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PREFACE 

THE Vedanta Philosophy treats mainly about Moksha or 

final emancipation ; and this state can only be obtained by the 

realisation of Paramatma (or the Supreme Soul). ‘To enable us to 

obtain a clear knowledge of the Supreme Soul, it is absolutely 

essential that we should have a thorough understanding of what 

are Manas (mind), Fivan (the individual soul), Loka (world), 

Sartra (body), Karma (action), and [shwara (the dispenser of the 

fruits of Karma). In the Vedanta philosophy these subjects are 

also dealt with in all their details, Because the treatment of 

these subjects is so exhaustive and so wondertully rational that 

one finds that ‘the conclusions of modern science are the very 

conclusions the Vedanta reached years ago,’ the Vedanta is 

therelore recognised to be the best system of Philosophy even by 

Other nations, 

Whatever its merits may be, there are persons who seem to 

be sceptical in their views about Vedanta and its doctrines and 

there are also persons who even doubt whéther any satisfactory 

explanation can be found in the whole system in respect of certain 

points which strike every body and which are mentioned below:— 

(i) While it has been held that Brain is the seat of Mind, 

how then are we to accept the theory that Heart is the seat of 

Mind, as taught in the Upanishads, Bramhasutras, etc.? 

(11) While Heaven and Hell are no where located except in 

this Earth, how can we reconcile ourselves to the view taken in 

the Vedanta that there are other lokas specially created to serve 

as Heaven and Hell ? 

(1) If, as is said in the Vedanta, the soul, in order to reap 

the fruits of its own actions, goes to Heaven (Swarga) or Hell 

(Naraka) and returns to Earth as the case may be and, each time 

it does so, it leaves the physical body and enters into some other
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body, how is it that before it goes to other Jokas the form of the 

body through which it has to pass ts not visible to the human eye ? 

(iv) Why should we bring in an /shwara when all pheno- 

mena in the universe can be explained away by the Laws of 

Nature ? 

(v) Atma (fhe soul), the Yedantists say, 1s Bliss itself. Are we 

to accept this blindfolded ? Cannot this be a device invented by 

a cunning people to give a sort of consolation to the sorrow- 

stricken ? 

(vi) The Vedanta asserts that our present life 1s the result 

of past actions, If it bea fact that we are ruled by Karma, of 

what avail are the dictates of Vedanta that one should meditate 

upon Brahman &c. 

The revilers go about preaching that the Vedanta cannot 

furnish satisfactory explanations answering these and several other 

similar points. They even go to the extent of saying that it is not 

ascience at all but the production of mystical minds of old. 

At this stage a work that will easily remove the false notions 

of sceptical minds will be of immense service. The present 

little volume will, it is hoped, ineet such a need. 

True that we are not wanting in works of the kind, but as all 

of them are in classics itis thought that they will not appeal to 

ordinary minds. With my poor abilities, an attempt to place 

before the public the present volume might not even have been 

dreamt of, but for the one highly fortunate circumstance that 

happened in my life. 

For a time I devoted myself to the study of Vedanta. When 

I came to Madras, | met one, who possessed a supreme capacity 

to impart the secrets and unknown truths of Vedanta, in an in- 

telligible manner even to ordinary intellects, Sahajananda, for 

that was his name, was a native of Janakpur in Nepaul. He was a 

Brahmin by birth. When] hrst visited him, I felt I was in the pre- 

sence of amaster. He was by nature averse to show off his learning; 

but my repeated requests induced him to bless me. with his
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teachings of Vedanta. His deep spiritual tnsight, his indifference 

to material things, his humility and sweetness of manners which 

never left him, irresistably led one to belteve that he must be a 

really great soul. He spent his last six vears here in Madras. 

For about five years | sat at his teet and listened to his discourses 

in which he expounded the system of Vedanta with the directness 

of one who had realised and experienced its truths, To me they 

were presented with the aid of comparisons and analogies drawn 

from lite around us. They could not have been rendered clearer. 

While studying under him Twas faking notes then and there. 

| thought it would be an ummense benefit to the public it. these 

notes appeared in the form ot a book. With this object. the 

manuscript notes were read out to him. He approved of mv idea 

although he was not to see the idea carried out + for, last vear, on 

the seventh day of July 1909, the great soul became one with the 

Being. 

In this volume according to lus teachings the hidden traths 

of the Upanishads, Barahimasutras, Bhiagaoal Gita, Siva Gita, Manu 

Sirti, Yoga Vasishia, etc., as taught by my master are brought to 

light. Jt bears the name of ‘Manas Tatvam’ as it treats mainly 

of mtanas (mind) and its functions. 

The ideas contained in this book are generaily my master’s, 

If there be any mistakes, they are due to my defective 

comprchension and [shall be thankful if they are pointed out 

to me. I hope the public will pardon me for using su very freely 

Sanskrit words, as | found that it was quite impossible to find 

suitable Tamil words to express the Vedantic ideas. In my eager. 

ness to present the Vedantic ideas in ordinary plain Tamil so as to 

be readily understood by people of all calibre, faults, blemishes 

and errors may have crept in and I trust to the indulgence of tie 

readers for the defects, In spite of care there may be still some 
undetected typographical errors which will be corrected in the 
next edition. 

I feel strongly that English, and Telugu translations of this
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book should be published,andi hope they will not be long in 

coming. 

Let me now discharge the grateful duty of tendering 

my thanks for the kind patronage and support accorded to my 

labours by some charitably disposed gentlemen in bringing out 

this publication. 

‘TRIPLICANE, ) MARUVUR K. GANESA SASTRI, 
December 1910. §



OPINIONS 

THE MADRAS SANSKRIT COLLEGE, 

Mylapore, 20-11-1910, 

| have heard the Tamil pamphlet ‘Manas Tatvam’ read out to 

me by its author, Mr. Ganesa Sastriar of Maruvur. | have found 

in it an intelligent, popular and lucid presentation of certain 

truths regarding what is commonly known as ‘ Manas’ in our Sas- 

tras, Tamglad to note that the author, in his exposition of 

sastraic truths, does not sacrifice faithfulness to the teachings of 

our ancient sages and Acharyas for the sake of popularity and he 

has successfully put his ideas in an interesting and attractive garb, 

bringing to his aid to a considerable extent, as | learn, the insight 

he was able to get into the popular methods of presenting sastraic 

principles, at the feet of Upadhyaya SAHAJANANDA of Janakpur, an 

eminent Pandit from Nepal, highly reputed for his profound 

scholarship in the Vedanta and Nyaya Dharmas and_ practical 

wisdom, when the Upadhyaya spent his Jast years at Madras. | 

lind also, in the pamphlet, an intelligent exumination of some well- 

known theosophical tenets and | hope it would induce many to 

pause and consider before accepting the theosophical interpreta- 

tion of Hinduism. | am also convinced that the Pandit, actuated 

by high motives, is sincerely interesting himself in the enlighten- 

ment of the masses. | find to my great pleasure that, as a Popular 

Tamil lecturer of considerable proficiency in Sanskrit literature 

and Hindu philosophy, he has been useful to many at Madras 

and other places. I can confidently commend the Pandit and 

his work to the kind notice and encouragement of all lovers of 

Sanskrit and all] the gentlemen interested in Hindu philosophy. 

(Sd.) 5. KUPPUSWAMI SASTRI, M.A, 

PRINCIPAL, MADRAS SANSKRIT COLLEGE, 

Mylapore.



MANAS TATVAM. 

Mr, Ganesa Sastriar’s Manas Tatvam” has been before me 

for some-time, I asked Mr. Sastriar to give me the pleasure of 

reading out passages from the pamphlet. 1 derived both pleasure 

and instruction from their reading. A somewhat abstruse subject 

is rendered in easy Tamil and an attempt has been made to 

present the cardinal points of the discussion clearly and succinctly. 

It is the orthodox presentation that we have here—a view which 

the sastriar says he learnt from his Guru. In this country it is 

an accepted principle of Vedantic study that the imparting of 

correct knowledge must proceed from a Guru who has realised 

the inwardness of the teaching he transmits to disciples: Many 

a man believes that he understands the Gita and the Upanishads 

and the Sutras by reading the translations. They begin to expound 

their ideas and the world is flooded by presentments which have 

no sanction in the original. Mr, Sastriar has been endeavouring 

to combat these pseudo-pronouncements upon the underlying 

principles of Philosophy which more often lead astray than take 

straight. I confess to a sense of distrust in these newfangled 

expositions and have always felt that if our Vedanla teachings 

are worth knowing they ought to be learnt from those who have 

given their life to the acquisition of that knowledge and who 

alone are competent to bestow it upon others. 

Mr. Sastriar is a forcible writer and his ideas are set forth 

in a clear and convincing manner, Hindus ought to feel grateful 

to him for his earnest attempts to bring home to them the truths 

of the teachings of our Rishis in the way they have been 

understood and accepted by successive generation of orthodox 

teachers. 

THE HONOURABLE Mr, T. V. SESHAGIRI AIYAR, 

Madras,



அபிப்பிராயங்கள். 

டே 

சிவமயம். 

மஹா மஹா உபாத்தீயாயர் ஸ்வாமிநாதையர், 
தமிழ்பண்டிதர் ப்ரவிடென்ஷி காலேஜ, மதிறாலஸ், 

மருவூர், ப்ரன்மஸ்ரீ கே, கணேசசாஸ்திரிகள் இயத்றிப் பதிப்பித்து 
ள்ள “மனஸ்தத்துவம்' என்னும் புஸ்தகத்தை ப்படித் துப்பார்த்தேன். 

இதில், மனத்தின் இயல்பு, ஸ்.தாலசரீர முதலியவற்றின் இலக்கணங்கள், 

நல்வினை தீவினை, இன்பதுன்பம், மறுபிறப்பு, ஸுவர்க்க உரகம் இவற்றி 

னியல்புசள் முதலியவை தச்ச ஆதாரங்களுடன் ௮னுபவஸித்தமாக எடுக் 

அக் காட்டப்பட்டிருக்கன்்றன. விஷயங்களை அக்ூப ஸமாதான ரூப 

மாக எழுதியிருப்பது மிகவும் அழகாக இருச்சன் ஈது, இப்புஸ்ககம் வட 

மொழிப் பயிர்ச்சியில்லாதவர்க்கு இக்காலத்தில் மிகவம் உபயோகமாகு 

மென்றும் மறுபிறப்பு முதலியன இல்லை யென்றல் முதலிய கோட்பாடு 

களை மாற்றுதற்கு இதுதக்க கருவியென்றும் நினைச்சேன். தமிழ் உடை 

யைப்பற்றி நூலாசிரியரே முகவுரையில் எழுதியிருத்தலால் அதைப்பற்றி 
கானும் எழுதுதல் மிசை. இவர்களுடைய ஸம்ஸ்இருத பாண்டித் தயமும் 

இந்தப் புஸ்தகத்தின் பெருமையும் பிரஹ்மஸ்ரீ குப்புஸாமி சாஸ்திரிகள் 
(எம் - ஏ) முதலியோர் எழுதியிருக்கும் ௮பிப்பிராயங்களால் சஈன்கு விள 

ங்குமாயினும் எழுதும்படி. சிலர் தூண்டினமையால் இதனை எழுதலா 

னேன். 

5—12—1910 இங்ஙனம்: 

வே. ஸ்வாழிகாதய்யன், 

ப ஹ்மஸ்ரீ மருவூர் கணேசசால் திரிகள் அவர்களால் எழுதியச் 

சிடப்பட்ட ''மனஸ்தத்துவம?? என்கிற புஸல்தசச்மைப் படி.ச்சச்சேட்டேன் 

அதில் பிரஸ் தாபிக்சப்பட்ளெள *:(டனஸின் ஸ்வருபம்:” “அதின் ஸ்தா 

னம்?” இறந்த பின்னர் அதின் நிலமை”: மு,சலிய விஷயங்கள் யாவும் 
பி ப இ 6¢ ° s 

நமது மூலப்பிரமாணஙகளாகிய உபநிஷத்து, ம௰வத்தீதை, யர ஓ 

an~@.5,07? இவைகளை யனுளரித்தே நிரூபிக்சப்பட்டிருக்ெபடியால் 

உண் மையறிய விருப்பமுடையவர்களுக்கு இர்சப் புஸ்தகம் மிகுந்த உதவி 
யாயிறுக்கு மென்பதில் எனக்குத் திடமான ஈம்பிக்கை, 

16-18-1910 மைலாப்பூர். இங்கனம்: 
மஹாமஹோடாத்தியாயர்-ரா. சந்திரசேகரசா௨3, 

பிரின்ஹிபல் ஸம்ஸ்க்ருத காலேத், மதராஸ்,



உ. 

மூக வுை 

  

வேதாந்தமானது மோக்மடையத்தக்க வழியை உபதேசிக்கும் சாஸ் 

இரம். பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தையறிசலே மோக்ஷஹேது வென்பது aureus 

வமே, ஆனால் பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தையறிவதில் மனம், ஜீவன், லோகம்: 
சேஹம், கர்மா, சர்மபலதாதாவாலெ ஈசவரன் எனும் இவ்வஸ் துக்களை 
யும் விசாரிக்கவேண்டிய தவ௫யமாடன் றமையால் இக்தத் தீத். துவங்களும் 

வேதார்தத் தில் சொல்லப்படன்றன. இச்சத்துவங்களைப் பற்றிய விபர 
ங்கள் ஸகலமும் ஸம்பூர்ணமாய் ஈமது வேதாச்த,த்திலேயே சொல்லப்பட் 

டிருச்னெ றமையால் ஹிந்து வேதாந்தம் மிசவும்ெர்ததென்று வெளிராட் 
டார்களாலும் விசேஷமாய்ச் கொண்டாடப்படுகன் றது, 

இகச்த சாஸ்திரம் ௮பாரமாகிய மஹிமை பெற்றுள்ளதாயினும், தற்கா 
லம் யுச்திவிசாரமொன்றையே முக்யெமாய்க்கொணடு, தத்தம் புத்இபரி 

பாகத்திம் கெட்டியதையே உணமையென்றெண்ணி, ஏதோ யுக்திச்சொவ் 
வாத விஷயங்கள் வேதார்சத் தில் சாணப்படுகின்றனவென்றும் ௮து உலச 
வயவஹாரம் எரியாய் ஈடைபெறவேண்டு மென்பதையேகருதிஈமது முன் 
னோர்சளால் கட்டுப்பாடாகவே எழுதப்பட்டுளது என்றும் பலர் சொல்லு 
சன்மனர். ௮வையாவன, 

மனஸின் தொழில்களெல்லாம் ஈடக்கும் இடம் மூளையே யாதலால் 

மரவ எனும் இடமே மனஸ்தானமென்பது உ௫தம். * இவ்விதமிருச்ச 

eben sib ப்ரும்மஸூத் திரம் முதலியவைகளில் மனஸ்தரனம்ஹ்ருதய 

கமலம் என்பதாசக்காணப்படுகன் றதே; இதனை எல்விதம்ஓத்துச்கொள் 

வது ? 

