாத தொன்றுண்டோ ”' என்று ஞான 

வாிட்டங் கூறுதலால், காமக்குரோதமற்ற விடத்தேதான் சங் 

கற்ப மொழியுமென்பது ஈன்கு விளங்கும். காமமென்பது ஆசை, 

குசோதமென்பது கோபம். 

2% a 

ஆசையானது பலவகைப்படும், ௮ப்பலவகைப்பட்ட வாசைக 

ளையும் விவேகத்தால் கெடுத்தல் வேண்டும். ஆசை மிகுர்தோறும் 
அன்பமேமிகு.கலால், அன்பத்தையொழிக்கமுயல் வோர் ஆசையை 

யொழிக்கமுயலல் வேண்டும். ஆசைப்பட்ட பொருளுக்குச் BOL 

கேரிட்டபோது கோபமுண்டாகின்றது; கோபத்தினால் கொடிய 

செயல்களைப்புரிதல் சம்பவிக்னெற த; அதனால் ஓபாத சலக்கமுண் 

டாகன்றது; அதனால் செய் காரிய மிது, தவிர் காரியமிது என்று
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விளங்காமற் போகின்றஅ. இத்தகைய கேட்டிற் கேதுவாகய வா 
சையை பொழித்தால் குரோதர் தானேயொழியும். ஆசையுண் 

டாகும் போதே அதனையொழிப்பதற்கே.து, ஆசைப்படும் பொரு 

ளொவ் வொன்றும் துன்பத்தையே தருவதன்றி யின்பச்தை 

வாஸ்தவத்திற் ஐருவதில்லை யென்னும் விசாரத் தனு லதனை யட 
க்குவதேயாம்; அவ்விசா ரமின் ஜியடக்குவத திருடனைக் கட்டிவை 

ப்பது போலவாம், 

, எதிர்காலத்தில் அடையத்தக்க பொருளின்மீதுள்ள விருப் 

பம் ஆசையாம்; அடைந்தபொருள் மேலும்மேலும் விருத்தியாக 

வேண்டுமென்னும் விருப்பம் தருஷ்ணையாம்; அடைந்தபொருளை 

யனுபவிக்க வேண்டுமென்னும் விருப்பம் காமமாம்; நிகழ்காலத்தி 

லடையத் தக்க பொருளின் மீதுள்ள விருப்பம் வாஞ்ஞையாம்; 

இடைத்த பொருளைச் செலவுசெய்யா திருக்க வேண்டு மென் 

னும் விருப்பம் கஇருபணத்தன்மையாம்; வேவுபுருஷர்களால் நிகழ் 

காலத்தி லடையப்படாத பொருளை யடைய வேண்டுமென்னும் 

விருப்பம் தீனத்தன்்மைபாம். இங்னமொேோயிச்சையின் பேதமா 

யுள்ள பல வகைப்பட்ட வாசைகளையும் விசா. ரமுகத்தால் உண் 

டாகும் போதே யொழித்தால் மனம் சஞ்சல பாவத் தினின்றும் 
நீங்கச் சவாகாசமாகும்: இச்சவொகாரசித்தமுடையவர் உலககோக் 

இன்றி யிருத்தலின், ௮வசே குற்றமற்றவராவர். காழும் இக்கிலை 

யைப் பெறுவோமாயின், குற்றமற்ற ஈன்கிலையைப் பெறுவோம். 

<9 Kt 

25, உடம்பு மனம் உயிரேன்பவற்றி னுண்மைரிலை 
யறிந்துய்யும் நெறி கூறல். 

(19-6-12) 
ஒரு யஜமானன், தன்வீட்டிலிருர் து தன்வேலைக்காரனிட 

தீது வேலைவாங்குவதூ போல ஆத்மாவும் உடம்பின்க ணிருக்து 

மனத்இனிடத்து வேலைவாங்குன்றது. ௮ந்தயஜமானன் தன் 

விட்டின் ஒருபகுதியிலேயேயிருப்பதுபோல ஆத்மாவும்உடம்பின் 

ஒரு பகுதியிலே யிருக்கின்ற. உடம்பின் ஒரு பகுதியாவது இவ் 

குப் புத்தியாம் (அஃ தாவது ஆத்மாபு தீதியில் சாக்கரசொப்பன 

காலங்களில்ஜீவருபமாய்ப் பிர இபிம்பித்திருக்கன் ற தென்பதாம்). 

(() உடம்பின்௧ண் யானென்னு மபிமானத்தையும்; வீடு முதலிய
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வ.த்தின்கண் எனதென்னுமபிமானத்தையுஞ்செய்துசெவிமுதலிய 

விர் திரியங்களின் வாயிலாக ஒலி முதலிய விஷயங்களிற்செல்வதா 
ய்க் கரணவடிவமாயிருப்ப துமனமாம்.(2) சாக்கசெொப்பனங்க.ளில் 

நக நுனிமுதல் சிகைபரியந்தம் உடம்பின்௧ண் வியாபித்துக் கருத் 

தாவடிமாயிருப்பது புத்தியாம்.சல்கற்ப விகற்பவடி.வ விருத்தியா 

இய மனமும் நிச்சயவடிவவிருத்தியாயய புத்தியும் தம்முள் பெரி 

அம் வேற்றுமையுடையன வன்றாம்;(கரு,த்தா-செய்பவன்,கரணம் 
செய்வதழ்கு கியகமான கருகி), மனமே கரணவடி.வமா யிருப்ப 

தன்றிக் கருத்தாவடிவமாகவு மிருத்தலின், மனத்தின் கண் புத் 

இயந்தர்க்கத(அடச்ச)மாம்; நினைத்தல், நிச்சயித்தல், ௮பிமானித் 

தல், சந்தித்தலென்னும் காரியங்கள் மனமிருக்கும்போது கிகழு 
தலால் அ௮க்காரியக்கள் மனதின் தருமமாமென்பது கன்குவிளல் 

கும். அத் தருமங்களுடைய மனம் ஆத்மாவிற்கு வேலைக்காசனைப் 

போன்றிருப்பதை யறிந்தோமாயின், நாம் மனத்திற்கும் உடம்பி 
ற்கும் வேருய் ௮.றிவாஈந்தமாய் விளங்கும் நிலையை நிச்சயமாகப் 

பெறுவோம். 

தேகத்திற்கு மனமும் ஆத்மாவும் வே.ற$மனத்திற்குத்தேக 
மும் ஆத்மாவும் வே௮;ஆத்மாவிற்குத்தேகமும் மனமும் வேறு 
என்னு பரஸ்பரம் பிரித்தறிவதுபெரிது மருமையானவித்தையாம். 

வர்கள் அளவிறக்தனவா யிருத்தலின், அவற்றிற்கு முறையே 
போகாயதனமாகவும் போகசாதனமாகவுமுள்ள உடம்புமனமு 
மளவிறந்தனவாம். ௮ஃதாவது ஒவ்வொரு ஜீவர்க்கும் ஒவ்வொரு 
மனமும் ஒவ்வோர் உடம்பு முண்டென்பதாம். போகாயதனம் - 
சுகதுக்கங்கள் நிகழுவதற் கடமாய உடம்பு; போசுசா தனம் - சுக 

அக்கங்களை யனுபவித்தற்குக் கருவியாயமனம், வீட்டிலிருக்து 
வேலைக்காரனிடத்து வேலை வாங்கும் யஜமானனுக்கு வீடும் 

வேலைக்காரனும் வேறுபட்டிருப்பதுபோல ௨௩ம்பின்கணிருக்து 

மனத்தினிடத்து வேலைவாங்கும் ஆத்மாவிற்கும் உடம்பும் மன 

மும் வேறுபட்டிர௬ுப்பனவேயாம். (சூக்கும சரீசமுற்றும் போக 

சாதனமாகவிருப்பினும் ஈண்டுத்தலைமைபத்தி மனம் போகசாத 

னமென்று கூறப்பட்ட). 

ஆதிமா உடம்பிற்கு (வேரும் தன்பது, ஈனவுகனவுகளில் நா 

மெவ்வாஅலிரங்குன்னோ மென் மா இத்அப்பார்த்தால் செவ்வனே
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விளங்கும். கனாவூருக்கு (2சாப்பனத்திற்குச்) சென்றபோது நாம் 

நடத்தல்முதலிய தொழில்களைச் செய்கன் ரோமல்லவா? அவற்றை 
எவற்றாற்செய்கின்றோம்;கால் முதலியவற்றா லல்லவா? அர் தக்கால் 
முதலானவை இந்தக்கால் மு.தலாயினவாமா? இக்தக்கால் முதலா 

யின விங்கே வாளா இடக்கின் றனவன்றா ? ஆகவே அந்தக்கால் 

முதலியனவும் இந்தக்கால் முதலியனவும் தம்முள்வேறுபட்டன 

வேயாம்.அ௮ர்தக்கால் முதலியனவும் இந்தக்கால்மு தலியனவும் தம் 
முள் வேறுபட்டிருக்க, ஆத்மாவேறுபடா திருத்தலால் ௮௮ சாக்கி 

சத்திலுள்ள வுடம்பும் சொப்பனக்திலுள்ள உடம்பு மாகாதென் , 

ug செவ்விதாகப் புலப்படும், இவ்விரண் டவஸ்தையிலும் மன 
மிருத்தலால் ௮ அதவும் ௮வ்விரண்டற்கும் வேரும். சாக்சொவஸ்தை 

யிலும் சொப்பனாவஸ்தையிலும் ஆத்மாமனத்தோக்ூடி விளங்கு 
தல்தனித்தனியுள்ள விரண்டு வீட்டின்கண் யஜமானன் வேலைக் 
காசனோடு கூடியிருத்தல் போலவாம். 

ஆத்மா மனத்திற்கு வேழுயதென்பது சுழுத்தியவஸ்தையில் 

காமெவ்வாற௮ு விளங்குன்றோமென்பதுபத்றிச் இந்தித்துப்பார்த் 
கா லினிது புலனாம். உறங்குவதென்னுஞ் சுழுத்தியவஸ்தையை 
யடைக்தபோது நாம் மனமுதலியவற்றோடு விளங்குவ தில்லை. ௮௮ 

குடம் பிருக்குமாயின், நடத்தல் முதலிய வியாபாரங்கள் ஈடை 

பெறும்; மனமிருக்குமாயின், நினைத்தல் முதலிய வியாபாரங்கள் 

நடைபெறும். இவ்விசண்டுவியாபாரமுமில்லாமையின், ௮ங்கு உட 

ம்பும் மனமு மில்லைபாம்.உடம்பும் மனமும் சுழமுத்தியி லில்லாமை 

யாற்றான் உறக்கத் இனின் றெழுந்தவன் ஒன்றுமறியாது சுகமாயுற 
ங்கனனென்று கூறுசன்றான். இங்கனக்கூறுவகால், ஆத்மா 

உடம்பும் மனமுமில்லாது சுழுத்தியின்கண் ஆகர்தவடி.வமாயிருக் 

கின்றதென்பது ai saat 

நனவின்கண் சாக்செ உடம்பும் மனமும் ஆச்மாவும் விளங் 

குசலையும், கனவின்சண் சொப்பனவுடம்பும் மனமும் ஆன்மாவும் 

தோன்றுதலையும், உறக்கத்தின்௧ண் மேற்படி பிருவகையுடம்பை 

யும் மனத்தையும் விட்டு ஆத்மா பிரகாசிப்பதையும்ஈன்குணர்ந்து, 
பசமப்பிரி இக்கு விஷயமாயுள்ள ஆன்மாமேத்படியிருவகையுடம்பு 

மன்று; அவற்றின் தருமங்களாய குறில்கெடில்முதலியனவுமன்.௮ு, 

மனமுமன்று, அதன்தருமமாகிய விருப்பு வெறுப்பு மு.தலியன்வு
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மன்றென்று தெளிந்து, அறிவுமாத்இரமாக கின்றவசே தன்னை 
யறிந்தவராவர்; ௮வர் தாம் பிறவிக்கடலைக்கடக்துபேராநர்தக்கட 
அள் மூழ்யெவராவார், இது “தன்னை யறிந்திடுந் தத்துவ ஞானிக 
ள்,முன்னை வினையின் முடிச்சை மவிழ்ப்பர்கள், பின்னைவினையைப் 
பிடித்துப் பிசைகுவர், சென்னியில் வைத்த சிவனரு ளாலே” 

என்றும், “தன்னை யறியத் தனக்கொரு கேடில்லை, தன்னை யறி 
யாமற் ருனே கெகென்முன், தன்னை யறியு மறிவை யறிந்தபின், 
தன்னையே யர்ச்சிக்கத் தானிருர் தானே”” என்றும், *என்னை யறி 
ந்திலே னித் தனை காலமு,மென்னை யறிக்தபி னேது மறிக்திலேள், 
என்னை யதிதீஇட் டிருத்தலும் சைலிடா, தென்னையிட் டென்னை 
யுசாவுகன் தேனே” என்றும் திருமந்திரம் கூறுவதாலும் விளங் 
கும். 

உடம்பிற்கும் உயிர்க்கு மிடையே யிருக்கும் மனத்தைச் தமது 
வசமாகவிருக்கப்பழூயவர்க்கே சற்குருவின் சத்துப2த௪ம் எளி 
தாகச் சித் தியாம்.மழ்றவர்க்கோவெனின், மலைமீதே திமதிபிடிப்பத 
போலவாம். துஷ்டவேலைக்காரன் தன் யஜமானனுக் கடங்காதொ 
முகி அவனைப் பலவல்லல்கட் காளாக்குவதுபோல மனமும் நமச் 
கடக்காதோடி ஈம்மை விருப்பு வெறுப்பு வடிவ அல்லல்கட் காளா 
க்குகின்றஅ. புத்தியுள்ள யஜமானன் துஷ்டவேலைக் காரனை விரை 
வாக நீக்கவிடுவது போல நாமும் விசைவாக மனத்தை SEES alam 
டும். மனத்தை நீக்குவ தென்பது மனத்தினது ரஜோகுணத்தை 
யும் தமோகுணத்தையு மொழித்தலாம், சதோகுணத்தின் வடி 
வம் பிரவிர்த்தியாம். த2மாகுணத்இன் வடி.வம் மோகமாம், பிரலி 
ர்த்தியும் மோகமுமுடைய மனமே ஸ்தாலமாம், அம்மனரந்தான் 
அஷ்டவேலைக் காசனைப் போல்வதாம், பிரகாசவடிவ சத்வகுண 
முடைய மனந்தான் சூக்கும மனமாம். அந்த மனத்தாற்றான் ஆத் 
மாவை யுள்ளவாதறிய முடியும், ''சத்துவ*ஞானமாக் தமமஞ் ஞா 
னமா, மத்திமம் கலப்பதாம்'” என்று FFUIF கூறுவதாலும் 
சத்வகுண முதலியவற்றின் வடி.வம் செவ்விதின் விளக்கும். 

ஸ்தூலமனந்தான் விருப்பு வெறுப்பு வாயிலாகப் பிறப்பிற் 
கேதுவா யிருக்னெற் அ. அதைக்கெடுத்தவசே மீண்டும் பிறவியுறாத 
நிலையின. ராவர். இது பற்றியன்றா தாயுமான சுவாமிகள் இறப்பும் 
பிழப்பும்பொருக்த வேனக் கெவ்வண்ணம் வர்ததென் ழெண்ணி
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யான் பார்க்கின், மறப்பு: நினைப்புமாய் நின்ற வஞ்ச மாயா மன 
த்தால் வளர்ந்தது தோழி” என்றும், “வேண்டாம் விருப்பும் வெ 

அப்பு மந்த வில்லங்கத் காலே விகாயுஞ் சனனம், ஆண்டா னுரை 
தச படியே சற்று மசையா இரூந்துகொள் எறிவாக நெஞ்சே”? 
என்றும் திருவாய் மலரந்தருளினர். 

MANY மனத்தைச் சற்குருவி னனுக்கெ குத்தின லடகூக் 

சூக்குமமன த்தைச் செவ்வையாகப்பெற்று அதுவாயிலாகத்தன்னை 
யதிந்துள்ளவர் தாம் ௮ஷ்டபாசங்களையு ஈஷ்டமாக்குவர். அஷ்ட 

பாசமாவன:குலம்,ஜுஈகுப்சை,சீலம்,பலம், சம்சயம்,பயம், தயை, 

மோகமென்பனவாம். இவற்றுட்சில உடம்பின் தர்மமாகவும் வேறு 

சல மனத்தின் தர்மமாகவு மிருத்தலின், அவற்றுள் ஒன்றும் கா 
னன்ற௮ு; என்னுடையது மன்றென்று தீர்மானித்துப் பிறழாதிருத் 

தலை அஷ்ட பாசங்களையும் ஈஷ்டமாக்கு முபாயமாம். ் 

00% 604--..! 

26. வேதாந்த விசாரஞ்சேய்வோர் மேனிலையடைந் துய்வரேனல். 

(6.6. 1911) 

ஒவ்வொருவரும் சர்வ௫க்க நிவிர்த்தியையும் பரமாநந்தப் 
Gori Bou மடையவேண்டு மென்னு மெண்ண முடைய 
வராபிருப்பது பிரசித்தமாம். சர்வ.தக்க நிவிர்த்தியும் பாமாகந்தப் 

பிராப்திய/மே மோட்சத்தின் வடி.வமா யிருத்தலால், ஒவ்வொ 

ரவரும் மோட்௪ விச்சை யபுூடையவரா யிருச்சன்றன ரென் 
ப சொல்லாமலே இனி விளங்கும். sis மோட்சத்தை. 

யடைவதற் குரிய வழியிலொமுகுதல் எனக்கிதவேண்டும், என 

க்கது வேண்டா மென்னும் விருப்பு வெறுப்புச்களுள்ள பரி 

யந்தஞ் சித இப்பதே யில்லையாம். எனக்்இது வேண்டுமென்னும் 

விருப்பையும் resco gi வேண்டா மென்னும் வெறுப்பையும் பற் 

ற விட்டு எதுவச வேண்டுமோ ௮. வந்தேதிரும், எதுவாரா 

தோ ௮. வருவதேயில்லை. என்னும் நிச்சய சித்தமுடைய 

லசா யாதொன்ற னிடத்தும் விருப்பு வெறுப்புவடிவ மதியின்றி 

யுபேட்சா புத்தியுடையவரா யிருப்பவசே மோட்ச மார்க்கத்த 

லொழுகுச் தன்மையினைப்பெறுவர்.யாதொன்ற னிடத்கும் விருப்பு 

வெறுப் பின்றி யுபேட்சா புத்தி2யா டி ருப்பது சித்தம் கலக்கற்
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தீசக்கரு துன் றவர்களுக்கு அத்தியாவ௫யகமாம்.வே.தாந்தவிசார 

வாயிலாகக் காணப்படும் பொருள்களின் இயல்பை நோக்குன்ற 
வர்கட்கே ௮ப்பொருளின் றன்மை செவ்விதாக விளங்கும்.காணப் 
படு மொவ்வொரு பொருளையு மூள்றிநோக்குமிடத்து ௮ஃதொவ் 

வொன்றும் தனக்கென வொருவடிவ மிலதாகவும் துக்கசாதனமா 
கவு பிருத்.தல் கண்கூடாக விளங்கும்.வேதாந்த விசா.ரவாயிலாகக் 
காணப்படும் பொருள்களி னியல்பை நோக்காமை யாற்றான் ௮து 

விருப்பு வெறுப்பு வடிவ அக்கங்களைம் தந்து ஈம்மைச் சூத்திரப் 
ig 

பாவையபோ லாட்டிவைக் இன்றது. **தந்தையார் போயினார் தாய 

a 

ரும் போயினார் தாமும் போவார்,கொந்தவேல் கொண்டொரு கூத் 
றத்தார் பார்க்கின்றார் கொண்டு போவார்” என்று இருஞான சம் 

பந்த சுவாமிக எருளிச்செய் திருப்பதைக் கருத் தட்கொண்டு செ 

ல்வ நிலையாமை, இளமை நகிலையாமை,யாக்கை(உடம்பு)கிலையாமை 
முதலியவற்றைச் இந்தித்து விரைந்து வேதாந்த விசாரம் புரிந்து 
௮து வாயிலாக அறிவே (சிவமே) அனைத்துமாய் விளம்குகன்ற த, 
அறிவை யன்றி யறியப்படும் பொருள் ஒரு சிறி.துங் காலத்திரய 
ws இிலுமில்லையென் றுலகநாட்டமொ ழிர்து௮றிவுகாட்டம்பெற்று 
அமைந்த சித்தத் தோடிருப்பவசே மோட்ச மார்க்கத் இல் தவறி 
ன்றி யொழுகுக் தன்மையராவர். இது குமாரதேவர் அத்துவித 
வுண்மையில்**தோன்றி விளங்கும் பொருளெல்லாக் தொல்வே தா 
கத விசாரணையில்,ஊன்றி நோக் யனுதினமும் யூகமதனித் பரிச 
யத். தால், தோன்றி விளங்கு மறிவொள் ற சொன்மாத் இரமாய் 
விடுமுலகம்,ஊன்றி நோக்கா தவர்கட்கே யுளது போலத்தோன்றி 
விடும்!” என்று திருவாய் wars திருப்பதனாலும் நீன்கு விளங் 

கும். - 

“வேட்கை விடுநெறி வேதாந்த மாதலால்,வாழ்க்கைப் புலன் 
வழி மாற்றிச்சித் சார்தத். து, வேட்கை விடுமிக்க வேதாந்தி பாத 
மே, தாழ்க்குர் தலையினோன் சற்டே னாமே'என்று திருமந்திரம் 
கூறுவதால் வேட்கை (ஆசை) விடுதற்குரிய மார்க்கத்தைப் போதி 
ப்பது வேதாச்தமென்பது பெறப்படுன்ற அ.வேட்கையை யொழி 
தி.தல் மகாவருமையசனவித்தையா ம்.சப்தமுதலியவிஷயங்களிலுள் 
ளதோஷத்தைக் கண்டு செலி முதலிய விர் இரியங்களை அவற்றின் 
கண் செல்லகிடாது பையப்பைய வடக்கும் வழியினை, வேட்கை
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யனை த்தையும் விட்டுக்காயத் திற்(உடம்பி) கும் ரெலிமுதலியகரு 

விகட்கும், கனவு கனவு உறக்கபென்னு மவஸ்தைகட்கும் சாட்சி 

மாத்திசமாய் நிற்கும் வேதாந்தியின் பாதத் தடைக்கலம் புக்கு 

வேதாக்த (உபகிடத) விசாரஞ்செய்து ௮வர் கூறியலா ுழுகு 

கஇன்றவசே யடைவம். 

₹அகனமர்ந்த வன்பினசா யறுபகைசெற் ழைம்புலனுமடக்க 
ஞானப், புகலுடையோர் தம்முள்ளப் புண்டசிகத் துள்விருக்கும் 

பூராணர் கோயில்”” என்று வைதஇிகசைவ குசவர்களுள் ஒருவராகிய 

ஞானசம்பக்தப் பெருந்தகையா சருளிபிருப்பதை “புன் னுமிடத் 

நீலஃண்டா ! கிமிர்புன்சடையா ! பாலேத்திரா 2! பல்கயப்பா தா ! 
௮ன்பாக் கெளியா / அருள் புரி மெய்யா ! என்றுதற்போதம்டீங்ச 

மனத்இன்கண் நிரம்பிய ௮ன்புடையவராய்,கா மம் வெகுளி கடும்ப 

த்றுள்ளம் (உலோபம்) மானம் உவகை மதமெனப் பட்டவாறையு 

மகற்றி, எழுக்தெழுக்து சீறு மி.பல்பினையுடைய விந்திரியப் பாம்பு 

களை வஸ்து விசாரமென்னும் தடிகொண்டடித் தடக்கித்தத்துவ 

ஞானத்தைப் புகலிடமாக வடைந்திருப்பவசது சத்தச் இற்றான் 

சிதாநந்த வடிவமாய்விளங்கும் சிவபெருமா னெழுக்தருளி யிருப் 

பா?ென்பது விளங் த௫ன்ற ௮. காமும்'எல்லாமுன் னடிமைய யெ 

ல்லாமுன்னுடைமையே யெல்லாமுன் னுடைய செயலை''என்னும் 

நிச்சய புத் இயோாடு, பக்தி மிக்குப் .ரவசமாஇக் காமா இயஅபகை 

களைக் களைந்து புலன்களை வென்று சமாதிகூடி உண்மை விளக்க 

மென்னுக் தத்துவ ஞானத்தைப் பெறு?வாமாயின், பதைப்பற் 

திருக்கும் பரமாநந்த ஸ்்திதியைப் பெறு?வாம். ் 

காமம், வெகுளி, கடம்பற்றுள்ளம், மானம், உவகை, மதமெ 

னப்பட்ட வறுபகையுள், காமமே மற்றைய வத்திற்கு மூலமா «Vas 

ப்பதால், காமத்தை யொழித்தவர் மற்றையவற்மழை மிஃவெளிதி 

லொழிப்பதற் குரிபவராவர். காமம்-ஆசை; ௮ஃ திங்குப் பேசாசை 

யாம். ஆசையை யொழிக்க வேண்டும், ஆசையை யொ ழிக்கவேண் 

டும் என்றுகூறு மிடத்செல்லாம் 2பசாசையை யொழிக்க வேண்டு 

மென்று பொருள் சொள் எல் வேண்டும். உருவன் தனது வாழ் 

க்கை ஈடைபெறுதற்பொருட் டெவ்வளவு பொருள் 2வண்டுமோ 

அவ்வளவு பொருளை விரும்புதல் குற்றப்ூகாது; ௮ளவிற்ரு மிஞ்சி 

விரும்பு, தல குற்றமாம், ஒவ்வொருவலுக்கும் ௮.5 இயாவசியக 

12
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மாக வேண்டப்படுவன உண்டி, உடை (ஆடை), உறையுள் (வூப் 

பதற்குரிய வீடு) முதலியனவாம். இவற்றுள், பசிப்பிணி நீக்க 

வுணவும், பனிவெயில் மு. தலியவற்றா லுண்டாகும் குளிர் மு.தலிய 
பிணி நீம்க உடையும், உணவுசலைக்கவும் உடையினை வைக்கவும் 

உடம்பின் களை தீர வுறங்கவும் உறையுளும் பிறவும் இன் நியமையா 

௮ வேண்டப்படுஉன வேயாம். (இவ்விதி இசத் துக் தார்க்கன் று), 

இவற்றை யளவிற்கு மிஞ் விரும்புமிடத் துப் பலவல்லல்களுண் 

டாகின்றன. உண்டி. முதலிய வற்றை யளவுக்கு மிஞ்சி விரும்பு 

கின்றவர்கள் சர்வதுக்க நிலிர்க்இப் பசமாகந்தப் பிசாப் இவடிவ 

'மோட்சத்தை'யடை தற் கொருபோது முரியவ?ர யாகார். 

காமத்தை (அசையை) யடுத்துண்டாவது கோபமும், அதை 

யடுத்துண்டாவது உலோபமுமாம், உலோபமாவது தர்மவி£2சாத 

மாகப் பிறர் பொருளை விரும்புதல், அல்லது கிடைத்த பொருளை 

யிறுகப்பிடி த்.து (கரும்பை நையகெருக்குவது போலத் தம்மை 

வருத்துபவர்க்கன்றி அறத்தின் பொருட்) பிறர்க்கு தவி செய்யா 

மையாம். உலோபகுணமுள்ள விடத் தப் பெற்ற பொருளைச்சிறி 

தாகவும் பெராதபொருளைப் பெரிதாகவு மதிக்கு மிச்சை மிகுதி 

யாக வுண்டாகின்றது. இவ்விச்சையே பலதுன்பங்களுக்கு மூல 

மாம். இனுபற்றித்தான் சாக்தலிங்கசவாமிகள் **இ.முன் னிச்சை 

யே மேலுமே லும்பிறப் பளிக்கும்வித் தெனநெஞ்7?ச, நீமறுத்தி 

டாசைக்கடல் சுவருமே கினைவெனுக் இரசைமாயும், போமிறக்தெ 

லா நினைவுமெப் பெ!முதிலப்பொழு௮ பூசணமாய,சோம சேகரத் 

தெந்தைபொற் கழலையுக் தொ ழிலையமிலைநா மே” என்று கூறி 

யருளிஞர். இவ்வளவு பேசகர்த்தங்சட் கேதுவாயுள்ள வி?சட 

விருப்பமென்னும் பேராசையைகத்தன்னையறிந்து சதாகக்த வடிவ 

மாய் விளங்குஞ் சழ்குரு மூர்க்தி யருஷிய தெறி? ப யொழி 

த்து *எங்குஞ் சிதம்பரமாகப் பொங்கிவழியும்'” நிலையைப் பெற் 

os தானேதானாப் விளங்குக்தத்துவ மர்த்திகளே புலகாதீகமா 
யிருப்பர். 

SP KG . 

25, தன்மயமாகுஞ்சாதனங் கூறல். 

" (Gu Ea 11) 
“நானற்ற போதத்தே கானான முத்தியை, கானெங்ஙனஞ்சொ 

ல்வ னுர்2பத்,நான்மறைக்கெட்டாதென்றுந்தீபற" என்ற விசோக
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வுச்தியார் கூறுவதை யுற்று நோக்குமிடத்து கானென்பதற்றால் 

கானானமுத்தி சத்தியா மென்பது பெறப்படுகிறது.சானென்பதன் 
பொருளிருவகையாம்; அவற்றுள், ஒன்னு யதார்த் தமாம்; மற்றொ 

ன்று கற்பிதமாம். எந்த கான் விசாரவாயிலாக நோக்குமிடத்து 

நானென்னுஞ்சொல்லின் பொருளாகாதொழிந்து விடுன்றதோ 

௮ந்தகான் கற்பிதநானாம்; எந்த கான் எவ்வாற்றானும் கொள்ளத் 

தகாததம் தள்ளத்தகாத துமாய் நிலைபெறுகன்றோ அகர்தகான் 

யதார்த்தகானாம். கற்பிதவடிவ நானென்னும் போதம் (புத்தி) 

தடையின்றி நீக்கப்பெற்றவர்க்'8க யதார்த்த வடிவ நானென்னும் 

போத முதயமாம். ௮ஃதுதயமான விடத்துத்தான் அவஸ்தாத்தி 

ரய சாட்சியாய் விளங்கும் கானென்பது தள்ளத்ததாததுங் கொ 

ள்ளத் தசாததுமா யுள்ள தென்பது நன்கு விளங்கும், 

நமாம் யாதாவ தொன்றை வேண்டு மென்று கொள்ளான் 

மோம்) மற்றொன்றை வேண்டாமென்று தள் ளுகின்றோம். கொள் 

சூன் ம் தள்ளுகின்றத மாகிய அவை மானில வைன பக்கு 

நமதனுபவமே சான்றாக நின்னு விளக்கும். நம்மை மே நாம்தள்ளு 

வதும் கொள்ளுவஅம் ஒருவாற்றுனும் அமையாவாகலின், காம் 

தள்ளப்பபுவஅ கொள்ளப்பரிவதென்னு மிரண்டற்கும் வேரு 

பிருக்கன்றோ மென்ப சிறிதாகத் தப் பார்த்தால் செவ்விதாக 

விளங்கும். நம்மை காமே BA Oh Bad np tb கொள்ளுன் றோ மெ 

னின், அது பொருந்தாது. கருத்தாவும் செயப்படு பொருளும் 

ஒருபோதும் ஒன்றா பிருப்பதில்லை. ஒன்றாயிருக்குமாயின், கருத் 

தாவாகிய குலாலனும் கடமாகிய செயப்பரி பொருளும் ஒன்றா 

யிருத்தல்வேண்டும். அவ்வாறிருத்த லில்லையாகலின், ஒன்றைக் 

கொள்ளுவதும் மற்றொன்றைத் தள்ளுவ துமாகிய நமக்குக்கொள் 

ளப் படுவதம் தள்ளப்படுவதும் 'வேறாகவேயிருத்தல் வேண்டும், 

ஆகவே, நாமே நமக்குக்கொள்ளப்படுவதும் தள்ளப்படுவதுமாயி 

ருப்ப இல்லையாம். கடத்தைக்கொள்ளு?ன் ஐ ஒருவன் ௮க்கடத் 

இற்கு வேறாகவும் படத்தை (ஆடையை) த் தள்ளுசன்ற வொரு 

வன் அப்படத் இற்கு வேருகவும் இருத்தலைக்கவணித் ஐ கோக்கு 

வோ மாயின், காமே ஈம்மைத் தள்ரவமில்லை டப்பு 

மில்லை; ஈம்மால் தள்ளப்படுவதும் கா ள்ளப்பமிவஅம் நமக்கு வே 

முகவே யிருககின் றன வென்பது வெளிப்படையாக£் தோன்றும், 

ட
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உடம்பு கம்மால் இருவினை க்கேற்றவாறு கொள்ளப்படுவ 

அம் தள்ளப்படவெதுமா யிருத்தலின், . நாம் உடம்பன்றாம்; பின் 

ளனென் னெனின், அதற்குவேராய: ௮றிவு வடிவமாம், உடம்பினை 

நாம் தொன்று தொட்டுத்தொடர்ந்து வரும் மயக்கத்தினால் கா 

னென்பதன் பொருளாகக்கொண்டிருப் பதனாற்றான் கூடுதலுடன் 

.பிரிதலத்திருக்கும் நிலையினைப்பெறாது கலக்சமுற்௮ப் . பலகவலை 

களுக் இருப்பிடமாக யேக்க முறுகன்றோம். 

கானென்னுஞ் சொத்குப்பொரு ளுடம்பினை யன்றி வேறில்லை. 
பென் அள்ள உ பசியக்தம் கற்பி” நானின் விளக்கமுண்டு, கா 
னென்பதன் பொருள் உடம்பாகுமாயின், புகையுள்ள விடத்தெல் 
லாம் தியிருப்பள போல கானென்னும் வியவகார முூள்ளவிடத் 
தெல்லாம் கூகிக்கப்பட்ட வுடம்பு கானென்பசன் பொருளாகவிள 
ங்க வேண்டும்; கான் நான் என்னும் வியவகாரம் ஈனவிலும் சன 
விலும் நிகழ்கின்றது. ஆண்டு நான் நான் என்பதன் பொருளாகக் 
குறிக்கப்பட்ட வுடம்பு வெவ் ?2வரு5க் காணப்படுதலின், உடம்பு 
கானென்.னுஞ்சொல்லின்பொருளன் நு:;ஆனால் அக்க கானோகனவில் 
சுசோத்திரம், அவக்கு, ௪ட்சு, Pan was, ஆச்சி சாணம் என்னும் 
ஞாேக் இரிய பஞ்சகம், வாக்கு பாதம் பாணி பாயுரு உபத்த 
மென்னும் கருமேக் இரிய பஞ்சகமென்னு மிப்பத்திர்இிரியங்களின் 
கூதிதையும், கனவில் மனஞ் செய்யும். (சொப்பன வுலக) இந்திர 
ஜாலக்கூத்தையும், உறக்கத் இல் இவ்விரு கூத்தின் RLM YH oO Gy 
மறிந்து அவற்றிற்குச் சாட்டயொயிருக்கன் ற த. ஆதலால் அந்தா 
ன் எவ்வகையானும் உடம்பாகாதென் ணருமிடத்அ,யதார்த்த 
கானின் விளக்க முண்டாம்; யதாரத்த கானின் விளக்க முண்டாய: 
போதுதான் நானற்ற கானான முத்தி சித தியாம். 

-கொள்ளப்படுவன விருப்பிற்கு விஷயமாம்; தள்ளப்படுவது 
வெறுப்மிற்கு விஷயமாம். காணி இல்லம் ஆடை யணி முதலியன 
கொள்ளப்படுவன வா யிருத்தலின் அவை . விருப்பிற்கு விஷப 
மும், தேள் பாம்பு. மூதலியன தள்ளப்படுவனவா யிருத்தலின் 
அவை வெறுப்பிற்கு விஷயமுமா மென்பது -பிரசித்தமாம். ஒரு 
சமயத்தில் விருப்பிற்கு விஷயமாவ து மற்றொரு சமயத்தில் வெறு 
பிற்கு விஷயமாதலும் ஒரு சமயச்தில் வெறுப்பிற்கு விஷயமாவனுூ 
மற்ஜொருசம௰த்தில் விருப்பிற்கு விஷபமாதலு முண்டு, வெயில்
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காலத்தில் விருப்பிற்கு விஷயமாகும் தண்ணீர் மு.சலியன குஹிர் 

காலத்தில் வெறுப்பிற்கு விஷயமாத லும், ae விருப் 

பிற்கு விஷயமாகும் வெக்$£ர் முதலியன வெ.ிற்காலத் தில் வெறுப் 

பிற்கு விஷயமாதலு மிதற்குச் சான்றாம். விருப்புள்ள விடத்து 

வெ இப்பும் வெறுப்புள்ள விடத்து விருப்பு மிருத்தலின் இவ்விச 

ண்டும் எஞ்ஞான்றும் அன்பத்திழ்மேக யேதுவாம். கொள்ளீப்படு 

வம் தள்ளப்பிவதம் முறையே விருப்பு வெறுப்பிற்கேதுவா 

யும், அவ்விரண்டும் வேண்டாம் விருப்பும் வெறுப்பும் அரத வில் 

லங்கத் தாலே விளையுஞ் சனனம்'' என மே?லார் கூறியவாறு 

பிழப்பிற்ேதுவாயு மிருத்தலின் கொள்ளப்படுவதம் தள்ளப்பட 

வத மின்றி யிருத்தல் பிறவித் துன்பத்தை நிக்கமுயலுகின்றவர் 

கட் கத்்பாவசியகமான பணிபாம். பலவகைய விரத்இனங்களுள் 

கோக்கப்பட்டுத் தொடர்ந்துள்ள நால்போல gangs Sous 
களுள் தொடர்க் இருக்கும் மான் என்பது எனது யதார்த்தவடி. 

வம்; ௮௭ கொள்ளப்படுவது பன்று, தள்ளப்பவெ.௮ மன்று? 

அது விருப்பிற்கும் விஷபமன் ௮9 வெறுப்பிற்கும் விஷபமன்று; 

அுரும்புபோல உபேட்சா புத்தி (நொதுமல் மதி) க்கும் விஷய 

மன்று என்று தெளிக்தூ பிமழாது பிரவிர்த்தி நிவிர்த்திபின்றி 

விளங்குகன்றவர்களே ஜீவன் மத்த சாவர், 

தள்ளப்படுவதம் கொள்ளப்பவெது மாகாது அவஸ்தை 

மூன்றிலும்௮அறிவு சொரூபமாய் விளங்கும் கானென்பது மனமிற 

ந்து நின்ற கிலையில் பேசாகந்த வடிவமாய் லிளங்குதலின், ௮.தனை 

jan on ana சற்குருவாயிலாக வறிந்து தள்ளுவது கொள்ளுவ 

தென்னும் புத்தி புண்மைதொக்கி லில்லா இிருந்தாற்றான் உடம் 

பினிடத்து யானென்னும் புத்தி யகலப்பெற்று உணர்வினிடத்.து 
யானென்னும் புத்தி புள்ளவாறு வரும். உடம்பினிடத்து யானெ 

ன்னும் புத்தி பசன்று இதுவென்னும் புத்தி ஸ்திரமாக வருமள 

வும் சரவண மனன திதித்யானைக்களை (2கட்டல், சிந்இத்தல், 

தெளிதல்களை) அத்தியா வசியகமாகச் செய்தல் வேண்டும். நாகம் 

நாளடைவாகக் தோலை யுரித்து ats முடிவிலதனை' விட்டுவிடு 

வதுபோல உடம்பின்கண் கானென்னும் பு.த்தியைச் சசவணமுத 

லிய வற்றால் பையப் பையவிட்டு வக்.து மடி வில் ௮அதனைத்தெளி 

வாக நானல்லவென்று விட்டுவிடவேண்டும். உடம்பினிடத்து நா 

னென்னும் புத்தி மீ. இது வென்னும் பு.ச்இயுண்ட79 அறிவி
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னிடத்து நானென்னும் புத்தி பிறழ்வின்றி வந்தபோதுதான் 

2056 தன்மயமாக விளங்கும். உலகக் தன் (இவ) மயமாக 

விளங்கப் பெற்றவர்க்கு வேறு சிந்தனை யின்மையின், அவர் முடி 

வில் சவமயமாகேவே விளக்கச் சிதைவின்றி வாழ்வர், 

SPS Feo 
28. மனத்துறவால் வரும் மாண்பினை க்கூறல், 

(10- 7-11.) 
*தலைப்பட்டார்தாத் அறர்தார் மபங்க,வலைப்பட்டார்மற்றை 

_ய்வர் (முற்றத் துறக்காா விட்டினைத் தலைப்பட்டார்; Baws தூற 
வாதார் மயக்இப் பிறப்பாகய வலையுட்பட்டார்)'' என்று பொய்யில் 

புலவராகிய இருவள்ளுவ காயனார் கூறுவதால் திரத்துறத்தல்சிந்கை 

புமொழியுஞ் செல்லா நிலைமைத்தாகிய முத்தியடைதற்குச்சா கன 

மாமென் றும்தீர த்தறவாமைபிழப்பாகியவலையுட்படுதற்குச்சாதன 

மாமென்றும்,செவ்விதாக விளங்குகின்றன.தீசத்அறத்தலாவஅ சர் 

வசங்க பரித்தியாகமாம். இதனால் மனைவி மக்கள் மு.தலியவர்களை 
யும் விரி காணி முதலியவற்றையும் முற்றும் பற்றின்றி விட்டவர் 

635 Grim geo கூடும்; ஏனையோர்க்கது கூடாது என்பது 

ஈன்கு பெறப்படும். தீரக்தூறத்தல் இருவகையாம். அவற்றுள், 

ஒன்று மனத்தாலும் காயத்தாலும் மனைவி மக்கள் முதலிய 

வர்களையும் விமி காணி முதலிய வற்றையம் விட்டிருத்த 

லாம்; மற்றொன்று மனைவி மக்கள் முதலியவர்களையும் வீடு 

காணி முதலியவற்றையுங் காயத்தால் மாத்திரம் விட்டிருத்த 

லாம். மனத்தாலும் காயத்தாலும் மனைவி முதலி2யாரிடத்தும், 

மனை முதலியவற்றினிடத்தும் பற்றுவிட்டிருப்பவர் உண்மைத் 

ுறவிகளாவர். மனத்தால் மாத்திரம் மனைவிமுகலியோரிடத்தும் 

விடமுதலியவற்றினிடத்தும் பற்றுவிட்டுக்காயத்சால் விடா திரு 

ப்பவர் உள்ளத்தூறவுடையோ ராவர். காயத்தால் மாத் இரம் மனை 

வி முதலியோரையும் விரி முதலியவற்றையும் விட்டு மனத்தால் 
விடா இருப்பவர் gore ures Hooley oD கட்டிண் ட.ரும் 

பிணி யிக்கடிக் கனுங்கி,யேஈறு போகக் கதைகளான் மொத்துண் 

டிச்சைமுட் கோலினா LOSS, காகறு கருமச் சேற்றிலே யமு 

ந் திக்கடுஞ்சகக் காட்டிலே சுழன்று, விசுமா மோகக் தளிர்கிழற் 
ஆயிலும்”' தன்மையுடையவசாயிருத் தலின் ௮வர் பெரும்பான் மை 

யம் கூடாவொழுக்கத் துறவிகளாவர்.
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‘Ah Le ob அறவிற்குவிராசங்கா ரணமன் GC anos m”? 

என்றால் ஜோர் கூறியிருத்தலால், துறலிற்தகது விசாகமன்றிப் பிறி 

தொன்று மன்றாமென்பது நன்கு விளங்கும். விராகம்-இது வேண் 

டும் ௮து வேண்டா மென்னும் திட ஆசையில்லாமை. விராகங் காச 

ணமாக வுண்டாகும் துறவு நிலைப்பதன். றி வேற௮ுகாசணமாக வுண் 

டாகுக் துறவு கிலைப்பதன்றா மாகலின், வைராக்கயத்தைப் பூரண 

மாகப் பெற்றவர்கட்கே துறவு பூசணமாகச் சித்தியாம். “AsO 

ச்க வல்லதுங் கெட்டவர் தங்களை, யெடுக்க வல்லது மிம்மன 

மென்றதை”க் கருதி மனத்தை விசாக வாயிலாக வடக்கித் சமது 

வசமாக்இப், பற்றுச் செய்தற் ரூரியன யாவும் ** சரீனதகாிம் கூட்” 

டம்” போல்வனவாமென்று திடமாக வறிர்து, அவற்றின்௧ண்பற்று 

விட்டிருப்பவே தத்துவஞான வாயிலாக முத்இியடைவதற் குரி 

யவ ராவர், இத்தன்மை பூடையார் இல்லற வொழுக்கத் திலுமிருப் 

பர்; துறவற வொழுக்கத்திலு மிருப்பர், இல்லற வொழுக்கத்தி 

லிருர் தோர் ஜனகர், விசர், திருவள்ளுவ நாயனுர் மூதலாயி 

னோர்; றவற வொழுக்கத்தி லிருக்தோர் சுகர், வாமசிகவா, பட் 

டினத்தடிகள் முகலாயிஜனோர். 

