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என என ௫ எர எட்னா ளா 1 

APRA AAA ஏளன ॥ 

ஸ்ரீ காஞ்சி கர்மகோடி பீடாதிபதிகளான ஜகத்குரு 

ஸ்ரீ சங்கராசாரியார் ஸ்வாமிகள், 192882ஹ் செப்டகிபர் மி” 

சென்னைக்கு விஜயம் செய்தார்கள். அச்சமயம் அவர்கள் 

அருளிய பொன்மொழிகள் இங்கே அளிக்கப்படுகின் றன. 

காலவேறுபாட்டால் மக்கள் ஒரு நிலையில் இல்லை. 

சமது மதங்கள், வேதங்கள், சாஸ் இரங்கள், புராணங்கள் 

அவற்.நின் கொள்கைகள், காகரிகம் மூ.தலியவற்றின் 

உண்மைகளைச் சரிவச அறிந்து கொள்ளமுகயாமல் பல 

வாறு குழம்பி யிருக்கன்றனர். அன்னாரது ௩ன்மைக் 

காகப் பல விஷயங்களும் எளிதில் விளங்குமாறு, தக்க 

மேற்கோள்களுடன் உப கூக்கப்பட்டுள்ளன. 

மக்கள் தங்களது ஆக்மலாபத்தைக் கருத கற்பயன் 

அடையும் முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென்று 
மிவண்டப்படுஒருர்கள். 

ஸ்ரீ காமகேரடி கோசஸ்தானம்.
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நரற்பது ஸம்ஸ்காரங்களும் 
கர்மானூஷ்டானங்களும் 

1. ஸம்ஸ்கார்ங்கள் 
(14-11-1982) 

நாம் வஸிக்கும் இந்த லோகத்திம்கு மிஸ்ரலேர்கம் 

என்று பெயர். மிஸ்ரம் என்றால் கலந்தது என்பது 

அர்த்தம். எவை கலந்தது? ஸுகம் துக்கம் என்னும் 

இரண்டும் கலந்தது. ஸுகமே இல்லாமல் துக்கமே 

இருக்கும் ஒரு லோகம் இருக்கிறது. துக்கமே இல்லாமல் 

ஸுகமே இருக்கும் ஒரு லோகம் இருக்கிறது. இரண்டும் 

கலந்த லோகம் இது, பிரம்மலோகம் ௮தாவது ஸத்இய 

லோகம், வைகுண்டம், கைலாஸம் முதலியவைகள் 

ஸுகமே இருக்கிற லோகங்கள். துக்கமே இருக்கிற 

லேசகம் நரக லோகம். ௮.இல் ௮நேக பேதங்கள் உண்டு. 

நிரம்ப கொடூரமான நரகம் ரெளரவ நரகம் என்பது, 

கரகலோகத்தைத் தவிரப் பாக்கி லோகங்களில் 

பிதுருக்கள் இருக்கால் ௮மாவாஸைக். தர்ப்பண பலன் 

அவர்களுக்குப் போய்ச் சேரும். நரக லோகத்இல் இருப் 

பவர்களுக்குச் சேராது: அவர்களுக்கு உபயோகப் 

படுபவைகளும் இருக்கின்றன. அழுக்கு வேஷ்டியில் 

உள்ள ஜலம், தலை மயிர் ஜலம், கை அலம்புகற ஜலம் 
இவைககா அவர்களை உத்தேசத்துக் கொடுத்தால் 

அவர்களுக்குக் திருப்தி உண்டாகும், அதனால். தான் 
வேஷ்டி. பிழிய ஒரு மந்தரம் இருக்கறது. சிகோதககக்தைப் 

o—L
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பிழிய ஒரு மந்திரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆந்திர தேசத் 

இல் உத்தராபோசனத்துக்குப் பின்பு பாக்கி உள்ள 

ஜலத்தை எச்சில் இலைக்கு வலது புறத். இல் ஒரு மக்திரம் 

சொல்லி விட்டு விடுகிற ஸம்பிர தாயம் இருக்கிறது. 

பின்ன wagaharfaar | 
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கறது. ரெளரவம் ஒரு கடுமை 

யான இடம். பாபத்துற்கு இருப்பிடம், பத்மம் என்பது 

ஒரு எண்ணிக்கை. அற்புதம் என்பதும் ஒரு 

எண்ணிக்கை, பல கோடி பத்மம், பல கோடி. அற்புதம் 

எவ்வளவு வருஷங்களோ அவ்வளவு காலம் அக்க ரெளர 

வத்தில் இருந்து கஷ்டப்படுகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். 

* அவர்களுக்கு இக்க.த் கீர்.த்தம் கொடுக்கிறேன் ) அவர் 

களுக்குள்ள அக்ஷயமான தாஹம் அண்டும்" என்று 

அந்த தீர்த்தத் விடவேண்டும். 

நாம் வைஸ்வதேவம் பண்ணுகிறோம். அதற்குப் 

பதிலாக ஆக்இரர்கள் போஜன காலத்தில் ஐந்து பலி 

கொடுப்பார்கள். அதற்குச் சித்தஇராது பலி என்று 

பெயர். அதாவது தனியாகச் சாதத்தை எடுத்து 

வைப்பார்கள். ஆபோசனத்துக்கப்புறம் ஒரு மந்திரத் 

தைச் சொல்லி ஜலத்ைவிட்டு உபஸம் ஹாரம் 

செய்வார்கள். 

இக்த லோகத்தில் ஸந்தோஷம் இருக்கிறது. இப் 

பொழுது இங்கே இருப்பவர்களுக்கு இங்இருந்து 

எழுந்து போகிறவரையிலும் ஸந்தோஷம் இருக்கிறது. 

துக்கமும் இந்த லோகத்தில் இருக்கிறது, நாம் பிரயத் 

தினம் பண்ணினால் ஸுகம் அதிகமாக இருக்கறது. 

ஸுகதுக்கங்கள் ஒவ்வெர்ருவருக்கும் ஏற்றக்குறைவாக
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இருக்இன்றன. சிலருக்கு ஸுகம் ௮இகமாக இருக்கிறது) 

இலருக்குக் குறைவாக இருக்கிறது. மனதைக் கட்டுப் 

படுத்தித் துக்கப்படாதவர்களும் இருக்கிறார்கள். 

அப்பொழுதும் துக்கப்படுகிறவர்களும் இருக்கருர்கள். 

மற்றப் பிராணிகளிலும் இப்படி உள்ளவை இருக் 

இன்றன. ஒவ்வொருவருக்கும் ors Gms (Degree) கணக் 

இல் வித்தியாஸம் இருக்கிறது. ஸுகதுக்கங்கள் 

அதரஷ்ண ததைப்போல் இருக்கின்றன. லோகங்க 

ளெல்லாம் gstuorSurc (Thermometer) Gurmw இருக் 

இன்றன. அந்தத் தர்மாமீடரில் கொதுக்கும் இடம் 

{Boiling Point) தான் ஈரகலோகம். உறையும் இடம் 

ஊம்) தான் ஸ்வர்க்கலோகம். இந்த 

இரண்டையும் மாற்றியும் வைத்துக்கெரள்ளலாம். 

கொரசுிக்கும் இடத்தில் (501112 ம்) குளிர்ச்சி இல்லை, 

உறையும் இடத்தில் (177௦621022 1௦100) உஷ்ண மே இல்லை. 

மொத்தத்தில் மூன்று இனுஸுகள் இருக்கின்றன. 

உறையும் drm (Freezing Point), கொதிக்தம் இடம் 

(இல்த ஸ்ட்), இக்த இரண்டுக்கும் நடுவில் டி௫ரிகள் 

ஞு) உள்ள இடம், ஆக மூன்று உள்ளன. இந்த 
மூன்றையும் மூன்று லோகங்களுக்கு உபமானங்களாகச் 

சொல்லலாம். மேல் லோகம் ஒருவகை, அவை ஸத்திய 

லோகம், வைகுண்டம், கைலாஸம் என்பவைகள். உப 

கிஷத் இவைகளை ஒன்றாகச் சொல்லும். புராணங்கள் 

பிரித்துச் சொல்லும். கீழே இருப்பது நரக லோகம். 

மத்தியில் இருப்பது மிஸ்ர லோகம். 

நம்முடைய சாஸ்இரப்படி. மற்ற லோகங்களைவிட 

இக்த லோகந்தான் உயர்ந்தது. ஏன்? இதிலிருந்து 

அக்த லோகத்துக்கு வேண்டுமானாலும் போகலாம். மற்ற
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லோகங்களுக்குப் போனால் இஷ்டப்படி அவ்விடம்: 

விட்டுப்போக முடியாது, தர்மராஜா இவ்வளவு காலம் 

இருக்கவேண்டுமென்று எழுதி வைத்திருப்பான். நாமாக 

ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இங்கே நமக்கு ஒரு தனி 

ஸ்வாதந்தரியம் இருக்கிறது, புண்ணியம் பண்ணலாம். 

பாபமும் பண்ணலாம். கையினால் பூஜையும் பண்ணலாம், 

அடிக்கலாம். காக்கினால் காம் பாராயணம் பண்ணலாம், 
அல்லது : யாரையாவது வையலாம். இரண்டுக்கும் 

நமக்குச் சக்கு இருக்கிறது. இப்படி. ஒவ் வெவெொரு 

இந்திரியத் துக்கும் இரண்டுவித சக்தஇுயைப் பகவான் 

கொடுத்திருக்கிறார். இந்த ஸ்வாதந்திரியம் மற்ற 

இடங்களில்லை. அவைகளெல்லாம் போகபூமிகள். 

மாடாகப் பிறந்தால் புண்ணியம் பண்ண முடியுமா? 

தேவர்களும் ௮க்,த மாட்டைப் போன்றவர்கள் தான்- 

மாட்டுக்குப் பாபமும் இல்லை; புண்ணியமும் இல்லை. 

இந்த லோகத்தில் கர்மாநுஷ்டானம் பண்ணி கல்ல கதி 

யடையலாம். தேவலோகத்தில் அது முடியாது, இருஷ் 

பண்ணுற பூமிஸ் தானம் இது. பாக்கிமெல்லர்ம் வயிற் 

க்குச் சாப்பிடுகிற ஸ்தானம். உற்பக்இு ஸ்தானம் 

அல்ல. அங்கே பலன்களை ௮நுபவிக்கலாம். எவ்வளவ 

புண்ணிய பாபம் பண்ணியிருக்கின்றோமோ அவ்வளவு 

பலன்களை .அரநுபவிக்கலாம், ௮தனால் அவைகளுக்கும் 

போக பூமியென்ற பெயர் ஏற்பட்டது. பண்ணுூற சக்த 

இங்கேதான் உண்டு. இங்கு மனுஷ்ய ஜன்மத்திற்குத் 

தான் உண்டு. இந்து லோகத்தில் கான் உண்டு, மற்றவை 

களெல்லாம் போகபூமிகளே, .குணத்தில், நல்லது 

கெடுதல் இருக்கலாம். கர்மாவைப் பண்ண, மற்ற லோகம்: 

களிலிருப்பவர்க்கு அதிகாரம் இல்லை.
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கர்மா ஓன்று, குணம் ஒன்று. ஆக இரண்டும் 
சேர்ந்து ஜிவனை மற்ற லோகங்களுக்கு அழைத்துக் 
மிகாண்டு போகின்றன. வேலை செய்து பரலோகத் 
இற்குப் போவதற்கு இந்தக் கர்ம பூமியைத் தவிர 
இ.கர பூமிகளில் ஸாத்தியமில்லை. ஒரு கர்மாவைச் 
செய்ய வேண்டுமென்றால் அதற்குக் காலதேதசம் 
வேண்டும். சிராத்தம் அர்ச். ராத் இரியில் பண்ணலாமா? 
வழக்கம் இல்லை. ௮தற்கு ஏற்பட்ட காலம் உண்டு. அப்ப 
ூயே அந்தக் கர்மா உப தூக்கப்பட்ட ேதசம் ஒன்று 
இருக்கிறது. அந்தக் கர்மாவைப் புண்ணிய பூமியில் 
தான் பண்ணவேண்டும். முக்கியமாக பாரத வர்ஷத் 
தில் பவைஇக கர்மாக்கள் பண்ணப்படவேண்டும். 
மற்றவைகளெல்லாம் போகபூமிகள். இந்.த தேசத்திலும் 
சில் காலங்கள் கிஷித்தமானவை, இல கர்மாக்களுக்குச் 
அல இடங்களும் நிஷித்தமானவை, UNE SS Qu FDO 
UNE SS காலத்தில் கர்மாக்களைப் பண்ணவேண்டும். 
அர்மா என்றால் என்ன 7 கர்மர் என்பது காரியம். ஒரு 
வேஷ்டியை உண்டாக்குவதற்கு எவ்வளவு காரியங்கள் 
'செய்யவேண்டியிருக்கன் றன! அதைப் பால ௮3௩௧ காரி 
யங்கள் பண்ணி ஒருவனை ஆத்மவித்தாக்க வேண்டும். 
GW SIE gy கர்மாவினாலும் வேலை செய்யவேண்டும், 
கர்மாவுக்கு ஸம்ஸ்காரம் என்று பெயர். ஒரு பதார்த்தத் 
துக்கு உள்ள தோஷத்தைப் போக்குவது எதுவேர, 
குணத்தைப் புகட்டுவது எதுவோ அதுதான் ஸம்ஸ் 
காரம். கேசஸம்ஸ்காரம் என்பது க்ஷவரம் செய்துகொள் 
வது, அழுக்கு பேன் மு,தலியவைக& எடுப்பது, )ைலம் 
ேேதய்ப்பது முதலியவைகளாம். ஜிவாதமாவுக்குத் 
தோஷங்கள் இருக்கின்றன. தோஷத்தை நிவர்த்தி 

்_ வண்ணிக் குண க்கை நிரப்பவேண்டும். சீப்பினால் வாரித்
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ைலம் தேய்ப்பது போன்றது ஸம்ஸ்காரம். வயலில் சில 

ஸம்ஸ்காரங்கள் செய்யப்படுகின்றன, முதலில் காயப் 

போடவேண்டும்) பின்பு உழவேண்டும் ; ஜலம்விட்டுப் 

பரம்படிக்கவேண்டும் ; பிறகு விதைக்க வேண்டும் ; நாற் 

அப்பிடுங்க வேண்டும் ; க& பிடுங்கவேண்டும் ; ஜலம் 

பாய்ச்ச வேண்டும்) ௮ இக ஜலமிருந், தால் மகட திறந்து 

விட வேண்டும்; விளைந்தால் ௮றுவடை செய்யவேண்டும்; 

களத்தில் அடிக்க வேண்டும் ; பதர் தூற்ற வேண்டும் 

நெல்லைக் கோட்டை சட்ட வேண்டும் ; பின்பு அ௩்.க கெல் 

பழகவேண்டும். அப்புறம் அதை உபயோூக்க 

வேண்டும். இவ்வளவு காரியங்கள் இருக்கின்றன. இப் 

படியே நூலாகி வேஷ்டியாக வேண்டுமென்றால் பல காரி 

யங்கள் செய்யவேண்டியிருக்கன்் நன, பஞ்சு யந்திர 

சாலையில் எவ்வளவு காரியங்கள் செய்யப்படுகின் றன. 

நம்முடைய ஆத்மாவானது சிக்கலாக இருக்கிறது. 

சிக்கலை எடுத்து எப்பொழுதும் ஆனந்தமாக இருக்கச் 

செய்யவேண்டும். அப்படிச் செய்வதற்குச் சில தடைகள் 

இருக்கின்றன. சில ஸம௰ங்களில் ஆனந்தம் உண்டா 

கிறது. வலி இருந்தும் இவ்வளவையும் மீறிக்கொண்டு 

கொஞ்சம் ஆனந்தம் உண்டாகிறது. ௮ந்த ஆனக்தம் 

எப்பொழுதும் இருக்கவேண்டும், 

ஜீவனைப் பிரம்மலோகத்தில் கொண்டுபோசம்ச் 

சேர்க்க வேண்டும். ஈசுவர ஸந்கிதானத்தில் சேர்த்து 

விட்டால் அப்புறம் துன்பமே இராது. பிரளயத்துக்கு 

அப்புறம் ஐக்கியம் உண்டாகும், ஆகையால் அங்கே. 

சேர்க்கத் தயார்டண்ண வேண்டும், அதற்கு 40 ஸம்ஸ்: 

காரங்களும் 8 ஆத்ம குணங்களும் ரிஷிகள் சொல்லியிருக் 
கிறார்கள். பல தர்மஸூத்இரங்ககா அவர்கள் செய்து



WME TEES ம் 

ஸம்ஸ்காரங்கக£ச் செய்யும் முறைகளைச் சொல்லியிருக் 

கிறார்கள். அவைகள் தான் ஸ்மிருஇகள். 28 ஸ்மிருதி 

கள் இருக்கின்றன. அவைகளில் 78 ஸ்மிரு இகள் 

பிரதானமானவை. மற்ற பத்து உபஸ்மிருஇகள். மனு, 

யாஜ்ஞவல்கியர், ஹாரீ கர், பராசரர் முதலியவர்கள் ஸ்மி 

ர௬ு.திகள் செய்திருக்கிருர்கள். 

இந்த ஸ்மிருதிகளைத் கவிர தர்ம ஸுூித் தரங்கள் 

பொதுவாகச சிலர் எழுதியிருககிறார்கள். அவர்களுக் 

குள் கெளதமர் ஒருவர். விசேஷமாகச் சொல்லப்பட்ட 

ஒவ்வெரு கல்பஸூத்திரக்தஇுலும் ஸம்ஸ்காரங்கள் 

சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகள் ஒன்றுக்கொன்று 

வித்தியாஸமுள்ளனவாக ருக்கும். ஆபஸ்தம்பரும் 

கெள தமரும் எல்லோருக்கும் பொதுவானவைகக£ா எழுத 

யிருக்கிறார்கள். ஆபஸ்.தம்பர் தனியாகவும் எழுதியிருக் 

'கிறுர். கெளதமர் 40 ஸம்ஸ்காரங்கக£யும் 8 ஆத்ம 

குணங்களையும் சொல்லியிருக்கிறார். ஜிவன் உடம்பை 

விட்டுப் பிரிர்,தவுடன் நேரே பிரம்ம லோகத்துக்குப் 
போய்ச் சேர இந்த நாற்பத்தெட்டும் காரணங்களாக 

இருக்கின்றன. இவைகளால்: அ௮க்.த ஸக்கி.தானத்.இல் 
இருக்கலாம். ௮து பரமஞானியினுடைய ஸந்நிதானத் 
தில் இருப்பது போல் இருக்கும். அசையாமல் YS 

Drs OHSESOTL. அவன் அரூபமாகற பெர்ழுது நாமும் 
கலந்து விடலாம். 

இந்த நாற்பது ஸம்ஸ்காரங்கள் கை கால் cp sous 
வைகளை ஆட்டிச் செய்ய வேண்டும். ஒர் உத்தியோகம் 
செய்ய வேண்டு மென்றால், கையைக் காலை ஆட்டியும், 

வாயை அசை த்தும் செய்கிரோமல்லவா 7? நாற்பது கர்ம
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ரூப ஸம்ஸ்சாரங்களும் எட்டு ஆத்ம குணங்களும் இருக் 
இன்றன. 

waa waa ate: ABAD: =F aa: 
aaa Ferra safe | 

யார் இந்த நாற்பத்தெட்டையும் அநுஷ்டிக்கிறானோ 

அவன் தேரசக பிரம்ம லேோகத்துக்குப் பேசகிறான, 

கஷ்டம் ஸுகம் என்பவை இல்லாத ஊருக்குப் போகி 

மூன்) கஷ்டமும் ஸுகமும் இல்லாமல் எப்பொழுது 

இருக்கும் 2 எல்லாவற்றையும் ஏற்படுதக்தினவனிடம் 

போனால் அப்படி. யிருக்கலசம். ஆத்ம குணங்ககா ஆத்ம 

சக்தி என்று சொல்லுகிறார்கள். அது லெளகுகமாக 

சொல்லுவது. பத்திரிகை வார்த்தை அது. ஆத்மா 

வக்குச் சக்தி இல்லை, பழைய தமிழ் ஸம்ஸ்கிருத புஸ்த 

கங்களில் ஆதம சக்தி என்ற வார்த்தை இல்லை. ஆத்ம 

குணங்கள் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றன. அவை 

எட்டு. 

நிஷேகாதுி ஸ்மசானாக்தம் நாற்பது ஸம்ஸ்காரங்கள் 

சொல்லப்படுகின்றன. அதாவது தாயார் வயிற்றில் 

எந்த இனத்தில் ததேஹகாரணமான பதார்த்தம் இருக்க 

ஆரம்பித்தததகோ அதுமுதல் தேஹம் அக்னிக்கு 
Yao தியாகற வரைக்கும் நாற்பது காரியங்கள் செய்ய 

வேண்டும். நகிஷேகமும் அக்னி ஸாகியாக செய்யப்படு 

கிறது; கடைசியில் ன்மசரன கர்மாவும் அக்னி ஸாகூஷி 

யாகச் செய்யப்படுகிறது. அன்று முதல் அக்னியை 

அணையாமற் காத்து வரவேண்டும். பிரம்மசாரி ஸமிதா 

கானம் தினந்தோறும் பண்ணி அக்னி காரிமம் செய்ய 

வேண்டும். கிருஹஸ். கன் ஒளபாஸனம் செய்யவேண்டும்.
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வானப்பிரஸ்.தனுக்கும் கக்ஷாக்கனி என்று ஓரக்கினி 

சொல்லப்பட்டிருக்கறது. அது காட்டிற் செய்வது. 

.-ஸக்கியாஸாசரமத்தில் ௮க்னி இல்லை, அவனிடம் 

ஞானாக்இனி இருக்கறது. அவனுடைய தேஹத்துக்கு 

அக்னி ஸம்ஸ்காரம் இடையாது. புதைப்பது மரியாதைக் 

காகச் செய்வது. நியாயமாக அவனுடைய சரீரத்தை 

காலாக வெட்டிக் காட்டில் நாலு. இக்கல் போட்டுவிட 

வண்டும். ௮து அங்கே உள்ள பிராணிகளுக்கு ஆகார 

மாகும். ஜனங்களுக்கு உபத்திரவம் இல்லாமல் இருப்ப 

தற்காகக் காட்டில் போடவேண்டு மென்று சொல்லப்பட் 

ஒருக்கறது. அப்படிச் செய்யா விட்டால் புதைத்து 

அதன்மேல் மரம் செடிகளை வைக்க வேண்டும். 

.காட்டில் போட்டால் பிராணிகளுக்கு ஆகாரம் ஆகிறது. 

இப்படிச் செய்தால் மரங்களுக்கு எருவாக ஆகிறது. 

இப்பொழுது பிருந்தாவனம் கட்டுவது முதலியவை 

.மரியரதைக்காகச் செய்பவை. பில்வம், அசுவத்தம் 

மூதுலிய பெரிய மரங்ககா வைக்கவேண்டுமென்று தான் 

'சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 

விவாஹ காலத்து அக்கினியை ஒவ்வொருவரும் 

அணையாமல் வைத்துக்கொண்டு MCS அக்கினியிலே3யே 

'தேஹத்தையும் திரவ்வியமசக ஆஹ தஇபண்ணி 

ஒளபாஸனம் செய்யவேண்டும். எல்லோருக்கும் அக்கினி 

உண்டு. விவாஹ காலத்தில் எல்லா வர்ணத்தாரும் 

ஒளபாஸனம் பண்ணவேண்டும். எல்லாரும் அக்கினி 

யைக் கரப்பாற்றி வரவேண்டும். இப்பொழுது 

பாரஸிகர்கள் காம் அக்இனியைக் காப்பாற்றி வருக 

றார்கள். அவர்களுடைய மதம் கம்முடையதிலிருந்து 

49ரிந்ததுதான். அவர்களுடைய மதகுஇரந்தத்இற்கு
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 ஜெண்டவள்தா” என்ன பெயர் ; சந் தோவஸ்ை என்பது 

அப்படி வந்திருக்கிறது. ஜொராஸ்தரர் என்பவர் 

அவர்களுடைய ஆசார்யர். அப்பெயர் ஸெளராஸ்ட்ரர் 

என்பதன் சிதைவுதான். இரான் தேசம் அவர்க 

ஞூடையது. ஆர்யதேசம் என்பது அப்படி மாறிவிட்டது. 

அவர்கள் அக்கினி அ௮ணைந்துபோனால் ௮.இகச் செலவு 

செய்து பெரிய பிராயச்சித்தம் பண்ணிக்கொள்ளு 

கிறார்கள். நம்மிடத்தில் அக்கினி கரரியம் 80 வருஷ 

கரலமாகக் குறைந்துவிட்டது. வாழ்க்கை மாறிவிட்டது. 

அதிக சிரத்தை இருந்தால் வைத்துக் கொண்டிருக் 

கலாம். சிரத்தை இல்லாததற்கு இந்தக் காலப் படிபபு 

ஒரு காரணம். 

இந்தத் தேஹதக்தால் பிரயோஜனம் ஒன்றும் 

இல்லை. இதையும் கடைசியாக ஆஹ இயாகத் தேவதை 

களுக்கு ஹோமம் செய்துவிட வேண்டும். அ௮குற்காகத் 

தான் கெய்யைப் போட்டுக் தஇரவ்வியமாக இதை 

வைத்து ஹோமமாக்க் கொடுக்கவேண்டும்.



2. ஆரம்ப ஸம்ஸ்காரங்கள் 

[13-11-1938] 

ஜிவாத்மாவுக்குப் பரிசுத்த ஏற்படுவதற்காக 40 

ஸம்ஸ்காரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனவென்று 

சொன்னேன். அவை கார்ப்பாதானம், பும்ஸவனம், 

ஸீமந்தம், ஜாதகர்மா, நாமகரணம், அன்னப்பிமாசனம், 

செளளம், உபநயனம், பிராஜாபத்தஇயம் மு,.தலிய வேத 

விரதம் 4, ஸ்கானம், விவாஹம் அல்லது ஸஹ .தர்மசரிணி 

ஸம்பிரயோகம், பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்கள் என்னும் பத 

தொன்பதும், பாகயஜ்ஞங்கள் ஏழும். ஹவிர்யலஜ்ஞங்கள் 

ஏழும் ஸோமயஜ்ஞங்கள் ஏழும் ஆக இருபத்தொன்று 

ஆகும்.௮ஷ்டகை, அன்வஷ்டகை, பரர்வணம்,சிராவணி, 

ஆக்ரஹாயணி, சைகத்ரி, ஆஸ்வயுஜி என்ற ஏழும் பாகயஜ்: 

ஞங்கள். அக்கனியாதானம், அ௮க்கினிஹோ தரம், STF 

பூர்ண மாஸம், ஆக்கிரயணம், சாதுர்மாஸ்யம், நிரட 

பசுபந்தம். ஸெள த்திராமணி என்ற ஏழும் ஹவிர்யஜ்: 

ஞங்கள். அ௮க்னிஷ்டேரமம், அதயக்னிஷ்டோமம், 

உக்தயம்: ஷோடச, வாஜபேயம், ௮திராதஇிரம், 

அப்தோர்யாமம் என்னும் ஏழும் ஸோமயஜஞங்கள். 

இவ்வளவும் சேர்ந்து 40 ஸம்ஸ்காரங்கள் ஆகும். இந்த: 

ஸம்ஸ்காரங்களில் இனந்தகோறும் பண்ணவேண்டியவை: 

சில இருக்கன்றன. சில கரலங்களில் பண்ண 

வேண்டியவை சில. ஆயுளில் ஒருதரம் பண்ண 

வேண்டியவை சில. இவைகளுக்குள் நன்றாகத் தெரிந்து: 

கொண்டு செய்யவேண்டிய முக்கியமான ஸம்ஸ்காரங்கள்
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பஞ்சமஹசயஜ்ஞங்கள், அவை இனக்தோறும் செய்ய 

வேண்டியவை. 

பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்கள் -பிரம்மயஜ்ஞம்,  தவயல்ஞும், 

பி.தருயஜ்ஞம், மனுஷ்யயஜ்ஞம், பூதயல்ஞம் என்பவை. 

மத் தவைகளில், அகம் ஜன்மத்தில் ஒருதரம் பண்ண 

வேண்டியவைகளாக இருக்கும். ஓளபரஸனம், அக்கினி 

ஹோத்ரம் ஒவ்வொரு காளும் பண்ணவேண்டும். தர்ச 

பூர்ணமாஸம் ப.தனைந்து காச£க்கு ஒருதரம் பண்ண 

வேண்டும். இவைகளில் ஒளபரஸனம் UTED SON SF 
சேர்த்தது; மற்ற இரண்டும் ஹவிர்யஜ்ஞங்களைச் சேர்க் 
தவை. பாசகயஜ்ஞங்கள் எல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒருதரம் 
செய்யவேண்டும். ஏழு ஸோமயல்ஞங்களும் மற்ற ஸம்ஸ் 
காரங்களும் ஜன்மத்தில் ஒருதரம் பண்ணினால் போதும். 
இவைகக£ வேறுவிதமாக வகுத்துச் செல்லுகிறேன். 

நி.தீ இயம் செய்யவேண்டியவை ஏழு; அவை பஞ்ச 
மஹாயஜ்ஞங்கள், அக்னி ஹோத்ரம், ஓளபாஸனம் 
என்பவை, தர்சபூர்ணமசஸம், பஷத்துற்கு ஒருதரம் 

செய்யவேண்டியது. ஸம்வத்ஸரத்துக்கு ஒருதரம் செய்ய 
வேண்டிய ஒளபாஸன கத்தைக் தவிரப் பாக்கியுள்ள ஆறு 

பாகயஜ்ஞங்களும் மற்றவை எல்லாம் ஜன்மத்இல் ஒரு 
தரம் செய்யவேண்டியவை. 