2 ஸ்வர்ச்ச சரசமெனும் லோகாச்தரமுள்ளதாகச் சொல்லப்பின் 
ஐதே, ஐர்துசண்டங்களாயுள்ள இர்தப்பூவுலகக் இற்கு அ௮ச்நியங்களாய் 
வேறு லோசம்கள் இருக்கின்றனவென்பது பொருந்தவில்லையே; இப்படி 

யிருக்க ஸ்வர்ச்ச ஈரசங்களெனும் லோகார்தரங்கள் எங்கேயோ உள்ளன 

வென்பதை எப்படி. ஒத்துச்கொள்ளக்கூடும்? 

9, இக்ச மனிததேகம் நீங்யெதும் ஜீவர்கள் வேறு சரீ ரத்தைப்பற் 

நிச்சொண்டு தத்தம் கர்மங்களுக்குத் தக்ஈபடி ஸ்வர்ச்ச ஈரசங்களுக்குச் 

செல்லுனெ.றனரென்றும், ௮ங்கிருக் து மீண்டும் இவ்வுலகம் வந்து சேரு 

Gen per Grom grip Qsrantu@@ar pCs. Qos Quruy swage ? 

இ.மர்ததும் வேறுசரீ ர.த்தைப் பற்றிக்கொண்டு லோகார்தரம் செல்லுதல் 

உண்மையானால் மரணசாலத்தில்,௮ப்படி. பற்றப்பவெதாகெ வேறு ஸ்.தால 

சரீரமானது ஸமீபத்தில் உள்ளவர்களால் என் சாணப்படச்கூடா.து ?
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ஸ்வர்க்கலோகத்தில் ௮பாரஸுகம் அனுப்பிச்கப்படும் எனின் ௮தை விரு 
ம்மித் தானதருமம் முதலிய ஈல்லகாரியங்களைச் செய்வார்களென்றும்,ஈரச 

துச்சம் உள்ளது.எனின் ௮த.ற்கஞ்ி கெட்டகாரியம் செய்யாமலிருப்பார்ச 

ளென்றும் கருதியே ஸாமான்னியமாகிய அ௮றிவுபரிபாசமூடை யவர்களுச் 
சாக, ஸ்வர்ச்க ஈரகங்களுள்ளனவென்று எழுதப்பட்டிருக்கின்்றதென்ப 
தே உதெம் என்று ஏன்சொல்லக்கூடாது ? 

க. உலகவியவஹாரங்கள் யாவும் ஸ்வபாவத்தினாலேயே ஈடைபெறு 
இன்றதா யிருச்சின்றமையால், ஈச்வ.ரனென்றொரு வனுள்ளசாக ஏன் 
சொல்லவேண்டும்? 

5. வேதாந்தத்தில் ஆச்மா ஆனந்தரூபன் என்மன்றோ சொல்லப் 
படுகின்றது. யுக்தி திருஷ்டார்தஙகளுக்குச சிறிதும் ஒவ்வாசஇவ்விஷ 
யத்தை எப்படி ஓத்துச்சொள்ளுவது? தன்னை ஆனந்த ஸ்வரூபன் என்று 

நம்பியிருந்தார்களானால் பெருந்துக்கம் சேர்ர்த ஸமயத்தில் மனம் Oey 

ச் துபோகாமல் தேறுதல் பெறுவார்கள் என்ற கருத்தினாலே யே முன் 
னோரால் அவ்வாறு எழுதிவைச்கப்பட்டதென்று ஏன் சொல்லக்கூடாது? 

ஜீவர்கள் முன்செய்த வினையின் பயனை அனுபவியாமல் இருக்க 
முடியாதென்றும்,இர்2 ஜன்மத்தில் கேருவனவாகிய ஸகல ஸங்கதஇிசளும் 

பூர்வவினையாலேயே?? என்றும் சொல்லப்படும் வேதாச்தத்திலேயே, இத 
ற்கு முற்றும் விரோதமாய் புருஷயத்தினம் வேண்டியதவ௫யம் என்ப 
தாய்ச்சொண்டு : இதனைச்செய், இதனைச்தியானிப்பாயாக, இதனையறிக!! 
என்பது முதலிய விஷயங்களும் சொல்லப்படின் மன, இப்படி முன்னு 
ச்குப்பின் முறணுவதாகிய இர்த சாஸ்திரத்தைஏன் ஒத்துச்கொள்ள 
வேண்டும் ? 

என்பவை முதலிய அக்ஷேபங்களாம். இவ்வாறுள்ள ஆக்ஷேபம்களு 

க்கு ஸமாதானங்கள் காணப்படாமையால் வேதார்த சாஸ்திரம் பிசகு என் 

றும் எண்ணிப் பிறருக்கும் இவ்வாறுபோதிக்க முயலுகின் மையால் ௮வர் 
களுக்கு *இல்வாக்ஷேபங்கள் தவறு?” என்று மனதில் ஈன்ரறாய்ப்பதியும்படி 

வேதார்தத் திலுள்ள விஷயங்களை எடுத்துச்காட்டும் புஸ்தகம் ஒன்றிருக்கு 
மானால், தற்சாலம் மிகவும் உபயோகமாகுமென்று கொண்டு இர்தப்புஸ்.ச 
சம் எழுதப்பட்ட து. 

சே தாச தத்தைப்பற்றி முன்னோர்களால் ௮பாரமாய்ச் இரர்தங்களெ 
மூதப்ப... டிருக்சினும் ௮வை, ஸம்ஸ்க்ருத பாஷையில் மிகவும் உழைத்துச் 
சாஸ்திரார்தசங்களை யுணர்ச் துள்ளவர்களுச்கு மாத்திரம் படித் துத்தெரி 
ச்துகொள்ள் இயலுமாதலின், ஸாதாரணமாய் எல்லோரும் படித்து முற் 

கூறியவைபோன்ற ஆக்ஷேபங்களெல்லாம் தவறு என்று சுண்டு, வேதார்
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தீத்திலுள்ள விஷயங்களை எளிதில் தெரிர்துகொள்வதற்கு இப்புஸ்தகம் 
865 சருவியாகுமென்று கருதி எழுதப்பட்ட து. 

அபாரமாயுள்ள வேதார்த சாஸ்திர ஸம்பர்தமாயெ விஷயங்களைப் 
பற்றி நிகழும் ஆக்ஷேபங்களுக்கு, ஸமாதானங்களைச் காட்டெவதாய்எண்ணம௰் 

சொண்டு புஸ்சகசமெழுதி வெளியிடத் துணிபடைதல், அழ்பஅறிவுடையே 
னாயெ எனக்குச்சிறிதும் தகாததே. ஆயினும் பித்கூறும் காரணத்தால் என் 
மனம் இவ்வாறெழுதத்துணிபுற்றது, அதாவது, யான் ஹிச் தமதத்தைத் 
தெரிர்துகொள்வதில் மிசவும் ஆவலுடையவனாய் பெரியோரிடம் சிலகா 

லம் பழடுப்பிறகு சென்னைக்கு வந்தேன், இர்ஈசரில் தேசயாத்திரைசெ 
ய்துகொண்டு வந்து தங்கிய தர்பெரியவரைக் தரிசிச்சப்பெற்றேன். பிரா 

மணகுலதிலகராகிய ௮ந்தப்பெரியவர் காக்நியகுப்ஜர்சகளது வகுப்பினர். 

அவரது இருப்பிடம் சேபாளததைசசேர்த்த ஜரகபூர் எனுமிடம், அவரது 

நாமதேயம் ::உபாத்தியாய ஸஹஜானந்தர்”? என்பது. சிலமாஸகாலம் 

பழயெதில் ௮ர்சப்பெரியவர் வேதார்ச சாஸ்திரத்தை ஈன்குணர்ந்தவரெ 
ன்று தோன்றியது. ௮வர்தமது பாண்டித்தியம் வெளிப்படுவதில் ஈறி 

தும் விருப்பமுள்ளவ. ராகக் காணப்படாவிடினும், யான்மிசவும் கேட்டுக் 
சொண்டமையால் அவரிடம் எனக்குச் சிலகாலம் வேசாக்த சரவணம் 

செய்யசோர்தது, அவரது விவேகம், வைராச்சயம், அடக்கம், பொறு 

மை, எல்லோரிடமும் ஸவபாவனை முதலிய பெருக்தன்மைகளைக் கவனித் 
த.இில், ௮வர் உண்மையனுபவம் பெற்ற மஹானுபாவசென்தாஹிச்ச இட 
மிருக்த.து, ஆறுவருஷசாலம் அலர் இச்ஈகரிலிருக்தனர். யான் ௮வரிடம் 
சற்ழேறச்குறைய ஐர்துவடிஷகாலம் பழகினேன். ௮வர் என்போன்ற 

அற்ப ௮றிவுடையவர்களுச்கும் எளிதில் விளங்கும்படி ஸர்வஸாமான்னி 
யங்களாகிய திருஷ்டாக்தங்களையும், தற்காலத்தவரது ஞானபரிபாகத் 

இற்குத் தக்ச யுக்திகளையும் கொண்டு அபாரமாயுள்ள வேதாக்த சாஸ்தி 

ரத்தைப் போதித்தனர், சரவணம் செய்யும்காலச்தில் அவரால் சொல் 

லப்படும் விஷயங்களை ஸங்கரஹமாய் ஞாபகத்.திற்சென எழுதிச்சொண்டு 

வந்தேன், garGur 8s sang ரிறுபுஸ்தகமாய் எழுகிவெளியிட்டால் தற் 

காலத்தவர் செய்யும் ஆக்ஷேபங்களுக்குசசிறிதும் இடமின்றி, ஈம்சாஸ்திரச் 
தஇினுண்மை எளிதல் அறியப்பட்டதாகுமென்று எண்ணி, saan@ maps 

வேண்டுமென்று அ௮வரைச்கசேட்டுக்கொண்டேன், அவரிடம் இச்ஈகரில் 
பழகிய எனது ஈண்பர்களும் அவ்வாறே விருப்புற்றனர். ௮ந்தப்பெரி 

யவர் தம்மிடம் சரவணம்செய்தவாறு புஸ்தகம் எழுதும்படி. எனக்கு ௮னு 

மதிதர்தனர். ஞாபகத்திற்கெனக்குறித்து வைத்துகொண்டி.க்கும் விஷய 

ஸங்கரஹச்தை அவரிடம் படித்துக்காட்டினேன். ௮ச்தமஹானுபாவர் 

சென்ற 1909ஷோு ஜூலைமி” /உயன்று சென்னை ஈகரில் பரிபூர்ணராயி 
னர், பிறகு ௮வ்விஷயங்களெல்லாவற்றையும் ஸங்ரஹித்து இப்புஸ்தக 
வுருவமாய் ௮ச்சீடலானேன்.,
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இர்தப் புஸ்தசத்தில், ௮ம்மஹானுபாவரால் போ தஇச்சப்பட்டவாறு 

உபநிஷத், ப்ரும்ஹஸ5த்ரம், பகவத்கீதை, சிவகீதை, மனுஸ்ம்ருதி. 
வாஸிஷ்டம் முதலிய முன்லூல்களிலுள்ள அரிய சில மர்மங்களை விள 

க் விஷய ஸ்.சாபனம் செய்யப்பட்டிருக்சன்றது. மனவஹின் ஸ்தானபே 

தீம், இரியாபேதம், மனஹின் காரணப் பொருள், இறச்த பிறகு மன 
மடையும் ஸ்திதி முதலிய விஷயங்களை நிரூபணம் செய்யும் வாயிலாசவே 
வேதார்ச சாஸ்திரத்திலுள்ள விஷயங்கள் எழுதப்பட்டிருகஇன் மமையால் 
இப்புஸ்தகத்தித்கு ((மனஸ்தத்துவம்:? என்று பெயரிடப்பட்ட து. 

இதில் எழுதப்பட்டுள்ள விஷயங்கள், அகேசமாய் ௮5 மஹானுபாவ 

ரிடம் சரவணம் செய்யப்பட்டவைகளே யாயினும், எனது அறியாமையால் 

யாதானும் விஷயத்தவறுதல் ஏழற்பட்டிருக்கின் ௮தனை எடுத் துச்சாட்டிப் 

போதிப்பவர்ச்கு யான் பன்முஸற வர்தனமளிப்பதும் சவிர,இப்புஸ்தசம் 
மறுமுை ௮செப்படுமாயின் ௮ச்தத் தவறுதலைத் தவிர்த்து விடுகிேன். 

இச்தப் புஸ்தகத் தில் ஸம்ஸ்க்ருத பதங்கள் ௮ரேகமாய் உபயோ௫க் 

சப்பட்டிருக்சன்றன அதற்குச் காரணம், வேதாச்த சாஸ்இிரத்திலுள்ள 
விஷயங்களின் கருத்தை ஸம்ஸ்்இருத பதங்களின்றி வேறு சொற்களால் 

தெரிவிச்ச என்னால் இயலாதது என்பதே, படிப்பவர்கள் ஸகலருக்கும் 

எளிதில் பொருள்பட வேண்டுமென்பதையே முக்கியமாய்ச் கருதி எழுதப் 
பட்டிருக்கன் றமையால் இப்புஸ்தசத்தில் இலக்கண வழுக்கள் ஏராள 

மாய் இருக்குமென்பது நிச்சயமே. ஆயினும் கற்றிர்ச பெரியோர் ௮த 

னால் இப்புஸ்தகத்தை இகழார் என்ற ஈம்பிக்கை எனக்கு !நிச்சயமாயுள்ள 

தென்பது இதனைப் படி.ப்பவர்க்கு ஈன்கு விளங்கும், 

அச்சுப்பிழை முதலிய குற்றம் இப்புஸ்தகத் இல் நிகழாதிருச்க வேண் 

டுமென்று கூடுமானவரையில் சவனிக்சப்பட்டதாயினும், அவ்வாறு பிழை 

யிருச்சக்கூடும். மறு பதிப்பினில் ௮வைகளை விலச்செகொள்ள ஆவ்லோ 

டிருச்சன்றேன். 

இப்புஸ்தகம் இள்சிலீஷ் தெலுங்கு முதலிய பாஷாரர்தரங்சளில் 

மொழி பெயர்த்து ௮சடவேண்டுமென் ற விருப்பம் எனக்கு விசேஷமா 
யுள்ளமையால் ௮வ்வாறு கூடிய €க்சரத்தில் வெளியாகுமென்றும் எண் 

ணுகிறேன், இப்புஸ் சசம் ௮ச்ட்டு வெளியாகமென்டுமென்ற பே ரால 
லோடு பொருளுதவி புரிர்த மதிறாஸ் தண்டயார்பேட்டை ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, 

ஜி. மூரிஸாமிசெட்டியார், தம்புசெட்டி தெரு, ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, தி. சாறாயண 

ஸாமிசெஃடியார். cap தெரு ம-ஈ-£.ஸ்ரீ, சோதண்டராமசெட்டியார் 

கன, தனலான்களும் விஷேகிகளுமாகிய இவர்களுக்கு யான் எஞ்ஞான்றும் 

ஈன்றி பாராட்டச்சகடமைப்பட்டிருச்னெேன். 