தத்துவஞான மூண்டாவதற் கேது மனத்துறவா யிருத்த 

லின், மனத்துறவே மோட்” விருப்புடையவபால் த் இயாவசி 

யகமாகக் கொள்ளத் தக்கதாம். மனகத்துறவின்றிக் '2தவலல் காய 

த் அறவு கொள்ளுகல் ஒருவாற்றால் மன,த்துறவிற் கேஅவாயிருப் 

பினும், அத பல வாற்றானும் பல வகர்த்தங்கட் கேவாயிருத் 

தலின், அதனை மாத்திரல் கொள்ளுதல் அத்துணை சீரிய தன்ரும், 

மனத்துநவோடு காயத் தழ விருந்தால், அறு பொற் பணியிற் 

பதிக்க விரத்தினம்போற் சிறந்து விளங்கும். முன்னர்ப் பலவகை 

யாலுந் Bor Rass பொருள்களின் றன்மையைச் செவ்விதாக 

விசாரித்துணர்க்து, * அவற்றின்௧ ணுள்ள பற்தினைச் சிறிது சிறி 

தாக விட்டு, பின்னர்த் தீரத் துறந்த வுத்தமர்கள் துறவறங்கொள் 

ளாமலில்லறத் திருப்பினும், இல்லறத்தை விட்டுக் துறவற 

கொண்டாலும் அவர்கட்குத் தத்துவ ஞாஜேற்பத்திக்குச் தடை 

யின்றாம். இது பத்றித்தான் தாயுமான£ சுவாமிகள் *அந்தக் 

காண மடங்கத் துறப்பதுவே, எந்தக் துறவினுறன் றெற்தாய் 

பராபரமே” என்றருளிர் செய்தனர்.
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துக்கத்திற் கேது கிடைத்த பொருளிற்றிருப்தியின்றி மேன் 

மேலும் பொருளைத் தேடுதலும், அதனைக் கள்வர் மு.தலாயி?னு 

சபகரித்துப் போகாவாறு காத்தலும், இழத்தலுமாம். யான் குறை 

வுடையேன்; பெரும் பொருளைக் “தேடிக்கொண்டால் நிறைவுடை 

பவ னாவேனென்னுல் கருச் துடையவர்கட்குப் பலவாஞுகப் பாடு 

பட்டுப் பொருளைத் தேடதஓம் அதனை 'வருத்தமுற்றுக் காத்த 

அஞ் சம்பவிக்கின்றன; வருத்தமுற்றுச் காக்கும்பொருளையிழந்த 

போ அுண்டாகுக் துக்கத்திற்கோ அளவின்ரும். எவ்வள சிற்கெவ் 

, வளவு பொருள்களிழ் பற்று மிகுதியாகின்ற தா அவ்வளவிழ் கவ் 

களவு துன்பம் பெருகிக்கொண்டே வருகின்ற தென்பது கண் 

கூடாம். இதனால் பொரு மேன் மேலுக் தேடியுழலல் க்கத் 

தை விலை கொடுத்து வாங்குவது போல்வதா மென்ப தினித புல 

னாம். பொருளாமலை ஒருவன் எக்காலத்தும் நிஜஹைவுடையவனுவ 

இல்லையாம். சார்வபெளம னென்னுஞ் சக்ரவர்த்இக்குக் இருசயப் 

(காணப்படும்) பொருளால் திருப்தி யுண்டாவதில்லை பென்றால், 

நமக்கெவ்வாறு இிருசிபப் பொருளால் ல் திருப்தி யுண்டாகும்? இது 

தாயுமான சுவாமிகள் **அஇசைக்2கா ஈளவில்லை யகலமெல் லாங் 

கட்டி, யாளினுங் கடன்மீதியலல யாணை செல வேகினைவ ரளகேச 
னிசுராக வம்பொன்மிக வைத்த பேரும், நேசித்து ரசவாத வித் 

தைக் கலைம் இவர் நெடிகா ஸிருக்த பேரும், நிலையாக வேயினுங் 

காயகற் பக் 2தடி கெஞ்சுபுண் ணாவரா்'” என்று கூறியிருப்பது 

அம் நன்கு விளங்கும். 

இருசிபப் பொருள்களிலுள்ள பற்றினை மற்றும் விட்டவர் 

க்கே இம்மையி லுண்டாகும் துன்பமும் மறுமைபி லுண்டாகும் 

துன்பமும் முற்று மொழியும். தேகம், இர்இரியம், பிராணன், 

மனம் முதலி.பனவெல்லாம் தன்னால.நியப்படிவனவாயிருத்தலின், 

அவை தானல்ல வென்று அவறழ்றின்௧ண் யென்னும் பற்றினை 

முற்றும் விட்டவர்க்கே மனைவி முகுலியோரிடத்தும், விசி முத 

லிய வற்றினிடத்து முள்ள எனு என்னும் பற்றுச் செவ்வை 

யாக வொழியும்? தேக முதலிபவற்றின்கண் யானென்லும் பற் 

வினை விடாஅ, மனைவி முகலி3யோரிட.த்தும் விடு மு. கலியவற்றி 

னிட, தும் எனது என்னும் பற்றினை விட முபலுகல் மரத்இனை 

ஊர்பேரில்லா முற்றுமழிக்க முயல் சீவான் ௮தனுதிருறல ே 

ரை“யழிக்கமுயலாது கிளை முதலியவற்றை யஜிக்க முயல்வது 

போலவாம்.
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இருசியப் பொருள்களில் எவ்வளவிற்கெவ்வளவுபற்று நீங்கு 
கின்றதோ அவ்வளவிழ் கவ்வளவு : அக்கத்தினீக்க முண்டாம்; 

தின நிஜவடிவத்தின் விளக்கமு முண்டாம். தன நிஜவடிவக் 

தின் விளக்க:2ம தத் தவஞானமா மாதலின், அதனால் சர்வதுக்க 

At Saud பரமாகர்தப் பிசாப்தியுமாய மோட்சந் தடையின்றி 

புண்டாம். சர்வ.துக்க. நீக்கத்இம்கும் பரமாகந்தப் பிராப்இக்கும் 
நிஜவடிவ விளக்கத்தின் வாயிலாக மனச்தூறவு காரணமாக விருத் 
saa, ssi மிகமுயன்று சம்பாதித்சல் மக்களது முக்கிய 

மான கடமையாம். இது :யாதனின் யாதனி னீ௰்சிபா னோத, 

லசனி னதனி னிலன்' என்று திருக்குறள் கூறுவதாலும், “எத் 
தனையெத் தனைநீத்தா யகலத்தைப் பரஞ்சுடசா யெறிக்குஞ் சோ 
தி,யத்தனையத் தனைதோன்றும்'' என்னு ஞானவ:சிட்டங் கூறுவ 

தாலும் செவ்விகாகத் தோன்றும். 

விடுவது பற்றுவதென்னு மிரண்டினுள், திருசியப்பொரு 

ளைத் தூக்கக்தொகுதி யென்ன செவ்விதாக வுணாந்து அதனை 

மனப்பூர்வசமாக விடுவ துக்க வொழிவிற்கும், திருசியப் பொரு 

ஊளைச் சுகசாதனமா மென்னு கருதி அதனைப் பற்றுவது துக்கம் 

பெருகுவதற்குங் காசணமா।யிருத்தலின், அக்கமின்றி யிருக்க 

விரும்புகின்ற வொவ்வொருவரும் திருசியப் பொருள்களின் பற் 

Dios மனத்தால் விட்டிருக்க முயலுதல் அத்தியா வசியகமான 

கடமையாம். 

<P Veo 

29, தியானஞ்செய்யுக் திறத்தினைக் கூறல். 

(17-7-1911), 
பெரும்பான்மையாக காம் பசிப்பிணி முதலியவற்றாற் gen 

புறும்போது நம் 2காடு சம்பந்த முடையார் ஈமக்கு வெறுப்பிற்கு 

விஷயமாகத் தோன்றுவதால், நாம் ௮வர்களிடத் அ முகமலர்ச்சி 

யோடு இன்சொற் கூழுது பராமுகமாக விருக்கின்றோம்; அப் 

போது ஈம்மோடு சம்பந்த முடையார் ஈமக்குச் £ழ்ப்பட்டவர்க 

ளாயின், அவர்களை யவமானமாகப் பேசுவதோ டொழியாது 

அடித்தலுஞ் செய்ன்மோம். ஈம்முடைய மனம் விரும்பிய பொ 

ருள் பெறாமை காரணமாகச் கலங்கும்'2பா.து கம.து முகம் இளர் 

ச்சி குன்றி யிருக்க்றமையால் நாம்பிணிவாய்ப் பக்டார் பலக் 
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காணப்படும். மனம் ஒரு நிலையில் சில்லு BH A GOOF 
பல துன்பங்கட்கும் காரணமா யிரு£்கின்றது. கலக்.குஏன்ற மன 
முடையவர்கட்குக் காணப்படு மொவ்வொன்றும் துன்பமாக?வ 
தோன்றுகின்ற தென்பதற்குச் சிறிதேனு மைய மின்றாம். மனக் 
கலக்கம் துன்பத்திற்குக் காரணமாகவும், ௮ஃதின்மை இன்பத் 
இதற்குக் -காரணமாகவு மிருத்தலின், மனக்கலக்க மில்லா கிலையை 
இன்பத்தைப்பெழ விரும்புன்ற வொவ்9வொருவரும் அத்தியா 
வ௫.பகமாகத் தேடத் தக்கதாம் “சிந்தனைவா தனையின்றித் திச 
மான மனத்தினை பே தியான மென்ப” என்று சான் Smt ays 
லால், மனம் காமக் தசோதாதி வாசனையில்லா, அலையிலாத 
கடல் போலவும், சுவரிலெழுதி.ப சிதஇிர தீபம்போலவு:ம, அசை 
வின்றி நிற்பசென்னுச் இயானத்தினைப் பிரயத் தன பூர்வகமாகப் 
பெற்ற விடத்துத்தான் காம் எத்தகைய துன்பம் நேர்ந்தாலும் 
அதனைப் பொறுமையாக அனுபவிக்கும் தன்மையினைப் பெறுவ 
தோடு, பிறர் வெறுக்கத்தக்க காரியங்களையுஞ் செய்யா தொழி 
வோம். 

காற்றானது சுபாவமாக வசையுக் தன்மையினை புடையதா 
யிருப்பதுபோல நமது மன.மம் எப் £பாதும் யாகாவ தொன் 

னை விட்டு விட்டுச் சக் இக்குர் தன்மையினை யுடையதா மென்பது 
மனத்தி னியல்பினைச் சிறிது கூர்ந்து பார்ப்பவர்க்கு விளங்கா 
திருப்பதன்றாம். ** ஆயின் மிக்கோ ரரிய செயலெலாம்,கேய மிக்க 
மனத்தை நிறுத்தல்” என்று நல்லா Quip நடுகலை பெற்ற காவ 
லர் பெருமானான சிவப்பிரகாச வள்ளல் கூறுவகால் மனதை 
அதன் வழியே விடாது தம்வழிபாக வரச்செய்வ?த யறிவுடை 
யார் செயலென்பது தெற்றென விளங்குகலின், இஃதுயிர், 
இஃ அடம்பு, இதமனமென்று ஒன்றற்கொன்னுள்ள வேறு பாட் 
டினை ஈன்குணரும் வி2வகச்தைப் பெற்றுக் காமக்கு?ராகாதிக 
ளால் தாக்குண்டு கலங்குன்ற மனத்தைப் பகவத்தியான மென் 
னு மருர் துண்டு Qa Di? gs நமது முக்பமான கடமையாம்; 
இ௫ செய்யாது வேறெ செய்யினும் மது மனம் ஒரு சபா அம் 
ஒரு கிலையினை யடைந்து உபசாரக்கத் இனைப் பெறுவ?ேயின்ரம். 
உபசாக்தக்கைப் பெற்ற மனத்தை ய டையவர்க்குக்கான் உலகம் 

< 

ப.ரமாநர்க விடிவமாகத் தோன்றும்.
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புழுவாய்ப் பிறக்கனும் புண்ணியா வுன்னடி யென்மனத் 

தே, வழுவா இருக்க வரர்கர வேண்டும்” என்று திருகாவுக்கரசு 

சுவாமிகள் இருவாய் waits யிருப்பதன் அருமைபெரு 

மைகளைக் கவனிப்பவர்கட்கண்றோ, இயானத்தின் மாட்சிமை 

செவ்விதாகத் தோன்றும். புழுவாய்ப்பிறந்கத காலத்திலும் ஈச 

னது இணையார் இருவடியை மறக்கலாகா தென்று கூறப்படுமா 

யின், மக்களாய்ப்பிறந்து வா.ப்ப்புடைய வுறுப்பமைக் ௮, பகுத் 

அணர் வென்னும் பாக்கியம் பெற்றுள்ள காம் ஆத்த வடிவ அற் 

பு,உ மூர்த்தியை பரைக்கணமேனுக இயானியாது காலங்கழிப்ப, 

அ பெருமடமையா மன்றோ?களிப்புக் கவற்சி(வெ.றப்பு), இள மை 
மூப்பு, பிறப்பு, இறப்பு என்னுந் துவக்துவங்களை (இருமைகளை) 

நாமோயா தடைந்து வருவதற்குக் காணம் நாம் நம்முடைய 

நாட்களைப் பயனுள்ள காளாகசீ செய்யாது இம்மைப்பய னொன் 

ஹை யகருதி யெவ்வழியா க?வனும் பொருளைத்தேடியின்புதமுய 

ல்வதே யாம். தேடிய பொருள்களுள் சிறிதும் இறந்தபோ௮ ஈம் 

முடன் வருவதில்லை பென்பதைச் இதிது சிந்தித் தப் பார்ப்போ 

மாயின், எப்போதாயினும் எமன் வருவான், அவனைத் தடுத்தல் 

ஒருவாற்றானுமாகா தென்னு முூணர்வுடையவராகி மனறுமைக்குத 

வியாகச் சமயம் ஈர்ந்தபோதெல்லாம் பரமேசனை மனத்தால் 

சிச்தித்தலும், வாக்காற் ௮ுஇத்தலும், காயத்தால் வணங்குதலும் 
பெரியோர் கூறியவாறு தவரு செய்து கன்னிலைக் காளாவோம். 

இ பற்றித் தான் நம்மாழ்வார் **உள்ள முசைசெய வுள்ளவிம் 
மான்றையும்,உள்ளிக் கெடுத்திறை யுள்ளி லொடுங்கே'' என் pap 

ளிச் செய்தனர். 

யாவர்க்கும் பணிவானவற்றை நினைத்துச் சொல்லுதலும் 

செய்து முடையவன் மேனிலையை யடைதலும் அவ்வாறு 

செய்யாதவன் இழ்கிலையை யடைதலும் உலகப் பிரசித்தமா மன் 

றோ? நாம் போன்புடன் பரமேசனை நினைத்தும் அதித்தும் தொ 

முதும் வரு2வாமாயின், தவருத அறிவிற் சுக சமாதியை யடை 

வோ மென்பதற் காட்சேபம் யாதாம்? ஈசுவரத்தியானத்திலும் 

மேலான புண்ணிய கருமம்யாதுளது? இரிச்சிரம், சார் இிராயண 

முதலிப விரதங்களைச் செய்வதும் சிவத்தியானம் அல்லது விஷ் 

ணுத் தியான முதலிய வற்றைரஈ் செம்மையாகச் செய்கம் பொரு 

ட்டாமாகலின், ஈசரத்தியான?ம புண்ணியகருமங்களனைக் தினும்
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மேம்பாடுடையதாம், இவ்விசுவாத்தியானம் பலனை விரும்பிச் 
-செய்யுமிடத அக் கேவலம் போக (#5) சாதனமாகவும், பலனை 
விரும்பாது செய்யுமிடத்துப் போக சாதன மாவதுடன் தித்த 
சுத்தி வாயிலாகப் பரம்பசையாய்ச்* வன் முத்தி பெறுதற்குச் 
சாதனமாகவு மிருத்தலின், பலனைவிரும்பாது அதனைச்செய்தலை 
யறிவுடையாரது கடமையாம். 

உண்மையாகக் : தியானஞ் செய்பவர் **தந்தைதாய் குரவ 
னாசான் சங்கர னிசாசை பெண்டிர், மைந்தர்பல் அயிருஞ்சு.ற்றமா 
Bor வீச னன்பர், அந்தமில் பிறகி யேழு மடுபகை'' என்னுங் 
கருத் தனையுடையவரா யிருப்பர். இவ ரிக்குணங்களை யுடையவரா 
யிருப்ப ரென்பது அவசோடிருக்து சில காலம் பழகுவதால் ஈன் 
கு வெளியாம். வயி.நு வளர்த்தற், பொருட்டுக் குருவேடம்பூண்டு 
கொக்குப்போன்று கண்மூடி யாதேனு மோ.ராசனத்திருக் துதியா 
னஞ் செய்வது போன்று நடிப்பவரது வஞ்சக வொழுக்கம் மறை 
படுவ தின்றும்; நீர்க்குளமுத்இப பிப்பாய்முதலியன விரைவாக 
மேலே வர்அ விடுவது போல அவசெவ்வாறு 'மறைப்பினும் அது 
மறைபடாஅ வெளிப்பட்டு வீடும், ௮வரஅ வஞ்சக வொழுக்கத் 
தைமுன்னின்று வெளிப்படுத்துங் குறி௮வரிடத் துள்ள தற்போத 
மேயாம். தற்போத முள்ளவர் ஒருவாற்றானும் தியானமென்னுக் 
தஇிசவியத்தைப்பெற்று, ௮௮ வாயிலாகச் சிவன்முத்தி பெறுத்திற 
தீ.தின ராவதில்லை யென்ப தண்ணமாம். இத்தற்போத (யானெ 
ன்னு மகங்காச) மூடையவர் அலங்காரமாகத் தவவேடத்தால் 
தம்மை மதைத்துப் பிறர்மனைவியமைப் பெற்ற தாயசெனவெண் 
ணுது வீரும்பு தல், உணவு ஈம் பொருட்டாக விருக்கின் som gb 
உணவின் பொருட்டாக நாமிருப்பதில்லை பென்றுணராது போகத் 
தை யனுபவித்தற்பொருட்டு உடம்பு பூரிக்க அறுசுவையோடு 
கூடிய வுணவினை யுண்ண விச்சித்தல் முதலிய கூடா வொழுக்கக் 
கட் குறைவிடமா யிருப்பர். இத் திறத்தினரைப்பற்றி யன்றோ 
இருமக்இரம் “*ஆடம்ப ரக்கொண் டடிஏலுண் பரன்பயன், வேட 
ங்கள் கொண்டு வெருட்டிடும் பேதைகாள்,ஆடியும் பாடியு Lys 
மரத்றியுக், தேடியும் காணீர் சவனவன் தாள்களே”” என்று கூறி 
ற்று. 

சத்துவம், இரசச, தமசு என்னு முக்குணங்களுள் , சத் 

துவ குணத்தால் அனபு அருள் சிரத்தை பத்தி தியான முத
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லியனவும், இரசோகருணத்தால் காமம் வெகுளி உலோபம் முதலி 

யனவும், தமோகுணத்தால் மூடம் சோம்பல் முதலிபனவு முண் 

டாவனவாயிருத்தலின், சதாநந்த நிலையை: யடைதற் பொருட்டுத் 

தியானஞ்செய்ய முயலுகின்றவர்கள் பிசயத்தன பூர்வகமாகத் 

தமோ குணத்தையும் ரஜோ குணத்தையு மொழித்துச் சத்துவ 

குணத்தைப் பூரணமாகப் பெறுத லத்தியாவசியகமாம், ,சதீதுவ 

குணத்தைச் செவ்வையாகப் பெறாதவர்கள் ஒரு2பாதும் தியா 

னஞ் செய்தற் குரியவ2ர யாவ தில்லை. 

௮ ட 
80. நல்வினைசெய்யின் நலம்பெறலா மேனல். 

(24.7-1911), 

ஆற்றில் வேள்ளம் வரும்போஅ பள்ளமாகவிருந்தவிடம் மே 
டாகவும், மேடாக விருந்த இடம் பள்ளமாகவும் மாறி மாறி வரு 

வத போல நமக்குச் செல்வமும் தரித்திர்மும் இருவினையின் பய ' 

னாக மாறி மாறி வருகின்றனவென்ப துணசானு காம் செல்வம் 

வரும்போது களிப்படைக்தும், தரித்திசம் வரும்போது கவலை 

யடைந்தும் வருன் மும். செல்வம் வருவதற்கும் தரி,ச் திரம் வரு 

வதற்கும்கா. ரணம் நம்முடைய வினையாயிருத் தலின், வினையை 

யெண்ணிச் சமாதான சித்தத்தோடிருந்தாற்றான் நாம் களிப்பா 

லும் சுவலையா ஓம் வதையாம லென்று மொருகிலையா யிருக்கும் 

தன்மையினைப் பெறுவோம். 

செல்வம் வருவதற்குக் காசணம் இப்பிழப்பிற் செய்்தமுயற்கி 

யென்றும் தரித் இம் வருவதற்குக் காரணம் முற்பிறப்பிற்செய்த 

தீவினை யென்றும் நாம் பெரும்பான்மையாகக் கருதுகின்றோம். 

ஒரு சமயத்தில் நாம் எவ்வளவு பெருமுயற்சி செய்தாலும் விரும் 

பியபொருள் சித்தியாது போவதையும் மற்றொரு சமயத்தில்கிறு 

முயற்சி செய்வதாம் பெரும் பொருள் சித்திப்பதையும் ஊன்றிப் 

பார்ப்போமாயின், விரும்பியபொருள் இத்இப்பதற்கும் சித்தியா 

மைக்கும் காரணம் பிறிதொன்றிருக்க வேண்டுமென்பது பெறப் 

படும். ௮க்காரணம் முற்பிறப்பிற் செய்க ஈநல்வினையும் இவினையு 
மாம். இப்பிறப்பின்கண் முற்பிறப்பில் நல்வினையைச் செய்திருக் 
கால் ௮தன் பயஞகச் செல்வத்தைப் பெறுகின்றோம்; தீவினை 

யைச் செய்திருந்தால் ௮தன்பயனாகத் நரித்திச்ஜைப் பெறுகின்
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ஜம். செல்வமடைதற்கும் தரித்திர மடைதற்கும் நாமே கல் 

னை திவினை வாயிலாகக் காசணமாயிருத்தலால் காம் தீவினையை 

ட்டு ஈல்வினையைச் செய்துவந்தால் இனிவரும் பிறப்பிற் செல் 
வத்தையடைந்து வாழ்தல் கூடும். 

தொடங்கிய காசியமுடிவு பெற்றபோ துகமனுவல்லமையைப் 
பற்றி மெச்சிக்கொள்வதும் முடியாதபோது பிறரை வெறுத்து 

மனகோவதும் நமக்கியல்பாகவிருக்கின்றன. அப்படி. செய்வதால் 

அகங்காமமும் பாவு மதிகரிக்குமேயன் றி ௮தனால் ஈமக்கொரு 
கன்மையு முண்டாவதே யின்றாம். 

a 

Davai uv "anes காரண கோற்பார், சலர்பலர் கோலா 

தவர்- (உலகத்துச் செல்வர்கள் சலராக * நல்கூர்வார் பலரா 

கற்குக் காரணம் யாதெனின், ௮௮ு தவஞ்செய்வார் சிலராக அது 
செய்யாதார் பலராதல்'” என்று தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவ 
காயனார் திருவாய் மலர்ந்தருளி யிருப்பதை கோக்குமிடத்துச் 
செல்வம் வருவதற்குக் காரணம் தவமென்பது இதையாத இத் 
,தாந்தமாகப் பெறப்படுதலின், தவத்தைச் செப்பவசே நன்மை 
யென்றுசொல்லப்பபுவன வனை த்தையும் பெறுதற்குரியவ ராவர், 

தவமாவது பொதுவகையாகச் தமக்கு வருக்துன்பத்தைப்பொறு 

த்துக்கூடுமான வசையிற்டிறவுயிர்க்குத்திமைசெய்பா திருத்தலாம். 

மார்க்கண்டேயர் முதலியோர், பெருஞ் சிறப் பெய்தியது எத 
னால்? தவத்தாலன்ரு? தவமுடையார்செய்பும்பூசையைப்பரமேசு 

வரன் ஏற்றுக்கொள்ளுகறொ னென்பது சான்றோசது கிச்சயமா 

மாதலின், நாம் தவத்தோடு பர£மகவர ஆசாதனைசெய்தால் 

பெருஞ் சிறப்படைக்து பேசாகர்த மடைவோ மென்பதற்குச் 

சிறிதே௮ஞ் சந்தேகமின்றாம். முற்பிறப்பிற் றஐவஞ்செய்யாத கார 

ணமாக வன்றா பலரிப்பிறப்பிற் றரித்திரத்தால் வருத்த முற் 
ஹேம்குகன்றனர். பிறர் செல்வ முடைபவரா யிருப்பதைக்கண்டு 

பொருமையடைவோ மாயின் மீண்டும் நாம் தரித் இரத் தால் வருக் 

அம் நிலமையை யடைவோமே யல்லாதூ, செல்வத்சாற் ஜெப் 

புறும் நிலைமையை யொருபோது மடையவே மாட்டோம். இது 

பத்றி யன்றா பொய்யில் புலவர் “அழுக்கா ஜஹெனவெரு பாலி 

இருச்செற்றுத், இீயுறி யுய்த் அ விடும் (அழுக்காறென்று சொல் 

லப்பட்ட gunnery பாவி தன்னை யுடையானை _இம்மைக்கட் 
RA REE Oe Verges 

+ கல்கூர்வ்சர் —siis Bai.
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செல்வத்தைக் !'.கெடுத்து மறுமைக்கண் கர்கத்தற் செலுத்தி 

அடம்) என்று கூறியருளினர், அழுக்காறு பொருமை, 

பொருமை யுடையவன் யாண்டும் ஈல்ல நிலைமையை: யடை 

வது முடியா: தாகலின், பொருமையை விட்டு, :அவர்க்குச்செல் 

வம் ௮வாசெய்த ஈல்வினையாற் இடைத்தது; நாம் நல்வினைசெய் 
யாமையினால் ஈமக்குச் செல்வம் இடைக்ககில்லை; இனி நாமும்.கல் . 

வினையைச் ' செய் வோமாயின்,. ' ஈமக்குஞ் செல்வங் இடைக்கும்; : 

செல்வமின்றி நாம் வருர்.துவதற்குக் சாணம் அவான்றே! . ஈம். 

- மூடைய வரு)்தத்திற்குக் கா.ரணம் சாமாகவிருக்சப் பிறரை: மோ: 

வது பேதைமைக் குணமாமென்னும் பெருந்தன்மையோடு நல் 

- வினையை விரைர் ௪ செய்பவசே மனிதப் (றேப்பின் பபனை யடை 

வ.தற் குரியவ ராவர். இ நாவலர் பெருமான் re Qed wy விச். 

(Gain wav. வாசாமு. னல்வினை, மேற்சென்று செய்யப் படும்-- 

(உரையாடா வண்ணம் நாவை யடக்க விக்கு ளெழுவதற்குமுன் 

ஜே வீட்டிற் கேவுவாயெ “அறம் விரைந்து: செய்யப்படும்)” 

7 என்று இருவாய் மலர்ந்திருப்பசகனாலும் ஈன்கு விளங்கும், 

ட நல்வினை, பயனை விரும்பிச் செய்தால் போசத்திற்கும், 
- பயனை விரும்பாது செய்தால் இச்சசத்தி வாயிலாக விட்டில் 

குங் காரணமா யிருத்தலின்,. செல்வத்தையே யன்றி மோட் 

சத்தை விரும்புஇன்றவர்களும், - நல்வினையை "தத் தயா வசிய ' 

மாகச் செய்யத் தக்கதாம். காணப்படு மொவ்வொன்றும் மாறிப் 

Burges தன்மையுடையதென்றும், அக்கத்தையே . யுண்மையா 

கத் தருவதென்றும் செவ்வையாக வறிந்து, மாறுபாடின்றி ஆ 

ந்த வடிவமாயுள்ள மோட்சத்தைப்பெறவிரும்புசின்றவர்கள் செய் 

யத்.தக்க ஈல்வினை குரு பணிவிடை, ௮க்குரு கூறியவாறு தியா 

_னஞ் செய்தல், இக்திரியன்களையும் மனத்தையு மொருமுகமர்கச் 

"செய்து பாமேசரன்னு வடிவமே குரு மூர்த்தமென்றுன்னி அவ 

| ர.து. பங்கயப் பாதத்துற் செலுத்துதல் முதலியனவாம். இவ்வா 

ரூய ஈல்வினையைச் , செய்அவருபல. ரிடத் அத்தான். பாமபதி 

பங்கயக்கண்வைத்து. gamit பரிபாலித்தருளத் திருவுளங் 

கொள்ளுவன்.கெருப்பானஅ தன்னை நெருங்கிவவா௮ குளிசைப் 

போக்குவதுபோல, பக்தவத்லைனும் தனது பக்கயப் பாதச் 

தை . யடைந்தவர்க்குத் தான் பிறவிச் உதன்பத்தைக் சத்துவ 

ஞான வாயிலாக வொழிப்பன் ; ' ஏனையோர்க் கொரு? 2பாதும்
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சிறப்புவகையாகக் கருணை புரியா னென்பஅ சாஸ்இர நிச்சயமா 

யிருக்,கலின், பரமேட்டியினது பங்கயப் பாதத்தைச் சரணாகதி 
யாக வடைதலே ப.ரமமான நல்வினையாம். 

கடவுளைக் கண்டவரார்? இருக் தாலன்றோ ௮வர் ஈமக்குப் பய 
னளிக்கப் போகின்றார் என்றற் ரொடக்கத்தனவாயெ பாவ வார்த் 
ைகளைப் பேச, போகத்தையே பெரிதும் விரும்பி, அஞ்சத்தக்க 

காரியங்களை அஞ்சாது செய்து, பொருளைச் தேடிப் பொய்டுடலை 

போன்ற வளர்த து மெய்ப்பொருளை ஈல்லோசையடுத்தறியா அ 

வர் தாம் மறுபிறப்பிற் றரித்திரக்தாற் பற்றப்பட்டுத் துன்பத்தை 

யடைக்த துறை யறியாது மயங்குஈ் தன்மையினசாவர். காமெவ் 

போவோம்? ஏன் வந்தோம்? என்பது இருர்து வந்தோம்? எங்கே 

பத்றிச் இறிது இந்தித்துப் பார்த்தால் ஈல்வினையின் பயனும் 

தீவினையின் பயனுஞ் செவ்விதின் விளங்கும். 

செல்வ முடையவர்களுள் பலர் நமக்குச் செல்வம் நல்வினை 

பின் பயனாகக் கடவுளாற் கொடுக்கப்பட்ட சென்பதுணசாது, 

செல்வச் செருக்கால் ஏழைகளை மனமிரங்கப் பாசாதும் அவர் 

சொல்வதைச் சிறிதேனும் மனம்பொருந்தஇக் கேளாலம் இறு 

மாந்திருக்கன் றனர். இச்செல்வம் ஈமக்குக் இடைத்தத: பலர்க்கு 
முபகாரஞ் செய்தற் பொருட்டேயாம்; இ ஈமக்கே யுரித்தான 

கன்று; இதனைப் பலர் ஈமது ஈமதென்று சொல்லச்சத் தமாயிருக் 

இன்றனர்; காமும் முன் ஜனொருவர் கமதென்று சொல்லியதனை 

யேசா னிப்போது ஈமதென்று சொல்லுகின்றோம் என்று கருது 

வாசாயின், அவர் உலோப குணத்தால் பாவச் செயல்களைப் புரி 

யாது பரமேசுவர பத்தி வாயிலாக ஈல்வினைகளைப் புரிந்து ஈன் 

னிலையைப்பெறுவர். தரித்திரரும் நல்வினை செய்யாமையால் வறு 

மை யுண்டாயதென்று ௧௫.இ ஈகடுவுகிலமை தவரு நல்வழியி 

லொமுகுவா ராயின், அவரும் பரமேசுரன ௮ கருணையால் பெருஞ் 

செல்வத்தைப் பெறுவர். அக்கமடைதற்கும் சுகமடைதற்கும் கல் 
வினை திவினை வாயிலாக நாமே காரணமாயிருத்தலால், திவினை யெ 

லாமொழித்து மங்கலமெலா முதவுக் தேவதேவனைக் Bilston 

சுத்தியாகத தியானிததத் துதித்து வணங்க, மெய்யுசையாடல் 

முதலிய நல்வினைகளைச் செய்து வருவோமாயின், நாம் தவறுது 

எல்லாம்வல்ல ஈசனது” கருணைக்குப் பாத் இரமாவோம். 

௮ ஐ.
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91. கருமசாட்சியானால் கைவல்யம் (முத்தி) வருமெனல். 

(81-1- 0011). 
பிராணிகளின் வாழ்க்கை சீர்க்குமிமிபோலும், புல்நுனி 

மீதுள்ள நீர்போலும், மின்மினிப் பூச்சியின் ஒளிபோலும், சஞ்ச 
லத்தாற் கலங்குஞ் சித்தம்போலும், மாறிமாறி வருகின் ற (கண்) 

இமையபோலும், (மேகத்திற்றோன்றிய) மின்னல்போலும் நிலை 

யற்றதா யிருத்தலைச் கீறிதேனுங் கருதா இருத்தலினாற்றான் 

நாம் மனிதப் பிறப்பினை! லடையவேண்டிய பயனை யடையாது 
போகத்தையே பெரிதென் றெண்ணி, அதன் * வசப்பட்டுப்” 
ப சமாநந்தத்தை யடையாது பயனில்லா தொழிகின்றோம். மனி 

தப் பிறப்பினை யடைந்ததன் முக்கியப் பயன், நற்கருமங் 
களைச் செய்து மனம் வாக்கு காயமென்னுக் இரிகசணங்களை 

யும் தீயவழியிற் செல்லாவாறடக்ச, தத்துவஞான வாயிலாக 

மாசுதீர்க்த மாணிக்கம்? பொல உயிர் மாயாபாச த்தினின்றும் நீங்க 

ஆகர்தவடிவமாக விளங்கும் நிலையினைப் பெறுவதாமென் றுணர் 
ந்து, அதற்கேற்ற சாதனங்களைப்பெற முயலாது உண்டுடுததி 

யுல்லாசமா யுலாவுதலையே பெரும்பயனாக வெண்ணி, அவம் 

திற்கேற்ற மூயத்சி யொன்தையே செய்துவருபவர் தாமே தமக் 

குப் பகையாக விருந்து தம்மைத்தாமே வருத்துஇன்ற ௪இக்கார 
சாவசென்பதற்கோர் ஐயப்பாடு மினறும். 

நீரிற் குமிழி யிளமை நிறைசெல்வம், நீரிற் சுருட்டு நெடுந் 
இிசைகள்-£ரி, லெழுத்தாகும் யாக்கை'' என்பதுபழ்றிச் சற்றுவ் 
கவனியாது உடம்போடு கூடி யிருத்தலை விரும்புகின்றோமே 

யன்றி அவ்வுடம்பினின்றும் பிரிர்து 2பா.தலையொருபோதம் விரு 

ம்புன்றோமில்லை். உடம்போகூடியிருக்கும்போது ஈமக்கு வாஸ் 
> தவமாகச் சுகமுண்டாவென்று ஊகித்துப்பார்ப்போ மாயின், ஒரு 

கணமேனு முடம்போடு கூடியிருத்தலை விரும்பவேமாட்டோம், 

கம்முடைய உடம்பு மலவடிவமா யிருக்கன்றதென்பது நான்கை 

ந்துமூறை பேதியான3பா௮ நன்கு விளல்கும். பேதியானபோது 

ஈம்முடம்பு முன்னிருந்த வளவித் & (HBB போ௫ன்றதல்லவா? 

சுருங்கிப் போவதற்குக் காரணம் ear Cand nes மலம் வெலஸிப் 

பட்டுப் போயதன் தி வேறென்னாம் ? மல முள்ளேயிருக்கபோது 

பூரித்தும், ௮த வெளிப்பட்டபோது வரீடியும் வருமியல்பினை 
14
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யுடைய வுடம்பு மலவடிவமா மென்பதுபத்றிச் சந்தேகமு முண் 

டோ? மண்ணாலாய கடம் மண்வடி.வமா யிருக்கின்ற. ௮.துபோ 

ல மலத்தாலாய உடம்பும் மலவடி.வமா யிருக்கின்றது. மல வடிவ 

மாகவுள்ள வுடம்போடு கூடியிருத்தலை விரும்பி அது பிரிந்து 
போதலைப்பற்றி வெறுப்பது பெருமடமையன் நி வேறென்னாம்? 

“*தோல்இரத்த மெலும்பிறைச்ச சக்லமேதை மச்சை யொ 

ன்முய்த், தூலிகரித்த '” உடம்போடு கூடியுள்ளபோது அன்பமே 
யுண்டாகின்றதன் றி யின்பமென்பது மிகச்சிறிது முண்டாகின்ற 

தே யின்றும். இன்பமுண்டாகன்் ற இல்லையா ? இன்பமுண்டாகா 

விட்டால், இன்பமடைய மக்கள் பெருமுயற்சி செய்வார்களோ 

வெனின், அவ்வின்பம் முடிவில் பெருக் துன்பத்தைத் தருவதா 

பிருத்தலின், அவவின் பமுர் துன்பமேயாம். நமை யெடுக்கன்ற 

போ நாம் ஈன்றுகச் சொறிக்து கொள்ளுன்றோம். சொறியும் 

போது சுகமா யிருப்பினும், சொறிந்த பிறகு யாதுண்டாசன் 

ற? எரிச்சலல்லவா ? எரிச் ஈலால் நமக்குண்டாவது துன்பமே 

யாயிருத்தலை யூத் தப் பார்ப்போமாயின், ஈமக்குண்டாகு மின் 
பம் துன்பத்இற்தக காசணமா யிருக்கின்றதென்பது செவ்விஇன் 

விளங்கும். நமது உடம்பு இனியொரு கணம்வரசை யிருக்குமென் 

னும் நிச்சயமற்றதா யிருத்தலின், நிலையற்ற வுடம்பால் எவ்வாறு 

சுகமுண்டாகும் ? 

மலத்தாலாயதாயும், நிலையற்றதாயும், தானுள்ள பரியந்தம் 

துன்பத்தையே தருவதாயுமுள்ள வுடம்போடு கூடியிருப்பதற்குக் 
காசணம் கம்முடைய கர்ம2மயாம். காம் கருமசாட்சியா யிருக்கும் 

நிலையினைச் சற்குரு மூர்த்தி வாயிலாகப்: பெறு 2வாமாயின், உடம் 

போடு கூடாது கித்தியாநந்தமா யிருக்கும் கிலையினைத் தவறாது 

பெறுவோம். உடம்பு பலவழியாலு முற்றுப்பார்க்கு மிடத்து 

வெறுப்பிற்கே விடயமாக விருத்தலின், ௮,சனை நாம் உண்டி முத 

லியவற்றால் பேணுதல் (காப்பாற்றுதல்) செய்யாம லொழித்து 

விடுவோமெனின், ௮து கூடாது; இவ்வடம் பொழிக்தவுடன் 

மற்றோருடம்பு வாசாதிருக்குமாயின், அவ்வாறு செய்யலாம். இவ் 

வுடம்புபோனவுடன் கருமத்தித்கீடாக மற் 2ருருடம்பு வருவதாக 

விருத்தலின், எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் யா?தாருடம்பும் 

வாசா நெறியினை யறிக அ, அக்கெறியி லொழுகுதலே உடம்பினை 

யொழிக்குீம் வழியாகும். அந்நெதியி லொழுகுவதற்குர் சாகன
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மாக வுடம்பினை யுண்டி முதலியவற்றால் pe Gera Busan 

பேணுதல் வேண்டும். இத திருவள்ளுவகாயனார். '* அற்றா லள 

வறிக் அண்க வஃதுடம்பு, பெற்றா னெடி.துய்க்கு மான (முன் 

னுண்டது அற்ருத் பின்னுண்பதனை அனறுமளவறிந்து அவ்வள 

விற்றாக வுண்க; இறப்பவும் பலவாய பிறயாக்கைகளிற் பிழைத் 

அப் பெறற்கரிய இம்மாநுட யாக்கையைப் பெற்றான் அதனை 

நெடுங் காலங்கொண்டு செலுத்துநெறி யதுவாகலான்) 3 என் 

றருளி யிருப்பதாலும் நன்கு புலப்படும். 

உயிர்கள் இம்மைப்பயனும் மறுமைப்பயனும் மு.த்தியுமடை 

தழ்கு மனித வுடம்பன்றி வேறோருடம்பு சாதனமாக arent 

யின், மனித வுடம்பைப் பெற்றுள்ள நாம் இவ்வுடம்பினாற் கொள் 

ளும் பயனைக்கொள்ளாது பராமுகமாக விருந்து விடுவோமாயின் , 

மக்கும் விலங்கு முதலியவற்றிந்கும் . வேற்றுமை யென்னாம் 2 

கரும்பினை யாலையிலிட்டுச் சிதைத்துச் சாற்றினை வெல்லத்திற்கா 

சக் கொண்டவர் ௮தனஅ சக்கை .யடுப்பிலிடப்பட் டெரிவது 

பதறி வருக்தாமைபோல, உடம்பினாற் பிறப்பின் பயனை யடைந்த 

வரும் மரணத்திற்காக வருந்தி யஞ்சுவதே யின்றாம். மரணத்தித் 

கஞ்சுவோர் பிறப்பின் பயனை யடையாது உடம்பினை யே யுயிராகப் 

பாவித்து வாழ்நாளை விணாளாக்கி யல்லலுக் கடிமையாகி யாருத் 

அன்பக் கடலுள் மூழ்கத் துறையறியாது இகைப்புறுக் தன்மை 

யினை யுடையரா யிருப்பர். மரணம் வருவது நிச்சயம்; அதனை 

யொழிப்பது ஒருவாற்றானுமுடியாது : வாழ்வெல்லாம் மாயமாய்ப் 

போம் ; உலக நோக்கம் மாறாக் கவலைக்கே யிடமாம்; நாம் உடம் 

பன்று; சாதிகுல முதலியன வெல்லாம் உடம்பின் தருமமாம்$ 

அவை நாமுமன்று நம்முடையனவுமன் று; அறிவே வடிவாயுள்ள 

நமக்கு ஒன்றோடும் பற்றின்று ; ஒன்றும் ஈம்மைப் பற்றா ; நாம் 

பொருள்களைப் பத்தி யிருப்பதும் அவை நம்மைப்பற்றி யிருப்ப 

தும் உண்மையன்று; உண்மையாயின், அவை மறுபிழப்பிலும் 

தொடர்ந்து வரல் வேண்டும் என்று சிந்தித்துணார்ந்து, நாம் உட 

ம்பின்கண் நான் கானென்னும் ௮பிமானக்தை விடாது, அதனி 

டத்துச் சுகமாபிருக்க விரும்பினும், யமன் ௮ம்கனஞ்செய்ய விடு 
வதில்லை யென்று விரைக்து சதாநந்த * குருவின். சசணபங்கயத் 

தைச் தஞ்சமாக வடைந்து நெஞ்சுருகிப் போற்றி ஐரு மொழி 

யின் (பிரணவத்தின்) உண்மையினை றிந்து கருமசாட்டியாகக்
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கங்குல் (இராப்) பகலற நின்றவர்களே பெட்டியிற் பாம்பெனப் 

பேய்மன மடங்கப் பெற்றுச் சகடக்கால்போல மாறிமாறிவரும் 

பிறப்பொழிந்து சீவன் முத் தராயிருப்பர். சகட.க்கரல்-வண்டிச் 

சக்கரம். 