ஒருபோகம் விளையும் நிலங்களில் அறுப்பறுக்இறது 

வருஷத்துக்கு ஒருதரம். ஐலம் இனக்தோறுக் பாய்ச்ச 
வேண்டும். இவைகளெல்லாம் ஸம்ஸ்காரங்கள். ஆனாலும் 

. அவைகளுக்குள் வித இயாஸம் இருக்கிறது, அவைகளைப் 
போன்றவைகான் இந்த ஸம்ஸ்காரங்களும், 

கர்ப்பாதானம் முதற்கொண்டு ஸம்ஸ்காரங்கள் 
சொல்லப்பட்டிருக்கன்றன. தரயார் வயிற்நில் தேஹம்
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ஏற்படுகிற க்ஷணம் முதல் ஸம்ஸ்காரங்கள் ஆரம்பமா 

இன்றன. சரீர பிண்டமானது மந்இரபூர்வமாக உற்பத்தி: 

யாகவேண்டும். கர்ப்பாதானம், பும்ஸவனம், ஸீமக்தம் 

என்பவை தாயார் தேஹத்துக்கு ஏற்பட்ட ஸம்ஸ்கார 

மென்று நினைக்கிறார்கள். அது தப்பு. அவை உள்ளே: 

யிருக்கற ஜிவனைக் குறித்தவை. அந்த ஜீவனுடைய 

பரிசுத். இக்காக ஏற்படுபவை. கர்பீபத் திலுள்ள வேரொரு 

ஜீவனை உததேதசித்துப் பண்ணப்படுபவைகளா தலினால் 

அந்த ஸம்ஸ்கார விஷயத்தில் தாயார் முகலியவர் 

களுக்குப் பொறுப்பு அதிகம். தங்கஞக்காக என்றால் 

வேண்டாம் என்று எண்ணலாம். வேறொரு ஜீவனுக்காக 

யிருப்பதால் ௮கசதரவு பண்ணக்கூடாது. 

தேஹம் வெளியில் வருவதற்கு முன்பு பண்ணப்படு 

பவை, கர்ப்பாதானம், பும்ஸவனம், ஸீமக்தம் என்னும்: 

மூன்ற ஸம்ஸ்காரங்களும். பும்ஸவனம் மூன்றாவது மாதக் 

கர்ப்பத்தில் செய்யவேண்டும். ஆறு அல்லது எட்டாவது 

மாதத்தில் ஸீமந்தம் பண்ணவேண்டும். இவ்வளவு 

ஸம்ஸ்காரங்க௯£யும் பரமேசுவரப் பிரீ இக்காகப் பண்ணு 

கிறேன் என்று ஸங்கல்பம் செய்துகொண்டு பண்ண 

வேண்டும். இவ்வளவும் அவருடைய இுருபையைப் 

பெறுவதற்காகத்தான் பண்ணுவது. 

நம்முடைய ஸ்ரீ ஆசார்மஸ்வாமிகள் கைலாஸத் 

இி.ற்குப் போகும்பொழுது சிஷ்யர்களெல்லாம், பரமேசு 

வரனுடைய கிருபையைப்பெற ஸுலபமான வழி ஒன்று 

சொல்லவேண்டும் என்று பிரார் த் இத்தார்கள். இது 

வரையிலும் சொன்ன வேகதசந்,த விஷயங்களில் ஒன்றும் 

புரியவில்லை. ஸுலபமாக ஒன்று சொல்லவேண்டும்
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அன்று வேண்டிச் கொண்டார்கள். அப்பொழுது ஸ்ரீ 

ஆசாசிமர்கள் ஐந்து சுலோகங்ககச் சொன்னார். 

aal faaadiaat aziea aa எ௮றிசள் 

ன இனிச்: என் என்னா | 

qrata: aftaqaai qaqa aWissardiaary, 

என saadiaat Ramargor fafa 2 ॥ 

THUG அவைகளில் ஒன்னு, ‘AS Bud Cau srg Qu 

யனம் செய்யவேண்டும். கர்மாவைக் தவறாமல் அநுஷ் 

டஉானம் பண்ணு. அந்தக் கர்மாதான் ஈசுவர பூஜை. 

அவர் எந்த எந்தக் காரியத்த எப்பொழுது பண்ணச் 

சொல்லியிருக்கிறாரோ அப்படிச் செய்து வருவதுதான் 

பூஜை” என்ற கருத்து இதில் இருக்கிறது. சிலபேர் 

உத்ஸவம், பூஜை, பஜனம் முதலியவை பண்ணிக்கொண் 

டிருக்கிறார்கள். வேறு;சிலபேர் ஒளபாஸனம், அ௮க்இனி 

ஹோத்ரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களைப் 

பார்த்துப் பூஜை பண்ணுகிறவர்கள், இவர்கள் என்ன 

பண்ணி என்ன பிரயோஜனம். கொஞ்சங்கூடப் பக்த 

இடையாது2'” என்று தூஷிக்கிறார்கள். அவர்கள் 

இவர்களைப் பார்த்து, கொஞ்சங்கூட ஆசார அநுஷ் 

டானங்கள் இல்லை. தாளம் போட்டுக்கொண்டி.ருக்இருர் 

கள். மிலேச்சரைப்போல இருக்கிறார்கள். அகங்காரம் 

கூன் இருக்கிறது” என்று சொல்லுகிறார்கள். நியாய 

மாக மத்தியஸ்தமாகப் பார்த்தால் கர்மாநுஷ்டானம் 

பண்ணுவது தான் பெரிய பக்தி என்று தெரியவரும். 

அதுதான் பஜனை.
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ஒரு பிரபுவிடம் இரண்டு வேலைக்காரர்கள் இருக் 

இறார்கள். ஒருவன் எப்பொழுதும் எதிரில்: கின்று 

கொண்டு பிரபுவை ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கொண்டே 

இருக்கிறான். மற்றொருவன் பேசவே மாட்டான், எதிரில் 

வர “மாட்டான். பிரபு எந்தக் காரியத்தைச் செய்ய 

(வேண்டுமென்று மன இல் நினைக்கிறானோ அந்தக் காரியத் 

தைச் செய்வான். பொதுஜனங்கள் கிட்ட இருக்கிறவனி 

உ.த்தில்தான் பிரபுவுக்குப் பிரியம் என்று நினைத்துக் 

கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் வேலை செய்கிறவனிடக் 

துன்' அவனுக்குப் பிரியம் இருக்கும், அசடனாயிருக் கால் 

தரன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுபவனிஉத்தில் ௮ திகப் பிரிய 

மாக இருப்பான். அவனைப்போல ஈசுவரன் அசட்டுப் 

பரெபுவாக இருந்தால் வெறும் ஸ்தோத்திரம் செய்பவ 

னிடத்தில் அதிகப் பிரியமாக இருப்பான். அவன் 

1935 கர்மாநுஷ்டானங்களச் செய்வதுதான் பூஜை. 

௮ தனால் தான் £பரமேசுவரப்ரீ தயர்க.தம்”? என்று ஸங்கல் 

பம் செய்துகொண்டு கர்மாக்கள்ச் செய்ய வேண்டும், 

வாஸ் தவமான கர்மாநுஷ்டர்னம், பக்தியும் கர்மாவும் 

கலக். ததுதான். அ௮.தனால் தான் நம்முடைய ஸ்ரீ ஆசார் 

யர்கள் கர்மாநுஷ்டானம் செய்வதுதான் பரமேசுவர 

"பூஜை என்று சொல்லியிருக்கஇருர். 

இவ்வளவுக்கும் அ௮ஸ்இவாரம் பரமேசுவரனுக்கு 
அர்ப்பணம் செய்யவேண்டுவது, கடைசியில் 
கண்கவர் 0ம் என்று சொல்லுகிறோம். எல்லா ஸம்ஸ் 

காரத்துக்கும் தனித் தனியாக மந்திரங்களையும் அர்த் 

துதிதையும் சொல்லுவது என்பது முடியாக காரியம், 

எல்லாவற்றிற்கும் முதலில் ஸங்கல்பமும் கடை௫யில் 

அர்ப்பணமும் செய்கிரரம். இக். இரண்டும் இன்னவை,
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இன்ன அர்த்தம் உடையவை என்று தெரிந்தால் 

கல்லது. 

லெளகிகர்களுக்கு ஸங்கல்பம் முதலியவைகளில் 

நிரம்ப ௮சிரத்தை இருக்கிறது. ஏதோ உபாத்தியாயர் 

செசன்னாரென்னு நினைக்கிறார்கள். அசட்டை செய்ஒரர் 

கள். அவற்றின் அர்த்தம் தெரிந்து கெரள்ளுவது கஷ்ட 

மான காரியம் அல்ல; சிரத்தை யிருந்தால் தெரிந்து 

கொள்ளலாம். அமெரிக்காவில் நடக்கிற பரிகைஷக்கு 

என்ன பாடம் (Syllabus) என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளு 

கிறார்கள். எதையும் சிரத்தையிருந்தால் தெரிந்து 

கொள்ளலாம். 

984 18897 ௧8௭ அகி ஸீ௪ எிசணர் எண் | 
(சாந்தோக்போபநிஒத்) 

aq fiaafa & | (பிரம்மஸூத்திரம்.) 
ஒரு கர்மாவை அர்த கம் அறிந்து கொண்டு பண்ணி 

னால் அது வீர்பலத்தரம் ஆகிறது. தரம் என்பதனால் அ௮.றி 

வில்லாமல் பண்ணினால் வீர்யவக் ஆகிறதென்று தெரி 

கஇறது என்று ஸ்ரீ ஆசார்யர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். 

எனக்கு ஒன்று தோன்றுகிறது: தெரிந்து கொள்ளாமற் 

பண்ணினால் அதிகப் பிரயோஜனம் உண்டு; தெரிந்தால் 

அவ்வளவு இல்லை என்று எனக்குக் தோற்றுகிறது. 

அது எப்படி. 2 

ஒரு கலெக்டர் இருக்கிறார். அவருக்கு ஒருவர் வக்சலை 

வைத்து மனு எழுதுகஒருர். ஒரு கு,யானவன் யாராவது 

ஒருவரிடம் எழுதி கலெக்டரிடம் நேரில் கொடுக்கிறான். 

அவனுக்கு ஓரெழுத்துக்கூட தெரியாது. * எப்படியாவது 

கல்லது பண்ணவேண்டும் ' என்று மனுவைக் கொருச்
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இருள். கலெக்டர் பார்த்,தார் (பாவம்! ஒன்றும் தெரிமாது/ 

நம்பிக்கை மாத்திரம் இருக்கறது” என்று எண்ணி 

நல்லது பண்ணுவார். 

அதைப்போன்றது தான் மந்திரமும். மந்திரத்துக்கு 

அர்த்தம் ஈசுவரனுக்கு த் தான் தெரியும். நாம் போக்கிரித் 

, தனமாக இருக்கக்கூடாது. வக்கில் வைத்துப் பேசினால் 

குற் றமானால் கலெக்டர் கோபித்துக் கொள்ளுவார். 

தெரிந்து தப்பாகப் பண்ணினால் ௮இிகக் கோபம் உண் 

உகும். தெரியாமல் தப்பாக இருந்தால் தெரியாமல் 

பண்ணுறான் என்னு மன்னிப்பு ஏற்படும். என்ன ஸார்! 

அர்த்தம் தெரியவில்லை. அதைப் பண்ணி என்ன பிர 

யோஜனம்?” என்று சொல்லுவது தப்பு. அர்த்தம் 

தெரியாமல் பண்ணுவது தான் வீர்யவத் தரமாக எனக்குத் 

தோன்றுகிறது. 
எல்லா ஸம்ஸ்காரங்களுக்கும் ஆரம்பத். தல் பரமேசு 

வரப் பிரீதஇக்காக என்ற ஸங்கல்பமும் கடைசியில் 

ஜனார்த்தன? பிரியதாம்' என்பதும் சொல்லவேண்டும். 

AOS இரண்டினுடைய அர்த்தங்களையும் தெரிந்து 

கொள்ளலாம். 

ஸங்கல்பததில் முதலில் 5௪ காலக் கணக்கு 
சொல்லப்படும். அவைகளை முன்பு ஒரு நாள் 
சொன்னேன். 

TAMER Tacha | 
என்று பின்பு சொல்லுகரரும். 

என்றல் எம்பாதிக்கப்பட்ட எல்லா பாபங்களையும் போக்கிப் 
பரமேசுவரனுடைய பிரீதி உண்டாகும் பொருட்டு” என்பது இ.தன் 
அர்த்தம். இன்று வரையில் காம் நிறையப் பாபத்தை 

௧-2
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ஸம்பாதி.த.திருக்கறோம். ௮. ஸாமான் கஷ்டமானது 

அதைப் போக்கவேண்டும் ; அலம்பவேண்டும், ௮.தனால் 

என்ன பிரயோஜனம் 2? நம்முடைய ஹிருதயம் பரமேசு 

வரனுடைய ஸ்தானம். அதில் குப்பை நிறைய இருக் 

கிறது, கான் இங்கே பூஜைக்கு வருகிறேன். அப்பொழுது 

இங்கே குப்பை கிரம்ப இருந்தால் மிகவும் வருத்தமாக 

இருக்கும். குப்பைமை, எடுத்துவிடவேண்டும். நம்முடைய 

ஹிருதயத்திலுள்ள குப்பையைப் போக்கவேண்டும். அப் 

பொழுதுதான் ஸ்வரூபம் தெரியும். இப்பொழுது 

பிரகாசம் தெரியாமல் ஆபாஸமாக இருக்கிறது. வந்து 

உட்காரவேண்டுமானாலும் இருக்கி ற குப்பைமைப் 

போக்க வேண்டும். இரண்டு விதத்திலும் குப்பைகள் 
போக்க வேண்டும். ௩மக்கேர குப்பையைச் சேர்க்கறதே 

தொழிலாக இருக்கிறது. துரிதகஷயத்வாரா, அதாவது 
பரபம் பேரன வழியாகப் பரமேசுவரனுடைய பிரீஇ உண் 

டாகும். எல்லாவிதமான கர்மாக்களும் ௮ தற்காகது தான் 

ஏற்படுகின்றன. மற்ற மந்திரங்களுக்கு எவ்வளவு 

அர்ததம் இருக்காலும் இந்த மந்திர ௮ர்த.தம் தெரிந்து 
பரமேசுவர பிரீதியை உத்தேசித்துச் சொன்னால் தான் 

பிரயேர்ஜனப்படும். 

ஒரு காரியத்தில் தவறிப்போனால் பிராயச்சித்தம் 

பண்ணுகிறோம். அகால ஸந்தியாவந்தன த்துக்காகப் 

பிராயச்சித்த அர்க்கியம் ஏற்பட்டிருக்கிற து. <9) 5,50) 

பிராயச்சித்தத்துலும் தப்பு வந்தால் என்ன பண்ணு 

கிறது. அதற்காக எல்லாவற்றிற்கும் சேர்த்து ஒரு 

பிராயச்சித.தம் இருக்கிறது. ஹேமாத்ரி என்று ஒரு 

புஸ். தகம் இருக்கறது. அது பிராயச் சத்தங்களைப் 

பற்றிச் சொல்லுகிறது.
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எல்லா பிராயச் சித்தத்துக்கும் மேலான பிராயச் 

சித்தம் இருஷ்ணஸ்மரணம். முதலில் பரமேசுவர 

ஸ்மரணம்; கடைசியில் இருஷ்ண ஸ்மரணம் செய்ய 

வேண்டும். இவை சிவ விஷ்ணு அபேகு,த்தையும் காட்டு 

இன்றன. இப்படி நினைத்து உற்பத்தி முதல் ௮அவஸான 

காலம் வரையில் பரமேசுவரனுடைய ஞாபகத்தோடு 

கர்மாக்ககாச் செய்ய வேண்டும். 

ஒவ்வொரு மந்திரமும் ஒவ்வொரு தேவதையின் 

.த்வாரா அர்ப்பணம் பண்ணப்படுகறது. காம் வரி 

செலுத்துகிறோம். அவைகளெல்லாம் ஒரே ராஜாங்க த் 

துக்குப் போகின்மன, தொழில் வரி, மோட்டார் வரி, 

கிலவரி முதலிய பலவரிகள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொன் 

க்கும் ஒவ்வோரிடம் உண்டு, ஓவ்வெர்ரு முத்திரைக் 

கடுதாசி உண்டு, அதுபோல ஒவ்வொரு கர்மாவுக்கும் 

கரலம்,மந்இரம், ததவகதைக, இரவியம் என்று தனித்தனியே 

பிரிவுண்டு. ஒவ்வொன்றுக்கும் கிரமம் வேறு வேராக 

இருந்தாலும் எல்லாவற்றிற்கும் பர ம.தசத்பரியம் 

பரமேசுவரனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுவதுதான். காம் 

செலுத்துகிற வரிகளைப் பற்றியும், வரி செலுத்துகிற 

நம்மைப் பற்றியும் கம்முடைய அரசனுக்கு நன்றாகத் 

தெரியாது. பரமேசுவரனாகிய அரசனுக்கு ஒவ்வொரு 

வருடைய விஷயமும் நகன்றாக.த்தெரியும். 

ஒவ்வொரு கர்மாவுக்கும் மந்திரம், திரவியம், 

தேவதை என்ற மூன்று இரமங்கள் உண்டு. 

பிறப்பதற்கு முன்பு செய்ய வேண்டி௰ மூன்று கர்மாக் 

கச்: சொன்னேன். பிறந்தவுடன் ஜாதகர்மா செய்ய 

வேண்டும். அப்புறம் பதினோராவது காள் நாமகரணம் 

செய்ய வேண்டும். ஆறுவது மாதம் ௮ன்னப்பிராசனம்
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பண்ண வேண்டும்; முதலில் ௮ன்னதைதை ஊட்டுகிறு 

கர்மா ௮து. அதுவும் பரமேசுவர பிரி.இயாகச் செய்டா 

வேண்டும், 

கர்ப்பாதானம் முதல் நரமகரண பரியந்தம் உள்ளவை. 

குழந்தைக்காகப் பெற்றோர்கள் பண்ணுபவை. தரயார் 

மருந்து சாப்பிட்டால் குழந்தைக்குத் தேதேஹபரிசுத்த 

ஏற்படுகிறது. அதைபீபேசலவே தாயார் திக்ப்பனாருடைய 

சித்தவிருத்தி எப்படி இருக்கிறதேதச அப்படிமே உள்ளே 

இருக்கும் ஜீவனுக்கும் ஸாத்விகஸ்வபரவமோ, பாப அபி 

விருத்திமோ உண்டாகும். மனது சாந்,தமசக இருந்து ஒரு. 

ஸமாசசரம் எழுது அதைப் படித்துப் பார்த்தால் நன்ரூ: 

யிருக்கும், கோபமாக இருக்கும் பொழுது எழுது: 

அப்புறம் பார்த்தரல் கன்றாக இருப்பதில்லை, சரீர.த 

இலும் அப்படியே குண தோஷங்கள் ஏற்படுகின் றன... 

அவயவனலகந்கிவேசம் உண்டாகும்பெரழுது தாய் 

தகப்பனுக்கு. எந்தக் குணம் ஏற்படுகிறதோ BS 

உள்ளே இருக்கும் ஜீவனுக்கும் உண்டாகும். மனோ. 

பாவனையை அதுஸரித்துக் குணங்கள் ஏற்படுகின் றன.. 

இத்தகைய கர்மாக்களாப் பணக்காரர்கள் உரிம 

காலத்தில் பண்ணாமல் சேர்த்துப் பண்ணி விடுகிறார்கள். 

வைகஇஇகர்கள் இரமமாகப் பண்ணுகிறார்கள் ; ஆனால் 

அவர்கள் அறையே ஜீவனமாக வைத்துக்கொள்ளு. 

இருர்கள். மற்றவர்கள் எதையும். கவனிப்பதில்லை. 

அந்த அந்தக் காலத்தில் அந்த அந்த. மந்திரத்தைச் 

சொல்லி அந்த அந்து திரவியங்கக£க். கொண்டு அந்த. 

௮ந்க ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்யவேண்டும். ஏல்லச 

வற்றுக்கும் பெரிய காரியம் பரமேசுவரார்ப்பணம். 

பண்ணிச் செய்வது.
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அ௮னனப்பிராசன த்துக்கப்புறம் செளளம் செய்ய 

வேண்டும். அது சிகை வைக்கிறது, அக்தக் கர்மாவும் 

பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணப்பட வேண்டும். ஸத் 

கர்மாவுக்கு உபயோகமாக இருக்க அது பண்ண 

வேண்டும். சிகை எடுப்பது மந்திரபூர்வமாக எடுக்க 

(வேண்டும். ஸந்கியாஸிகள் மீந்திரபூர்வமாகத்தான் 

எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மந் இரபூர்வமஈக 

வைத்துக்கொண்ட சிகைமைப் பரமேசுவரனுக்கு முன்பு 

பண்ணின பிரஇஜ்ஞைக்கு விரோதமாக இஷ்டப்படி 

எடுத்துவிடுவது தப்பு. சகையை எடுப்பது ஒரு பெரிதா 

என்று கேட்கலாம். பொய் சொல்லுறது தப்பு 
அல்லவா 7 அது எவ்வளவு தப்பே அவ்வளவு ப்பு 

இதுவும். பரமேசுவரப்பிரி தியாக ஸங்கல்பம் பண்ணிக் 

'கொண்டு ஸம்ஸ்காரம் பண்ணி, வைத்துக்கொண்டதைக் 

கள்ளுக்கரையாக் எண்ணி மனம்போனபடி. எடுக்கக் 

கூடாது. சிவலிங்கப் பிர இஷ்டை செய்கிறார்கள். வேல், 

அமாளக்கிரரமம் வைத்துப் பூஜை செய்ஒருர்கள். பின்பு 

கோபித்துக்கொண்டு எடுத்து எறிந்துவிடலாமர? 

அகஸ்மாத் தாகப் போனால்--இருடன் கொண்டுபோனால் 

பாதகம் இல்லை. நாமாக வைத்ததை நாமாக வேண்டு 

மென்று மாற்றுவது பெரிய தப்பு. செளள.தை மட்டும் 
றங்கல்பத்தகோடு பண்ணிக்கொண்டு அப்புறம் இஷ்டப் 

படி பண்ணுவது தப்பு, இப்படி பண்ணுகிறவர்கள் 

மூ.தலில் அதைப் பண்ணாமல் இருக்கவேண்டும், மந்திர 
ஆர்வமாக வைத்து சகையை இஷ்டப்படி எடுப்பது 

அப்புத்தான். அதற்காகத்தான் ஸந்நியாஸாகிரம,த்தல் 

அதை எடுக்கும்பொழுது மந்திரபூர்வமாக எடுக்கிருர்கள் ,
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ஜாககர்மா முதலியவற்றை இனிமேல் பண்ண 

முடியாது. . புனருபநயனம் பண்ணலாம். அதுற்குக்கமே. 

இருப்பவற்றைச் செய்ய முடியாது. உபகயனம் அறிவு 

வந்தபோது செய்வது, *பிக்ஷ£சர்யம் சர” அதாவது 

*பிகைஷ எடு ' என்று ஆசாரியன் சொன்னால் : பாடம் *: 

என்னு அவன் பதில் சொல்லுகிறான்; உபநயன காலத் 

துக்கு முன்பே ஸம்ஸ்கிருத ஞானம் இருக்கவேண்டும். 

அப்பொழுது உபநயன மந்திரம் சொன்னால் அர்த்தம் 

தெரியும். குழந்தைக்குத் தெரிந்தால் நிரம்ப பக்த 
உண்டாகும். குழந்தைப் பருவத்திலேயே நமது மனஇல் 

நாஸ்இிக்யம் வந்துவிட்டது. அதனால் ௮து பலமாக 

இருக்கிறது. ஆஸ்திகத்தை அப்படியே போதத்தசல் 

அதுவும் பலமாக நிற்கும். 

உபநயனம் முதல் பண்ணப்படும் ஸம்ஸ்காரங்கள் 

அறிவு வந்த பின்பு ஏற்படுபவை. 

எந்த ஸம்ஸ்கார திதையும் உரிய காலத்தில் பண்ண 

வேண்டும். அதனால் பாபபரிகசரம் ஏற்படுகிறது. 

வேறொரு காரியம் பண்ணிப் பாபம் ஸம்பாஇத்தருக் 

DOGO. அதை நீக்க மனம் வாக்குக் காயங்களால் ஸம்ஸ் 

காரம் பண்ணவேண்டும். சராம் பாபம் அந்து மூன்றி 

னாலேயும் பண்ணியிருக்கிரம். மனதால் கெட்ட 

ஏண்ணம் நினைத்திருக்கிறோம். வாக்கால் பொய் பேச 

யிருக்கிரோம். தேஹத்தால் பொம் பண்ணியிருக்கோம்... 

போய் பண்ணுவது என்னரி பரசாங்கு பண்ணுவது: 

கான் பொய் பண்ணுவது. : மனோ வாக்காயங்களால் 

பண்ணிய பாபங்ககா அவைகளாலே காரியங்களைப் 

பண்ணிப் போக்கிக்கெசள்ள வேண்டும்.
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மனதினால் பரமேசுவரத்தியானம் பண்ணி அர்ப் 
பணம் பண்ணவேண்டும் ; வாக்கினால் மந்திரம் சொல்ல 

வேண்டும்; காயத்தால் காரியம் பண்ணவேண்டும். 

இந்த மூன்றினாலும் ஸம்ஸ்காரம் பண்ணி மூன் நினாலும் 

பண்ணின பாபத்தைதக் இர்த்துக்கொள்ள வேண்டும், 

எல்லாம் பரமேசுவரப்பிரிஇக்காக என்று எண்ணிச் 

செய்யவேண்டும். எல்லாவற்றையும் பரமேசுவரார்ப் 
பணம் பண்ணவேண்டும். எதையும் காலத்இற் பண்ண 
வேண்டும். 

ஸம்ஸ்காரங்களைச் செய்து வந்தால் நல்ல ஸந்தத 
உண்டாகும். வைதிகஸந்ததியார் சிஷ்டர்களாக இருக் 
கிறார்கள். புத்து அவர்களுக்கு ௮.இகமாக இருக்கறது. 

அது ஸம்ஸ்காரப் பிரயோஜனந்தான். முன்பு இருக் 
தவர்கள் செய்தது இரண்டு அல்லது மூன்று தலை 
முறைக்கு அ௮ஸ்இவாரமாக இருக்கிறது. அந்கு எல்லை 
காண்டிப்போனால். அப்புறம் கஷ்டந்தான். வைதஇக 

ஸந்ததியிற் பிறந்த குழந்தைகள் லெளஇிகத்தில் பிரவே 
சித்தால் அதிகமாகக் ழே போகிறார்கள். மடை 
அடைத்துவைத்ததைத் இறந்து விட்டால் வெகுவேக 
மாக ஜலம் போகிறமாஇரி அவர்கள் தாம் கடுமையசக 

லெள$ூகத்தில் இறங்கவிடுஒருர்கள். 

கம்முடைய முன்னோர்கள் ஸம்ஸ்காரம் பண்ண 

வில்லை) அதனால் நமக்கு. நன்மை உண்டாகவில்லை 

என்ற கூறை கமக்கு இருக்கலாம். அதைப்போல 
கம்முடைய குழந்தைகள் குறைகூருமல் நாம் நல்ல ஸம்ஸ் 
காரங்களைப் பண்ணி வைக்கவேண்டும்.



3. ரெம்மசரியமும் விவாஹமும் 

[16-11-1992] 

மாதா பிதாக்களிடத்தில் ஏதாவது பாப தாஷங்க 

ளிருக் தால் அவை ௮அவர்களிடத்திலுண்டாகிற ஜீவனை : 

யும் பாஇக்கும். ௮,தற்காக ஒரு ஜீவன் யாருடைய கர்ப் 

பத்தில் வாஸம் பண்ணுகிறதோ எந்தப் பி.தாவால் 

உண்டாகிறதோ அவர்களுடைய தோஷங்கள் அந்த 

ஜீவனுக்கு ஏற்படாமலிருப்பதற்காக ஸம்ஸ்காரங்கள் 

செய்யவேண்டும். மாதா பிதாக்களிடம் துர்க்குணங்கள் 

உண்டு. அவை அவர்களால் ஏற்படும் ஜீவன்களுக்கு 

உண்டாகசமலிருக்க ஸம்ஸ்காரங்கள் செய்யவேண்டும். 

௮ந்த தோஷங்கள் கார்ப்பிகம் என்றும் பைஜிகம் 

என்றும் இரண்டு வகைப்படும். கார்ப்பிகம் தாயால் 

உண்டாவது) பைஜிகம் தந்தையால் உண்டாவது. 

இந்த சகோஷங்களின் கநிவாரணதக்திற்காக உபநயனம் 

வரையில் உள்ள ஸம்ஸ்காரங்கள் ஏற்பட்டிருக்கன் றன. 

அவைகளைச் செய்யவேண்டியவர்கள் மாதா பிதாக்கள். 

உபநயனம் வரைக்கும் ஸம்ஸ்காரங்கக£ச் செய்துகொள்ள 

பு.தீதரனுக்கு அருஹமான வயது வரவில்லை. 

உபகயனம் என்ற வார்த்தைக்கு அர். த்தமென்ன? 

நயனம் என்றால் அழைகதுக்கொண்டுபேசவது என்று 

அர்த்தம். எனின் ௭௭ | கண்ணுக்கு கயனம் என்று 
பெயர், அது நம்மை அழைத்துக்கொண்டு போடறது. 

அது எப்படிக் தெரியும் 2 கண் இல்லாத பொழுது அது 

தெரிகிறது. அப்பொழுது ஒருவன் அழைத்துக்கொண்டு 

போகவேண்டும். ௮ந்கக் காரியத்தைத்தான் கண்
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செய்கிறது. srwaer (Leader) அழைத்துக்கொண்டு 

பசக.றவன். உப.-சமீபத்தில், நயனம்.உப௩கயனம் கிட்ட 

அழைத்துக்கொண்டு போறது. யார் இட்ட அழைக் 

துக்கொண்டு போறது, ஒருவனைக் குருவுக்கு on Bu 

இல் அழைத்துக்கொண்டு போகிறது. உபகயனம். குரு 

வார் 7 வேதவித்துக்கள்.. முதல்: ஆசிரமத்துக்கு ஒரு 

குரு; கடைசி ஆசிரமத்துக்கு ஒரு குரு. முதல் ஆசிரம 

குரு வே.தவித். கடைசி ஆசிரமத்துக்குக் குரு பிரம்மவித். 

வத வேகாங்கம் அறிந்தவர்கள் முதல் ஆசிரமத்துக்குக் 

குரு. எல்லாவற்றையும் விட்டு பிரம்ம ஜ்ஞானம் 

அடைந்தவர்கள் கடைசி ஆகசிரமத்துக்குக் குரு. வித்தை 

மலைத் தெரிந்துகெகொளவது முதல் ஆசிரமம் 

ஞானத்தைக் தெரிந்துகொள்வது கடைசி ஆசிரமம். 

உபகயனம் பிரம்மசரியத்துக்கு ஆரம்பம். அதன் 

முடிவு ஸமாவர்த்தனம். உபகயனம் முதல் ஸமாவர்த் 

தனம் வரையில் இருப்பது பிரமமசரியம். ஸமாவர்,த் 

SOD என்றால் தஇரும்பிவருகறது என்று அர்த்தம். 