திருவல்விச்சேணி கே. கணேசசாலஸ்த்ரீ. 
ஸாதாரண ஸ் 

மார்கழி மீ” மருஷா,



உ 

மனஸ்தத்துவத்தின் 

விஷயா நுகர பணிகை, 
  

ners sé ga vere sani 

மனம் ஸ்.தாலசரீரமே என்னும் சங்கை , 

மனம் மூளையைத்தவிர வேறல்ல என்னும் சங்சை 

மனம் மூளையிலும் வேறு என்பது 

மனத்தின் பரிமாணத்தை பற்றிய சங்கை 
மனத்தின் பரிமாண நிர்ணயம் 

இரியாஸ் தான.த்திலும் கரியையின் றி சம்னலத்கம இடம 
நிஜஸ்மானம் வேறு என்பது 

ஜாக்கிரத்சரியாஸ் தானம் மூளையே என்பது 
ஸ்வப்னச்ரியாஸ்தானம் சிறுமூளை என்பது , ட 

ஸுஷுுப் தியில் மனம் ஒழுங்குமிடம் ஹ்ருதய சமலம் என்பது 

மனம் ஒடும்யெபோது மிஞ்சிெயபொருள் ௮ஞ்ஞானஸுகம் என்பது 
மனஸ்தானப்ரமாணம் ட vee 

மனம்செய்யும் வேலை பட bes 

மனதிற்குள்ள காரணப்பொருளின் நிருபணம் 
அம்சம் ௮ம்சியைச்சேரும் என்பது 

மனம் இர்திரியம் பிராணன் இவைகள் ஸூக்ஷ்ம பூதங்களின் ௮ ௮ம் 
சங்களால் உண்டாயின வென்பது ப 

ஸூக்ஷ்மசரீர ஸ்வருபம் vee 
மரித்ததும் மன த்தின் நிலமை ves wut 

ஜீவன் ஸூக்ஷ்ம சரீர ௮வயவங்களைச் சேர்த் துச்சொண்டு லோசா 
சாந்தரம் செல்லுதல் 

ஜன்மாந்தரம் உள்ளதென்னும் நிர்ணயம் 

pari ov gta gon su ந்றிச்கொண்டு நிலன் லோசாக்தாம் செல் 

ஓதல்: ய க 
பார்த்திவ ஸ் தூலதேச நிரூபணம் ய 

ஜலீயதேக நிரூபணம் பட ee 
ஆக்சசேய தேகமிரூபணம் 

வாயவ்யதேச நிரூபணம் 

ஸ்வர்க்ச ஈரசஸ்வரூபம் வட ves ves 
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பாவிகள் பாதனை தேசமல்லது வாயவ்யசேசத்தோ ரசம் செல் 
Hse eee 

ஸ்வர்க்க ாகத்திலிருர்த gai இங்கு வந்த மிதத்தல் 
ஸ்வர்க்சரரசங்களைப்பற்றிச்சொல்லும் மற்றவாது ௮பிப்பிராயத் 

தின் சுருக்கம் oe oe ee 

ஸ்வர்ச்ச ஈரகங்கள் ஸ்.தால பூதங்களாகிய உலகங்கள் என்பது ... 
ஸ்ழால ஸம்பந்தமின்றி மனோமாத்திரத்தால் ஸுக துக்கானுபவம் 

நிசழா தென்பது 
ஸ்வப்பனத்திலும் மனத்திற்கு ஸ்தாலதேக ஸம்பந்தமுள்ளசென். 

பது வ பட ட ves 
ஸ்.தூலசரீ ரமின்றி ஸுக துக்க எிசல்பாதிகள் “சதா வன்பதத்கு 

பசவத்€தா ஸம்மதி ane 
ஆதித்திய சந்திராதிகள் லோகாச்தமம் : என்பதற்கு ச்ருதி ப்ரமாண 

நிரூபணம் oes 

லோகாக்தரத்திலிருர்து ஜீவர்கள் இங்குவந்து பிறத்தலுக்கு FG 
இப். ரமாணம் tee 

ஜீவன் இத்தேகத்திலிருச்து வெளிப்பட்டு வேறு 'தேசச்தைப்பற் 

றிச்சென்று ஸ்வர்ச்சச ரகங்களில் ஸுக துக்கங்களைப் புஏிப்பச 
ற்கு சவ தாப்.ரமாணம் 

உபாஸ்தசெய்தவர் ப்ரும்மலோகம் செல்லுவத ற்கு ஷை பிரமாணம் 

பஞ்ச பூதாம்சங்களாலாகயெ வேறு சரீரத்தைப் ப சரிக்கொன்டக or 
கம் செல்லுதற்கு மனுஸ்ம்ருதி ப்ரமாணம் ... 

ஸு9க்ஷ்ம சரீராவயங்களை ஒழுங்கு சேர்த்துக்கொண்டு ஸ்தாலத் 
சைப் பற்றிக்சொண்டு லோகாரச்தரம் செல்லிதற்கு பகவத் 
சசாஸம்ம்தி vee , 

லோசார்தரசதாகதிக்கு ப்ரஹ்மஸூத்திர ப்ரமாண நிரூபணம் ... 

தூங்கும்போது ஸ்தூலசரீரச்சை விட்டுப்பிரித்து விலச்சுவைத் து 

இறச்துபோன போனவர்களைக்கண்டு பேசலாம் என்பதுயுச் 
இக்கொல்வாசதசென்பது 

ஸ்.தூலசரீரமிராவிடில் சர்ம ஞானேம் திரியல்கள் 'வேலைசெய்யா 
என்பதற்கு ப்ரம்ஹஸடூத திர ஸம்மதி 

மனத்திற்கு மோக்ஷம் வரையில் wre நில்லையென்பது bee 
வாளஸனைகளே சுபாசுபசாரியங்களில் ஏவுன் றன என்பது 
ஈச்வரன் ஒருவன் இருக்கின்றான் எனும் நிரூபணம் ess 
ஈச்வர ஸவரூப நிரூபணம் ப 
ஸு ஷாப்தியில் ஸுாகமுள்ளதென்று நிருபணம் ,... bee 
ஸுஷுுப்தி ஸுசம் ஈச்வர ஸ்வபாவ நியதம் என்பது 

௮ச்ஞானத்தைத் துலைச்கு முபாயம் ve tes 

80 

3] 

83 

384 

36 

37 

38



வாஸனையை வெல்லும் உபாயம் ப bee 

வாஸனை வேறு ப்ராரப்தகர்மம் வேறு என்பது .ஃ , 
வாஸனைகளால் வரும் ஸம்க ற்பகாமங்களை பெருவியத்தளம்.. 

தால் தடுக்கலாம் என்பது ees 

ப்ராரப்தாயத்தமாகெய ஸாுகதுச்சங்களைத் தடுத்தல் ௮ரிது என் 

பது eee 

வாஸனைகளுக்கும் ப்.ராரப்த கர்மத்திற்கும் பேதமுள்ளது என்பத 
ற்கு சுருதி, ப்ருஹ்ம wear e: வாவிஷ்டம் முதலிய ப்.ர 

மாணங்களின் ஸமமதி ப பட 

ஜீவன் முக்தி le vee 

51 
52 

53 

64 

9௫ 

90



ou, 

ஸ்ரீரஹு 

ஸாறஉாயெயெ_58$ 

மனஸ்தத்துவா். 
  

  

மனது எனப்படுவது யாது? அது எங்குள்ளது? என்பது மூதலிய 

விஷயகளைப்பழற்றி விவே௫த்து / தெரிர் துசொள்ள3வேண்டும்.ஸகல மனி 

தீர்களும் பிரத் தியஷமாய்க் காணபது ஸ்.நால சரீரத்தையேயன்றி மன 

தைக் காணமுடியாது. விருப்பம், வெறுப்பு, ஸஙகற்பம், ஸந்தேசம், நிச் 

சயம், ஊஹம் முதலிய ஸகலமும் மன இன் செய்கையாம். மனது காணக் 

கூடாததாடிய நுட்பமான சக்திமீபாலுள்ளது. ஆமலால், அது ஸூஷ் 
மம் என்னப்படுகின் றது 

மனது என்பது ஸ்.தால சரீரமேென்று நாஸ்திகர் சொல்லுனெ ற 

னர். அதாவது,பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, என்னும் சான்கு பூதங்களும் 

தேகவடிவமாய் பரிணமிக்குமா.பின், அத்தேசத்தில் விமாசசச்தி யேற்படுஇ 

ன்றது. விருப்பம் முதலியவைகள் அர்த விமர்ச சச் தியாலேற்படுவதே 
திவிர வேறில்லை. மரணகாலச்இல் ௮ர்,த விமர்சசகீதி குலைந்தழிர் துபோ 

சின்றதாதலால் தேஹமே மனதென்ழேற்பரிஏன் சென்று கொள்ளு 

இன்றனா. ஆனால்.ஸ் தாலதேஹூம மனதென்பது உ௫தமேயல்ல, ஸ்தூல 

தேஹாகாரமாய்ப் பரிணமித்த சான்குபூதங்களின் சேர்ச்கைவசத்தால் 

விமர்சசக்தி ஏற்படுகின்றதென்பதுபற்றி ஸ்தாலசேஹமே மனதென்பதா 

யின், ஒன்றும் தெரியாத தூச்சமாகிய ஸுஷுபப் திகாலத்திலும், மூர்ச்சை 

காலத்திலும்,விமர்சசக் இபிருச்சவேண்டும். ஆனால், வ ஈஷுப்தி கூர்ச்சை 

ஸமயங்களில் ஒர்விசமாகிய விமர்சத்தையுக காணோம் தேஹாகாரமாய்ப் 
பரிணமித்ததுமுதல் மரணம் வரையில் விமர்சசக்தியள்ளதெனின், ஸு 

ஷாப்இ மூர்ச்சைகளில் அப்படிப்பட்ட சக்தி ஏன் காணப்படவில்லை 

யென்றால் தக்க விடையில்லாமற் போகின்றதாதலால், இங்கனங் கொ 
ள்ளது கூடா தென்றறியப்படுகன் றது, 

இனி ஸ்.தாலதேஹத்தின் ஓர் பாகமாகிய மூளையே மனசென்று சொ 

ல்லக்கூடாதோவெனின், கூடாது. ௮ஃதெங்யனமெனின், ஸ்.தால தேஹ 
மானது, சோல், சதை, ரதீதம், மாம்ஸம், எலும்பு, மலம், மூத்திரம்,
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சேசம்,ஈகம் எனும் இவைகளின் சேர்ச்கையே. பரிசோதித்துத துப் பார்க் 
குங்கால், இவைகளைச்தவிர மற்றேதும் காணப்படுஇன் றதில்லையாதலால் 
இலைசளே ஸ்தூலதேஹமென்னப்பூகன்றது. Beh மூளையானது 

ஸ்.தால?தஹாமே யென்பது நன்றாய்த் தெரியச்கூடியது, மூளையே மன 

தென்றால் மூ்ளயுளபோதெல்லாம் மனதின் பொழிலேற்படவேணடும். 
ஸுஷுப் இ, மூர்சசை முதலிய ஈமயங்களில்மூளையுள்ளதன்றோ அனால், 

அத்தருணம் மனம் வேலைசெய்யக்சாணோமே அவ்விழமே மரிதத தேசத் 

திலும் மனது தொழிற்படுகின்றசாகக் சாணப்படவில்லை. அதலால் 

ஸ்ழால சரீரமே மனரென்பது உ௫ிதமல்ல, உணமையில் மனதென்பது 

ஸ் ரலசரீஈத்திலும் ௮ர்கியம் என்றும், ஸ்.நாலசரீரத்தில் தர் ஆற்றல்போ 

இள்ளதாய், சஙகற்பம், காமம், ரிசாயம், ஊஹம் முதவியவைகளைஈ செய் 

யும் உர் ஸி) மவஸ்துவென்றும் அறியவேண்டிய த. 

இனி மனசென்பது மாளைைபமதவிர வேறில்லையாதலால் மூளையே 

மனதென்று சொல்லத்சகும். மன தின்தோற்றமாவது 1700102110 211, 

Will, உணர்சச, எனாணம்.தீர்மானம் என்று மூன்றுவிதமாயுள்ளது. இம் 

மூன்றினுள் எது ஏற்பட்டாலும் மூளைகொஞ்சம் சலிச்கின் றது. இவ்வளவு 

மட்டுமேசவிர, மனது மொழி படகின் தசென்பசைப் பரிசோதித்தால் 
வேறு யாது காணப்படுகின் றகில்லை. இகனால்,மனது தொழிர்படகில் ஈ 

தென்பது மூளையின் சலனமென்றே எற்படுகின்றமைடால், சலனம் என் 

பதும் தொழிலேயாகலால், மனது மூளையே என்பது உசிதமாயிருக்க, 

மூளை வேறு மனம் வேறு என்று ஏன் சொல்லவேணடுமெனின். இது 

விவேடுத்ச றியாமல் சொல்லுதலே என்பதாம் அதாவது, மூளையென்பது 

சரஹிலுள்ள ஓர் ஸ்தூலமாகி.ப பாகமாதலால், ௮து ஸ்தூல சரீரமேயென் 

றும், ஸ்தூல சரீரத்திற்கு அறியுர் சன்மையே இல்லையென்றும், பூர்வம் 
நிரூபிக்கப்பட்ட தாயினும், ௮ வுண்மையை இங்கும் சற்று ஆராய்வோம். 

மூளையில் சலனம ஏற்படும்போது எண்ணம் முதலியது ஏற்படுகின்றது 

வாஸ்சவமே. மனது வேலைசெய்வதைப் பரிசோாகித்தாலும் மூளையின்சல 

னத்தைத் தவிர வேறு யாதும் காணப்படுகின்றதில்லை யென்பதும் ௨௫ 

தீமே, மனம் ஸூஷ்ம வஸ்துவாதலால் அது செய்யும் தொழிலும் சூடி 

மமே, பரிசோதித்துக் சாணக்கூடியது ஸ்தூலப்பொருளும் ௮தன் இரி 
யையுமே தவிர, ஸுூஷ்ம வஸ்துவையாவது அறன் சரியையாவது ஸ்து ல 

மாய பரிசோதனையால் சாணமூடியாது மூளை சலிக்கும்போது மன 
தின் தொழிலாகிய எண்ணம், உணர்ச்சி முதலியவைகள் உண்டாடின் ஈன 
வென்பதைச்சொண்டே கூளையும்மனதும் ஒன்றென்னலாமா? ஸவாரி 
செய்வோனது கால்கள் சலிக்கும்போது ஸைச்கள் (101௦, ஓடஇன்றது, 
ஸைச்கிளும் ஸவாரிசெய்வோனது சாலும் ஒன்மென்னலாமா? கடியாரச் 
இிற்குள்ளோள்ள சக்கரம் சலிக்கும்போது மணிகாட்டி முள்ளும் கிமிஷங்கா 
ட்டி முள்ளும் சலிக்சென்ற து, ௮தனால், கடியாரத்தின் சச்சரங்களும் மணி
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நி கிஷங்காட்டும் முள்ளுகளும் ஒன்றென்னலாமா?சக்கரமகளின் சலனம் 

வேறு; முள்ளுகளின் சலனம் வேறு; முள்ளுகளின் சலனம் வெளிப்படை 

யாய்க் காணப்படுகின்றது. சச்சரததின் சலனம் வெளியில் தெரிவதில்லை 
சக்கரம் வெளியில் தெரியாதிருக்கும்போது அதன் சலனம் எப்படித்தெரி 

யும்? 