அசையாதுள்ள காந்தக்கல்லின் சக்கிதாஈத்திலே (எதிரே) 
இரும்பு ௮சைதலாகய வியாபாரத்தை யடைவதுபோல ௮சலமா 

யுள்ள ஈமதூ சந்நிதாகத்திலே மனம் வாக்குக் காயங்கள் நினைத் 
தில், பேசல், நடத்தல் முதலிய வியாபாரங்களைச் செய்இன்றன) 

நாமொருபோஅ மியாதொரு வியாபாரமுமின். றி யசலமாக (அசை 
வின்.றி) இருக்கெறோம் ; மயக்க வறிவினால் மனமுதலியவற்றின் 
வியாபாரங்களான நினைத்தல் முதலியன நம்முடைய வியாபாரங்க 
ளாகத் தோன்றுஇன் றன + தாம் பரிபூரண இதொநந்த வடி.வாயிருத் 

தலால் ஈமக்கு அ௮வத்தின் சம்பக்த மென்று மில்லையென் றப்பியா 

சஞ் செய்து வந்தால் கரும சாட்டியாயிருக்கும் நிலை ஐயந்திரி 

Gar விளங்கும். ் 

௮-௮ 
92. அறமே யேவர்க்கு மருந்துணையாமெனல். 

(7-8-1911.) 

கரண வியாபாரமுடைய ஓவ்வொரு பிராணியும் சுகதுக்க 
மடைவதற்கேது அனுகூல பதார்த்தத்தின் சம்பந்த ஞானமும் 

பிரதிகூல பதார்த்தத்தின் சம்பந்த ஞானமுமா யிருத்தலின், அவ் 

வனலுகூல பதார்த்தத்தின் சம்பக்தமும் பிரதிகூல பதார்த்தத்தின் 

சம்பந்தமு முண்டாதற்குக் காரண மத்தியாவசியகமாக விருத்தல் 
வேண்டுமென்பது பற்றிக் கூறவேண்டுவ தில்லையாம். நல்வினை 

யின் பயனுண்டாகும்போது ௮னு-௩ல பதார்த்தத்தின் சம்பந்த 

மும், தீவினையின் பயனுண்டாகும்போது பிரதிகூல பதார்த்த 
தின் சம்பந்தமு முண்டாகின்றன. அவற்றின் ஞானத்தால் சுக 

அக்கங்க ஞுண்டாகின்றன. இச்சுகதுக்கங்களை யனுப்பவிக்கும் 

பிசாணிகள் அவற்றால் மொத் துண்டு வதைகின்றன. அப்பிராணி 

கோடிகளுள் ஒரு பகுதியா யிருக்கும் காமு.ம் ஒவ்வொரு காளுக் 

தவரு அ, அவற்றால் வதையுண்டு வருஇன்மோம். காம் அவற்றால் 

வதை யுண்ணாதிருக்கும் கிலையினையடைவ துபற்றி யொருபோதுஞ் 
சிந்திப்பதே யின்றாம். *
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மனித சரீ ரக்கிடைப்பதே யருமை; மனித சரீரங் Sons 

தாலும், முக்கியமான அவயவங்கள் குறைவில்லா திருப்பதருமை; 

அவை குறைவில்லாதிருந்தாலும் கல்விச் செல்வத்தைப் பெறுவ 

தருமை; கல்விச் செல்வத்தைப் பெற்றாலுக் தத்துவாதத் துவ 

விவேகம் (இது மெய்ப்பொருள் இத பொய்ப் பொருளென்று கல் 

லோரையடுத்து விசாரஞ்) செய்வது மிகவுமருமையாம். த;த்துவா 

தத்துவ விசாரஞ்செய்து, ௮து வாயிலாகத் தத்தவஞானத்தை 

யையந்திரிபற வடைக்அு தன்மயமாக நிற்றலே சுகதுக்கங்களால் 

மொத்துண்டு வதையா தஇிருப்பதற் கேதுவாம். இடைப்பதற்கரிய 

மணிதசரீ ரத்தைப் பெற்றுள்ள காம் இன்பதுன்பங்களால் வதை 

யுண்ணா தஇிருக்குகிலையினை யடைவதற்குரிய சாதனத்தை நடுநிலை 

நின்று ஞாநைந்தமயமாய் விளங்கிய ஈல்லோரைப் பூரண விசு 
வாசத்தோ டடைர்அ பெறாஅ காட்கழிவையே கலமாகக்கருதிப் 
பொருள் தேடுவதிலேயே கண்ணுக்கருத்துமா யிருக்கன்றோம். 

பொருளைத் தேடுவது போகத்தையே ய்னுவிப்பதற் கன்றாம்; 

பின்னென்னெனின், ஏழைக்களுக்கில்லையென்னா௮, அவர்வேண்டு 

வனவற்றை யுவப்போடு கொடுத்தற்கும், தமது சுற்றத்தார் முத 

லியோர் வறுமையால் வருத்தமுற்றவிடத்அ அவர்க்குக் கூமொன 
வளவு உபகாசஞ் செய்ததற்கும், தேவாலய முதலியவற்றைச் செம் 

மை செய்தற்கும், சற்குரு மூர்த்தியின் சாணபங்கயத்திற் கர்ப் 

பணஞ் செய்தற்கும், பிறவற்றிற்குமாம். ஒருவனுக்குப் பெரும் 

பொருள் இத்திப்பதற்கே.து, அவன் முற்பிறப்பிற் செய்த நல்வினை 

யேயாம். நல்வினையாற் இடைத்த பொருளை நல்வினையின் பொருட் 

டுபயோகப்படுத்தாது தீவினையின் பொருட் டுபயோகப்படுத் 

வது நல்லோது செய்கை யன்றாம். 

தருமம் பொருள்காமம் வீடென்னு நான்கும், உருவத்தா 

லாய பயன்'” என் ,றவ்வைப்பிராட்டியாரும், எடுத்த தேக 

மிறக்குமு னேயெனைக், கொடுத்து நின்னையுங் கூடவுங் காண் 

uC ey” என்று தாயுமானப் பெருந்தகையாருக் இருவாய்மலர்க 

திருப்பதை யுற்று நோக்கு மிடத்து, மனிதப் பிற்ப்பின்கண் 

முக்கயமா யடையத் தக்கது முத்தியா மென்பது நன்கு விளங் 

கும். நியாயவழியாக வந்த பொருளால் அறத்தைக் தேடி, சாஸ் 

திர விசோதமின்றி யின்பத்தை யனுபவிக்கின்றவர்கட்கே முத்தி 

யடையும் நெறி மிகு வெஸிஇற் சத்தியாம். பொருளை$ய பொன்
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காத்த பூதம்போலக்காத்து, தாமுழுண்ணாஅ பிதர்க்குல் கொட 

இருப்பவரும், தாமாத்திரடமுண்டு பிறர்க்குக் கொடா திருப்ப 

வரும் எவ்வாறு ஈன்னிலை யடைதல் கூடும்? பொருளை எவ்வாறு 

போந்றிக் காத்தாலும் ௮து போசுங் காலத்துத் தவரா.து ஈம்மை 

விட் டொழிக்துபோம்; ஈம்முடைய பிரயத்தனமொன்று மப் 

போது பயன் படுவதில்லையென்று விரைந்து தருமத்தைச்செய்து 

வந்தாற்றான் தரத் துறத்த லென்னுஞ் சர்வசங்க பரித் தியாகம் சித் 

தத்தி லுண்டாம்; இச்சர்வசங்க-பரித் தியாகமே அறங்கள் பலவற் 

அள்ளும் சிறந்த வறமாம்; ஏனைய வறல்களெல்லாம் இவ்வறத்திற் 

குச் சாதனமாம்; இவ்வறத்தி னோக்கமின் நிச் செய்யும் அறமெல் 

லாம் போக வேதுவாய்ப் பிறவிக்கே காசணமாமாகலின், wal 

வாது செய்யாது சர்வசங்க பரித்்தியாகமென்னுஞ் சம்பத்துண் 

டாகுமாறு பயனோக்கா௮ு, அறத்தைச் செய்பவரே இத்தத்தின் 

கண் துறவுண்டாகப் பெற்றுச் சிந்தையுமொழியுஞ் செல்லா நிலை 

மைத்தாகய சிதாநந்த நிலையைப் பெறுவசென்பதற்குச் சிறிது 

மையமின்றாம், இது *₹தாங்குபற் நற்ற சகலத்தி யாகத்தின் ஓங்கு 

தருமமே தஅுந்திபற,உள்ள ௮ விட்டிற்கஃ அந்தபத'” என் றவிசோ 
த வுந்தியார் கூறுவதனாலும் செவ்விதின் விளக்கும். 

கனகாபுச மென்னு மொரு பட்டணத்தி லொருபெருஞ் 

செல்வவா ஸிருந்தான்; ௮வன் மன மி.ரங்கி யொருவர்க்கு மொரு 

காசு கொடுத்ததேயின்று; எப்போதும் பொருளைத் தே0வதும் 

போகத்தை யனுபவிப்பதுமே அவனது முக்இயக் கடமையாம். 

அவன் ஏழைகள் முகம் பார்த்திரல் gate Qasr pw Ost 

டாமை காசணமாக, அவனை அப் பட்டணத்தா ரியாவரும் இவன் 

பசமலோபி யென்று கூறிப் பழிப்பாசாயினர், அ௮வனவ்வாறு 
வாழும் காலத்து ஒரு பெரும்பஞ்ச முண்டாயிற்று; ௮.தனால் அப் 

பட்டணத்து ஜனங்கள் மிகவும் வருத்த முற்று, அவனையடுத்து 

ஐயா! பிரபுவே! நாங்கள் உணவின்மையால் மிகவும் வருக்.௮௫ன் 
றோம்; எங்களை யிச்சமயங் காப்பாற்றினாற் தங்களுக்குப் பெரும் 

புண்ணிய முண்டாகுமென்னு சொல்லித் அதித்தார்கள். அவன் 

அதற்காக வொரு சிறிதுமனமிசங்காலு கடிக்துபேசி அவர்களைத் 

அதறத்தி விட்டான். அவர்களியாவரும் அவனை நிந்தித்தும், தமது 

தலை விதியைப் பற்றி கொந்தும் போகும்போது, அவர்களெ திரே 

தற்செயலாக ஒரு மகாத்மா வந்தார். வந்த அம்மகாத்மா அவர்
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களை நோக்கி மீங்களேன் இவ்வாறு வருத்த முற்றுப் போகின்தீர்க 

ளென்று கேட்டார். அதற்கவர்கள் நிகழ்ந்தன வற்றை விடா 

தவரிடத்திற் கூறித் தம்மைப் பாதுகாததருளல் வேண்$மென்று 

பிரார்த்தித்தார்கள். அம்மகா,த்மா அவர்கள் கூறியதைச் செவி 
சாய்த்துக்கேட்டு உங்கட்குப் பரமேசுவர னருளால் கூடிய திக்கி 

சத்தில் ரன்மை புண்டாமென்று கூறி அப்பிரபுவினிடத்துச் சென் 

மூர். ௮வரைக் கண்டபோதே அந்தப்பாபுவிற்கு இவர் தேவரோ 
மனிதரோ என்று சக்2தக முண்டாகப் பெற்று, அவரை வணங் 

கத் தித்தா, தாங்கள் யாது காரியமாக இவ்விடத்திற்கு வந்தர்க 

ளென்று பணிவோடு கேட்டான். அதற்கவர் ஒருவசிடத்தும் 

யான் ஒன்றும் வேண்டுமென்று பெறுவதே யின்றென்றும், என் 

னிடத்தருப்பதைப் பிறர்க்குக் கொடுப்பதே யெனக்கு வழக்க 

மென்றும், இப்போதென்னிடத்தி லொரு கோவணம் அக 

மாக விருக்கன்றன, அதை யுன்னிடத்திற் கொடுக்க வந்தே 

னென்று கூறினார், அதற்கப் பிரபு Qa? sre மெனக்கேன்; 

வேண்டுமானால், பதினாயிரங்கோவணமுங் இடைக்கும் என்று 

கூறினான். அதற்கவர் அப்பனே. இக்சீகாவணத்தை யுனக்கேன் 

கொடுக்கின் றே னென்முல், கீ பிறந்தபிறகு உபயோகப் படுத்திக் 

கொள்ள வேயா மென்றார். அப்பிரபு கானிறந்த பிறகு இக்கோவ 

ணத்தை யெவ்வாறு உபயோகித்தல் கூடும்; இஃதென்னுடன் 

வருவதன்றே என்றான். அ௮ம்மகாகமா அவனைக் கருணையோடு 
தோக்கி அன்பனே! இறக்த பிறகு இக்கோவணமாங் கூட வருவ 

இன்றுபின், நீயேன் பெருலோபி பென்௮ பேரெடுக்க 'வேண்டும்; 

இம்மனித சரீரம் இடைக்கது, அறத்தைச் செய்து மேனிலையை 

யடை தற் பொருட்டன்றோ? சாக்கிரத்திலே எனதென தென்று 

சுருதப்படும் பொருள் சொப்பனக்திலேசய உதவி செய்ய வருவ 

தில்லை யாயின், இறந்தபிறகா வரப்போகின்ற?**ஈதற்குச்செய்க 
பொருளை”, “dis வற?ம விழுச் அணை யாவது,” என்றற் ரொ 

டக்கத்தன வாகச் சாஸ் இரங்கள் கூறுவகால், சாஸ்திர வசனங்க 

ளைச் சத்தியமாக ஈம்பி அறத்தைப் புரிந்து, ஆந் தமயமாகக் கட 

வாயென்று கூறிச்செல்வகிலையாமை, உடம்பினிலையா மைமாதலிய 

வற்றை விஸ்தாரமாக வுப2த௫த் தருளிஞர். ௮௮ கேட்ட அப் 

பிரபு பயன்படாது கழிக்க தனது வாழ்காளுக்காக விரக்க முற்று 

அம்மகாத்மா கூறியவா மொழுக் சத்துவஞான ரூஷ்டனானான்:
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அவ்வேழைகளும் அவன உதவியால் வறுமை நீவ வாழ்வா 
சாயினர். இக்கதையினால் நல்வினையின் பயஞகைக் கடைத்த செல் 

வத்தை நல்வினையின் பொருட்டே யுபயோகப் படுத்தல் வேண்டு 

மென்றும், லோபகுணத்தோடு கூடியிருத்தல் கூடாதென்றும், 

இல்லையென்னா தீ தலை பிறவிப்பயனை யடைதற்குச் சாதனமா 
மென்றும் கன்கு விளங்கும். 

S78 BO 

88. ஞானியின் பிதிர்க்கள் நலமடைவாரேனல். 

(14.9.1911). 
அக்கினி, புழு, பிருதிவி, பருக்அ, கரி, காய் முதலியன என 

தென தென் நுரிமைபாராட்டும தன்மையுடைய உடம்பினை காம் 

யான் யானென்று மயக்கபுத்தியின் வசத்தினல் வியவகாசஞ் 

செய்து வருவதனாத்முன், கண்ட2தகாட்டு கொண்ட?த கோல 

மாக விருந்து பரலோக சாதனத்தை யொரு இறிலுங் கருதா 

இருக்கின்றோம். எவ்வளவு பிரியமாக வளர்த்தாலும் நமதடம்பு 

குணமில்லாத நேசனைப்போன்று ஈமக்குக் கெடுதியையே விளை 
விகீ்றது. காம் விரும் யவாறெல்லா மொமுக வுடம்பிடங்கொ 

டாது தலைவலி கால்வலி மு.தலியவந்றாற் அுன்பக்தருதலை யுய்த் 

துணர்வோமாயின், நாம் உடம்பின்கண் வாழ்தலைச் சிறி2?தனும் 

விரும்பவே மாட்டோம். இம்மானிட சரீரம் Bou ss aps Bo 

பேற்திற்கேயாம். காமோ இச்சரீரல்டைத்ததனருமைபெருமை 

களைக் கனவிலேயுல் கருதாது, பசீதீர வண்பதையும் களை இர வுறங் 
குவதையுமே பெரும்பயனாகக் கருதிப், பிறப்பிறப்பிற் கே.துவான 

காரியங்களையே மேலும் மேலஓஞ் செய்து பழிபாவங்கட் கஞ்சா 

இருக்கின்றோம். இவ்வா திருத்தலாற்றான் கணக்கற்ற பிறப்பினை 
யடைந்து கவலையையே முடிவிற் பெரும்பயனாக வடைந்து கண் 

கலக்க மூறலானோம். ஒருபோதகாவத இந்திரியங்களையும் மனத் 

தையும் சப்தாதஇி விஷயங்களிற் போகாவண்ண மடக்கி எல்லாமா 
யும் அல்லவாயு மிருக்கு மின்புருவ விசனையடைய அன்புடன் 

அதிப்போமாயின், நாம் இனிவரும் பிறப்பிலாவது நற்கதியைத் 

தவறா தடைவோம். 6 

பட்டினத்தடிகள் மண்ணுக் தணலாற வானும் புகையாற, 

வெண்ணரிய ,தாயு மிளைபிபாறப் - பண்ணுமயன், கையாத வும்
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மடியேன் காலாற வுங்கண்பாய், ஐயா திருவையா ழா” என்று 

இருவாய்மலாந்தருளி யிருப்பைச் சிறி அற்றுநோக்கக் சவனிப் 

போமாயின், காம் அளவிறந்த காலமாகப் பிறக் இறந்து கொளுத் 

தப்பட்டோ மென்ப தினிஅவிளங்கும், பிறந்து பிறந்து சாதலையே 

மேற்சொண்டு, உண்ணாட்டமின்றிப் போகத்தையே விரும்பிப் 

பொழுதுபோக்குவதற்கா இச்சரீரங்கிடைத்தது? பெரும்பான்மை 

யாக நோக்குமிடத்து நாம் :₹ கல்லாமை கொலைதீமை சளவாசை 

யின்சொற், சொல்லாமை நடுவின்மை சுடுகோப மிவையே, யல் 

லாமல்” வேறெதனைப் பெத்நிருக்கன்றோம். இவற்றை யொழிக் 

கும் வழியைச் சதாகக்த வடிவாய் விளங்குந் தக்கார் கூறினும், * 

அதைக் அரும்பென மதத் திகழ்க்து, இளங்கன்றுபோற் றள் 

ளிச்சென்று காமானுபவத்தையே யடையப் பெரிது முயன்று பே 

சாசைப் பேயாற்பிடிக்கப்பட்டு உண்மையிற் நிருப்தியென்பதை 

யே யடையாமத் தீனர் (ஏழை) களாூப் பிறப்பிறப்பாகய பெருங் 

கடலுள் pps, ௮தன் கரைகண்டேறுமீ வழியறியாது கால 

(யம) னுக்கும் வேத (பிசம) னுக்கும் வசப்பட்டு வருஇன் றோம், 

மனத்தின்கண் ணுூள்ள அசை கோப மகக்தை மு.தலியவற் 

றை விசாரவாயிலாகவொழித்து அதனை ச் தாய்மையுடையதாக்இ, 
கல்லாலின் கீழிருக்க கண்ணுதலே! நல்லா ருளத்திருக்கும் நாய 

கே! வில்லாற் புசமெரித் ச வேதியனே? அடி.யேனையாள வருண் 
மேனி சாத்திப் படிமீது வந்த பரமனே. பத்தரிடர் பேர்க்கும் 
பங்கயக்கண்ணணே! அனையிடர்தீர்த்த அமரவிந்தப்பாகனே! என் 
றன்புடன் அதித்அு, ஈசனையன் றி யிருப்பதொன்று மில்லையென் 
னுச் இடவறிவுடன், உடம்பின்கண் யானென்னும் புத்த அற்ப 

மாகவேனு மிரா, ஆரந்தவடிவ ௮ருணடன மூர்த்தியைத் இயா 

னஞ்செய்தாலன்னோ நாம் கங்குல் பகலற்ற நிலைபெழ் றின்புருவ 
மாயே யிருப்போம்., ௮ப்போதன்றோ காலனும் வேதம் ஈம் 

மைக் காண ஈடுங்குவர்? 

காலன் உடம்பினின்றும் உயிசைப் பிரிப்பவனாயும், வேதன் 

உடம்புடன் உயிரைக் கூட்டுபவனாயு மிருத்தலின், அவர்களது 

தொடர்பு மிகு பொல்லாததாம். உடம்புவருவதற் சேதுவாகிய 

இருவினைகளையும், அவற்றிற் கேதுவாகிய காமக்குரோதங்களை 

யும், அவற்றிற் கேதுவாகிய அவிவேகக்ஓதயும், அதற்கே தவா 

15
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கிய அஞ்ஞானத்தையும் ஒழித்தாற்றான் காலனையும் வேதனையும் 
வெல்௮)தல்கூடும். ராமோகாலனையும் வேதனையும் 5 ஒழி.ச்தற்குரிய 
முயற்சி செய்யாது பராமுகப்பட்டுப் பாவிமனத்இன் வழியே செ 
ன்றுபொன்னையும் புகழையம் கரு தியயண்ணா தவெண்ணமெல்லா 
மெண்ணி, இன்பத்திற்கே அங்காந்து (வாய்திறர்௮)- நிற்கின் 
ரோம். காம் இன்பவடிவமாகவேயிருக்இன்றோம்; காணப்படும்பொ 
ருள்கள் ஐடமாயிருத்தவின், அவற்றின் கண் இன்பமெவ்வாறிரு 
தி.தல்கூடும்? விளக்கிருக்கத் தித்தேதவொரைப்போலவும், தடாகக் 
கரையின்க ணிருக் அச் தாகத்தால் தவிப்பவரைப்போலவும் இது 
காறும் நாமின்புருவமா அருப்பம் இன் புருவ மல்லாததை 
யின்புருவாகக் கருதி Guus gs 0 போனோம். இனியரவ.து நாம் 
பராமுகமாகாம லின்புருவமா யிருக்கும் ஈமதுயதார்த்த நிலையினை 
யடைவோ மென்னும் புத்தியினச் செவ்வையாகப் பெற்று, 
அதற்குரிய சாகனமாகய ஞானயோகத்தை நல்லாஇிரியா்பாற் 

பெற் ரஜொழுனொற்றுன்; ஞாசகாநந்த வடிவாய் விளங்கும் நிலை 
யினைப் பெறுவோம். 

ஒரு கூலத்திலே ஒருவன் *சாச்தித மோதுஞ் ௪ர்களை 
விட்டுநீர், மாத்திரைப் போது மறித்துள்ளே நோக்குமின்,மாத்தி 

ரைப் போது மறித்துள்ளே நோக்கினால், ஆர்.த்த பிறவி யகலவிட் 
டோடுமே'” என்று இருமந்திரங் கூறியவாறு வெளிகாட்டம் 
விட்டு, உள் காட்டம் பெற்று நினைப்பு மறப்பற்ற நிலையென்னும் 

நடுகிலையைப் பெற்றுத் தன்மயமா௫த் தகீ அவஞானியாவாளாயின், 
அவனது குலமெல்லாம் பரிசகுத்தமுடையனவாம். தன்னுடைய 
முன்னோர் ஈற்கதியையடைய விரும்பியாவதுதான் தத்துவஞானி 

யாக விரும்புதல்2வண்டும். தாய்தச்தை முதலிய தமன் முன் 
னோர்க்கு உதவிசெய்யாத பிள்ளை பிதார்த்துரோயொவ னென்ப 
தற்குத் சடையாது மின்றே? தாய்தந்தை முதலியோருக் குதவி 
செய்யாதபிள்ளை உலகற்கென்ன வுபகாரஞ்செய்தல் கூடும்? தான் 
தத்துவஞானியாகலே தன தாய்தந்தை முதலியோர் நற்கதி 
பெறுவதம்க்த் தக்க சாகனமா யிருத்தலின், அதனை யத்தியா 
வ௫யகமாகச் சம்பா தித்தலே குணமுள்ள பிள்ளையி னிலக்கண 
மாம். தத்துவஞானம்: குருவினிடத் தன்புடனிருக் தின்புடனே 
உலகெனப் பவ.௮யா அ? உயிசெனப்பபுவதயா த ? ஈசனெனப் 
படுவான் யஈவன்? உலஉற்கும் உயிருக் குமுள்ளசம்பர்ச மெத்தன்
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மையது? ஈசனுக்கு உலகோடும் உயி2ராடுமுள்ள சம்பந்த மெத் 

தன்மைய ? யானேன் அக்கியாயிருத்தல் வேண்டும்? யாது * 

செய்தால் யான் மாறாத சுகமுடையனாவேன் என்று விசாசஞ் 

செய்பவனுக் கெளிதி னுதயமாம். இது மெய் (உடம்பு) வருந்தா 

நெறியாயிருத்தலின், இதனைச் செய்வது மற்றவற்றைச் செய்வதி 

னும் மிக எஸிதாம். இவ்வள வெளிதாயுள்ளகாசியத்தைச்செய்து 

தசிதுவஞானமடைநது, அதுவாயிலாகத் தமது பிதுர்க்களை 

நற்கதிபெறச் செய்யா திருப்பது நியாயமான தன்றாம். ச௪வெர்ணன் 

தித்துவஞானத்தை யடைந்ததகனா லன்றோ அவனது முன்னோர் 
கள் ஈற்கஇயடைந்தனர்,. , ் 

நரடிங்க வடிவங்கொண்டு, இசணியனைக்கொன்றபரக்காமன்) 

அவன புத்தினான பிரகலாதாழ்வார்செய்த அஇக்கரங்கிச் சாந் 

தமாயபோது, அவர் சுவாமியைநோக்கிக் கார்கிறமுகிலை! நின்னை 

நிந்தையேபுமிந்த என்தாதை, பா.வமெல்லா மொழிய நீயருள் 

செய்யவேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தகற்குப் பகவான் உனது 

மூவேமு குலத்தாரும் நீ ஞானவானானஅபற்றிப் பரிசுத்தத்தை 
யடைந்தனர்; உனதஅதந்தை பரிசுத்தனுவது பற்றிச் சொல்லவும் 

வேண்டுமோ என்னு கூறினார் என்னுஞ் சரித்திரத்தாலும், ஒரு 
வன் மனிதவுடம் பெடித்ததன் பயனாகக் தத்துவஞானத்தை 

யடைந்து விதேகமாயிருக்கும் நிலையினைப் பெற்றால் அவ 

னது தாய்தந்தை முதலியோரும் ஈற்கதியடைவசென்பஅு ஈன்கு 

விளங்கும். தத்துவஞானத்தை யடைதல் தனக்கு முத்தியையும் 

_ தனது தாய்தந்தை முதலியோருக்கு நற்கதியையும் அளிப்பதாக 

விருத்தலின், அதனை யெவ்வாற்றாலேனு மடைய முயலுதலே 
மனிதனது முக்கியக் கடமையாம். 

௮௨ ஐஷ 
984, பெறும்பயனுறுவார் புகழ்விரும்பா ரேனல். 

(21-8-19 14) 

கரண வியாபாசத்தைச் செவ்வையாக வுடைய ஓவ்வொரு 

வரும் புகழை விரும்புவதும் இகழை விஞம்பா திருப்பதும் வெ 

ளஸிப்படையான விஷபமாம். புகழும் இகழும் இராப்பகல் பேரன் து 

மாறி மாறிவரு மியல்புடையனவா மென்பது சிறி கான்றிப் 

பார்த்தால் நன்கு விளங்கும், புகழேயுடைய புருஷம் இக்ழே
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புடைய புருஷனும் உலகந்தோன்றிய நாள்முத லிதுகாறும் இல் 

* லையென் ௮ுறுஇயாகச் சொல்லலாம். அவ்வா றில்லா இருப்பது எக் 

சாலத்துஞ் சம்பவிக்கு மென்றுஞ் சொல்லலாம். தரும புத்திரர் 
அசோணாசாரியரைக் குருவென்£வ் கரகாஅ கொல் லும்பொருட் 

டுப் பொய் சொன்னாரென்றும், அரிச்சர்இரன் விசுவாமித் இரருக் 

குனதென்று கூறித் தாரைவார்த்துத் தத்தஞ் செய்த சாட்டை 
மீண்டும் பெற்று எனதசென்றாண்டு பொய்சொன்னா னென்றும், 

சிலர் கூ.றுவசை நோக்குமிடத்து இகமுக லில்லாகவ ரொருவரு 

மிலா $ பகலுக்குப் பின் இசவும் இசவுக்குப்பின் பகலும் வருவது 

போன்று புகழித்குப் பின் இகழும் இகழிற்குப் பின் புகழும் வரு 
மென்பது ஒவ்வொருவர்க்கு மினிதுபுலனாம். நல்வினையின் பயன் 

சித்திக்கும்போது புகழும் இவினையின் பயன் சித் இக்கும்போது 

இகழு முண்டாவனவா யிருத்தலின், இவஜற்றின்கண் மனம் 

வையாது மனச் சான்றுக்கு மாறின்றி யொழுகுகலே முக்கிய 

மான கடமையாம். மேற்கொண்ட காரியஞ் இத்திபெறாத 

போது * பாழுர் தெய்வத்திற்குக் கண்ணில்லையே; அதன் கோயி 

லிடியாதா? £” என்று சாதாசண ஜனங்கள் பேசுவதைக் கவனி 

க்கு மிடத்துத் தெய்வத்திற்கும் இகழ்வென்பது விட்டபாடில்லை 

யென்பஅ.செவ்விதாகத் தோன்றும், தெய்வத்திற்கே இகழ்ச்சி 

யுளதரயின், சிற்றறிவும், இன்னாள் வாழ்வும், சற்ருறோட்டம்போ 

ன்று வரும் நேர்யும், தீராக் கவலையுமுடைய நமக்கு இகழ்ச்சியில் 

லாமற் போவ தெங்கனமாம்! கேவலஞ் ச.ச்துவகுணமுடையவரா 

யிருந்த இராம பத்திரறாம் சீதா பிராட்டியைத் தசக்ரீவனெடுச் 

அச் சென்ற விடயமாக வண்ணா ஜனொருவனால் இகழப்பட்டாரென் 
பதை கோக்குமிடத்தூ, புகழ்பெற்ற வொவ்வொருவரும் யாதே 

னுமோ ரிகழ்பெத்றே யிருப்பாரென்பது விளங்குன்ற தல்லவா ? 

புகழை விரும்பா திருப்பவருக்குப் பிறரிகழ்வ பற்றி நோக்கமில் 

லாதிருப்பது பிரசித்தமா யிருத்தலின், மாம் புகழை விரும்பா 

இருப்போ மாயின், ஈமக் கெழுண்டாகாது. புகழ் மாத் இம்வேண் 

டும், இகழ்வேண்டா மென்பது பகல் மாத்திரம் வேண்டும், இரா 

வேண்டா மென்பது போலவாம்.. 

புகழ் இகழ் என்பன உடம்பிற்கா? உயிர்க்கா? என்று தனித் 

தினி விசாரித்துப் பார்த்குமிடத் அ, அவை உடம்பிற்கு முரியன 

வனறும், உயிர்க்கு முரியனவன்றாம், உடலுக்கெனின், உயிர் மில்
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கிய வடலைத் தனியாகப் புகழ்வாரும் இகழ்வாரு மொருவருமில 

சாதலின், ௮ங்கனங்கூறுத லமையா ௮. உயிர்க்கெனின், கரமரூபங் 

களை முன்னிடா.து உயிரைப் புகழ்வாரும் இகழ்வாரு மொருவரு 

மிலரா,தலின், அவ்வாறு கூறுதலும் பொருந்தாது. புகழுதலும் 

இகழுதலு மேற்பது உடம்போடு கூடிய உயிசாயிருத்தலின், 
உடம்போடு கூடிய வுயிரே புகழ்வரும்போது சுகத்தையும்; இகம் 

வரும்போது அுக்கத்தையு மடைர்து அவற்றால் வதையுண்கின் 

ற. தேகத்தில் யானென்னு மபிமானமுடைய பரியந்தம் புகழ் 

தல் இகழ்தல்களால் வருஞ் சுகதூக்கம் நம்மைவிட் டகல்வதே 

யில்லையாம். சுகதுக்கங்களால் மொத்துண்ணுஞ் சித்தம் உபசாந்தி 

யுற்றுப் பூணபாவத்தை யடைவதே யின்றாம். பெளர்ணமியன்று 
சந்திரன் தனது கலைகளால் பூரணபாவத்தை யடைந்திருப்பது 

போல மனதும் தனது சத்துவ குணத்தால் பூண பாவத்தை 

யடைக்தாற்றான் தேகபாவழுத்றும் நீல்கும். தேகபாவ முற்றும் 

நீங்கெவர்தாம் புகழ்தல் இகழ்தல்களால் வரும் சுகதுக்கங்கட் 

கடிமையாகாம லவற்றிற்கு ஆண்டவரா யிருப்பர், 

புகழை விரும்பி, அதற்குரிய காரியங்களைச் செய்பவர் யாவ 

சாயிருப்பினும் Hot அஞ்ஞானியே யாவர்? யாருக்குப் புகழ் ? 

தேகபாவ முடையவருக் கன்றோ.! தேகபாவ முடைமை அஞ் 

ஞானமுடைமைக் கறிகுறியாக விருத்தலின், புகழை விரும்பி 

அதற்காக அங்காக் தலையும் புல்லறிவாளசை விட்டகலுதலே புத்தி 
Lon oor GOT SI முக்யெக் கடமையாம். புகழை விரும்பாது ஈல்லனவற் 

றைச்செய்து இகழ்தற்குரிய காரியங்களை மதந்துஞ் செய்யா இரு 

ப்பவசைத் தஞ்சமாக வடைந்தாற்றான் சச்ிதாகந்தக் கடலில் 

மூழ்கி உலகையும் உடலையும் துச்சமெனக் காணுர் அணிபுண் 

டாம். யான் சைவசமய ஸ்தாபனாசாரி, யான் சைவசமயக கான்ன 

கோடரி, யான் தருக்கவிலக்கணக்கடல், யான் சட்சாத்திர பண் 

டிதன், யான் சவசாஜயோ௫, யான் ஹடயோக அப்பியாச, யான் 

சாமபத்தஇரர் நல்லடி.தாசன், யான் நிர் விகற்ப சமாதியில் நிலைத்த 

வன், யான் ஊமையெழுத்தி னுளவறிந்தவன், யான்.&£ழ்தருதா.ர 

நிலையும் மேலாருதாச நிலையும் ஐயர் தரிபற வறிந்தவன் என்று 

காரணமின் தியிடம்பமாகப் பேசத் தம்மைப் பிறர்மதித்துப் பேச 

விரும்புன்றவர்களைத்தஞ்சமாக வடைதலொருபோ தல்கூடாது. 

புகழையே விரும்பி யுள்ளவரசைத் தீஞ்சமாக வடைந்தவர்க்கு
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“எருமைவாலைப்பிடி கீது ஏரியிலிறங்கா?த'” என்னும் பழமொழி 

யினை நம்பாது எருமைவாலைப் பிடித்து ஏரியிலிறங்கெவனது 

கதியே இத்இக்கும். 

புகழை விரும்பித் தம்மைப் புகழ் மூலமாகப் பிறர்க் கறி 

விப்ப தொருபோதங்கூடாது, மனச்சான்றுக்கு 'மாறின்றி நல் 

லனவற்றைச் செய்பவருக்குப் புகழ் வாரா திருப்பதேயில்லை. புகழ் 
வேண்டுமென்று விரும்பும்போது தான் இகழும் * நானும் அப் 

புகழின்பின் னேவர் கிற்கின்றேன்'' என்று கூறுகின்றது. புகழை 

,விரும்பாதவஷ் உலகத்துள் யாதொன்றனையும் பெரிதும் விரும்பா 

ஞதைலின், அதுவே சர்வ சங்க பரிச தியாகத்திழ்கு மேதுவாம், 

சர்வ சங்க பரித்தியாகத்திற் கேதுவா யுள்ளனவம்றுள், புகழை 

விரும்பாமை தலைமையாக நிற்றலின், இதனை யத் தியாவசியகமாகச் 

சம்பாதிக்கல் வேண்டும். 

புகழும் இகழும் வா ராதிருப்பனவன்று; அவை கருமசாட்சி 

யா யிருக்கும் ஈமக் குண்மையாக நோக்கு மிடத்தெப்போது 

மில்லை; ஆகாசம் போன்று சூக்குமமாய், வியாபகமாய், அ௮சங்கமா 

(ஒட்டாததா) யுள்ள நம்மிடத் தவை யெவ்வாறு சம்பவித்தல் 

கூடும்? சகேகாகாரமாகி யானெனதென்னுஞ் செருக்குண்டாகும் 

போதுதான் ௮வை ஈம்மிடத்து வருகன்றனவென் றுள்ளவா 

றுணர்க்து, க ரணங்களெல்லாவ் கடந்து கின்ற கருணாகரக்கடவு 

ளு கருணையால் மனத்தைச் இவாகாரமாக்கிச் சன்மயமான 

போஅதான் சித்தம் உலககோக்கால் புகமை விரும்பா தொழியும்: 

இத்கத்தைச் Harari ss முூயலாதுள்ள பரியந்தம் பூகழை 

யடைய விரும்பும்விருப்ப மொதிவதே யின்ருகலின், எவ்வாற்றா 

லேனு முயன்று சித்தஞ்சிதைவுற்று விஷயச்இன்க ணோடாவண் 

ணம் அதைத் தசாசின்முள் போன்று செப்பமாக அறிவாகந்த 

வடிவ ஆன்மாவை நோக்கி நிற்கச் செய்தலே யறிவுடையாரஅ 
உடனாம. 

உலக *ிலை, உயிர் நிலை, பரகிலை யென்னு மூன்றையு முள்ள 
வாறு.ர்மீது, உலகாகாரம। காது, உணர்வாகாசமாய்ப் பிநழாது 

௯. . ர ன . . ட நின்ற மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் இருவாசகத்தினுபிருண்ணிப் 
௪. 1 [அபி ௫. . . . ௪ ௪ . ௫ ie us Bo வேண்டேன்புகம் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன் 

மண்ணும் விண்ணும், வேண்டேன் பிறப் பிழப்புச்சிவம் வேண்
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டார்தமை நாளும், Som Gam” என்று இருவரய்மலர்ச்த ர௬ுஸி 

யிருப்பதை கோக்குமிடத்துப் புகழை விரும்புவதால் பொல்லாங் 

கெல்லா முண்டாமென்ப இனிது விளக்கும். புகழை விரும்பு தல் 

மிசப்பொல்லாங்கா மென்பது மற்றியன்றா, அப்பெரியார் (வேண் 

டேன் புகழ்' என்று புகழ் digi முதற்கண் கூறினர், 

புகழை விரும்புதல் இகழிற் கேதுவா யிருத்தலின், அதை 

விட்டுத் தான் இன்ன நிலைமையுடையானென் ஹொருவரு மறியா 

வண்ணஞ் சாதனஞ் செய்பவனுக்கே அச்சுதவமல வித்தகனரு 

ளால் அறிவாகந்த வடிவாய் நிற்கும் நிலை தடையின்றி யுண்டாம், 

புகழ் கோக்கிச்செய்யும் புண்ணிய கருமங்கள் மனுமைக்குதவி 

யாவதில்லை யென்பஅ நூற்றுணிபா யிருத்தலின், புகழை விரும் 

பாது செய்வனவற்றைக் இருந்தச் செய்கால் பாமேசுவரனதூ 

கருணை தவரு தஅண்டாம், 

உ 04-- , 

95. மனத்தைத் திருப்பும் வழியினைக் கிளத்தல். 

(98.8.1911), 
பிறவிக்குப்பயர் அ சன் மார்க்கக்தி லொழுக முயலு இன்றவர் 

களும் ஒவ்வொரு சமயத்தில் கினைப்பதற்குஞ் சொல்லுவதற்குக் 

தகுதியுடையதாகாத செயலைப் புரிந் தல்லலுறுவதை காமறிகின் 

றோம். அவர்களவ்வாறு செய் தல்ல லுறுவதற்குக் காசணம் 

யாதென்று விசாரித்தறிக லத்தியாவசயகமாம். எனக்கிக் காரி 

யத்தை.ச் செய்ய வேண்டுமென் மஹொருகிறிதும் விருப்பமில்லா 

இருந்தும், எவ்வாராகவோ அக்காரியத்தைச் செய்* முடிக் தவ 

மானத் இற் குள்ளானேன், அதை . கோக்குமிடத் தெனக்கே 

வியப்பா இருக்கின்றதென்று விவேகிகள் கூறுவதை நாம் iw 

முறை கேட்டிருக்கின் றோம், நாமும் தக்கார் சொல்வதையுக்தடுத் 

௮ வெறிசொண்டவன் போன்று தகாத காரியத்தைச் செய்து 

முடிக்கன்றோம்; ௮அபற்றிப் பிறர் பழிக்கும்போது பெருக் தக் 

கத்தை யடைந்து கலக்க முதுகின் ரோம். இவ்வா ஜொழுகுவதற் 

குக் காரணம் மனத்தினை நமது வசமாகச் செய்யாது, அதன் 
e es 

வசமாக நாமொழுருதலே யாம், 

ஈசுவசக் தியானம், மந்திர ஜபம் முதலியவற்றுள் ஏதாவ 

தொன்றனைச் செய்ய விரும்பி ஏகாந்தமான விடச்திற் சென்
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Ie Bupggsaprutg toy மன மொருமுகப்படாது 

பலதலைப்பட்டோடுதல் நன்கு விளங்கும், மனம் நமது வசமாக 

விருக்தால் ஈசுவரத்தியான முதலியன செவ்விதாக முற்றுப் பெ 

அம்; அதன் வசமாக நாமிருக்தால் அவை முற்றுப்பெறாதுபோம். 

சுவாமிகளென்றும், ஆசாரியர்களென்றும், யோ௫களென்றும், 

சுத்த சைவசென்றும், பரம வேதாக் இயென்றும், ஸ்ரீவைஷ்ணவ 

சென்றும் பெயர் வைக்திருப்பவர்கள் Bur னஞ் . செய்அன்றோம், 

ஜபம் செய்கின்றோம், பூசைசெய்கின் ரூமென் றுலக விஷயங் 

களையே இிந்தித்து வருதலை அவர்களது விஷய வியாபாரமே யறி 

'விக்குங் குறியாம், மனத்தைத் தமது வசமாகப் பெற்றவர தூகு.றி 

உலகநாட்டங் குறைந்து, உணர்வு காட்ட மிக்கிருச் தலேயாம். 

நமது மனம் ஈமக்கு வசமாக வரவில்லை யென்பதற்குக் குறி காம் 

பரமேசுரனைக் தியானிக்க வேண்டுமென்று கருதியகாலத்தில் ௮௮ 

நமது வசமாக வாராது நம்மைத் தன் வசமாக வீழுத்தஅுச்சென் 

றல்லலுறச் செய்தலேயாம். இதனைச் சிறிதுநேரந் இயொனத்தில் 

மனத்தை நிறுத்இப் பார்த்தாற் செவ்விதிற் ரோன்றும். 

தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனார் ஒருகாள் ஏலேல 

சிங்க செட்டியாரென்னு மொரு வி.பாபாரியைக் காணவேண்டி, 

அ௮வசது விட்டிற்குச் சென்று, அங்குள்ளாசை கோக்க :*செட்டி 
யா ரிருக்கின்றாசோ ?”” என்று கேட்டார்: அதற்கல்கிருப்பவர்கள் 

*இப்போ௮ செட்டியார் சிவபூசையி லிருக்இன்னார்'” என்னு கூறி 

னார்கள், அதற்கு நாயனார் “செட்டியார் இப்போது சவெபூஜையி 

லா விருக்கின்றார் ; இல்லை இல்லை குப்பத் திலன்றோ இருக்கின்ருர்) 

உங்களைச்காண ஒருவன் வர்இருக்கின்றானென் றவரும் கதிவியும் 

கள்'' என்று கூறினார். அவர்கள் சென்று நாயனார் கூறியவாறே 

ஏலேலசிங்க செட்டியாருக் குசைக்க, அவர் சிவபூஜை யென்னும் 

பேரால் குப்பத்தில் செம்படவர்கட்கு வட்டிக்குப் பணம் கொடு 

த்.த விஷயத்தைப்பற்றி நெ௫ச் இக்;இத் தஇருத்தலைவிட் டெழுர் 
தோடி. வந்து நாயனார் திருவடியிற் நீர்க்க கண்டமாக விழுந்து 

வணம் யெழுந்து தோத்இசஞ் செய்து, அவரிடத்அத் தத்து 
வோப தேசம்பெற்று ஈன்னெறிகண்டு ஞானவா OD Gy On aor Bt 
கஷ்தயை யுற்று நேசக்குமிடத்துச் சற்குருவினது நற்கருணை 
பெத்ராலன்றி மற்றெகனாலும் மனக் முற்றும் வசமாக்கும் 
வழி புண்டாகா தென்டிது தெற்றென விளங்கும். குருமுகமாக
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மனத்தைக் தம் வசமாக்கக் கற்பதே கல்வியின் Anis பயனாம்; 

மனத்தைத் தம்வ௪ மாக்குதற்குரிய கல்வியைக் கல்லாது, AB 

பராமுகப்பட் டோடுதற்குமிய கல்வியைப் பயிலுதல் தூக்கத்திற் 

கே சாதனமாம், 

உடம்பென்னும் பட்டணத்திலுள்ள உயிரென்னு மரசனுக்கு 

மனமே மரந்திரியாம். மனமென்னும் மக்திரி காமம், வெகுளி, 

மயக்கமென்னுங் குணங்களை யுடையவனா யிருக்கின்ற பரியந்தம் 

உயிரென்னு மாசன் பிறப்பிறப்பாம் பெருங்கடலில் விழுந்திருப் 

பதினின்றுங் கசையேற வழிகாணா அ கலக்கழுறுவன்; ௮ம்மந்திரி 
காமமுதலிய கொடிய குணங்களில்லாது, உபசாந்த முதலிய 

குணக்களை யுடையவனாயபோதுதான் ௮வ்வுயிரென்னு மரசன் 

உணர்வென்னும் வங்கமேறித் தற்2பாத நீக்கமென்னுர் துறை 

கண்டிறங்க நித்திய நிரதிசயவின்ப முத்தி ஈகரிற்சென்று, அவிச் 

சை, அவிவேக முதலிய பகை மன்னரில்லா தாசாள்வன். 