டேபான இடத்திலிருந்துதான் இரும்பிவரவேண்டும். 

அ,த்தியயன த்தைப் பூர்,த்.இ பண்ணிவிட்டு அகத்இற்கு 
வருவது ஸமாவர்த்தனம். இதனால், கொண்டுபோய் 
விட்டது முதல் தஇிரும்பிவருற வரையில் அகத்தில் 

இல்லை என்று தெரிகிறதல்லவா? அந்தக் காலத்தில் 

.குருஸக்கிதான த்தல் இருக்கவேண்டும். உபநயனம் 

பூர்வாங்கம். அங்கம் என்றால் பிரதானம் ஒன்று வேண். 

டும், பிரதானத்திற்கு அங்கி என்று ஒரு பெயருண்டு. 

அது பிரம்மசரியம். அதற்கென்ன அர்த தம் 2 பிரம்ம 

அன்ற பதத்திற்கு ஆறு அர்.த் சங்கள் இருக்கின்றன. 
பிரம்மசரியம் என்ற இடத்தில் பிரம்ம என்பதற்கு வேதம்
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என்பது அர்த்தம், வேதததை ஸ்வாஇனப்படுத் தவே: 

ஒரு ஆசிரமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் பிரம்ம 

சரியம். ௮.குற்குப் பூர்வாங்கம் உபநயனம். அந்த ஆசிர 

மதுதுற்குக் கடைசிப் பக்ஷமாக ஏற்பட்ட காலம் பன்னி 

சண்டு வருஷங்கள். ஒரு வேதத_க ஸாங்கோபாங்கமாக 

அத்தியயனம் பண்ணுவதற்குப் பன்னிரண்டு வருஷங் 

கள் வேண்டும். 

பிரம்ம என்பதற்கு ஆறு ௮ர்.த.தங்கள் உண்டென் 

பதைச் சொன்னேன். பிரமம் என்பது விஷ்ணுவுக்கு ஒரு 

பெயர், பரமசிவனுக்கும் ஒரு பெயர். பிரசம்்மண ஜாதி, 

தபஸ், பரமாத்மஸ்வரூபம் என்பவைகளுக்கும் அந்தப் 

பெயருண்டு. பீரம்மா என்று நீட்டினால் சதுரமுகனுக்கும் 

பெயராகிறது, 

பிரம்மசரியம் என்பது வேதாத்தியயனம் பண்ணு 

வதற்கேற்பட்ட ஒரு இகைஷை, அதற்குப் பூர்வாங்கமாக 

ஏற்பட்ட ஒரு காரியம் உபநயனம். பரிஷேசனம். 

ஏற்பட்டதெதற்கு? ௮து போஜனத்துற்கு ௮ங்கம். உப 

நயனம் பண்ணிவிட்டு வேதாத்தியயனம் பண்ணாமலிருப் 

பது பரிஷேசகம் பண்ணிச் சாப்பிடாமலிருப்பதைப் 

பேசன்றது. 

உபநயனம் என்கிற பூர்வாங்கத்இற்கும், ஸமாவர்த் 

தனம் என்கிற உத்தராங்கத்தஇற்கும் நடுவில் கான்கு 

விரதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கன்றன, அவை, பிராஜாப,த் 

இயம், ஸெளம்யம், ஆக்னேயம், வைசீவே தவம் 

என்பவை. 

வேதம் என்பது மந்திர ஸமூஹம். மந் இரமாகச் 

சேர்த்து வைத்திருப்பது வேதம். லோகத்தில் எவ் 

வளவோச மந்திரங்களிருக்கின்றன. ராம மந்திரம், நரஸிம்ம



பிரம்மசரியமும் விவாஹமும் 27 

மந்திரம், பஞ்சாக்ஷர மந்திரம், கேள் மந்திரம், பாம்பு 

மந்தரம், தருஷ்டி மந்தரம், ஆபிசார மந்திரம், ஜால 

வித்தை மந்திரம், பில்லி சூன்ய மந்திரம் இப்படி. எத்: 

. தனை மோ நல்லவகைகளும் கெட்டவகைகளுமான மந்திரங் 

களிருக்கன்றன. எந்து மந்இரமானாலும் ௮தை உபா 

ஸனை பண்ணி, ஸித்தி பெற்றுப் பிரயோஜனம் அடைய 

வேண்டுமானால் அதற்கென்று ஏற்பட்ட காலத்தில் சில 

நியமங்களேோேடு உபாஸனை செய்யவேண்டும். இன்ன 

நரளில், இன்ன ஸமயத்தில், தூபங் காட்டி. இப்படிப் 

பண்ண வேண்டும் என்று சில மந்திரங்களுக்கு நியதி 

உண்டு. கிரஹண காலத்தில் ஜபிக்க வேண்டி௰ சில 

மந்திரங்களுண்டு, எந்த மந்திரத்துக்கும் நியமம் உண்டு. 

அப்படி. நியமத்தோடிருந்தால் தான் மந்திரத்தினால் பிர 

யோஜனம் உண்டு, வேதம் மந்தி ஸமூஹமாதலால், 

அதை அத்தியயனம் பண்ணுவதற்குச் சில நியமங் 

களோடு இருக்கவேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த 

மந்திரங்களால் பிரயோஜனம் உண்டாகும். ஒரு ஜீவன் 

பிறந்து, வளர்ந்:து நன்றாக இருந்து, கிருஹஸ். தனா, 

பிரஜைகளை அ௮டைந்து, அவர்களும் கடைத்தேற வழி 

பண்ணித் தன்னுடைய ஜன்மர்வும் கடைத்தேறச் செய் 

வகுற்கு எந்த மந்திரங்களைச் சொல்லிக் கர்மாக்ககர 

அனுஷ்டிக்க வேண்டுமோ அந்த மாதரி மந்திரங்கள் 

சேர்ந்தது வேதம். அப்படி. ஒரு சாகையை ௮,தஇய 

யனம் பண்ணுபவன் சுரேசத் இரியன் என்று சொல்லப் 

படுவான், 

ஏந்த மந்திரஸித்இக்கும் நியமம் அவசியம் வேண்டும். 
ஆகீமா கடைக்தேறுவகற்கு வேதம் இருக்கிறது 

அதற்கு ஒரு நியமம் வேண்டும். வேக ஸமூஹம் முழுவகுற்
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கும் ஏற்பட்ட நிமயம் பிரம்மசரியமாகும். ஒவ்வொன்றுக் 
கும் தனித் தனிஙகியமங்கள் இருக்கின்றன. அவ்வளவுக் 

கும்சேர்ந்து மொத்த விரதம் பிரம்மசரியம். தனித்தனிப் 

பிரிவுக்கு த் தனித்தனி விரதங்கள் இருக்கின்றன. 

வேதத்தை நான்கு காண்டமாகப் பிரித் இருக்கிறார்கள். 

அவைகளை காலு மறஹறரிஷிகள் பிரவர்த்இப்பித் இருக் 
கிறார்கள். அக்கு மஹரிஷிகள் உத்தேகித்து பிரம்ம 

அஜ்ஞம் பண்ணப்படுகிறது. பிரம்மயஜ்ஞம் என்பதற்கு 

வேதயஜ்ஞம் என்பதுதான் அ௮ர்,த்.தம். ஒவ்வொரு காண் 
உத்திற்கும் தனித்தனியாக ஒரு விரதம் உண்டு, ஒரு 

காண்டத்தை அத்தியயனம் பண்ணுகிறவரைக்கும் 

அதற்கு ஏற்பட்ட விரகககதைப் பண்ண வேண்டும். 

அந்து விரதத்தைப் பிரம்மசரியத்துக்கு ஏற்பட்ட 

GYD FLD IT GOT iL! ar 6 SC STO பண்ணவேண்டும். 

பிராஜாபதய காண்டத்துற்கு ஒரு விரதம் ஏற்பட்டிருக் 

கிறது. அது பிராஜாபத்தியம், அப்புறம் ஸெளம்ய 

விரதம், பின்பு ஆக்கேய விரதம், அப்புறம் வைச்வதேதவ 

விரதம் செய்யவேண்டும், கான்கு : காண்டங்களும் 

முடிந்த பின்பு குருவினுடைய அனுஜ்ஞஜையின் மேல் 

மாவர்த்தனம் பண்ணிக் கொள்ள வேண்டும். 

முன்பு சொன்ன Brag விர தங்களும் 

கருஷ்ணயஜார் வேதத்துக்கு ஏற்பட்டவை. ருக்வேதத் 

துக்குக் கோதான விரகம், உபநிஷத் விரதம் முதலிய 
கானகு விரதங்கள் உண்டு. கோதரன மென்ருல் கோவின் 
“ரோமத்தை க்ஷவரம் செய்வது. இப்படி ஒவ்வொரு வேதத் 

க்கும் தனித்தனி விரதங்கள் இருக்கின்றன. 

ஸமாவர்த்தன த்திற்கு ஸ்நானம் என்று ஒரு பெயர் 

உண்டு. அதைச் செய்து கொண்டவனுக்கு ஸ்காதகன்
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என்று பெயர். எல்லாரும் ஒரு வேதத்தையும் 
வித்தைககாயும். ௮க.இயயனம் பண்ண வேண்டும்.. 
ஆவணி அவிட்டீம் வருகிறது. உபாகர்மா அன்று 
பண்ணுகிறோம். சராவண் பூர்ணிமையில் அது வரும்.. 
அன்று வேதாத்தியயனம் ஆரம்பித்துக் கொள்ள 
வேண்டும். ஹைமாஸம் பூர்ணிமையில் உக்ஸர்ஜனம் 
பண்ண வேண்டும். ஆவணி மாதத்தில் ஆரம்பித்து. 
நை மாதத்தில் விட்டுவிட வேண்டும். இந்த ஆறு 
மாஸத்தில் வேகாத தியமமனம் பண்ண வேண்டும். மற்ற 
ஆறு மாதங்களில் அங்கங்களை த் தெரிந்து கொள்ள 
வேண்டும். ஒவ்வொரு மாதத்திலும் சுக்ல பக்ஷத்தில் 

வேதததையும் கிருஷ்ண பக்ஷத்தில் அங்கத்தையும் 
அத்தியயனம் செய்ம வேண்டும். ௮௮ந்.கக் காலங்களல்: 
லாத காலங்களில் ஸந்தை சொல்லலசம். பு.இய மந்தி: 
ரங்கக் ஆரம்பித்துக் கொள்ளக் கூடாது. 

வேதாத்தியயனம் செய்யும் பொழுது அந்த அந்தக் 
காண்டத்துக்கு ஏற்பட்ட தனி நியமத்தோடும் பிரம்ம 
சரியத்துக்கு ஏற்பட்ட பொது நியமத்தோடும் பண்ணி: 
னால் மந்திரஸித்தி உண்டாகும். காம் ஒன்றும் பண்ணுவ 
இல்லை. உபயோகம் இல்லை என்று 'செசரல்லுகிரறம்.. 
கல்யாணத்துக்கு முன்பு விரதம் என்று ஒரு பெயர் 
வைத்து ஒரு கர்மா பண்ணுகிறரம். அந்த கர்மாவாவது. 
இருப்பதனால் இந்த உபக்கியாஸம் பண்ண நேரிட்டது. 

உபநயனத்துக்கு (குரோருபகயனம்” என்று பெயர்.. 
உபாத்தியாயரிடம் சேர்த்து விடுவது என்பது அதன் 

அர்த்தம். 

aerate | arcadia va | fara ae | 

“ஆசாசியனிடத்தில் இருக்க வேண்டியது, என்று 
சொன்னால் உபகயனம் பண்ணிக் கொள்பவன் :பாடம்'' 
அப்படியே செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான்.
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*பிஷஷை வாங்கிச் சாப்பிடு? என்றால் அதற்கும்' 

* பாடம் ' (என) என்னு சொல்லுகிறான். உபாத்.இயாய 

ரிடம் விட்டுவிட்டால் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவ து? 

, பிக்ஷைவசங்கிச் சாப்பிடவேண்டும் 7 

இந்தக் காலத்தில் தான் சாப்பாட்டுக்குக் கஷ்டம். 

-உபாத்தியாயருக்குச் “சம் பளம் கொடுக்கவேண்டும். 

அந்தக்காலத்தில் உபாத்தியாயர் அகத்தில் இருப்பார். 

எங்கும் விண்ணப்பம் (&ற11081100) போடமாட்டார். 

சிஷ்யர்கள் நூறுபேர் இருப்பார்கள். அவருக்குச் 

சாப்பாட்டுக்குக் குறைவு இல்லை. சிஷ்யர்கள் எல்லோரும் 

பிக்ஷை வாங்கிக்கொண்டு வந்து பாது பிகைழைையை 

உபாத்தியாயருக்குக் கொடுப்பார்கள். அன்னம் இருக் 

குரலே போதும். க்ீரத்தைச் சேர்க்துக்கொண்டு 

சாப்பிடுவார்கள். பிரம்மசரியம் முடிகிறவரைக்கும் 

அலவண மாகவே சாப்பிடவேண்டும். பிரம்மசாரி 

பிக்ஷை எடுத்துக்கொண்டுவந்த அந்து அன்னத்தைக் 

குருவினிடம் அர்ப்பணம் பண்ணி அவருடைய 

ஆஜ்ஷஞைப்படி பாதி எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். 

இப்படிப் பண்ணினால் ௮க்தக் குருவுக்கு என்ன 

கஷ்டம் 2 உபாத்தியாயர் சம்பளம் வாங்கிக் கொள்ளக் 

| PLT Zl 

வித்தியார்த்தி அகத்தில் சாப்பிட்டு இப்பொழுது 

வர்சிக்கிறான். ௮.தனால் :! இவர் இடக்கிறார் ? என்று 

குருவினிடம் அலகதிய புத்தி தோன்றுகிறது. அந்தக் 

காலத்தில் குரு கொடுத்துச் சாப்பிட வேண்டும். அவன் 

ஏதாவது தப்புப் பண்ணினால் ௮வனைச் சொந்த வீட்டிற் 

சேர்க்கமாட்டார்கள். ௮.தனால் தப்பே பண்ணமாட்டான்.
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பிரம்மசாரி ஸமாவர்த.தனம் பண்ணும்போது குரு 

_தக்திணை கெர்டுக்க வேண்டும். அவன் ஜீவனத்துக்கே 

அவரை எிர்பார்ப்பதினால் வித்தை சீக்கிரத்தில் ஏறும். 

பக்தி இருந்தால் நன்றாக வரும். ஸமாவர்க் தனத்தின் 

போது குருதகதிணையாக எதை வேண்டுமானாலும் 

கேட்கலாம். ஒரு குரு முன்காலத்தில் கம் சிஷ்யனிஉம் 

BTET S ZOO FO GS கேட்டாரர்ம். மஹாபாரதத்தில் 

இந்்.தக்கைத இருக்கிறது. அப்படி குருவானவர் எதைக் 

கேட்கிறாரேச Yo GES கொடுத்துவிட்டுத் தான் 

கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்ளவேண்டும். தன்னிடம் 

௮.க.ற்கு வேண்டிய பொருள் இல்லாவிட்டால், யாசகம் 

பண்ணிக் கொடுக்கவேண்டும். குருவின் ஆஜ்ஞைக்காக 

.பா௭கம் கேட்டால் எல்லோரும் கொடுப்பார்கள். 

குருவுக்குகத் தகதிணையாக வந்த பணம் மிச்சப்படும். 

அவர் பெரிய ஐசுவர்யவானாகிவிடலாம். அதனால் தாரித் 

தஇிரயமே அவர்களுக்கு இல்லை. இனந்தேசறும் போஜன 

மும் கிடைத்துவிடுகிறது. அப்படி இல்லாவிட்டால் 

உஞ்சவிருத்தி செய்து சாப்பிடவேண்டும். அந்தக் 

காலத்தில் ஒவ்வெரு வயலிலும் பிராம்மணர்களுக் 

கென்று போரடிக்கும்போது ஒரு பாகம் கழே போட்டு 

விடுவதுண்டு. அதை ஏழைப்பிராம்மணர்கள் பொறுக் 

கிக் கொள்ளுவார்கள். அதுதான் உஞ்ச விருத்தி. 

அப்பொழுது பலபேர் வருவார்கள். ஆகையால் களப் 

பிணை யென்று போடுவார்கள். இருபத்தைந்து 
வருஷங்களுக்கு முன்புவரையில் இந்த வழக்கம் இருந்து 

வந்தது. இப்பொழுதும் சல இடங்களில் இருக்கலாம். 

இப்பொழுது செம்பை எடுத்துக்கொண்டு அரிசி வாங்கு 

வதை உஞ்சவிருத்தி என்று நினைக்கிறார்கள். உஞ்சம்
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என்றால் பொழுக்குவதென்பது அர்த்தம், ௮ தனால்: 

உஞ்சவிருத்தி யென்பது களத்தில் நெல்லைப் பொறுக்க 

அ௮.தனால் ஜீவனம் செய்வ தற்குக்தான் பெயர். 

அந்தக் காலத்தில் க்ஷத்திரிய ைவைசியர்களும்: 

வேதாத்திமமனம் பண்ணினார்கள். அவர்கள் குரு. 

தக்ஷிணை கொடுத்தால் குரு மிகவும் தனிகராக ஆய்விடு 

வார். எல்லாரும் குருவானால் மாரிஉம் பிக்ஷை வாங்கு. 

வது? தானம் வாங்கெமையால் தனிகர்களான பிராம் 

மணர்கள் இருந்தார்கள். அ௮வர்களிடம்போய் இனக் 

தோறும் பிக்ஷைவாங்கி வருவார்கள். பின்பு ஸமாவர்த். 

தனத்தின்போது குருதக்திணை க்ஷத் இரியர்களும் 
வை௫ியர்களும் நிறையக் தருவார்கள். 

சானி ரச் எனன ஈனம் எ சசி: | 
[ தைத்திரீயோபஷத் | 

என்று உபநிஷத் சொல்லுகிறது * ஆசசர்யருக்குமப். 

பிரியமான தனத்தைக் கெொகொடுத்துவிட்டுப் பின்பு. 

கல்யர்ணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். பிரஜாதந்து. 

வேத ஸம்ரக்ஷணத்துக்காக வந்திருக்கிறது. அதை 

அறுத்துவிடாதத” எனறு ௮ல் சொல்லியிருக்கிற து. 

குரு ஸமீபத்திலிருப்பது தான் உபநயனம், எவ்வளவு 

பெரிய சக்சரவர்க்தியினுடைய குழந்தையாக இருக். 

தாலும் பிக்ஷை வாங்கிச் சாப்பிட்டுக்கொண்டு ஆசாரிய: 

னிடத் தில் இருக்கவேண்டும். 

ஒவ்வொருநாளும் பிரம்மசரரிகள் அக்கினிகாரி௰ம் 

அதாவது ஸமிதகாகானம் பண்ணவேண்டும். பிக்ஷா 

சரியம் செய்யவேண்டும். அலவணமாகச் சாப்பிட 

வேண்டும், பிராம்மணன் பலாச தண்டமும், க்ஷத்.இரியன்
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அசுவ,க்த தண்டமும், வைசியன் 93D தண்டமும் 
வைத்துக்கொள்ள வேண்டும், சுருததாரணத்துக்காகத் 

குண்டம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். எதை அத்தி 

யயனம் பண்ணுகிறானோ அதைக் காசணம் பண்ணு 

வதற்கு அட்படிச் செய்யவேண்டும். வேதத்திலுள்ள 

எல்லா மந்திரங்களும் மறவரமல் மனதில் இருக்கும்படி. 

பாதுகாக்கத் தண்டம் வேண்டும். வேத மந்திர 
சக்தியைத் தாரணம் பண்ணுவதற்கு HOGS SOILS 

BIG ஒரு சக்தி இருக்கறது, வேதகிதஇு அகலாமல் 
இருக்க அைவைக்துக்கொள்ள வேண்டும். பிரம்மசாரி 

மேலே கிருஷ்ணாஜினம் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். 

மேல் வேஷ்டி கூடாது. வேதசத்தியயனம் பண்ண 

ஆவணியில் ஆரம்பித்துத் கைமாதத்தில் உதஸர்ஜனம் 

செய்து பின்பு அங்காத்தியயனம் செய்யவேண்டும். 

இப்பெசழுது காம் உபாகர்மாவைக் தான் பண்ணும். 

உத்ஸர்ஜனம் பண்ணுவதில்லை. ௮து பண்ணாகததற்குப் 

பிராயச்சித்.தமாக காமோகார்ஷீக் ஜபம் பண்ணும். 

* கான் பாபம் பண்ணவில்லை ; காமம் பண்ணியது கோபம் 

பண்ணியது ; என்னிடம் வராது; நமஸ்காரம் பண்ணு 

கிறேன் ” என்று சொல்லுகிறோம். ௮க்த மந்திரத்துக்கு 

அதுதான் ௮ர்.ததம். உக்ஸர் ஜனம் பண்ணினால் இந்த 

ஐபம் அவசியம் இல்லை. 

இப்படி, கால நியமம், விரத நியமம், ஆ ஹார நியமம் 

மு.தலியவைகளை அதநுஷ்டிப்பது பிரம்மசரியம். ஸ்வர 
லோபம், வர்ணலோபம், வேகோச்சாரண_க் தப்புக்கள் 

ஏற்படுகின்றன. ஆவணியவிட்டி தீதன்று எள்ளு 

மாத.இரக சாப்பிட்டு அன்று முழுதும் பட்டினி இருந்து 

மறுகாள் 1906 ஸமி.த,தால் ஹோமம் பண்ணவேண்டும். 

அக். ஹோமம் ஸ்வரவர்ணலோபங்களுக்காகச் செய்ய 

௪-5
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வேண்டும், அடை ஒவ்வொரு வருஷமும் பண்ண 

வேண்டும். இப்பொழுது பிரதம சிரரவணக்காரர்கள் 

மட்டும் பண்ணுகிறார்கள். எல்லோரும் சராவண பூரணி 

மைக்கு அடுத்த பிரதமையில் செய்யவேண்டும். mds 

ஹோமம் பண்ணுவதுதான் உத தமம். வெறும் ஜபம் 

பண்ணினால் தூக்கம் வருகிறது. அதனால் லோபம் 

வருகிறது. ஒரு கரரியம் இருந்தால் தூக்கம் வராது. 
அதற்காகவாவது ஸமித்தினால் ஹோமம் பண்ணலசம். 

பலாசஸமித். தரல் பண்ணவேண்டும். இல்லாவிட்டசல் 

அசுவத்தஸமித்தால் பண்ணவேண்டும். கடைசி பக்ஷம் 

துர்ப்பையினாலாவது பண்ணவேண்டும். ‘A sur Sst 

பிராயச்சிததார்.த.தம்£? என்று ஸங்கல்பம் பண்ணிக் 

கொண்டு செய்ய வேண்டும். 

பிரம்மசாரி சாப்பிடுவதற்குக் கணக்கு இல்லை. வயிறு 

நிறையச் சாப்பிடலாம். காக்கு ர௬ுயைக் குறைக்க 

வேண்டும். உபவாஸம் முதலியவை கூடா. ஒரு வேதத்தை 

யும் மற்ற வித்தைகளையும் . பன்னிரண்டு வருஷங்கள் 

குருகுலவரஸம் செய்து தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். 

பிரம்மசாரி ஸமாவர்த்தனம் பண்ணாமலே இருக்கலசம். 

குருவினிடத்திலேயே இருந்து வாழ்க்கை முழுவதையும் 

அவருக்கே அர்ப்பணம் பண்ணலாம். ௮.தற்கு கைஷ் 

டிகப்பிரம்மசரியமென்று பெயர். அது இந்தக் கலியுகக் 

இல் பிரசஸ் தமாகச் சொல்லப்படவில்லை. 

உபநயன காலம் பிராம்மணனுக்கு கர்ப்பம் முதல் 

எட்டாவது வருஷமாகும்; அதாவது ஏழரவது வயதில் 

உபநயனம் பண்ணவேண்டும். ஐந்தாவது வயஇலேயும் 
பண்ணலாம். அது கரசம்யோபகயனம் என்று சொல்லப் 

படும். விசேஷ அபிவிருத்தி அடையவேணுமென்று 

அதைப் பண்ணலாம். ஐந்து வயதில் பண்ணா விட்டால்
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தோஷமில்லை. உபகயனத்துக்கு முன்பே ஸம்ஸ்கிருத 

அ௮க்ஷரஞானமும் பசஷாஞானமும் இருக்க வேண்டும். 

எல்லாக் குழந்ைககாயும் ஸ்வல்பமாவது வேதாத்த 

யயனம் பண்ணச் சொல்லவேண்டும். பிகாசரணமும் 

பண்ணச் சொல்ல வேண்டும். ஒரு வருஷமாவது ஒரு 

உபச.த்்தியசயரிடீம் இருக்கும்படி செய்யலாம். பள்ளிக் 

கூடத்தில் ஒரு வருஷம் தவறி விட்டீதாக (11௨1) வாவது 
கினை தீதுக்கெசள்ளலாம். அப்படிப் படிக்கும் ஒரு வருஷக் 

இல் இரண்டு, மூன்று வருஷத்துப் பு,த்.இ வரும். விர.தா: 
ுஷ்டானத்தால் YSD நைக்்ண்யம் உண்டாகும், 
பூஜை, ஸ்நானம், ஒளபாஸனம் என்றால் இன்னவை 

அன்ு தெரியும். 

இப்பொழுது ஸ்கெளட்டாக இருந்து வெளியூர் 

போய் இருப்பது (லோ) உண்டல்லவா ? அதைப் போல 

இதையும் எண்ணிக்கொள்ளலாம். ஆனால் அதனால் 

விருத. தமான ஆசார த்தைப் பழக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள். 
அதிலும் சில காரிமங்கள் பு.தீ.இசாலித் தன த்துக்காகப் 

பண்ணுகிறார்கள். ஒரு வருஷமாவது பிக்ஷா£சரியம் 

செய்து வேதாத்இயயனம் பண்ணினால் நல்ல பழக்கங்கள் 
உண்டாகும். 

ஸமாவர்த் தனம் பண்ணிக்கொண்டு விவாஹம் 

பண்ணிக் கொள்ளாமல் இருப்பவன் ஸ்காதகன். காச 
யாத்திரை பண்ணுகிறவன் அவன் தான். 

விவாஹம் 
விவாஹம் ஸஹதர்மசரிணீஸம்பிரயோகம் என்று 

சொல்லப்படும். வேத,தைக் கிரஹித தர்யிற்று. ௮.தற்கப் 
பு.றம் ஒரு காரியம் பண்ணவேண்டும். ௮.௧.ற்கு ஒரு து 

வேண்டும். பிரிக்க முடியாக ஒரு சொத்தாக இருக்க 

வேண்டும். உசிதமான ஒருவரைச் சேர்த்துக் கொள்ள
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வேண்டும். சேர்ந்து தர்மரநுஷ்டானம் பண்ணுகிற: 

வர்களுடைய சேர்க்கை வேண்டும். பிரம்மசரியம், ஸம். 

யசஸம் என்னும் இரண்டிலும் செய்யும் கர்மபலன்கள் 

தன்னுடைய ஸொத்து. கிருஷ்யதர்மம் பொது ஸொத்து. 

பதியும் பத்தினியும் சேர்ந்து கரு ஹ்ய தர்மத்தை அநுஷ். 

டிக்கவேண்டும். பத்தினி முதலில் செத்துப் போனால் 

ஒளபாஸனம் போய்விடுகிறது. பின்பு இவனுக்கு 

அக்கனியில்லை. அதற்காக முன்பேபாரத வாங்க வைத 

துக்கொள்ள வேண்டும். 

ஸ்இரீக்கு வேறு ஸொந்த தர்மம் இடையாது- 

புருஷன இருக்கும் போது எந்தத் தர்மம் தனியாகப் 

பண்ணினாலும் ஒட்டாது. ஒனபாஸனந்தான் ஸ்திரீயீ 

னுடைய ஸொத்து. வேதோக்தமான தர்மங்களில் 

ஸ்திரீகளுக்குச் செசந்தகமான தர்மம் எது இருக்கிறது? 

கோயிலுக்குப் போவது, தீர்,5,த ஸ்கானம், பூஜை பண்ணு 

வது முதலியவைகளைச் செய்அிருர்கள், இவைகள் வேகக். 

இல் சொல்லப்பட்டவைகள் மல்ல. புராணகத்இல் 

சொல்லப்பட்டவை. வேகத்தில் சொல்லியிருப்பது தான் 

முக்கியமானது. Rd சொல்லப்பட்ட கர்மாக்களில் 

ஸ்.இிரிகளும் பண்ணுவது ஒளபசஸனம், அது தான் 

சொந்த ஸொத்து, எந்த வீட்டில் ஒளபாஸனம் 

இல்லையோ, ௮க்.த வீட்டில் வேதோக்,த கர்மா ஸ்இரிககு. 

இல்லசமற் போகிழஐது. புருஷன் காயத்திசியாவது 

பண்ணு ருன். காயத்திரி ரூன்று வேதங்களின்ஸாரம். 

அது மூன்று பாதம் உடையது. அதனால் தரிபதா 

காயத்திரீ என்று அகுற்குப்பெயர் உண்டு. அகுர்வ 

வேகத்துக்கு வேறு காயத்திரீ உண்டு, ௮.தர்வவே,த 
அ௮த்தியயனம் பண்ண வேறு உபநயனம் பண்ணிச்
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காண்டு அந்தக் காயத்திரீ ஜபம் பண்ணவேண்டும் 

அப்படியாவது வேகோக்க கர்மா கொஞ்சம் புருஷனுக்கு 

இருக்கறது. ஒளபசஸனம், அ௮க்ினிஹோக்திரம் இல் 

லாத பக்ஷத்தில் ஸ்இரிகளுக்கு வைதிக தர்மஸொத்து 

ஒன்றும் இல்லாமற் போய்விடும். அ தனால் அவைகளில் 

ஸ். இரிகளுக்கு த்தான் சிரத்ைை ௮இகமாக இருக்கவேண் 

டும், ஆகையால் ஸ்.இரிகளாவது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் 

ஒளபாஸணன குண்டம் வைத்துக் கொள்ள முயற்சி பண்ண 

வேண்டும். ௮இல் ௮த௲ஷையையாவது Bowes sr go 

போடவேண்டும். அக்கினி அணையாமல் இருக்க 

வேண்டும். விட்டில் எவ்வளவோ அக்கினி இருக்கிறது. 