ஒன்று தர் வேலை செய்துக்கொண்டிருக்கும்போது மற்றொன்று தர் 

வேலைசெய்தால் இரண்டு?உலைகளையும் ஒன்றென்றுகொணடு தொழிற்படு 

வனவாகிய இரு பொருள்களையும் ஓன்மிறன்பது உச௫ிதமல்லவன்றோ) 

எண்ணம், உணாச0 முமலியன சூஷமக்கிரியைசள. மூளையின் சலனம் 

ஸ்.தாலக்தரியை, ஸ்.நால சூஷ்மக்கிரியைகளிரணடும் ஒன்றாவமெப்படி? 

ஸ்தூலமும் சூக்ஷமமும் ஒனறுகுமானால், அதன் கிரியைகளும் ஒன்றாகு 

மென்னலாம். மண்காட்டு முள்ளின பலன்மு.ம் சடியாாத திற்குளுளள 

சக்சரததின் சலனமும ஒன்றுஎன்பது உ௫மாகுமானால, மூளையின சலன 

மும் மனதின் வேலையும் ஒன்றுறனபது உசிதமாகும். மூாசசித்துக் டெப் 

பவலுடைய மூளை சலிக்கும்படி. 2.லயை எப்படியாவது அசைத்துவிட 

லாம். அனால் அத்தருணம் எணணம, உணாசசிமுதலியது உண்டாகுமா? 

இழந்துபோன சவசரீரத்திலும் மூளையுள்ளத; தை எவ்வளவு சலிக் 

சசசெய்தாலும் எண்ணம் முதவியதுணடாகுமா? ஆபாய்சது பாராமல் 

மூளையும் மனதும் ஒன்றெனபது உசிமமயலல. மூளையிருகின் றதேயா 

யினும் சிற்சில ஸமயம் எணணம முதலிய தேற்பமிகின் ததில்லையாதலால், 

மியாயாதிபதியும் அவருட்கார்ர்து வழக்கு விசாரிக்கும் ஆஸன மும் போல 

வே மனதும் மூளையும்என்பதுஉ௫தம. நியாயஸ்தலதஇில ஆஸனம் எப் 

போதுமுள்ளதாயினும் ியாயாதிபதிஅதன்மீது உட்கார்ர்திருக்கும்போது 

நியாய விசாரணை செய்.பப்படுகின்றது. அல்லாசபோது நியாயவிசாரணை 

செயயப்படுகின் றதில்லை. இதுமபாலவே மூக எபம்பாதுமுள்ள தேயாயி 

னும், ௮ம்மூளையில் மனம் உன்றுதொழியபடாவிடில் எணணம்முதவிய 

துண்டாகின் றதில்வை. மனமவர் துவேலைசெய்யும்போது உணர்ச்சிமுதலிய 

தேழ்பகெனறது. ஆதலால், மூளையிலும் மனம் ௮ன்னியமே என்௯, 

இதுவரையில் செய்த ஆராய்ச்சி.பால் ஸ்துலதேஹம் மனமல்லவென் 
றும, மனம் மூளையிலு மன்னியமாயுள்ளதென்றும், மர்ணயிக்கப்பட்டது. 

இனி மனமானது ஸ்துலதேஹமுழுதும் பரவியிருககும் வியாபசவஸ்துவா, 
JVIG Ms Flues பபமாணுவஸதுவா, அல்லது அத்தியந்த பாமாணு 

வும் விபுவுமல்லாது எ௪தவஸ்து2வாடி கூடி?3மா ௮௫2 வஸ்துவின பரிமா 

ணமுமடயதாகும பரிசசின்ன பரிமாணவஸ்துவா, எனின், இவ்வுண்மை 
யைச ஈற்று விவேடுக்கவேண்மடிம். 

உலூல் எச்ச மனிதனுக்கும் யாதானும் ஐரிக்திரியத்தின்வழி அதன் 
விஷயமாகிய பொருள் ௮றியப்படும்போது மற்ற இர்திரியயகள் வேலை
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செய்யக்காணோம். உதாரணமாக ,நாம் அரிய விஷயங்களடங்கெ ஒர் புஸ்த 
சத்தைப் படி.த் துக்சொண்டிருக்கும்போ.து ஈம்மை கோக்டு ஏதானும் சமா 
சாரத்தை எவனாவது சொல்லுவானாயின், ௮து ஈமக்குத் தெரிவதில்லை. 
அதாவது .சண் பார்த் துக்கொண்டிருச்கும்போது சாத கேழ்ப்பதில்லை. 
காது ஓர் விஷயத்தைக் சவனித் துச்கொண்டிருக்கும்போது மற்ற இந்தி 
ரியங்கள் வேலை செய்வதில்லை. மனது விபுவாயிருந்தால் எல்லாலிக் திரிய 
ங்சளிலும் எப்போதும் ஸம்பந்.திச் துச்கொண்டிருக்சவேண்டும். ஆகையால் 
ஸ்மகாலத்திலேயே ஐந்து இர்திரியங்களும் வேலை செய்யவேண்டிய ga 
சியம் என்3ற்படுசன்றது. ௮து ௮.நபவ விரோதமாதலால் மனம் விபு 
வல்லஎன்பது பொருந்தும், மனது பரமாணு பரிமாண முடையதெனின், 

அது எச்த இக்திரியக்தோரி எப்போது ஸம்பர்திச்சின்றதோ ௮ச்த ஸம 
யத்தில் ௮ச்.த இர்திரியம் வேலை செய்கின்றதென்பதும், மற்ற இச்திரியங் 

கள் வேலை செய்வதில்லையென்பதும் உ௫தமாகின்றது, ஆதலால், மனம் 

அத்தியர்தம் அணு என்பதே சகம் என் றறியவேண்டியதாம், 

மனதை ௮ ணுவென்பது உரிதமல்ல, ஒரேசாலத்தில் ஐந்து இக்திரி 

யறங்களும் வேலைசெய்வது லோகாநுபவத்தில் உள்ளதே. பெரிய முறுக்கு 

- அப்பளாம்முதலிய தின்பண்டங்களை ச்தின்பசாகெய ஓரேகாலக்தில் ௮தன் 
சூபரும்,௮சன் பரிசமும்,௮து கொருங்கும்போ துண்டாகும்சப்தமும், அத 
ன் வாசனையும் அறியப்படுகின்றது. ௮ஷ்டா௮தானம் செய்பவனுக்கும்எல் 

லாவிர் திரியககளும் ஸமகாலச் திலேயே லேலைசெய்கின் றத. இவ்வனுபவ 
ங்களைச் கவனித்தால், மனது ஏககாலத்தில் எல்லா விச்திரியங்களிலும் 
ஸம்பர்தமுள்ளது பற்றி விபுே என்பது உ௫தமாயிருச்ச, என்௮ணுவெ 
ன்ு.சொல்லவேண்டுமெனின், இங்கு திருஷ்டார்தமாகச் காட்டப்பட்ட 
விஷயங்களைக் சவனிக்கினும் மனது ௮ணுவென்பதே உிதமெனச் 

காணப்படுகின்றதென்ச. அதாவது மனம் அணுலா:]னும் மிக்க வேசமு 

டையதாதலால் அஇவிரைவினில் ஒன்றுவிட் டொன்றாய்ப் போக்கு வரவு 
செய்கன்றது. அ௮ங்விதம் சஞ்சரிக்கும் காலபேதம் மிக்க நுட்பமாதலால் 
௮.து ஈமக்கு விசதமாய்த் தெரியாமல் ஒரேகாலத்தில் ஐந்து இர்இரியங்க : 

ளோடும் ஸமபச்இத் துள்ள தாய்த்தோன்றுகின்றது. எண்ணிறந்த தாமரை 

Ws peter வரிசையாய் ௮9ச வைச் துக்கொண்டு கூர்மையாகிய ஊூயால் 

அவைகளைக்குத்தினால், ௮வ்விதழ்களெல்லாம் ஓர் கொடிப்போதில் துளை 
ச்கப்பட்டன வாயிலும்,வ்வோரிதழோடும் ஊசிஸம்பர்தித்த கூணலேசய் 
கள் வேருகலேயுள்ளன. அவ்விதம் ஊ9ஸம் பச்தித்தது அதிவிரைவினில் 

ஆதலால்,௮ரத கூணலேசபேதம் தனித்தனியே தோன்றாமல் ஓரே ஸமய 
தீதில் துளைச்சப்பட்டதெனப் பிரமம் ஏற்படுகின்றது. இத போலவே 
மூற்கூறிய இரஷ்டாந்தம்களிலும் என்க. மனது, இர்திரியத்தோடு ஸம் 

பந்தித்த கூணலேசம் வேறுவேறுகவே யுள்எதாயினும், ௮ஷணலேச பே 
தீம் நட்பமாயுள்ளதாதலால் ஈமக்குத் தெரிவதில்லை. ௮ஷ்டாவதானம்
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செய்ய அப்பியஸிப்பது, மனதை £ீச்சரமாய் ஒள்வோரிர்திரியத்தோடும் 
ஸம்பர்திக்க அப்மியாஸம் செய்வதேயாம். ஆதலால் மனம் விபுவல்ல, 

அன்றியும், விபுலாயுள்ளசெனின் எல்லா விந்திரியயகளோடும் எப்போ 
தும் ஸம்பந்த மிருக்கவேண்$மாதலால், ஸ்வப்பனத்தில் வெளிப்பொரு 

ளும், ஸு ஷுப்இியில் எப்பொருளும் தோன்ருமவிருப்பதற்கு கியாயமில் 
லாமற்போகின்றது. இவ்விதம் சவனிக்க மனது ௮ணுவென்று சோன்று 
இன்றது. 

இவ்விதம் மனது ௮ணுவெள்பதே உசிதமென்று மதான்றினும், உண 
மையில் எந்த வஸ்துவோடு கூடிகின்றதோ, ௮க்த வஸ் துவின் பரிமாணம் 

மன திகு எற்படுகின்றது என்பது ஸர்வானுபவணித்தம், உணமையில் 

அ௮ணுவெனின், எப்போதும மனம ௮ணுவாகவே யிருக்கவேணடும். விபு 

எனின், எப்போதும் வீபுவாகவே யிருககவேணடும். ஆனால் அப்படி ஓரே 
விதமாய் இருப்பதில்லை. ஒர்ஸமயம் பெரிய வஸ்துலில் செல்லும்போது 

மனது அர்தவஸ்துவின் பரிமாணததைப பெறுகினறது, சறியவஸ் துவில் 

செல்லும்போது ௮வ்வஸ்துவின் பரிமாணததைப் பெறுகின் ஐது. இத 
னால் மனது பரிசசின்ன பரிமாண முடையதும, ௮2 தியக்ச நுட்பமாகிய 

அம்,அற்புசமாயெ ஆற்றலுடையஅுமான தர் விரி; தத. துவம என்றே 

யறிழல் உரிதம் என்ச. 

தர் ஜர்துவுக்கு ஒமே மனமா, அல்லது அ௮சேக மனமா, எனின் ஓர் 

மனமே எனக, கததி முதலியவைகளால் துணடிச்கப்பட்ட ௮ரணை, 

தேள், பூரான் முதலிய ஜுதுககளின் இரணடு மூன்று துணடகசளிலும் 

சலனம் (அசைவ என்பது ஏற்படுகின்றது. ௮சசலனம் வேதனையாலேயே 

யன்றோ. வேதனை மனமின்றி ஏற்படாதாதலால, இரணடுமூன்று துண் 
டகளிலும் இரணடு மூன்று மனம் உள்ளதாக ஓசுதுச்கொள்ளவேணடிய 

தா௫ன்றது. ஆதலால் ஒவ்வோர் தேகத்திறகும் ௮சேச மனங்களுள்ளன 
என்பது உ௫தமேயெனின் அல்ல அதாவது சலனமேழற்படுத ற்குக்காரணம் 

லேசனையேயென்பது ஸரியல்ல, ரததததின முறிவாகிய மாற்பாட்டினா 

லும், வாயுவினாலும் சலனம் ஏற்படக்கூடும். ஆதலால் முற்கூறியனவா௫யெ 

ஜந்துக்களின் துண்பெட்ட அஉயவஙகளிலும், ரக்தமுறிவு முதலிய மாறு 

பாடு ஏற்படக்கூடமாதலால்,சலனம் மனமின்றியும் ஏம்படலாம். ஆதலின் 

ஓர் சேசத்திற்கு ஒர் மன3ம என்பது உசிதம் என்க. 

இவ்விதம் மனம் ௮ணுவென்பதும், ௮து விசித்திமாகய செய்கை 

யைச் செய்யக்கூடிய ௮பா.ர மஹிமையுடைய பதார்த்த மென்பதும் ஒரு 
வாறறி.பப்பட்டது, இணி மனது ஸ்.நால தேசத்தில் எர்தவிடத்திலுள் 

எது, என்பதைப்பற்றிச் சற்று விவேகித்தறியவேணடும். அதாவது ஆரிய 

சாஸ்திரம் கர் ரணர்ச் சவர்கள் மனஸ்தானம் இருதயகமலம் என்டின்ற 

னர், தற்காலம் வஸ்து பரிசா தனையில் மிச்ச யத் தினத்தோடுழைக்கும் 

மேற்குத் திசையோரது சாஸ்திரம் படித்தவர், மனஸ்தானம் Brain,
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மூளை acrGen pari. ngroroag. Qo agid QurG truer 
சொல் என்றறிக, மஹாமேசாவிகளாலும் Brain மூளையே மனஸ்தான 
மென்று நிச்சயிச்சப்பட்டதாயிருக்க இருசய கமலமே மனஸ்தானம் என் 

பது எப்படி. ஈம்பப்படும் எனின் இதைச்சற்று ஆராய்வாம். 