பிறந் திறக் தவலமுறுதற்கும் அவ் வீவலத்தினின்று நீங்கிப் 

பசமபத மடைதற்கும் மனம காரணமாயிருத்தலின், மனத்தை 

மந்திரியாகவுடைய புருஷன் அதன் வசமாகத் தான் செல்லாது 

கன் வசமாக ௮ செல்ல எவ்வாற்றாலேனு முயலவேண்டும். 

சன்வசமாக மனமென்னு மர்திரியையடைய உயிரரென்னு மசச 

னே முத்இரகர்க் கரசனாவா னென்பது “முன்ன நாஞ்சொன்ன 

தேசமோர் முடிவிலா முத்தி, மன்ன னென்றது மாசிலா மணி 

யென வயங்குக், தன்னில் Sa peor வாத்தும Ba pas தானே, 

யன்ன வேந்தா லமைத்தமர் இரிமன மாகும்” என்று ஞானவா 

திட்டங் கூறுவகனாலு மினி விளக்கும். மனத்தினை ஆத்தும 

தத்துவ அநாத்தும தத்துவ விசாரத்தால் அடக்கினாற்றான் அது 

நம்வசமாக நிற்கும் நிலைமையினைப் பெறும்; அவ்விசாசத்தால் 

மனத்தையடக்க முயலா இருப்பவர் தக்கவற்றைச்செய்து இன்புறு 

தலும், தகாதவற்றைச் செய்து அன்புறு தலுமாகிய பயனையடை 

ந்து, அவ்வின்ப துன்பங்களால் மொத்துண் டல்லற்படுகலினின் 

Ogg oud gb நீங்குவ தில்லையாம். 

இந்திரிய வாயிலாக விஷயங்களித் சென்று Paps தவற்றின் 

மயமா யமுக்திக் டெக்கும் மனம் நமது *வசமாக வருவதெளிதா 

மோ ? என்ன செய்யச் சொன்னாலுஞ் செய்கின் 2றன்? மனத்சை 

பென்வசமாகச் செய்யும் வேலை யென்னாற் செய்யத்தக்க தனமும் 

10
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என்று கருதாது சிறிது சறிதாக மனத்தைத் தத்துவ விசார 

வாயிலாக அடக்கிவர்தா லஅ தானேயடங்க ஈம் 'வசமாய்ப் போம். 

மனத்தின் வழிச் சென்றமைபற்றி நாம் ஓயாக் கவலைக்குறவாயி 

னோ மென் றுள்ளவா ஐ.றிர் தவர்கள் மனத்தைத் தம் வசப்படுத்த 

முயலுங்கால் மனத்தை நான்குபாகமாகச் செய்து இரண்டு பாகத் 

தைப் பொருளைத்தேடிப் போகத்தை யனுபவித்தற் பொருட்டும், 
ஒரு பாகத்தைத் தக்காரிடத்தி வறிவு நா லாசாய்ச்சி செய்தற் 

பொருட்டும், மற்றொரு பாகத்தைக் குருபசனுக்குத் தொண்டுபுரி 

தற் பொருட்டும் ௨ப3யோகித் தல் வேண்டும். இவ்வாருக மனத்தை 

புபயோகப் படுத்துசன்றவர்க்குத் தத் துவா தத் தவ விசாரஞ் 
சிறிது உதயமாம். தத் துவா தத் தூவ விசாரஞ் சிறிது உதயமாகப் 

பெற்றவர்கள் தமது மனத்தை நான்குபாகமாக்கி ஒரு பாகத்தைப் 

பொருளைத்தேடிப் போகத்தை யனுபவித்தற் பொருட்டும், இர 

ண்டு பாகத்தைச் சற்குரு மூர்த்தியின்றாளைப் போற்றுதற் பொரு 
ட்டும், மற்றெரு பாகத்தை யறிவு நூலாராய்ச்சியிற் நேர்க் தவத் 
றை மனனஞ் செய்தற்பொருட்டு முபயோகித்தல் வேண்டும். ௮வ் 

வாறு செய்வதால் தத்துவா தத்துவ விசார கிரம்பப்பெற்றுத் 
தத்துவஞான முதயமாம். தத்துவஞான முதயமாகப் பெற்றவர் 

தமது மனத்தை நான்கு பாகமாகச் செய்து முதற்பாகத்தை அறி 

வு. நூ லாசாய்ச்சியிற் றேர்ந்தவற்றை மனனஞ் செய்தற்பொருட் 
டும், இண்டாவது பாகத்தைச் சப்தமுகலிய விஷயங்களில் வை 

சாக்கயமா யிருத்தற் பொருட்டும், மூன்றாவது பாகத்தைச் சொ 

ரூபா பவம் ஐயந்திரிபின்றி யுண்டாகச் சமாஇ செய்தற்பொருட் 
டும், நான்காவது பாகத்தைத் தேசிக மூர்த்தியின் றநிருவடிப் 

பூசை செய்தற பொருட்டு முபயோகித்தல் வேண்டும். இவ்வாறு 
தவறா செய்பவர்தாம் ஜீவன் முத்த புருஷராவார். அவர் தாம 
மனத்தைத் தம்வசமாக வுடையவர். அவர் செய்வன வெல்லாம் 
வைதிக காரியமாம்$; பேசுவன வெல்லாம் வேத வாக்கியங்களாம்) 

அ௮வருள்ள விட2ம சிதம்பசமாம்; ஆண்டுள்ள தீர்த் தமே Gash 
கையாம்.*நல்லவ னேகே ளூலகுப காரம் ஞானிகள் வியவகாரம்” 
என்றறிவு நால் கூறியபடி. ௮வசது வியவகாரம் உலகத்தா ர௬ுய்வ 
தற்குசிய காரியமா மாதலின், ௮அவசொருபோ௮ல் கழிந்ததற் 
இரங்கிக் கைக்குவாசாதது பற்றி விரும்பிக் ஈலங்குவ தில்லையாம். 
நாமும் அக்நிலையைப் பெத்றால் பரமாகந்த வடிவமாய் விளங்கிப் 
பதைப்பற் நிருப்போம், 

ஷட்
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36. பாவமோழிக்கும் பான்மையைக் கூறல். 

(4-9-1911). 
“*மாவஞ்செய் யாதிரு மனமே காளைக், கோபஞ்செய் தே 

யமன் கொண்டோடிப் போவான், பாவஞ்செய் யாதிரு மனமே” 

என்று கடுவெளிச் சித்தர் இருவாய்மலர்ந்தருளி .யிருத்தலை யுய் 

த்து கோக்குமிடத் து மனமான தென்றும் பாவகாரியங்களைப் 

பற்றிச் சர்இித்தலி லேயே முயத்சியுடையதா யிருக்கின்றதென் 

ப ஈன்கு விளங்கும். ஈம்முடைய மனம் நமக்கு வசமாக தில் 

லான தன்னுடைய வசமாக நஈம்மையிழுத்துச் செல்லதலே ௮து 

பாவகாரியல்களைச் சிக் இத்தலில் முபற்சியுடையதா யிருக்கின்ற 

தென்பதற் கறிகுறியாம். மனமானது பாவகாரியல்களைச் இர்தித் 

தலில் முயற்சியுடையதா யிருப்பது பற்றி யன்றோ பெரியோர்கள் 

“தடுல்கொள் மனத்தை” என்றும், *மனமொருத்தன் வசப்படு 

மேலவன், பினைவ ருத்தும் பிறப்பை யடைந்திடான்'” என்றும், 

“மனமடங்குக் திறத்தினி லோரிடத் 25, பிருக்தறியேன்'' என் 

றும், *பெட்டியிற் பாம்பெனப் பேய்மன தடங்க, ஐட்டியேயூது 

_ குழல் கோனே, ஓட்டியேயூது குழல்” என்றும்கூறியருளினார்கள். 

மனமானது தியகாரியங்களைப்பற்றி பெண்ணாதவாமுக, அதனை 

யடக்கி யாளுபவரே ஆண்மையுடையவசாவா; மனத்தினைத் தம் 

வசமாக வடக்கியாளும் வழியினை யறியா திருப்பவர், உலகழுத்று 

மடக்க யாள்பவரா யிருப்பினும், உண்மை நோக்கிலவர் ஆண்மை 

யுடையவ சாதல் எங்கனமாம்? 

மனத்தை யடக்கியாளுத லில்லாதவிடத்து இர திரிய மடங் 

குவ தொருபோது மில்லையாம். சரீ சவடி.வத்2தசை யிர் திரியவடி 

வக் குதிரைகள் கல்லொழுக்கம், தியொழுக்க மென்னுமிரண்ட 

னுள், யாதாவதோ சொழுக்கவழியே யிழுத்துச் செல்லுக்தன்மை 

யுடையனவாயிருக்கன்றன. இவ்விக் இரிய வடிவக் குதிரைகளின் 

வாயிழ்பூட்டிய கடிவாளம் மனமாம்; புத்தி சாசதியாம்; சீவாத்மா 

யஜமானனும். புத்தியாகிய சாசதி மனமாகிய கடி.வாஎக்;கயிற்றை 

விழிப்பாகப்பிடித்துச் செலுத் இனுற்றான் இர் இரியங்களாகய குதி 

சைகள் ஈல்லொழுக்கவழியிற் செல்லும்; மேற்படி சாரதி சிறி 

தஜாக்கிரதையாக விருந்தாலோ அ௮க்குதிரைகள் தீ யொழுக்கவழி 

யிழ் செல்லும், சரீரமாகய தேரிற்பூட்டிய விர் இரியங்களாகய
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குதிரைகள் பு.த்தியாகய சாரஇயின் வசமாகவிருக்து ஈல்லொ; முக்க 
மாகிய வழியிற்செல்லும்போ௮, அ னழ்காபனு யஜமான் சுவர்க் 
கத்தை யடைஅஇன்றான்; ௮க்குதிரைகள் புத்தியாய சாரதியின் 
வசமாக நில்லாது தியொழுக்கமாபெ வழியிற் செல்லும்போ௮ு, 
அச்சீவாத்மாவாயே யஜமான் ௩ரகத்தை யடைஅன்றான். சார தியி 
ன் அ௮ஜாக்கரதையினால் வண்டியிழ் பூட்டிய குதிரை தப்புவமியிற் 
சென்று வண்டியின் மீ தேதறியிருப்பவனுக்குத் Barun Gras 
பதுபோல, புத்தி ஸ்திரமாயிராது ப.ராமுகமாவ இனால் இக்திரியங் 
கள் satus pe சப்தாதி விஷயங்களிற்சென் ௮யிர்க்குத் தன் 
பம் விளைப்பனவா யிருச்தலின், புத்தி அல்லத மனத்தைப் பிர 
யதீன பூர்வகமாக அடக்கியாளுகின் றவசே, மேனிலையைகத் தவரு 
சடைவர், மனம்போன போக்கெல்லாம் போவதா யிருப்பவர் 

அன்பத்தை யடையாது வேறெதனை யடைதல் கூடும்? 

மனம் அடங்காதவரையில் இந்திரியல்கள் சப்த முதலியவற் 
வின்கண் செல்லுத லடங்குவனவன்றா யிருத்தலின், மனத்தை 
யடக்கியாளுகின் றவர்களே இக்திரியங்களையும் அடக்கயொளு மியல் 
புடையவசாவர், மனத்தினையடக்கயொாள முயலாம லிக்திமியங்களை 
யடக்கியாள முயலுதல் ஒருபோது மாகாதாம். இக்திரியங்களை 
யடக்யொளுதலும் மனத்தை யடக்கியாளுதற் கேதுவாம். இக் 
திரியங்களை யடக்கியாள முயலாஅ மனத்தையடக்கியாளமுயலுத 
ஆல் கூடாதாம். இந்திரியங்களையடக்யொளுதலால் மன த்தையட 
க்கியாளுதலும், மனத்தை யடக்9 யாளுதலால் இக்இரியங்களையட 
க்கிபாளுதலும் சம்பவிப்பனவா யிருத்தலின், இர் திரியம் மனமெ 
ன்னு மிரண்டையுஞ் சமகாலத்திலடக்கியாள முதலுதல்வேண்டும். 

, நீரிலிறங்கயெ பிறகு நீந்தக் கற்றுக்கொள்ளுவ தா?டந்தக் கத்றுக் 
கொண்டபிறகு நீரி லிறங்குவதா?என்பதுபத்தி யூஓத் அப்பார்க்ஃகு 
மிடத்.து மேற்கூறிய விஷயம் ஈன்கு விளங்கம். நீரிலிறங்குவதம் 
நீந்தக் கற்றுக்கொள்ளுவ அஞ் சமகாலமாயிருப்பதுபோன்று, இக் 
திரியங்களை யடக்யொளுவ தும் மன த்தையடைக்கயொாளுவதும் சம 

காலமா யிருத் தல்வேண்டும். எவ்வளவித் கெவ்வளவுமனம் gue 
குன்றதோ அவ்வளவிற்கவ்வளவு இக் இரியலங்களின் அடக்கமுண் 
டாம்; எவ்வளவிற் கெவ்வளவு இக் இரியங்க ளடங்குகன்றனவோ 
அவ்வள விற் கவ்வளவு மனத்தின் ௮டக்கமுண்டாம். மனவடசக்கத் 
தால் இர் திரியங்களின் அடக்கமும், இச்திரியங்களின் அடக்கத்
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தால் மனத்இனடக்கமு முண்டாவனவா யிருத்தலின், இந்திகியங் 

களைச் செவ்வையாக ௮டக்ச யாளுபவே மனத்தைச் செவ்வை 

யாக அடக்கி யாளுபவரென்றும், மனத்தைச் செவ்வையாக 

 அடக்கியாளுபவரே இத்திரியங்களைச் செவ்வையாக அடக்கியாளு 

பவசென்றும் பெறப்பமொ றிம் கூகித்துணசக் தக்கதாம். 

மனம் பாவகாரியங்களைப் பற்றிச் இந்தியாவர்றதனை யடக்கி 

யாளுதலைச் சமமென்றும், மெய் வாய் கண் மூக்குச் செவியென்னு 

மிக் இ.ரியங்கள் ஊறு சுவை ஒளி மாற்றம் ஒலியென்னும் விடயங் 

களிற் செல்லாவா றவற்றை யடக்கியாளுதலைத் ,தமமென்றும் 

சாஸ்இரல்கள் கூறுன்றன. இவை யிரண்டும் முறையே சாக்த 

யென்றும் தாக்தியென்றும் கூறப்படும். இச்சாந்தி தாந்திகளை 

யுடையவசெவ?ரா அ௮வசொருகாலத்தும் பாவகாரியங்களைச் இக் 

இத்தலுமில்லையாம், பேசுதலுமில்லையாம், செய்தலு மில்லையாம்) 

இங்கானவற்றைப்பற்றிப் பேசுதலும் இங்கானவற்றைச் செய்தலு 

முடையா செத்தன்மையராயிருப்பினும் yar FH DSI Buy on 

யாரன்றாம்; அவர வேடத்தால் உலகை வஞ்சிப்பவராவர். அவர் 

தான்கெட்ட தன்றிச் சக் இிர புஷ்கரணியையும் கூடக் கெடுத் 

sian” என்னும் பழமொழிக் இலக்காகநின்று பழிபாவக்கட் 

காளாஇத் தாங் கெடுவதன்றித் தம்மைச்சேர்க்காரையுங் கெடச் 

செய்கின்றனர். இவர்தாம் கூடாவொழுக்கமுடையார். இவ்வியல் 

பினசோடு கூடா தகலுதலே மிகவும் ஈன்மும். மனத்தினைப் பாவ 

காரியங்களைப் பற்றிச் இந்தித்தலி னின்றும் நீக்கினால் வாக்கால் 

அவை பற்றிப் பேசுதலும், காயத்தால் ௮வை செய்தலும் நிச்சய 

மாக வொழியும். 

இச்சை நிக்செவனுக்கு எந்த நூலிலும், உலகத்திலெப் 

போலும் எவ்வாராய செயலுங்காணப்படவில்லை. எச்செயல் சிறி 

தாவது செய்யப்படுசின்ற2தா ௮ அழுற்றுங் காமத்தின் செய்கை 

தான்” என்று மனுதருமசாஸ்திரம்இரண்டாவதத்தியாயக் இத்கூறு 

வதால், கருமத்்இற்கு மூலம் இச்சை (காமம்) என்று பெறப்படு 

இன்றது. இயனவற்றை நினைத்தற்கும், கூறுதற்கும் செய்தற் 

கும் காமமே காரணமாக விருத்தலின், காமாரியை (காமனைவென் 

றவரை- மும்மூர்த்தி வடிவமாயுள்ள பரஞ்சோ இயை) நோக்கித் 

இியானஞ்செய்து சமாதிகூடுகன்்றவசே காமனை (விஷயவிச்சை 

பை) வென்று செயலற்றுச் ரங்கத் இல் (மனிதவுடஃபிலே) சிதம்
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பரத்தை (சிதாகாசத்தை-தாம் பூரணப் பொருளாயிருத்தலை)் 
கண்டு தீயனவற்றை யெண்ணாகது, சொல்லாது, செய்யாது, ஏழு 

மலைமீ?தறி (ஞானபூமி யேழனுள் ஈற்றதான துரிய நிலத்தின்௧ 

ணிருக் ௮) என்னு மாறுக அறிவாய் விளங்குவர், இவரது மனமே 

பாவஞ் செய்யாத மனமாம். நாமும் அக்கிலை யைப் பெறுவோ 

மாயின், பாவஞ்_செய்பான பசாகக்தவடிவாய் விளல்கும் பாக்கியத் 

தைப் பெறுவோம். இருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் *சந்இ யானைச் 

சமாஇசெய் வார்தல்கள், புந்தி யானைப்புத் தேளீர் தொழப்படும், 

அந்தி யானையா மாத்.தூ சழகனைச், சந்தி யாதவர் தவினை யாளரே” 
என் ஐருளியிரூத்த லிங்கு ஈன்கு கவனிக்கத் தக்கதாம். 

SPO eo 

31. நானேனுஞ்சேருக்கறின் நற்ததியாமேனல். 

(11-9-10) 

கனகாபரமென்னு மோளுரில் HO MEET Aly. மடமென் 

ஜெருமட மிருந்தது. அ௮ம்மடத்தின்௧ண் சாதூக்கள் பலர் வந்து 

தங்க பிருப்பதற்கேதுவான செளகரிபம்க ளெல்லாம் அம்மடத் 

தின் தலைவரால் செப்பமாக வமைக்கப்பட் டிருக். தன. அம்மடகத் 
தன்கண் சாதுக்கள் பலர் வந்து கூடிச் சாஸ்இிர விசாசஞ்செய்து 
வந்தார்கள். அவ்வாறு நிகழ்க்து வருகாளி லொருகாள் இலக்கிய 

இலக்கண தருக்க வேதாக்த முதலி.ப சாஸ் இரங்களிற் தேர்ந்த 

அறிவுடைய துறவிகள் பல ரொருங்கு கூடிச் சித்தத்தைச் செவ 

மாக்குர் தன்மை வாய்க்க இதம்பரம், அங்கத்தின் (உடம்பின்) 

பயனை யடையச் செய்யும் தன்மை வாய்க்க சீரங்கமுதலிய இவ் 
விய திருப்பதிகட்குச் சென்று, கரணக்களெல்லாங் கடந்துகின்று 
கருணா சாக.ரமாய் விளங்குங் கடவுளைக் தஇிரிகரணங்களாலும் 
வணங்கிச் செந்நெறி கண்டுய்தம் பொருட்டு,யாக்இசை செய்து 

வர் திடையே யுள்ள ௮ம்மடத்திற் றங்குவாராயினர்; தங்யவர் 

கள் தங்காலத்தைப் பயன்படா நாளாகச் செய்தல் கூடாதென் 

ருண்டுள்ளவர்களோடு சாஸ்இச விசாரஞ் செய்வாசாயினர், ௮ப் 

போது சாஸ்திரத்தி னுண்மைப் பொருள் விளக்கம் தற்போதம் 

(யானெனகென்னுஞ் செருக்கு). ன வர்க்கன் றி பற்றவர்க் குண் 

டாவதின்றென்பதணசா*த தற்போதப் பெருக்காற் நம்மைத் தா 

மேபெமியகென மதித்திருக்குஞ் சிலர் வந்ுசேர்ந்து அவர்களோட
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வெற்றி கொள்ளுங் கருத்துடன் விசாரஞ் செய்வா.ராயிஞார்.. இவ் 

விசார வாதம் கடை போகாது வளர்ந்து முடிவில் ஆத்துமா இன் 

னது, அ௮காத்மா இன்னது என்றாயும் விசார வாதமாக வமைரக் 

தன. இது பற்றிப் பலர் பலவிசமாகப் பேடி வரு தலைக்கண்ட 

ஒருவர் ஆக்மா இன்ன, அ௮கராத்மா இன்னு என்றறிவதாலாம் 

பயன் யாத என்று வினாவினார்? அதற்கவர்கள் பலவாருகக்கூஞு.து 

முடிவான பயன் முத்தி பெறுதலென்று கூறினார்கள்; ௮ அ கேட்ட 

அவர் அவர்களை கோக்கி, உம்களுள்யாவர் முத்தி பெறுதற்குரிய 

சென் ுசாவினார். உண்மையை யுணச வேண்டு மென்னுங் கருத் 

இன்றி வெல்ல வேண்டு மென்னுங் கருக்கோடு சாஸ்திர விசா 

ரஞ் செய்ய முன் வந்திருப்பா ரியாவரும் பையப் பைய மேலுங் 

£ழும் பக்கமுமாக மருள மருள விழித்துப் பார்த், இத விடை 

கூற கற்கரிய கேள்வியா யிருக்கின்றமதென்று இந்திக்கு வாக்கு 

மெளனம் பூண்டு செயலற்றுச் சிக் இரப்ப துமை போன்று இறிது 

பொழு இருந்தார்கள். அதுகண்ட அவர் நீவிரிவ்வாறிருப்பது 

முறையாகாது; யான் விணவியதற்குத் சாங்கள த்தியாவசியகமாக 

விடை கூறுதல் வேண்டும்; சரணை புரியப் பிரார்த் இக்கன்றே 

னென்று கூறினர். அவர்களுள், ஒருவ ரவசை கோக்க ஐயா! 

சைவர் தாம் முத்தி பெறுதற் குரிய; மற்றவர்கள் பரமசிவன் 

கருணைக்குப் பாத்இிரராக விசாமையின், அவர்கள் முத்தி பெறு 

௧,ல் கூரியவசாகரர், யாம் சைவசாக லிருக்கன் றமையின், தவரு தூ 

மத்தி பெறுவோ மென்று கூறிஞர்; மற்றொருவ ரெழுந்தவரை 

கோக்க, இத்சாக்க சைவால்ல2வா மத்திபெறு,கற் குரியர்,நீரெவ் 

வாறு முத்து பெறுதற் குரிபவராவீரென்று மொழிக்தார், இவ் 

வாறே தற்போத மிக்கிருப்போர் பலரும் தாம் தாம் மு.த்திபெறு 

தற்குரிய ரென்றும் மற்றவர் ௮௮ பெறுதம் குரியவரன் றென்றும் 

பேசி யொருவரை யொருவர் மறுத்துக் கலகம் விளைத்து டகச 

வருச்சுப் பிரயோகம் வரையிற் செல்வாரானார்கள். (டகாவருக்கப் 

பிரயோகமாவது டகரத்தை யிறுதியிலுடைய பதப் பிரயோகம்; 

௮ஃஅ அடா, போடா,.வாடா, 8 கெட்டாயடா, மடையா, உனக் 

சென்ன சாஸ்இரர்தெரியுமடா, நீ யாரிடஇதிம் படித்காயடா என் 

ற் ஜொடக்கச் தனவாம்). இவர்கள் “arg NOG, சமயகெறிக் 

கரியதாகி மெளன த்தோர் பால் வெளியாய் வயங்கா நின்ற, சோதி 

யை” என்னு பெரியாரருளி பிருத்தலை யூன்றிக் கவணீக் இருப்பா
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ராயின், இத் தலை தடுமாற்ற நெறியிற் சென்று சழக்குப்பட்டு வருர் 

தாசென் ரு. ரம்பத்தில் வினாவியவர் வாய் மெளனம்பூண்டு வாளா 

விருக்கனர். இவ்விசார வாதம் டகரவருக்கப் பிரயோகத்தைப் 
பயனாகவடையதா யிருப்பதை அழ்மடத்தில் வரும் சாதுக்களுக்கு 

உள்ளன் போடு தொண்டுசெய்து, அவர்களது கருணையைப்பெத்று 

நடுகிலை யுற்று ஞானமயமாக விளக்கஇியிருந்த ஒரு தவமூதாட்டி 

யார் (ஒரு கிழவி) கண்டு, ௮வர்களஅ மடமைக்காக மனமிரங்கி, 

அவர்களைக் கடைக்சேற்ற வெண்ணி, அ௮வ்வகங்கார வாஇகளிடத் 

அச் சென்று பண்டிதர்களே ! உங்களுள், ஒருவரும் முத்தி 

பெறுதற் குரியரல்லர், முத்திக்கு ரான் போனால் போவேன்” 

என்று கூறி யருளினார். ௮து கேட்டவர்கள் கடுஞ்னெ முற்று, 

அவ்வம்மையாசை நோக்க, “உனக்கென்ன தெரியும்; சகல சாஸ் 

இரார்த்த  சம்பன்னர்களாகிய வெங்கட்கே முத்தி இடைக்கும் 

விஷயம் விவாதத் இலிருக்கும்போது நீயா முத்தி பெறப் போகின் 

eu’? என்று மொழிக்தார்கள். அதற் கவ்வம்மையார் “Cee 
வுடன் இந்தித்தல் கேடிலா மெய்த்தெளிவால், வாட்டமரூ வுற் 

பவகோய் மாறுமா - நாட்டமுற்று, ' மெய்யான நகிட்டையினை 

மேவினருக் ' கன்றோதான், பொய்யாம் பிறப்பிறப்புப் போம்” 

என்று தத்துவத்தின் றலைகண்டு இத்தர் தெளிந்து இதாநந்த 

மான செவ்வியோர் திருவாய்மலர்க் திருத்தலை நீவிர் ஒரு கணப் 

போதாவது இந்தித் திருந்தால் இவ்வல்லலாம் விசாச வாழிபயி 

(கடலி)ல் மூழ்கி யவலமுந மாட்டீர். *மு.த்இக்கு சான் போனால் 

போவேன்” என்பதன் பொருளை நீங்களொரு சிறிது முணர 

வில்லை. முத்தி யென்பது ஆத்மா: அ௮விச்சை, அஸ்மிதை, சாகம், 

துவேஷம், அபினிவேச மென்னும் பஞ்சக்கிலேசமு மற்றுகச் 
தானே தானாய் நிற்கும்நிலை, அர்கிலை சரீரம், இக்தஇரியம், பிரா 

omen, worl, USB, AFSL, அகங்காரம் சூன்ய மென்றற் 

ஜொெடக்கத்தன வற்றுள், ஒவ்வொன்றன்கண் ஓவ்வொரு சமயத்து 

நான் நானென்றுண்டாகும் மயக்கபுத்தியை யொழித்தால் ASHE 

கும்; மோக்வசத்தால் உடம்பு முதலிய வற்றின்கண் நானென்னும் 

புத்தி யுண்டாகின்ற ஐ, அப்புத்தியைச் சற்குருகாத னருளா 

லொஷழித்து, நான் உடம்பன்னு, இந்திரிய மன்று, பிராணனன்று, 

மனமன்று, புத் இியன்று, சித்தமன்று, அகங்காரமன்று, அவிச் 

சையன்று,ஈளுன்ய முதிலியனவு மன்று ; உண்மையாக நான பர
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மாந்த போதவடிவனென்றுள்ளவா அுணர்ர்தவசே முத்தி பெறு 
தற் குரியசாவர்; நானென்பதன் பொருளாயிருப்பது பாமாகந்த 

போதவடி.வ ஆத்மா? மற்றைய வெல்லாம் கானென்பதன் பொரு 

ளாவதேயில்லை. நானென்பதன் பொருள் கண்டாரே ஞானவாகா 
டோர். யன் காண்பர்; பெரியாரும் “sre gid பொருளைக் சண் 

ஞானவா காய மாவர்”?: என்றருளி யிருக்இன் றனர். உடம்பு முத 
லியவற்றின்கண் கான். (ஆதச்மா) என்னும் புத்தி 'யகன்றவரே 

மூத்திபெ.றுதற் குரியசாவர், ௮.தனை டகா வருக்கப் பிரயோகபரி 
யந்தஞ் சென்றகல்கார மயமாயிருக்கும் நீங்கள் பெறுவது. ஊ௫ 

யின் காதி லொட்டகம் நுழைவது போலா மென்.று கூற, அவர்க 

ளொருவாறு தற்போத மகன்று, கல்விச் செருக்கா லகக்கண் 

குருடாக யஞ்ஞான கூபத்தி (ணெற்றி) ல் விழும் தறிவிழச் தல்ல 

அறப் பெற்றோ மென்றிசக்இப், பயன்பூடாது சென்ற காட்களுக் 

காகப் பரிதாபமுற்று, தம்முடைய கல்கிச் செருக்கன் மிகுதி 

யைக் சண்டொன்றும் பேசாதிருந்த சா அக்களையும், ௮வ்வம்மை 

யாசையும் வணங்கதெதுதித்அ, மெய்ஞ்ஞான யோகத்தாலன்றி 

வேறெதனாலும் சித்தஞ் சவமாயிருக்கும் கிலை இத்திப்பதில்லை 

யென்று தெளிர்அ, வஞ்சப்புலனை (இந்திரியத்தை)யும் மனத்தை 

யூம் அடக்க மயல் மாண்டு மாறுமுகமின்றி ஞானமயமாய் விளங் 

இனர், இக்கதைப் போக்கால் கல்விச் செருக்குடையார் கற்றவரா 

கார்; அவர்க்குறும் பயன் பழியும் பாவமுமா மென்ப தினிது 

விளங்கும். அறிவு நாலை ஈல்லாசிரியரிடத்து வரலாற்று முறை 

யாகக் கற்றொமுரு பவே தத்வ ஞானிகளாகி யுத்தம நிலை 

பெறுவர். :**சாத்தி ரங்கள் கத்.இத் தலைவிங்கு விர்குலமுங், 

கோச்திரமுங் கொண்டுவினை கூட்டுவிர் - சாத்திகரா, யும்மாலே 

Wy then tou, enn i தோயாச் தொழில்விட்டுச், சும்மா விருக்கொணா 

Gan” என்று சொரூபாகர்த சருளிய தில் இன் நியமையா Boon wp 

பாலதாம், 

<r Be 
58. பேரின் பத்தைப் பேறுநேறி கிளத்தல், 

(18-9-1911) 

நாம் இன்பதுன்டங்களால் மொத் அண்டு வருவதற்குக் காணம் 

உடம்பின்கண் யானென்னும் பு.த்தியுறுதிப்பாடாயிருப்பதேயாம். 
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எனஅடம்பு, எனது கண், எனதுமன மென்றற் ஜொடக்கத்தன 

வாக வியவகரித்து வருகின்ற காம், ௮ங்கனம் வியவகரித் தவரு 

வதன் காரணத்தை யறியாம லுறுதிப்பாடாக கான் பூரித்திருக்கி 

ன்றேன், நான் காணுகின் றேன், கன் ஈனைக்கள்றே னென்றறத். 

மொடக்கத் தனவாகவும் வியவகரிதத வருன் ரோம். எனதென்று 

வியவகரிக்கப்படுவது கானென்பதன் பொருளாகாது. நானென்று 

வியவகரிக்கப்பபுவது எனதென்பதன் பொருளாகாதென் ஜொரு 

போதேனும் நாம் சிந்திச் அணருவ?தயில்லை.எனஅ வீடு, எனது 

காணி, எனதுமனைவி, எனமக னென்றற் ஜொடக்கத்தனவாக 

வியவகரிக்கும் நாம் மறந்தும் கான் விடு கான் காணி, கான்மனைவி, 

நான் மகன் என்றற் ரொடச்சத்தனவாக வியவகரிப்பதே யில்லை 

யென்பது ஐயமற்றவிஷயமாம். எனஅ விடு என்னுமிடத்து எவ் 

ang yi காளென்பதன் பொருளாக வில்லையோ அவ்வாறே 

எனதடம்பு என்னுமிடத் ஐம், அவ்வுடம்பு நானென்பதன் பொ 

ருளாவ தில்லையாம். சானென். கன் பொருளாக வுடம்பு முதலிய 

வற்றை நாமுறுதிப்பாடாகக்கோண்டுள்ள மயக்க புத் தியினாத்ரான் 

நாம் (சண்) இமைபோன்று மாறி மாறிவரு மின்பதுன்பங்களால் 

மொத்துண்டு, பிறந்திறர் தல்ல லுறுவதையே பயனாகக்கொண்டு 
பரதவிக்கன்றோம். 

கடலிடத்துக் காற்றினால் அலை நு ளைமுத லியன உண்டாவது 

போன்று,சித்தத்தினி. தீ.அச்சப்த பரிச ரப 7௪ கந்தங்களின் ௪ம் 

பந்த வாயிலாகத் தருமாதர்மல் (ஈல்வினை இவினை) களால் இன்ப 
அன்பங்களுண்டாகின்றன. அவற்மால் காம் களிப்பையுவ் கவலை 

யையு மடைந்து செய்வது தவிர்வது தெரியானு இகைப்புற்று, இ 

ன்ப(மேயென்றும் வேண்டுமென்றிச்சித௮, இன்ப முண்டாவதற் 
குரிய சாதன த்தையே யடைய முயலுகின்றோம். இன்ப முண்டா 

வதற் குரிய சாசனத்தை விரும்பி முயலுகன்றோமே யன்றி, கா 

முண்மையி லின்பவடிவமாக விருக்கன்றோ மென்பதுபற்றிச் சிறி 

தேனும் விசாரியா திருக்கன் றோம், காமின் புருவமாக விருக்கின் 

ஹோ மென்ப. அணர்ந்தவிடத்துத்தான் நாமுடம்பன்று, காமிக் 

ரியமன்று, நாம் மனமன்று, திருசியமா (காணப்படுவதா) யுள்ள 

பொருள்களுள் எதுவும் காமன்று என்பதினிதாக விளங்கும்.காம் 

இன்புருவமாக இருக்கின் மும்; ஈம்மா லறியப்படுவன வாயும் எவ் 

வாற்றானும் ரானென்பதன் பொருள்களாகாதனவாயு முள்ள வுட
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ம்புமு. தலியன எவ்வாற்றானுமின் புருவமாக இருப்பனவன் றென்று 

ஐயந்திரிபின்றி யுணர்ர் தறிவாகக்தமாக விருப்பவர்தாம் இன்ப 

அன்பங்களால் மொத்துண்ணாஅ சிதம்பரஞ் சென்று திருகடல் 

கண்டவரசாவர், 

நாம் உடம்பானஅ பூரித்தலையும் இளைத தலையும் அறிகின்றோம்; 

௮௮ ஈனவு கனவு உறக்க மென்னுமவஸ்தைகளில் மாதி மாறிப் 

போவதையுமறிகின்றோம்; ௮து மல மூத்திர முதலியவத்றுல் 

நிறைந் இருப்பதையு மறி௫ன்றோம் ; ௮ தன்னைச் சேர்ந்த எவ் 

வத்அவினையும்்௮சுத்த மாக்குவதையுமறிகன்மேம்?௮அ வாதபித் 
த சிலேத் அமவாயிலாகப் பெரும் பகைவன்போன் திருக்தொழி 

யாத வருத்துவதையு மதிகின்றோம்; ௮௮ தன்னிலைமை கெட்டு 
மடிந்து கொளுத்தப்பவெது அல்ல புதைக்கப்படுவது மு;தலிய 

வற்றையுமறிகன்றோம். அவ்வாறறிர்தும் ௮கனிடத்து கானென் 

னும் புத்தியை பு.றுதிப்பாடாகச் செய்து, இன்ப துன்பங்களால் 

மொத்்அண்டுதிகைப்புறுகன்றோம். இவ்வாறுதிகைப்புறும் காம் ௪ 

வ்வாறு பிறவிக்கடலைக்கடர் பேரின்ப கிலையினைப்பெறுதல்கூடும்? 

இறந்து போகு மியல்பினையுடைய உடம்பின்சண் நானென் 

றும் பு.த்தியை யுறுதிப்பாடாகச் செய்து வருவ சாலன்ரோ நம்மு 

டைய நாட்கள் பயன்படா தநாட்களாக வொழிகின் றன?உடம்பின் 
கண் நானென்னும் புத்தி யுறு இப்பாடாயிருப்பதஞைன் ர வீடு, 

காணி, பொன், பொருள் முதலியவற்றின்கணெனதென்னும் 

புத்தியுறுஇப்பாடாயிருக்கின்றஅ? விடு, காணி, பொன், பொருள் 

முதலிப வற்றை யென தெனதென் oui! sae செருக்குற் 

திருக்தவர்களுள், எத்தனைபே ரிப் ேேபா£ திருக்கின்றார்கள் ? 

பிசகர நெடுந்திசைப் பெருந்தண்டேச் இய கரதலத் தண்ணலாகிய 
யமன் இவர்பெரும்பண முடையவசென் ரெவரையாவத விட்டுப் 

போயினனே? இறவா இருப்ப தெவர்க்கு மரிதன் ரோ ₹ மனிதவுட 

ம்போடு கூடியிருக்கும் காள் சிலவற்றுள், கல்லன வற்றை ஞாகாசிரி 
யசை யடுத் அணர்ச்து நடுகிலையினின்றா லன்றோ உடம்பின் கண் 

யானென்னும் புத்தியும் வீடு முதலிய வற்றின்கணெனதென்லும் 

புத்தியுமொழியும்? உடம்பே யுயிர; போகமேமோட்சம்; பிறரை 

வருத்திப் பொருள் தேடுவதே புருஷார்த்தமென் நிருப்பவர்க் 

இவ்விஷயம் எட்டிக்காயை வேப்பகெய்யிற் கலந்துண்ணல் கொடு 

த்தது போலவாம்.



132 மெய்ஞ்ஞான போதம். 

கானென்பதன் பொருள் உடம்பு முகலியனவன்று; அது 

Homes வடிவமென் றுணராது, நல்லோர் சொல்வதைச் செ 

ல்வச் செருக்காற் செலியுற்றுக் கேளாது பொன்னையே தேடிப் 

பெண்ணையேவிரும்பிப் போகத்தையே பேசாகந்த வடிவமோட்ச 

மென்றுணார்ந்து, பொக்கமே (பொய்2ய) பேப் பொழுது கழிக் 

கும் புல்லறிவாளர்கள் தமக்குரிய மனைவி மு.தலியவர் மடிந்து 

மண்ணாய் விடுவதைக்கண்டும், மயக்கபுத்இ நில்குகின்றார்களில்லை. 

சாதற்குமிய நிலை சார்ந்த போம் ஈசனை யேத்திப் போழ் 

அன்ருர்களில்லை பொன்னே! பொருளே! பெண்டாட்டியே! புத் 

இசா! என் றலறி பலறிச் சா௫ன்றார்கள். இவர்ச ளிவ்வாறலறிச் 

சாவ இனால் என்று மிவர்க்கு இன்பமில்லை யென்பது விளங்குக 

ன்ற தன்றோ ? எல்லாம் வல்லாசன் எவசையுங் காப்பாற்றுதற்குரி 

யன்,நாம்கோபுசந்தால்இப் 2பாலிறாக்கன் றோ மென்றுள்ளவாறுண 

ர்ந்தவர்க என்றோஇறக்கும்போது விஷயசந்தனையற்றுத்தேவதே 

வனை நினைக்கும் திறமுடையராவர். தேவதேவனைச் சீரங்கநாத 

னைத் இல்லை ஈஉடராஜனை மனமொழி மெய்களொத்துத் இயானித் 

அத் அதித்து வணல்குஞ் சீலவான்களுக்கே யுயி ருடம்பினும் 

வேருய தென்னுமுணர்வும், ௮ஃ தின்புருவ மென்னு மறிவும், 

இன்பதன்ப முதலியன வுண்பையாக நமக்கில்லை யென்னுமுறுதி 

ப்பாடும் உண்டாம். அவர்தாம் இன்பதுன்பங்களின் வயமாகாத 

நிலையினைப் பெறுதற் குரியராவர். 

சுகமானஅ வைஷியிகம், அபிமானிகம், மனோசதிகம், ஆப் 

பியாசிகம் என்னும் வேறு பாட்டால் கான்கு வகைத்தாம். (1) ௮ 

னுகூலமான சப்த பரிச ரூப முதலிய விஷயங்ளின்பிச,த் தியட்சத் 

தா லுண்டாகுஞ் சுகம் வைஷியிக சுகமாம், (2) அசசுரிமை, அதி 

காசம், கல்வி முதலியவற்றின் செருக்கா ௮ண்டாகுஞ் சுகம் ௮பி 

மானிக சுகமாம், (8) வீடு, காணி முதலியவற்றைப் பற்றிச் செவ் 

வையாக இவை சுகமா? சுகசாதனமா? அக்கமா? துக்க சாதனமா? 

என்றா.ராய்*அ, இவை யென்றும் துக்க சா தசனமாகவே யிருப்பன 

வாம்; சிறிது பொழுதேனு முண்மையாகச் சுகசாகன மாவதில்லை 

யென்னுந்தோஷிருஷ்டியால் அவ்வீடு முதலியவற்றை மனத்தா 

ல்தியாகஞ் செய்வதா லுண்டாகுஞ் சுகம் மனோசதிகசுகமாம், (4) 

சூரிய ஈமஸ்காச முதலியவற்றானும் வேலை செய் திளைப் பாறுவ 

தாலும் பிறவாற்றுலுமுண்டாகும் சுகம் ஆப்பியாசிக சுகமாம், இர்
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நால்வகைச் சுகங்களுள், முன்னுள்ள விசண்டும் பெருந்துக்கத்தித் 

குச் சாசனமாம்; பின்னுள்ள விசண்டனள், முன்னது சர்வதக்க 

நிவிர்த்தி பரமாநந்தப் பிராப்திக்குச்சாதனமாம்;பின்னது பெரும் 

பான்மையும் பசம்பசையாகத் அக்க நிவிர்த்திக்குச் சாதனமாம். 

இப்பாகு பாட்டினை நல்லாசிரிய ரிடத்து நன்குணர்ந்து மனத்தி 

யாகத்தா லுண்டாகுஜஞ் சுகத்தை மாத்திரம் விரும்பி மற்றையவற் 

ஹைமனப்பூர்வகமாக விரும்பாது “தன்னுடைய விவேகமெனும்பெ 

ருங்காற்றாற் சங்கற்ப முலை (மேகத்தை)த் தள்ளி, மன்னுசர.ற் 

காலத்தின் வானம் போ னின்மலத்தை '” மருவி நிற்பவசே மனத் 

இன் விகற்பமாண்டு, விஷப வாயிலாகவரு மின்ப அன்பங்களால் 

மொத்துண்டு கவலையுற்றுக் கலக்க முறுவதினின்று நீக்கு, பிறப் 

பிறப்பற்ற பேரின்பக்கடலில் மூழ்க, பேதமற்ற பெருவாழ்வினைப் 

பெறுவர். ** இறக்கு முடல மியானெனப்பட் டி.றர்.து போய வித் 

தனைகாள், பிறப்பின் மக்கட் பிறப்பம்ம பெறுதற் கரிதா லினிப் 

பிறவாச், ஜெப்பு நெறிதர் இடவேண்டும்” என்று (பாகவதத்இல்) 
முசுகுந்தர் பகவானை நோக்கப் பிரார்த் தித்ததிங் கத்தியாவசியக 

மாக வறிதழ் பாலதாம். 