கரப்பி போட, சமைக்க, இன்னும் ஏதரவது பண்ண 

அக்கினி இருக்கிறது. THs ஸாக௯தியாக வைத்துக் 

சொண்டு விவா ஹம் பண்ணிக்கொளளுகறார்களோ 

அந்த அக்கனிமை மட்டும் அணைத்து விடுகிறார்கள். 

வீட்டில் ஒளபாஸனாக்கினியை வைத்துக் கொள்ள 

வேண்டும். நெல்லை வீட்டிலே குத்தச் சொன்னால் உமி 

ஓடைக்கும். அது ஒளபாஸனத்துக்கு உதவும். குத்து 

அறவர்களுக்கு இக்.தக் கரல,த்.தில் ஜீவனமும் கிடைக்கும். 

Qos அக்கினி காரியந்தான் வைஇகமானது., மற்ற 

அவைகளெல்லாம் பெளராணிகம் ; அவைகளை லெளகுிகம 

என்று சொல்லுகிறதுண்டு. அக்கினி கடுவில் விச்சின 

.னமாகப் போனால் என்ன பண்ணுறது என்று கேட் 

-இறுர்கள் 7 இத்தனை காள் பண்ணா,த.தற்கு இரண்டு காள 

இல்லாமற் போவது பரவசயில்லை. புருஷர் வக்.தால் மறு 

படியும் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். இதுவரைக்கும் 

பண்ணியது பண்ணியாய்விட்டது. பட்டமளிப்புக 

கொண்டாட்டந் தான் (Convocation) எல்லோருக்கும்
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ஸமாவர்த்தனமாக இருக்கிறது. இனிமேலாவது 

பண்ணுவதைக் கவனிக்க வேண்டும். 

பதிபத் தனி இரண்டு பேரும் பரஸ்பரஸஹாயமாக 

இருந்து கொண்டு தர்மாநுஷ்டானம் செய்யவேண்டும். 

பெண்களுக்கு உபநயனம் வேண்டாமா7 தர்ம: 

சர்ஸ்திரம் சொன்னவர்களில் மனு முக்கியமானவர். 

அதில் ஸ்.திரிகளுக்கு ஒரு உபகயனம் சொல்லியிருக்கிருர், 
கல்மாணக், தான் அவர்களுக்கு உபகயனம். உபகயனம் 

என்றால் குருவின் ஸமீபத்தில் அழைத்துக் கொண்டு 

போகிறது என்று சென்னேன். ஸ்திரிகளுக்கு குரு 

பதிதான். 

aia saat ௭6 ஈதர் | 
[மனுஸ்மிருதி 

இங்கே ஏது ஸமிதாதானம் 27 கஇருஹ தர்மாநுஷ்டானக் 

கான் அக்கினி கார்யம். அப்படியானால், பெண் 

குழந்தைகளுக்கு எப்பொமுது கல்யாணம் பண்ண: 

வேண்டும் ? உபநயனம் எப்பொழுது பண்ணுகிறோமோ 

அப்பொழுதுதான் பண்ண வேண்டும். அதாவது 

ஏழாவது வயஇல் பண்ண வேண்டும். இப்பொழுது 

அப்படி. பண்ணுவது சட்ட விரோத மென்று உபத்துர 

வப்படுத்துஇறார்கள். எல்லாரும் சேர்ந்து இப்படி 

ஒரு சட்டதைக உண்டு பண்ணியிருக்கிறார்கள். அதை 

எல்லாரும் சேர்ந்து மாற்ற வேண்டும். இதை மறந்து 

போகக் கூடாது. ஒவ்வொருவரும் மறந்து போகாமல் 

இதை மாற்ற பிரயத் தனம் பண்ண வேண்டும். இது 

மாறுவதற்கு நாறு வருஷம் ஆனாலும் ஸரி ; அப்புறம் 
மாற்றுவதற்கு இன்று முதல் பிரயத்தனம் பண்ண 

வேண்டும்.



oo 4. விவாஹம்: 

[17-11-1992] 

பிரம்மசரிய உபக்ரம,த்துக்கு முன் செய்ய வேண்டிய 

ஸம்ஸ்கசரங்கள் ஏழு. பிரம்மசரியத்இல் செய்யவேண்டி 

யவை ஆறு. கிருஹஸ்தாசிரமத்தில் மாத்திரம் விவாஹ 

ஸம்ஸ்காரம் ஒன்றும், மூன்றுவகை யலஜ்ஞங்களாகிய 

இருப,த்தொரு ஸம்ஸ்காரங்களுமாக இருபத்திரண்டு. 

இவைகளோடு பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்ககாயும் சேர்த்தால் 

காரற்பது ஸம்ஸ்காரங்களசகின்றன. 

விவாஹத்தில் அநேகப் பிரகாரங்கள் இருக்கின்றன. 

ஆஸாரம், காந்தர்வம், ஸ்வயம்வரம், பைசாசம் 

என்பவை போன்ற பலவகை உண்டு, பிராஹ்மம் என்று 

ஒரு வகை இருக்கிறது. அது பிரசம்மணர்களுக்கு 

எடுத்தது. ஸ்வயம்வராஇு விவாஹங்களுக் கெல்லாம் 

காலம் கொஞ்சம் மசறுபடும். வயது கழித்தும் விவாஹம் 
உண்டு. பிராஹ்ம விவாஹந்தான் சக்ரம் செய்ய 
வேண்டுமென்பது ஸம்பிரதாயம். சன்னிகையா யிருக்கிற 

அவஸ்கதையே அதற்கு ஏற்றகாலம், 

கன்னிகைமா யிருக்கும் பொழுது அந்தச் சரீரத்தில் 
ஒருவர்பின்ஒருவராக மூன்று தேவர்கள் இருந்து ரகதித்து 
அப்புறம் மனுஷ்யர்களிடதக்இுல் அர்ப்பணம்பண்ணு கருர் 
கள். முதலில் ஸோமன் என்ற தேவதை குழந்தையா 
யிருந்து லஜ்ஜை தெரிறவரைக்கும் ௮இஷ்டான 
தவதையாக யிருக்கிறான். லஜ்ஜை தெரிந்து 
ரூதுவரகும் வரையில் கந்தர்வன் ௮தஇஷ்டான தேவை 
யசக இருக்கிறான். அதற்கப்புறம் ௬துவா௫இ மூன்று
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வருஷங்கள் வரை அக்னி அதிஷ்டான தேவதையாக 

இருக்கிறான். அப்புறம் அவன் மனுஷ்யர்களிடத்.தில் 

ஒப்புவிக்கறான். ஒவ்டுவாரு தேஹத்திலும் அதுயாதகம 

மாகத் தேதேவகைகள் இருக்கிறார்கள். வயோவஸ்தைக்குத் 

தக்கபடி. கன்னிகையின் சரீரத்தில் மட்டும் இந்த மூன்று 

தேதவகைகளும் இருக்கிறார்கள். ஸோமன் முதலில் 

இருக்கிறன். அப்பொழுது பார்க்கக் குளிர்ச்சி மா.த்.இரம் 
இருக்கும், அப்புறம் லாவண்யம் அதகலாகின்றது. 

HS கந்தர்வனுடைய அஇகாரகாலம். அப்புறம் 

காமாக்கனியின் அ.இகாரம் உண்டாகிறது. ௮.தனால் 

அக்னி இரூக்கரானென்று சொல்லுகிறோம். இவ்வாறு 

லெளகிகமாக அர்திதம் பண்ணுவதுண்டு, 

aa: saat fafae aeaal fafa sat | 
ஏனிளி எட ஈசி wacast: UI 
ஏிளினணஎ எனின் | 
fa a yaaa saa 

| விவாஹப்பிரயோகமர்த்ரம்.] 

என்பது வேத வாக்கியம். இதனால் என்ன தெரிகிறது? 

ருதுவாகி மூன்று ஸம்வக்ஸரத்துக் கப்புறம் தான் 

விவாஹம் பண்ண அஇகாரம் உண்டு என்றேற்படு 

கிறது. கேற்று ஸ்திரீகளுக்கு உபகயனம் Marans 

தரன் என்றும் அந்த விவாஹம் உபகயன கால,த்.இல் 

செய்ய வேண்டுமென்றும் அந்தக கரலம் 

கர்ப்பாஷ்டமம் என்றும் சொன்னேன். வேத 

வாக்கியத்தைப் பார்க்கும்பொழுது, ஸோமன முகுலிய 

மூன்௮ு தேவதைகளுடைய அ தஇகாரத்துக்குப் பின்பு
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தான் வரனுக் ' கதிகாசம் என்று தெரிகிறது. இந்த 

விஷயம் வேதத்தில் இரண்டு இடத்தில் சொல்லப்பட் 
ஆருக்கறது. கல்யாண கர்லத்தில் வரனுடைய வார். ததை 

யாக, ! அக்னி என் வசப்படுத் தட்டும் 'என்ற அர்த்த 

மூள்ள மந்இரம் சொல்லப்படுகிறது. இது மனுஷ்மச்கள் 

எல்லோருக்கும் ஏற்பட்ட வி.இ. சரீராபிவிரு,த.இ, மனோ 

பரவம் இவைகளுக்குது குகுந்தபடி தேவதைகள் சரீ 

ரத்தை ரக்ஷிக்கிருர்கள். முன்பு சொன்ன விதி 

காந்தர்வம் முதலிய எல்லாவற்றுக் கும் பொதுவானது. 

பிரசம்மண ஜா.இக்கு பிராஹ்மம் என்று ஒரு விவா 

ஹம் ஏற்பட்டிருக்கறது. அ௮க்த விவாஹமத்இயில் 

கந்தர்வ பூஜை பண்ணவேண்டும். 

ஏவி இளான் எனா ளா | எனா ஈச 

ஸ்ளசர் ஈனா ௭ | சலி: ஈன் எள ளாம் எாள 
TM என்ட ஈரம் னன் எர எரி ஏர 0 

fate | 

என்ற மந்தரம் அப்பொழுது செசல்லப்படுகிறது. இந்த 
விவாஹம் கந்தர்வனுடைய அதிகார காலத்தில் செய்ய 

வேண்டும். : இது பிராஹ்ம விவாஹமாதலால் நீ புறப் 

பட்டுப்போய்விடு ' என்று கந்தர்வனுக்கு ஒரு மந்திரம் 

சொல்லப்படும். 

ஸ்வயம்வரம் சிகரம் நடக்கலாம்; பின்பும் நடக் 

கலாம். காக்தர்வாஇுகள் கூத் இரியர்களுக்கு ஏற்பட்டவை 

யபாதகுலால் பின்பு நடந்தன, பிராம்மணர்களுக்கு ஸ்வயம் 

வராதிகள் சாதாரணமாக அனுஷ்டான த திலில்லை. பிராம் 

மணனுடைய விவாஹத்தில் கந்தர்வ பூஜை யிருப்பதைப்
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பார்த்தால் ௮வனுடைய ௮தஇகார காலத்தில் விவாஹம் 

செய்யவேண்டுமென்று தெரிகிறது. இதர வர்ணங் 

களுக்கு அக்னியின் அதிகாரத்துக்கு அப்புறம் செய்ய 

வேண்டுமென்று தெரிகிறது. லெளகிகமாகப் பசர்த 

தாலும் அப்படித்தான் இருக்கிறது. ் 
அம்பசளுக்கு ஸீ என்று ஒரு பெயர் இருக்கிறது. 

ஸ.$ீ--பதிவிரத. கம்முடைய தேசத்தில் உடன்கட்டை 

யேறுவதென்று ஒரு வழக்கம் இருக்கது. அதற்கு ஸதி 
(Sati) Quer a இங்கிலிஷில் பெயரெழுதியிருக்கிறார்கள். 

உத்தம ஸ்திரீகள் பண்ணுவதால் அதற்கு அப்படிப் 

பெயர் வைத்தார்கள் போலத் தோற்றுகிறது. தாகர 

மணிக்கு ஸ௫ என்ற பெயர், 

seq aay saad Aled எ க: 

னை: கிள என் ர: உள் எ: | 

என் ளே ர afa எனிளாஎி 

FAAS: BIFAKATSA: | 
[ ஸேளந்தர்யலஹரீ, 96. ] 

என்று ளெளந்தர்யலஹரியில் ஸ்ரீ ஆசார்யர்கள் சொல்லி' 

யிருக்கிறார்கள். ஸ.இகள் இப்படி இருக்கவேண்டுமென்று 

கரட்ட ௮ம்பிகை தாக்ஷ£யணியாக அவதாரம் செய் தாள்.. 

அக்.த மாதிரி இருப்பது தான் பா.இவிர த்.இயம். 

விவாஹ உத்தேசம் மூன்று, முதலாவது கல்ல 

பிரஜை உண்டாக வேண்டும். சரீரபுஷ்டியோடு லாவண்ய 

மும் பு,.த்தியும் உடையவர்களாக இருக்கவேண்டும். எந்த 

மாதரி இருக்கவேண்டு3மா அப்படி இருக்கவேண்டும்... 

இது ஒரு உத்தேசம். இரண்டாவது, ஸ்.இரீகளுக்குச்
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சித்த பரிசுத்து ஏற்பட்டு ஒன்றைப் பிடி.தீதுக்கொள்ள 

வேண்டும். 957 மூலமாகக் கடைத்தேற வேண்டும். 

அதற்காக விவாஹம் பண்ணவேண்டும். மூன்றாவது: 

உத்தேசம், புருஷனுக்குக் கிருஹஸ்.தாசிரமததிலிருக்து 

ஸ்வதர்மானுஷ்டானம் பண்ணி சிரேயஸை அடைய ஒரு. 

ஸஹாமம் வேண்டும். இப்படி. மூன்று உத்தேதசங்கள் 

இருக்கின்றன. புருஷனுக்கு, பரிபக்குவ மடையா. 

கிலையில் தர்மானுஷ்டானததஇற்காகவும் ஸ்இரிகளுக்கு 

வேறுவழி கடையாதாகையால் அவர்கள் கடைத்தேற 

ஒரு அவலம்பனம் வேண்டியதற்காகவும் லோகத்திற்கு 

நல்ல பிரஜைகள் உண்டாவகுற்காகவும் இப்படி. மூன்று: 

உத்தேேதசங்களுக்காக விவாஹ மாகவேண்டும். 

வர்ணாசிரமவிபாகங்களில் ஒவ்வொரு உத்தேச த். 

துக்கு ஒவ்வொரு தர்மதி)ை வைக் இருக்இறார்கள். ஸந்யா 

ஸிகள் இருக்கிறார்கள் ; புருஷர் இல்லாத ஸ்தரீகள் 

இருக்கிறார்கள்; வானப்பிரஸ். தர்கள் இருக்கிறார்கள். 

அவர்களுக்கு ஸ்நானம் உபவாஸம் முதலிய ௮இக 

நியமங்கள் உண்டு. ஸுமங்கலிகள் அடிக்கடி ஸ்கானமே 

பண்ணபவேவேண்டாம். இர்த்ததக்ைகை புரோக்ஷணம் 

பண்ணிக்கொண்டாலே போதும். ஸந்யாஸி அடிக்கடி 

ஸ்கானம் பண்ணவேண்டும். க்ஷத்திரியன் மாம்ஸாது 

ஆஹாரங்கள் இன்றால் கதோஷமாகச் சொல்லவில்& . 

ஸ்ரீராமர் முதற்கொண்டு சிராத்.தாஇகளுக்கு OTDM SOS 

உபயோூத் தஇருக்இருர்கள் : வேலை செய்கிற தொழிலாளி: 

இவ்வளவு நியமம் பார்க்க முடியாது. எல்லோரும் உப 

வாஸமாக இருந்தால் லோகத்தில் காரியம் நடக்காது. 

எல்லோரும் மாம்ஸம் தின்றால் சுத்தமே யிராது.. 

நம்முடைய தேதசத்தில் எல்லாவற்றையும் ஒன்றுகப்
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பண்ணஞாடியாது. .எல்லோருக்கும் ஓன்றாகச்சொன்னால் 

ஒரு காரியந்தான் நடக்கும். மற்றவைகள் ௩டக்கமாட்டா, 

வர்ணாசிரம தர்மத்தில் ஒவ்வொருவருக்குல் ஒவ்வொரு 

காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கறது. எல்லோரும் தங்கள் 
தவ்கள் காரியத்தை நன்றாகச் செய் தால் பொதுக்காசியங் 

களில் ஒன்றாகச் சேர்ந்து கொள்வார்கள். 

காந்தர்வ விவாஹம், லாவண்மம் வீரியம் முதலி 

யவை இருக்கிற ஒரு ஜாஇக்கு.ஏற்பட்டது. ஸ்வயம்வரம் 

ஸ்வயேச்சை (2௦௨11) மாகப் புருஷனைக் தெரிந்தெடுத் 

துக்கெள்ளுவது. அப்படிப்பட்ட ஸ்வயேச்சை நம் 

முடைய மதத்தில் கான் இருக்கறது. ஸ்வயேச்சையை 

அபிவிருத்த பண்ணுகறவர்களுக்கு அது ஏற்பட்டிருக் 
கிறது. ஜன்மா கடைத்தேறுவதைப் பிரதானமாகக் 

கொண்டது பிராஹ்ம விவாஹம். மற்றவைகளில் அது 

இருந்தாலும் அவைகளுக்குத் தனித்தனியாக ஒரு 

Omubd ஏற்பட்டிருக்கெறமது. பிராஹ்ம விவாஹத்தில் 

ஆ,துமசிரேயஸ் பிரதானம், மற்றவைகள் அதற்கடுத்து 

படியானாலவ தாம், 

மற்ற ஜாஇகளில் சரீரபுஷ்டி ஏற்பட்ட பிறகு our 

ஹம் செய்யவேண்டும். பிராம்மண ஜா.இயில் மனோபாவ 

வி.த்தியாஸம் இல்லாத காலத்தில் இதுதான் தெய்வம் 

என்று நினைத்து அப்படியே பழக்கம்பண்ணி, அப்புறம் 

விகாரம் உண்டாகிற காலத்தில் தன்னை அர்ப்பணம் 

பண்ண வேண்டும். அந்தமாதிரி எண்ணம் உண்டாவ 

கற்குக் கந்தர்வாஇகார காலத்திலே கல்யாணம் செய்ய 
வேண்டும். 

பத்தினி பதிவிரதையாக இருக்கவேண்டுமே 
(யொழிய பதியானவன் பத்தி விரதம் இருக்கவேணாடு
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மென்று நியமமில்லை. ஏகபத்தினி விரதம் உண்டே 

யொழிய பத் இனியே தெய்வம் என்னு நினைக்கக்கூடாது.. 

பிரம்மசரியத் இற்குச் சில விரதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கறது 

போலப் பாஇவிரத்தியத் திற்கு ஒரு விரதம் ஏற்பட்டிருக் 

இறது, அது பதியையே பரமேசுவரனாக கிளைத்து 

ஜன்மபரியக்தம் நடக்கவேண்டும். பிரதோஷ. விரதக் 

தைச் சிலபேர் ஜன்ம விரதமாக வைத்துக்கொண்டி.ருக. 

இருர்கள். அதைப்போலப் பதிவிரகைகளுக்கு இது 

ஜன்மவிரதமாக ஏற்பட்டிருக்கறது. 

பாதிவிரத்தியம் என்பது பதிக்குத் துரோகம்: 

பண்ணாமலிருப்பதுமட்டுமன்று. பரகேசுவரனே இப்படி. 

வந்திருக்இறார். அவரிடத்தில் எப்படி. மிருக்கவேண் 

டுமோ அப்படியே இருக்கவேண்டும். அக்க அந்தச் 

சித்தத்திற்கு எப்படி யிருக்கவேண்டுமோே அப்படி 

அப்படி. இருக்கவேண்டும். கமக்கென்று ஒன்று எதற் 

காகவென்று, 

ண எகா Saag என | 
[ராமாயணம், பாலகாண்டம். 

நிழலைப்பேோல அ௮க்கமனகை அ௮னுஸரித்து காம் போக 

வேண்டும். நமக்கு வேறு காரரியமில்லை. பிரம்மசரியத் 

இல் குருவினிடத்தில் இருப்பதுகூட அவ்வளவில்லை. 

ஆத்ம வித்தைக்கு குரூ வேறு இருக்கிருர். ஸ்திரீ 

களுக்கு அப்படியில்லை. பதியே ஈசுவரனென் நிருக்க 

வேண்டும். மஹாராஷ்டிரர்களுக்கும் - ஆந்இசர்களுக் 

கும் நோன்புகள் அதிகம், அவர்கள் செய்யும் ௮கேக 

விரதங்களில் கன்யகாவஸ்கையில் செய்யவேண்டியவை 

சில உண்டு. அவைகளில் பரமேசுவரனைப் பதியாக
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நினைத்துப் பூஜை பண்ணவேண்டுவது ஒன்அ. விவாஹ 

மான பின்பு பதியைப் பரமேசுவரனாக நினைத்துப் பூஜை 

பண்ணவேண்டும். நரம் முன்பு பூஜை செசெய்த 

பரமேசுவரனே இப்படி வந்திருக்கிளுர்' என்ற 

ஞாபகம் இருக்கவேண்டும். ஸ்ரீராமர் அவதாரம் செய்தார். 

அவருடைய பத்தினியசகிய ஸீ. தாதேதவி இருக்ததுகூட 

அவ்வளவு பசதிவிரத்தியமில்லை. ராமன் புருஷனாக 

வந்தால் யாரும் ஸீைக்குமேல் பதிவிர)ையாக இருக்க 

லாம். மனதுக்குச் சலனம் ஏற்படக்கூடிய பல ஆபத்துக் 

களில் ஜாக்கிரதையசக இருக்தாள் என்பதனால் தான் 

ஸீதைக்கு ஒரு கெளரவம் ஏற்பட்டிருக்கிற து. ராமன் 

காட்டுக்குப் போகும்பொழுது நானும் வருவேனென்று 

அவள் சண்டை பேசட்டாள், பாதஇவிர தஇயத்தில் மிகவும் 

ஜாக்கிரதையாக இருந்தவள் நகாளாயனி. அவள்தான் 

இரெளபஇயின் முற்பிறப்பு: அவள் இருந்ததுதான் 

உத்தம பாஇவிரத்தியம், பரமவிபரீ தமான குணங்களும், 

பரம குத்ஸிதமான சரீரமும் இருந் கரலும் பதியினிடத் இல் 

பக்தி பண்ணினாள். தேஹம் நன்ருயிருக்கால் நாமென்ன 

விர.தமாயிருக்கிறது 2 மஹாமகக்குளத்தில் ஊற்றுப் 

போட்டு ஜலம் இறைதக்கால் வெள்ளைக்காரன்கூட 

ஸ்ரானம் பண்ணுவான். எவ்வளவு சேரானாலும் அது 

இர்த.தம் என்று முழுகினால் அப்பொழுதுதான் உண்மை 

யான பக்இ இருக்கிறதென்று தெரியும். பதி நிரம்பப் 

பணக்காரனாகவும் ௮ழகுடையவனாகவுமிருக்் தால் எல் 

லோரும் அவனிடத்தில் பிரியமாயிருப்பார்கள். மூடனாக 

வும் குரூபியாகவும் இருக்கிறவனிடததில் : அவர் எப்படி 

யிருந்தாலும் கமக்கு வெறுப்புக் கூடாது. நம் மனது 
என்னு ஒன்று வேண்டாம். நாம் அப்படி. யிருந்துவிட்டால் 
என்ன பண்ணுவோம் ' என்று நினைக்கவேண்டும்.
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அவளுக்கு அவருடைய செய்கையரல்: மன கஷ்டம் 

முதலிய குறைகள் வரும், ௮.த.ற்காக ஸ்திரீகள் வருந்தக் 

கூடாது, “நாரம் அப்படிப் பிறந்தால் என்ன பண்ணு 

Garb’ என்று இருக்க வேண்டும். அசட்டைப் பின் 

பற்தினால் அப்பொழுது அதிகப் புண்ணிமம். * நமக்கு 

ஒரு மனது; அது இவருடைய மனது” என்று அது 
ரிகதுது வருபவள்தான் பஇவிரஷத.' எக்கனை கஷ்டம் 

வந்தாலும், * ௮வர் கல்ல பதியாக இருந்தால் நம்முடைய 

பாதஇவிரத்தியத்ைக் காட்ட முடியாது. பரமேசுவரன் 

இப்படிக் கொடுத்துப் பார்க்கிறார் என்று சந்தோஷமாக 

இருக்கவேண்டும். அவமானம், கஷ்டம் முதலியவை 

களெல்லாம் கொஞ்ச காலந்தான் இருக்கும். பதுமை 

அதுஸரிப்பதால் வந்த அவமானம் கொஞ்ச கசலந்தான் 

. இருக்கும், * இருக்கட்டும்; அவர் மனதுதான் ஈம் மனது. 

நமக்கென்று வேறு இல்லை.” என்று இருந்துவிட்டால் 

அதிக புண்ணியம் உண்டாகிறது. அவமானம் முதலி 

யவைகளுக்குப் பயந்துகொண்டு விரோதுிக துக்கொண்டு 

இருந்தால் கொஞ்சம் இஹ_.த்இல் லாபம் இருக்கலாம் ; 

நஷ்டம் அதிகம். சித்தவிருத்தியையே அர்ப்பணம் 

பண்ணிவிட வேண்டும். பதி நன்றாக இருக்கால் அவர் 

நன்றாக இருக்கிறாரென்பதகுற்காக அன்பாக இருப்பது 

பாதிவிரத்தியம் ஆகாது. 

விவாஹ ஸம்பக்தவ்கள் இதர தேசங்களில் ஒப்பந்தம் 

(௦௦012௨00) மாதிரி இருக்கிறது. இருக்கிற வரைக்கும் 

கஷ்டமில்லாமல் ௮ன்போடே இருக்கவேண்டும் என்று 

சொல்லி நமக்குப் பிரேமை பேர்தாது என்றும் சொல்லு 

கிருர்கள். HESS கல்யாணங்களும் ஸ்வாமி ஸந்நிதானத் 

தில், தானே செய்கிறார்கள்? ஆனாலும் ௮வைகளுக்கும் நம்
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முடைய விவாஹுத்துக்கும் வித் தியாஸம் உண்டு. எல்லோ 

ரும் தங்களுக்கருப்பவைககை ஓர் இடத்தில் அர்ப்பணம் 

பண்ணவேண்டும். புருஷன் குருவினிடத்.தில் அர்ப்பணம் 

பண்ணவேண்டும். ஸ்திரீகள் பதியினிடத்தில் அப் 

பணம் பண்ணவேண்டும். எழு எட்டுப் பேரைக் குருவாக 

வைத்துக்கொண்டால் கஷ்டம், அப்பொழுது மனது 

மாறும், ஆகையால் ஒரு குருவைத்தான் வைத்துக் 

கொள்ளவேண்டும். அதைப் போல ஸ்திரியானவள் 

மனதை ஒருவரிடமே அர்ப்பணம் பண்ண வேண்டும். நம் 

மூடை௰ய மனதுக்கு தோன்றுவதை விட்டுவிட வேண்டும். 

லோகத்தில் லாப ஈஷ்டம் என்பவை உண்மையில் இல்லை. 

அவை கொஞ்சகாள் இருப்பது போல் தேதோன்றுவன. 

பாக்கி இடங்களில், தான் லாப ஈஷ்டம் பார்க்க வேண்டும். 

அந்தக் குருவினிடத்தில் சரணாகதி பண்ணிட 

வேண்டும். 

ஏன் நார் ஏரிக் | 
ala எள் ஏரிகள் ஏரி ॥ 

மாடியிலிருந்து விழுந்தால் பூமி தாங்கும். மரத் திலிருந்து 

விழுந்தாலும் தாங்கும். பூமியிலிருந்து விழுந்தால் பூமி 

கான் தாங்கும். ஈசுவராபசாரத்தைக் குருவினிடம் 

சொல்லித் தீர்த்துக்கொள்ளலாம். குருவினிடம் 

அபசாரம் பண்ணினால், எங்கே அபசாரம் பண்ணி 

ஹோமோ அங்கேயே போக வேண்டும். 

குரு ஒருவசைக் தேடவேண்டுவது நமது கடமை, 

மனது மாருமல் இருக்க வேண்டு மென்று பெரியவர்களச£ 

காம் தேடுகிறோம். மன) அர்ப்பணம் பண்ணுவதகைப் 

பிரதானமாக வைக்துக் கொண்டால் யாரா விருந்தாலும
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on; போதும். நல்லவர்களாக இருந்தால் கல்லதாக 

இருக்கும். கமக்கு என்ன காரியத்துக்காக அது 

வேண்டும்? அயோக்கியன் குருவாக இருந்தால் மனது 

கல்ல பக்குவம் அடையும். அப்படித்தான் இருக்க 

வேண்டும். பரீ௯தித்து (016௦) மனதின் பக்குவக்ைதத் 

இடப்படு,த,த எற்பட்டது ௮து; அதனால் அதிகப் 
புண்ணியம் உண்டென்று எனக்குத் கோன்றுகறது. 

மஹான்களை அடைகிறது கம்முடைமய மனோபக்குவத்தைப் 

பரிக்ஷிக்க விரும்பாத சோம்பலால்கான். அவர்கள் 

பெரியவர்களாக இருக்தால் நமக்கு ஒரு சக்இயும் இல்லை, 

நம்முடைய பக்இயும் பிரயோஜனப் பட வேண்டும். வெங் 

கஉரசலபதி கோயிலில் அர்ச்சகர் மிகவும் ௮சுத்தயாக 

இருக்கிறாரென்னு வைத்துக் கொள்ளுவோம். அதற்காக 

காம் தரிசனம் செய்யாமல் இருக்கிறோமா 7 நரம் 

அர்ப்பணம் பண்ணுவது SITET OTD. GG VENT Ds 

இல்லாவிட்டால் ஒவ்வொரு க்ஷண த.திலும் துன்பம் உண் 

டாகும். ௮ மீறக் இடமாக இருந்தால் அ௮தகப் 

புண்ணியம் உண்டாகிறது. 

புருஷன் குருவைத் தேட வேண்டும். எந்த ஸமயத் 
தில் விவாஹ மாயிற்றோ அப்பொழுதே புருஷன் 
ஸ்திரிக்குக் குருவாகி விடுறன். அவன் எவ்வளவுக் 
கெவ்வளவு துஷ்டனாக இருக்கிருனோ அவ்வளவுக் 
கவ்வளவு அர்ப்பண சக்.இ ௮ இகமாகிறது, அவனுடைய 
மன இன்படி. பேரவது கான் ஈம்முடைய கரரியமென்று 
நினைக்க வேண்டும். அதுதான் பாதிவிரத இயம். 
இவன பணக்காரன். அழகாக இருக்கிறான் என்ற 
ஞாபகங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பே கமக்கு ஏற்பட்ட 

இஉம் இது என்று நினைத்து அப்புறம் ௮ர்.த இஉத்இல் 
o—4
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எல்லாவற்றையும் அர்ப்பணம் பண்ணிவிட வேண்டும். 