இரியை மிசமும் இடமானது இரியாஸ்தானம் என்னப்படும். இரியை, 
தொழில், Gare Action, எனும் சொற்கள் ஒரே அர்த் தத்தையுடையன. 
உழுது பயிரிடுதல் ஒர்கிரிபைப, ௮து நிகழும்ஸ்தானம் வயல். இரியையைச் 

செய்வோனுடையஇருப்பிடம் ௮தாவது வே£லைசெய்யா திருக்குமிடம் நிஜ 

ஸ்தான மென்னப்படும், உலூல் இரியாஸ்தான த்கைச் காட்டிலும், ௮க்கரி 
யையைச் செய்வோனது சும்மாவிருக்கும் ஸ்தானமாகி.ப நிஜஸ்தானம் 
வேருசவேபிருக்கின்றது. ௮57 பின் கரியையாகிய தஹித்தல் கட்டைக்கு 
வெளிபிலும், ௮தனிருப்பிடம் கட்டையிலும். காற்றிலும் உள்ளது. மின் 

சாரததின் கிரியை கம்பிவழியாய்ப் பலதாரம் சென்று பிரகாசச்தையுணடு 
பண்ணுதல், வண்டியைச செல்லுவித்தல் முதலியது, நிஜஸ்தானம் கம்மி 

யிலும் ௮க்நியமே, மாடு குதிரை முசவியவைகளின் கிரியையாகிய பொதி 
சுமர்துபோதல்; வண்டி யிமுத்தல் முதலியதின் ஸ்தானம் சாலைவீதி முத 

லியனவும், அவைகளின் நகிஜஸ்சானம் தொழுவம்,லாயம் முதலியனவுமா 

யுள்ளது. குடியானவனது வேலையாகிய உழுது பயிரிடுதல் முதலியதின் 

ஸ்தானம் வயலும், ௮வன து நிஜஸ்தானம் வீமொயுள்ளது. ஈயாயாதிபதி 

யின் இரியையாகிய வழக்கு விசாரித்தலின் ஸ்தானம் கோர்ட்டும், ௮வாது 
நிஜஸ்தானம் வீடுமாயுள்ள ௮. 

இவ்விதம் உலகிலுள்ள எச்த திருஷ்டார்தத்மைச் கவனித்தாலும், 

இரியாஸ்தானத்தைச் காட்டிலும் நிஜஸ்சானம் வேறாகவேயுள்ளது என் 

பது பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணச்கூடியதாதலால்,பிரத் தியக்மாய் ௮னுபவிக் 

கப்பட்டுள்ளதாகிய இக்க கியமத்தை மறுக்க நியாயம் யாதுமில்லை. ஆத 

லின் சேதனத்தின் கரியையாயிலும் ௮சேதனத்தின் கரியையாயினும் 

இரியாஸ்தானத்ழைக் காட்டிலும் இரியையின்றிபுள்ளதாசய கிஜஸ்தானம் 
வேறு என்பது மியாயஸித்தம் என்சு, 

இரியையானது பாஹ்யகத்கரியை,௮க்த.ரக்கரியை என்றிருவிதமாயுள் 

எ .து.பாஹ்யச்கிரியையாவது வெளியில சகாணச்கூடியனவாடய தஹித் தல், 

சலித்தல், வண்டியிழுத்தல், உழுதல்,வழக்குவிசாரித்தல் முதலிய கரியை 
யாம், ஆர்தரச்சரியையாவது உள்ளத்தில் ஈடச்கின் றனவாகிய விரும்பு 

தல், வெறுத்தல், ஊாஹித்தல், ஸச்தே௫த்தல், சிந்தித்தல், நிசசயித்தல் 
முதலியதாயெ மனம் செய்யும் வேலையே யென்றறிச. 

மனது வேலைசெய்யுமிடம் மூளையென்பதை காமும் ஒத்துக்கொள் 
இன்றோம். ஆனால் மனதிற்கு மூளை சிஜஸ்தானமல்ல என்பதே,ரரம் அறி 

யவேண்டியது. மேற்குத்திசையோர் மனதின் ஸ்தானம் மூளைஎலும் இட
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மே என்கின்றனர். உண்மையில் மூளையைப்போல வேறு இடமுமுண்டு, 
ஆனால் இவைகள் இரியாஸ்தானங்களேசவிர மனதின் நிஜஸ்தானமல்ல 
சென்பதறியத்தச்சகது, மனது வேலைசெய்யுமிடம் மூளையென்பத யுக்தி 

யனுபம்களுக்கணெங்டி யிருச்கின் மையால், யாம் ௮தை யொத்துச்சகொள் 
எத் சடையேதுமில் உ ஆனால் இரியாஸ்தானத்தைச் காட்டிலும் சும்மா 

விருக்குமிடமாகிய ரீஜஸ்தானம் வேறு, எனும் சியாயத்தை இங்கு ௮.நுஸ 

ரிக்கவேண்டும். அப்படி அநுஸரிர் துப் பார்க்கின் மனது வேலைசெய்யுமி 

டமாகிய மூளையெனும் இரியாஸ் சான த்தைக் காட்டிலும்,௮.து வேலைசெய் 
யாதிருச்குமிடமாகிய நிஜஸ்தானம் வேறாகவே யிருக்சவேண்டுமென்றேற் 

படுகின்றது. மனது வே£லசெய்யுமிடம் மூளையென்பது ஈம்மிருவரா 
ஓம் ஓத்துக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம். ஆனால் ௮5ன் நிஜஸ்சானம் இன்ன 

சென்பதை விவேகிச்துத் ரெரிர்துகொள்ள வேண்டும். 

Qe apt WGaCu White matter, Grey matter, eer Dram 

மூள்ளது இவைகளுள் எதானும் தரிடத்தை கிரியாஸ்தானமாசவும், மற் 

மோரிடத்தை ரீஜஸ்தானமாகவும் சொண்டு மூளையெனும் தரிடமே கிரியா 

ஸ்சானமென்றும், ரிஜஸ்தான மென்றும் சொல்லச்கூடாசோ, எனின் 
அல்ல, அதாவது மனது செய்யும் வேலை யிரண்டு விதமாயுள்ளது. எரி 

யாய்ஈ செய்யும் வேலையொன்று, தாறுமாரறாயர்செய்யும் வேலையொன் று, 

ஸரியாய் வேலைசெய்யும்போதுள்ள தோற்றம் உண்மையாகவும்; தாறுமா 

ரச வேலைசெய்யும் போதுள்ள தோற்றம் பொய்யாகவும் இருக்கின்றது, 

ஸரியாய் வேலைசெய்யும்போது ஜாக்கிரத் என்றும், தாறுமாறாக வேலை 

செய்யும்போது ஸ்வப்பனம் என்றும் சொல்லப்படும். விழித் துச்கொண் 

டிருக்கும்போதுள்ள மிலமைஜாக்கிரம் என்றும், சண் காதுமுதலிய ஸகல 

இர்திரியங்களும் அடங்கியும் மனதுமாத் திரம் அடங்காமல் கா௫ிக்கு வடக் 

தில் ரா3மச்வாமும், கங்கைக்கு வடச்கில் தாமிரபர்ணியும் இருக்கன் ற 

தாகவும் மரம் முதலியது பேசுகின் தாகவும், தான் ஆகாயத்தில் ஸஞ் 
சரிக்செறதாகவும் இதுபோன்ற தாறுமாறாய் எண்ணுதலாகய வேலை 
யைச் செய்தல் ஸ்வப்பனாவஸ்தையென்று மறிக, 

இனி ஜாக்ூரெச் காலத்திலும் ஸ்வப்பன சாலத்திலும், மனது வேலை 
செய்வது மூளையெனலும் தரே இடத்திலா, அல்லது வேறு வேறிடத்திலா 

என்றாராய்ர்து பார்க்கவேண்டும். பித்தர் முசலியவர்களுக்கு விழித்து 

ச்சொண்டிருக்கும்ப போகதே தாறுமாறாய்ச் சோன்றுதலுக்குக் காரணம் 

மனம் கேலைசெய்யும் ஸ்மானமாகிய மூளை கெட்டுப்போனதே என்பது 
எல்லோராலும் அறியப்பட்ட விஷயம், மித்தர்களுச்கு மனது ஸரியாய் 

வேலைசெய்யவேண்டுமானால் தக்க சிுதஸையைச்செய்அ மூளையின் கேட் 

டைப் போச்கிககொள்ளவேண்டும். பித்தர்களுக்கு மனது மூளையிலேயே 
வேலை செய்தாலும், கிரியாஸதானம் கெட்டுப்போனமையால் தாறுமாரு
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கத் தோன்றுனெறது ஸ்வப்பனசாலச்திலும் மூளேயிலேயே மன துவேலை 
செய்கன் றசெனின்,ஜாரக்சரத்தில் போலவே ஸரியான தோத்தமே ஏற்ப 

டவேண்டும். அவ்விதமின்றி ஸ்வப்பனகாலத்தில் மாத்திரம் தாறுமாருகத் 
தசோன்றுறெதற்கு நியாயமில்லை. இனி ஸ்௮ப்பனசாலத்திலும் மனம் 
மூளையிலேயே வேலை செய்கின்றதாயினும் அத்தருணம்மாத்திரம் மூளை 
கெட்டுப்போடன். றத எனின்,பிறகு மூளையின் கேட்டைப் போக்குதலுக் 
குத்தக்ச சடிம்ஸை யேற்பட்டே ஸகலருக்கும் ஜாச்சரததில் ஸரியான 
தோற்ற மேற்படவேண்டும். அனால் உலகில் ஸ்வப்பனம் காண்போர்க 
ளெல்லோரும் ஜாக்கிரத்தில் வருவஈற்கு் சடுத்ஸை செய்துகொள்ளுசி 
ரர்சகள் என்பது கணடலுமில்லை கேட்டதுமில்லை. ஆசலால் ஸ்வப்பனத் 

இல் மனம் வேலைசெய்யுமிடம்,மூளைக்கஈ்நியமாயுள்ள வேறு இடமென்றே 
சொல்வும்படியாயிருக்கின்றது சட்குடிக்ரவர்களுக்கு மனது ey or 

லேயே வேலைசெய்கின் ஈமாயினும் தாறுமாருய்ம் தோற்றமேற்படுவது 

போலவே ஸ்வப்பவை காலச் ஜெழுள்ள து, என்பது உ௫தமன்றோ என்றால் 

உசிதமல்லவென்க. அதாவது சட்குடி்்தவர்க ளெல்லோருக்கும் மனது 

தாறுமாருய் வேலைசெய்கின் ஈ இல்லை, லர் எவ்வளவு குடித்காலும் புத்தி 
நிலை தவருமலிருக்கக்கானகின்றோம். இலருக்கு குடித்தபின் முன்னிலும் 
திஷணமாய் புதகி வேலை செய்வதையும் காணடின்ரேம் குடித்தவர்களு 

க்குக் கண் காது முதலிய இச்திரியயகளம் வேலை செய்கின்றன. எவ 

ருக்கும ஸ்வப்பனம் காணும்போது இச்திரியம் வலை செய்வதில்லை 

ஆதலின் ஸ்வட்பனம் சாணபோர்களையும் குடிக தவர்களையும் ஸ மமாய்2- 

சொல்லச்கூடாது ஸ்வப்பனர்தில் ஜாச்ரிரச் வேலையின் ஸ்கானமாகிய 
மூளையைக்கதாட்டிலும் வேறு இடச்திமலயே மனது வேலைசெய்கின் றதா 

சச் சொல்லவேண்டும். White matter, போரு நய வர்ரா, எனும் இரண்டிட 

ங்களுள் ஒன்றை ஜாச்ஏரம்கிரியாஸ்தானமாகவும், மற்றொன்றை வேலை 

யின்றிபுள்ள நிஜஸ் நானமாகவும், சொன்னாஷ்ஸ்வப்பனக் இரியாஸ்தானம் 

யாது, எனின், அரற்கு தச்சவிடை சொல்லவேண்டுமன்றோ; இனி 
அதனை யாம் சொல்லுவாம் ஜாச்கிரத் கரியாஸ்சானம்போல் அவ்வளவு 

விஸ்தாரமிராவிடினும்அரேகமாய் ஜாக்கிரத்தில் பரிசயம் பெற்ற பொருளை 

யே ஸ்வப்பனத்தில் தாறுமாராகச டிர்திச்சின் மையால் மூளையினினம் 

போன்றதும் சிறிதாயுமுள்ள ஒர் இடமிருக்க வேண்டுமென்றேற்படுகின் 
ஐது... இனி ௮வ்விதமாகயெ இடம் யாதெனின், அது கழுத்தின் பிற்பச் 

சம்துள்ள சிறுதூளை 11410 யு எனும் இடம் என்றறிக. அதுவே 

(லஞ்யியா, என்றும் சொல்லப்படும் 

இதுவரையில் ஆராய்ச்சி செய்ததில், ள்தூலசேகத்திலுள்ள 9 soy 

வா௫ய தர் ஸடக்சம பதார்த்தமே மனதென்றும்.௮து ஜாச்சொத்தில் வேலை 

செய்யுமிடம் மூளை யென்றும், ஸ்வப்பனசத் தில் வேலை செய்யுமிடம் Cere- 

விய, என்னுமிடம் என்றும், மூளையும் மனதும் ஒன்றல்ல வென்றும்,
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மனதிற்கு மூளை நியாயாதிபருக்கு அவரது ஆஸலனைம்போலுள்ளதென்றும் 
நிர்ணயிச்கப்பட்டது, மூளையிலிருந்து சிறுமூளைக்கு, மனது எது வழி 

யாய்ப் போக்குவரத்து செய்கன்றதெனின், மின்சாரமானறு கம்பிவழி 
யாய்ப் போக்குவரத்து செய்கின்றதுபோல நுட்பமாகிய நாடியின் வழி 

யாய்ப் போச்குவரத்து செய்கன்றதென்ச. மின்சாரமானது தான் ௮பிவ் 

யச்தமாகும் இடமாகிய நிஜஸ்தானச் திலிருர்.த சம்பிவழியாய்ப் பலதாரம் 
சென்று, பழ்பல விடங்களில் பச்பல வேலைகளைச் செய்வது போலவே, 

மனதும் தனது ரிஜஸ்தானத்திலிருந்து சாடியின் வழியாய் (லோஷ6]1(110) 

சிறுமூளை, 131011) மூளை, எனும் இடங்களில் வச்து ஸ்வப்பன ஜாச்ரரெய் 

களைச் செய்கின்றது. ப 

.... மனது வேலையின்றி சும்மாவிருச்குமிடமாகிய கிஜஸ்சானம் யாது, 

எனின் இரியாஸ்தானழ்திலும் நிஜஸ்தானம் வேறு என்று முற்கூறிய நியா 

யத்தின்படி, மூளை சிறுமூளை யெனும் இரண்டிடங்களும் கரியாஸ்சானச் 

களாதலால், அவ்விடங்களுக்கு ௮ர்நியமாகவே யிருக்கவேண்டுமென் wp 
யப்படுசின்றது. ௮ச்த இடம் ஹ்ருதய கமலமேயாம், மன ிற்ரு விருத்தி 