<r 
89. நினைப்பு மறப்பறின் நிஜ நிலையாமேனல். 

(85-9-19 11) 

1 இநப்பும் பிறப்பும் பொருந்த வெனக்-கெவ்வண்ணம் வந்த 

தென் றெண்ணி யான் பார்க்கின், மறப்பு நினைப்புமாய் நின்ற 

வஞ்ச-மாய மனத்தால் வளர்க்தது சோழி *' என்று தாயுமானார் 

தருவாய் மலர்க்தருளி யிருத்தலை நோக்குமிடத்து, கடலில் காற் 

தின் வசத்தால் அலை மாறிமாறி (ஓரலைக்குப் பின் மற்றோசலை, 

அதற்குப்பின் வே2முரலை, அதற்குப்பின் பிறிதோசலையாக) 

இடை விடாது தோன்றிவருவது போன்று நமக்கு மதப்பு நினை 

ப்பு மயமாயுள்ள மனத்தால் இறத்தலும் பிறத்த.லு மிடைவிடாது 

வருன்ததென்ப தினிதாக விளக்கும். மனமானது நினைப்பு மற 

ப்பு மயமா யிருப்பதாத்றான் நமக்கு ஈம்முடைய யதார்த்த நிலை 

யுள்ளவாறு விளங்கா திருக்இன்றது. ஈமது யதார்த்தநிலை யுள்ள 

வாறு நமக்கு விளங்கினாற்றான் நாம் பிதப்பிறப் பென்னும் பேசா 

ஹியிலகப்பட்டு வருத்தமுறுவது நீங்கும். மனத்தினை கினைப்பு:மத
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ப்பு மயமாகாவாறு செய்து அதனைக் தமதேவலா ளாகக் கொண் 

Lass தமத யதார்த்த நிலையினை யுள்ளவா றறிந்து உதியா மரியா 

வுணர்வு வடிவாய் உலகபோகப் பற்றின்றி யுயர்வற வுயர்நல 

முடைய ஸ்திதியினைப் பெறுவர். * 

“உண்டோ ஈமைப்போல வஞ்சர் மல-மூறித் ததும்பு முடலை 

மெய்யென்று, கொண்டோ பிழைப்பதில் கையோ வருட்-கோலத் 

தை மெய்யென்று கொள்ளவேண் டாவோ” என்று தாயுமானார் 

கூறுவதனால், மனம் நினைப்பு மறப்பு மயமாக நின்ற ஈமக்குத் தி. 

Bao ipso DGS காரணம் யாதழியினும் ஈம்முடல மழியாதென்று 

உடலை மெய்யென்று கொண்டுள்ள நமத மயக்கபுத் இயேயாமென் 

பது செவ்விதிற் ரோன்றும். உடம்பு கல்லினும் வலிது; ௮ஃ 

தொருபோது மழிவதின்று; உடம்பினும் வேராக வுயிரிருப்பதா 

கக் கண்டவசெவர் ? உடம்பினும் வேருக வுயிரிருப்ப துண்மை 

யாயின், மருத்துவர்கள் எத்தனையோ முறை பிணியாளர்களது 

உடம்பினை யறுத்திருக்கன்றார்களே ? அவர்களுக்கே னதுதோ 

ன்றவில்லை ? இருந்தாற் ஜோன்றாது போமா? இல்லாமையாற்றுன் 

ஹோன்றவில்லை யென்று குதர்க்கம்2பசி வருவதாற்றான் நாம்உடம் 
பினிடத்துச் சத்திய புத்திசெய்து, அதனையே யுயிசாகக் கருதி 

௮து காரணமாகத் துன்பவெள்ள த்தில் மூழ் யின்பவடிவ ஈகரி 

னெல்லை காணாது ஏக்க முறுஇன் 2ரும். 

₹₹ தானெனு நிலையைக் தெளிர்துதா னானே. ரன்றி யறியா 

ரிலக்யெ மிதனை, யெத்திறத் தவரு மென்மனார் புலவர் ” என்று 
பெரியார் (சச்தாஈந்த சுவாமிகள்) அருளிச் செய் இருத்தலை 
யூற்றுநோக்கி யூ௫ுத்தறியு மிடத்துத் தமத யதார்த்த கிலை, பரமா 

சிரிய ரருளியவாறு சித்தத்தைத் தருசியத்தி (விடயங்களி)னிட ச் 

அச் சென்றலையாவா றடக்சச் வொகாரமாக்கச் சமாதி செய்யு 

மூத்தமர்க்கே விளங்கும் ; மற்றவர்கட் செல்வாற்றாலும் விளங்கா 

தென்பது பெறப்படுதலின், தானெனு நிலையைத் தெளிக்அ காண 

முயல லத் தியாவ௫யகமாம். தமத யதார்த்த நிலையினை யறியவிரு 

ம்பாது குதர்க்க விகற்பக்களைப் பேசிக் குருகாதன் கூறியதைக் 

கவனியா தொமழுகுபவர் உடம்பின் பயனை யொருபோது மடைவ 

தே யின்ரறாம். நெருப்பிற் கிலக்கணம் சூடருடைமையும், நீருக் கிலக் 

கணம் குளிர்க்த பரிசமூடைமையும், வாயுவிற் இலக்கணம் உருவ 

மின்றிப் ப்ரிசமுடைமையுமா யிருத்தல் போன்று சானென்னு
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மாத்மாவிற்கு மிலக்கணம் சச்தொகந்த மூடைமையாம் $ அவ் 

விலக்கண முடைய ஆன்மா இலக்கயமாம். உடம்பிற்கவ் விலக்கண 

மின்மையின், ௮ஃதெவ்வாற்றானு முயிராவதின்றாம். ௮ழியாதி 

ருப்பது சத்தாம்;பாதாவதொன்றன் இருப்பையும்இல்லாமையையு 

மறிவது சித்தாம் ; மிகுந்த பிரியத்திற்கு விஷயமாவவு ஆந்த 

மாம். ஆத்மா என்னு மிருப்பதாலும், எல்லாவற்றையு மறிவதா 

ஆம், மிகுந்த பிரியத்திற்கு விஷபமாயிருத்தலாலும் ௮து சச்சி 

தாந்த விலக்கணமுடைய கென்பது ஈமது சகல (சாக்கிர சொப் 

பன) கேவல (சுழுத்தி) ௮னுபவங்களா லினிது புலனாம். உடம்பு 

அ௮ழிச்து போவதாலும், நம்மாலறியப் படுவதாயிஞு்ப்பதா லும், 

உண்மையாக கோக்கு மிடத்து மலமூத்திர முசலியவற்றால் கிறை 

ந்து வெறுப்பிற்கே விஷயமா யிருப்பதாலும் 39 FFA STOCS 
விலக்கணமுடைய தன்றாம். நாம் இத்தகைய வுடம்பினை மயக்க 

புத்தியால் சத்தியமென்று ஈம்பியிருப்பதாற்றுன் மனம் கினைப்பு 

மறப்பு மயமாக விருந்து ஈம்மைப் பிறப்பிறப்பிற் குள்ளாக்கப் 

பெருக்துன்ப மடையச் செய்கின்றது. 

காணப்படுவஅ ஜடமாம்; காண்பது இத்தாம். உயிர்காணப் 

படுவதாயின், ௮து கடம், படம் (அடை) முதலியவற்றைப் போ 

ன்று ஜடமாம். எது ஐடமோ ௮௮ இத்தன்றாமாகலின், மருத்து 

வர் பிணியாளருடைய வுடம்பினை யறுத்துப் பார்க்கும்போது, 

அவர்கிகேன் உயிர் தோன்றவில்லை யென்று வினாவுவது வினவே 

யன்ரும். உயிர் காணப்படுவகென்னு மிலக்கணத்தை யேற்குமா 

யின், ௮வ்வின பொருந்துவகாம். ௮து காண்பதென்னு மிலக்கண 

முடையதகா யிருத்தலின், அவ்வினு வொருவாற்றாலும் பொருந்து 

வதன்மும். அறிவது அறியப்பவேது என்னுமிரண்டலுள், அறி 

வது சித்தாயும் அறியப்படுவது ஜடமாயு மிருத்தல் யாண்டும் 

நியதமாயிரு த்தலின், உடம்பின திருப்பையு மில்லாமையையு ம.றி 

யும் உயிர் சித்தே (அறிவே) யாம். அதனாலறியப்படு முடம்புஜட 

மே யாம். ஜடமாயும் அழிந்தபோகு மியல்பினையுடையதாயும் 

காட்செல்லச் செல்லத் துக்கத்தை தருவதாயுமுள்ளா உடம்பி 

னிடத்து நானென்னும் புத்தி செய்து, அதனைப் போற்றுவதொ 

ன் மையே பெரும் பயனாகக் கொண்டு, இகலோகசத்தின் பயனையும் 

பாலோகத்தின் பயனையும் அவற்றிற்குரிய சாதனங்களையு மறி 

யாஅ,மனஞ் சென்றவாறே யின்பதுகர்ச்சிச் கங்கார்௯ திரிர்தல்ல
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அறுபவர் எவ்வாறு வஞ்ச மனத்தையடக்க யறிவிற் சுகசமாதி 

பெற்று ௮கண்டாகாரமா யிருக்கும் நிலையினைப் பெறுவர் ? இவர் 

நன்னிலையைப் பெறுவது கல்லாலாய தோணியைக்கொண்டு கட 

லைக் கடப்பது போலவாம். 

அப்பர் சுவாமிகள் கற்மோணியாற் கடலைக் கடந்து கரையேற 

வில்லையோ வெனின், அவர் கல்லைக் தோ.ணியாகக் கொண்டு கட 

லைக் கடந்தது பர2மசவசனஅ திருவருளாலாம். அது *: சொத் 

ணை வேஇபன் சோதி வானவன், பொற்றுணை த் இருந்தடி 

பொருந்தக் தைகொழக், கற்றுணை பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச் 

சினு, நற்றுணை யாவது ஈமச்ச வாயவே” என்றப் பெரியா சருளி 

யிருத்தலா லினி௮ விளங்கும். நாமும் வான்பார்க்கும் பைங்கூழ் 

(மேகத்தை கோக்கும் பயிர்) போன்று பரமேசுவானது திருவரு 

ளையே யுண்மையான பற்றுக் கோடாகக் கொண்டு, மனத்தினது 

நினைப்பு மறப்புக்களைத் திபானவாயிலாகச்சிறிது சிறிதாக அடக்கி 

வந்தால் அவை பையப் பையக்கெடும்; விஷயவாயிலாக வரும் நினை 

ப்பு மறப்புக்கள் குறையக் குறைய மனம் உபசாந்த முடையதாய் 

விஷயவியாபா.ரமற்ற நிலையினையடையும்; விஷய வியாபாசமற்ற 

மனம் பசமாநந்த மயமாம்; பசமாகந்த மயமான மனமே பிரவிர் 

தீதி நிலாத்தி பென்னும் வியாபாசமற்று வெளி நாட்டமில்லாத: 

தாம்; வெளி காட்டமற்ற மனத்தின் கண் அடிக்கடி யா தாவதொ 

ன்றனை நினைத்தலும் மறத்தலுமாகய வியாபாசமின்மையின், ௮. 

வே கன்மனமாம்; அம்மனத்தைச் சமா இவாயிலாகப் பெற்றவர் 

தாம் வன் முத்தரென்று கூறப்படுகன்றனர். அவர்க்குப் பிறப் 

பிறப்பென்னுக் துவந்துவமின் ஜறென்பது பிரசித்தமாதலின், அச் 

நிலையைப் பெற முயலு தலே ஈமது முக்கயக்கடமையாம். 
e 

* இல்லா வுலக முண்டென்ன விருக்கு கினைவே மலமாகும், 

இல்லா மாயை யுண்டென்ன விருக்கு நினைவே மறைப்பாகும், 

இல்லா விந்த விருவகையு மிழிவாய்க் காணி ஸிடரில்லை, இல்லா 

விவற்றை யின்றென்றே யிருப்பா யென்று மியல்பாயே ”' என்று 

வேத சிசேணி ஸ்ரீ சிதம்பர சுவாமிகள் உபதேச வுண்மையில் 

திருவாய் மலர்ந்தருளி யிருப்பதிங் கூன்றி யுணர்தற் பாலதாம். 
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40, கண்கா தடக்கின் கதிபேற லாமேனல், 

2-10-1911. 

இசசப் பூச்சுள்ள கண்ணாடியானது தனக்கெதிசேயுள்ள 

பொருளின் வண்ணம், வடிவு, ௮ளவு முதலிய வத்றின் மயமாக 

விளங்குவது போன்று ஈமது ௮சத்த மனமும் மெய் வாய் கண் 

மூக்குச் செவி யென்பனவற்றின் வாயிலாகத் தனக்கெதிர்ப்பட் 

டுள்ள பொருளி னாகாரமாக விளக விரும்பியது கிடைத்த விட 

த்துக் களிப்பையும், ௮து கிடைக்காத விடத்துக் கவலையையு 

மடைந்து சகடக்கால் (வண்டிச் சக்கரம், போன்னு மாதிமாதிச் 

சுழன்று ஈம்மை யுண்மை நெதியுணசாவாறு செய்துவருகன்ற 

தை காம் ஒரூ கணமேனுஞ் சிந்தித்து கோக்குகன் ரோ மில்லை, 

உடம்பினியல்பையும் உள (மன)த்தி னியல்பையும் உயிரினியல் 

பையும் உள்ளவாறுணர்ந் துணர்வுமயமாக விளங்கிய வுத்தமர் 

கள்: தமக்கியல்பாயுள்ள ஜீவகருணை, பாசவைசாக்கியம், ஈசு 
வ.ரபத்தி, பிரஹ்ம ஞானமென்னும் நான்கனுள், ஜீவகருணையால், 

உண்டதேயுறுதி, கண்டதே காட்சியென் று௮ுதிகொண்டு மனத் 

தின் வயப்பட்டு ஈன்றிது இதிதென்௮ணரும் வழியறியாது மயல் 

கும் நமதா மயக்கத்தைச் தவிர்க்க நம்மிடத்திற்குத் தாமே 

வலியவர் அ, உறுதிமொழிகளைக் கூறி யுய்யுகெறியிதுவா மென் 
அணர்த்தினாலும், காம் சாதி குலங் கல்வி முதலியவற்றின் பெரு 

மிதத் இனால் அகங்கமித்து, அவற்றை யூ௫த் துப்பார்க்க வொரு 

சிறிது முடன்படுகின்றோ மில்லை. இவ்வாறிருக்கும் காம் எவ் 

வாறு நன்னிலை கண்டு ஞாநாகந்த மயமாதல்கூடும். 

பிராணிகளி னுடம்பு ஓரேரி போல்வதாம்; இனியதி௮, 

இன்னாகதிது வென் நறிதற்குப் பரமசாதனமாயுள்ள மனம் 
அதனிடத்திருக்கும் நீர் போல்வதாம் ; பரிச முதலியவற்றை யறி 

துற்குச் சாசனமாயுள்ள மெய் வாய் குண் மூக்குச் செவியென்னு 

இக் இரியங்கள் அதற்குரிய மககுபோல்வனவாம்; மெய் முதலிய 
விக் திரியங்கட்கும் பரிசமுதலிய விடயங்கட்கு முள்ள சம்பந்தம் 
வாய்க்கால்  ரங்று தான் * ; ufe முதலியவிடயங்கள் விளை நிலம் 
போல்வனவாம். ஏரியிலுள்ள நீர் மதகண்வாயிலாகவெளிப்பட்டு 

வாய்க்கால் வழியாகச்சென்று விளை நிலத்திற் பாய்ந்து அ௮வ்விளை 

நிலத்தின் வடிவத்தை யடைவதுபோன்று பிராணிகளுடம்பி 

௮ள்ள மனம் (மனோவிருத்தி - எண்ணம்) இந்திரிய வாயில்ாக 
18
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வெளிப்பட்டு, இந்திரிய விஷய சம்பந்த வழியாகச் சென்று, விட 

யங்களிழ் பரவி, அவற்றின் வடிவத்தை யடைஇன்றது. மனம், 

அங்கனமாய நிலைமையை யடைந்தவிடத்இற்றான் பிராணிகட்குச் 

சப்தாதி விடயக்காட்சி யுண்டாகன்ஐ அ. அ௮னு-ூலமாய விடயக் 

காட்சி யுண்டாய விடத்துச் சுகமும்,பிர தகூலமாய விடயக்காட்சி 

யுண்டாய விடத்துத் அச்கமுமுண்டாகின்றன.இச்சுகதுக்க வடிவ 

அமுக்கிளுற் களங்கமடைக்த மனமே தீயமனமாம். இத்திய மன 

முடையவர்தாம் உயர்வற வுயர்கல முடைய முத்தி யொன்றுண் 

டென்பதை யிகழ்ந்து,உலகாசாசத்தையே மேற்கொண்டுசுகதுக்க 

வடி.வபோகப் ப்டுகுழியில் விழுக் ,மேலேறி யுய்ந்த போம் வழி 

காணா௮ு கலங்குகன் றவ ராவர். 

மனத்தினிடத்துச் சுசதுக்கவடிவ அழுக்குச் சேராவாறு 

செய்யும் வழியினை யத்தியாவசியகமாகக் காணமுபலுதல் மனித 

7௮ முக்கயெக் கடமையாம், இந்திரிய வியாபார மடங்கயெபோது , 

தான் மனத்தினிடத்துச் ௬௧௮௧ வடிவ அழுக்குச் சேருவஇல் 

லை; அது சேராது களங்கமற்றுள்ள மனமே நன்மனமாம். இர் 

நன்மனமுடையவர்தாம் **சங்கற் பந்தான் பவபந்தஞ் சங்கற் பந் 

தீரர் ததுமுக்தி” என்று ஞானவாடிட்டம் கூறியவாறு பிறப்பிற் 

கே.தவா௫ய சங்கற்ப மொழிஈ, சீவன்முத்தி நிலையினைப்பெற்று 

நித்திய நிரதிசய இன்புருவமாக விளங்குவர், 

சங்கற்பமுள்ள பரியந்தம் இந் இரிய வியாபாரமும், இம் திரிய 

வியாபாரமுள்ளபரி.பக்தம் ௬௧ துக்கமும், சுகதுக்கமுள்ளபரியந்தம் 

மனக்களம்கமு மொழிவ தில்லையாகலின், சசல வனர்த்தங்கட் : 

குங் காரணமாகிய சங்கற்பத்தை யொழிக்க முயலுதல் பெரிதும் 

நன்றாம். இந்திரிய வியாபாரமொழிதல் சக்கற்பமொழிதற்குச்சா 
தனமாயிருத்தலின், இந்திரிய வியாபாரத்தை யொழிக்கப் பெரி 

அம் மூயலுதல் வேண்டும். இந்திரிய வியாபாரத்தை யொே 

காலத்திலொழசீத்தல் பெரி மருமையான காரியமாதலின், ௮2 

னைச் சிறிது சிறிகாக வொழிக்க நல்லாசிரியர் கூறியவாறு பழகு 

தல் வேண்டும். நாங்கருதிய வாமுக இந்திரி.ப வியாபாசத்தை 

யடக்க ழூயஅதலொரு2பா அம் கூடாது, 

இ.௫ வேண்டுமமன் ஜொென்றை விருப்பத்தோடு பார்ப்பதா 

௮ம், இது வேண்டாமென்று மற்ொன்றை வெறுப்போடு பார்ப் 
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ற்ருல் மொத்துண்டு நாமடையுங் கலக்கக்திற்கோ அளவின்றாம். 

எதனையுந் துரும்புபோன்று விருப்பு வெறுப்பின் றிப் பார்க்கப் 
பழவெருவோ மாயின், நாம் கண்ணிக்திமிய வாயிலாக வுண்டா 

குஞ் சுகதுக்கங்களால் மெரத்துண்டு வதைய மாட்டோம். நாம் 

இருக்கும்?பாதும் நிற்கும் போனம் நடக்கும்போதும் பூமியில் 

பார்வையை அூகத்தடியளவிற்கு?2மற் செல்லாவா றடகூப் பழக 

வரல் வேண்டும். இதவே கண்ணிந்திரிய வியாபாரத்தை Ours 
க்கும் வஹியாம். இவ்வாராக வொழுகுபவர்க்குக் கண்ணிக் இரிய 

வியாபாரம் இயான காலத்தில் மிகுவிசைவாக அடங்குவதாகும். 
கண்ணிக் இரிய வியாபாரத்தை படக்குவதென்ப.அ கண்ணைமூடிக் 

கொண் டிருப்பதன்றாம். 

வருக; வருக; தங்களைத் தரிசித்துப் பலகாளாயின ; தங்க 

ளேச் தரிசிதச இத்தினம் சுதினமாம் என்றற் ரொடக்கத்து வார் 

திதைகளைச் கேட்குமிடத்து மகிழ்வையுக், எப்போ சுடாவர்தாய், 

ஏனடா நீ இதுவரைக்கும் வாரா அபோனா யென்றற்பொடக்கத்து 

வார்த்தைகளைக் கேட்குமிடத்து வாட்டத்தையும் நாமடைந்து 

வருதல் பிரசித்தமாம். இசவார்த்தைகளைக் கேட்பதால் மகிழ் 

வும் ௮௫த வார்த்தைகளைக் சீகட்பதால் வாட்டமும்வருதற்குக்கா 

சணம் அவ்வார்ச்ைகளின் பொருளுணர்ச்சி 3யயாம். காம் அறி 

யாத பாரஷையிலொருவன் ஈம்மை வாழ்த்தியபோதும் வைதபோ 

அம், அவற்றுல் சாம்முறையே மூழ்வையும் வாட்டத்தையு மடை 

இன்றோமில்லை. அதற். குக்காரணம் அவன் கூறிய வார்த்தைகளின் 

பொருளுணர்ச்டு ஈமக்கில்லாமையேயாம். பல்வேறு பாடாயுள்ள 

சத்தல்களுள் ஈண்பன்கூறும்வார்த்தையும் பகைவன்கூறும் வார்த் 

தையும் அடங்கெவாம்; உணர்வுருவாயுள்ள ஈமக்கு வாழ்த் தலும் 

வைதலும் சம்பவிப்பதில்லை. ஒருவன் மற்றொருவனைகோக்கி வாழ் 

ததுவதும் வைவதம் உடம்பைக் குறித் யாம் ;) காமுடம்புமன் 

௮; உடம்பின் சருமங்களுமன்று! இற்கராநந்தவடிவ மாம்வாழ்த்து 

வதுபற்றி மகிழ்வையும் வைவதஅபற்றி வாட்டத்தையு மடைதல் 

கூடாது; அவ்வாறடைந்து வந்தமைபத்றித்சான் நாம் ௮ல்லலாங் 

கடலுள் மூழ்கி விருப்பு வெறுப்பென் ஷம் மு.தலைவாயி லகப்பட்டு 

வருந் துவோமாயினோ மென்௮ு பலமுறை சிர் இிதீ.ஐ, வாழ்த்தின 

மையும் வைதாலமையுமொப்பக் கண்டு, ,அவர்கள் வார்த்தைகளால் 

விருப்பு வெறுப்படையா இருக்த?ல செவி பிக்திரீயத்தை' மடக்
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கும் வழியாம். சப்தத்தின் பாகுபா டறிவ தொழித்துத் தயான 

ஞ் செய்பவருக்குச் செவியிர் இரிய வியாபாரத்தை யடக்குதல் 

மிகவு மெளிதாம். 

கண்ணிக் இரிய வியாபாரத்தையும் செவியிந் திரிய வியாபாரத் 
தையுஞ் செவ்வனே யடக்குகெறியினை யுணர்ந்தவர்க்கு மற்றைய 
இக்.திரியங்களின் வியாபாரங்களை யடக்குவது மிகவுமெளிதாம். 
இந்திரிய வியாபாரங்களை யொ ஹித்தவர்க்கு மனம் சுகதுக்க வடிவ 

அழுக்கால் களங்கழுறுவ தின்மையின், அம்மனம் வெளிமுகப் 

பட்டு விஷயாகாரமாவ தொழிந்து சவத்தையே கோக நின்று 
சிவாகாரமாக விளங்கும், மனம் அவ்வாறு நிற்கும் கிலையே நிர் 

விகற்ப சமாதி, சவராஜயோகம், அமகஸ்கம், அசம்பிரஞ்ஞாத 
சமாதி யென்றற்மொடக்கத் துப் பெயர்களாற் சொல்லப்படுசின் 
2௮. இக்கிலையைப் பெற்றவர்தாம் ஞானியரென் ௮ கூறப்படுவர், 
இவர் ஈம்மாழ்வார், மணிவாசகப் பிரபு, ஞானசம்பந்தப் பெரு 

மான், திருமழிசை யாற்வார், சிவவாக்கயொ், இருவெண்காடர், 

சிற்றம்பல காடிகள் முதலியவர்களாவர். இக்கிலையை முயன்று 

பெறுமவ?சே மனிதப்பிறப்பின் பயனை யடைர்தவசாவர், எவ்வாற் 
முலேனு மிந்நிலையை முயன்று பெறுதலே ஈமது முக்கியக் கட 

மையாம். 

௮ 
41. கல்வியின் பயனைக் காணு முறைசொலல். 

(9-10-1911) 

யானென தென்னுஞ் செருக்க,றுப்பான் வானோர்க், குயர் 
ந்த வுலகம் புகும்” என்று பொய்யில் புலவசார் இருவள்ளுவராய 

ஞரும், “நீர்நும தென்றிவை, வேர்முதன் wig Bop, Grid 

னுயிர்க்கதன்,நேர்கிறை யில்லே”, என்று மயர்வறுசர்கிலைவாய்க்த 

நம்மாழ்வாரும், “யானென தென்ப திருந்திடு காறு ஞானமாரு 

ன்” என்று சித்தக்தெளிந்து மாய் விளக்கியசவப்பிசகாசரும், 

இவ்வாரு ண வேனைய ப.ரமஞானிகளும் திருவாய் மலர்ர்தருளி 

யிருத் தலை கோக்குமிட த் ௮, வாம்பின்றித் துக்கத்தொகுஇி வர் 

வந்து போவதற்குக் காணம் யானெனதென்னும் பற்றா மென்ப 

தினிதவிளங்கும். எச்சில், பிளை, குறும்பி, மலம், ஜலமுதலிய 

வற்றிற் குறைவிடமாய் என்றுங் கழிபேரிடர் தருவதாய் ஈரை
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திசை முதலியவற்றைக்காட்டும் வாயிலாக நடுங்கச் செய்வதா 

யுடைய வுடம்பின்கண் யானென்னும் புத்தியுள்ள பரியந்தம் வீடு 
காணி முதலிய வற்றின்சண் எனதென்னும் புத்தி நீங்குவதே 

யின்றாம். தானல்லாதவுடம்பின்கண் யானென்னும் புத் Que 
வளவிற் கெவ்வளவு மிகுன்றதோ அவ்வளவிற் கவ்வளவு வீடு 

காணி முதலியவற்றின்௧ண் எனதென்னும் புத்தி மிகுமென்ப 

தற் கொரு சிறிது மாசங்கையின்றாம். உடம்பின்சண் யானென் 

னும் புத்தி கற்றவர் கல்லாதவரென்னு மிருபகுதியாரிடத் தும் 
வேரூன்றி நிலைத்திருத்தலின், அவ்விருவரு மிவ்விஷயத்தில் ஒரு 

திறத்தினரா யிருக்கின்றன ரென்பது சந்தேக மற்ற விஷயமாம். 

யான் கம்பராமாயண முதலியவத்றித் தேர்ந்த வறிவுடைய 

வன்) என்னைப் போன்று கம்பராமாயண முதலிய வற்றிற்குச் 

சொன்னோக்கு, பொருணோக்கு, தொடைகோக்கு, ஈடைநோக்கு 

முதலியவற்றை வெள்ளிடை. மலைபோல் விளக்க வெத ௮க்காட் 

டிப் பொருளுசைக்கக் கூடியவர் யாராவதிருந்தால் காட்டுங்கள் 

பார்ப்போம் ; யான் படித்ததுபோன்று இங்கே யார் படித்திருக் 

கின்றார் என்று மேலும் இழுஞ் சுற்றும் பார்த் திறுமார்.து சொல் 

௮கின்ற வித்துவான்௧ளு மிருக்கின்றனர்; இத்தாந்த சாஸ்திரத் 

இத் றேர்க்த வறிவுடையவர் யாரிருக்கன்றனர் ? கானொருவ னில் 

லாவிட்டால் எத்தனையோ வருஷத்இற்கு முன்னர்ச் சைவம் சீர் 

கெட்டுச்செத்தவிடத் இற் புல்முளைந் திருக்குமே என்றுகூறுன்ற 
சைவர்களுமிருக்கன்றனர்; அஷ்டா 5௪ சகசியமெனக்கு முகபாட 

மாயுண்டு;விசட்டாத் துவித இத்தார்தம் நான் முனைக். து வெளிவா 

சாவிடத்து, யாது பாபெட்டுப்போம்; நானல்லவோ அ௮,தனை யிப் 

போ அத்தாரணஞ் செய்தேனென்று பேசுன்ற வைணவர்களு 

மிருக்கின்றனர்; வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் ரகசியம் யாருக்குத் 
தெரியும் ? ௮தனை யான் பலகால் கிருவிகற்ப சமாதியிலிருந்தன் 
ஜோ வறிக்தேன் ; என்னைப் போன்று சமதமாதி குணங்களுடன் 

கூடிச் சமாஇ யப்பியாசஞ் செய்பவசை இப்போதா ராவதொரு 

வர் காட்டல் முடியுமா? நகானிந்த வித்தையைக் கற்பதற்காக 

எவ்வளவு காலங் கஷ்டப்பட்டேன் ; இந்த ௮ருமை பெருமை 
யாருக்குத் தெரியும் என்று தம்மைத்தாம் வியந்து பேசிக்கொள் 

ளுந் தலைதமொற்றமுடைய வேதாந்திகளு மிருக்கின்றார்கள் ; 

இவ்வாறே யேனைய மதவாதிகளும் தம்மைத்தாமே மேம்பாடு
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செய்து பேசுகின்றார்கள். இவர்களியாவரும் பற்றனும் வழியைப் 
பராக்கின்றி காடு முத்தமசலர்கட்கு, **தன்னிலக்க ணங்கல்லார் 

தாமன் ஸனியங்கற்றா, சென்னாவா ரென்கண்ணுக் இப்புலவர்'” என் 

று பெரியார் பணித்தவாறு யாவசாகக் தோன்றுவர்? கேவலம் 

சடசாகவன்றோ தோன்றுவர். இப்புலவர் கற்ற கல்வி யாது பயன் 

தருவதாம்? “she கசடறக் கற்பவை கற்றபி, னிற்ச வதற்குத் 

தக” என்று பொய்யில் புலவர் திருவாய்மலர்ந்தருளி யுள்ளதைப் 

படித்தும், அதன்படி நில்லாதிருப்பது பேதைமையிலும் பெரும் 

பேதைமையர மன்னறோ?இ௮பற்றியன்ரு அ௮ப்பெரியார்*ஓதஇ யுண 

ர்ந்தும் பிறர்க்குரைத் தர் தாமடங்காப், பேதையிற் பேதையா 
ரில்” என்று பணித்தருளினர். 

யானென தென்னும் புத்தி யற்றுப் பரமாஈஈத மயமாய் விள 

ங்குவதற் கல்லவா கல்விகற்பது ? ௮தனை யொழித்து யானென 

தென்னும் புத்தி மேலு மேலும் பெரு? வளரக் கல்வி கற்பாரது 
நேசம் மீளா நரகத் இத் கன்றோ ஆளாக்கும் ? ** கற்கக் கழிமட 
மஃகும்'” என்னு நான்மணிக் கடிகை கூறியவாறு மடமை நீங்கக் 

Sipura கற்றவராவர் ? கல்லிச் செருக்கு மேலும் மேலு 
மிகக் கற்பதினுவ் கல்லாம லிருப்பதே மிகவும் ஈன்றாம் 1! தேச 
மின்ன தேட௫ியின்ன த என்றதியத் தக்கபுத்தி செவ்விதாக இன் 
மையின், கல்லாதவரிடத்அ யானென தென்னும் புத்தியிருப்பது 
நியாயமே யாகும் ? தேகமென்பது இத்தன்மையத, தேகயென் 
பது இத்தன்மையத என்று பலர்க்கு முபதேக்க முன் வந்துள் 
ளாரிடத்தும், யானென தென்னு மபிமான மிருக்குமாயின், அவ 
ருபதேசம் யாருக்குப் பயன்படுவதாம். யாம் ஐர்திலக்கணமும் வா 
இத்திருக்க்றோம். ஆர்தாமெமக்கு நிகராவர் என் றகங்காச மத 
மா மீதேறி யாசவாரஞ் செய்பவருக்குள்ள செருக்கு, கல்லாத 
வரிடத் தில்லாமையின், அவர்கள் கற்றவரினுஞ் சறந்தவராவ 
சென்பதற் Burg தடையாம் ? கல்லாதவர்களோ தமக்குக் 
கல்வி யறிவில்லாமையைக் குறித்து மனம் வருந்தி ஈல்லோர் 
கூறு மின்மொ ழியின்படி நடக் நற்கதியடைய முய லுகன்றனா; 
கற்றவசோ ; எம்மிக் ஈல்லோ செங்குளர்; யால் கூறியவா 
றன்றோ பிறரொழுக வேணடும்; பிறர் கூறியவாறா யாமொ 
YEU * நன்று ரன்றென்று கூறி நல்லோரைப் ups 
Bipot. இவாது கல்வி யறிவைப்பற்றி யென்னென்றுரைப்ப
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தாம்? (பாகவதம் 5-வது ஸ்கந்தத்தில்) ஜடபரத மகா முனிபுங் 

சவர் ரகூகணசாஜனுக்கு நன்மொழிகளா லில்கதமடைய **ஈனுல 

8719 dell g கொண்டநீ,யானெனுஞ் செருக்கனோ டிராக மாதி 

யான், கானுறை குறும்புகள் கடிந்து தீல்கற, வூனமின் ஞானமா 

முலகுல் கோடியால்'” என்று கூறியவாறு தத்துவஞானம் பெற் 

றவ சன்றோ யானெனதென்னுஞ் செருக்கற்று நடுசில்கின்று 
ஞாகாமிருதமுண்டு ஞானிகளாவர், இவசன் னோ காமாதியற்ற கண் 

ணியசா வர்? 

கல்வியஜிவால் யானெனதென் னுஞ் செருக்ககலா திருப்பதற் 

குக் காரணம் ஈல்லோசை யடுத்துக் கற்று, ௮வசோடு பலகாலும் 
பழகாமையேயாம். அவ்வாறு செய்யாமையாற்முன் அவர்க்குக் 

கல்வியறிவு மிகுந்தோறும் யானெனதென்னுஞ் செருக்குப்பெருக 

வருகின்றது. கல்விச் செருக்கால் தற்போத மேலிட் டிருப்ப 

வர்தாம் எம்மை நிகர்ப்பா ரொருவருமிலர், யாம் எந்தவித்தையி 

௮ம் வல்லே மென்று தருக்்5, இதாகத மதியாது பேசுகின்ற 

னர். இவர் தம்மைப்பற்தியன்றோ நமது தாயுமான மூர்த்திகள் 
**கல்வியென் முத்திதருமோ'” என்று பணித்தருளினார். கற்க 

வேண்டியவற்றி னளவையும், ஈமதாயுளினள வையும், ஈமக்கடை 

யிடையே யுண்டாகுர் துன்பத் தள வையுஞ் சிறிதூகித்துப்பார்ப் 

போமாயின், நாம் கற்கவேண்டியன அளவிறந்தன; அவற்றுள், 

மிகச்சிறிதும் கமதாயுட்காலத்துள் முற்ற வுணர்தல் முடியா 

தென்பது நன்கு விளங்கும். ஒருகாட் பகலில் முகபாடமாக 

ஐபக் இரிபற்ற பொருளுணர்ச்சியோடு கற்றகல்வி யன்றிரவே மற 

ந்து விடக்கூடியநிலைமையினதா யிருத்தலைச் சிறிது உட் பார்வை 

யாத்ிக்தித்து நோக்குவோர்க்குக் கல்விச்செருக்குண்டாவ.இன் 

ரம். கல்விச் செருக்கற்றவரே தத்துவஞான வாயிலாக யானென 

தென்னும் பாழ்ஞ் சமுத்திரத்தி னின்றும் கசையேறிப் பரமாநந்த 

வடி.வினசாக விளங்குவர். 

₹ பாத மறைவெவ் வாலினுக்குப் பாலு கெய்யும் புகட்டிடி 

கடனைத் பண்ணும் வல்விடமே வளரு மாபோன் மந நாலும், 

வேச மவையோ சாயிரமும் விளங்குங் கலையுக் த௫க்இரீவ, கேசை 

வோதப் போதங்கெட் டபோத மான தோங்பெதே”? eran an wor 

யணம் கூறுவதைச் சற்று மனத்தி லவதானித்து கோக்ூப், படி 

க்குந் சோறும் இராவணனுச்கு அபோதீம் (அஞ்ஞானம்) பெருக
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வந்ததபோ லாகாமல், படிப்பை யடக்க முண்டாகப்படி த்து,படிப் 

Gag சொரூபத்தைப் படிப்பின் வாயிலாக அறிந்து தற்போத 

மற்றுத் தடையற்ற அநந்தம் பெற்றவ?ே யு.த்தமராவர், 

௮26 8-5 

42, மனத்தை யடக்கு மாண்பினைக் கூறல். 

(16.10.1911) 
நாடக சாலையில் நடிக்கு முத்தி யோகத்திலிருப்பவன் சமயத் 

இற் கேற்றவாறு பல பல வேடங்கொண்டு நடிப்பது போன்று 

நாமும் சமயத்திழ் கேற்றவாறு பல பல வேடக்கொண்டு கடித்து 
வருகின்றோம். நாம் ஏன் பலவாறாக நடிக்க வேண்டு மென்பது 

பற்.திச் இர் இக்கன் ரோ மில்லை. ஈம்முடைய மனம் சுகசாதனமாகப் 
பெற்றனவற்றை யற்பமாகவும், பெருதன வற்றை மகத்தாகவுங் 

கருதி, பெற்றன வற்கறப் பாஅகாப்பது பற்றியும் பெறாதனவற் 
றை யெவ்வா றடையலா மென்ப பற்றியும் இந்இத் த, ஒரு கண 
மேனு மொருநிலைப்படாஅ கலக்க முூற௮ுவதனாற்றான், ௮௮ பழ்றி 

காம் கோக்குவதே யில்லை; அதனாற்றான் காம் நாடக சாலையில் 
ஈடிப்பவனைப் போன்று, சமயத்திற் கேற்றவாறு பேசுதல் முதலிய 
வற்றைச் செய்ய முயல்ன்றோம். இங்கனம் பலவாருக ஈடித் 

தொழுகுவதற்குக் காசணமாக வுள்ள மனத்தைப்பசமேசுவரனது 

பாதாச விந்தத்திற் செலுத்தி அறிவு, சமபாவனை, சந்ேதோஷமென் 

பனவற்றை யடைந்அ, உபசாந்த நிலையிலிருப்போமாயின், நாம் 

மனத்தின் வயப்பட்டு ஈடிப்பதொழியம் வழியினைப் பெற்றுச் 
சிதைவற்ற சதாகக்த வடிவமாக விளங்குவோம். 

* காமக் குரோத லோப மோக மதம் நாணம் பயம் அகங்கார 
முதலியவற்றின் வடிவமாக, அடிக்கடி, வாஈனாவசத்தினால் மனம் 
பரிணாமத்தை (இரிவினை) யடைந்து கலங்குவதை நாம் மனத் 
தின் வயப்பட்டு, ௮தன் வழியே யொழுகுங்காறு மொழித்தல் 
கூடாமையின், விஷய வியாபாசம் பற்றிக் கலக்கமுறும் மனம் 
நமது வழிய வருதற்குரிப சாகனத்தைத் தீக்காரிடத் தடைந்து 
பெற்று, அவர் கூறியவர் OM YESS லத்தியாவசயகமாம். **மனத் 
தை யடக்க மனந்துணை யாகும் '” என்று பெரியார் கூறியவாறு, 
மனத்தை மனத்தாற்றான்* வசப்படுத்தல் வேண்டும். அடிக்கடி.
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காமக்குசோத முதலியவற்றின் பரிணாமத்தை யடைந்து கலக்கும் 

மன,க்தை ஒரு முகப்பட்ட மனத்தினாம் கெடுக்கமுயலுதல் மனித 

ரது முக்கியக் சடமையாம். எவ்வளவிற் கெவ்வளவு மனம் இயா 

னப்பியாசத்தால் ஒரு*மமப்பட்டு, உபசாந்த நிலையினைப் பெறு 

இன்றதோ அவ்வளவிற் கவ்வளவு ௮௮ காமக்குசோத முதலிய 

வற்றின் பரிணாமத்தை யடைவதொழியும், காமக்கு?சாதமு. கலிய 

வற்றின் பரிணாமத்தை யடைந்து கலங்கும் மனத்தைத் தியானாப் 

பியாசத்தின் மிகுதிப்பாட்டாழ் கெடுத்து,உபசாக்த நிலையில் மாறா 

தொரு தன்மையாக விஎங்குகின்றவர்கள் பெற்ற பொருளைப் பற் 

தியம் பெறாத பொருளைப் பற்றியுக் கனிப்பையுக் கவலையையு 

மடைவதில்லை யாகலின், அவர்கள் நாடகசாலையில் நடிப்பவனைப் 

போன்று கடிப்பதில்லை. அக்நிலையினைப் பெற்றவர்தாம் மனத்திற் 

கும் மனோ விருத்திக்கும் (எண்ணங்கட்கும்)சாட்சியாய், யானென 

Osan a மிருவகைப் பற்று மகன்று 44 சாந்தமாகச் இதெம்பரமா 

ய்ச் சமமாய் கொய்தா யான்மாவாய், ஏந்து சத்தி யளவிலதாம்” 

தவமாக விளங்குவர். 

நாம் மனத்தின் வஞ்சகச் செயலை யுணர்ந்து, அதனை ஈம் 

வசப்படுத்தி யடக்கி யாளுதல் வேண்டுமென்று தக்கார் கூறிய 

வாருக, இர்திரியங்களை விஷயங்களிற் செலுத்தரமல்,மூவா முதல் 

வனாய், மும்தூர்த்தி சொருபனாய், :'முப்பாமுங் கடந்தோனாய், 

அப்பாமுமற்றுானாய், ஆரந்தவடிவனாய், ஆவரணமற்றவனாய் விளங் 

கும் தேவ தேவனைச் இந்திக்கக் HG யோரிடத்துத் தனியே 

யுட்கார்ந்த தியானஞ் செய்ய ஆரம்பித்த போதுதான் மனம் 
தனத பூசண வாற்றலைக்காட்ட முன் வர் நின்று, *என்னையட 

க்க நீ முயலுகன்றமையால், உன்னை நானடக்குகன்றேன்; என்னை 

உன்லைடக்க முடியுமோ' என்றெஇர்த்து நின்று sims Bus 

னஞ் செய்யாவாறு கெடுக்கின் ற, ௮ஃது அங்வனங் கெடுக்கின்ற 

மை, நாம் நம தனுபவத்திற்கு வரத விஷயங்களுள், எதையோ 

ஒன்றை கினைத்தத் தியானத்தலிருக் தெழுவதால் நன்கு விளங் 

கும்; இயானஞ் செய்ன்ெறோமென் நுட்கார்ந்து, ௮ செய்வ 
தொழிந்து, வேறெதையோ நினைத்து வருவதைப் பலமுறையுஞ் 
சந்தித்துப் பார்த்து, மனத்தினது வல்லமையைப் பையப் பையக் 

கெடுக்க வேண்டுமேயன்றி ஒரோ காலத்திற் கெடுப்ப கொருவாழற் 

ரல மமையாது. 