இது ஸ்வல்ப பேர்களுக்குத்தான் ஏற்பட்டது. அதாவது 

பிராம்மணர்களுக்கு ஏற்பட்டது. மற்றவர் 

ளுக்கு தகேஹபுஷ்டிப் பிரகானம். அவர்களுக்கும் இது 

வேண்டும். ஆனால் ௮து அடுத் தபடியானதுதான். 

இந்து விஷயங்களெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளசமல் சட்டம் 

ஏ.ற்படுத்திவிடுகிறார்கள். அதற்காகப் பல பொய்க் 

காரணங்கள் சொல்லுகிறார்கள். 

புருஷன் நல்ல இடமாக, தர்மத்துக்கு ௮ நுஸரணை 

யாக இருக்கத் தக்க இடமாகப் பார்த்துக் இரஹிக்க 

வேண்டும். கன்னிகைக்கும் மனதை வுர்ப்பணம் 

பண்ண ஓர் இடம் வேண்டும். இரண்டு பேரும் சேர்ந்து 

லோகத்துக்கு நல்ல பிரஜைகளை உண்டாக்கவேண்டும். 

இந்து விவாஹதகைப் பற்றி 90 வருஷகாலமாக 

கம்முடைய சேதேசத் இல் பல பேர் பல விகமாகச் 

சர்ச்சைகள் பண்ணிப் பலவித அபிப்பிராயங்களை 

உண்டாக்கி வறாகிருர்கள். 

விவாஹத்தில் அக்கினி ஸம்பந்தம் ஏற்படுகிறது. 

அதுவரையில், பிரம்மசாரியாயிருக்கும்பொழுது ஸமி.தா 

கானம் பண்ணவேண்டும்; அப்புறம் ஒளபாஸனாக்கினி 

ஏற்படுகிறது. ஸக்யாஸி அக்கினியை ஆகதமாவில் 

வைத்துக்கொள்ளுகிறான். ஒளபாஸனாக்கினியை ஸ்திரீ 

புருஷர்கள் இரண்டுபேரும் ஆரரஇக்கவேண்டும். 

ஒளபாஸனம் பண்ணிவருவதோடு சுக்கில பிர தமை 

யிலும், இருஷ்ண பிர தமையிலும் ஸ். தாலீபாகம் பண்ண 

வேண்டும். அது ஸ்இரீ இல்லாமல் புருஷன் பண்ணக் 

கூடாது. புருஷன் வீட்டில் இல்லாவிட்டாலும் ஸ்இரீ 

ஓளபாஸலனம் பண்ணலாம். குிருஹநிர்மாணத்தில்
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ஒளபாஸனத்துக்கு இடம் சொல்லப்பட்டிருக்கறது. 

இருஹ நிர்மாணம் கல்பஸத். தரங்களில் சொல்லப்படு 
இறது. வைசுவதேவபலி இந்த இக்கத் துவாரத்தில் 

செய்யவேண்டும் என்று அவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக் 
கிறது. வர்ணாசிரமதர்மதைை அநுஸரித்து கிருஹ 
நிர்மாணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நான் பூஜை 
பண்ணுகிறேன். அதற்கென்று: சில இடம் இருக்க 

வேண்டும். பங்களச ஒன்றில் எல்லா இடமும் ஸமமாக 
இருக்கறது. அப்படிப்பட்ட இடம் ஒன்றில் பூஜை 
செய்ய ஆரம்பித் தால் கூட்டம் ௮.இகமாக வந்தால் 

மேலே மேலே வந்து பூஜைக்குப் பக்கத்தில் வந்துவிடு 

இருர்கள். ஸ்இரிகள்-புருஷர்கள், விழுப்பு, மடி, ஆசார 

அதுஷ்டானம், வர்ணாசிரம தர்மம் முதலிய பிரிவுகள் 

அக்தக் கூட்டத் இல் மாறி விடுகிறது. பங்களா அப்படி 

மாறும்படிச் செய்து விடுகிறது. இந்தச் இில்பம் 

யாருடையது? இந்த மாதிரி வித்தியாஸங்கள் அல்லாத 

வருடைய சில்பம் தனிக் தனியாக இருக்க வேண்டும், 

எல்லோருக்கும் இடம் இருக்க வேண்டுமென்ற ஆசை 

யிருந்தாலும் இடமானது ஒன்றாகப் பண்ணிவிடுகிறது. 
மேடை, கூடம், உள் என்று தனித்தனி இடங்கள் 

இருக்கால் அப்பொழுது வருபவர்கள் கூ௨க் தனித் 

கனியாக உட்கசர்ந்து கொள்ளுவார்கள். சில்பமே 
அவர்கள் உட்கார்ந்து கெரள்ள வேண்டிய மாதிரியைச் 

கொல்லிக் கொடுக்கும். நம்முடைய ஸம்பிரதாயத்தை 
அதுஸரிதக்து ஈம்முடைய சில்பம் ஏற்டட்டஒிருக்கற து. 

கீழே சிமெண்டு;த ,தரையாக இருக்கால் எச்சிலை மெழுக 

ஜலம் விட்டால் எல்லரம் ஒரே எச்சிலாய்விடுகிழது, 
அக்தச் சில்பம் உடையவர்கள் மேஜையின்மேல் சாப்பிடு 
கிறவர்கள். ஆ.டையாரல் அவர்களுக்கு எப்படி. 

இருந்தாலும் பாககமில்லை. நமக்குக்கான் கஷ்டமசர 

இருக்கிறது.
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நம்முடைம சில்பப்படி. இருஹகிர்மாணம் பண்ண ' 

வேண்டும். கஇருஹஸ்தன் என்பது கிருஹம் என்பது 

லிருந்து ஏற்பட்ட பெயர். அவன் நம்முடைய சில்பப்படி 

தான் கிருஹகிர்மாணம் செய்ய வேண்டும். ௮தை 

ஸுகித்திரக்கசரர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்! பற்று, 

விழுப்பு, மடி, எச்சில் முதலியவைகளைக் கவனித்துச் 

கொண்டு இருக்க விருமபுகிறவர்கள், ஈம்முடைய சில்பத் 

தைக் : கவனிக்க வேண்டும். மற்றவர்கள் சில்பப்படி 

உள்ள இடங்களில் அவைகளை அநுஸரிக்க முடியாமல், 

சில காள், *இப்படியிருக்கறேத என்ன பண்ணுகிறது” 

என்று எண்ணுகிரரும்; பின்பு ஆசாரம் மாறி விடுகிறது. 

கிராமத்தில் சில இடங்களில் ஈம்முடைய சில்பப்படி. 

வீடுகள் இருக்கின்றன. நகரங்களில் கட்டிடங்கள் 

பெரியவைகளாக இருந்தாலும். தனிக் தனி இருக்கவும் 

சாப்பிடவும் முடியாது. இப்பொழுது இந்த இடத் இல் 

இந்த மேடையில்லாவிட்டால் எவ்வளவு கஷ்டமாக 

இருக்கும்! ௮. தனால் கான் வர்ணாசிரம கர்மத்தை 

அதுஸரித்து ஆபஸ்தம்பாதி ஸத் திரக்களில் இருஹ 

நிர்மாணம் சொல்லப்பட்டி ர௬ஃஇி ற து. 

கிருஹஸ். தன் என்பதைத்தான் அகமுடையான் 

என்று தமிழில் சொல்லுகிறார்கள், இருஹிணீ என்பதை 

அகமுடையாள் என்ூருர்கள்) தெலுங்கில் இல்லு 

என்பார்கள். 

கருஹஸ் தாசிரமம் கான்கு வருண ததுக்கும் உண்டு, 

கான்காவது வர்ணத்துக்கு செளளபரியக்தமுள்ள ஸம்ஸ் 

காரங்கள் உண்டு, ஓளபாஸனாதஇி பரகயஜ்ஞங்களையும் 
அவர்கள் பண்ணவேண்டும். அ.தனால், கான் விவாஹ 
காலத்தில் அவர்கள் ஒளபாஸனம் பண்ணுகிருர்கள்.
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வைத்தியனாத தீக்ஷிதீயத்தில் அவர்களுக்கு 
ஒளபாஸனம் உண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 

ஆனால் அவர்கள் ௮க்.த ௮க்.த சுலோகரூபமான மந்திரங் 

களைக் கொண்டு பண்ணவேண்டும். 

கருஹஸ்் தன் ஒளபரஸனம் பண்ணவேண்டும். 

அவன் இல்லாகபொழுது பத்தினி பண்ணலாம். ஸ்.தாலீ 

பாகம் புருஷன் வந்துதான் பண்ணவேண்டும். ஒளபாஸ 

னாக்கினி நடுவில் விச்சின்னமானால் புருஷன் வந்தவுடன் 

மறுபடியும் அக்கினி ஸந்தானம் பண்ணிக்கொள்ள 

வேண்டும். 

பாரஸீக தேசத்து ஜனங்களிடத்தில் மாறுபட்ட 

நம்முடைய வைதிகாநுஷ்டானம் இருக்கிறது. அவர் 

களுடைய பிரதான மதக் கிரந்தததுக்குச் ஜெண்டவஸ் தச 

என்ற பெயர் இருக்கிறது. YS சந்தோவஸ்ைைத என் 

பதன் திரிபு. ஸெளசாஷ்ட்ர தேசத்திலிருந்து ஒருவர் 

போனார். அவர் அவர்களுக்குக் குருவாக ஏற்பட்டார். 

அவரை ஸெளராதகஸ்கர் என்று சொல்லுகிறார்கள். 

ஸெளராஷ்ட்ரர் என்பதன் திரிபுதான் . ௮து. அவச் 

க்குதி தான் பாரஸீகர்கள் (1௧8668), ரக் வேதத்தில், 

என்ர ஜா | 
என்று சொல்லி யிருக்கிறது. அக்கினியில் பரமேசு 

வரனை ஆராதஇக்க வேண்டும். தப சிகையில் பரமேசு 

வரன் இருக்கிறார். ௮து ஜோதிர்லிங்கம்; தேஜோ 

'ரூபமானது, அந்த மகாலிங்கம் அ௮ந்தகாரக்தை நிவர்த 

இக்கிறது. அந்தக் இப சிகையில் மூன்று வர்ணம் 

கசணப்படும். பச்சை, மஞ்சள், சிவப்பு என்ற மூன்று 

வர்ணங்களும் தீப சிகையில் இருக்கின்றன. அந்த
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ருத்திர மாத்திசளாகப் பாகங்கள் வைக் 

இன்றன. சசயத்இரியிலும் எுிச்யனிலும் 

யிலும் சம்பு இருக்கிறர் என்று நம்முடைய ஸ்ரீ ஆசா 

யர்கள் செல்வியிருக்கிறார்கள், இருவண்ணாமலையில் 

பரமேசுவரனை அக்கினி ஸ்வரூபிய/க ஆசாஇக்கிறார்கள, 

சேரன த்தல் விளக்கேற்றி mags ge GEO sour 

உ
ட
 

  

ஆசாதிக்கிறார்கள். பகவதிஹஸேவை என்று அதைச் 

(சசால்லுவார்கள். 

ஆசையால் தான், பார்ஸிகர்கள் அச்கீனியைத 

தெய்வமாக வைத்து வணங்குகிழுர்கள். அது நமது 

வைதிக மதத்திற்கும் ஸம்பந்தமான சாரியக்குரன. 

அவர்கள் (அச்னிமீளே” முதலிய மந்திரங்களாக கொஞ்சம் 

Hy
 

dT ரி மாம்ழிச் சொல்லுகிறார்கள். அவர்கள் நிரம்ப ஜாக் 

)ைதயாக அக்னியைக் காப்பாற்றுகிறார்கள். அவர்கள் 

க்ஷதுஇரியாபாஸலர்கள், மனு கர்ம சாஸ்திரம் முதலிய 

வற்றில் சர்மாநுஷ்டானம் பண்ணி வைக்கப் பிராம்ம 

ணர்கள் இல்லாத பொழுது க்ஷதஇரியத்துவம் போன 

ஆஷத்துரியாபாஸகர்களசகச் சீனர்களும் இராவிடர்களும் 

சொல்லப்பட்டிருக்கிறாகள். பார்ஸீகர்கனிடம் வைஇச 

அதுஷ்டானாபாஸம் காணப்படுகிறது. ur ons 

மாறுவது, அவர்கள் எப்படி இருக்சரலும் ௮க்னியைக 

காப்பாற்றுவைத ஒரு முக்கிய காரியமாக வைத்துக் 

கொண்டிருக்கிறார்கள். 

நான்கு. வர்ணத்தாரும் அக்கினியை வைத்துக் 

கொள்ள வேண்டும், ஒளபாஸனாதி அக்கினி கார்யக 

களில் ஈற்இர கலாபம் நிறைய இருக்கிறது. அதுனால் 

அக்கு ny hs OF Gs Lieb காப்பாற்றி வந்தால் ய்து oy &
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'பிசாசாஇகளால் வரும் கஷ்டங்களும் வியாதிகளும் 

வராது. இப்பொழுது எவ்வளவோ பிராம்மணர்கள் 

வீட்டில் பேய் முதலியவைகளால் கஷ்டப்படுபவர்களை 

வேப்பிலையால் அடித்து மந்இரிக்இறார்கள்; பிரம்பால் 

அடிக்கிறார்கள். வைஇக அக்னி வீட்டில் இருந்து 

வந்தால் இவைகளெல்லாம் வேண்டாம். காம் ௮ 

வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அகத ரக்ஷையே கமக்குப் 

போதும், ஒரு உபத்திரவமும் வராது. ஸ்த்ரீகளுக்கு 

வைதஇகமான தர்மத்தில் சொகந்தமசக இருப்பது அது 

ஒன்னு தான். 

ஒளபாஸனம் செய்வதற்கு அகத்தலேயே கெல் 

கு.தீஇ உமி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். ௮.தனால் சாஸ் 

இரியமான அரிசியை நாம் அடைகரம். சல ஏழை 

ஜனங்களுக்குப் பிழைப்பு உண்டாகிறது, சுதேசிக் 

கொள்கைப்படி யந்தஇரங்களுடைய உதவியை நாடாமல் 

இருக்கலாம். யந்திரத்தில் அரைப்பதனால் உண்டாகும் 

உஷ்ணம் இல்லை. உமியும் கடைக்கும். அகத்தில் இருப் 

பவர்களே குத்தினால் சரீரஇடம் உண்டாகும். எத்தனைக் 

கெத்தனை யந் இரத தினிடம் நாம் போகிரோமோ 

அத். தனைக்கத் தனை கஷ்டக் தான் உண்டாஒறது. 

ஒளபாஸனாக்கினியை ஓவ்வெவொரு வீட்டிலும் 

வைத்துக் கொண்டு இரண்டு மந்திரமாவது சொல்லித் 

இனமும் அகட போட்டு வரவேண்டும். ௮.ந்,த ரகைஷ 

கமக்குப் பெரிய ரக்ஷையாக இருக்கும். ஒளபாசனத்தி 

லிருந்து தான் பஸ்மதாரணம் ஏற்பட்டது. அத்து 

சக்ஷைக்கு மந்தரம் உண்டு. இன்ன இன்ன இடத்தில் 

இன்ன இன்ன மந்திரம் சொல்லி அக்ஷதை போட் 

வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டி.ருக்கிறது.
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விவாஹத்தில் மூன்று நாள் பிரம்மசரிய விரதத்' 

கோடு இருக்க வேண்டும். அது எல்லாக் கல்யாணத் 

துக்கும் பொது. நாலாவது நாள் சேஷஹோமம் செய்ய 

வேண்டு மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற து. 

விவாஹ இக்ஷையை ஸம்வத்ஸர .- தீக்ஷை என்று 

சொல்லுவதுண்டு. முக்கியகல்பம் ஒரு ஸம்வதஸரம், 

மூன்று காள் வெளியில் போகக்கூடாது என்று இப் 

பொழுது வைத்திருக்கிறோம். சிலர் ஒரே காளில் 

விவாஹம் பண்ணிவிடுகிருர்கள். மூன்று நாள் பண்ணு 

வது கடைகி பக்ஷம். அதற்குக் குறைந்தால் ஒளபசர 

ஸனஸித்தி ஏற்படுகறதில்லை. லெளகிகத்தில் 

செலவு அதிகம் ஏற்படுவதால் ஒரு காள் விவாஹ 

மாகப் பண்ணவேண்டுமென்று முயற்சி பண்ணு 

கிருர்கள். ஜம்பது வருஷங்களுக்கு முன் விவாஹ 

விஷயத்தில் இவ்வளவு கஷ்டம் இல்லை. வைஇக கர்மா 

வுக்குப் பணம் செலவழிக்கவேண்டிய௰ அவசியம் இல்லை: 

விவாஹம் ஸந்்இயாவக்தனம் போன்ற ஒரு வைதககர் 

மாத்தான். பணத்தால் பண்ணவேண்டி௰தாரக இருக்தால் 

எல்லோரும் பண்ணவேண்டுமென்னு வைக்கமாட்டார்கள். 

ஆத்ம ஸம்ஸ்காரமான காரியங்களில் பண ஸம்பக்,த.த)ைத 

வைக்கக்கூடாது, அப்படி வைத்திருந்தால் பணக் 

காரராக இல்லாவிட்டால் மஹாதோஷம் வரும் என்று 

YAH OD. பணத்துக்கும் கர்மாநுஷ்டானத்துக்கும் 

ஸம்பந்தம் வைப்பது தப்பு. ஏழை முகல் பணக்காரன் 

வரை எல்லோரும் செய்வது கர்மாநுஷ்டரனம். பழைய 

கரலத்தில் அப்படித்தான் நடந்தது. காலக்ஷேபத்ைப் 

பற்றிக் குறைவே இல்லாமல் இருந்தது, (வேலை 

இல்லையே! எப்படிச் சாப்பிடுவோம் /” என்று நினைக்க
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மாட்டார்கள், சாப்பாட்டைப் பற்றிய கவலையே 

அடையாது. எவ்வளவு ஏழையானாலும் சாப்பாட்டுக் 

கவலை அவனுக்கு இராது, கல்யாண தகைப்பற்றிக் கவலை 

பில்லை. வீடு கூரைவீடாகக்தான் இருக்கும். 

இக்தச் காலத்திலோ, வீடு பெரியதாக இருக்கிறது 7 

சட்டை பெரிது; ஆனாலும் * அடுத் த மாதம் என்ன 

பண்ணுவோம் !/” என்னு பயப்படுகிறார்கள். இத்தகைய 

ஸ்துதி இப்பொழுது வந்திருக்கிறது. வியாபார 

ஸளெளகரியம் அ௮தஇகமாக ஏற்பட்டதனால் விளைந்த 

*ஹுகம்” இது, ரயில் தந்த தபால் முதலியவை வந்தன, 

காரித் துரியமும் வந்தது. ரயில் தந்த ஏற்பட்டி காலத் 

இல் ஒரு கலஹம் ஏற்பட்டகாக எழுஇயிருக்கிறுர்கள். 

எல்லாவற்றையும் சுருட்டிக்கொண்டு போய் விடுவார்க 

ளென்று கலஹம்பண்ணினார்கள் என்று வா௫த்துச் 

சிரி.த இருக்கோம். இப்பொழுது ௮தஇகப் பணம் இருப்ப 

காகப் பாவனை மட்டும் இருக்கிறது. கெல் விளைகிறது? 

. மிஞ்சுகிறது. ஆனால் இகல் போகவில்லை. எல்லாத் 

தேசத்து ஜனங்களும் கஷ்டப்படுகிறார்கள், வேகமாக 

லாபம் ஸம்பாதுக்க ஆரம்பித. ததன் பலன் இது. 

கல்யாணமும் அப்படிக் கஷ்டத்தைக் தருவதாகிவிட்டது. 

௮.இகச் செலவு பண்ண ஆரம்பிததுவிட்டோம். BE 

அறாமான்களை வைத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். அவசியத் 

துக்கு ௮இகமாக எல்லாவற்றையும் சுமத்இக் கொள்ளு 

கிரோம். அந்தக் கால,த்தில் அ௮கேகமாகப் பல வீடுகள் 

கூரை வீடுகளாகவே இருக்கும். கொஞ்சம் ௮.இகமானால் 

ஓட்டு வீடாக இருக்கும். மண்சுவர் தான் இருக்கும். 

"கொஞ்சம் காரைச் சுவர் இருக்கும், அகத்தில் ஏட்டுச் 

அவடிகள் வைக்கப் பனைமட்டைப் பெட்டி இருக்கும்.
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விபூதிபோடும் ஈரைக் குடுக்கை இருக்கும். இரண்டு 

மூன்று மணைகள் இருக்கும், அடூப்பு இருக்கும்.. 

இவ்வளவு.கான். இப்பொழுதோ ஸாமான்கள் அதிகம். 

FLOLG GION, உடுப்புக்கள் நிஹறைய வாங்கவேண்டி 

இருக்கின்றன. அ௮வைக&ாச் சுத்தம் பண்ண ஸாமான்கள் 

வேண்டி இருக்கின்றன. உத்தமமான வஸ்திரம் லெள௫ 

க,த்.இ.ற்கு வேண்டியிருக்கறது. 
ஸாமான்யமாக இருந்தால் ஸமமான ஸம்பந்து வர 

மாட்டார்கள். அதற்காக இப்பொழு இருந்தத ௮ திகச் 

செலவு பண்ணவேண்டி யிருக்கிறது. 

ஈகர.த.தில் வந்து ஜீவனம் பண்ண ஆரம்பித் தார்கள். 

நிலத்்ையெல்லாம் விற்றுச் சர்ட்டிபிகேட்டுகளாக 

மாற்றிக் கொண்டார்கள். வித்தைக்கு உத்இயோகம் 

இப்பொழுது கிடைப்பதில்லை. ஜாஇக்குத்தான் இடைக் 

கிறது. அதனால் வேறு ஜாஇயில் பிறக்க வேண்டு 

மென்று பரமேசுவரனைப் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள்.. 

இக்க மசதிரி வந்துவிட்டதனால் தேசம் தத்தளிக்கிறது. 

இக்.த வழியில் ஆரம்பித்தவர்கள் பிராம்மணர்கள் தான், 

அவர்கள் மட்டும் முதலில் நிலங்களை விற்றுச் சர்ட்டிபி 

கேட்டாகப் பண்ணிக்கொண்டார்கள். பின்பு கரமும் ஏன் 

அப்படி செய்யச்கூடாது?” என்று எல்லோரும் 

அப்படிப் பண்ணினார்கள். இராமத்தை விட்டு நகரங் 

களுக்கு வந்தார்கள். ௮.தனால் என்ன வக்குது 7 தாரித் 
இரியக் தான் அதிகமர்யிற்று, முதலில் பிராம்மணனுக்கு 

வேலையில்லை யென்று சொன்னார்கள். அப்புறம் எல்லா 

ருக்குமே இல்லை யென்று ஆகிவிட்டது. கல்யாணச் 

செலவுகளும் பிராம்மணனைப் பார்த்து எல்லோரும் 

பண்ண ஆரம்பித்து விட்டார்கள்.
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வியாபாரம் முதலியவைகள் இப்பொழுது ,௮திகமாய்: 

- விட்டன. லாபத்தில் ௮தஇிக ஆசையால் வேகமாகக். 

காரியங்கள் நடக்கின்றன. இராமக்தில் இருக்கிறவன்: 

பட்டணத்துக்கு-வந்துவிடுகிரான. கிராமத்தில் குட்டிச் 

சுவர்கள் அதிகமாகின்றன. இங்கே வந்தால் அதிகச் 

செலவு செய்யவேண்டி. யிருக்கிறது. இவைகளுக்கெல்லாம். 

காரணம மோட்டார் பஸ் வேகந்தான். வேகமான நிலைமை 

தாரித்திரியகதில் கொண்டுவந்து விட்டு விட்டது. இவை 

களெல்லாம் கர்மா. நுஷ்டான.த்இல் போய் முட்டி. விவா 

ஹததிலும் வந்துவிட்டன. பழைய வாழ்க்கை வர 

வேண்டுமென்றால் எல்லோரும் முயன்றால் தான் முடியும், 

கமக்கு: இஷ்டமாக இல்லாமல் இருந்தாலும் இப்படிப் 

பண்ணுகிற ஸ்இதிக்கு நாம் வந்து விட்டோம். 

சரஸ் இரத்தில் தாரித்இரியம் உண்டாக்குவதுற்காகக் 

கர்மாறுஷ்டானங்கள் சொல்லப்படவில்லை. விவாஹம் 

பண்ணுகிறது ஒரு காள்தான். அப்புறம் மூன்று காள் 

மாப்பிளலா தன் சொந்த வீட்டில் ”இை்ஷையோடு ;இருக்க 

வேண்டும். அந்தக் காலத்தில் மேளம் வேண்டாம், 
கலுங்கு வேண்டாம். மாற்ற விரும்புகிறவர்கள் இப்படி. 

மாறலாம். இதுதான் வாஸ்தவமான சீர் இருததம் 

(௨0ம்). பிளளையகத்துக்காரர் இதைச் செய்யலாம். 

"ஓரு காள் கல்யாணம் உங்கள் அகத்தில் செய்வேன். 

பாக்கி மூன்று காள் எங்கள் அகத்தில் செலவில்லாமல் 

பண்ணுவேன் :? என்னு சொல்லிவிடலாம். கல்யாணம் 

ஆன மறு காள் கருஹஸ்கன் ஒளபாஸனாக்னியைக் தன் 

வீட்டிற்குக் கொணடுவர வேண்டும். அப்படி. ஒளபாஸன 

குண்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு வரும்பேசதும், வண்டி. 

யில் வைக்கும்போதும, நுக.த். தடியில் மாடுகளைப் பூட்டும்
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போதும், ஓடத்தில் வைக்கும்போதும், மறுபடியும் 

வண்டியில் வைக்கும்போதும் சொல்ல வேண்டிய 

மந்இரங்கள் இருக்கின்றன. இப்பொழுது மோட்டாரில் 

வைத்துக்கொண்டு வரலாம். அதுனால் ஒரு தோஷமும் 

இல்லை. அந்த நாளில் பக்கத்து ஊர்களில் ஸம்பந்தம் 

பண்ணிக்கொண்டிருக்தார்கள். அ தனால் ஒளபாஸ 

ன தகுைக் கொண்டு போவது ஸெளகரியமாக இருந்தது. 

இப்பொழுது பிள்ளையகம் என்று ஒன்று வைத்துக் 

கொள்ளுகிறோமே, அங்கேயே மூன்று காளும் பண்ண 

வேண்டியதைப் பண்ணலாம். யாரையும் சாப்பிட 

வேண்டுமென்று சொல்லவேண்டாம். ஸம்பந்இக்குக் 

கூடச் சாப்பாடு போடவேண்டாம். ஒரு நாளில் எல்லா 

வற்றையும் முடித்து விடுவது சாஸ்திர ஸம்மதம் இல்லை. 

விவாஹம் பண்ணுவது சாஸ்திரத்தை அதநுஸரித்துத் 

தானே? அதைப் போல இந்தக் காரியத்தை பண்ண 

லாம். வட தேசத்தில் பிரம்மஸமாஜம் என்று ஒன்று 

இருக்கிறது. கல்யாணத்துக்குப் பயந்துகொண்டு பல 

பேர் ௮தில் சேருஅருர்கள். 

இரண்டு ரூபாயில் கல்யாணம் பண்ணிவிடலாம். 
உபாத்தியாயருக்குமட்டும் ஸம்பாவனை பண்ணினாற் 
போதும். அ௮இகச் செலவு பண்ணவேண்டுமென்று 

அவசியமில்லை. ஆகையால், விவாஹம் பண்ணும் 

பிள்ளையகத்துக்காரர்கள் எவ்வளவு உத்ஸவம் உண்டோ 

அவவளவையும் முதல்காளிலே பண்ணிவிடவேண்டும். 
HOES கானில் ஒளபாஸனாக்கனியை எடுத்துக் 
கொண்டு தங்கள் வீட்டுக்கு வரவேண்டும். அங்கே 

மூன்று காள் பண்ணவேண்டிய௰யவைகளைப் பண்ணலாம். 

இப்படிச் செய்தால் வீண் செலவு ஆகாது. OF gy 

கர்கள் கல்யாண த்தல் வெள்கா வஸ்திரத்தை மஞ்சளில்
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நனைத்துக் கட்டிக் கொள்ளுகிறார்கள். அது ஸுலபமாக 

இருக்கிறது. அதைத்தான் கட்டிக் கொள்ளவேண்டு: 

மென்று வைத்துக்: கொண்டிருக்கிறார்கள். உத்தர 

தேசத்தில் ஸுாதாரணமாக ஸாமான்ய வஸ்திரங்களா த 

தான் பெண்கள் கட்டிக்கொள்ளுகிறார்கள், இங்கேயும்- 

அப்படிச் செய்து வரலாம். 

பிரவேச . ஹோமம் என்று விவாஹ காரலக்இல். 

ஒன்னு செய்வதுண்டு, அது வரன் தன் வீட்டில் பிரவே. 

சிப்பதற்குப் பண்ணுவது. விவாஹாக்கினியை எடுத் 

துக்கொண்டுபோய் ஒளபரஸன ஹோமகத்கதைக் 

தன்னுடைய வீட்டில் அவன் பண்ணவேண்டும். 

௮ங்கே பண்ணுவதற்குத்தான் ஒளபசஸனம் என்று 

பெயச். ஸெளகர்யதக்தை உத்தேகித்தும் சரஸ்இர 

ஸம்மதமாகவும் முன் கான் சொன்னபடி செய்யலாம். 

ஒருகாள் கோவிலுக்குப் போய்க் கல்யாணம் பண்ணி 

விட்டு வந்துவிடுவது என்பது தப்பான காரியம். பணக் 

காரர்கள் அப்படிச் செய்ய ஆரம்பித். தால் ஏழைகளும். 

பின்பற்றுவார்கள். 

மற்றொரு கஷ்டம் இருக்கிறது. பிள்ளைக்குப் பணம் 

கொடுத்துத்தான் விவாஹம் பண்ணவேண்டும் 

என்பதையும் கிறுக்தக் கொள்ளவேண்டும். 