நிலமை, விருத்தியயாவரிலமை என்றிரண்டு நிலமைகளுள்ளன. காமம், 

ஸங்கற்பம், ஸந்தேகம் முதலிய மனத்தோற்றமுள்ள ஜாக்கரஸ்வப்பனங் 

கள் விருத்தி நிலமை யென்றும், காமஸக்கல்பாஇிகளுள் யாஅமின்றி உப 

சாச்தமாய்த் தூல்குதலாகிய ஸுஷாப்தியே, விருத்தியயாவரிலமை என் 

றும் ௮றிக. மனது விருத்தியிராவிடில் லயமடைநர்திருக்கும். ஆதலின் 

நிஜஸ்தானத்தை லயஸ்தான மென்றும், இங்கு சொல்லுவது தகும். லய 

மாலது முன்னரும் தோற்றமுற்றுப் பின்னரும் தோற்றமுற்றுத் தற் 
காலத்தில் மாத்திரம் தோற்றமிரா திருச்சலே *என்சு. உதாரணமாக, 

பனிக்சட்டியானது, முர்தி தரவருபமாயிருந்திருக்சன்றது. இனியும் 
இரவருபமாகச் கூடும். ஆயினும் தழ்சாலம் மாத்திரம் திரவரூபம் மாறி 
கனரூபம் பெற்றிருக்கின்றது. ஆகலின் ஜலம் லயித்திருக்னெ.றதென்ப 

பதாம், 

Phonograph எனும் சப்தாநுகரண யச்இரத்தினுருளையில் ரெஹிச் 

சப்பெற்ற £சசாசமான.து ஸூிஷ்ம ரூபமாய் லயிச்திருக்னெ.ற சென்பது 

தகும். மூர்இயும் சாதரூபமாய் பிறர்காதுக்குச் சேட்சப்படும் படியான நில 
மையிலிருச்து பின்னரும் பிறர்காதுச் கெட்டக்கூடிய கிலமையிலிரும் 
தும், இடையில் சிலகாலம் மாத்திரமேநாதரூபம் தோன்றாமல் பதிவுரூப 
மாயிருக்னெ.ற தாதலால், அதையும் உதாரணமாய்ச் கொள்ளலாம். இவ் 

விதமே மனதிற்கும் உள்ளதென்க மனது முன்னரும் காமஸங்சல்ப மூ.த 

லிய உருவமாய்த் தோற்றமுற்று, பின்னரும் காமஸங்கல்பாதி வுருவ 

மாய்த்தோற்ற முறுவதாய், இடையில் சிலகாலம் மாத்திரமே காமஸங் 

சல் பாதிகள் யாதுமின்றி லயித்திருச்ச்றது, இத்சசைய ' லயத்தை 

2
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யடைர் திருக்கும்போது மனது ஸுூக்ஷ்ம ரூபமாயிருக்கன்ற தென்றும், 

பிறகு ஸ்வப்பன ஜாச்ரெங்களில் சாமஸங்கற்பாதி வடிலமாய்ச் தோ 
ற்ற முறுதலை மனது ஸ்தூல ரூபமாயிருக்கன்ற தென்றும் சொல்லலாம். 

அப்படி. மனம் ஸப்ஷ்ம ரூபமாய் ஸுஷுப்திபி லடங்கியிருத்தலை, லயம் 

என்றும் சொல்லு௮தாம். ஆதலால், கிஜஸ் தானம், ஸுஷாப்இி ஸ்தானம், 

லயஸ்தானம், ஸூ-ஷ்ம ஸ்தானம் எனும் சொற்கள் ஒரே அர்த்தத்தையு 

டையன வென் நறிக,. 

Anh Gls சமலமாவது,கேவலம் கத்தம் ரிறைச்துள்ளவிடம். ௮து சற் 

தேறச்குறைய மாமரைமொக்குப் போலுள்ள மாம்ஸகண்டம். இவ்வித 
(மிருச்ொம், அரத இடமானது மாடியின்வழி சென்று மனது ஸடிக்ஷ்ம 

மாய் ல.பித்திருக்சக்தக்க இயல்புடையது. ஊருதயகமலத்திவிருந்து பற் 

பல சாடிகள் வெளிப்படுகின் உன. அர்ராடிகள் பற்பல அவயலங்களில் 

சென்றிருக்கின் ஈன. மூளை; சிறுமூளை எனும் இரண்டிடம்சளிலும் மன து 

பத்பலவாமுய் சாமஸஙகல்பாதி விருத்திகளாய்த் தோற்றமுற்று நடித் 
கலாயெ, ஜாக்ரெ ஸ்வப்பனம்சளில் உழன்று. பின்னர் ஸ்ருதயகமலத்த 

ற்கு காடி.யின் வழியாய் வந்து, அடங்கிவிடுசின்றது. அர்த ஸமயம் ஒன் 

லும் தெரியவில்லை. இன்னதென்று சொல்லச்கூடாக அலெளகிகமாதிய 
ஒர்ஸுக முள்ள த. 

இனி .ரச்தராடிகள் ரிரைந்துள்ள சாய வாருதயகமலம் எனும் இட 

முதில் மனம் அடங்குகின்ற தென்பது யுச்திக்கொவ்வுடின் உ தாயில் லை" 

யே; அதனையெப்படி ஒத்துக்கொள்ளுவது எனின். அதாவது. உலூல் 
ஈமது புத்இயின் யுச்இக்கெட்டவில்லை யென்பதுசொண்டு ர் விஷீயச்சை 

மறுப்பது உசிதமல்ல. பெரிய விருஷமானது. கண்ணுக்கு ஈன்றாய்ப்புலப் 

படாத அ௮திஸ 6க்மமாகிய விசையில் அடங்கிபிருக்சன்ற தென்பது ஈம் 

மால் நிச்சயமாய் ஒத் துக்கொள்ளப்படும் விஷயமே, ஆயினும் அவ்வளவு 

பெரும் விருக்ம் இவ்வளவு சிறியவிதையில் அடங்கியிருக்சின்ற தெவ் 
விதமென்று யோஜித்துப் பார்ப்போமானால் ௮.து சமது புத்தியின் யுக 
இக்கு ஈன்றாய் எட்டவில்லை. எதோ சக்திரூபமாய் இவ்விசதையில் மாம் 

அ௮டங்கியிருச்கின்றதென்று வாசாமாச் இரமாகவே சொல்லவேண்டியதாகி 
ன்றது, 

யோகிவாய்ப்பட்டு கர்ப்பசீசாசம் சென்றது தர் சிறு துளியே. உட் 

புகும்போது ௮ திஸூ-்மமாய் உள்ளதாயினும், வெளி வரும்? பாது தலை, 

உடல், கை, கால்முதலிய அவயலங்களோடு கூடி, ஸ்தூலமாயிருத்தல் ஈம் 
மால் காணக்கூடியதே. உள்செல்லும்போது ௮திஸூக்்மமாயிருந்த, இர 

வம், வெளிவரும்போது இவ்விதம் ௮ங்க ப்ரத்தியங்கங்களோடு வர்ததெ 
ads மெனின், ௮ யுக்திச்கெட்டவில்லை. ஏதோ ஸ்வபாவமென்றே 
சொல்லவேண்டிய தா௫ன்றது. ரோ அச்விஜன் கோர)01 கார்பன்
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ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து கெமிகல் ஆச்ஷன் (1101ப1௦ய1 401001 ஏ.ச்பட்டு 

ஜ.வாலைரூபமான ஸ்.தாலத்தன்மையை அக்கினி பெறுகின்றது. ஜ்வாலை 
ரூபமாகிய ஸ்.தூலத்தன்மையைப் பெறுதற்குமுன் சட்டையிலும் ஆக்விஜ 

னிலும் ௮க்கிகிகாண ரூபமாயிருக்கின் றது என்பது உசிதம் இவ்வளவு பிர 

காசமாயுள்ள ஜ்வாலை இக்கட்டையிலும் ஆக்ஸிஜனிலும் எப்படி அடங்கியி 

ரு்கசெனின் ,௮.துவும் ஈமது புத்திக்கு யுக்தமாகத் தோன் றவில்லை. பழத் 

திற்குக்காயும், காய்ச்குப்பிஞ்சம்,பிஞ்சுக்குப்பூவும் காரணமென்பது எவரு 

மறிச்ச விஷயம், காரணத திலில்லாதது காரியத்தில் வாராது என்பது 

ீயாயவித்தமாதலின், பழத்திலுள்ள விசேஷத் இங்கு ப்பூவிலுள்ள விசே 

ஷம் காரணம் என்பதில் ஆக்ஷேபத்திற் டெம்யா து.மில்லை. ஆதலால் பழத் 

திலுள்ள அற்புதமாகெ இிதஇப்பு ப்பூவிலுமிருக்கின்ற தென்றே யொத் 

துக்கொள்ள வேணடியழாகின்றது பூவிமீலா அம்மாதுர்யம் காணப்படு 

தன்றதில்லை யாயினும், அதில் அடஙகிமய யுள்ளதென்பது பியாய௰ரித் 

தம். அப்படிப்பட்ட மா.துர்யம் பூவில் எப்படி git walwlapé Ger w தெனி 

ன், அதுவும் யுக்இக்கெட்டு௮தில்லை. யுச்திக்ிகெட்டாததாயினும் நியாய 

வாயிலாக ஓத்துக்கொள்ள வேண்டிய வி.ூயமகள் உலடில் எண்ண றர் 

தனவா யிருக்கின் தன. விதையில் மரமும், மேேதமறில் புருஷனும், கட்டை 
யில் ௮ச்இரிஜ்வாலையும், பூவினில் இத திப்பும் அடஙகியிரு தல், மனதிழ் 

செட்டா விடினும எப்படி. ஸ்வபாவமென்று சொல்லவேண்டி௰ தாயுள்ள 

தோ, அப்படியே ஹ்ருதயகமலத்தில் மனம் ஒ௫ெகியிருக்கக்கூடிய aver 

'பாவமுள்ளது என்பது உரிதமென் றறிக, 

மனம் ஹ்ருதயகமலத்தில் ஸு௨ஊ ஈப்இ காலழ்இல் ஓடுங்கியிருக்கின் ற 

தென்பதை ஒத் துக்கொள்ளுகின்றோம். இனி அவ்விதம் மனம் ஒடத௫ய 

ஸமயத்தில் மிஞ்சியுள்ளது யாது? எனின் சொல்லுலாம், உலதில் காரண 

மிராவிடில் காரியமில்லை; காரணமிருச்தே காரியம் ஏற்படவேண்டியது; 

என்பது நியதமே. உதாரணமாக, மண், பொன் முதலிய காரணமின்றி 

குடம் முதலி.பதேற்படகின்.றதில்லை. நெருப்பின்றி புகையில்லை, கார 
'ணம் பிரத்தியகஷமாய்க் சாணப்படாவிடினும் அதன் காரியசதைக்கொ 

ண்டு அனுமானித்தறியக்கூடும். தூரத்தில் புகையை மாத்திரம் சண்டு, 

நெருப்பு அமகுள்ளதென்று ௮னுமானிக்கலாம். வீட்டிற்குள் இருக்கும் 
போது இடிசசத்தம் கேட்கப்படிகின்றதை மாத்திரம் கொண்டு காயத் 

இல் இத்தருணம் மேகமூள்ள தென்றறியலாம், இவ்விதமேயன்[றி, 
காரணமிராமல் காரியமுள்ளதெனபதை எவரும் ஓத துக்கொள்ள மாட் 

டார். அதலால் காரணமின்றி காரியம் ஏழ்படாது என்பது, நியாயஹித் 
தீமே யென்றறிக. 

ஸ்மரணத்திற்கு(சினைவிற்கு) உள்ளகாரணம் அனுபவமேயாம். பூர்வம் 

எதனையாகிலும் கேழ்வையாலாவது பார்வையாலாவது அனுபவித திருர் 
தால் பிறகு ௮து சினைவிற்கு வரும், காசியெலும் ஈகரத்தை நினைத்தோ
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ம்ர்னால் பூர்வம் ௮சஈகரை, பாரவையாலாவது, கேழ்வையாலாவது அனுப 

வித்திருர் திருச்ச வேண்டும் என்பது நிசசயமே. கெருப்பின்றி புசையில்லை 
என்பதுபோலலே ௮னுபவமின்றி ஸ்மரணமில்லை என்பதும் என்க. 

ஸுஷாப்இ நீங்யெதும் ஸசலரும் இதுகாரும் சான் ஒன்றும் தெரி 
யாமல் ஸுகமாய்த் தாககினேன் என்கின்றனர். ஒருவருக்கு அல்லது 
இருவருக்கு மாத்திரம் இப்படியில்லை. ஸ்வப்பனம் காணாமல் நல்ல நித் 
திரை செய்த ஸல மனிதர்களுக்கும் தூங்கு யெழுச்ததும் :*ஓன்றும்தெரி 
யாமல் ஸுகமாய்த் தூங்கனோம்?? என்று எண்ணம் ஏற்படுதல் ௮னுபவ 

ஹித்தம். பூர்வம் இப்படி யிருந்ச தாகப் பின்னர் எணணுடன் றமையால் 
௮து ஸ்மரணமே என்றறிக, ஆதலால் :ஒன்றும் தெரியாமையையும், 

ஸுகத்தையும் ஸ்மரிச்சென்றனர் என்பதே உண்மை, ஓன்றும் தெரியாமை 

யாவது அஞ்ஞானம் என்னலாம். அஞ்ஞானமும் ஸுசகமும் தூங்கி யெ 
முர்ததும் ஸ்மரிக்சகப்படுகின் றமையால், ges ஸ்மரணத்திற்குக் காரண 

மான அ௮ஞ்ஞானானுபவம், ஸுகானுபவம் ஆடிய இரண்டும், ஸுஷுப்இ 

காலத்தில் ஏழ்பட்டிருக்கவேண்டு மென்றே சீர்மானிக்கப்படுகின் றது. 
இவ்விதம் நியாயவாயிலாக ஆ ராய்க்து பார்ச்கும்கால்,ஸ-ஈ௨௩ப்.இி ஸமயத் 
இல் அஞ்ஞானம், ஸுகம் ஆயெ இவ்விரண்டும் அனுபவிக்கப் பட்டிருக் 

இன் றமையால் மனம்வேலையின்றி ஒடுங்கியுள்ளதாகய ஸுஷுப்இி கால 
நீதில் மிஞ்சியுள்ளது, அஞ்ஞானம் ஸுகமெனும் இவ்விரண்டேயாம். 

இனி அஞ்ஞானம் என்று தனியாய் ஒன்றுள்ள தென்பதை ஏன் 
ஓச்.துக்கொள்ளவேண்டும்? மன இற்குவேலை ஒன்றுமிராதிருத்தல் மாத்தி 
ரமே அவ்விதம் எணணப்படுகின் தென்று சொல்லக்கூடாதோவெனின், 
அல்ல என்க. அவ்விதமானால் ஸுஷுப்இி காலத்தில் ஸுசமாத்திரம் 

உள்ளதென்றேற்படும். அப்படியானால் ஸுகமாத்இிரமாகவே யிருச்தேன் 
என்று, எல்லோரும் எணணவேணடியதாகுமன்றி, ஒன்றும் தெரியாமல் 
சுகமாய்த்தூபகனேனென்று எணணுதற்கு நியாயமில்லாமற்போகன் றத, 
அன்றியும் ௮ஞ்ஞானமென்பதை ஓத்துக்கொள்ளாவிடில், சான் இது. 