19
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தியானஞ் செய்ய முயலுகன் றவர்கள் முன்னர்த் இயானத் 

தின் சொரூப மித்தன்மையது, தியானிக்கன்றவன் சொருப மித் 

தன்மைய, தியானிக்கப் படுவகன் சொரூப மித்தன்மைய தெ 
ன்று செவ்விதாகச் சற்குரு மூர்.த்இயின் வீரயிலாக வுணருதலத்தி 
யாவசியகமாம். இம்மூன்றனது சொருபங்களை யையச்இரிபின் றி 

யறிச்அ, சற்குரு மூர்த்தி கூதிய சத்துபதேசத்திற் பூண விசுவா 
சம் வைக். ஐத் தியானஞ் செய்பவர் தவருது தியானத்தின் பயன 
கய சிதாநந்த நிலையினை யடை.ஈ௮, உலகாடம்பர வொழுக்க மக 
அவசென்பது சாஸ் இரங்களின் மு.ற்பரியமா பிருத்தலின், காம் 

அடியார் போன்று ஈடிப்பதொழிர் ஐ, உண்மை யடியவராய்ப் பர 
மேசுவரனுக்குப் பாங்கானவாருகத் தியானஞ்செய்அ, மனமெ 
ன்னு மாட்டை வசப்படுத்தமுயலு தலையே மேற் கொள்ளுதல் 
வேண்டும். இவ்விஷயகத்திற் பராமுகமாக விருந்து, உலகாடம்பர 
நடனசாலையிற் சமயத்திற் கேற்றவாறாக நடித்துப் பொருளைத் 
தேடிப் போகத்தை யீனுபவித தலை யே மனிதப் பிறப்பின் முக்கிய 
மாய பயனென் திருப்போமாயின், கம்மை நாமே வஞ்சிக்குங் 
கள்ள.ராவோம். ஈம்மைகாம் வஞ்சிப்பதுபற்றி யன்றா ஈமக்சிங் 
கோயாத துக்கம் மாறாது வருகின்ற. 

மங்கை யொரு பல்கிலுறை மகாதேவன் மாட்டை வாகன 

மாகக் கொண்டிருப்பதைய்ம், அதையே கொடியாகக்கொண் 

டிருப்பதையும் சிறிதாகித்து கோக்குவோமாயின், இரசோ 

குண தமோகுண வடிவ வசுத்த மனத்தை யடக்௪, சத்துவ 

குண வடிவ சுத்த மனத்தை மேம்பாடாகக்கொள்ளு தல் வேண்டு 

மென்ப தினிது விளங்கும். *மனமென்னு மாடடக்கிற் மூண்ட 

வக் கோனே-முத்தி, வாய்த்ததென் றெண்ணேடா தாண்டவக் 

கோனே?” என்று பெரியார் பணித்திருத் சலால், மனமாகிய மாட் 

டைத் தம் வசமாக்கி, அதைத் தம்வழியே செல்லுமாறு செய்ப 
வருக்கு மு.த்திரக செட்டிப்பிடிப்பது போன்று இத்தியாம். பரமே 
சுவான் ரிஷபத்தை (மாட்டை) வாகனமாகக் கொண்டிருப்பது 

௮சுத்த மன் த்தையடக்க யாளவேண்டு மென்பதை யறிவிக்குக் 
குறியாம்; ரிஷபத்தைக் கொடியாகக் கொண்டிருப்பது சுத்தமன 

ததை மிகுதியாகக்கொள்ளல் வேண்டு மென்பதை யறிவிக்கும் 

குறியாம். இசோகுண கமோகுணவடி.வ மனத்தைப் பிரயத் தன 

பூர்வகமாகனுடக்9,சத்துவகுண மனத்தையுடையவசா யிருப்பவர்
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தாம் முன்னை வினையிரண்டையு முதலோடு (௮ஞ்ஞானத்தோடு) 

கெடுக்கும் தன்மையசாவர். அவர் கிரதி சயாகந்தவடிவ வெள்ளம் 
பெருக, அஞ்ஞான வடிவ இருக் கெடுத்து, அன்பத்தின் 

தொடர்பை யொழித்து விளங்கத், தியானஞ் செய்தலை yo Bu 

பாடாகக் கொண்டு, உலகாடம்பரங்களுள், ஒருசிறிதேனுங்காட்டி. 

ஈடிப்ப தொழிந்து, பிறப்பென்னும் பெருங்கடலை நீந்திக் கடத்த 

லையே பெரும் பயஞைக் கருதியிருப்பர். அவ்வாறு கருதஇயிருக் 

கும் உத்தம மனிதரஅ சேவை இடைப்ப தரி.இனு மரிதாம். 

உண்டி, உடை உறையுள் முதலியவத்மால்வருஞ்சுக மிகு 

விரைவில் மாறுந்தன்மையதாக விருத்தலின்,௮து பெறுவதொழி 
ந்து, நித்திய நிசதிசயாநந்தம் பெறுவதற்கு முயலஓதல்பெரிது 

முத்தமாம், ் 
௮9 6645-௭ 

49. மறப்பினை யோழிக்கும் வழியினைக்கிளத்தல். 

(23-10-1911) 
நாம் எத்தனையோ முறை ஈல்லோசை யடுத்து நன்மொழிக 

சைக் கேட்டு, கேட்டவாறு நடக்க வெண்ணியிருத்தல்கூடும். எண் 

ணியவாமுக வொழுகுகின்றோமோ வெனின், அ௮துதா ஸில்லை. 

எண்ணியவாமுக வொமுக மூயலும்போ அண்டாகுக் தடைகட் 

களவே யின்றாம். ௮,த்தடைகளுள் மறப் பென்னும் பகையே தலை 

மை யுடையதாம். அ௮ம்மறப் பென்னும் பகை முன் வந நிற்கும் 

போ நாம் அதன்வசப்பட்டு, விசைவிற் பசாமுகப்பட்டு, பகத 

க்கு விலக்கான செயல்களைப் புரிய முயல்கின்ரும். நல்லோர் நல 

முறக் கூறும் ஈன் மொழிகளை காம் கவனியாதிருத்தற்குக் கார 
ணம் உண்டி,உடை,உறையுள் முதலியவற்றின் மீதள்ளமோகமே 

யாம். ௮ம்மோகங்கறிய முபன்றுற்முன் மறப்பென்னும் பகையை 

வஞ்சித்.து வதைத்தல் கூடும். உண்டி, உடை, உறையுள் முதலி 

யன பரகதி யடைதற்கு வாய்ப்புடைய சாதனமாயுள்ள மானுட 

உடம்பிற்குச் சாதனமா யுள்ளனவென்றுணசாமல், *அவற்ழைப் 

பெறுதலே பசக தியாமென்று கருதியிருப்பதாற்றுன் காம் மறப்பெ 

ன்னும் பகையின் வசப்பட்டுப்போகின்றோம். '*மோக)த்தைமுனி” 

என்று நமது ஞானத்தா யருளியிருப்பதை நாம் எத்தனைமுறை 

யோ சின்னஞ் இறு பிராயத்திலிருக் ௮ வாகித்திறாக்கின்றோம்;
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'வாடித்து மென்பயன் 2? Curses DDS வடிவம் 66 Boom ர்க 

மெய்யென்றுக் தேகரா னென்று முள்ளே,விரசவிய மோகக் தானே 

விபரீ*ு மென்பர் மேலோர்'' என்று மேலோர் கூறியதை நன் 

குணர்ந்து, உலக மென்றுமழியாதலிதன்னும் புத்தியும், உடம்பு 

நானென்னுஞ் சொல்லின் பொருளான ஆத்மா வென்னும் புத்தி 

யும் ஒழிந்த விடத்துத்தான், மோகமொழியும். மோக மொழிந்த 

விடத்அ மறப் பென்னும் பகை வருதற்கிடனின்றித் தொலையும்; 

அ௮ஃதொழியவே, நல்லோர் கூறிய நன்மொழி மறவாது சித்கும்; 

௮ நின்றபோது தான், பிறவாமைக் கேதுவாகிய சாதனத்தை 

மேற் கொண்டொழுக, பிரஹ்மாநந்தப் பெருஞ் சாகரத்தில் 

மூழ்கிப் பேதமற்ற வாழ்வைப் பெறுதல் வாய்க்கும். 

மறத்தல் இருவகையாம்) ஒன்று பந்தம் பந்தகாரண முத 

லியவற்றை மறத்தல், மற்றொன்று உலகம், உண்டி, உடை, உழை 

யுள் (வீடு) முதலிய வடி.வால் சுகம், அல்லது சுசசாதன மென் 

பதை மறத்தல், பந்தம் பந்தகாரண முதலியவற்றை மறத்தல் 

அன்பவேலவாயும், உலசம் உண்டி முதலிய வடிவால் ௬௧ம், ௮ல் 

லத சுகசாசன மென்பதை மறத்தல் இன்பவே௮ு வாயும் இருத் 

தலின், மேலே மறப்பென்னும் பகை யென்றது 'பந்தம் பர்த 

காசணமுதலிய வற்றை மதத்தலாம். ௮ம்மறப்பென்னும் பகையை 

யொழித்தற் பொருட்டுத்தான் தத்துவ வித்தூக்களை (உள்ள 
தணர்ந்தவரை) யடுத்துத் தக்துவ_நா லாராய்ச்சி செய்வது, உல 
கம் உண்டி முதலிய வடி.வால் சகம் அல்லது சுகசாதனமா யிருக் 

இன்ற தென்னும் மயக்க புத்தியை யொழித்தலே இங்கு மறப் 

பென்னும் பகையைக் கெடுத்தலாம். இம்மயக்க புத்தி யொழிந்த 

வர் தாம் அல்லல்(அன்பல்) கட்செல்லாம் ஆதாசமாயுள்ள பிறப்பி 

னின்றும் ரீல், இறப்பதென்பசென்று மில்லாத வின்ப நிலையைப் 

பெறுவர். பயன்படு நாளாகாது காலங்கழிவதைக் கருதாமலும், 

இறக்கும் நாள் எதிர்த்து வருவதை யெண்ணாமலும், செர்கெறி 

சென்று திருவருள் பெற்றுச் சிவமாய் விளங்கிய இருவள்ளுவ 

நாயனார் முதலியோர் கூறிய திருவாய் மொழிகளைச் சீர்தூக்கிப் 

பாராமலும், உண்டி, உடை, உறையுள் முதலியவற்றையே உயி 

செனக்கருதி யிருப்பவ ரூய்யுநெறி கண்டொழுகுவஅ எவ்வாரும்? 

Rar நல்3லார் கூறும் இன்மொழியின்படி யொழுகுவார் 

போன்று காணப்படுகின்றனர், ௮வர் gos குரிமையாயுள்ள
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பொருள்களுக்குக் கெடுதி நேரிட்ட விடத்தும், கெடுதி நேரிடு 

மென்றறிகத விடத்தும் பதை பதைத்துச் அடி. அடித்துப் பெரு 
மூச்சுவிட்டுப் பெரிதும் வருக் அ௫ன்றனர். இவ்வாறிருப்பவர் எவ் 

வாறு பிறவாமைக் கேதுவாதிய சாதனத்தை மேற்கொண்டவ 

சாவா? உலகம் ஓக்காள வடிவமென் அணர்ச்து, உலகத்து லொரு 

பற்மேனு முண்மையாகவிசா*, பசமாகந்தப் பெரு வெளியில் 

பராமுகமின்றி மனத்தைப் பற்றுமாறு செய்திருப்பவ ரன் 3 ௩ல் 

லோர்கூறிய நயமொழியின் படி ஈடப்பவசாவர்? சிலர் துறவறத்தை 
மேற்கொண் டில்லறப்பற் றில்லாதவர் போற் காணப்படினும், தமக் 

குரிய தண்டு, கமண்டல முதலிய வற்றிற்குத் இங்கு கேமிடு 

மென்று பிறர் கூறக்கேட்ட போதே யுடல் வெயர்த்து முகங்கருகி 

யுன்மத்தல் கொண்டவர் போ லா௫ன்றனர், ஒரு தண்டு, அல்லது 

ஒரு கமண்டல முதலிய வற்திற் பற்றமுது விட்சேப (கலக்க) 

மடைஇன்றவர் எவ்வாறு துறவிகளாவசோ? யான் எனகென்னும் 

பற்றிரண்டு மற்றவரன் மோ பசமாகந்தப் பெருஞ் செல்வமடை வர்? 

இவரியாவரும் :*உவக்கும் விடே யெவ்வளவிற் றுலகடகடையே 

யூயர்க்ததெனா, நிவக் தமறுதி யார்செய்வோ னெடும்போ கத்திழ் 

செல்பவனாம்'” என்று பெசியார் கூறியதற் லெக்காக விருக்கின் 

றன ரென்பதற்குயாஅ தடையாம்? 

இரிசரபுசத்திற்கடுத்தள்ள தொருசொமத்தில் வசிப்பவருள் 

ஒரு குடியானவன் தனதுமனைவி மக்களுடன் சுகமாக வாழ்ந்து 

வந்தான்; ௮வனுக்குச்செ கால் கடைகளு முண்டு; விசா நிலங் 

களுமுண்டு, அவனியல்பாகவே யாவரிடத்தம் பணிவுடையவனும் 

இன்சொல்லுடையவனுமாக விருக்தான் $ அ௮வனையக்கிராமத்திலி 

ருப்போர் சாமியாசென் றழைப்பர்; அவன துமனைவி யெப்போதும் 

அவன் வார்த்தைக்குமாறுக நடவாது மனமொத்து வாழ்ந்து 

வந்தனள். அ௮ச்சாடியா சென்பவன் எப் போதும் ஏதாவதொரு 
வேதாக்த புஸ்தகக்னக ௮ஸ்த பூஷணமாக வைத்திருப்பான்) 

அதுறவிகளிடத்து மிகு பிரியங் கொண்டு, அவர்களிருக்கு மிட 

த்திற்குச்சென்று அவர்க்கு வேண்டுவன வற்றைக் குறிப்பறி 
ந்து கொடுத்துவருவான். இங்கனமாக அவனிருக்குங்காலத் தில் 
௮க்ராமத்தில் ஒரு பசமசாது வர்சேர்ந்தார் ழ அவரப் 

பொழுதும் அறிவிற் சுகசமாதி கூடுதலிலேயே கருத்துடை 
யவர் $ ஆவஸ்சியமாகச் செய்யப்படுவன்வாய பாஹியவியவகா ரங்
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களைச் ரெய்வதே யல்லா.து மற் தும்வேறுவியவகா ரஞ் செய்யா 

திருந்தனர். இத்தன்மை புடையபசமசா து, SUSTAINS BIG 

வந்து சேர்ந்ததையறிந்த வச்சாமியா ரென்பவன், ௮வசைத் தஞ்ச 

மாகவடைந்து, பணிவாக ஈடந்அ, அ௮வரிடர் தத்தவோபதே 

சம் பெற்றுக்கொண்டான் ; தத்துவோபதேசம் பெத்றுக்கொ 

ண்ட பின்னர், அவன் துறவறத்தை மேற் கொண் டொழுகவெண் 

ணி, தனுமனைவியினிடத்த, அடிக்கடி யான் அறவியாகப்போக 

ன்றேன்; துறவியாகப் போன் ன்; இச்சம்சாரம் மாகாப் 

பொல்லாது; இதைச் சுட்டெரிக்கவேண்டும் என்று கூறிவருவா 

னானான்., இவ்வாறவன்கூறிவருவதை ௮வன்மனைவி கவனியா தவள் 

போன்றிருந்தாள். ஒரு நாளவன் தன் மனைவியை நோக்கியான் 

துதவியாகப்போ௫ன்றேன் என்று கூறுவதை நீ கவனியாதிருக் 

குங் காரணம் யாது? யானின்றையதினம் அறவியாகப் போகன் 

றேனென்று கூறினன்; அ.தற்கவள் தாங்கள் துறவியாகப் போ 

வ பற்றி எனக்யொதோ ராட்சேபமுமின்௮; உண்மைத் அறவு 

பூண்போர் பிறரிடத்துச் சொல்லித் துறவு கொள்வதில்லை; இது 

பத்றி பென் தந்தையாரிடத்அக் கேள்விப்பட்டிருக்ககறே னெ 
ன்று கூறினாள் ) உடனே அவன்தன் விட்டை விட்டு கெடுகப் 

போய்ப் பகல் 15-நாழிகை (1-மணி) பரியந்தம் தனியாக efits 

இருந்தான்; பசியதிகமா யுண்டான இனால், ஒன்றுக் தோன்முதுக 

சைத்திருக்து ம்னைவியுடனேன் வைராக்யம் பேசி வந்தோம்? 

ஒரு காளுணவி லொருபோதுணவைச் சடத்தற்கியல் பில்லாத 
நாமா சந்நியாஸங்கொண்டு சாதிக்கப்போ௫ன்றோ மென்றுபலவா 

முகவெண்ணி,மாலைப்போது மந்தை வெளியினின்றும், தன விட் 

டிற்குப் போகும் கால்கடைகளுள் ஒன்றன் வாலைப்பிடி.த்.துக்கொ 

ண்டு விடு போய்ச் சேர்ந்தான். ௮ப்போதவனை நோக்கி அவன் 

மனைவி ஏன் வந்தீர்; காட்டுக்குப் போல்களென்று பரிகாசமாய்ப் 

பேசினுள். அதற்கவன் நானா வருவேன்; இக்கன்றுக்குட்டியன் 
Cw என்னை வேண்டியிமுத்துக் கொண்டு வந்ததென்று கூறி, பசி 
கோய் முதலியவற்றைச் சகித்து, பொறுமையைப் ஷணமா 
கக் கொள்பவர்தாம் துறவறத்தை மேற்கொண் டமைதல் கூடு 
மென்றுதெளிர்து வாளா விருர்கானென்பதொரு கதை, இக் 
கதையால் வைசாக்கிய முடைமை பெரியார் கூறியவா றொழுகு 
வதற்குப் பரமசாதனமா மென்பதினிதுவிளங்கும். 

அ $ஆ--



44. வாழ் நாள் பயன்படமோர்க்கங்கூறல். 

(30-10-1911) 

“வீழ்நாள் படாமை நன்றாழற்றி னஃதொருவன், வாம்காள் வழி 

யடைக்குவ் கல்(செய்யாது கழியுகாளுள வாகாமலொருவன் அதத். 

தைச் பெய்யுமாயின், அச்செயல் ௮வன் உடம் ?பாடு கூகொள்வ 

ரும் வழியை வாசாம லடை.க்குங்கல்லாம்) '? என்று தெய்வப் புல 

மைத் இருவள்ளுவகாயனார் திருவாய் மலத்ர்ச்தருளி யிருத் தலைச் 

சிறிஅற்று கோக்குவார்க்கு இனிப் பிறவாதிருத்தற் கேதுவாகிய 
சாதனத்தை விரைந்து மேற்கொண் டப்பியசித்தல் வேண்டு மெ 

பது ஈன்கு விளங்கும். விட்டிற்கெதுவாகிய சாகனத்தை மேற் 

Asia ona DD பராமுகமாகவும், பக்தத்திற் கேதுவாகிய சாதன 

ததை மேற்கொள்ளுவதஇல் விழிப்பாசவும் இருப்பதாற்றான், 

நாம் நல்லாரியாவரும் ஈன்குறப் போற்றும் நாயனார் வாக்கைக்கவ 

னியாதிருக்கன் ரோம்; கவனித்திருப்2பாமாயின், பக்த சாதன 

மாயுள்ள வற்றைப் பற்றுவஇனின் றகன்று முத்தி பெறுதவற் 

குரிய சானத்தைமுயன் றேற் நிருப்?பாம். மறப்பென்னும் பகை 
வன்நம்மை மறைந்து நின்று வஞ்சிக் வருவதை காம்ந்தித்ு 
நோக்குசன்றோ மில்லை. நோக்குவோமாயின், பொய்யாமொழியா 

இய திருக்குறளின் மெய்ப்பொருளிளைப் போன்னே போற் போ 

ற்றி முன்னுக்கு வருமாறுமுயன்று முத்திக்குரிய சாதனத்தைப் 

பெற்று நித்திய நிரதிசயாநந்த வெள்ளத்தில் மூழ்க, பாசமென் 

னமாசைப் பற்றறக் கழுவி, சீவன் முத்தியென் னுஞ் சிறர்க 6s 
சையடைந்து சதாகக்த வடிவமாக விளங்கச் சர்பெத்றிருப் போம். 

மிதசகன்சொற் பிழையாம லலுட்டிக்கிற் பையப்பையகத் 

இ.பக்க நீங்டப், பேசியசென் மத்தாத லடுத்த௫ில பிறப்பினா லாீ.தல் 

Cumin” என்று , ஞானவாசிட்டங் கூறியவாறு சற்குரு மூர் 

த்தி திருவாய்மலாக்தருளியதைப் பூரணவிசுவாசத்கோடு மேற் 

கொண்டு, வஞ்சப்புலனைத் தன்வசமாக்கி வாயுபோன் 2முயாது 

சலனமூறும் மனத்தை அசுத்தம் அக்கம் அசி.க்கமாயுள்ள 

விஷய வாசனை மேலும் மேலும் பெருகியோல்கா வண்ணமடக்கி, 

சோக மோகங்கனின் தொடர்பை யொழித்து, ஆகாயம் போன்று 

சூக்குமமாய் வியாபகமாய் அசம்கமாயுள்ள பசமேசுவர பக் 
ல . ன் . க த . . a 

Bou LI DEI SF செய்துவக்தாற்றான் உலத நாடடிவகுறை)5,
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உணர்வுகாட்ட மிக்கு மறப்பென்னும் பகையின் வஞ்சகச்செயலை 

கெஞ்சகத்தில்லாவா மொழித்துச் சமாசகபாவ நிலைபெற்றுய்தல் 
இப்பிறப்பிலாவது இனிவருஞ் சில பிறப்பிலாவத கூடும். தன் 

னிடத்து வைத்தபொருஷினள வை இவ்வளவென்று மாறுபடாது 

வரையறுத்துக் காட்டுர் தூலாக்கோலின் முள்ளேயொத்து அறி 

வறியாமை யென்பனவற்றுள், ஒன்றன் பக்கமுஞ் சாயாது நிலைத் 

தமனத்தின் ௮னுக்கரகம் எவர்க்குண்டாகன்றதோ அவர்தாம் உப 

சார்தசலைபினைப்பெறுவதற் குரியவசாவர்? உபசார் தடிலையெளிதிற் 

இடைப்பதன் முகலின், அதுபெறுவதற்குரிய சாதனம் மனம் 

அ௮றிவதியாமைகளின் வசமா யல்லலுமும லொருமுகட்பட் டி.ரூ.த் 

sori, wat agian டுமாருமுகப்பட் டிருப்பதுசான்தவத் இன் 

பூரணவடிவமாம், மன மொருமுகப்பட்டுள்ள போது செவி 

முதலிய விந்திரியங்கள் கேட்டல் முதலிய வியாபாரங்க 
ளொழிர்து 2பாதலின், மனமொரு.முகப்படுதலே Oi Slums 
ளொருமுகப் படுதற்கு$மே௮வாம். இதுபற்றித்தான் ஞான. நாலொ 

ன்௮**மனவிக் இரியங்களி னேகாக்கரமே(ஒருமைப்பாடே), தவச” 

என்று கூறுகின்றது. இத்தபசுடையவர்தாம் உலககாட்டங் குறை 

நத, உணர்வு காட்டமிக்கு, மறப்பென்னும் பகையைவதைத்.து 

உபசாந்தநிலையினை யெய்துர் இறத் இன சாவர். 

அறிவறியாமை யாவது இங்கு நினைப்பும் மறப்புமாம். 

நினைப்பு மறப்புள்ள பரியந்தம் ஈமத நிஜவடிவதரிசன முண்டாவ 

தின்மையின், நினைப்பு மறப்பென்னு மிரண்டையுங் கெடுக்க 

முயலுதல் ௮.த்தியாவசியகமான கடமையாம்; உலகநாட்டமுள்ள 

வளவும் கினைப்புமறப்பென்பன வொழிவனவன்றாகலின், உலக 

நாட்டத்தை யொழிக்குஞ் சாதனத்தை மேற்கொண் டொமழுகு 

தல்“வேண்டும். உலகராட்ட மொழிதற் கேது தத் துவவாராய்ச்ச 

யம் தியான சமாதிகளுமாம். தத்துவ வாராய்ச்சியும் தியான 

சமாதிகளும் ஒருங்கே யுடைய புருஷர்கள்தாம் உலக நாட்ட 

மொழிர்து, ௮து வாயிலாக நினைப்பு மறப்பழ்று, ௮ துவாயிலாகத் 
தமது கிஜஐவடிவ தரிசன மூண்டாகப் பெற்று, ௮ வாயிலாகச் 

தானே தானாக விளங்கும் கிலையினைப் பெறுவர். தானே தானாக 

விளங்கும் நிலையினைப் பெறுவகற்கேதுவான சாதனங்களைச் சற் 

குருநாதன் வாயிலாகப்பெற் றப்பியாசஞ் செய்யாதவர்கள் பிறர் 
அம் பிறவாதவர்களாவ பென்பதற்குக் தடை யாதுண்டாரம்?
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மிகவரு காமாதிகளால் விகார மடைந்து சலனமாஅம் மன 

மூடைய நாம், தத்துவ ஆராய்ச்சியும், தியானசமாதிசளும் செய்ய 

முயன்று அம்மனச்சலனத்தை யொழிக்கின் ரோமில்லை. தத்துவ 

ஆசாய்ச்சியும் தியான சமா இகளும் செய்தாலன்றோ நாம் மறப் 
பென்னும் பகையை 9வல்வதுவாயிலாக கினைப்பென்னும் பகையை 

யும் வென்று நிஜாஈந்த நிலையினையடைதல் கூடும். கினைப்பும் 

மறப்பும் போல ஈமக்குப் பெரும் பகையாயுள்ளது பிமிதொன் 

ின்ரும். **சொருபம் விட்டகலன் மோகமாம் வேறு சொல்லிட 

முூன்புபின் பில்லை, யொருபொரு ணினைவை யொழித்துமே 

லப்பா லொருபொரு ணினைவுறி லர்க, விருபொரு ணடுவு ணினை 

வற விருக்கு அிதுசொரூ பத்தியல்'என்று மேலோர் கூறியதைச் 

சிந்தித்தூணர்ர் த, கினைப்பையும் மறப்பையும் வெல்ல் முயலுகின் 

றவாரன்றோ உத்தமருள், உத்தமசாவர் ? 

[. தத்துவ ஆராய்ச்சியாவது ஆத்மாஜினியல்பையும், அகாத் 

மாவி (ஐடபதார்த்தங்களி) னியல்பையும் தத்துவத்தின் றலை 

நின்ற உத்தம. ரது வாயிலாக வுள்ளவாறு விசாரிக் கறிதலாம்) 

2. உதயாத்தமன மின்றியுள்ள பரம்பொருலை யொற்றுமையுறப் 

பாவிப்பது தியானமாம்; 8 அப்பாவனை கழன்று பரமாகந்தப் பா 

வெளியாய் விளங்குவது சமாதியாம். இம்மூன் றப்பியாசங்களை 

யுங் சரமமாகச் செய்து வருபவர்க்கு மனச்சலனம் மிகுவிரைவாக 

ஒழியும், மனச்சலன மொழிவதற்குச் சாசனமாய இம்மூன் 

அம் சற்குரு மூர்த்தியி னருளுடையார்க்கு மிகவெளிதாகச் சித் 

தியாம். மரணம் வரும்காள் இரத நாளென் ௮ணருதற் கருமையா 

யிருத்தலின், ஒவ்வொரு நாகயும் மரணம் வரும் நாளாகவே 

பாவித்து, தத்துவ ஆராய்ச்சியும் இயானசமாதிகருநம் பெற 

முயன்று வந்தாலச்றோ காம் ஈமது வாழ்காளை நன்னாளாகக் 

கழிப்பவராவோம். , 

இல்ல௰௦ ஞானிகளுள் பெருக்கர்த்தி பெற்று விளங்கிய ஜனக 

சக்ரவர்த்தி ஒருகாள் தமதூ பரிவாரங்களாகய மக்திமி முதலாயி 

னோர் புறம்பே நிற்ச, சங்கார வனத்தட் சென் அுலாவிவரும் 

போ, இத்சர் கூட்டம் “*அறிவானு உமறிபொருளுங் கூடிய 

கூட் டரவிலெழு மறிவா நந்தம், பிரியாத வான்மதத் அவத்தெழு 

ந்த தாமதனைப் பேணல் செய்வாம்'” ஒன்றற் ரொடக்கச் கனவா 

20



154 மெய்ஞ்ஞான போதம்: 

கப் பாடுதே த்தைக் கேட்டு, உலகபோகத்து லவர்ப்புற்றுத் 
தெளிவடைந்து, இல்லஞ் சென்றுசமா திகூடி நிருவிகற்ப சொரூப 

மாக விருந்தார். இவ்வாறிருக்க அச்சக்சவர்த்தி பிடையிடையே 

தோன்றுஞ் சக்தேகத்தை நீக்கிக் “கொள்ளுமாறு யாக்ஞவல்கிய 

சென்னும்முனிசிரேஷ்டரைத் தஞ்சமாகவடைகந்து, தத் அவ விசா 

ரஞ் செய்து வரும்போது, உடனிருந்து சேட்டு வரும் முனிவர் 

கள் டை. முனிசிரேட்டர்மீத அசூயையடைக்து, இவர் சக்ரவர்த்தி 
யை கோக்இக் கூறத்தக்கன வற்றைக் கூறுகன்றா 2.ரயன்றி ஈம்மை 
கோக்இக் கூறுஇன்றாரில்லை; முற்றத் தூறர்த முனிவசென்று பேர் 
படைத்தவர் பொருளுள்ளாரை நோக்கித் தத்துவ போதகஞ் 

செய்வது தகுதியாகாதென்று தம்முள் பேசிக்கொள்வாசாயினர். 

இதனைக் குறிப்பாக வுணர்ந்த அம்முனி புங்கவர் ஒருகாள் தத் 
துவ விசாரபாடம் நிகழும்போது தமது யோகப் பெருமையால் 

மேற்படி சக்ரவர்த்தியினது மிதிலாககசம் இப்பற்றியெரிவது போ 

ன்று செய்தனர். மேற்படி நகசம் தீப்பற்றி யெரிவ)ைக மேற்படி. 

முனிவர்களுண்மை யெனவுணர்ந்து, சரவணஞ்செய்வதை விட்டு 
விரைந்தோடி நகரத்துட் சென்றபோ௮, அங்கொரு விகற்பழுமில் 

லாதிருக்கக்கண்டு, கோவணம், கமண்டல முதலிய அ௮ற்பப்பொரு 

ள்களில் பற்ற௮ுவிடாதுள்ள காமா தத்துவ விசாரஞ் செய்வதற்குரி 

யவராவோம்; ஜனகசக்ரவர்த்தி அர்தப்புறமும் ௮க்கினிபற்றி வே 

இன்றதென்றேவலாளர் செல்லக் கேட்டு மசையாது கிருவிகற்பமா 
யிருந்தனசே! அ௮வசன்ரோ ததிதுவவிசாரஞ் செய்தற் குமியவா; 

நமது குருமூர்த்தி அ௮வசை நோக்கக் கூறுவது நியாயமே பாம 

ன்று தெளிந்த, தம்மிடத்துள்ள உயிர்ச்சார்பு முதலிய பற்றொ 

ழியுமாறு முயன்று வருவா.ராயின சென்றுள்ள சரிக்இசத்சால், 

தேகென்சொழ் பிழையா தொழுகுகன்றவேேர தம வாழ்காளைப் 

பயன்படு ராளாகச் செய்வரேன்பது விளக்கமாம். 

<9 Bee 

45. போருளாற் கொள்ளும் பெரும்பய னுரைத்தல் 

11-11}. 
நாம் ஒவ்வொருகாளும் உயர் நிலையை யடைய விரும்புகின் 

ஹோமே யன்றி, உண்மையான வுயர்கிலையாஅ? ௮ஃதெச்சாதனத் 

தாற்,சித்தியாகுமென்பதுபற்றிக் கரு தகின் ரா மில்லை. பணமுள்ள
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ளார்க்கே எல்லாமேன்மையு முண்டாவனவா யிருத்தலின், பாடு 

பட்டுப் பணத்தைச் சம்பா தித் தால், ௮தனால் எல்லாமேன் மையும் 

அடைதல்கூடும்: அதைத் தேவெதை விட்டு, வேறு பிரயத்னஞ் 

செய்வது பயனற்றகாரியமாமென்று கரு இயிருப்பதனாற்றான் காம் 

பகவானை மறர் து, பணத்தைய பகவானாக்ப்பாவித் து, அதைத் 

தேடி யடைவதிலையே கருத்தைச்செலுத் இ, சொப்பனத்தும் 

பணமயமாக நின்று பிணமயமாகப் போடன்றோம். சம்சார யாத் 

இசை ஈடைபெனவதற்கு எவ்வளவு பணம்வேண்டுமோ அவ்வ 

ளவு பணம் சம்பாதித்து, அமைதியா யிருக்கன்றோமெனிலோ, 

௮ஃ்தொரு போஅமில்லை. 10-ரூபாய் வரும்படியுள்ளபோது நாம் 

ஈமக்கு இப்போது இப்பத்து ரூபாய் வரும்படிபோதுமான தன் ௮, 

15 - ரூபாய் வர்சால் போதுமான; அதனோடு Agu Bucs 

திருப்போமென்று கருதுத லியல்பாமென்பஅபத்திச்சொல்வதகா 

வூயகமாம். 15-ரூ.பாய் கருதியவாறு டைத்தபோதோவெனின், 

இப்பதினைந்து ரூபாய் ஈம்முடைய தகுதிக்' கேற்ற வரும்படியா கு 

மா, நமக்கோ இப்போ சம்சாரம் அதிகரித் வருகின்ற, இப் 

பதினைச்துரூபாயால் எவ்வாறு சம்சாசத்தை நடத்தல் கூடுமென் 
Daag Sng மேலும் பொருள் தேடுவதிஃல2ய சிர்தையைச் 

செலுத்து இன்றோமே யன்றி, பொருள் தேடவதாலாம் பயன் 

யாது? தேடியபொருளைச் சேர்த்து வைப்பதா அ௮ண்டாகும்பயன் 

யாது? உண்ணா தும், உடுக்காதும், ஒருவருக்கும் கொடாதும் பொ 

ருளைச் சேர்த்து வைத்சவர் ௮டைந்த பயன்யாது? என்றற் பொட 

க்கத்தனவற்றைப் பற்றி என்றும்சிர்தியா திருக்கின்றோம். gam 

னிய தேக மன்னிய வுலகம், சுகமு மன்னிய முறவு மன்னியம், 

இருப்பது Ara லெண்ணமு மிசவல், சுதந்தர மிரவல் பிறவியு 

மிரவல், என்ன பாத்திய மிருப்பதாகக் களிப்பம்'” என்று ம 

லோர் கூறியதைக் சவனிப்போமாயின், நாம்பொருள் தேடுவது 

கேவலம் போகத்தையே யனுபவித் தற்கன்.௮ு) ஆனால் உயர்வறவுயர் 

நலமுடைய வுத்தமநிலையையடைதற் பொருட்டாமென்பது நன்கு 
விளக்கமாம், 

உண்மையான வுயர்கிலை பர்தபாசப்பகுதியற்ற பரமாநத்த 

நிலையாமாதலின், அதனையடைய முயலுீலறிவுடையோரது கட 

மையாம். பொருளா ஓயர்கிலை யுண்டா மென்ப தொருபோதுமின் 
௪ ர க 2 க ௪ ‘ ௪. . 5 ௪. ௪ 

ரூம். மேலும் மேலும் பொருள்சடைக்கும் போ, 5ங்காரம்,
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ஆக்செகமுதலியன வுண்டாவனவாயிருத்தலின், பொருளையே யுயி 

சாகக் கருதியிருப்பவர்க்கு உபசாந்த நிலையுண்டாதலொருபோது 

மின்றாம். போகத்தை யனுபவித் தற்பொருட்டுப் பொருள் தேடி 

மிடத் துவஞ்சனைபலவும் வந்து 2சர்ம்.து நம்மை யந்தகராக்கி யல்ல 

லென்னும் படுகுழியில் விழுத்தி யழுத்தி வருத்துவதைப் பற்றிச் 

சிறிதேனு மூத்து கோக்குவோ மாயின், பொருள் தேடுவது 
புண்ணியகருமஞ் செய்தற்பொருட்டன்றிக் கேவலம்போகத்தை 
யே யனுபவித்தற் சன்றென்பத செவ்விதின் விளக்கும். 

காம் மனிதவுடம் பெடுத்ததன் பயன் பொருளாற்கொள்ளும் 
புண்ணியத்தை யடைதற் பொருட்டாம். முற் பிறப்பில் ஈல்விளை 

செய்தவான்றோ இப்பிறப்பிற் பொருளுடையவசாஇன்றார். பொரு 
ளுண்டாவததற்குக் காரணம் முற் பிறப்பிற் செய்த புண்ணியவினை 

யா யிருத்தலை நோக்கறைன் 20 பொருளுடையார் புண்ணிய 

கருமஞ் செய்தலை மேற்கொள்ளுதல் கூடும். பொருளை யிறுகப் 

பிடி.த்தொருவர்க்கு மீயாதம், உண்ணாதும் உடுக்காஅமிருப்பவர் 

தோ்.றக்.கால் ஆஸ்திகர்போன்று காணப்படினும் உண்மையிலவர் 

நாஸ்திக ரயாவர்.பொருள் புண்ணிப கருமத்தினளவாக வருகின் 

22; காம்செய்தபுண்ணிப கருமத்தினளவறிக்து பாரமேசுவசன் 

பொருளைத்தருகின்றான்; ஈம்முடைய முயற்சியால் பொருள் இத் 

இப்பது போன்று காணப்படினும், உண்மையில் ௮வ்வாறன்று) 

நம்முடையமுயற்கி யெத்தனையோழுறை பழுதாயிற்றே; பொருள் 
வருவதற்குக்காரணம் கேவலம் .ஈம்முடைய முயற்சியே யாமா 

யின், பொருசரபடைய முபற்சி செய்பாதவ சொருவரு மிலையே; 

அவரெல்லாம் ஏன் பொருளுடையவ சாதலில்லை; நம்முடையமுய 

ற்சி பொருள் வருதற்குச்சககாரி (அணை) காரணமாம்; புண்ணிய 

கருமம் நிமித்தகாசணமாம்;சாம்செய்ச ௧ மங்கட்குக்தக்கவாறாக 

உடம்பும், பொருளும், உறவும், நட்பும், பிறவும் சச் இக்ன்றன 
வென்று கருமவிளைவை முன்னும் பின்னு கூர௫த்து.ப் பார்த்துப் 

புண்ணிபகருமஞ் செய்பவான்றோ ஆஸ்திசசாவர்? உடம் பேயுயிர்; 

பொருளேமோட்சம்; அப்பொருளைத் 2தடு மயற்ச யே சரியை, இரி 

யை, யோகம், ஞானமாம்; உண்டுகளித்து2ம்குவதே பாமாகந்தப் 

பிசாப்தியா மென்றிரு.ப்பவர் தாம் படைத் தபொருளால் புண் 

ணிப கருமஞ்செப்து, நற்கதிபடை தல் oT au ut ap Lb?
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பொருளைத்தேடும் போம் அக்கமாம்; அதைக் காக்கும் 

போதுக் துக்கமாம்; .ஐுது கள்வர்மு கலியவரா லபகரிக்சப்பட்டுப் 

போய விடத்தும் அக்கமாம்; நாம் படாதபாபெட்டுத் தேடியபொ 

ருளை, இறந்தபிறகு ஈம்முடையமக்கள் செவ்வையாகப் பாதுகாப் 

பரோ? குடி, கூத்.து, வியபிசாரம், சூதுமுதலியவற்திற் குபயோ 

கப்படுத்தி யழித் அ விடுவசோ என்னும் சிந்தனையாலும் துக்க 

மாம். எவ்வகையாக கோக்கலும் பொருள் அக்க சாதனமாகவே 

யிருத்தலின், அதனை யுலோபகுணத்தால் ஈற்கருமங்களி பயோ 

கப் படுத்தா திருத்தல் மடமையினும் மடமையா மென்பது பத் 

றிச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? 

பொருளாற் பயன் கொள்ளுத லிருவகைத்து: ஒன்று நல் 

லுலகத்தை (சுவர்க்கத்தை) யடைதலாம்; மற்றொன்று சிந்தைய 

மொழியுஞ் செல்லாகிலைமைத் தாகிய முத்தியையடைதலாம். 

அறகெறியித்சென்றுதேடிய பொருளை யிரக்தார்க்குதவல், சற்குரு 

மூர்த்திக்கு வேண்டியவற்றைக் குதிப்பறிர் அதவுதல் முதலிய 
வற்றால் இம்மையிற் புகழும், மறுமையில் நல்லுலகத்தை 

யடைதலும், பிறகு செல்வ முடையவசாகப் பிறத்தலு முதலிப 

பயன் இத்தியாம். தமக்குரிய பொருளைத்துக்கசாகனமென்் முள்ள 

வா இுணர்ந்து, ௮தன்கணுள்ள அபிமானத்தைப் பத்த வொழி 

த்தலால் தத்துவ ஞானவாயிலாக மோட்ச மடைதலாகிய பயன் 

இத்தியாம். ௮றவஜியிற் சென்று தேடியபொருள் ஈற்கதிபை 

யடைதற்குச்சா தனமாகவும், அதனை வைசாக்கியத்தால் மனத்திற் 

பற்றாவா ஜொழித்தல்முத்து படைதற்குச் சாதனமாகவு மிருத்த 

லின், தேடியபொருளால் அடையத்தக்க பயனை யடையமுயலு 

இன்றவர்கள் பொருள் படைசத்ததன் பயனை யடைவார்க ளென்ப 

கற்குச் சர்தேகமென்னாம்? அவ்வாறு செய்யாது காஸ்திஃபுத்.இ 

யால் பொருளை யிறுகப் பற்றி ௮ற நெறிபிற் செல்லா தி.ப்பவர் 

இம்மையிற் பழியும்“ மறுமையில் ஈரகமு மடைவாசாகலின், நாம் 

தேடியபொருளைக் கொண்டு கூடிய வளவு தருமவழியிற் சென்று 

சாது சங்க சேவைசெய்அ நற்கதி படைய முயல்வோமாக, 

துரியோதனன் தன தாயா திகளான தருமபுத்திரர் முதலிய 

வர்களஅ பொருளைச் சூதாட்ட வாயிலாக அபகரித்து வஞ்சனை 

பலவும் ௮வர்கட்குச்செய்த விஷபம் மகா இதிகாசக்களுள் ஓன்
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மூகிய பாரதத்தில் மிகுபிரசித்தமான தன்றோ? அவனெவ்வளவு 
காலம் வாழ்ந்திருக்தகான்? அவனுயி நட ஸிருக்தபோ.து; அவனு 
டைய எண்ணமேயன்றோ அவனுக்குப் பெரும் பகையாக இரு 

நத? பொருளை மேலும் மேலும் : சேர்க்கவேண்டும்; அதனை 

உற்றாருறவினர்க் குதவுகல் கூடாதென்னு மெண்ணத்தா லன்றோ 

௮வன் தனது உடன்பிறக்தார் மு.தலாயினாருடன் மாண்டு, மண் 

ணுலகத்தில் “*பாவித் துரியோ தனன்'' என்று மக்கள் பழிக்கும் 

பான்மையைப் பெற்றான்? அவன் கர்ணனைப் 2பான்று பொருளாற் 

கொள்ளும் பபனைப் பெற்திருப்பா னாயின், அவனை யொருவரும் 

நிர்தியா.ரன்றோ? கர்ணன் மசணகாலத்தில் ஈசுவரதரிசன முண் 

டாகப்பெற்றது ஈகையினாலன் ௫? 

<P Oto 

45, பொன்றும் போருளைப் போற்றுத லிழிவெனல். 