விவாஹ ஸம்பக்தமாக இதுவரையிற் பல ஸமாசாரங் 

களச் சொன்னேன். பாதிவிரத்தியத்தைப் பற்றிச் 

சொன்னேன். பதி எவ்வளவு கெட்டவனாக இருக்தாலும், 

அப்படி. இருக்கிறானே என்று ஸ்திரி துக்கப்படக் 

கூடாது. அப்படி. இல்லாமல் இருக்கவேண்டுமென்று 

பிரார்த். இக்க வேண்டும் ; பிரீதியோடு அவனைப் பிரசர்த் 

இக்க வேண்டும். கொஞ்சங்கூடச் சலிப்பில்லாமல்
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09 நாற்பது ஸம்ஸ்காரங்களும் கர்மானுஷ்டானங்களும் 

இருக்கவேண்டும். அவர்கள் க்ஷேமத்துக்காக அவனைப் 

.பிரார்த்இக்கவேண்டும். இப்படி இருக்கிறானே என்ற 

துக்கம் வரவேகூடாது, அவன் மனது சந்தோஷமாக 

இருப்பதை உத்தேசித்தே பிரார்த் இக்கவேண்டும். 

அவன் பின்னோடே போகவேண்டும். அதனால் தான் 

ப,த்.இனிக்குச் * சாயா, ' என்று ஒரு பெயர் ஏற்பட்டிருக் 

இறது. அப்படி யிருந்து, தனக்கென்று ஒன்று இல்லா 

மல் இருந்தால் கவலை இல்லை. அதனால் ஸ்.இரிகளுக்கு 

லாபம். 

விவாஹ வயதைப் பற்றிச் சொன்னேன். விவாஹத் 

துக்கு மூன்று காரியங்கள் பிரதானம். அதை அது 

Ass பிரஹ்ம விவாஹத்துக்கு வயது ஏற்பட்டிருக் 

இறது. ருக்மிணி மு.கலியவர்கள் க்ஷதிஇரியர்களாகை 

யால் பலவிதமான விவாஹங்கள் அவர்களுக்கு ஏற் 

பட்டன. ருக்மிணியின் விவாஹம் ராக்ஷஸம் ; சீதை, 

தமயந்து, இரெளபதி என்பவர்களுக்கு ஸ்வமம்வர 

விவாஹம் ; சகுந்தலை காந்தர்வ விவாஹம் செய்து 

கொண்டாள். 

விவாஹமானவன் இரிராத்தர இஷையோரடு இருக்க 

வேண்டுமென்று சொன்னேன். பிரம்மசரிய கியமத்தோடு 

மூன்று நாட்களும் பூர்ண பிரம்மசரிய நியமதைத | 5/0? 
டி.க்கவேண்டும். MPP ஸங்கமமே இல்லாமல் இருக்க 

வேண்டியது ஒண்னு. காந்தர்வாஇகளுக்கு அக்கு ITS 

கம். பிராம்ம விவாஹத்துக்கு விசேஷ சாஸ்திரம் 

இருப்பதுபோல் இந்தத் தஇீகைஷையிலும் விசேஷ அநுஷ் 
டானம் இருக்கிறது. பிரம்மசரியம் எட்டுவிதம். அந்த 

எட்டு விதங்களிலும் இரிராத்தர பிரம்மசரியத்தைப் 

பிராம்மணன் அருஷ்டிக்கவேண்டும். குரிசனா இகளிற்கூட 

பிரம்மசாரரியாக இருக்கவேண்டும்.



விவாஹம் ' 63 

ஒருகாள் விவாஹம் பண்ணுவது தப்பென்றும் 

சாஸ்இரப் பிரகாரம் ஸுலபச் செலவில் கல்யாணம் 

“செய்யலாமென்றும் சொன்னேன். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் 

ஒளபாஸனாக்கினி இருந்துவரவேண்டுமென்றும் சொன் 

னேன். 

இப்பொழுது உள்ள தாரித்இரியத்துற்குக் காரணம் 

இவள்ளைக்காரர்களுடைய வியாபாரவேகம் என்று சொன் 

னேன். இப்பொழுது எங்கும் தரரி.த்தரியம் காணப்படு 

“இறது. அமெரிக்காவில்கூடத் தாரித்திரியம் ஏற்பட் 

ஒருக்கிறது. ராஜசங்கம்கூட தரி.தஇர நிலையை அடைந்து 

விட்டது. என்ன பண்ணு,கறதென்று யோூக்கறோம். 

உப.த்தரவமாக இருக்கிறது. எனக்கு ஒருவழி தோன்று 

கிறது. ஆனால் அது முடியுமோ முடியாதோ என்பது 
தெரியாது. 

ஒரு பிராம்மணர் ஒரு வேத பாடசாலையை வைத்தி 

ருந்தார். ஒரு கசள் ஒரு லெளூகர் அந்தப் பாடசாலைக்கு 

வந்கதுசர். அங்கே உள்ள பிள்௧க௯ யெல்லாம் பார்த்து 

விட்டு அவர், அநியாயமாக இவ்வளவு பிள்ளசாகளை 

அடைகத்துவைத்துக் கெடுக்கிறீர்களே / இவர்கள் இங்க 

லீஷ் வரசிக்கவில்லையே / என்ன பிரயோஜனம் 7” என்னு 
சொன்னாராம். ௮வர் அப்படிச் சொன்னாரென் ரூ அக்தப் 

பரட்சாலை வைத்த பிராம்மணர் என்னிடம் சொன்னார். 

: இங்கிலீஷ் வசசத்கால் எவ்வளவு சம்பளம் வருகிறதோ, 

அதில் ஒரு பாகம் ஆரரவசியமான செலவுகளில் போகி 

றது. இங்கே இவர்ககீ அடைத்துப் போட்டதனால் 
அக்தச் செலவு லாபம். மாதம் 80 ரூபா சம்பளம் கொடுத் 

தரற்போலாயிற்௮ு?”? என்று சொன்னேன். பிய்ூலீஷ் 

வாசித்தால் ௮இகச் செலவு பழகஇவிடுகிறது. காஞ்சி



64 சாற்பதுஸம்ஸ்8ரரங்களும் கர்மானுஷ்டானங்களும் 

புரம் போனால் சட்டை வேண்டியிருக்கிறது, உடுப்பு, 

வேலைக்காரன் (8), காப்பி முதலியவைகள் வேண் 

டும். எல்லாம் செலவு. இரண்டு காள் போனால் 
௮க்.த இரண்டு காளும் உத்தியோகம் செய்யாகுதற்காக 

65 நாட்களின் சம்பளக் குறைவு (1,088 01 pay) 7 HuG 
இறது. வைஇகனாக இருந்தால் அக்கு ஊரில் ஐந்து 

ரூபாய் ஸம்பாஇத்துக் கொண்டுவந்து விடுவான். பழைம 

நாளில் எவ்வளவு காள் ஊர்ப் பிரயாணம் போகிறானோ 

அவ்வளவு காள் சாப்பாடு லாபம். சட்டை, வாஹனம் 

மு,.தலியவைகளுக்குச் செலவு இல்லை. வாடகை மோட் 

டார் முஷம் செலவு இல்லை. வரும்படியில் இப்படிப் பல 

விதமாகப் போகிறவையெல்லாம் இங்கிலீஷ் படிக்காதவர் 

கள் ஸம்பாஇப்பதற்கு ஸமானக்தான். ஆகவே செலவை 

'எல்லோரும் குறைக்துக்கொள்ளவேண்டும். 

எனக்கு மூன்று விகத்குல் குறைக்கலாம் என்று 

தோன்றுகிறது, எல்லோரும் ஸ்திரிகளுள்படக் கடை 

சத தரமான வஸ்திரந்தான் வாங்குவது என்னு வைத்துக் 

கொள்ளவேண்டும். காலையில் கோதுமைக் கஞ்சிதான் 

சாப்பிடுகிறதென்று வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். 

அல்லது மோர் சாப்பிடலாம். ஒரு பழக்கத்தைப் 

பண்ணிவிட்டதால் அடைக மாற்ற ஏதாவது ஒன்று 

வேண்டுமல்லவா? தகரக்தரன் அமிர் தமென்று வைத்திய 

சாஸ்திரம் சொல்லுறெது. இப்படிச் செய்வதனால் 
செலவில் நூற்றுக்கு அறுபது பங்கு குறைந்துவிடும் 

என்று தோன்றுகிறது. அரிசி எவ்வளவு வாங்கு 

இரும்? பால், காப்பிக்கொட்டை எவ்வளவு வரங்கு 

கிறோம் 2 பால் காப்பிக் கொட்டைகான் அ௮.இகமாகச் 

செலவு. விவாஹத்துக்காகப் பண தைக் கொண்டுவா
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சான்று வரதக்ிணை வாங்குவதைக் குறைத்துக்கொள்ள 

வேண்டும். இப்படிப் பண்ணினால் டம்பம் போகும். ௮வை 

அ நுபவ.த்இல் தெரிய வேண்டும். உசிதமானால்: எடுத் 

துக்கொள்ளவேண்டும். 

விவாஹத்திற்காகப் பண்ண வேண்டிய செலவு 

ஒன்றும் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படவில்லை. முன் 

நாளில் பெண் குழந்தைகளுக்கு நில்றயப் பணங் கொடுச் 

தார்கள். இப்பொழுது பிள்ளைக்குக் கொடுக்கிறார்கள். 

௮ந்தக் காலத்தில் பணம் வாங்குகறவர்கள் பெண் 

வீட்டுக்காரர் ஆகையால் கொஞ்சமாகச் செலவு பண்ணிக் 

கொண்டு பாக்கியை வைத்துக் கொண்டிருக்தார்கள். 

இப்பொழுது பணம் கொடுக்கிறதோடு விவாஹச் 

செலவும் ௮திகமாக இருக்கிறது. சாஸ்திரப் பிரகாரம் 

அலங்கிருத கன்னிகாதானம் பண்ணவேண்டும். தானத் 

துக்குத் தகதிணை உண்டு. கன்னிகைக்கு பணம் வாங்கு 

வது சாஸ்திர ஸம்மதமில்லை. சில ஜாதியில் இப் 

பொழுதும் கன்னிகைக்குப் பணம் வாங்குஒரர்கள். 
குருக்கள், வைகாகணர்கள், தெலுங்கர்களில் சல ஜாத 

யார் இவர்களில் கன்னிகைகள் குறைவு. அதனால்: 
கன்னிகைக்காகப் பணம் வாங்குகருர்கள். 

வரசுல்கக்தால் ௮,இக ஸங்கடங்கள் ஏற்பட்டிருக் 
கின்றன. பிள் வீட்டுக்காரர்கள் வாங்குற. பணம் 
இப்பொழுது விணாகத்தான் செலவழிகிறது. வாங்கா 

விட்டால் கெளரவம் இல்ல என்று நினைக்இருர்கள். 

இந்தக் கஷ்டம் இர்வகற்கு எவ்வளவோ Gru gs Por w 

பண்ணி வருகிழுர்கள். தாரி.த்.இரியம் வந்தால் ரும். 

எனக்கு ஒரு மருந்து தோன்றிற்று. சொல்ல நினைத் 
தேதன். இப்பொழுது ஸமயம் வாய்ந்தது. இந்தக் கஷ்டம் 
கீர அது ஒரு வழி என்று or vor NA GED pow. 

5-5
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மூன் காளில் ஏன் கன்னிகைக்குப் பணம் கொடுத் 

கார்கள் 2? இப்பொழுது ஏன் இப்படி. மாறியிருக்கிறது? 

கன்னிகை ஒன்று பிறக். தால் அவக எப்படியரவது 

ஒரு வரனிடத்தில் ஒப்புவிக்கவேண்டும். இக்்த அவசியம் 

இருக்கிற பரியந்தம் வாங்கிக்கெள்ளு?ற வரனைக் தேட 

வேண்டும். வரன்கள்: ௮இகமசக இருக்தகால் கன்னிகை 

யின் பிதாவிடம் வந்து பிரார்தஇத்துக்கெசண்டு கன்னி 

கையைப் பெற்றுக்கொண்டு போவான் ; பணம் கேட்க 

மாட்டான். ஆகவே கன்னிகைகள் குறைவாக இருக்தால் 

இந்த வரதகதிணைக் கஷ்டம் இல்லாமற் போகும். 

விவாஹம் வியாபார விஷயமாய் விட்டது. ௮.தஇிகமாக 

இருக்கிற ஸாமானுக்குக் கிராக்கியில்லை. குறைக் திருந்தால் 

நான்கு ஐந்து பேர் வந்தரல் எது ஸெளகரியம் என்று 

பார்ப்பார்கள். ஸ.ஹஜமாக அர்த்த ஸெளகர்யத்தைக் 

தான் பார்ப்பார்கள். 

கன்னிகைகள் குழறைவாகப் பிறக்கவேண்டும். 

அதற்கு என்ன பண்ணுவதுமி சாஸ் இரரீ இயாக 

என்ன பண்ணுவது? முன் கரலத் இல் பிள்கா 

வீட்டுக்கசரர்களுக்குக் கஷ்டம் இல்லையா என்றால் 

அப்பொழுது இவ்வளவு அவஸரமில்லை, பெண்களுக் 

குத்தர்ன் ௮அவஸரமாகக் கல்யணம் பண்ணவேண்டும், 

அந்தக் காலத்தில் கல்யாணம் பண்ணாமலும் 

இருக்கவில்லை, அப்பொழுது வரர்கள் _அ௮இகம் இருக் 

தார்கள். எதனால் அதிகமாக இருக்தார்கள் ? அதற்கு 

அந்தக் காலத்தில் என்ன செய்தார்கள் 2? அதுமாதிரி 

இப்பொழுதும் செய். தால் அப்படி ஆகுமல்லவா ? பு,த்.தி 
ச.ர்கள் என்ன காரணத்தால் அதுகமானார்கள் 2 அதற்கு 

ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும். அதைக் கண்டு



விவாஹம் 67 

பிடிக்கவேண்டும். அந்தக் காரணம் தர்ம சாஸ்திரத் 

தலும் வைத்திய சாஸ்திரத்திலும் சொல்லப்பட்டி.ருக் 

கிறது. 

"பிராசனமான ஆசாரம் உடையவர்களுக்கு த் துர்ப் 

பலம் இல்லை; வியாதி இல்லை. பிராசீன ஆசார தை 

இப்பொழுது அநுஷ்டித்து இருத்கிறவர்கள் OP sor 
தாம். அவர்களிடம் ஸ்வல்பப் பழக்கமாவது இருக்கிறது. 

அதனால் அவர்களிடம் உண்டாகிறவர்கள் பெண்களாக 

இருக்கிறார்கள். புருஷர்கள் அதிகமாக பிராசீன ஆசா 

ரத்தை வைத்துக்கொண்டிருக்தால் ஆண் ஸந்ததி 

௮ .இகமாக உண்டாகும். ஸ்தல தரிசனம, தீர்த்த 

ற்கானம், ஒளபாஸனம் முதலியவைகளைப் புருஷர்கள் 

பண்ணி வந்தார்கள். இப்பொழுது அவர்களுக்கும் 

சேச்த்து ஸ்இரிகள் பண்ணுூறார்கள். புருஷர்கள் ஆசா 

ச,தை விட்டதனால் புருஷப் பிரஜைகள் குறைவாக 

ஆூவிட்டார்கள். அவர்கள் பிராசீன ஆசாரத்தை 

“வைத்துக்கொண்டிருக் தால் புருஷப் பிரஜைகள் பிறப் 

பார்கள். இப்பொழுது பாட்மிண்டன், டென்னிஸ் 

முதலியவற்றை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவை 

களுக்குப் பதிலாக ஆசார அ௮நுஷ்டானங்களை வைத்துக் 

கெசள்ள வேண்டும், தரரி.த் இரிய நிவர் த.இக்கும் வரசுல்க 

கிவர்த இக்கும் ஆசார அறநுஷ்டானக் தான் வழி, 

கூட்டம் கூடி யோசிக்காமல் கையெழுத்துப் போடு 

கிறார்கள். அந்தமாதிரி காரியங்களெல்லாம் தற்கால 

சாக்தியானவையே. நிரந்தரமாக இருப்பதற்கு இது 

கான் மருந்து. பிராசின தர்மத்தோடு இருந்து லெள௫க 

மசன விஷயங்களை விட்டுவிட வேண்டும். பிராத 

ஸ்கானம், ஸக்இயாவந்தனம் மு. தலியவைகளைச்செய்துவர
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வேண்டும். மனு பிராத ஸ்நானம் பண்ணுக றவள் 

அகாலமரணம் முதலியவற்றைப் : பார்க்கமசட்டான் 

என்று சொரல்லியிருக்கிறார். ௮ தனால் டாக்டர் ஜில் 

(Doctor டு குறையும். பிராகஸ்காணல், ஸ்வாமிதரிசனம் 
காயத் தரிஜபம் நாமாக கமது வேஷ்டியை,த் துவைத்துக் 

கொள்ளுவது முதலியவைகள் வைக்துக் கொள்ள 

வேண்டும். இவைகளுக்காக களப்: (Club) Sogo 

போவது பீச்சுக்குப் போவது | முதலியவைகளைக் 

குறைத்துக் கொள்ளலாம். 

முன்பு சொன்ன கரரியங்கள் கியமமாகப் பண்ண 

வேண்டும், கம்முடைய _தாரித்திரிம் கதைப் பேசத்கிக் 

கொள்ள ஒரு ஸங்கல்பம் பண்ணிக் கொள்ளவேண்டும். 

ஒருகாள் கல்யசணமும் மூன்று காள் அக்னி காரியமும் 

பண்ண வேண்டும். கழை சத்தரமாக. உள்ள வஸ்து 

TENGE கட்டிக்கொள்ள வேண்டும். ஆசார அ௮.நுஷ்டா 

னங்கள் செய்துவர வேண்டும், ஒள்பாஸனம் செய்து 

வர வேண்டும், ௮ தனால் புக்இரப்பிர இபந்தம் 

நீங்கும், Gere முதலியவைகளால் ஏற்படும் 

கோஷங்கள் இல்லாமற் போகும். புச்திரப்பிர இபக்,௪: 

தோஷம் இல்லை யென்றால் வரசுல்கக் கஷ்டமும் மரறும். 

ஒளபாஸனம் முதலிய பாகயஜ்ஞங்கக எல்லோரும் 

பண்ணலாம். ஹவிர்யஜ்ஞூங்களை ஏழையும், 

ஸோமயஜ்ஞங்களை ஏழைகளும் வைதிகர்களும் பண்ண 

லாம். நன்றாகத் தெரிந்த தீக்ஷிதர்கள் பண்ணினால் அவர் 

களுக்குப் பணம் கொடுத்து உதவி செய்யலாம், நியாய 

மாக எல்லோரும் பண்ணவேண்டும். ஆனால் காலஸ்இ.த. 

௮.தற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. 

அணை காகக்.



5. ஹவிர்யஜ்ஞங்களும் 
ஸோமயல்ஞங்களும் 

[20-11-1938] 
கர்ப்பத்தில் இருக்கிறபொழுது ௮.5 ஜிவனை உத் 

டத௫,ததுப் பண்ணுகிற ஸம்ஸ்காரங்கள் மூன்று, அப் 

புறம் பிறந்தவுடன் விவரம் தெரிகிறவரைக்கும் சில 

அரம்ஸ்காரங்கள் உண்டு, இவைகளாப் பெற்றோர்கள் 

செய்யவேண்டும். விவரம் தெரிந்த பின்பு பண்ணுவது 

உபகமயனம். பின்பு விவாஹம். அப்புறம் நித்தியம் 

பண்ணவேண்டிய௰யது பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்கள்,. ஸ்கான 

ந்தி பண்ணுவது பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்களுக்கு முன் 

ஆகாரம். உதயாத்பூர்வம் ஸந்தியாவந்தனம் செய்ய 

வேண்டும். 

எல்லோரும் தங்கள் தங்களுக்குச் சொந்தமாக ஒரு 

பாத்திரம் வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். வேளியூருக்குப் 

போனாலுங்கூட அதை எடுத்துக்கொண்டு போக 

வேண்டும். அதையே உபயோகிக்கவேண்டும். பொது 

வான பாத்தூத்தை உபயோகிக்கக் கூடாது. இத் 

தனைக்கும் மூலமானது செளசரசாரம். தேஹம் முத 

லியவை ௬,5,கமாக இருக்கவேண்டியது அவசியம். 

கம்முடைய தேகதைத மண், இர்த்தம் முதலியவைகளால் 

௭௪குதஇபண்ணவேண்டும். கேவலம் ஜலசுகதஇமட்டும் 

இருக்தால் கர்மயோக்கியமில்லை. செளசாசாரம் இல்லை 

என்றால் எது பண்ணினாலும் உபயோகமில்லை. தேகத் 

துக்கு ௮௬,தஇ ஏற்படுகறபொழுது கால் கைகக£ 
இத்தனை ஆவிருத்தி ௬தஇ பண்ணவேண்டும் என்று 
கர்மசாஸ்இரம் சொல்லுகிறது. வாய் கொப்புளிப்பது 

இவ்வளவு தரம் என்பது உண்டு, செருப்பு, குடை
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இல்லை. பட்டினி உடைக்கிறேன். இந்த அநாசார)த்தில் 

சாப்பிடப் பிடிக்கவில்லை, * என்று அவன் சொன்னான். 

இன்னும் ஓரிடத்தில் சில பைராகிகள் இருந்தார்கள். 

மிகவும் பக்தஇயுடையவர்களாக இருந்தார்கள். என்கூட 

வந்இருக்கிறவர்களைப் பார்த்துவிட்டுக் கத்தினார்கள். 

₹ இவர்களெல்லாம் மிருத்துகா சுத்தி பண்ணிக் 

கொள்ளுவதில்லை. நீங்கள் ஆச்ரர்யர்களாக இருந்து 
இப்படி இவர்கள் இருக்கலாமா'?? என்றார்கள். அவர்கள் 

மேத ஹசுத் தி பண்ணிக்கொள்ளுவதில் தவறமாட் 

டார்கள். இர்ததபாத்தரம் தனியாக அவர்களுக்கு 

உண்டு. அழுக்கு வேஷ்டியை உடுத்திக்கொண்டிருப் 

பார்கள் ; சில அ௮காசாரங்களும் இருக்கலாம். ஆனால் 

அடிப்படையான அநாசாரம் இந்தக் தேசத்தில் கான் 

இருக்கிறது. பட்டணத்தைக் தாண்டி வடக்கே போனால் 

ஒவ்வொருவரும் தீர்த்தபாத்துரம் தனியாக வைத்துக் 

கொண்டிருப்பார். 

ஸ்ரகானம் பண்ணவேண்டுமென்றால் முதல் நாள் 

மடியை மடி சஞ்சியில் வைத்துக்கொண்டால் எடுத்து 

உடுத்தஇககொள்ள ஸெளகரியமாக இருக்கும். ஆகையால் 

ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மடிஸஞ்சி இருக்க 

வேண்டும். இல்லாவிட்டால் ஸ்நானம் செய்தபின்பு 

எதையாவது உடுத்திக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். 

சரிரசு.த்.இக்கு மிருககிகையைப் போல நல்லது வேறு 
இல்லை. ஸ்கான த்துக்கும் மிருக்திகை சொல்லப்பட்டிருக் 

கிறது. 

ates gt A qq | [ தைத்திரீயாரண்பகம்] 

மிரு த்தகையால் £59 பண்ணிக்கொண்டு போனால் 

அருவருப்புப்போகும். ஸோப்புப் போட்டாற் போூஒருற்
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போல் போய்விடும், ஸோப்புப் போட்டுக் கொண்டால் 

அப்புறம் இல்லாத அழுக்கு வந்துவிடுகிறது, மிருக தகை 

எல்லாக திரவியங்களிலும் விசேஷமானது. எல்லா 

ஓஷ.இகளும் உண்டாகின்ற இடம் அது, அதற்கு, “பூ 

(ஏ) என்பது பெயர். உண்டாகிறது என்பது 3 ST 

அர்த்தம். . எல்லாப் பிராணிகளும் அதில் கான் உண்டா 

இன்றன. மிருத் தகை, ஜலம் என்னும் இந்த இரண் 

டினால்கான் பிரபஞ்சமே உண்டாகிறது. ஸ்நானம் 

பண்ணும்போது மிருத இகையால் உடம்பைக் தேய்த்துக் 

கொள்ளவேண்டும் என்று வேதத்தில் சொல்லி யிருப் 

பழைவைத்துக்கொண்டு கான் வைஷ்ணவர்கள் இருமண் 

என்று வைத்துக்கொண்டார்கள். ஜனபாஸனம் ஏற் 

பட்டபோது விபூதி ஏற்பட்டது. பூமியிலிருந்து மண்ணை த் 

தோண்டி எடுக்கிறதுபற்றி ஆதிவராஹ மூர்த்தி 
பூமி முழுவதையும் எடுத்தார். ஒளபாஸனாக்கினிஹோ தர 

ரக்ஷைதான் முதலில் ஏற்பட்ட விபூதி. முதலில் காமம் 

போட்டுவந்தது கோபீசந்தனதக்தால் தான். அது மண் 

தான். விஷ்ணுபக்குர்கள் ஊர்த்வ புண்ட்ரம் ௮.இனால் 

தான் போட்டுவக்தகார்கள், ஸ்ரீ ராமாநுஜாசார்யருக்குப் 

பின் இந்த வெள்&ா மண்ணை க் தாரணம் பண்ண ஆரம் 

பித்தார்கள். அதற்குமுன் கோபீசந்தனந்தான் போட்டு : 

வந்தார்கள். 

வாய் கொப்புளிப்பதில் மூன்று பிரயோஜனங்கள் 

இருக்கின்றன. ஆகார ஸமயக்திலும் தக் த,தரவன 

ஸமயத இலும் அவசியம் கொப்புளிக்க வேண்டும். 

௮ தனால் பல் அழுக்குப் போய்விடுகிறது. எந்த வியாதி 

வந்தாலும் பல் அழுக்கால் வந்ததென்றும் பல்லைப் 

பிடுங்கிவிடவேண்டுமென்றும் இந்தக் காலத்தில்
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உரக்டர்கள் சொல்லுஒரர்கள். அந்தக் காலத்தில் பல்லைக் 

சத்துமாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டி௰ பழக்கங்களெல் 

லாம் இருந்தன. இன்னது இன்னதற்கு இவ்வளவு 
கடவை கொப்புளிக்கவேண்டும் என்று சாஸ்இரங்களிற் 

சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. ஒன்றுமட்டுமல்லவென்று 

தோன்றுகிறது. பத்துத் தரம் கொப்புளிக் தால் ஏப்பம் 

வருகிறது; ஜீர்ணசக்தி ஏற்படுகிறது. அ௮.தற்கு HASH 
தான் ஏப்பம். கொப்புளிப்பதால் நரம்புக்கு வேலை 

உண்டாகிறது. கொப்புளிக்கற காரியம் (4௦01௦௦) ஜீர்ண 
சகதி உண்டாக ரசீது கொடுத்துவிடுகிறது. ஆஹாரம் 

ஜீர்ணமாவதற்காக பிராணிகள் ௮அசைபோடுகறது. வாய் 

கொப்புளிக்,தால் பல் இடுக்குக்களில் புகுக்இருக்இற 

பதார்க.கங்களெல்லாம் போய்விடும். முப்பது தரம் 

காரற்பது தரம் என்று கொப்புளிக்கவேண்டிய காரியங்கள் 

விதிக்கப்பட்டிருக்கன்றன. அதுவே தேஹாப்பியாஸம் 

(1126/:01506) மாஇரி இருக்கிறது, 

செளசம் உடம்பு ஸெளக்கியமசக இருப்பதற்கு 

அவசியமானது. வஸ்திரங்களைக் சுத்தமாக வைத்துக் 

கொள்ளவேண்டும். நார்மடியையும் கம்பளி யையயும் 

துவலைக்கலாம். பட்டை அமாவாஸையில்கான் சுத்தி 
பண்ணவேண்டும். மற்ற காட்களில் பண்ணினால் 

சகுகமாகாது. 

கொப்புளிக்காகதனால் சரஸ்இரியசத்துி இல்லை; 
வியா இக்கும் காரணமாகிறது, 

இவ்வளவும் ஸ்கரசனத்துக்குமுன் பண்ண 

வேண்டியவை. 

சிவபூஜையைப் பத்து நிமிஷங்களுக்குள் பண்ணிக் 

கொள்ளலாம். மந்திரத்தையும் லகுவாக வைத்துக்
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'வேண்டுமென்து இட்டுக்கொள்ள வேண்டும். பஸ்மாவை 

எடுக்கிறபோது ஒரு மந்திரம் இருக்கிறது. எல்லாம் பஸ்ம. 

என்ன் எ, எக் என), எண் எரு, ஏகன் 

எள, வரின் ண, எர 2 என aq fa tala 
எச என் | 

[ ஜாபாலஉபரிஷத் ] 

என்று அதில் சொல்லியிருக்கிறது. மந்திரம் கொஞ்சக் 

தான். அதைச் சொல்லி தரித்துக் கொண்டால் ஆத்மா 

வுக்கு உபயோகமாகும், இல்லாவிட்டால் உடம்போடே 

போய்விடும், 

இவற்றை யெல்லாம் ஆலோசித்துக் கூடியவரையில் 

- ஸாத்தியமர்கிறைத அதிகமாக வாடிக்கைக்குக் கொண்டு 

வரவேண்டும். கரம் வழக்கதீதுக்குக் கொண்டு வந்தால் 

அடுத,த ,தலை முறையில் கொஞ்சமாவது இருக்கும். 

இல்லாவிட்டால் மறைந்து விடும். 

விவாஹ காலத்தில் எந்த அ௮க்கனியைச் சாகதியாக 

வைத்துக்கொண்டு விவாஹம் பண்ணுக0௫மோ ௮. 