வரையில் ஈன் ராயறிர்துசகொண்டு ஸுஈகமாய்த் தூங்கனேன், என்றே எல் 
லோருக்கும் ஸ்மாணம் ஏற்படவேணடும். ௮துவோ, உலகில் அனுபவத் 
இற்கு விரோதம் ஆதலால்,ஸுஷப்.இி ஸமயத் இல், மனம் மிக்கஸ9க்ஷ்ம 
ரூபமாய் ஹ்ருதயகமலத்தில் ஓரங்கப்போகவே, மிஞ்சியுள்ளது ௮ஞ்ஞான 
மம் ஸுகமுமேஎன் றறிக, 

இவ்விதம் ஸு ஷுஈப்தியில் மிஞ்சியள்ளதாகயெ ௮ஞ்ஞானமே சாரண 
சரீரமென்றும், அவித்தை யென்றும், ஆணவமென்றும், அவரணமென் 
லும், இருளென்றும், பாசமென்றும், மலமென்றும், சமஸ் என்றும் சொல் 
லப்படுகின் து விழித் துசக்கொண்டிருக்கும்போதும், ஸ்௮ப்பனம் காணும் 

போதும் மனதின் வேலையாகிய சித்தவிருத்தியுள்ள சாதலால், மழையோ



13 

சையோடுகூடிய காற்றோசை போலவே. ௮னுபவிச்சப்பட்டதாகத் தெரி 
இன் நதில்லை. மழையோசை யடங்கியதும் காற்றோசை மாத்திரம் வியச்த 

மாய்க்கேட்கப்படுகின்றது போலவே, இத்த விரும் திகளடஙகிய ஸ-ு௨ஷ-ா 
ப்தியில் மாத்திரம் ௮ஞ்ஞானம் ௮னுபவிச்சகப்பவெதாகத் தோன்றுகிறது. 
இவ்விதம் மனது வேலையா துமின்றி லயித்து,ஸாகமாத்திரமாயுள்ள இடம் 
ஹ்ருதயகமலம. ஆதலால் மன இற்கு ஹ்ருதயகமலமே, கிஜஸ்சானம் என் 
னப்படுகின்றது. உதாரணமாக, மியாயாஇபதியின் (ஜட்ஜியின்) இருப்பி 
டம் யாது எனின், ௮வர் வேலையில்லாமலிருக்கும் வாஸஸ்தானமாதிய 
வீட்டைசசொல்லுவார்களே யன்றி, அவர் நீதிவிசாரிக்கும் ஆலன)த்சைச் 
சொல்லுவார்களில்லை. இதுபோலவே, மனதின் ஸ்தானம் யாதெனின், 
௮ விருத்திகள் யாதுமின்றி யொடுக௫ச் சும்மாவிருச்குமிடமாகய ஹ்ரு 
தயகமலத்தைச சொல்லவேண்டுமேயன்றி, ௮து வேலைசெய்தல்ல.ற்படும் 
0ெெல்வியடி சறுமூளையெனு மிடத்தையாவது 131 மூளையெலும் இட 

ததையாவது சொல்லுதல் உசிதமல்ல வென் றறிக, 

பயிரிடும் குடியானவன் வயலில் நெடுநேரம் வரையில் உழு சல்வெட் 
டுதல் மூதலியவேலைகளைச் செய்தலுத்து, ப்பின்னர் ௮௩டருந்து தன திரு 
ப்பிடம் கோக்கிவர, அப்படிவரும்போதும் கலப்பை மண்வெட்டி. முதலி 

யவைகளைச் சுமப்பதனாலும், தாறுமாறாய் அங்குமில்கும் ஓடித் இரியும் மாடு 
களைத் தன்வசப்படுத்தி தட்டும் 6மித்தம், அவைகளின் வழிசென்றுழலுவ 

தாலும், மிச்சவருக்தி, ச்கடைசியில் வீடுவந்து படுத்துக்களைப்பாறுதல் , 

போலவே, மனது ஜாக்கிரத்தில் மூ.ளேயிலிரும்.து கொண்டு இர்்இரியங்க 
ளோடு ஸம்பச்இத்து, விஷயங்களில் சென்றுழன்று,சிரமமடைர்து தான் 

சும்மா இருர்துலயிக்கும் ஸ்தானமாகிய ஹ்ருதயகமலததை சோக்கிவர, 

௮ப்படிவரும்போதும் ஸ்வப்பன ஸ்தானமாகிய ஸெரிபெல்லத் திலிருக் த 
தாறுமாறாகெய சிந்தனைகளால் மிக்ச உழன்று பின்னர் சாடிமார்க்கமாய் 

ஹ்ருதயசமலம் வந்தடைந்து, லயித் திருக்கின் றது. 

இவ்விதம் நிஜஸ்தானத் திலிருச்து சரியாஸ்தான களுக்கும், கரியா 
ஸ்தானச்சளிலிருந்து நிஜஸ்தானத் திற்கும், போக்குவரத்து செய்சன்ற 

மையால் மனதிற்கு ஸ்தானம் மூன்று. ஆயினும் கஇரியாஸ்தானயகள் இர 

ண்டாம். நிஜஸ்தானம் ஓன்றாம். மூளையும் சிறுமளையும் இரியாஸ்தானங் 

கள். ஹ்ருதயகமலமே கிஜஸ்தானம். நித்திரை காலத்தில் மாத்திரம் தலை 
தொங்குதலைச் சவனித்தாலும், மனது ௮ தருணம் மூளையிலில்லை, என் 

னு (விளங்குகின்றது) ஊஹிக்சக்கூடியது, இடீரென யாதானும் பயம்கேர் 
ந்தசாடஉத்தில், ஒன்றும் தோன்றாமல் ஸ்தம்பம் போலாவதற்குக்காரண 

மூம், மனது இடீிரென தனது ஸ்தானமாகிய ஹ்ருதயகமலம் செல்லு 
தீலே, என்பதும் ஊஹிச்சப்படகன்றது. இவ்விதம மனதின் நிலமை என் 

பது ஈம்முன்னோர்களால் பன்னெடுங்காலமாய் அறியப்பட்டு வர்தவிஷ 
யம். இவ்விதமாகெ உண்மையே,
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என்பதாதி வாக்கியஙகளா லுபதேிக்கப்பட்டுள்ள து இவ்வித மிரு 
ச்க, மேற்குத்திசையோர் மனதின் ஸ்தானம் மூளையொன்2ற என்றதற் 

குக்காரணம், அவர்கள் ஜாச்கிரத்கால மொன்றை3ய பரிசோதித்தவர்க 

ளென்பதாம். ௮வர்கள் உலசகவியாபாரமொன்றைஃய முக்கியமாய்க்கொ 
ண்டு ஸ்தூலபதார்த்தககளாகிய பெள திசப்பொருள்களையே ஈன்கு உழை 

த்து, பரிசோதித தவர்கள், உலகவியாபாரம் ஜாக்கிர,) ௮வஸ்தையிமலயே 

ஈடச்தேறுவதாதலால், ஜாக்கிரததையே அவர்கள் பரி2சா திக்கவேண்டிய 

தவரி.பமாயிருந்தது. ஜாக்தரத்தை பரி2சாதி,5 வரையில் மனது வேலை 

செய்யுமிடம் மூளையே என்றறிக்து கொணடனர். ஜாக்கிரததை பரிசோ 

இத் ததுபோல ஸ்வப்பனததையும், ஸு ௩ ஈப்தியையும், பரிசாதிக்கலே! 

ண்டியிருச்தல் ௮வசியமாயேற்பட்டி ருக்குமானால் அன் ஸ்தானத்தையும் 

அறிந் துகொண்டிருப்பார்கள். ஸ்வப்பன ஸ ௦௨% பப்தி காலலகளில் மன 

தின் நிலமையை இன்னவித மென்றறிதலால, அவர்களுக்காசவேணடிய 

காரியம், யாது மிருர் மாகத் தெரியவில் ல. 

ஈமது வேதசாஸ் இரயகளிமீலாவெனின், ஜாக்கிரத்தில் ஒருகஷ்ணத 

தில் பலவிதமாய்த் திரியும் சித்தவிருத்திகளுக்கும், ஸ்வப்பன த்தில் தாறு 

மாறாகவோ, ஸரியாகவோ, மீரான்றியடறகும் சித்த விருத்இகளுக்கும், 
ஸுவ ஈப்இியில் சித்த விருத்தி யாது மின்றியொடங்கிவிடவே, மிஞ்சிய 
ள்ள ௮ஞ்ஞானத்திறகும் ஸாஷஷியாய், விளபகும் 8 தியஞானாகர்்த வஸ் 
துவை யறிச்சனுபவித்தமீல, ஜனனமாணப் பிணியை நீக்குதலுக்குபாய 

மென்று சொல்லப்படுகின் உமையால், ஈம்முன் னோர்கள் அவ்விதம் ப. 
மாத்ம வஸ்துலையறிகற்கென முயற்ரிக்க, மனதின் மூன்றுவிதமாயெ 
நிலமைகளையும், அவ வவஸ்தைகளில் கிடர்தல்லற்படும் ஜீவனின் ர்லமை 
களையும் ௮றியவேணடி யிருக்சமையால், பெளதிகப்பொருளில் சிறிதும் 

மனதைசமசலுத்தாமல் உலகவியாபாரத்தை, துசசமாய்த எள்ளி உண்மை 

யனுபவம் பெற்றுள்ள ஸ2குருலை, தேடித்திரிர்துகண்டு சரணமடை 

ந்து, ௮அவர்களுபதேசித்த வண்ணம் பலகாலம் அப்பியஹித்து, தன்னியா் 

களாயிருர்தனர். ஆதலின், ஈம்மவர்களுக்சே இவ்வுண்மை ஈன்றாய் அறி 

யப்பட்டிருச் தது. ஆனால் தற்காலத்தில் ஈம்மவர்கள் ௮2ஈசமாய் ஆத்ம 

மனஸ்தத்து.வம், உலகவியாபாரம், எனு.பிய்விரண்டு விஷயங்களுள் ஒன்றி 
லும் ஆராய்சி செய்யாமல், இரண்டும் கெட்டவர்களாய் காமச்குரோத 

மாத்ஸர்யாதி வசர்களாய்ச் கெட்ட சிச்தனைகளாலும்,கெட்ட ஈடவடிக்கை 
சளாலும், ௮ரிய இப்பிறவிபை வீணாக்கிக்கொண்டு, அல்லற்படுதம்சே 
அளாடின்.றனர். இது ௩.ற௪ இனி எடுத்தக்கொண்ட விஷயத்தில் நாடு 

வாம,
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மனது செய்யும் வேலை யாதென்பதைப் பற்றிச சற்று விவேடிப் 
பாம். ஆதாவது, ஒரு மனிதனே சற்று நேரம் ஸ "தஇரதாரனாகவும், 
சற்று சேரம் ௮ரசகைவும், சற்றுரேரம் ரி) யாசவும, ஈறறுசேரம் ஈடன 

மாதாகவும் ஈடிப்பதுபோல, மனமே சற்றுரேோரம் காமரூபமாயும், சற்று 

கேரம் ஸஙகற்பரூ... ஈயும், சற்றுநேரம் ஸம்சயரூபமாயும், சற்றுசேரம் 

சாததைரூபமாயும, ஈற்றுநோம் தைரிப ரூபமாயும், சற்றுநேரம் பயரூப 

மாயும், சற்றுேர1ம் லஜ்ஜை ரூபமாயும ஈ௱றுகேரம் விஷயாகாரமாயும், 

சற்றுநேரம் லோபரூபமாயும்,சற்றுகேரம குபோதகருபமாயும், சற்றுநேரம் 

மாதஸாயரூபமாயும், சற்று?சரம் பச்திருபமாயும், சற்றுசேரம் துச்ச ரூப 

மாயும், இஈலவாறு பற்பல வுருவஙகளாய் ச தோன்றுகின்றது. 

மனம் எர்ழெக்கப் பொருளில், கண மு$ிலிய இந்திரியஙகளின் ஒழி 

யாய் ஸம்பச்திக்கின்றதோ, அந்தர்சப் பொருள் வடிவமாகவே பரிணமிக் 
இன்றது, அக௱னம எற்படும் பரிணாமமே விருத ள் மென்ன ப்படும் க்ஷணம் 

பெண ௨ வடிவமாயும், க்ஷணம் புசல்வர் வடிவமாயும், கூணம் புதல்வி 

௮டிவமாயும். க்ஷணம் செல்வவடிவமாபும். கணம் கல்வி வடிவமாயும், 
க்ஷணம் வீடு வடிலமாயும், ஷூணம் வாவனணவடிவமாயும் ணம் பஷ்்ப 

வடிவமாயும, க்ஷணம் பர்து வடிவமாயும், வுணம் மிக் திரவடிவமாயும், 

ணம் சதது ரவடிவமாயும், கணம் ஈகரவடிவமாயும், கூணம் மலைவடிவு 

மாயும், க்ஷணம் WEP இர வடிவமாயும், ணம் எனவடிவமாயும், க்ஷணம் 

ஈதிவடிவமாயும், பூணம் தடாகவடிவமாயும், ணம் விமானவடிவமாயும், 

EPO D அடை வழிவமாயும், கணம் அபரணவடிவமாயும், ூணம் ராஜ் 

'ஜியவடிவமாயும் மனமே பரிண கிச்சின்றது உண்மையை யோதித்துப் 

பார்க்கின் மனக்கற்பனைச் கக்நியமாய் ப்ரபஞ்ச வியாபாரம் யாதுமில்லை 

யென்பது ஈன்கு விளுகுகின்றது அழூய மஙகையானவள் வைராக்கெ 

மூடைய ஸம் ரியாஈரிபின பார்வைக்குப் பிணமாயும், புலிக்கு ஈல்ல உண 
வா.ும், காமுகனுச்கு காமஸா ரனமாகிய ஸ்கிரீரத்னமாசவும், 5த்துவ ஞா 

னிச்குததோல், சகை, மாம்ஸம், ரத்தம், எலும்பு, மலம், மூத் திரம்,சேசம், 
ஈகம் எனும் இப்பதார்ததககளின் சேர்க்கையாகவும், காணப்படுகின்றாள். 

காணப்படும் பொருள் ஒன் றேயாயினும் கணபோர்களின் மனக் சற்பனை 

யின் வைத திரி.பத்தாலன்றோ வேறு வேறு பொருளாய், சோன்றுன் 

ps எப்பொருளுசில்லாச ஸ்வப்பனத் தில் ஐர் நொடிபோதில் ௮பார 

மாகிய ராஜ்ஜி.பபாரமும், அளவிறந்த துக்கமும், அனுபவிக்கப்படுகின் 
ஐதே... அழததனைபும் மனதின் கற்பனையைக் தவிர வேறு யாதானு 
மூண்டா? 