© (13-11-11), 
கரண வியாபாசத்தைச் செவ்வையாகப் பெற்றுடைய மக்கள் 

இது வேண்டும் ௮து வேண்டாமென்னு மெண்ண முடையவசாய் 

வேண்டி௰ வற்றைப் பெறுவதிலேயே முயற்சியுடையவரா யிருக் 

கின்ரார்ச ளென்பஅ மிகுபிரசித் தமாம். வேண்டப்படுவ தென்ப 

வேண்டப் படாததாயும், வேண்டப் படாத தென்பது வேண்டப் 

படுவதாயு மமைதல் வெளிப் படையாம். ஒவ்வொருவரும் விரு 

ம்புவத சுகமாயிரு த்தலின், சுகசா தனப் பொருள் அவர்களால் 

வேண்டப்படுவ தா௫ன்ற; சுகசாதன மாகக் காணப்பட்ட ஒன் 
று, உண்மையாக இது சுகசாதன மாகா தென்றறியப் பட்டவிட 

தீது வெறுக்கப் படுவ தா௫ன்றது, சச சாதன மாக நம்மவரால் 

விரும்பப்பமிவன தனம், தான்ய முதலியன வாம், இவை கள்வர் 

மு;தலியவரி னுபத்திரவ முண்டாகும் போது வாம்பில்லாத அக்க 
சாதனமாக வமைதல் யாவரும் ஈண் குணர்ந்த“விஷயமாம், தனம் 

தான்யமுதலியன சுகசாதனம் போன் நிருக்து ஈம்மை மயக்கு 

இன்றன. ௮வை யவ்வாறு மயக்குவதை காமறியாமலவற்றின்வ௪ 

ப்பட்டு, மயங்கச் செருக்குற்று, ௩மது வாழ்கா ளினி யெவ்வாருக 
முடியும்; நாமிதுகாறும்மறுமைக்கு உதவியாக யா துசெய்தோம்? 

௩ம௮ நமதென்று வியவகரிக் துக் காக்கும் இத் தனதான்ய முத 

லியன nas யுரியனவா யிருத்தலமையுமோ? கம்முடைய
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தாதை முசாதை முதலியோ மியாவரும் இறந்தபோது காலிற்றரி 
தீத கழற்காப்பைக்கூடக் கொண்டு போக வில்லையே; நாமாத்திரம் 
யாதாவ தொன்றைக் கொண்டு போதல் கூடுமோ? என்றத் ரொ 

டக்கத் தன வற்றைப் பற்றிச் சிறிது நகேோரமாவஅ இந்தித்து கோக் 
காது வாளாவிருக் கின்றோம். இவ்வா௮ு தனதான்ய முதலிய வற் 
மின் மயமாக நின்று சாமியை நினையாது காமியாக நின்று காலத். 
தை யவமாகக் கழிக்கும் நாம் எவ்வாறு கரையற்ற அநந்த வடிவ 
மாதல் கூடும்? 

காம் தனம் வேண்டும்; தான்யம் வேண்டும்; நல்லவிடுவேண்: 
டும்; உடம்பிற் கெப்போதும் நோய்வாசா இருத்தல் வேண்டும்; 
உள்ள செல்வம் மேலும் மேலும் விருத்தி யாதல் வேண்டும்; புத் 
இச வருக்கம் பெருக வேண்டும்; புகழெங்கும் மலிய வேண்டும்; 
பூரண ஆயு ளஎமைய வேண்டும்; மேன்மை யென்று சொல்லப்படு 
வன வனைத்தும் ஈமக்கே வர 2வண்டும் என்று கருதுன்றோ மே 

யன்றி இவை யெவ்வாறு கிடைக்கும்? இவை யெல்லாம் இடைப் 

பதாற் பூரண இன்பானுபவம் சித்திக் து விடுமா என்ப பந்றிச் 

சிந்திக்கன்றோ மில்லை. பூண இன்பானுவம் சமாதி செய்பவருக் 

கன்றி யேனையோருக்்:தச் சித்தியா தென்பதை யாம் தக்காரிட 

தீது விசாரித் துணர்க்இருந்தால், தன தான்ய முதலியனவே 

பூசண இன்பானுபவ சாதன மென்று கருதி, அவத்தின் மயமா 

யல்ல ஓறுவதினின் றகன் றிருப்போம், 

௮சசன் முதல் ஆண்டி. பரியந்தமுள்ள மனித சொவ்வொருவ 
ரிடத் தஞ் சென்று நீர் குறைவின்றி யிருகச்கின்றிரா வென்று 

வினாவுவோ மாயின், ௮ப்போது தனதான்ய முதலியவற்றி னிய 

ல்பு நமக்கு ஈன்கு விளங்கும். தனதான்ய முதலியவற்றால் நிறை 

வான நிலையை யடைந்தவ ரொருவரு மிலசாதலின், நிறைவான 

நிலையையடை தற்குரிய சா தனத்தைக் தேடுதல் வீவேககெள௮ கட 

மையாம் தன தான்யமுதலியவற்றின் மீதுள்ள விருப்பம் ஓயாக் 

கவலைக் குஹைலீடமாக விருத்தலின், ௮வ் விருப்பத்தைச் சிறிது 

சிறிதாகக்குறைக்குமாறு முயலுதல் தியாவ௫யகமாம். விருப்பமே 

யன் ரோ ஒருவனைப்பிறர்க்கடிமையாக்குகன்றது?தன தான்யமுதலி 

யவற்றின்மீதுள்ள விருப்பத்தாலன்றோ மக்கள் நினைத்தாலும் பா 

வமாமென்று கருதத்தக்க செயல்களைப்பிரிகின்றனர் யொன த்தை
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நிலைபெறச் செய்யாமைக்குக் காரணம். மனைவி மக்கள் முதலி 

யவர்கள் மீதும், தனதான்னிய முதலியவற்றின் மீது முள்ள 

ஆசையா யிருத்தலின், ஆசை யறுதற் கேதுவாய தியானத்தைச் 

சற்குரு கூறியவாறு மேற்கொண்டு பரமவி*வாச த்துடன் புரிதல் 

வேண்டும். மனத்தைப் பலதலைப் படாவாறு தடுத்துத் தஞ்சமா 

யுள்ள சற்குருவின் பாதாசவிர்தக் இன்கண் நிறுத்தியபோது வரு 

கின்ற தடையை யொழிப்பவசன்றோ தியானத்தின் பயனாகிய 

சமாஇ கைவரப் பெற்றுப் பரமாநந்த வடிவமாய் விளங்கும் பாக்கி 

யத்தைப்பெறுவர்? பரமாகந்த வடிவமாய் விளங்கும் நிலை இத் இத் 
தல் அற நாற் கூறியவாறு பய னோக்காது, அறம் புரிபவர்க் காத 

லின், அர்கிலையைப் பெறுதற் பொருட்டுப் பயனோக்காது, அறத் 

தைச் செய்வது மிகவும் நன்றாம். 

தியானஞ் செய்யத் தொடங்கும்போது துரும்பு விழு 
ADK EF செவிக்குப் புலனாம், இக்திரியங்க ளடங்கா தோடுவது 
அப்போதுதான் நன்கு விளங்கும் ஆசை யென்னும் காலன் அப் 

போது செய்யும் வஞ்சனையை யளலிட் டுரைப்பது முூடியாதாக 

லின் ஆசையையகற்றுதற் பொருட்டு அறத்தைப் பயனோக்காது 

செய்துவருவது ௮த்தியாவதியகமான கடமையாம். லோபகுணத் 

தால் பொன்றும் (அழியும்) பொருளைப் Quran apes பொருளாக 

வெண்ணி, அதைக் காப்பதிலேயேகருத்தைச் செலுத் இ, காமெ 
ங்கிருந்து வந்தோம்? எவ்வளவு கால மிங்கிருப்போம்? இறந்தபிற 
கெங்கே போவோம் என்று முன்னும் பின்னுமுள்ள நிகழ்ச்சிகளை 
நிதானித்து நோக்கி, வேண்டியது துக்க நிவிர்த்தி2ய/; காணப் 
படு மொவ்வொன்றும் அக்க சாதனமேயா மென்று தீர்மானித்து 

எல்லாம் வல்ல இறைவனுக் கர்ப்பிசமாக அறத்தைச் செய்சன் 
றவர்களே உத்தம குருவின் கருணைக்குப் பாத்திரராய் உபசா 
ந்த நிலையை யடைதற்குரியவசாவர். உபசரர்த நிலையைப்பெற்றவர் 
தாம் உலகா தீதமாய் விளங்குவர். உலகா இதமாய் விளங்குதலே 
ஜீவன்முத்தி நிலையாம், 

காஞ்€புரத்திற் கடுத்துள்ள ஒரு சராமத்இில் அவரத தாண் 
டவ முதலியாசென் ஜொருவரிருக்கார். அவர் எப்போதும் பொரு 

சத் தேடுவதிலும், அதனைக் கள்வர் முதலியோர் கவர்ந்து
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போகா வாறு காத்தலினுங் கருத்துடையவரா பிருப்பார். 

௮வர் மனமறிந்து தரும மொன்முஞ் செய்ததே யில்லை. ௮வது 

மனைவியார் நற்குண கற்செய்கைகள் நிரம்பிய வுத்தமி யாதலின் 

அவர்க்குக். : இனக்தோறும் நாம் செல்வத்தைப் . பிறக்கும் 
போது கொண்டுவந்த தில்லை; இறக்கும் போதுக் கொண்டு போ 

வில்லை. அ.தலின், நமக்குரிய 'பொருள்ளவிற் கேற்றவாறு தான 

கருமஞ் செய்து வாழ்ர்.துவச வேண்டு மென்று கூறிவருவார். 

௮வர் அதனை யசட்டைசெய் திகழ்ர்து வருவார். அ௮க்சொமத்தி 

லுள்ளார் யாவரும் டை முதலியார் உலோயியா. யிருப்பது 
பற்றி, அவரை மகா சர்மி யென்றும்.சண்டாள ரென்றும் கூறி 

அருவா ராயினர். அ௮கனைக் கேட்கும்போ கெல்லாம் அவரது 

மனைவியார் காதில் ஈயத்தைக் காய்ச்சி யூற்றிய க போல வருந்து 

வார், இவ்வாறிருக் கும்போ தவருக் கொரு புத்திரன் பிறக்தான். 

௮வன் தனது மாதா வின அ..ஈற்மீயா தனையால் SAMS Sarre 

ளெள்லாம் கிரம்பப் பெற்.ற, வளர் பிறை போல வளர்ந்து . we 

தான், ௮வன் கல்வி கேள்வி யறிவொ( க்கங்களெல்லாம் நல்லாசிரி 

யர் வாயிலாக அடைக்கு நித்தியப் பொரு. ஸின்னஅ, அசித் இயப் 

பொருளின்னது "என்னும் விவேக முடையவ்னாயு மிருந்தான். 

அச்சுகைய சுகுண புத்திரனை மை. முதலியார் இவன் வேதாந்தம் 

படிக்க முட்டாள் ; வேசாச்தம். படித்துக் கெட்டுப் போனவர் 

பலா;இவன் பொக்தி 2யாடே கைலாசம்மீபாகப் போகின்றானென் 

மடிக்கடி கூறி Gaps gas gor, இவ்வா DO mS ld போது ௮ம் 

மைச்தனுக்கு விவாகத்திற் குரிய வயதுவச, அவனுக்கு விவாகஞ் 

செய்து வைத்து. இவ்விவா கத்தினால் பெரும் பொருள் செல 

வாய் விட்டதே யென்று பெரிதும் வருத்த முற்று, ௮௮ காரண 

மாகப்பாயும் படுக்கையுமாக விருந்தார். மனோவிபா இ யதிகமான 

இனா லவர்க்கு நீர் வியாதி யூண்டாயிறறு, அதனால், அவர் சாம்: 

பாபெட்டுத் தேடிய பொருளையும், மது மகனையும், மனைவியையும் 

இனிப் பாதுகாப்பவ ராரென்று பெருங் கவலையடைர்திருர் து 

மசண நாளை யெதிர் பார்கனுச் தன்மைய சானார், அப்போதும் 

அவர் தரும இர்தனை கொள்ள வில்லை, ௮வரதூ.மகன் ஒரு பை 

நிறையச்சவசனைப் போட்டுக்கட்டி, அவரஅபக்கத் இல்வைத்தான். 
அதனைப் பார்த்து அவர் ஏனப்பா! இதனைக் கொண்டு வரத வைத் 

தாய்?என் று Boon Beni. அதற்கு OLDE ye தாங்க alpha போம் 
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போது வழித்துணையாக வேண்டி யிதனற் கொண்டுவக்து 

வைத்ேனென்று-ூறினான். அதுமட்டு Hat இதுகாறும் மாம் 

செல்வச்செழுக்கா லிறுமாந்து மறுமைக் கூரிய அறத்தைச் செய் 

யாது வாளா போயி3னாம்; கூடக் டகாண்டு போவது ஓன்றுமில் 

லை2ய யென்று வருந்தி, சமது பொருளிற் பாதியை யறத் இற்குப 
யோகப் படுத்துமாது தமது மைந்தனுக்குக் கூறி யிறந்து போயி 

னார். இக்கதையால் இறந்த பிறகு தேடிய பொருளில் கொண்டி 

போகும் பொரு சொன்ன மில்லை; உள்ள போசே விரைந்து, 

புண்ணிய கருமங்களைச் செய்து ஈற்கதியடைய வேண்டு மென் 

பது நன்கு விளல்கும். 

SSO Vr 
47. குருவருள் பெற்றார் குறைவுற் நிராரேனல். 

(20-11-1911) 

UIs sR0Gb SOQSHW srgcmin urOgsapn Osad 

தாக விசாரித்துகோக்கு மிடக்த, ௮த மனமாமென்பது ஈன்கு 

விளக்கும். மனமானது இக்திரிய வாயிலாக வெளிழுகப்பட்ட 

போது துக்கமும் அங்கன மாகாது உள்முகப் பட்ட போது 

சுகு. மூண்டாவனவா யிருத்தலின், மனமே துக்கத் இற்கும் 

சுகத்திற்கும் காரணமா பிருக்கின்ற தென்பது மனத்தி ஸியல் 

புணர்ந்தார்க் இனிது புலனாம். மனம் சணப்போ சேனும் வாளா 

இராது சலன மடைந்து விஷயா காரமாய் Uh SDS FB, எனக் 

இத வேண்டும் ௮௯ வேண்டா மென்னும் விருப்பு வெறுப்புக்க 

ளாம். விருப்ப வெறுப்புக்களால் மனம் ஓயாது சலனமடைவ 

தாயிருத்தலின், விருப்பு வெறுப்புக்களைக் கெடுத்த பொருட்டு 

விருப்பு வெறுப்பிம் கேதுவா யுள்ள BRO GIB He 

விஷயங்களி ஸியல்பைத் தக்கார்பா லிடைவிடாது விசா 

ரித்து வருத லத்தியாவசியகமாம். காணப் பவெனவற்றுள், யா 

அஞ் சுசசாதன மாக அமைவதில்லை; சுக சாசன மென்று கருது 

வது மயக்க புச் இ3யயா மென்று, அவற்றி லுள்ள விருப்பு மவ 

அப்புக்களை யகற்றி யுபேட்சா புக்தி புடையலசாயிருப்பவர் 

மனம் சங்கோச (குவிதல்) விகாச (விரிதல்) தருமங்களை யடை 

யா திருத்தலின், ௮ஷ2ர பந்தத் இற்கும் விடுதிக்குஞ் சான்றாக 

(சாட்சியாக) விளங்கும் நிலைமை யினை யெய்௫தற் குரிபவ ராவர். 

ரம் சொப்பன காலத்தும் விஷய நாட் ப் ட் ப ட் லத தும HA நாட்ட முடையவராய ௮27
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வேண்டும் இது 2வண்டும், ௮ வேண்டாம் இது வேண்டாம் 

என்னு விருப்புவெறுப்பு மயமாக நின்று அவற்றித் கடிமைப்பட் 

டிருத்தலினாற்றான், மாறாக சுகத்தை யடைந்து மனக் கடந்த நிலை 

யைப் பெற்று வான் போல் விளங்கு மியல்பினைப் பெறாது மண் 

ணுக்கும் விண்ணுக்கும் மற் ஐ வற்றிற்கும் வீக்கி, மனிதப் 

பிறப்பின் பயனையுறாது வாளா போகின்றோம். 

*அர்தமற் ஜொன்றாப் விகற்பமற் நறிவா யழிவிலாப் பரம் 

பொரு ஸிருக்ஃப், பந்தமுற் றவரார் முத்திபெற் றவரார் பாவனை 

விகத்பமே யனைத்தஞ், இந்தனை விரிவு பந்தமா மதனைத் இரக்கி 

டன் முத்தியா மனத்தின், தொக்தலி லையினாற் ஜாரமா மணித் 

அக் தாரமு மண்ணிதாய்க் தோன்றும்” என்னுஞ் ஞானவா௫ிட் 

டச் செய்யுளால் இந்தனை விரிவு பக்.த மென்றும், 33% யொழி 

திசல் முத்தி யென்றும் பெறப்படுதலின், பந்தத்தை Ours 

க்க வேண்டு மென்று முயன்றவர்கள் சிந்தனை விரியாத 

நிற்றற் குரிய சாதனத்தை மேற்கொண் “டப்பியசித்தலே பக்த 

திதைக் கெடுத்தற்குத் தக்க சாகன மாம். சிந்தனை விரிவைக் கெ 

டுத்தற் குரிய சாதனையை மேற்கொள்ளாது,௮த மேலும்மேலும் 
DAs be Aw சாதனத்தைமேற்கொண் டொ முகுவது கொழுக்து 

விட் டோக்கி பெரியுக் தீயை யலித்தற் பொருட்டு, ௮கனிடத்.து 

Ane @O நெய் யூத்௮ுவது போலாம். மனம் தன்னை விஷயாகார 

மாகாவாறு தடுக்கனெறவர்களை யெதிர்த்து கின்று, எவ்வகையாக 

வேனும் தன்னைத் த௫க்க மு;பலுகின்றவர்களைத் தன் வசப்படு 

தீதி, என்னை நீ தடுத்தற் குனக் கென்ன பலமுண்டு; நீ யென 

தடி மையென்பன வெளிப்படையாக யாவருமறிர்த விஷயமன் ரோ 

என்று கூறுவதை யாமறிபாது போகின்றோம். மனத்தின் சுபாவ 

தீதினை யறிக, அதனை யடக்குதற்குரிய வாற்றாலடக்காது ஏதே 

தையோ யெண்ணி யின்பநிலையை யடையாது போவது பற்றி 

யாம் சிந்தித் தணருகன் 2மு மில்லை, 

₹: மன்னேமற வாதேகினைக் இன்றேன் மனத்துன்னை ?” 

என்று சிவசாஜ யோக சிகாமணியான சுந்தர மூர்த்தி : சுவாமிகள் 

தருவாய் மலர்ந்தருளிய வாறு, பிறப்பாலு மிழப்பாலு முண்டாம் 

பெருக்அன்பத்தை அறுமான ௮ள வையாலும், ஆகம அளவை 

யாலும் நன்குணர்க்ஆ, **அத்தமி யாத சோதி URES யளவி 

லாதாய், மெத்திய பிணிபி லாதாய் :2மலீரும் பிறப்பு லாகாப்,
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எத்தலங் களிலு மென்,று மியாவுமா யாவுஞ்செய்து, முத்தியு 

மாகி யோங்கு முதழ்பரம் பொரு” ளான ஈசனை யிடைவிடாது 

விசு வாசத்துடன் இயாணித்து, இயானத்தை மறவா திருந்தா 

லன்ரோ மனத்இன் வல்லமையைக் கெடுத்தல் கூடும். மனத்தின் 

வல்லமையைக் கெடுத்தற் குரிய பரமேசுவரத் தியானத்தை 

மோட்சத்திற்குப் பசம சாதன்மா மென்று கொள்ளாது, பண 

Cu! Rms Gary. mio; sraiGu! arsG wren sraupsr sen; 

விடே! உனக்கு நான் வேலைக் காரன்; போகமே/ நீஎனக்குப் பெ 

ஐத்தக்க முக்தி யென்று மனமோடிய வழியேசென்று மட்டற்ற 
அன்பத்தைத் தட்டில்லா தநுபவிப்பவர்க்குப் பர்தத்திற்கும் 

விடுதிக்கும் சான்றாக விளங்கும் கிலை எங்கனம் வாய்க்கும்? 

“மறப்பறியாப் பேசறிவில் வாய்சக்தபெருஞ் சுகம” என். 

இருவருள் வழியாய்ச் சென்று சதெம்பசமாய் விளங்வயெ திருவரு 

ட்பிசகாச வள்ளலார் இருவாய்மலர்க்தருனியவாறு மறப்பறியா 

நிலை பெற்று லன் ரோ அறிவாகந்த நிலை இத்தியாம். மாறி மாறி 
வரும் மறப்பிற் கேது கிளைப்பா யிருத்தலினால், நினைப்பைக் 

கெடுக்க முயலுதல் வேண்டும்; நினைப்பிற் கேது ௪ப்தமு தலிய 

விஷயங்களா யிருத்தலின், விஷயக்களைக் அக்சு வடிவ மென்று 

கண்டு, அவற்றில் மனத்தைச் செல்லாவா தடக்கல் வேண் 

டும்; ௮ஃதவ்வா றடங்கினால் கினைப்பு அகலும்; நினைப்பு அகன்ற 

விடத்து மழப்பின்மையின், நினைப் பசலுதலே மறப்பைக் 

கெடுத்தற் கேதுவாம். இங்கனபாய நினைப்பு மறப்புக்களை 

யகற்றி, aur eg வடி.வமா யப்பாலுக் கப்பாலாய் 

விளங்கும் ஏக நாயகனை மறவாது நிற்கும் நிலையே Cursos 

தஞ் சித்திப்பகற் கேதுவாம். இல்கனமாய நிலை இந்தனை விரிவு 

இரந்த நிலையா யிருத்தலின், இத வே௫சவன்முத்தி நிலையாம். இக் 

நிலை சற்குருவின் கருணை பில்லா தார்க்குச் இத்தியாது ஆகலின் 

பந்தத் இற்கும் விடுதிக்கும் காரணமாய மனத்தின் வல்லமையைக் 

கெடுத்து, அதற்குச் சான்றாக விளங்கும் நிலையினைப் பெற்றுப் 

பேசாகந்த வடிவமாக விளக்குகற் பொருட்டு, ௮வசையே தஞ்ச 

மாகறுடைந்தொழுகுதல்2 வண்டும்; குருவினைத்கஞ்சமாகடைர் 

தொழுகு Ber puta Darcy போதும் கெடுதி புண்டாவ தில்லை 

யாம். சற்குருவின் கருணைக்.குப் பாத்திர மானவன் :*ஏட்டிலறி 

வின் நியிறை தன்னிலறி* வின் ஜியிவ் வுடம்பி டனே, விட்டி
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௮தை வான்'' என்பது நிச்சய மாதலின், நாம் us 5D Da 
மீகதுவாய மனத்தின் ஆற்றலைக் கெடுத்து, கரணங்க ளெல்லாக் 
கடந்து நின்ற நிலையைப் பெற இனியாவது முயல்வோமாக, 

அரிச்சந்திரனது கக, யான திரிசங்கு ஒருகாள் தன 
குலகுரு வாகிய வ௫ஷ்டசை யடைந்து வணங், சோக மோக 
மத்ற சொரூபமாய் விளங்குஞ் சுத்.த சிவமே! தமியேனை இச்சரீத் 
2510 வேள்விபுரிவது வாயிலாகச். சுவர்க்கத்தித் குப்பு சல் 
வேண்டு மென்௮ு பிரார்த்இத்தான். ௮.து கேட்டம்முனி புங்கவர் 

நீ கூறுமாறியற்றுவது கூடா தகாரியமாமென்றுகூற, அவன் மனம் 

வருக்தி, ௮வர௫ புத்இரர்களிடத்துச் சென்று தன்னை வேள்வி 
மூலமாக ஸ்தால சரீசத்துடன் சுவர்க்கத்திற் கறுப்ப வேண்டு 
மென்று பிரார்த்தித்தான். அவர்களும் ௮து முடியா தென்று 
கூறினார்கள். ௮து கேட் உவன் வே ஈர குருவை யடுத்து யா 
கஞ்செய் அ, ௮௮ வாயிலாக இவ்வுடம்புடன் சுவர்க்கஞ் செல்லு 
ச2மனென்றனு கற, அவர்கள் சனக்லு நி'சண்டாளனாகக் கடவா 
பென்று சபித்தார்கள். ௮வன் சண்டாளத் தன்மையோடு விசுவா 
மித்திச மகாமுனிவைத் தஞ்சமாக வடைந்து, நடந்த வரலா 
தறினைக் கூறி, தனனைக் காத்தருள்புிய வேண்டு மென்று வே 
ண்டிக் கொண்டான். அம்முனி சிரேட்டர் அத் திரிசங்குலின் 
வேண்டுகோளுக் கணக்கி, உன்னை யான் இத்தூல தினுவடன் 
சுவர்க்கத்திற் கனுப்புகிழறே னென்றுசைத்த, திசிசக்குவைச் 
சுவர்க்கத்திம் கனுப்ப வேள்வி யொன் றியத்றுவா சானார். ௮து 

பற்றி, அவர் ரிஷி சணங்களை யழைத்த போது, வசஷ்டா௮ புத்தி 
இரர்கள் தவிர மற்றையோர் யாவரும் வேள்விச் சாலை யண்டை 
வந்து சேர்ந்தனர். வகஷ்டரது புத்திரர்கள் *யஜமானன் சண் 
டாளன், யாகஞ் செய்விப்போன் க்ஷத்திரியன்? இஃ தென்ன,யாக 
மாம்”என்று பரிகசத்திகழ்க்து கூறினார்களென்று கூறி, வராது 
நின்றனரென் றேவ்லாளர் கூறக் கேட்டு, ௮வர் ௮வர்களை யுடனே 
யிறர் தபோம்படி சபித் த, யாகஞ் செய்யத் தொடங்க அவியுணவு 
கொள்ள ௮மரசை யழைத்தார்; அதற்கு அமரர் (சவர்) களுள் 

ஒருவரும் வாசாமையைக் கண்டு, உடன திரிசங்குவை செய்வார் 

க்கு மகப்பையி லேற்றித் தவத்தின் வல்லமையாற் சுவர்க்கத்இற் 
கனுப்பினார். திரிசங்கு சுவர்க்கஞ் சேர்ந்ததும், இக்திரன் கோபி 
தீது நியில்கு வருதறகுத் தகுதி யூடையவ னல்லனென் partons
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தலைகீழாகத் கள்ளி விட்டான். ௮ கண்டு விசுவா மித் இரா 

தமது தவத்தினுற்றலால் சலை£ மாக விழுகின்ற திரிசங்குவை 
ஆகாயத்திலேயே நிறுத்தி, புதுவதாக ஓர் உலகத்தைப் படை 

த, அதனிடத்தவன் ஸ்.தால வுடம்புடன் வாழுமாறு செய் 
தாசென்னுஞ் சரித தசத்தினால் குருவின் கருணையைப் பூரணமாக 
வுடையவர்க்குக் குறை வொன்று மில்லையா மென்பது நன்கு 

விளங்கும் 

48, நில்லாதவற்றை நிலையேனவுணரும் புல்லறிவாண்மை 

போமுறை கிளத்தல். 
(27-11-1911) 

நில்லா தவற்றை கிலையின வென்றுணரும், புல்லி வாண் 

மை கடை (சிலையுத லிலவாயெ பொருள்களை கிலயுத லுடையன 

வென்று ஈர துகன்ற புல்லிய வறிவினை யுடையராதல் துறகந்தார்க் 

இழிவு)” என்று இருவள்ளுவகாயனார் திருவாய்மலர்க் திருளியிரு 

Sst யுற்றுநோக்கிச் சந்தியாகு, உடம்பு முதலிய வற்றை நித்தி 

யப் பொருளாகக் கருதி, ௮து காரணமாக யாஅஞ் செய்ய முற் 

பட்டு முயலு இன்றோம்; அதனால் நேரும் பழியையும் பாவத்தை 

யும்கோக்கு இன்றோமில்லை. காம் பிறரறியாத செய்யும் வஞ்சகச் 

செயல்களை எங்கும் நிறைக* ஏகனுய் விளக்கும் பரமேச னி 
ந்து நம்மை (இம்மையிற் றண்டியாது விடினும்) மறுமையிற் 

Lama தண்டிப்பானே யென்று FI? say Quam sy கின்றோ 

மில்லை. நாம் வஞ்சகச் செயல்களைச் செய்ய முற்படும் போது, 

ஒரு குற்றத்தை ம்றைத்தற் பொருட்டுப் பலகுற்றங்களைச் செய் 

யச் சிறிது மஞ்சா இருக்கின் றோம். வஞ்சனை செய்து பிறர் பொ 

ருளை யபகரித்.து வர்தவர்களுள், ஒருவ சாவது பிசாணனோ டி ருக் 

கக் கண்டிலமே; அவரிறந்து போம் போது காலி லொட்டிய சிறு 

அகளையும் உடன் கொண்டு சென்றா ரில்லையே; நாமும் ௮வ்வாற 

ன்றோ போவோம்; யாது பற்றிக் குற்றமான காரியங்களைச் 

செய்த, இம்மைக் குரிய பழியைபும் மறுமைக் குரிய பாவத்தை 

யும் பெற்று மீளாத ஈரகத்திற் காளாக வேண்டுமென் றெக்கால 

த்து முய்த்துணரா௯ உடலைப் போவிக்கும் வேலையையே யுறுதி 

தருவதாகக் கொண்டு வருகின்றோம் ; இனிவரும் பிறப்பி 

லாவது ஈசனை யேத்தி மாசற்ற நிலையைப் பெற்று வாழ?வண்டு 

மென் தெண்ணி, அதற்குரிய FID SOS மேற்கொண் டொழுக
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முந்து சன் ிிருமில்லை, இவ்வா றிருக்கும் சாம் எவ்வாறு நித்தியா 

நித்திய வி2வக முடையவராய் நிஜாகத்த நிலைினை யடைக் து, 

நிக்கமற்ற மூக்இபெறத லமையும்? 

“அடியா ர௬றவு மான்பூசை கேசமு மன்பு மன்றிப், படி.மீ.தூ 
வேறு பயனுள தோ” என்று கலைபல தோ்து, கரணச் செயலை 

யகற்றி, புசைய(குற்றம)ற் றிருக்கும் பூணநிலையினைப்:பெற்ற பட் 

டினச்தடிகள் புகன்மருஸியவாறுஅன்பர்பணியில் கேசமும், ௮சன் 

பூசையி லார்வமும் கொண்டு, அவற்றைக் குறைவறச் செய்து 

மனிதப் பிறப்பின்பயனை யடைதல் வேண்டும்;௮தனை யடை.யாது 

போதல் குற்றங்க ளெல்லா வற்றினும் பெருக் குற்றமா மென் 

ுணர்ந்தவ ரன் ரோ, நில்லாக வற்றை நிலையின வென்று wwe 

கும் நீச புத்தியற்று, சுகபரி பூரண சுபாவ நிலையினைப் பெற 

எவ்வாற்றா லேனும் முயலுவர்? (கொண்ட பாவனை பிறவியாம்'” 

என்று ஞான நூல் கூறுவதன் பொருளை , நன்குணர்க் தொமுகு 

மாழ்ற லுண்டானா லன் 2௫, மில்லாச வற்றை நிலையின வென்று 

ணருதல் பாவளைக் கேதுவா மென்றும், பாவனை பிறப்பிற் கேது 

வாமென்றும், பிறப்பு இறப்பிற் கேதுவா மென்றும், இவ்விரண் 

டும் துன்பங்க ளெல்லாவம்றிற்கும் மலமா மென்றும் நன்கு 

விளல்கும். மனமானது வான் மதி (சர் இரன்) போலப் பாவனை 

ரின் (௪ ண்ணங்களின்) வாயிலாக, சங்?காச விகாசல் (குவிவு விரி 

வு) களையடைக்து வருதலையும், அவற்முல் சுகதுக்கங்கள் மாறாது 

வருகலையும், அவற்றால் ௨:பிர் மோகக்கடலில்.விழுக்து, முத்தி 

நகரின் துறை தெரியா, த பெபதையும் ஈன்குணர்க்து, கில்லா 

தனவழ்றை நிலையின வென்றுணருதலை யுள்ளவா றகற்றி யொழு 

குதல் அடியாருறவும் அசன் பூசை ெசமு முடையவருக் கன்றோ 

வாய்க்கும்? ் 

பொருளும் இன்பமு£ம புருஷார்த்தம். பிருதிவி, அப்பு, 

தேயு, வாயுவென்னும் பூ.சங்களை யன் றி வேறுபொருளில்லை; இற 

ந்தவுயிர் மீளப்பிறப்ப தில்லை; பூதங்களின் புணர்ச்சி விசேடக் 

தாற் Capon JB யஹிவ தாகிய aye wi னிடக் ௪ உயிர மதுவின் 

கண் புளிப்புப்போலக் தோன்றியழிடன் 2; ஈசனென்பானை 

யாவர்கண்டனர்?ஈசனென்னுஞ் சொல்லிழ்குப்பொருளில்லை; ௮. 

நிரா்க்சக பதம் என்று நாஸ்திகம் !2ப௫, கல் 2லார் நடுக்கவஞ்சனை
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பலவற்றைச் செய்து, உண்டுறங்குவதையே மனிதப் பிறப்பின் 

பயனாகக் கொண்டு, பிரச் இியட்சப் பிரமாண மொன்றையயேபெரி 

காக வெண்ணி பொமுகு கின்றவர்கட் கன்றோ “அடியா ர௬ுறவும் 

அ௮ரன்பூசை சேசமு மன்புமன்ிப், படிமீது வேறு பயனுள 

தோ” என்னுக் திருமொழி ௮வமொழியாய் விளக்கும்: இர 

ண்டு பிள்ளைகளில் ஒன்று நல்லிலக்கணங்க ளெல்லாம் திரம்பி 

யிருப்பதும், மற்றொன்று நிர்ப்பாக்யெ நிலையிலிருப்பதுமாகிய இர 

ண்டனையுஞ் சிறிதுய்த் அணர்ந்து நோக்கும் போது, இங்கன 

மிப்பிள்ளைக ஸிருத்தற்குக்காரண மிருக்க2வேண்டுமென்பது செவ் 

விதின் விளக்கும்; இவ்வாறே பிறவற்றையும் பற்றி கோக்குமிட 

த்து, முத்தி உண்மையில் புருஷார்த்த மென்றும், பிருதிவி 

முதலி.ப பூதங்க ளி.நத்தற் கடந்தரு மாகாய மூதலியன வுண்டெ 

ன்றும், இறக்தவுயிர் தத்துவ ஞானம் பெருத பரியக்தம் பிறர்திற 

ந்து வருமென்றும், உயிர்க்கு உடம்பு விஷயமா யிருத்தலின் 

உயிர் உடம்பின் தருமமீாகா தென்றும், உலகம் கடம் 2பாலக் கா 

ரிய வடிவமா யிருத்தலின், இதற்குக் கருத்தா வாகிய ஈசனொருவ 

ணுண்டென்றும், Huw காம்செய்த வினைக் கேற்ப நமக்குப் 

பிறழ்வின் றி, தனுகசணமுதலிய பயன்கத் தருகன்றானென்றும் 

நன்கு விளங்கும். இவற்றை யெல்லாம் ஈன்குணர்க்து கொண்ட 

பாவனை பிறப்பிற் 2௧௮ வாயிருக்கலின், அப்பாவான யொழிக்க 

வேண்டு மென்று பாவனாதீத மாயுள்ள பசம் பொருளை பிடைவி 

டாது சற்குநகாதன் கூறியவாறு ஒரு பாவணுவடிவ மாகக் (5 

இப்பா விப்பவ ரன்றே பிறப்பின் பபனைப் பெறுதற் குரியவரா 

வர்? 

அள விலாப் பாவகத்தா (எண்ணத்தா) லழுக்குஸ் டிங் 

கறிவின்றி, விளைவொன்று மலியாகே வெழறுவிபஞய்க் நடப் 2ப 

Ds, களவிலா வானந்த மளித்ெதன்ன யாண்டானைக், உளவி 

லா வானவருக் தொமுக் தில்லை உண்டேனே”' என்றுபத்தி நெறி 

சென்று பரமாகக்த வடிவினசாய் விளக்கிய திருவாதவூரடிகள் 
திருவாய் மலர்க்தருளி யிருத் தலைச் சிறிதுற்றுகோக்கு மிடத்துதி . 

அன்பங்க ளெல்லாவத்திற்கு மூலம் அளவிலாப் பாவக மென்பது 

இனி விளங்கும். இப்பாவனைக் கே௮ நில்லாதன வற்றை நிலை 

பினவென்றுணரும் மயக்க புத தியா பிருக்தலின், அ.தனை நல்லா
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சிரியர் வாயிலாக ஈன்ரூகப் பொருள்களி னியல்பை விசாரித் தக 

த்றுதலே ஈல்லோசது கெறியாம். 

நிலையில்லாத பொருள்களை கிலையுத லுடையனவாகக் கரு 

வதாற்னுன் பொய்பேசு தல், , திருடுதல், நற்குண ஈகற்செய்கைக 

ளொருசிறி௮ு மில்லா தாரைப் பொன்னே! மணி3ய/ புகழே! 

அருளே! கண்ணே! கருக்2,த! என்று மேம்படுத் துரைத்தல், 

மனச் சான்றுக்கு மாறாக நடத்தல், முத்தியை விரும்பும் முனிவர் 

தொழும் அச்சுத னடிகளை யன்பாகமனமொழிமெய்களால் வண 

ங்காதொழிதல், ஐம்பொறி யடக்கி யருக்தவஞ் செய்யா தொழி 

தல்,கேவர்கடன் முனிவர் கடன் பிதிசர் கடனென்னுமூன்றையும் 

முறைபடச் செய்யா தொழிதல், தந்த யுரையைக்தட்டித் தாயு 

சையை யிகழ்தல் முதலியன சம்பவிக்கன்றன. நீரினுட் கடக்கும் 

கற்பாறை வருடம்பல கடந்த விடத்தும் இளகுக் தன்மை யடை 

யாமை பாலப் பெரியாரை வெகு காலமடுத்அுப் பழச வருகின்ற 

வர்களும் பொருள் கஸின் மீதுள்ள பற்றுவிடாது (பொய்கொலை 

களவு முதலிய வற்றைச்செய் ௧) பிராணிகளின்மீது௮௬.ஷடைய 

சாகா திருத்தற்குச் காரணம் கித் இயப் பொருளின்ன து, அகித் 
தியப் பொருளின்னது என்று செவ்விதாக அ ராய்க்துணர்ச்தொ 

முகாமை யேயாம். ** அசைக்கடியா னலைலோ கத்தினுக்கும், 
ஆசற்ற நல்லடியானாவானே - ஆசை, தனையடிமைகொண்டவ னே 
தப்பா துலகர், தனையடிமை கொண்டவனே தான்”' என்னும் நீதி 

வெண்பாச் செய்யுள் கித்தியத்தை நித்தியமென் அுணர்க் தவனை 
யும் ௮நித்தியத்தை அகித்திய மென் றுணர்ந்தவனையு மன்றோ 
குறிப்பிக் கன்று. நில்லாத வற்றை நிலையின வென் முணரு 
மூணர்வினை யுடையான், அவசியமாக Caran Qasr a pC ap டமை 
யாது மேன்மேலும் எனக்கது SuanGn, 2 3 வேண்டுமென்று 
விரும்பி ௮வற்றைப் பெற முயன்று சுகலுக்கங்களுள் யாதாவ 
தொன்முல் மொத்துண்டு வருத்த முறுஇன்றான். நில்லாத வற் 
றை நிலையின வென்றுணசாது ௮வை நில்லாதன வென்றே யுள்ள 
வாறுணரு முணர்வுடை யானோ தேக யாத்திரைக்கு எவ்வளவு 
ஊ ணுடை முதலியன வேண்டுமா அவ்வளவிற்கு சேல் விரும் 
புவ தின்மையின், அவன் அவற்றால் மொத்துண்டு வருக்துவ தில் 
லையாம். ஒருவன் ஈுகதுக்கங் களால் மொத்துண்டு வருந்து வதழ் 

கும், மற்றொருவன் அவற்றால் மொத்்தண்டு வருந்தா மைக்கும் 
காரணம் நித்தியா நித்திய விசாரமாக இருத்தலின், கித் இயா நித் 
இய விசாரம் அவசியம் தக்கார் வாயிலரகச் செய்யத் தக்கதாம். 