வரன் வீட்டில் வைத்துக்கொண்டு ௮தில் ஒளபாஸனம் 

ஆரம்பிததுக்கொண்டு ஆயுள்பரியந்கம் ௮)த வைது 

துக் காப்பாற்றிக்கொண்டு வரவேண்டும். பதினைந்து 

நாளுக்கு ஒரு தரம், மந்திர விரியம் குறையாமல் இருப் 

பதற்காக ஸ். தாலீபாகம் பண்ண வேண்டும். வருஷத்தில் 

ஆறு கர்மாக்கள் ஒளபாஸனாக்கனியிற் பண்ண 

வேண்டும். . சித்தரை மாதத்தில் ஈசான பலி கொடுக்க 

வேண்டும். அது பரமேசுவரனை உத்தேசித்துச் செய்ய 

வேண்டியது. பாக்கக் காலங்களில் தேவதைகக£ உத்.
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தேசித்துப் பண்ண வேண்டும். அவர்கள் துவாரா 

பரமேசுவரனுக்குப் பிரீதி ஏற்படும், ஸப் கலெக்டர் 

துவாரா ராஜாவுக்கு வரிப் பணம் போகிறது போன்றது 

அது. சித்திரை மாகத்தில் நேரே அவருக்குக் கொடுக் 

கிறது. அதற்குச் சைதரீ என்று பெயர். ஆஸ்வயுஜீ 

சனபது ஆஸ்வயுஜ மாஸம் பண்ணுவது. அப்பொழுது 

குறுவை நெல் விசைந்து வரும் காலம், அதை ஒளபரஸ 

னாக்கினியில் மு,தலில் ஆஹு.இ பண்ணி உபயோகப் 
படுத்த வேண்டும். ஆக்ரக்ஷ£யணம் என்பது சம்பா நெல் 

-வரும் காலத்தில்-- தாவது மார்கழி மாதத்தில் செய்ய 

வேண்டும். சிராவண மாதத்தில் ஸர்ப்பங்களை உத்தே 

அத்துப் புற்றுக்களிற் பலிபோட வேண்டும். மார்கழி, 9, 

மாசி, பங்குனி ம௱தங்களில் அஷ்டமிகளில் அஷ்டகா 

சிராத்தம் செய்யவேண்டும். 

இப்படிப் பண்ணவேண்டிய கர்மாக்கள் ஒளபாஸ 

னாக்கினியாகுிய ஸ்மார்ததாக்கினியில் பண்ணபட்படவேண் 

டும், அக்கினி ஹோத்திரம் அப்புறம் செய்யவேண்டும். 

ஒரு பிள பிறந்தபின் மயிர் கரைப்பதற்குழுன் அக்னி 

ஹோத்திரம் செய்யவேண்டும். பிள்& பிறச்காவிட்டால் 

அக்கினி ஹோத்திரம் இல்லை. அக்னியாதானம் என்று 

அக்கினி ஹோத்திர ஆரம்பததைச் சொல்லுவார்கள். 

ஹவிர்யஜீஞங்களில் ௮து ஒன்று. வஸக்தகாலத்இல் 
விவாஹம் செய்ய வேண்டும். அந்த விவாஹத்தினால் 

ஒளபாஸனஸிதக்தி உண்டாகிறது. அக்னி DY BHO SG 

கால் அக்கினி ஹோதக்திரஸிக்இு உண்டாகிறது. ஸ்.தாலீ 

பரகத்தைப் போலப் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒருகுரம் 

பதீர்ச பூர்ணமாஸ இஷ்டி. செய்யவேண்டும். 

ஒளபாஸன அக்கினி அணைந்தால் அக்னி ows 

தானம் செய்யவேண்டும். அ௮க்கனிஹோகத்்இராக்கனியை
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யும் புனரா.தானம் பண்ணலாம். அதற்காக வருஷத்திற்: 

கொருமுறை பசுபந்தம் பண்ணவேண்டும். அதுவும் 

ஹவிர்யஜ்ஞ த்தில் சேர்ந்தது. மார்கழி மாகம் இிரேதாக் 

இனி. அவை ஆஹவனீயம், கார்ஹபதயம், FEL CHS 

இனி என்பவை. பிறகு சாதுர்மாஸ்யம் செய்யவேண்டும்.. 

ஸந்யாஸிக்குச் சாதுர்மாஸ்யம் என்று ஒன்றுண்டு. அது 

ஒரே இடத்திலிருந்து பண்ண வேண்டியது. இருஹஸ். 
,தனுக்கு ௮து ஒரு;யாகம். அ௮க்கினியாதானம், அக்கினி 

ஹோத்திரம், தரிசபூர்ண மாஸம், ஓக்ரஹாயணி, சாதுர் 

மாஸ்யம், பசுபந்தம், ஸெளத்ராமணி என்னும் ஏழும் 

DOS Tus CBE, 

சாதுர்மாஸ்யத்தையும் ளெளத்ராமணியையும் ௮௦: 

கந் தடவை பண்ணினாலும் பண்ணலரம்) ஒருதரம் 

பண்ணினுலும் பண்ணலாம். புராதானமும் பலமுறை 

அல்லது ஒரே முறை பணணலாம். இக்க ஊரில் பச்சை 

யப்பன் காலேஜில் இருக்க ஒரு பண்டி.கர் இவ்வளவை 

யும் பண்ணினார். அவர் ஊர் சுவேகாரண்யம். அவர் 

பெயர் நாராயணயஜ்வா என்பது. வேறு ஒரு பிராம் 

மணச் தபாலாபீஸில் இருக்கிறார். இவ்வளவையும் காமே 

பண்ண வேண்டுமென்று மந்திரங்களை எல்லாம் தெரிந்து 

கொண்டு ஸாமான்களெல்லாம் சேகரித்துக் கொண்டிருக் 

கருர். ரிடையர் ஆனபின்பு பண்ணலாமென்று உத்தே 

சித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ராஜ மழஹேந்திரியில் வேங்க 

டேச ஜயர் என்று ஒரு இங்கிலீஷ் புரோபெஸர் இருக். 

கிறார். அவர் ஸோமயாக மந்தரம் வரையில் மனனம் 

பண்ணியிருக்கிறார். அவைகளை யெல்லாம் செய்வதற்குக். 

காலம் பார்த்துக்கொண்டிருக்கறார். சிதம்பரத்தில் 

சில பேர் ஸோமமாகம் செய்கிறார்கள். ஒரு வக்£ல்
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அக்கினி ஹோத்திரம் மூதலியவை பண்ணிக்கொண்டி 

ருக்கிறார். இவைகளெல்லாம் பண்ணுவது ஒரு பிரமாத 

மல்ல என்ற தைரியம் வருவதற்காக இருஷ்டாந்தக் 

இற்கு இவைகளைச் சொன்னேன். பெரிய பட்டண இல் 

பத்துப் பேர் இவைக௯ைச் செய்கிறார்களென்றால் மற்றவர் 

களெல்லாம் அனாசாரத்தைக் குறைத்துக் சொண்டு 

ஸக்இயரவந்தனமாவ து செய்வார்கள். இவர்களை ப்பேோல 

வரக்காணோமே என்ற ஞாபகம் உண்டாகும். 

யஜ்ஞங்கள் மூன்று தஇனுஸு. யஜ்ஞம் என்பது 

யாகம். வேதத்தில் யஜ்ஞாதிகள் சொல்லப்பட்டிருச் 

இன்றன. அவைகளுக்குப் பிரயோகங்கள் கல்பஸூத் 

இரத்தில் சொல்லப்பட்டி ருக்கின்றன. வேதத்இல் ஏறக் 

குறைய 499 வகை யாகங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்இன்றன. 

ஒவ்வொரு பிராம்மணணும் செய்ய வேண்டிய 

பஜ்ஞங்கள் 97. அவைகளில் பாகயஜ்ஞங்கள் ஏழு 

போக பாக்கி உள்ளவை 74, யாகங்ககாஈப் பற்றிய 

விஷயங்கள் வேதங்களில் கிறையச சொல்லப்பட் டிருக் 

கின்றன. இன்ன கர்மாவுக்கு இன்ன அங்கம், இன்ன 

இரமம் என்பவைகளைல்லாம் * சொல்லப்பட்டுள்ளன. 

இவை இவை அங்க உப3ததசம். அடிமுதல் நுனிவரை 

இக்தப்படி பண்ணுவதற்குப் பிரகருஇயாகம் என்று 

பெயர். ஸ்.தாலீபசகம் அக்கு வகையைச் சேர்ந்தது. சில 

வற்றை யெல்லாம் முன் சொன்னபடி என்னு சொல்லி 

விவரிக்கப்பட்டிருக்கிமது. அவை விகிருது யாகங்கள். 

ஸ். தாலீபாகம் பிரகிருதி; மற்ற பாகயல்ஞங்களும் 

விகருஇகள், ஹவிர்யஜஞங்களில் கரச பூர்ணமாஸ 

இஷ்டி பிரருஇ. மற்றவை யெல்லாம் அதுனுடைம 

அிகிருது.
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ஸோமயாகங்கள் ஏழு. அகனிஷ்டோமம் முதல் 

யாகம், அதைச் செய்தவர்கள் ஸோமயாஜிகள். கடைசி 

யில் இருப்பது வாஜபேயம். அ௮கைச் செய்தவர்கள் 

வாஜபேயர்கள். வடதேச த்தில் பாஜபே என்று அவர் 

கச் சொல்லுவார்கள். வாஜபேயம் பண்ணினவர்க 

ளுக்கு அவபிருத ஸ்கான காலத்தில் அரசர்கள் சுவேதசீ 

சத்இரம் பிடிக்க வேண்டும், திருவாங்கூர், மைசூர், 

இந்து ராஜ்யங்களில் அவர்களுக்கு சுவேதச்சத்திரம் 

கொடுக்கிறார்கள். ஸோமயாகம பண்ணும்பொழுது 

ஸோமலகைச்சாற்றைப் பிழிந்து ஸோமபானம் செய் 

வார்கள். ஸோமலகையும் இருஷ்ணாஜினமும் இம்பெொ 

முது மலையாளத்தில் தான் கிடைக்கின்றன. மற்ற இடங் 

களில் இல்லை, நஈம்பூதிரிகளுள் பத்துக் குடும்பத்தில் 

ஒருவராவது ஸோமயாகம் பண்ணு ூருர். பிராம்மண 

னுக்கு இருக்கிற ஸொத்து ஸோமயாகம் செய்வதற்காக 

ஏற்பட்டது. அவர்களில் மூத்தவனகான் ஸோமயாகம் 

செய்யலாம். அவனுக்குத்தான் ஸொத்து உரிமை ஏற் 

பட்டிருக்கிறது. 

,ஸோமயாகம் யார் பண்ணினாலும் கொல்லங்கோடு 

சாஜா ஸோமலகையும் கிருஷ்ணாஜினமும் கொடுக்துக 

கொண்டிருக்கிறார். ஸோமலகதை ஹிமாலயத்துல் இருக 

கறதென்று ஆயுர்வேதம் சொல்லுகிறது, அக்கிஷ் 

டோமத்துற்?க ஸோமயாகமென்று ஒரு பெயர் உண்டு. 

அது கான் எல்லாவற்றிற்கும் பிரஒரு இ. 

ஜோ திஷ்டோமம் ஜன்மாவில் ஒரு கடவை பண்ண 

வேண்டும். தெளர்பிராம்மண்யம் மூன்று சலைமுறை 

கள் வேதாத்தியயன த்தையும் யஜ்ஞ .கி)ையும் விட்டவர்
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களுக்கு ஏற்படும். இரும்பி ஆரம்பித்,தால் பிராயச் 
சித்தத்துிற்காக ௮இகமரக. ஒரு பசு உண்டு. 

இந்த யஜ்ஞம் எதற்கு உபயோகம் 7? உபகிஷ த, 

ஸ் கேண எனா ரோ ஸ்ர என 

எர | 

[பிருஹதாரண்மம்] 

என்னு சொல்லுகிறது. 

பரமாத்மாவை அறியப் பிரயகதனப் படுகறவர்கள், 

யஜ்ஞம், உபவாஸம் முதலியவைகளெல்லாவற்றையும் 

பரமேசுவரப் பிரிதியாகப பண்ண வேண்டும். மோக்ஷம் 

பெறுவதற்கு மனது பரிசுதகமாக வேண்டும். பூர்வஜன் 

மத்தில் யாகங்கள் பண்ணினவன் இந்த ஜன்மத்தில் 

விவேகத்தைப் பெறுகிறான். யஜ்ஞம், தானம் தபஸ், 

இவைகளைச் செய்வதனால் சஃதசுத்தி உண்டாகிறது 

என்று கம்முடைய ஸ்ரீ ஆசார்யர்கள் சொல்லியிருக் 

கிறார்கள். | 

யஜ்ஞம்! பண்ணுவது, பாபமா7 புண்ணியமா? 

மிச்ரமா2? மத்வாச்சாரியார் யாகம் பசுவைக்கெசன்று 

பண்ணக்கூடாது ; மாவால் வபையைப் போலப் பண்ணி 

ஆஹுதி பண்ணவேண்டும் என்று கருணையால் 

ஏ.ற்பாடு பண்ணினார். 

வியாஸர் பிரம்மஸூத் தரம் செய்தார், ௮ல் 

ஆதம ஸ்வரூபத்தைப்பற்றி உபநிஷத் சொல்வதன் 
தாதபரியதைச் சொல்லியிருக் கறார்.
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யஜ்ஞப்பிரயோகம் பூர்வமீமாம்ஸையில் இருக்கிறது. 

அதனுடைய பிரயோஜனம் உத்.தரமீமாம்ஸையில் இருக் 

இறது. 

qugiafa Fa எனக | [ பிரம்ம ஸஇத்திரம்] 
ஆ.கமஜ்ஞான அங்கம் யஜ்ஞம். இது அசுத்தமான 

கர்மாவாக எப்படி ஆகும். அசுத்தம் என்று தாம் 

இர்மானம் பண்ணுவதும், நல்லது கெடுதல் என்று 

இர்மானம் பண்ணுவதும் எதனாலே ? சாஸ்திரங்களைக் 

கொண்டு காம் செய்கிரம். வேதந்கான் பெரிய 

பிரமாணம், அந்த வேது சப்தமிருப்பதனால் பாபம் 

இல்லை. சுத்தம் அ௮சுத்,தம் இவைகள் சப்தப்பிரமாண த் 

தால் அறியப்படுகின்றன. கள் குடிக்காதே என்று 

வேதம் சொன்னால் அது அசுத்தம் என்ன தெரிகிறது. 

வேது அபிப்பிராயம் யஜ்ஞம் ௮சுக்தம் என்பதாக 

இருந்தால் வியாஸர் ௮கதைு அவங்கமாகச் சொல்ல 

மாட்டார். மாவாசார்யர் சொல்லுகிறபடி மாவினால் பசு 

பண்ணினாலும் ௮தில் பிராணப்பிரஇஷ்டை பண்ணு 

கிரோம். அப்பொழுது அதற்கும் கோஷம் உண்டா 

கிறது. 

இருக்குறளில் யாகம் நிந்திக்கப்படுதறகென்று 

சொல்லுவதுண்டு. பழைய காலத்துப் புஸ் தகம் எழுதின 

வர்கள் எல்லேஈரும் வைதிகாநுஷ்டானங்களில் 

நம்பிக்கை உடையவர்கள் என்பது என்னுடைய 

அபிப்பிராயம். லோகோபயோகமாக ஒரு கிரந்தம் 

எழுதினார் இருவள்ளுவர், அவர் நாஸ்திக ரல்லர். 

: அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலி னொன்றன் 
உயிர்செகுத் துண்ணாமை நன்று”! 

என்று இருக்குறளில் ஒரு செய்யுள் இருக்கறது. 
5-0
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ஹவிஸை அக்கினியில் ஆஹா இபண்ணி ஆயிரம் 

யஜ்ஞம் பண்ணுவகைகக் காட்டிலும் ஒரு பிராணியை 

வதைத்து உண்ணாமல் இருக்கிறது கல்லதென்பது 

இ.தன் அர்த்தம். 
தர்மத்துக்காகச் செய்யவேண்டிய த: எப்படி.யிருக்தா 

லும் பண்ணவேண்டும். ஹிம்ஸையென்று பார்க்கக் 

கூடாது. ஆயிரம் யஜ்ஞ.த்தைக் காட்டிலும் ஒரு 

பிராணியை ஹிம்ஸை பண்ணாமல் இருப்பது நல்லது 

என்று இருக்குறள் சொல்லுறது. இதனால் 
யாகத்தைத் திருவள்ளுவர் நிந்தித் திருக்கிறார் என்று 

சொல்லுகிறார்கள். ஆயிரம் யஜ்ஞத்தைவிட ஓர் 

அஸ்வமேத யாகம் செய்வது உயர்ந்தது என்று மனு 

ஓரிடத்தில் சொல்லியிருக் கறார். ஆயிரம் 

'அ௮ஸ்வமேதத்தைவிட QHMW SU உயர்ந்தது என்றும் 

சொல்லுகிறார். யஜ்ஞம் பாபமாக இருந்தால் ஆயிரம் 

பாப.ததைக்காட்டிலும் ஒரு புண்ணியம் உதக்கிருஷ்ட 

மானது என்று சொல்லுவார்களா ? 7090 ஏகாதசியிலும் 

ஒரு சிவராத்ரி உ தகிருஷ்டமானது என்று சொல்லலாம். 

700 கசாப்புக்கடைகள் வைப்பகைக்காட்டிலும் ஒரு 

சிவராத்ரி உபவாஸம் உ தக்கிருஷ்டம் என்று 

சொல்லுவார்சகளா? புண்ணியகர்மர்க்களுள் இதை 

விட இது உத்ிருஷ்டமானது என்று தான் சொல்லுவார் 

கள். சாந்தோக்யோப நிஷத்தின் முடிவில், 

ஏன எர என: | 
[சாந்தோக்யோபநிஷத் ] 

என்று சொல்லியிருக்கிறது. 

வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட கர்மாக்களாத் தவிர 

மற்ற இடங்களில் அ௮அஹிம்ஸையை அருஷ்டிக்க
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வண்டும். யஜ்ஞம், யுக்கம் முதலிய இடங்களில் 

ஹிம்ஸை என்று நினைக்கக்கூடாது. யஜ்ஞ.த்ை தவிட 

அஹிம்ஸை சி3ரேஷ்டமென்றால் யஜ்ஞமூம் சிரேஷ்டக் 

தான்) அதைவிட அஹிம்ஸை சிரேஷ்டம் என்றுதான் 
அ௮ர்.கி.தமாகும். 190 சாக்கடைகளைவிட ஒரு கங்கை சிறந் 

தது என்று சொல்லுவது இல்லை. ஆயிரம் காவேரியை 

விட ஒரு கங்கை சிறந்தது என்று கான்சொல்லுவார்கள். 

அதைப்போல ஆயிரம் யஜ்ஞங்கள் மிகவும் உயர் 

வசனவை 7; அவைகளிலும் ஓர் அஹிம்ஸை உயர்வானது 

என்ற பஅர்்.தகுத்தில்தான் அந்தக் குறள் சொல்லப்பட் 

ஒருக்கறது. அன்றியும் இந்தக் குறள் துறவற வியலில் 
சொல்லப்பட்டிருக்கறது. கருஹஸ்,தன் ஆயிரம் யஜ்ஞுங் 

களைச் செய்வதைக் காட்டிலும் ஸக்யாஸி ஒரு பிராணிக்கு 

.-ஹிம்ஸை செய்யாமலிருப்பது நல்லது என்ற அபிப்பிரா 

பதுஇல் இந்தக் குறளைச் சொல்லியிருக் இருர். 

தேவாரத்திலும் இவவியப் பிரபந்தங்களிலும் பிராம் 

மணர்களைப்பற்றிச் சொல்லுமிடங்களிலெல்லாம், வேகத் 

இலும் வேள்வியி.லும் வல்லவர்களாகவே சொல்லப் 

படுஇருர்கள். 

"கற்றாங் கெரியோம்பிக கலியை வாரா$ம 

செற்றார் வாழ்த்இல்லை ”* 

என்று தேவாரம் சொல்லுகிறது. 

 பரப்பைப் படுத்தெங்கும் பசு வட் டெரியோம்பும் ?” 

என்பது மற்றொரு தேவாரம். 

பரப்பு என்பது சயனம். ஓமாம்புலியூர்க் தவா 

த்தில் யஜ்ஞங்களைப் பற்றி நிறையச் சொல்லப்பட்டிருக் 

கிறது.
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நம்முடைய புத தியைக்கொண்டு இது நல்லது, இது 

கெட்டது என்று தீர்மானம் பண்ணுவதைவிடச் சாஸ்: 

இரம் சொல்லுவது எதுவோ :௮துதான் பிரமாணம் 
என்னு இருக்க வேண்டும். ௮௬.5 எண்ணந்தகான் பழைய 

காலத்தில் எல்லோருக்கும் இருக் தது. வேதத்திலும் தர்ம 

சாஸ்திரத்திலும் சொல்லப்பட்ட அநுஷ்டானங்ககா 

அப்படியே ஈமம்பினார்கள். 

ஆதானம், அக்கினி ஹோத்திரம், STF பூர்ணமாஸம் 

இவைகளுக்குப் பசு இடையாது. பசு பந்தத்துக்கு 

மூ.தலில் மட்டும் உண்டு. ஸோமஸம்ஸ்கார த்துக்கு பட்டும் 

பசு உண்டு. 

இந்து மாதிரியாக யஜ்ஞங்களைச் செய்து வரவேண்டி 

யது பிராம்மணன் கடமை. இவைகள் ஸம்ஸ்காரங்களைச் 

சேர்ந்தவை. இவற்றை யன்றி ஆத்ம குணங்கள் எட்டு 

இருக்கின்றன. அவை தயை, பொறுமை, அ௮ஸுியை 

யின்மை, செளசம், பிடிவாதமின்மை, ஆனக்்,தமாக. 

இருத்தல், லோபமின்மை, பேராசையின்மை என்பவை, 

தர்மஸூத்திரங்களில் இந்த காற்பது ஸம்ஸ்சாரப் 

களும் எட்டு ஆத்ம குணங்களும் சொல்லப்பட்டி ருக். 

Bor por,



6. ஸந்தியாவந்தனம் 
[ 25-11-1982] 

கனுர்வேதத்தில் அஸ்திரம் சஸ்திரம் என்று 

இரண்டுவகை ஆயுதங்கள் செல்லப்பட்டி ருக்கின்றன 

வென்றும், அஸ்திரம் மந்திரபூர்வமாக ஒரு பதார்த் 

திகு விட்டால். எதன்மேல் விடுகிரோமோ, . அது 

கரசமடையும் என்றும் அன்றொரு காள் சொன்னேன். 

காம் பிரதிதினமும் பண்ண வேண்டிய அஸ்துரப் 

பிரயோகம் ஒன்று இருக்கிறது, அஸஹுரர்களை காசம் 

பண்ணுவதற்காகப் பிராம்மணர்கள் இனநங்கதோறும் ஓர் 

அஸ்திரப்பிரயோகம் பண்ணவேண்டும். அஸ்திரம் 

என்றால் ஒன்றை விட்டு எறிகிறகல்லவா? அந்து அஸ் 

இரம் எது? எதை விட்டெறிகிறது? ஈ௩ம்முடைய 

புத்தியை ஆசிரயித்துருக்கிற அஸாுரர்கள் கொலைய 

வேண்டுமென்று ஜலத்தை எறிகிறது, *பாபம், பொய் 

முதலியவை தொலைய வேண்டும். ஞானஸ-ரியன் 

பிரகாசிக்க வேண்டும். அது பிரகாசிக்காமல் பண்ணிக் 

கொண்டு உள்ளே இருக்கிற பிரதஇபந்தகங்கள் நிவர்த்தி 

யாக வேண்டும் என்று அந்த அஸ்திர பிரயோகம் 

பண்ணவேவண்டும். ஒவ்வொருநாளும் மூன்று வேளை 

பண்ணவேண்டும். எந்தக் காரியம் பண்ணினாலும் 

பண்ணாவிட்டாலும் மூச்சைப் பிடி.தீதுக் கொண்டுக் 

HOG பண்ணவேண்டும். அதுதான் ஸந்தியா 

வந் தனத்தில் அர்க்கியம் கொடுப்பது. 

ஒரு காரியத்தை 'சிரத்தையாக' ஒருவன் பண்ணி 

னால் மூச்சைப் பிடித்துக் கொண்டு பண்ணுகருன்” 

என்று சொல்லுகிறோம். இக்தக் காரியத்தையும் மூச்சைப்
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பிடித்துக்கொண்டு பண்ண வேண்டும். Gorse sr yw 

Go su பண்ணி வந்தால் அந்தச் சத்துருக்கள் ௩7௪ 

மாய்ப்போய் விடுவார்கள். இது பண்ணுவதற்கு. 

மூ.தலில் மூச்சைப் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். இப் 

பெசழுது, நாம் மூச்சைக் தரன் பிடிக்கிறோம். *கசசிகாம் 

ஆயம்ம” என்று சொல்லுவதில்லை, *ப்ராணான் ஆமம்ய”* 

என்ற தான் சொல்லியிருக் கறது. 

எந்,தக் கரரியம் பண்ணினாலும் மனது ஒருமைப்பட 

வேண்டும். ஜலத்தை க்கொண்டு அஸ்திரப்பிரயோகம் 

செய்வதற்கு மனது ஒருமைப்படவேண்டும். ௮.தற்காகத் 

,கான் மூச்சைப் பிடிக்க வேண்டும். மூச்சைப் பிடி.த்.தால் 

மனது எப்படி கிற்கும்? மனது நிற்கிற பொழுது மூச்சு 

நிற்கிற, தல்லவா 2? பெரிய ஆச்சரியம் உண்டாகிறது. 

பெரிய துன்பம் வருகிறது, பெரிய சந்தோஷம் ஏற்படு 

கிறது; அப்பொழுது மனது லயித்துப் பேசய் ஏகாந்த 

மாக நிற்கிறது. ஹா / என்று கொஞ்ச நேரம் கின்று 

போய்விடுகிறது, அப்புறம் வேகமாக ஓடுகிறது. நரமாக 

அதை கிறுத்தவில்லை. இது தானாக கிற்கிறது. மனது 
அதிலே ஈடுபட்டு நின்றுவிடுகிறது. பின்பு பெருமூச்சு 

விடுகிறோம். எதற்காக? முன்பு விடாத மூச்சையும் 

சேர்த்து விடுகிறோம். மனது ஒருமைப்படுகிறபொது 

மூச்சு நிற்கிறது. மூச்சு நின்றால் மனது ஒருமைப்படும். 

நரம் அர்ககியம்விடும்போது சித்தைகாககிரியத் 

கோடு விடவேண்டும். பிராணாயாமம் பண்ணில் 

சித்ைகாக்கிரியம் உண்டாகும். அதை நிழையப் 

பண்ணுவது யோகத்திற்கு; ௮து கஷ்டமானது); wu 

தேச த்தின்படி செய்ய வேண்டியது. நரம் ௮தஇகமாகம் 

பண்ணினால் பத்துத் சடவைதான் பண்ணுகிறோம்
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மூன்௮ பண்ணு என்னு சிலவற்றிற்கு Auwd TF Pity. 

ருக்கிறது. சிறுவயதில் உபநயனமான காலம் முதற் 

கொண்டு இரமமாக நாம் பிராணாயாமம் பண்ணிக் 

கொண்டு வந்திருக் தால், இத்தனை காளில் யோச€சுவராக 

இருப்போம். பண்ணுகிறகதைச் சரியாகப் பண்ண வேண்டு 

மல்லவா? அரை கிமிஷம் பிராணன் நிற்கப் பண்ண 

வேண்டும். ௮.இகமாக வேண்டாம். சரீரத்துக்குக் தகுக் 

தாற்போல செய்யலாம். பிராணண் தின்றால் மனது 

நிற்கும். அது .கின்றால் நாம் விடுகிற ஜலம் ௮ஸ்இர 

மாகும். 

ஸந்தி பண்ணி ஆரம்ப மு.கல் கடைசி வரையில் 

பரமேசுவரார்ப்பணம பண்ண வேண்டும், அ௮ர்ச்கெயமாகிய 

அ௮ஸ்திரப் பிரயோகக்தைப் பண்ணவேண்டும். பின்பு 

காயத்ரி பண்ண வேண்டும். பிராணாயாமத்தைக் கூடிய 

வரையிற் பண்ண வேண்டும் ; கொஞ்சம் நிறுத்துகிறது, 

பின்பு விடுகிறது என்ற அளவில் இருந்தாலே போசும். 

அதிகம் வேண்டாம். ஸங்கல்பம், மார்ஜனம், பிராசனம், 

அர்க்கியப்பிர தானம், ஜபம் ஸ்தோத்திரம், ௮பிவாதனம்: 

இவ்வளவும் பரமேசுவரனுடைய அதுக்கிர ஹம் பெறுவ 

தற்காகப் பண்ணுகிறேனென்று சொல்லிச் செய்ம 

வேண்டும். ஸங்கல்பம் என்பது அ௮துதர்ன், அப்புறம் 

மார்ஜனமந்துரம் சொல்லிக் தீர்த் தத்ைப் புராக்ணம் 

பண்ணிக் கொள்ள வேண்டும். இவ்வளவுக்கும் பிராணா 

யாமம் முக்கிய அங்கம், தஇரிகாலங்களிலும் ஸ்வல்பம் 

பண்ண வேண்டும். அ.இகமாகப் பண்ணினால் தான் 

உபத்திரவம் உண்டாகும். அதற்குக் குரு வேண்டும், 

தினந்தோறும் பண்ண வேண்டியதால் 0 ரரஇஷ்,
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உன் உப் பண்ணவேண்டி யிருப்பதால் உபத்இரவம் 

இராது. 

ளி வன்ன வ் ரள: | 
ஈஎர் ௭௭௪ ஈர் ஏ ணன = i 

[ மணுஸ்மிருதி; 4-91. 

மனோவாக்கசயங்களால் பாபம் பண்ணி யிருக்கறோம். 

அக்கு மூன்றினாலும் செய்யும் கர்மாக்களால் அந்தப் 

பாபத்தைப் போக்கிக் கொள்ளவேண்டுமென்னு முன்பு 

சொல்லியிருக்கிறேன். ஸந்தியவந்தன த.இல், வாக்இனால் 

மந்திரம் சொல்லுகிறோம் ) காயதுரிஐபத்)க மன இனால். 

தியானித்துப் பண்ணு இரும் ; மார்ஜனம் முதலியவை 

களால் காயகசத்து உண்டாகிறது, இவைகளை ததவிர 

கர்மயோக பக்தியோக ஞானயோக ரூபமாகவும் ஸந்தியா 

வந்தனம் இருக்கறது. ஸந்தியாவந்தனம் பண்ண 

அவரவர்கள் தங்கள் தங்களுக்கென்று ஓவ்வொரு 

பாத்திரம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதிலே 

ஸந்தியாவந்தனம் பண்ணவேண்டும். பிராணாயாமம் 

அவசியம் பண்ணவேண்டும். ஈசுவரார்ப்பணமாக எல்லா 

வற்றையும் பண்ணவேண்டும். ஸக்இயாவந்தன தை 

அ௮வஸரமாகப் பண்ணக்கூடாது. 