ஒட 
22
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49. ஆன்மஞானம்வரின் ஆணவம்போமெனல், 

(4-12-1911). 
“ஆணவமே யஞ்ஞான மறியாமை யென்றறிநீ, காணு மறிவு 

னக்குக் காட்டுிமிற- கோணைமலம், பொன்றுமுட னானல்ல 

போ தமே கானென்னில், ௮ன்றொழியு மப்பா வத” என்று வ 
ஞானவள்ளலார் திருவாய்மலர்ந் திருத்தலைச் செவ்விதி ஜோக்கு 
மிடத்து உடம்பு எவ்வகை யானும் நானென்பதன் பொருளாவ 
தில்லை; ௮௮ யானுமன்று, என்னுடையது மன்று, நான் போத 
(ஞான) சொரூபனென்ன பிறழாத அறிவினை யுடையவரா யிருப் 
பவர்க்கே அணவமொழிய மென்பது நன்கு விளங்குதலின், 
உடம்பு நானென்று விவகரித்தழ் கேதுவாய ஆணவத்தைக் கெ 
டுத்தற் பொருட்டுப் பரமாநர்.த போதரூபசாப் விளங்கும் பரமா 

சிரியரைப் பற்றுக்கோடாக அடைந்து, தத் தவோப தேசம் பெ 
ற்று, பெற்றவா ஜொழுகல் வேண்டு மென்பது ஈமக்னிது புல 
னும். பாமாசிறியரை யடுத்து வழிபடு முறையாக மனம் வாக்குக் 
காயங்களால் வணங்கி வருபவர்க்கன் றி யேனை யோர்க்குகத் தத்த 
வோபசேசம், அவரிடத்துப் பெறுதல் கூடாதா கலின், ஆணவ 
மென்னு மஞ்ஞானமற்றுப் போத சொருபராய்ப் பிறழ்வின்றி 
விளங்கும் அற்புத மூர்த்தியாம் அருட்குருவை யடைக்கலமாக 

அடைந்து, அவர் கூறிய வாஜொழுகாத பரியந்தம் நாம் உடம்பின் 

மயமாக நின்றோயாத துன்பத்தை மாருதடைக்து வருவோ மெ 
ன்பது பற்றிக் கூறவும் வேண்டுமோ? நாம் உடம்பின் மயமாகநின் 

தல்லலுற்று, அவஸ்தாத் இரயங்களால் மொத்துண்டு, பேராகக் 
தப் பெருக்கின் பெருமையை யுணராது போதற்குக் காரணம் 
ஆணவத்திற் கடிமை பூண்டொழுகுவதே யாம், 

கான் உடம்பு முதலிய வற்றினும் வேருய்க் கேவலம் போ 
தாந்த வடிவமா யிருப்பவ னென் ௮ணசானமையே அறியாமை 
யென்னும் ஆணவமாம். இவ்வாணவம் கான் போதாந்த வடிவ 
னென்று பிறழ்வின்றி யுணரு தலால் ஓழிர்து போவதாக இருத் 
தலின், பேசாநந்தப் பெருக்காகய முத்தியை யடைய விரும்பு 
மொவ் வொருவரும் அத்தியா வசியகமாக மேற்கொண்டொழுகுஞ் 
சாதனம் நான் பொன்று (அழிய) முடம்பன்று போதாந்த வடி 
வனென்று பிறழ்வின் றி, சிந்தித் திருத்தலாம். இச்ந்தனை யில் 

லாது பொன்.று முூடம்பைப் பொன்றுப் பொருளாக எண்ணி)



மெய்ஞ்ஞான போதம். 127 

அதற்கே யடிமை பூண்டு, a gor af யொழுகும் நாம் உய்யும் 

நெறிகண் டுய்தல் எவ்வாரும்” உயிசென்பஅ உடம்பிற்கு வேராக 

வில்லை: உடம்பின் ஐருமமே யுயிராமென்னறு கருதியிருப்பதாற் 

முன் நாம் பெரியோர் வாக்தைப் பேணி நடவாஅ௫, எண்ணியவா 

ரக இஷ்டப்படி 6g கஷ்டமெல்லா வற்றையும் கரையின்றி 
யடைந்து, முத்திரகசை யடைய முற்படா தஇிருக்கன்றோம். உட 

ம்பு மலமயமாக விருச்து ஈம்மை மயக்கி வருவதை நாம் உற்று 

கோக்கா௮, உடம்பு பூரித தலைக் கண்டு களிப் படைந்தும் இளைத் 

தலைக்கண்டு கவலை யடைந்தும் வருகின்றோம். பூரித்தலம் இளை 

தீசலு முடம்பிற் குண்டாவது, உணவின் ஏற்றக் குறைவா லெ 

ன்று நாம் செவ்விதாக வுணர்ந்தும், ௮தனை கானென்பதன் பொ 

ருளாகக் கொண்டு மயங்கி வருத்த முறுகின்றோம். இவ்வாறு 
மயங்கச் செய்து வருவதன் காரணத்தை யகற்ற முயலாது வா 

யாசவுண்டுடுத் துறங்கு வதையே பிறந்த பிறப்பின் பெரும்பயனா 

கக் கருதி வருகின்றோம். > 

கள்ளுண்டு மயங்கி யிருப்பவன் ௮௬த்த வுணவுகளைச் சுத்த 

வுணவாகக் கொண்டு அவற்றை யாரந்த மாகவுண்டு தலை கால் 

தெரியாது நடப்பது போல, ஆணவமென்னு மஞ்ஞானத்தால் 

மயக்க யிருக்கும் நாழும் அகித்தி யத்தை கித் தியமென்றும், ௮௬ 

த்தத்தைச் சுத்தமென்றும், துக்கத்தைச் சுகமென்றும், ௮காத் 

மாவை (ஜடப்பொருளை - உடம்பை) ஆத்மாவென்றுல் கருதி, 

ஆரக்தமாக விஷயபோகத்தை யனுபவித்து ஆத்மா காத்ம விசார 

மில்லா தொழமுகுகன் றோம். போகாநுபவம் பொல்லாவ் கென்ப 

வற்றை யெல்லாச் தருவதென்று சறிதேனுஞ் இர்திக்கின்றரோமோ 

வெனின், ௮ஃதொரு போதுமின்றாம், காணப்படும் ஒவ்வொ 

ன்றும் தன் வடிவம் கெட்டுப் பின்ன! மூவகை நன்றாகக் கண் 

டிருர். தம், அதையழியாததென்றும், “ஐவர் கலகமிட் டலைக்குங் 

கானகம், சலமலப் பேழை, யிருவினைப் பெட்டகம், வாதபித்தங் 

கோழை குடி.புகுஞ் சீறுர், ஊ)த்தைப் புன்றோல் உதிரக் கட் 
டளை, காற்றப் பாண்டம் கான்முழதக் தொன்பது, பீற்றற் றுண்ட 

ம் பேய்ச்சுரைத் தோட்டம், ௮டலைப் பெரிய சுடலைத் இடருள், 

ஆசைக் கயிற்றி லாடும் பம்பரம், ஓயாகோப்க்டிட மோடு மாக்க 

லம், மாயா விகா.ரமரண பஞ்சரம், சோற்றுக் அருத்த தாற்றும் 

பத்தம், காற்றிற் பறக்குங் சானப் பட்டம், விதிவறித் தருமன்
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வெட்டும் கட்டை, சமுகப் பாணன் தைக்குஞ் சட்டை, ஈமக் 

கனலி லிடுகில விருந்து, காமக் கனலிற் கருகுஞ் சருகு, இருமி 
கிண்டுங் இழங்கஞ் சருமி, பவக்கொழும் தேறுவ் கவைக்கொழு 

கொம்பு, மணமாய் நடக்கும் வடிலின் முடிலிற், பிணமாய்க் டெச் 

கும் பிண்டம் பிணமே'”என்று பெரியாரருளியதற் கொரு;சிறி 

மாறின்றி யிருக்கு மகுத்தமான வுடம்பைச் சுத்தமான தென் 
அம், நானென்பகன் பொருளென்றும், பிறர்க்குரிய மகளிரை 

விரும்புதல் முதலிய வற்றால் வருர் அக்கத்தைச் சுகமென்றும், 

மயங்ூப் பிறப்பிறப் பாய பெருர் துன்பத்தை யடைந்து வருதற் 

குக் காரணமாகிய ஆணவத்தை, கான் உடம்பன்று, பரமாநந்த 

போத வடிவனென்னுஞ் இன்மாத்தி வாசனையா லொழிக்கத் 

திக்காரைச் சார்க்து முயற்சி செய்யா, ஆடுமாடு முதலியன 

போல, அ௮ருந்தல் பொருந்தல்களையே விரும்பி அவமாய்ப் போ 

வன மளனிதப்பிறப்பின் பயனன் முதலின், இனியாவது இின்மாத் 

இ.ர வாசனையால் ஆணவத்தை யொழித்து, அறிவாநந்த வடிவ 

மாக விளங்கும் நிலையைப் பெறழுயலுவது ஈமது சகடமைகளுள் 

றத கடமையாம், 

சிலவருடக்கட்கு முன்னர்க் காயாபுரி யென்னுதூரில் ஒரு 

தத்துவஞானி பத்தர்களுக்கு நித்தியா நித்திய விசாச முதலியன 

அத்தியா வசியகமாகச் செய்யத் தக்கனவென்று போதித்து வர் 

தார். ௮வர் இளமைப் பருவ முடையவரா யிருக்கும் “பொன் 

னைப் பொருளைப் புகழைக் குறியாது, தன்னையளித்தவனே சற்கு 

ருவாம்'” என்று பெரியாரருளி யிருத்தற் கலக்கமாக விளங்க 

வந்தார். ௮வரிடத்துப் பலர் தத்தூவ விசாசஞ்செய்.து வர். தனா; 
அவ்வூரில் விக்கும் சந்திூவதனி யென்னும் ஒரு பொது 

மகள் (வேச) அப்பெரியாசது ஈற்குண நற்செய்கைகளைத் தன்பால் 

வருபவர் வாயிலாகக் கேள்வி யுற்று, அவரிடத்அச் தத்துவத்தை 

யறிந்து மு. த்தியடைய வேண்டு மென்று விரும்பி, அவசையடை 

ந்து மிகுபத்தி யோடு வணக வருவா ளானாள். அவ்வாறு வருங் 

காலத்தில் ஒருகாள் ௮வள் அப் புண்ணிய லாது போழகைப் 

பெரிதும் கவனித்துப் பார்த்து, மோக வசத்தா லவரைப் புணர 

விரும்பி, ௮ம் மகாத்துமா கினித்திருக்குஞ் சமய கோக்க வந்து; 

தன் கருத்தைக் குறிப்பாக வெளிப்ப இனள்; அவள் குறிப் 

பறிந்த ௮வ்வுச்சும£லர்' அதற்கென்ன தடை?உன்குறிப் பின்படி.
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நடக்து கொள்ளலா மென்று கூறினார். அவள் அவ்வருட் குரு 

மூர்த்தியி னிடத்அ காளையிரவு வருகன்றே னென்று போனாள். 

மறுநாள் ௮ப்பரமஞானி மருத்துவ னிடத்துச் சென்று பேதிமா 

தீதிரையை வாம்) யுண்டு அகும் பேதியை யெல்லாம் அங்குள்ள 
வொருசாலில் பெய்து கிறைத்து, அதன்மீது அ௮கலொன்றிட்டு 

மூடித் தமதாடையா லதனைச்சுற்றி வைத்துத் தாமொரு YOS 

இல் வீற்றிருந்தார். குறித்த வேளையில் சக்திரவதனி களிப்புடன் 
வந்து பூரித்திருக்த சுவாமியாசைக் காணா தவருக்தி,ஓ துக்கிடத் இ 

ஆட்கார்க் திருந்த ௮ப்பெரியாசை நோக்கி, சுவாமியா செங்கே 

யென்று வினுவினஞள். அதற்கவர் ஒன்றும் பேசாது வீசலாழ் 

சுட்டி மலம் கிரம்பியுள்ள ௮ச்சாலைக் காட்டினார். ௮வள் மோக 

ததால் சுவாமியா ரென் றெண்ணி அச்சாலினைக் கட்டித்தமுவ 

௮ஃதுடைக்து அவளை மலமயமாக்கி விட்டது, உடனே அவள் 

தெளிர். த மலவடிவத்தி லன்றோ காம் மயங்கிமோசம் போனோம். 
சுவாமியா சவரல்லவா? நம்மையாட்கொண்டருளவே ௮வரிவ்வாறு 

செய்தனர். இனிகாம் கணப்போ தேனும் காலத்தை விணாக்குதல் 

கூடாது. நமக்கேன் இக்கெட்ட எண்ண முண்டாயிற்ழறு ; உடம்பி 

ஹியல்பைச் உர்.தாக்இப் பாராமையினா லன்றோ காம் அ௮பசாரத் 

திற்காளானோ மென்று பலவாமுகச் இர்இத்து, அ௮வரிடத்அப் 

பணிவுடையவளாக வொழுகித் தத் துவோபதேசம் பெத்று 
ஜீவன்முத்தி நிலையைப் பெற்றுச் இறந்து விளங்கனாளென்னு மிக் 

கதையினால் உடம்பு மலமயம்; ௮ஃதுயிரன்று; உயிர் பரமாகந்த 

போத வடிவமென்று தெளிந்த வர்க்கே ஆணவல்கெடு மென்பது 
செவ்விதின் விளக்கும், 

<0 ee 
50. அரசநீதியால் அரும்பேறாமேனல். , 

(11-12-1911) 
நாம் எலும்மைய் பயனாகிய புகழையும், மறுமைப் பபனாய 

சுவர்க்க போகத்தையும், சர்வனக்க நிவிர்த்தி ப. ரமாகச்தப் பிசா 

ப்தி வடிவமோட்சத்தையும் பெறுதற்குக் காரணம் குருமூர்த்தி 

யருளியவாறு பிறழ்வின்றி யொழுகுத லேயாம். சற்குரு மூர்த்தி 

யருளியவா ரொழுகாது மனம் போனவாறுக வொழுகு இன்றவர் 
கள் இம்மைக் குரிய பழியையும் மறுமைக் குரிய பாவத்தை 

யும் பெற்று, காணப்படு மிவ்வுல கதீதிலும் சாஸ்திர வ௩யிலா
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கக் சகட்கப்படிம் அவ்வுலகத்திலும் துன்பத்தையே wer 

வார்க ளென்பது இதையாத சித்தார்த மாக இருத்தலின், மனம் 

போனவா மொழமுகா௮ சன்மார்க்கத்தி லொழுகுவது விவேக 

ள௮ முக்கியக் கடமையாம், பொது வகையாக நாம் பழிபாவங்க 

ட்கஞ்சிச் சன்மார்க்கக்தி லொழுகுவதற்குப் பிரசித்த காரணமா 

யிருப்பது ௮ரசனது ஆட்சியேயாம். கள்வர்கள் பிறர்பொருளை 
வெளிப் படையாகவக்து கவசாமைக்கும், காமுகர் பத்தினிப் பெ 
ண்களை வருத்தாமைக்கும்,காம் கொடியவர்களி னுபத்திரவமின்றி 

வாழ்வதற்கும் காரணம் யாதென்று சிறிதா௫த்து நோக்கின், 

அ௮ஃதசசனது ஆக்கனையே யாமென்பது ஈன்கு விளங்கும். இது 

சீவகசிந்தாமணி “உறங்கு மாயினு மன்னவன் றன்னொளி,கறங்கு 

தெண்டிரை வையகம் காக்குமால்'” என்னு கூறுவதாலும் ஈன்கு 
புலனாம். 

௮௪௪ னுவாத்தியான் ரய்தந்தை தம்முன், நிகரில் குரவ 

ரிவரிவரைத், தேவரைப் போலத் தொழுதெழுக வென்பதே, 

யாவருங் கண்டநெறி”” என் முசாரக்கோவை கூறுவதால், குரு 

வர்க்கத்துள் ௮சசனு மொருவனுவனென்பஅ௮ தெள்ளிதின் விளங் 

கும்; விளங்க வே, AIF ஸனாக்னையைக் கடச்து இத்தஞ் சென்ற 

வாறுசென்னு தீயகாரியங்களைச் செய்பவன் குருத். அசோக யாவா 

னென்பஅ௮ பற்றிச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? ஆசாரக் கோவை 
அசசனை முன்வைத்து, ௮7௪ ஸுவாத்தியான்' என்று கூறிய 

அடையினாலே3யே ௮.ரசன் தன்$€ழ்வாழும்குடிகளுக்கு முதற்குரு 

வாவனென்பது விளங்குதலின், ௮சச னுசையைக் கடவாது மன 

மொழிமெய்களடங்க யொழுகு இன்றவர்களே இம்மைப் பயனா 
கிய புகழையும். மறுமைப் பயனாகிய சுவர்க்க வின்பத்தையும் 

பெற்று, முடிவில் ஞான குருவின் தீத்துவோப தேச வாயி 

லாக, க.ரணங்க ளெல்லாங் கடந்து நின்ற நித்திய நிரதிசய 

இன்பத்தைப் பெறுவதற் குரிய வ ராவசென்பது தேற்றமாம்; 

மனம் விரும்பியவாறு ஈடத்தற்கு வேந்த னுடைய கட்டளை 

பெருக் தடையா யிருத்தலின், இக்.இரிய நிக்ரெகஞ் செய்வதற்குப் 

பாகிய சாதனமா யுள்ளவற்றுள், முதற் சாதனமா யிருப்பது ௮க் 

சட்டளையேயாம். இது தெய்வப் புலமைச் திருவள்ளுவ நாயனார் 
“அச்சமே €ம்சள தாசாச மெச்ச, மவாவுண்டே ௮ண்டாஞ் 

சிறிது (கயவசதாய வாசா சண்ட 'அண்டாயின் அதற்குக் கார 
. ய
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"ணம் ௮சசனால் ஏதம் வருமென் றஞ்சு மச்சமே, ௮ஃதொழிம் 

தால் தம்மால் அவாவப்படும் பொருள் ௮தனு லுண்டாமாயித் 

சிறி௮ண்டாம்)'' என்று கூ.றியதனாலும் செவ்விஇன் விளங்கும். 

பரீட்டுத்் து மகாராஜன் சீதியோலெகை யாண்டு வரும்காளி 

லொருகாள் வேட்டை யாடக் காட்டிற்குச் சென்று புலியொன் 

ons துரத்திக் கொண்டு தனியே யொருமலையின்மீ தேறினான். 

அப்புலி மறைந் தோடிப்போயிற்று. ௮து மறைந்து போகவே 
அதைத் தேடிக் கொண்டவ்வாசன் கோபத்?தாடு, அம்மலையி 
னின்று மிறல்கி வந்தான். வரும்போது தான் வரும் வழியி 

னொரு புறத்தில் பயிரவ சென்னும் பெயருடைய முனிவ 
சொருவ ரிருக்கக்கண்டு, ௮வரிடத்துச் சென்று வணங்க, 

முனிபுங்கவசே! இவ்வழியாகப் புலியொன்றோடியதோாவென்று 

வினவினான்; அவர் சமா திசெய்திருக்தாரசாதலின் மெளனமாயிருக் 

தார். ௮வசொன்றும் விடைகூறுமையைக்கண்டு பெருஞ்சினஇ் 

கொண்டவனாய், ௮ங்கொருபுறத்து இறந்துடர்சபாம்பொன்றை 

த்தன வில்லின் முனையினாலெத் அ, ௮வச துகழுத் தின்மீதிட்டுப் 

போயினான். பிறகு ௮ம்முனிவாது Ys Boor சரிங்கி முனிவர் 

வந்த தமது தந்ைதையாரைப் பார்த்தபோது, அவரது கழுத்தி 

லிறந்தபாம் பிருக்கக்கண்டு, பெருக்கோபக்கொண்டு, இறந்த 

பாம்பை யெனது பிதாவின் கழுத்திற் றரித்தவன் இற்றைக் 

கேழா காள் தட்ச னென்னும் பாம்பாற் கடியுண் டிழக்கக் கடவ 

னென்று சபித்.து, தமது பிதாவின் கழுத்தி லிருந்த செத்த பாம் 

பையெடுக் தெறிர்துவிட்டு வணக்க கின்றான். அப் 2பா தம்முனி 

இிரட்டர் சமாதி கலைந்து விழித் த, நிகழ்ந்கதனவற்றைத் தமதூ 

யோகப் பெருமையா லுணர்க் து மைந்தனை கோக்கனார்; நோக்கி 

யபாது இரிம்9 முனிவர் நிகழ்க் கன வற்றைத்தாம் முனிவர்களா 

லுணர்ந்த வாறும், தாம் சாபமிட்ட வாறுங் கூறினார். அதற்குப் 

பயிரவ முனிவர் சிரிங்கி முனிவசை கோக்கி'உற்றகோய்நோன்ற 

௮யிர்க்குறுகண் செய்யாமை, யத் ற தவத்திற் குரு'' என்ப 

கை மறந்து சபிக்கலாமா? பரீட்டுத்து மகாராஜ 'னிருக்கின்ற 

தனாலன் ர சரம தேவதை கான்கு பாதத் தோடும் நடக்கின் 

2௮3 இவனிறந்து போனால், எவன் அசசனாக வருவா னோ?உலகு 

எவ்வா ராமோ? கல்ல ௮சசனா லன் 20 சுவ௫கள் தமது தவத் 

தைக் குறைவின்றிச் செய்து முடித்து நற்கஇு யடைகின்றார்கள்,
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அவன்செய்த றிது தப்பிதத்திற்காக, அவன் பாம்பாற்கடியுண்டு ் 

சாமாறு சாப மிடலாமா? என்று பலவாறு கூறின சென்று. பார 

தம் ஆதிபருவத்திலுள்ள சரித்திரத் தால், உலக பாலனாகிய 

வேந்தன் முன்பின் னுற்றுப்பாராமைக் காரணமாகச் சிறி பிழை 

செய்தாலும், அது காசணமாக அவன்மீது சனங் கொள்ளா 

தடங்கி வாழவேண்டு மென்பது நன்கு புலனாம். ௮ரசன் ஐங் 

குசவர்களுள் ஒருவனா யிருத் தலின், ௮வன்கோபிக்கும் போது, 

அவனைச் சூரியனாகப்' பாவித்து வணங்க வேண்டும யன்றி 

மாமுக எண்ணி நடத்தல் மகா பாதகத்திற் இடமாம், மோட்ச 

மடைதற்குக் காரணம் தத்வ ஞானமும், தத்துவ ஞான மடை 

தற்குக் காரணம் தவமும், தவம் இடையூறின்றி யினிது ஈடை 

பெறுதற்குக் காரணம் அவன நீதியுமா யிருத்தலின், ௮௪ 

னைக் குருவாகப் போற்றுதல் ஆவசியக மாம். 

*கெல்௮ு முயிரன்றே நீருமுயி சன்றே, மன்ன ஸுயிர்த்தே 

மலர் தலை யுலகம்” என்று புறநானூறு கூறுவதால், அ௮சசனில்லா 

விட்டால், உலகம் தலைத் மாற்ற மடைந்து கேடுறு மென்ப 

,தினி௮ விளங்கு தலின், ஈன்னெறியைக் கடைப் பிடி.க்தொழுக), 

உபசாந்தத்தைப் பெறவிரும்பு மக்கள் இராஜ விசுவாச முடைய 
வர்களா யொழுகுகல் அத் இயாவசயக மாம். கற்புடையமகளிர் 

கலக்க மின்றி வாழுவதற்கும், அடியார்கள் ௮ன்புமிக் காண்ட 

வனை மனமொழி மெய்க சொத்து வணங்குவதற்கும், தத்துவ 

ஞானிகள் சித்தத்தின் வழி யொழுகச் சர் கெட்டுச் இதைவுறுர் 

தியவர்களால் தீல்குமுது வாழுவதற்கும் அரசனுடைய ஆக் 
னையே யாதசவாக இருத்தலின், ௮ரசனே கடவுள் போலப் 

போற்றற் குரசியனாவன். அவனுடைய உரையைக் கடக் தொழு 

கு. தல் கடவு ஞடைய உரையைக் கடந் தொழு குதல் போலவாம். 

அரசன் காவற் கடவுளான இருமாலி னமிசமா யிருத்தல் பற்றி 
யன்றோ, காவலர் போற்றும் ஞான சலசாயயெ நம்மாழ்வார் **திரு 
வுடை மன்னசைக் காணின் திருமாலைக் கண்டேனே யென்னும்” 

என்று திருவாய் மலர்ச், தருஸினார். “அனை வோர்க்குக் தெய் 
வம் இலைமுகப் பைம்பூ. ணிறை:”, ₹ “முறை செய்து காப்பாற்று 
மன்னவன் மக்கட், கறை, யென்று வைக்கப்படும்” என்று வரும் 

பிரயோகங்களாலும் ௮சசனது மாட்சிமை ஈன்கு விளங்கும்.
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. மக்களை எல்லாம்வல்ல கடவுள் அரசன். வடிவமாக 

விருந்து காத்தருள் புரிக்கு, கடைபோக வொழுஇனார்க்குக் 

கரணமற்ற நிலைபெற்று வாழக் கடாட்டிக்கின்றாு னென்பது நம் 

முடைய சாஸ்திரங்களின் நிச்சயமாக விருத்தலின், அவனை யெல் 

லாம் வல்ல கடவுளாகப் பாவித்து ௮வன கட்டளைக் கிணங்க 

யொழுகி ah Bo YIORSI ga Gan ct me wet. அரசனை விரோ 

தித்து அ௮வன்வழி யோழுகான மாறுபட் டொழுகு கஇன்றவர் 

நிச்சயமாக நாஸ்திகசே யாவர். ௮ரசனிடத்து வி௬வாச மில்லா 

தவர் கடவுளிடத்தும் விசுவாச மில்லாதவ ராவர். ௮ரசனது 

செவ்விய காவலால் மக்கள் அறம் பொருள் இன்பம் வீடென்னும் 
நான்கு புருடார்த்தங்களையு மடைஇன்றன சாதலின், புருஷார்த்த 
த்தை விரும்பும் மக்கள் அ௮சசனைக் காவற் கடவுளாகப் பாவி 
த்து வணங்கி அவன் வழிகின் ஜொழுகுதல் முக்ிகய்மான கட 

மையாம். 

வைக ட் அணத 

51. மகோராஜ்ஜியத்தை மாய்க்குகெறி கிளத்தல். 
(15-12-11). 

“ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறியார் கருதுப, கோடிய மல்ல 

பல (ஒருபொழு தளவும் தம்முடம்பும் உயிரும் இயைச் திருத்த 

லைக் தெளியமாட்டார்; மாட்டாது வைத்தும் கோ டியளவு மன் றி 

௮.சனினும் பலவாய நினைவுகளை நினையா கிற்பர் அறிவிலா 

தார்)? என்று முதற் பாவலசாகய இருவள்ளாவ நாயனார் இரு 

வாய் மலர்க் இருத்தலை யுற்று கோக்குமிடத, காம் ௩மது வாழ் 

நாளில் மறுமைக் குதவியாகச் செய்ய வேண்டிய வற்றைச் செய் 

யாது அன்பத்திற் கேதுவா யுள்ளன வற்றைச் செய், உடம்பி 

னிலையாமையை யுணசாது மனிதப் பிறப்பின் பயனை படையா 

ணே யொழிகன்ோ மென்பது ஈன்கு விளங்கும். காலையிற் 

கண்டவன் மாலையிலிறக்தான்; மார்பிற் சிறிது வலியுண்டா யிருக் 

கின்ற தென்று பாயிற் படுத்தவன் படுத்த விரண்டொரு கிமிஷ 

ங்களு ஸிறந்தான்; உணவு கொள்ளும்போது மயங்கி விழ்க்திறர் 

தான்; மணமகனா யிருந்தவன் கலியாணப் பர்தலிலேயே பிண 

மகனாய்ப் போனான்; ஆவென் அிரும்பியவுன் அப்போதே மடிந்து 

போனான்; ஒருமுறை பேதியாயிற்று, அசனாலவன் மரித்துப் 

போனான் என்றற் ஜொடக்சத்தன வற்றைப் பிறர் பலமுறை கூறக் 
23 ்
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கேட்டு மிருக்கின்றோம்; நாமே பலமுறை அ௮த்கன்மைய வாய 
சம்பவங்களைப் பார்த்து மிருக் இனெரோம். இங்கன மிருக்தும் 
நாம் உடம்பி னிலையாமையைப்பற்றி யொருபோதும் சிந்இத்து 

நோக்கு இன்றோமில்லை; நோக்ஞ் லன்றோ நாம் விஷயவாயி 
லாக வரும் போகமெல்லாம் பெருக் அன்பத்திற் கேதுவாம் 
என்று துணிந்து அன்பத்தி னின்றும் நீல்க முயலுவோம். 

“வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லாற் கோடி, தொகுத்தார் 

க்குந் துய்த்த லரிது (ஐம்பொறி களான் நுகரப்படும் பொருள் 

கள் கோடியை முயன்று தொகுத் தார்க்கும் தெய்வம் வகுத்த 
வகையா னல்லஅு நுகர்த லுண்டாகா௮)'”என்று நாயனார் அருளி 

யிருத்தலைச் சிறிதான்திக் கவனிக்குமிடத்அ, அளவிறந்த பொருள் 

களைத் தேடிச் சேர்த்துவைத்துள்ளாரும், தாங் கருதிய வாறு 

உண்டி முதலியவற்றை யனுபவித்தல் முடியா தென்பது பெறப் 

படுதலால், விதியின் பயனை நோக்க நில்லாது வீணே பலபல வற் 

ஹைஓயாது நினைத்து, அதனால் வருத்தமுத்றுவதைவஅ கல்லுணர் 
வுடையோர் செயலன்றும். எக்காரியமும் எண்ணிய வாழுகமுடிவு 

பெறுதல் நியமமாக விராமையின், விஷய வாயிலாக வரும் எண் 

ணத்தைவிட்டு, **சவன்செய லாலேயாதும் வரும்'” எனத் தெளி 
ந்து, இத்தந் தெளிந்து சிற்கநாகந்த பரம் பொருளைத் தியானித் 

௮, தேகத்தி லுள்ள கானென்னு மபிமா னத்தையும் ௮௮ காச 

ணமாகக் காணி இல்லம் முதலிய வற்றில் வரும் எனதென்னு 

மபிமா னத்தையும் விட்டு, பசாகந்தமாக விருத்தலே மனிதப் 

பிறப்பின து முடிவான பயனாம், இப்பயனை யடைந்தவசே இனிப் 

பிறவாகிலையை யடைதற் குரியர். பசாநந்த வடிவமாக விருத்தற் 

குரிய யோகஞான வொழுக்கங்களை நல்லாசிரியரிடத்துப் பெற 

முயலா ௮, சித்தஞ் சென்றவாறு சென்று இயன பல வற்ஜைச் 

செய்து சோகமோகங்களால் மொத்துண்டு வதைந்து தியல்குகன் 

றவர்கள் இத்த சாந்தியைப் பெற்றுச் சிதொரந்தமாக விளங்கும் 

நிலையினைப் பெறுத லொருபோ து மின்றாம். 

**மக்கள் யாக்கைக்கு, நினைப்பினுங் கடிதே யிளமை நீக்சம், 

அதனினும் கடிதே மூய்பின் தொடர்ச்ச, அதனினும் கடிதே 

கதுமென மசணம்'”” என்று பட்டினத் தடிகள் கூறுவதால்,உடம்பி 

னிலையாமை செவ்விதிற் புலனாம். ஈமக்கு இளமைப் பருவம் கழஹி 

வது நினைப்பினும் கடி. தென்று கூறுவதனால், இளமைப்பருவம்
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,விசைவாக வொழிக்து போடன்தமையை யுன்னிகோக்க, இளமை 

ப்பருவவ் கழிவகற்குமுன்னரோ சற்குருமர் த்தியை விரைர்் தூ செ 

ன்று சரணாகதியாக வடைக்கு ஈல்லுப தேசம் பெற்று, பெற்ற 

வாருக வொழுக நடுநிலையி னின்ன௮ு ஞானவானாக விளங்குதல் 

அத்தியாவசியகமாம். நடுநிலையில் நின்றவசே ஞானவான்௧க ளாவ 
சென்ப.து ** நடுவுகின் ரர்க்கன் றி ஞானமு மில்லை, நவின் மூர் 

க்கு ஈரகழு மில்லை, நடுவுகின் ரூர்ஈல்ல தேவரு மாவர், ஈடுவுகின் 

ரூர்வழி நானுகின் ழேனே””என்று திருமந்திரங் கூறுவதால் ஈன்கு 
விளங்கும். யாதாவ தொன்றை நினைப்பதும் ௮தனையுடனே மற 

ந்து மற்றொன்றை நினைப்பதும் ஈமக்கு மாரு ச வனுபவமா மென் 

பது பற்றிக் கூறுவ தநாவசயகமாம். நினைப்பதும் மறப்பஅம் 

மாறுது கடலலைபோல், வருதற்கேது அனுகூலப் பிரதிகூல பதா 

ர்த்தங்களின் சம்பந்தமும், அவற்றின் வாசனைகளு மாம், 

எண்ண மெழுகின்ற போது, அதனைச் கவனமாகப் பரவியோடா 

வா றடக்கு மப்பியா சத்தை மேற்கொண் டொழுஇனால் எண்ண 

தி.இன் கூட்டம் பையப்பைய வொழியும். எண்ண மென்பது கினை 

ப்பா. சலின், நினைப்பொழிந்தபோதே மறப்பு மொழியும். நினைப் 

பெழுவதற்கும் மறை வதற்கு மாதாரமாய், அவற்றின் மத் இயில் 

விளங்கும் சவ சொரூபமே நடுகிலையாம். நினைப்பின் வயமாகச் 

தாமாகாது, அதனைத் தம்வய மாக்கக் கெடுப்பவசே நடுநிலையில் 

நின்று ஞான சீலராதற் குரியவசாவர், ₹*ஒருபொரு ணினைவை 

யொழித்துமே லப்பா லொருபொரு ஸணினைவுறி லந்த, இரு 
பொரு ஸணடுவுள் imap Agee மிதுசொரு பத் இயல் ”* 

என்று ஞானவா சிட்டம் கூறுவ தனாலும் நடுகிலையின் றஐன்மை 
நன்குபுலனாம். 

“சென்றது காலக் திசைரைமூப் பானவினி, யென்று 

கொல் சாவறியோ மென்னெஞ்சே” என்றொரு பெரியார் கூதி 

யுள்ளதைக் கவனிப்போ மாயின், உடம்பி னிருப்பிழ் கேற்பட் 

டுள்ளகாட்கள் கழிர்த வருதலையும், ஈரையும் இரையும்மேலிட்டு 
வருதலையும், சாகுகா ஸின்ன நாளென் றறியாம லிருப்பதையும் 
நன்குணர்க்து விரைந்து சித்தசாக்இக் கே.துவாய யோகஞான 
வொழுக்கங்களை மேற்கொண் டப்பியசச்க மர்துவோம். கம்முட 
ம்பு ஒருபோது மழியா தென்று ௧௬. யிருப்ப தாற்றான் கிளைப் 
பினும் விரைவாக இளமை கழிவதையும், அதனினும் விரைவாக
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மூப்பு வருதலையும் அதனினும் விரைவாக மரணம் நினையாத , 

நேரத்தில் வருதலையும் கவனியாது பசாமுகப் பட்டு, பாவச்செய 
ல்களைப் பழிபாவங்கட்* கஞ்சாஅபுரிஈ் அ பாவியென்று பலரிகழ்ச் து 

பேசத் தஇரிகின்றோம். ஈம்முடம்பு ஒருபோ அல் கெடாது? மணி 

மந்திர மருக்துகளா வுறுதி பெற்றுத் திண்ணிதா யிருக்கன்றது; 

௮ஃ தெவ்லாறு கேடுறும்; ஈம்மிடத்திற் பொருளில்லையா? திக்க 

மருத்துவ ரில்லையா? தக்கவாமுக உபசாரஞ் செய்வதற்கு மனைவி 

மக்க ளில்லையா ? நமக்கென்ன குறைவிருக்கின்றது 9 யாதபற்றி 

நாம் சாகல்-ூடும்; ஒன்றானு மின்றென்று கருதி யிருப்பதாற் 

மூன், ஈமதுடம்பு வானிற் ரோன்றும் மின்னலைப் போன்று விசைர் 

தழிதலைப் பற்றிக் கருகான, இப்போ இஃதெனச்குக் இடைச் 

த. இனிகான் விரும்பி யிருக்க அப்பொருளைத் தவரு தடை 

வேன்; எனக்கிப்போதுள்ள பொருள் இவ்வளவு, இனிவரும் 

பொருளோடு கூட்டிப்பார்த்தர லிவ்வளவாகும்; முன்னிருந்த 

பகைவ ரியாவரும் பேதி,சுரம், ௮ம்மை முதலியவத்றா லிறந்தாற் 

போல, இப்போதுள்ள பகைவரும் இறந்து போவர்; எண்ணக் 

குறைபடாச் செல்வ மிருப்பதனால் ,இனியென்னோ மாறு 
பட்டு அதியர் சொருவரு மிலசாவர்; யானே புகழுடையேன்; என் 

னைப் போன்று மங்கைய ரோடு கூடி. யின்ப மனுபவித்தவ சொரு 
வரு மிலர்; என்னைப் போன்று ஜனக் கட்டுடையார் யாவரிருக 
இன்றனர்? என்னால் முடித்தற் குரிய தாகாத காரியமு மிருக் 
கன்றதா? யா னிருப்பதா லன்றோ இம்குள்ளார் கள்வர் முதலிய 
வர்களால் அன்புராது சுசுமாக வாழ்கின்றனர் ; யாரிறக்து போ 

னாம் யான்: இதக்து போர்சன்; யானிறக்து போனால் உலகக் 
தலைதடுமாற்ற மாகவன் ரோ வொழியும்; யான்செய்யாத புண்ணிய 
கருமங்களை யாவர் செய்திருக்கின் றனர் என்று பலவாமுக எண் 
ிக் கேடுறுகின்றோம். எண்ணத்தை வென்றவ ரன்றோ ஈசனைக் 
காண்பர், எண்ணத்தின் வயமாக, இன்னாகன வற்மை யெல்லா 
மடைந்து சோகமோகக் கடலில் மூழ்கித் தன்புறும் நாம் இனி 
யேலும் எண்ணத்தின் மயமாகா௮ கின்று அறிவிற் சமாதிகூடி 
ஆநந்த நிலைபெற முயல்வோமாக, 

தினேவ மூல மற்றதனி னின்று விரியு மும்முதலும், 
, நினைவை நீல்கி லவைமூன்று நினைவி லொடுமங்கு மதனாலே, நினை 
வே பந்த நினைவொழிய னிலைமை யான முத்தியுமாம், sheet 
நீங்கி யனுதினழு கின்ற நிலையே நின்றிகெ'' என்று குமார தே 

வர் திருவாய் மலர்க் திருத்த லி௫்கு நன்கு கவனித்தற் queen 

. <1 Ge



52. இந்திரிய நிக்கிரகஞ்செயும்வகை மியம்பல், 

(..12.11.) 
மேய் வாய் கண் முக்குச் செவியெண்னு மைச் திர் திரியக்க ளா 

௮ம் அதுகூலமான விஷயங்களை யனுபவிக்க முயலுஇன்றோ 

மே யன்றி, அவற்றா லுண்டாகுக் தீக்கனைப் பற்றி மாம் இத்தி 

க். கோக்குவதே யில்லை; இந்தித்து கோக்கவும் ஈமக்கு விஷய 

விச்சையால் போதுமான காலங் இடைப்ப தில்லை. (:) உடம்பால் 

கார், கூதிர், முன்பனி, பின்பனி, இளவேனில், முதுவேனில் என் 

னும் பருவங்களில், அவ்வப் பருவங்கட் கேற்றவா ரய பரிசத் 

தை யனுபகிக்க முயலுகின்றோமே யன்றிப் பசிசத்தால் வருக 

அக்கத்தைப் பற்றி யாலோடித்துத் துவக் இந்திரியத்தை வை 
சாக்யெத்தால் நிக்சரகஞ் செய்ய முயலு இன்றோ மில்லை.(2) எப் 

போதும் வாயால் சுவையுள்ள உணவை யுண்ண விரும்பு இன்றோ 

மே யன்றி, சுவையால் வரும் அக்கத்தைப் பற்றிச் இர்தித்துப் 

பார்த்து நாக்எர்இரியத்தை வைராக்கியத்தால் நிக்கரகஞ் செய்ய 

முக்துன்றோ மில்லை. (8) எஞ்ஞான்றுஞ் சுகத்தை விளைவிக்கும் 

உருவங்களைக் கண்ணுல் பார்க்க விரும்பு இன்றோ'மம யன்றி, உரு 

வத் தால்வருந் துன்பத்தைப்பற்றி யாசாய்ந் துகோக்கி, நேத்திரேர் 

திரியத்தை வைசாக்கயெத்தால் நிக்கிரகஞ் செய்யப் பிரயத்தனப் 

படுசன்றோ மில்லை. (4) என்றும் மூக்கால் நற்கக்சுத்தை யனுபவி 

க்கப் பிரியப்படு இன்றோமே யன்றிக் கந்தத்தா லுண்டாகுக் துன் 

பத்தைப்பத்றி யூகித்து நோக்கி, pees Riu g oS வைராக்கி 

யத்தால் நிக்கிரகஞ் செய்ய முற்பகின் ரோ மில்லை. (5) எஞ்ஞா 

ன்றும் செவியால் யாழோசை முதலிய இன்னோசையைக் கேட்க 

அவாவுகன் ரோமே யன்றி ஓசையா வலுண்டாகுக் துன்பத்தைப் 

பற்றி யூன்றி நோக்கி, சுரோத்தி2ரம் தரியத்தை வை.ராக்கியத் 

தால் நிக்கரகஞ் செய்ய முன்னிற்கின்றோ மில்லை. இவ்வாறு“பரி௪ 

முதலிய விஷயவனுபோக இச்சையால், துவக்கு (மெய்-உடம்பு) 

ம.தலிய இந்இரியங்களை ௮வ்வவற்றிற்குரிய விஷயங்களிற் செல்ல 

விடுத்த, அவற்றின் வயப்பட்டுப் பரிசாதி விஷயங்கட்கும் 

அவச்கு முதலிய இந்திரியம் கட்கும் அடிமையா யிருக்கும் காம் 

எப்போது, அறிவிற் சமாதிகூடி. யாதந்த நிலையினை யடைதற் 

குரியவசா வாம்.



3 1 மெய்ஞ்ஞான போதம். 

ழ் வழுக்கி முகக்கினு கால்கடனிர், நாழி முகவா* கா. 

oll eit eae somangs Coiug gue sign, விதியின் 
பயனே பயன்”' என். தமிழ்த் செய்வமாயெ ஒளவைப் பிராட்டி. 

யார் திருவாய் மலர்ந்தருளி பிருத்திலே நோக்குமிடத்து, எத்தன் 

மை யோர்ச்சூம் சுகானுபவமும், தூக்கானுபவமும், ஈல்வினை 

இ வினைக் சேற்றவாருக உண்டாகன்நனவே யன்றி, அவரவர் 
விரும்பிய வாருகச் சுகானுபவ' முண்டாதலும், அக்கானுபவ 

முண்டாகா தொழிதலு மில்லை யென்பது ஈன்கு விளங்குதலால், 

சுகானு பவத்தை மாத்திரம் விரும்பி, அக்கானுபவம் வரவேண் 

டாமென் தனை வெறுப்ப விவேக முடையார் செயலன்றாம். 

சுகானு பவமழும் அக்கானு பவமும் நல்வினை தீவினைக் கேற்ற 

வாறாக வுண்டாகின்றனவென் ௮ணசாஅ, சுகானு பவத்தையே 

விரும்பி,விஷயங்கட்கும் இர்திரியல் கட்கு மிரையாய் நின்று அல்ல 
லடைந்து, மடிர்சபின் அடையும் பயனைப்பற்றி யொரு போதும் 

கருகாது மண்டுகம் (சவளை) போலிருப்பதற் காகவா காம் மனி 

தசாகப் பிறந்தோம். சத்திமுத்திகளைப் பெறுதற்குச் இறந்தசா 

தனமாகவுள்ள மனித வுடம்பால், இந் இரியங்களும் மனமும் சோ 

ர்வு அடைவதற்கு முன்னே பரமேசுவரனை யன்புடன் aon m®, 

இர்தையு மொழியுஞ் செல்லா நிலைமைத்தாகிய ௮ந்தமி லின்பி 

னை யடையாஅ வீணே ஆடுமாடுபோன்று மாண்டொழிதல் மனி 

தப் பிறப்பின் பயனாமோ ? 

படர் ஈரகம் பாவத்தால் பாவ மிடியால், மிடியீவி லாமையி 

னா மே”சன்ற்வாறு நரகர்: தீவினையினாலும், தீவினை தரித்திரத்தின 

லும் தரித்திரம் இல்லார்க்ரங்கு யாதொன்ன௮ங் கொடாமை யினா 

௮ முண்டாதலை யறியான, விஷய சுகானுபவத்தையே விரும்பி, 

௮து காரணமாக, கினைப்பதற்கும் தகுதியாகாத செயல்களைப் 

புரி, புண்ணிய மென்றா லென்ன? ௮௮ சுண்ண வடிவினதா? 

இலேகய வடிவினதா? திசாவக வடிவின தா? மாத்திரை வடி.வின 

தா? சுவையா யிருக்குமா? தேகத்திற்குப் புஷ்டி தருமா? என்ன 

விலைக்குக் கடைக்கும்? எங்கே இடைக்கும்? என்று வினவி, மன 

வுணர்வின்றி வாழ்காள் கழிப்பவர் விஷயங்கட்கும் இர் திரியங் கட் 

கும் இசையாகா நிருத்த லெவ்வாஞும்? “:அங்கார மும்மடக்கி 

யைம்புலனைச் சுட்ட றுத்துத், தாங்காமற் மாங்கிச் சுகம்பெறுவ 

தெக்காலம்”? 'நீங்காச் வயோக நித்திரைகொண் டேயிருந்து
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*தேம்காக் கருணைவெள்ளக் தேக்குவது மெக்காலம்'? :*சேயா 

  

ய்ச் சமைந்து செவீடுமை போற்றி, Suisun dcp gor 

பிரமை கொள்வ தெக்காலம்” சீஎன் ற் ஜொடக்கத் BOOM SU 

பாவிமனத்தின் பதைப்பைகீகெடுத்துப் பரமாகந்த வடிவமாக 

நிலைச்த பத் இர இரியார் பாடிய பாடல்களைச் இந்இத்து நோக்க 

யொழுடனாலன் ரோ அிரீயங்கட்ரும் இந்திரியங்கட்கும் இசை 

யாகாம லின்புருவமாக விளங்குசல் கூடும். 

பள்ளத்திற் பார் அபாயும் நீர்போன்று, முன்னென்ப வற்றிழ் 

கெல்லா முன்னை வுள்ள முதல்வ ஸனிடத்துப் பலதலைப் பட்டு 

விரிதல் சுரும்சச் செல்லுஞ் சத்தமுடையவ சன்றோ பிறவிக் 

கடியா யுள்ள அகங்காரத்தையும் அதனால் அடங்காது விஷயங்க 

ளிற் ருவியோடும் இர் இரியங்களையும் நிக்செகஞ் செய்து, நீங்காச் 

சிவயோக நித்திரை கொண்டு, பத்றற்றுப் பரமஞானிகளாக விள 

ங்குவர், இவசன்றோ, “*பரஞானச் தாற்பாத்தைத் தரிசிச்தோர் 

பசமே பார்த்திருப்பர் பதார்த்தங்கள் பாரார் *” என்று சவ 

ஞான இத்தியார் செப்பிய வாறு திருசிய (உலக) நோக் அன்றித் 

இருக்கு (கடவுள்) கோக்குடையவசாக விளங்குஞ் Porras. 

உலகபோகம் ஓக்சாள வடிவினசென் ஸஅறுணர்ந்து, ஓர் உயிரையுங் 

கொல்லாமை, வஞ்சனை யின்றி யியன்றவாருக இல்லார்க் குதவு 

தல், மனவிந்திரியங்களின் ஒருமைப்பாடு, வைராக்கியம், ஈசனி 

டத்தும் ஞான நாலிடத்தும் சற்குருமூர்த்தியிடத்தும் பூரண 

அன்பு முதலியவற்றை யடைந்து, தன்மயமான எஷம்குளனு 

சேவை யுடையார்க்கன்றோ, இர் இரியங்களை விஷயிங்களிற் cy off 

யோடாவா றடக்கும்வகை ஈன்கு விளங்கும். இக்திரியல்களை 

நிக்கரகஞ் செய்யும் (அடக்கும்) வழியினை யுணசாதவர்கள், எவ் 

வகையாலுக் துன்பமே யடைவதன்றி, இன்பத்தை யென்று 

மடைவதே யின்ரறாம். இன்பம் ௮டைவதுபோ ற் ஜோன் சமது 

மயக்கபுத்தியாலாம். 

மெய்ஞ்ஞான போதம் 

முற்றிற்று. 
SNe 

குருவே துணை, 

ஒலு Gert
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