ஸரியான காலத்தில் உசி தமாக ஸந்தியாநுஷ்டானம் 

பண்ணின தால் தான் பலர் ரிஷிகள் ஆஞர்கள்: 

அபிவாதனத்தில் எந்த மஹரிஷியினுடைய ஸக்ததியில் 

பிறந்திருக்கோறோமோ அந்த மகரிஷி கோத் இரத்தைச் 

சொல்லி அன்று முதல் காயத்திரீ ஜபிக்கப்பட்டு 

வருகிறது. ௮க்க கோத்திரத்தில் பிறந்ததற்காவது 
கர்மாநுஷ்டானங்கக£ச் செய்யவேண்டியது ஈமதுகடமை.



on Burr ais Fam tb 89 

அரக்கு முதல் ரிஷிக்கு அப்புறம் எவ்வளவோ பேர் 

சிஷிகளாக இருக்தஇருக்கிறார்கள். இரயார்ஷேயம், பஞ்சார் 

ஷேயம், ஸப்.தார்ஷேமம், ஏகார்ஷேயம் என்று செர்ல்லு 

Qgise. 365 ௮ந்த கோத்திரத்தில் அவ்வளவு 

ரிஷிகள் இருக்திருக்கிறார்கள் என்று அதனால் தெரிய 

வருகிறது. ஸ்ரீவக்ஸகோச்ரம் பஞ்சார்ஷேயம். 

தொடர்ச்சியாக வந்த தாரையை நாம் அறுத்து 

விடக்கூடாது. பிராணாயாமத்தோடு சித்தைகர்க்கிரியத் 

தோடு மந்திர லோபமில்லாமல் பரமேசுவரார்ப்பணம் 

பண்ணி எல்லாவற்றையும் பண்ணவேண்டும். பக்தி 

சிரத்தையோடு பண்ணவேண்டும். மர்மகலாபத்தோடு 

பண்ணவேண்டும். அர்த்தத்தைக் தெரிந்து கொள்ள: 

மீவண்டும்.



“7. காயத்ரீ 

[24.11.1992] 

SIU SP? என்னும் வார்த்தைக்கு எவர்கள் தன்னைக் 

கானம் பண்ணுகிறார்களோ அவர்களை ரக்ஷிப்பது 

என்பது அர்த்தம். 

சர் என் agrees | 
கானம் பண்ணுவதென்பது பிரேமையுடனும் பக்தி 

யூடனும் உச்சரிப்பதாகும். யார் தன்னைப் பயபக்தி 

யூடனும் பிரேமையுடனும் உச்சாரணம் செய்கிறார்களோ 

அவர்களைக் காயத்ரீ மந்தரம் ரக்ஷிக்கும். அ௮.தனால் 

அக்தப் பெயர் 9506 வந்தது, வேதத்தில் காயத்ரீ 

யைப்பற்றிச் சொல்லும் பொழுது 

ஏன் ணர் எள | 

என்று இருக்கிறது. சந்தஸ் என்பது வேதம், வேத 

மத் இரங்களுக்கெல்லாம் தாயார் ஸ்தானம் காயத்ரி என்று 

வேதம் சொல்லுகிறது. சாஸ்திரப் பிரகாரம் செய்ய 

வேண்டிய கார்யங்களுக்கெல்லாம் முக்கியமான கரசியம்' 

இது என்று சொல்லும்பொழுது வேகம, மந்திரசக்தி 

குறையாமல் தேஹத்தைச் சுத்தியாக வைத்துக் 

கொள்ளவேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. 

21 சோக; எனி விரல: எண: | 
ேதஹம் ஒரு தேவாலயம், ஜீவன் ஈசுவரஸ்வரூபம். 

ஆலய,ச்கில் அ௮சுக்தியோடு போகக்கூடசது, அங்கே 
௮சுக் தமான பதார்த்தங்ககாக் கொண்டுபோகக்கூடாது.
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மாம்ஸம், சுருட்டு மு.தலியவைகக£க் கொண்டுபோனால் 
அசுத்தம் உண்டாகும். ஆகம காஸ் இரங்களில் தட் 

டோடும் தேஹ அசுத்தத்தோடும் போகக்கூடா 

என்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிற.து. 

அப்படியே ஹம் ஒரு தேவாலயமானால் அதிலும் 

அசுத்தமான பதார்த் தங்களைச் சேர்க்கக்கூடாது. மந்.இர 

சக்இி இருக்கிற சேஹத்தில் ௮சுத்தியானவைகளைச் 

சேர்த்தால் அது கெட்டுப்போய்விடும். : வீட்டுக்கும். 

தேவாலயத்திற்கும் வித்தியாஸம் இருக்கிறது. வீட்டி 

லும் ௮சுத்,தம் பண்ணக்கூடாது ; ஆனாலும் தேதவாலய க். 

தைப்பேரல அவ்வளவு கடுமையாக ௮௬த்.கம் வராமல் 

வைத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. தேஹங்களுக்குள் 

சில தேஹங்கள் தேவாலயதக்தைப் போல இருக்கின் நன.. 

பிராம்மண தேஹங்கள் வேதமந்திர சக்தியை ரக்ஷிக்க 

வேண்டியவைகளாதலால் அதிகமான பரிசுத்தமாக 

இருக்கவேண்டும். ௮௧௧ 0 தஹம் மற்றத் தேதஹங்களை 

விட அ௮.இகமான பரிசுத்தியோடு இருக்கவேண்டும். 

அசுத்தியான பதார்.த.தங்ககா உள்ளே சேர்க்கக கூடாது. 

மந்திர சக்தியை ரக்ஷித்து அதனால் லேோசகத்துக்கு 

நன்மையை உண்டாக்கவேண்டுவது பிரசம்மணன 

கடமை. அவனுடைய தேஹம் தேவரலய தைப்போல் 

சு,த.தமாக வைத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். IY SH 

தான் அவனுக்கு அதிகமான நிபந்த௲கள் விதிக்கப் 

பட்டிருக்னெறன. அவர்கள் அது பண்ணு ூருர்கள ; 

நாமும் ஏன் பண்ணக்கூடாது? என்று அ௮சுத்தியைத் 

கரும்காரியங்களை பிராம்மணன் பண்ணக்கூடாது. அவர் 

களெல்லாம் சரிரத்தை வைத்துக்கொண்டு ஸக்் தோஷ 

மான அதுபவங்ககளை அடைகிறார்களே யென்று காமும்
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நமக்குத் தகரதவற்றைச் செய்யக்கூடாது. பிராம்மண 

னுக்குக் தேஹம் ஸந் தோஷத்தை அநுபவிப்பதற்காக 

ஏற்பட்ட தல்ல. வேதத்தை ரக்ஷிக்கிற தஷஹம் அது, 

அதற்காகத்தான் செலவுபண்ணி உபநயனம் 

மு,.தலியவைகளைச் செய்துகொள்ளுக?ரும். Gag 

மந்திரங்களை ரக்ஷிப்பதற்காசகு அதை வைத்துக்கொள்ள 

வேண்டும். தேஹத்தைகத் தேவாலயமாக வைத்து 

அதற்குள் ஆசாரக்ைை வைத்துக் கொள்ளுவ தனால் 

எல்லோருக்கும் ஸெளக்கயம் உண்டாகும். எல்லோரும் 

தொழில் பண்ணுஇருர்களே/! பணம் ஸம்பாஇக் 

கிறார்களே ! ஏன் நாம் செய்யக்கூடாது £ என்று பிராம் 

மணன் கினைக்கக்கூடாது. ஈம்முடைய தொழிலை நன்றாகச் 

செய்துவிட்டு ௮கூனாடுகூடக் கொஞ்சம் பிரயத்தனப் 

படவேண்டியதுகான். நிரம்ப பணத்தை ஸம்பாதுக்க 

வேண்டுமென்று அகாசார வழிகளில் பிரவே௫க்கக் 

கூடாது. பிராம்மணர்களுக்குத் தரரித்இரியம் வேண்டி 

யது. தான். கண்ட தேசங்களுக்குச் சென்று ஆசார 

அதுஷ்டானங்கக£ விட்டுவிட்டு ஸம்பாஇக்கிற ஐசுவரியம் 

நமக்கு வேண்டாம், அப்படி ஸம்பாதிக்காவிட்டால் 

ஒன்றும் முடியாது என்பது இல்லை. கம்முடைய மந்திர 

சக் இயைக் காப்பாற்றிக்கொண்டு நம்முடைய தர்மத்தை 

அதுஷடி ப்பது முதல் கடமை, பணம் ஸம்பாதஇப்பது 

இரண்டாவது ($60000819) தரன். 

மந்திர சக்தி என்ற அக்கினியை நாம் காப்பாற்றிக் 

கொண்டு வந்தால் ௮து எல்லோருக்கும் க்ஷேமத்டை 

உண்டாக்கும். எல்லோருக்கும் கஷ்டம் வந்தால் நிவர்த் 

இக்கும் சக்தி இருக்கவேண்டும். யாராவது கஷ்ட 

காலத்தில் வந்து பிரார்த்தித்தால், “8 பண்ணுவகைத்
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தான் நானும் பண்ணுகிறேன். உனக்கு இருக்கிற சக்த 

கரன் எனக்கும் இருக்கிறது.” என்று சொன்னால் ௮வன் 

பிரார்த்தத்ததற்குப் பியேோஜனம் இல்லை. மந்திரசக்தி 

யாகிய அக்கினி இப்பொழுது அ௮ணைந்திருக்கறது.. 

தஹம் விகாரம் ஆய்விட்டது. அசுத்தமான பதார்த் 

தங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன. ஆனால் ஒரு பொதிமட்டும் 

அணையாமல் இருக்கிறது. அதை விருத்தி பண்ண 

வேண்டும். அப்படிச செய்தால் எப்பொழுதாவது பற்நிச் 

கொள்ளும், அந்த நெருப்புப் பொறி,தான் காயத்ரீ, ௮து 

பரம்பரையாக வந்திருக்கிறது. மூன்று தலைமுறையாக: 

கரயதரியை விட்டுவிட்டால் அவன் பிரராம்மணனாக 

மாட்டான். அப்பேர்ப்பட்டவர்கள் இருக்கிற தெரு 

அக்ரஹாரம் ஆகாது. அது குடியானவர் தெருவுதான். 
ஆனல் இன்னும் மூன்று தலைமுறை ஆகவில்லை. 

ஆகையால் இன்னும் பிராம்மணர்கள் என்று கான் 

நினைக்கிறேன். மூன்று தலைமுறை யஜ்ஞம் இல்லா 

விட்டால் ௮வன் துர்ப்பிராம்மணன். மறுபடியும் பிராம் 

மணனாவதற்கு பிராயச்சித்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கறது.. 

ஆனால் காயத்ரியை மூன்று தலைமுறையாக விட்டு 

விட்டால் பிராமண த்துவம் போய்விடுகிறது. அவன் 
மறுபடியும் பிராம்மணனாகமாட்டான். அவன் பிரம்ம 
பந்துதான். அப்படியே க்ஷத்இரியன் காயதரீயைவிட்டால் 
eS Rhu ub giurQ@Ger. வைசியன் வைசிய பந்து 

வாகிறான். ஆகையால் அ௮க்,த நெருப்புப்பொறியை ஊ.இப் 
பெரியது பண்ணவேண்டும். நகெருப்புப்பொறி எகுற்கும் 
உபயேசகப்படாது. ஆனால் உபயோகப்படுவதற்கு 
ஆகாரம் இருக்கறது. ஆகையினால் ஞாயிற்றுக்கிழமை 
யாவது ஆயிரம் காயத்ரி பண்ணவேணடும். கண்ட
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இடத்தில் சண்ட ஆ ஹார தை த உண்ணலாகாது. 

இதுவரைக்கும் அராசாரம் செய்ததற்குப் பிராயச் 

சித்தம் பண்ணிககெொள்ள வேண்டும். இனியாவது 

கண்ட ஆஹாரத் டைத உண்ணாமல் மந்திர 

#63 இருப்பதற்குக் கதேஹ்த்தைப் பரிசுத்தமாக 

வைத்துக் கொள்ளவேண்டும. ஒவ்வெரு காலத் 

திலும்: பதுது காயதரிகளையாவது பண்ண வேண்டும். 

மூன்று காலமும் சாந்தம் உண்டாகிற காலம், காலையில் 

பதி முகுலிய பிராணிகளும் மனிதர்களும் எழுந்திருக்கும் 

கரலம். அப்பொழுது மனது சரந்தியாக இருக்கும். 

ஸசயங்காலம் எல்லோரும் வேலையை முடித்து ஓய்ந்திருக் 

கும் காலம், அதுவும் சாந்தமான காலம். மத்தியர்ன்ன 

காலத்தில் ஸுூிரியன் உச்சியில் இருக்கிறான். அப் 

பொழுது எல்லோரும் அயர்க் இருக்கும் காலம், அப் 

பொழுதும் மன துக்கு சாந்தமான காலம். இந்த மூன்று 

காலங்களிலும் காயத்ரீ, ஸாவிதரீ, ஸரஸ்வதி என்று 

மூன்று பிரகாரமாகக் இயானம் செய்யவேண்டும், காலை 

விஷ்ணு பிரதானமானது... மத்யான்னம் பிரம்மப் பிர 

தூனமானது. ஸாயங்காலம் சிவப்பிரதானமான து, 

ஆகையால் காலையில் விஷ்ணு ரூபிணியர்கவும் மத்யான் 

னம் பிரம்மரூபிணியாகவும் .ஸாயங்காலம் சிவ ரூபிணி 

யாகவும் இயானம் செய்யவேண்டும். இந்து மூன்றும் 

Ceri grad ஸமஷ்டி. காயத்ரீ என்பார்கள். தனித்தனி 

யாக வியஷ்டி. காயதீரீயும் உண்டு. 

காயதரீயில் ஸகல வேத மந்திர ௪க்இயும் அடங்கி 

மிருக்கறது. எல்லா மந்இரங்களுக்கும் சக்இயைக் 

கொடுப்பது அதுதான். அதை ஜபிக்கா விட்டால் 

வேறு மந்திரஜபத்திற்குச் சக்தி இல்லை. ஹிப்காஒிஸம்
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என்பதனால் பல காரியங்களைச் செய்கிறார்கள். மோக்ஷத் 

துக்குப்போக உதவும் ஹிப்காடிஸம் காய.தரீ மக்இரம். 

ஆசையை யடக்க ஜன்மம் எடுத்ததின் பலனை 

அடையச் செய்கிற ஹிப்காடிஸம் காயத்ரீ, அது இப் 

பொழுது நெருப்புப் பொதி மாதரி இருக்கிறது. லோக 

காரியங்களைக் குறைத்துக்கொண்டு அதை அதிகமாகச் 

செய்யவேண்டும் என்ற விரததணதத வைத்துக்கொண்டு 

சரீ ரததைப் பரிசுதிதமாக ரக்தித்து வரவேண்டும். அப் 

பொழுதுகான் #655 பொறியாவது அ௮அணையசம 

லிருக்கும். 

ஸந்தியா வந்தனத்தில் அர்க்கியமும் காயத்ரீயும் 

முக்கியமானவை. மற்றவைகளெல்லாம் அதற்கு அங்க 

மானவை, அசக்தர்களாயிருப்பவர்கள் அர்ககியததைக் 

கொடுத்து விட்டுப் பத்து காயதரீகளையாவது செய்ய 

வேண்டும். ௮, இரண்டு தானே முக்கியம், அவைகளை 

மட்டும் செய்து விடலாம் என்றால் வரவர அவைகளுக்கும் 

லோபம் வந்து விடும். ஆகையால் அ௮ங்கபுஷ்கள க்? தாடு 

செய்து வந்தால் முக்கியமானது நிற்கும். ஆபத காலத் 

இிலுங்கூட இவைகளைச் செய்து வரவேணடும். காலத் 

திலும் செய்யவேண்டும். பாரத யுத்தத்தில் ஜலம், ௮கப் 

படாமல் தூளியை வைத்துக்கொண்டு காலம் தவருமல் 

அர்க்கியம் கொடுத்தார்களென்று சொல்லப்பட்டிருக் 

BD Si. 

அ௮ஸ்சமன காலத்திலும், உதய காலத்துக்கு முன்பும் 

உச்சிக் - காலத்திலும் அர்க்கியம்: கொடுக்கவேண்டும். 

இடைக் காட்டுச் சித்தர் என்று ஒருவர் இருந்தார். 

அவர் ஆடு மேய்த்தார். அவர், ** காணாமற் கோணாமற் 

கண்டு கொடு, ஆடுகாண் போகுது பார் போகுது
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பார்” என்று சொல்லி இருக்கிறார். கரணாமல் 

என்றால் ஸுூிரியனைக் காண்பதற்கு முன்பு என்பது 
அர்த்தம். ௮ தாவது ஸுிரியோதயத்துற்கு முன் 

கரலை அர்க்யெம் கொடுக்கவேண்டும். கோணுமல் 

என்பதற்குத் தலைக்கு நேரே இருக்கும்பொழுது என்பது 

அர்த்தம், ௮.தரவது ஸுிரியன் மேற்கே போவகுற்கு 

முன் உச்சிகாலத்தில் மாத்யான்னிக அர்க்கியம் கொடுக்க 

வேண்டும். கண்டு என்பகுற்கு ஸு$ிரியன் இருக்கும் 

பொழுது என்பது அர்துதம், ஸுூரியன் அஸ்தமிப்ப 

க.ற்கு முன்பு மலைவாயில் இருக்கும்பொழுது ஸாயங்கால 

அர்க்கியம் கொடுக்கவேண்டும், இந்து விஷயங்க த. 

தான் இலேசாகச சொல்லியிருக்்இருர். ஆடு என்ளுல் 

நீராடு. கங்கையில் ஸ்கானம் பண்ணு என்பது வுர்த்தம். 

காண் என்றால் ஸேது தரிசனம் பண்ணு என்பது 

அர்த்தம். போகுது என்றால் ஷி கங்கா ஸ்கானத் 

தாலும் ஸேதுதரிசன த தாலும் காம் பாபம் தொலைகிறது. 

இதைப்பார் என்று சொன்னார். 

கரயத்ரீயைச் சரியாகப் பண்ணினால்கான் வேத 

மந்திரஹித்து உணடாகும். அர்க்கியத்தையும் காயத்ரீ 

மையும் தவறாமல் செய்து கொண்டு வரவேண்டும். 

ஜன்மத்தில் ஒரு தரமாவது கங்காஸ்நானம், ஸேது 

தரிசனம் பண்ணவேணும். ஸந்இயாவக்தனத்தைக் 

தவறாமல் செய்து வரவேண்டும். அங்க புஷ்களமாகப் 

பண்ணினால் தான் பிரதானமாவது நன்றுக இருக்கும். 

ஜ்வரம் வந்.தால் கூட இருக்கிறவர்கள் அவர்களுக்: 

காக ஸந்தியா வந்தனம் பண்ணித் இர்தக,க்ைகை ஜ்வரம் 

வந்தவர் வாயில் விடவேண்டும். இப்பொழுது நமக்கு 

நித இயப்படி ஜ்வரம் வந்தது போலத்தான் இருக்கிறது.
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ஜ்வரம் வந்தால் ௮.தற்கு மருந்து அவசியம் ) ௮ துபோல 

Hy BOTY SG உபயோகமான காயதீரியும் முக்கியமானது. 

.- அதை எக்தக்காலத்திலும் விடக்கூடாது. மருந்தைவிட 

அதுதான் முக்கியமானது. ஒரு நாளாவது ஸந்இியா 

வந்தனத்தை விட்டுவிட்டோமென்று இருக்கக்கூடாது. 

கண்டபடி. அகாசாரம் பண்ணக்கூடாது. . இதுவரை 

யிலும் பண்ணின அகாசாரத்துக்குப் பிராயச்சித கம் 

பண்ணிக்கொள்ளவேண்டும். காயதரீஜபம் பண்ணுவது 

எல்லாராலும் ஆகிற கார்யந்தான். ஆயுள் இருக்கிற 

வரைக்கும் ஸந்தியாவந்தனக்துக்கு லோபம் வராமல் 

பண்ணவேண்டும். கஈயத்ரீ ழை மாத்ருரூபமாக 

உபாஸிஃக வேண்டும். பகவான் பலவிகுமான ரூபங் 

களில் வக்து பக்தர்களுக்குக் கிருபை செய்ஒருர். 

நம்மிடம் எல்லாரையும்வி௨ அன்பாக இருப்பது மாதா 

தான். காயாரிடம் எக வேண்டுமானாலும் பயமில்லாமற் 

சொல்லலாம். பகவான் எல்லா ரூபமாக இருந்தாலும் 

மாதா ரூபமாக வந்தால் நல்லது. காயதரீயை மாதா 

வென்று வேதம் சொல்லுகிறது. 

_ புருஷனுக்குத். தான காயத்ரி இருக்கிறது. ஸ்.இரீக்கு 
எந்தக் காயத்ரீ இருக்கிறதென்றால் புருஷன் காயத்ரியை 

IGG. F5TO ஸ்இரிகளுக்கு கேஷமம் உண்டாகும், 

அ. தனால் மற்ற ஜாஇகளுக்கும் க்ஷேமமுண்டாகும். 

பலவித மந்திரங்கள் இருக்கின்றன, அவைகளை 

ஐபம் பண்ணுவதற்கு முன்பு இன்ன இன்ன பலனை 

உத்தேச த்துப் பண்ணுகிறேன் என்று Dera HAC GD. 
காயதரிமந்திரத்தினுடைய பலன் சித்தசுத இதான், 

மற்ற மந்திரங்களால் உ௨உணடாூிற பலன்களெல்லாம் 

ணை



98 நாற்பது ஸம்ஸ்காரங்களும் கர்மானுஷ்டானங்களும் 

கடைசியில் சத்த சுத்து உண்டாகத்தான் இருக்கன்றன்.. 

அதுவே காயத்ரீக்கு நேரர்ன பலன். 

ன ர g ன: ரம் ஏண் | 
[மனுஸ்மிருதி] 

காயத்ரீ மூன்று வே.த்திலிருந்தும் எடுத்தது அதனால் 
மூன்று வேதங்களைச் * சேர்ந்தோர்களுக்கும் காயத்ரீ 

பெர்துவானது. அ.தர்வவேதத்துக்கு மசத்திரம் வேறு 

காயத்ரீ உண்டு. அந்தவேதகத்தை அ௮த்இியமனம் 

' பணணுறவர்கள் வேறு உபகயனம் பண்ணிக்கொண்டு 

வேறு காயத்ரீ உபதேசம் செய்து கொள்ள வேண்டும். 

அப்படிமே அதர்வவேது மற். றவேதங்ககளா ௮.த்.இயமனம் 

பண்ணவேண்டு மென்றாலும் மறுபடியும் உபகயனம் 

செய்து கொள்ள வேண்டும். ' 

இந்தக் காலத்தில் காலையிலும் விடியற்காலத்திலும் 

எல்லாரும் காலக், தவராமல். ஸக்.இயாவந்தனம் செய்யலாம். 

எக்கரம் ஆபீஸுக்குப் போகவேண்டி௰ர்கள் கெளண 
காலத்தில் காலை ஸந்தமாவந்தனம் செய்ம வேண்டும். 

மாத்மான்னிக அர்க்கியத்ததை ஸாயங் காலத். இலசவது 

கொடுக்க வேண்டும், ஜ்வரம் வந்தால் மற்றவர்களிடம் 

கஞ்சி கொடு, ,£ர்.த,தம் கொடு என்று சொல்லுவதைப் 

போல எனக்காக ஸந்தியாவந்தனம் பண்ணு என்று 
சொல்ல வேண்டும். ஆஹாரத்தில் கியாமமாக இருக்க 
வேண்டும். அசுத்தமான ஆஹார_த்தைச் சாப்பிடக் 

கூஉாது. அசுத்தமானவர்களோடு சாப்பிடக்கூடாது. . 

அவர்களை காம் தூஷிக்க வேண்டாம், வெறுக்கவும் 

வேண்டரம். நாமாக நம்மை விலக்கிக் கொள்ளவேண் டும். 

அவர்கள் இருக்கும் பந்தியில் உட்கார்ந்து சாப்பிடக்
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அடாது. இவ்வளவும் நம்முடைய ட தஹபகிசுதீதஇிளை 

சக்ஷிப்பதற்காகத்தான் ஏற்பட்டவை. 0 sane 5 Baas 

காப்பசற்றினால் தான் மந்திர ௪க்இ இருக்கும். ௮ப்பொ 

முது தான் கமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் க்ஷேமம் உண்டா 
GS. மந்திர சக்தஇுமானது அணையாமல் விருத்துிமாகக் 

.இருபை செய்யவேணடுமென்று பகவானை எல்லோரும் 

ம்ரர் தீிஇப்போமாக /



  

eee ட் 

° ஸ்ரீ சந்தா ணவ றமல நம? 

ஸ்ரீ காமகோடி கோசஸ்தானத்தின் வெளியீடுகள் 

ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஸம்ஸ்க்ருத, கரந்த... மூலமும், த 
அனுவா தமும், பல: வர்ணப் படங்களுடனும் ஸ்ரீ ஆசார்ய 
அனுக்ரஹ பூர்வமான ஸ்ரீ முகத்துடனும் கூடியது. CB Ha” Ye 

  

  

Ln விஷ்ணுஸஹஸ்ச காமஸ்தோத்திசம் ம 8 
2. டீ. மூலம் மட்டும் 0 2 4 
3. ஸ்ரீ பஜ கோவிந்தம் 0 4 நி 
4, ஸ்ரீ மூகுந்தமாலை . . 0 6 
5. Léon go ன்னா (௦ ree ae) . 0 5 ( 
6. ஸ்ரீ தேவீ ஸ்தோத்ர ரத்னாகரம் (ஸ்ரீ ச்யாமளா | 

தண்டகம் முதலிய 12 சேவீ ஸ்தோத்ரங் 
கள் சமிழ் அர்த்தச்துடன் கூடியது) 0 15 (~ 

7 ஸ்ரீ சீசலாஷ்டசம் ene .0 2 
8. ஸ்ரீ அம்பாஷ்டகம் ௨.0 இ) 
9. ஸ்ரீ ஜம்புமாதாஷ்டசம் . 0 2 

10. ஸ்ரீ குலீரேசாஷ்டகம் .0 2 
ll. ஸ்ரீ சதையும், குறளும் 0 3 
12. ஸ்ரீ தயாசதகம் . 0 12 
13. uf ெபாதா.இகேசாந்த ஸ்தோத்திரங்கள் 0 125 
14. ஸ்ரீ தகதிணாமூர் த்தி அஷ்டகம் 0 52 
15. wh raiser gree. ... ஸு 0. ஜீ 
36. ஸ்ரீ ௮அதிவைதூத்தாந்த விஞவிடை 0 5: 
17. கும்பசோணம் அத்வைத சபை பொன் விலா ன் 

நினைவு மாலை-- 
(1) ஸம்ஸ்கிருதம்--51 கட்டுரைகள் அடங்கியது 5 0 

18. (2) ஆங்கிலம் —12 35 9 «. 3 0 
19. ஸ்ரீ ஆக்யர; ஷஷ்டி ் ௨010. 
20. திருக்குறள்... பொருட்பாலும், காகத்துப்.. உ) 

பாலும் “பாலருரையுடன் 4.0 
21. ஸ்ரீ சங்கராசார்யீ ஸ்வாமிகளின் கன்மொழிகள் 

5 பாகங்களாக கூடிய சீக்ரம் வெளியிடப்படும் 

(1) ஈமது வேதங்களும் சாஸ்திரங்களும் «w- L O 
(2) ஈமது ஆலயங்களும் மூர்த்திகளும் ௨018 
(9) ஈமது அனாதி மதம் கட ௫ 
(4) ஈமது தர்மம் 1012 
(5) நாற்பது ஸம்ள்காரங்களும் 

கர்மானுஷ்டானங்களும் ௨010 
ஸ்ரீ ஆஇசங்கார். ஸ்ரீ ஆசார்யாள் அவர்களின் 
திவ்ய மூவர்ண படங்கள், ஒவ்வொன்றும் விலை அணா * 

ஸ்ரீ காமகோடி கோசஸ்தானம் 
517, மேல டமீர் 251 4 (4, பிரான்ஸிஸ் ஜோ வப்புச் தெரு 

கும்ப கோணம் சென்னை] . 
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௩ ஸ்ரீ சந்த்ர 'மெளளீச்வராய ஈம? 
ஸ்ரீ காமகோடி கோசஸ்தானத்தின் வெளியீடுகள் 

ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஸம்ஸ்க்ருத, கரந்த. மூலமும், பதி 
அனுவாதமும், பல” வர்ணப் படங்களுடனும் ஸ்ரீ ஆசார்யா 
அனுக்ரஹ பூர்வமான ஸ்ரீ முகத்துடனும் கூடியது. ரூ.௮. 1: 

1. ஸ்ரீ விஷ்ணுஸஹஸ்ர காமஸ்தோ-த்திசம். .. 1 8 
2. டி மூலம் மட்டும் 0 5 4 
8. ஸ்ரீ பஜ கோவிந்தம் : ...  : see oe O 4 நி 
4, ஸ்ரீ மூகுந்தமாலை ‘ine ave .. O 6 G 
5. ஸ்ரீ. ப்ச்நோதார ரச்னமாலிகா (தெலுங்கில்) ... 0 2 ¢ 
6. ஸ்ரீ தேவீ ஸ்தோத்ர சத்னாகரம் (ஸ்ரீ ச்யாமளா   
  

wae a NG ம்ம் 

தண்டகம் முதவிய 12 சேலீ ஸ்தோத்ரங் 

  

oe , னை 
5 பாகங்களாக கூடிய சக்கரம் வெளியிடப்படும் 

(1) சமது வேதங்களும் சாஸ்திரக்களும் ,..1 0.     '் (2) நமது ஆலயங்களும் மூர்த்திகளும் ௨0 18 
5. (4) சமது அனாதி மதம் 0-6. 0 

(4) ஈமது தர்மம் ் 0 12 0 # (5) காற்பது ஸம்ள்காரங்களும் - ் கர்மானுஷ்டானங்களும் .. ... 010 0 
ஸ்ரீ ஆதிசங்கார். ஸ்ரீ ஆசார்யாள் அவர்களின் ' ் 
திவ்ய மூவர்ண படங்கள், ஒவ்வொன்றும் விலை அணா * 

ஸ்ரீ காமகோடி கோசஸ்தானம் 
57, மேல டமீர் 22௦) [ 4, பிசான்ஹிஸ் ஜோஃப்புத் தெரு 

கும்ப கோணம் 1 சென்னை-1   
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