பனக்கற்பனை யாதுமில்லாத ஸ்ுஉநாப்தி காலத.இில் ப்ரபஞ்ச வியா 

பாரம் யாதாவது தோன்றகன்றதா? இல்லை யன்றோ. மனசசேஷ்டை 
யில்லாச நித்திரையில் எந்த வஸ்.துவிலாவது விருப்பமாவது வெறுப்பாவ 

அணடா? இவன் சத்துரு, இவன் மிததிரன், நான் பணக்சாரன், சான்
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Top, sror NS ganar, நான் மூடன், சான் ௪9, கான் து, இது 

£தம்.இது உஷ்ணம், இ.து ஈல்லது, இது கெடுதி, இவள் எனது காமினீ, 
இவள் என் பெண்டீர், இவன் எனது சணவுன், இவன் சமது புதல்வன், 

இவள் ஈமத பெண், இத எனது பொருள், இது coor gs பாக்யெம், இது 

எனது வேலை, இவனை இ-ஷிச்கவேண்டும். இவனை ரச்ஷிக்ச வேண்டும், 
இவன் மேன் குலச்சதோன், இவன் €ழ்சுலச்தோன் என்பது முதலிய 
aren pss வயவஹாரங்களுள் யாதானும் ஒன்றுண்டா? யாது மில்லை 
யன்றோ. ஆராயந்து பார்த்தால் கண்ணுக்கெட்டாததும் மிச்ச நுட்பமுமா 

யுள்ளதாகிய இம்மனதின் கற்பனையாலேயே ஈஅ௮பாரமாகய இந்த ப் 

பஞ்ச வியாபாரங்கள் ஸகலமும் ஈடர்தேறுசன் றன,என்பது ஈன்றாய் விள 
ங்குசன்றதன்றோ, தர் கூணத்தில் பலகோடி ப்ரபஞ்சமாய் உதித்தொ 

டுல்குதலாகயெ மனதின் ஆற்றலைக் காட்டிலும் ஆர்சரியகரம் உல$ூல் 

யாதிருக்சின்றது? இவ்விசம் ஸுஷ !ப்தியில் மனச்சற்பனை யாத மில் 

லாமையால் உலசவியாபாரம் யாதுமில்லை. ஜாக்ரெஸ்வப்பனங்களில் மன 

கீகற்பனை யிருக்கின் றமையால் ஸகல பாபஞ்ச வ்யவஹாபங்களுமேர் படு 
இன்றன, 

உலகில் எரத 'வஸ்துவைக் கவனித்தாலும் ௮சற்கோர் காரண 
Mees wari rina Gar தென்று விளங்குனெ்றது. காரணமில்லாத 

வுஸ்து ௨லகல் யாதுமில்லை காரியம் காரணந்தாலேயே எழ்பட்டிருச் தல் 

நியதமாயுள்ள து. இர்த நியமப்படிக்கு, மனதஇற்கும் ஐர்காரணமிருக்க 

பேண்டென்றோ. மண்ணால் குடமும் பொன்னால் ஆபரணமும் மரத்தினால் 

வாஹனமும் உண்டாடகின் றதைச் காண்கின்னோம். இதுபோல் மனதிற்கு 

ள்ள சாரணம் யாது ? எனின் அ௮.,தனையிவ்வீதமறிக, 

காரியத்திற்குத் தக்க காரணமிருச்சவேண்டுமே யன்றி காரியம் ஓர் 
விழமாயும் சாணம் மற்றோர்விதமாயும் இருக்கன் றதில்லை. மண் குடத் 

இற்கு மண்ணும், பொன் குடத்திற்குப் பொன்னும், மாமரத்இிற்கு மாங் 

கொட்டையும், ஆலமரத்திற்கு ஆலம் விதையும் காரணமென்பது யாவ 

ராலும் அறியப்பட்ட விஷயம் மனம் ஸூகஷ்ம வஸ்துவேயன்றி ஸ்.தூல 

வஸ்துவல்ல. மனது, கண் மூதலிய இக்திரியங்களால் ௮றியச்கூடாதாத 

லால், ஸூுக்ஷ்ம வஸ்து 2வயாம் எது ஸ். தாலவஸ்துலோ ௮து சண்முதலிய 

இக்திரியங்களுச்கு விஷயமாகும். சரீரத்தை எவ்வளவு பரிசோதித்சாலும் 

தோல், சதை, மாம்ஸம், எலும்பு முசலியவைகளே காணப்படுகன் மன 
வன்றி மனது காணப்படுவதில்லை. மனது என்பது ஓர் சக்திபோலுள்ள 
தென்று முன்னமேயே சொல்லப்பட்டது. இப்படிப்பட்ட நுட்பமாகயெ 

மனது எனும், ஸூஷ்ம வஸ்துவின் காரணமும் ஸூக்்மமாகவே யிருச் 
இருக்கவேண்டும். ஸ்தூல வஸ்.துவுக்கு ஸ்.தாலமாகிய சாரணம், ஸூக்ஷ்ம 
வஸ்துவுக்கு ஸடஷ்மமாகிய காரணமென்பது உ9சமன்றோ. ஆதலால் 
மனதினது காரணம் ஸுூஷ்ம வஸ். துவே என்று ஏற்பட்டது.
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இனி, ௮து எத வஸ்துவென்று விவே௫க்ச வேண்டும். ஆதலால், 
அதில் சிறிது சாவோம். “nae அம்சமான, ௮ம்யையே நாடிச் கொ 

ண்டிருக்கும் என்பது இயல்பு. காரியம் அம்சமும், காரணம் ௮ம்ியு | 

மென்பது அறித. மண்? கல் முதலியன ௮ம்சங்களென்றும், அவைகளின் ! 
௮ம்௪ பிருதிவி என்னப்படும் பூமியென்றும், மழைத்துளி முதலியன 
௮ம்சங்களென்றும், அவைகளின் அம்ச பூமியிலுள்ள ஜலம் என்றும். £பஜ் 

வாலை முதலியன அம்சங்களென்றும்,அலைகளின் ௮ம்ச பெரிதாகிய அச் 

இரி மண்டலம்(அஇித்தலோகம், ௮ச்கிகிலோசம் முதலிய) என்றும், மூச் 

FEST PY ௮ம்சமென்றும், அதன் ௮ம் வெளியிலுள்ள வாயு என்றும், 

அறியத்தக்கது. 

மண், கல் முதலியவைகளை உயர எறிந்தால், அவைகள் மேலே போ 

ய்க்கொண்டே யிருக்கன்றனவல்ல வேகமுள்ள மட்டும் மேலே சென்று, 

பிறகு கழே விழுகின்றது. ஈமது பிரயத்கினத்தால், அம்சியை விட்டு 

அம்சங்களைப் பிரியச் செய்தாலும், அவை தமது இயற்கையாடஇிய ::அம் 

சம் ௮ம்சியை சாடும்?? எனும் கியமத் இனால், பூமியையே வர்சடைகின் 

றன. மழைத்துளி முதலியத, பூமி.பில் விழுவசோடு மாத்திரம் நின்று 

விடுகின் றஇில்ல. பள்ளநூள்ள பக்கங்களிலும், பூமிக்குள்ளும், செல்லு 
இன் றதாய்;) ௮ம்சியொ௫ய ஜலம் உள்ள இடத்தையே நோக்குகின்ற. 

இபஜ்வாலை முதலியதை எவ்வளவு தக்திரம் செய்து தகைச்தாலும், ௮து 
மேனோக்சச்கொணடே யிருக்கின்றது. குறுக்குமுகமாகவாவது, €ழ்மூச 

மாகவாவது, சோக்குவதில்லை. ஆதலால் அதன் இனமாகிய அம்ச, மேலே 

யிருக்சனெறதென்று நிசசயிச்சப்படுகின்றது. ஆகாசம், அவுட்டு முதவிய 
வாணங்களும் தம்மிடம் அசி யம்சம் உள்ளவரையில் மேலே சென்று, 

௮வ்வம்சம் வெளிப்பட்டதும் ழே விழுன்றன. மூசசை எவ்வளவு 

இரமப்பட்டுத் தகைர்து சவாஸபந்தனம் செய்.பினும், ௮து அல்லிசழே 

நிற்கின்றஇில்லை. வெளியில் தானாகவே வந்து சேருகன்றது. இந்த 
"உதாஹரணங்களை யெல்லாம் கவனித்தால், எர்த வஸ்து எதையே நாடு 

இன்றதோ, ௮ர்த வஸ்.துவுக்கு ௮துவே ௮ம்ச, என்பது நியமம் என்றறி 

யப்படின்றது. மனது எப்போதும் சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரஸம், 
சந்தம் எனும் வெளிப்பொருள்களையே நாசின்றது. சண், காது மூத 

லிய இர்திரியங்சளின் மூலமாய் வெளிவஸ் துக்களை அடைச்தறிகன்ற.து. 

௮வ்வாறில்லையாயின், உள்ளிருர்து மனது வெளி வஸ்துக்களையே ந் 

இக்ன்றது. ஸுஷுப்இ மூர்ச்சை தவிர மற்ற ஸமயஙகளில், பிரபஞ்ச 

நாட்டத்தை விடுத் ஐ,ர் கூணமும் ஓய்வு, பெறுகின் இல்லை, அம்சம் ௮ம் 
தியையே சாடும் எனும் கியமத்சைக் கவனித்தால், மனதின் ௮ம்சியான து 

பஞ்ச பூதங்களே என்தேற்படுகன்.றத. பிரபஞ்சப் பொருள்களெல்லாம் 
பஞ்சபூதங்களிலேயே அடங்கியிருக்கின் றமையால், மனத எப்போதும் 
பஞ்ச பூதக்களையே சாகின்றசென்று சொல்லுவது Ago, மனது 

3
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பஞ்ச பூதங்களையே நாடிச்கொண்டிருக்கன் றமையால்,அதன் ௮ம்? பஞ்ச 
பூதங்சளே யென்று நிச்சயிக்கப்படுகின் ஈத. 

மனது ஸூக்ம வஸ் துவாதலால், அதன் Bi TOOT (tpi ou Ody WME து 

வாகவே இருக் இருக்க வண்டும். என்றும்.மன தூ பஞ்ச பூகங்களாகிய பிர 

பஞ்சங்களையே சாடிக்கொண்டிருச்கின் ஈமையால். அதன் காரணம்,பஞ்ச 

பூதங்களாகலே இருக்கவேண்டு மென்றும் நிசசயிக்கப்பட்டது. இனி 

பஞ்சபூசல்கள் ஸ்்.தாலங்களன்றோ: ஸட-்மமாகிய மனதிர்கு ஸ்.தால 

சாரணம் உள்ளநென்பது ஈ.சிதமோ. என்று சங்கை எற்படக்கூடும். 

ஆதலால், இவ்விஷயத்தில் சுறு புத்தியைச் செலும் த வேண்டும். 

உலகில் எரு வஸ்துவை சோக்கினாலும், அது ஸூக்ஷ்ம நிலமையிலி 

ருந்தே, பிறகு ஸ். தால வல்.துவாயிருக்கின்ற கென்பது,ஈன்றாய் விளங்கு 
இன்றது. ௩ தாவாணமாச கண்ணுக்குப் புலப்படா சிறுவிதையிலிருச்து 

பெருங்கூட்ட மிருக்கத்தக்க ரிழலை*தருவதாகிய அலமரமுண்டாகின் றத. 

அவ்வளவுபெரிய ஆலமாமான து.அர்சிறு விசையில் பூர்வம் எப்படி அடங்கி 

யிருந் சது எனின்,சச் இவடிஐமாயிருக்து,பிறகு முளையாகிய ஸு௦-்ஷ்.ம வடி 

வம்பெற்று,ப்பிறகு ஸ்.தூல விருக) மாகன் ஈதென்க.௮வ்விசமே௮கூரியும், 

ஜ்வா$லரூபமாகிய ஸ்து லத ன் மையைப்பெறுவத PEG முன், காரணரூபமா 

யிருந்தூ,பிஐகு ஆச்ஹிஜன் 0310 கார்பன் (௨3)௦0) எனும் இரண்டும் 

சேர்ந்து கொஞ்சம்உஷணம் உண்டாகும்? பாறு ஸ ஸ்.மரூபமாயிருந் து, 

oe Chemical Action 7 £u-@, gam wepuoTGlw oh gi 6.5 g oor Cow 

யைப்பெறுகன் றது. இவ்விதம் ஈ லகிலுள்ள aig ongmasupd Cur 

ஜித்தாலும் ஸ்.தாலம், ஸூக்ஷ்மம். காரணம் எனும் மூன்று நிலமை பெற் 

றுவ்ள தென்பது ஈன்றாய்ப் புலப்படுகின்றது. இக்தரியாயக்மைச் சற்று 

இப்பிரபஞ்சத்திலும் பொருந்தப் பார்ச்கவேண்டும். உலூனில் ஈம்மால் 
கரணப்படுவது, பிரிதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் எனும் ஐம்பூதங் 

களே. ஸமுச்திரம், ஏறி, தடாகம், கதி, மலை, காடு, சாடு, ஈகரம், மணிதர், 

பறவை. மிருகம், ஊர்வன முதலிய ப்ராணிகளின் சேஹம்'முதலிய இப் 

பொருள்களின் கூட்டமாகிய உலகச்மை பரிசோகித்தால் மண், ஜலம், 
இ, காற்று, வெளி என்னும் பஞ்சபூதங்களுச் : கர்நியமாய் யாதுமில்லை 
யாதலால், பஞ்சபூதத் திலேயே உலகம் அடங்கியிருக்சன்றது என்பது 

ஈன்றாய் விளங்கும், 

இவ்விதங்களாகிய பஞ்சபூதங்களுக்கும், பூர்வம் ஸூ-்ஷ்ம நிலமை, 
காரணகிலமை எனும் இரண்டு கிலமைகளிருர் திருக்க வேண்டுமன்றோ. 

சாரண ஸூக்ஷ்ம நிலமைகளைப் பெருமல் ஸ். தால கிலமை ஏற்பவெதில்லை 

யென்று,பூர்வம் நிர்ணயிக்கப் பட்டிகுக்கன் றமையால்,இதில் சங்கை செய் 
வத.ற்டெமில்லை ஆதலால், ஸ்தாலங்களாகயெ பஞ்சபூ தங்களுக்கு ஸூக்்ம 

காரண நிலமைசளுள்ளன வென்பதை,யொச்துக்கொள்ள வேண்டிய தவ



19 

செயமாசன்றது. ௮வ்விதம பூதங்களுக்குள்ள காரண ( லமையே பிரளய 
மென்று சொல்லப்பூகின்றது. ஸ௦க்ஷம 6 லமைபெத்றுள்ள பஞ்சபூதக் 

சளே மனதினது சாரணமாம். மனது விமர்ச சக்தியுள்ளதாயிருக்கன் ஐ 

மையால், ஸத்துவகுணமமைநர் இருக்கின் ற தென்றும் அறியப்படுகின் றது: 
ஆதலால், ஸ்டுக்ஷம நிலமைபெற்றுள்ள பஞ்சபூதங்களின் ஸத்துவாம்சல் 

களால், மனதுணடாகிய தென்ப யுக்திச்கும் ஒவ்வுகின்றது. இவ்விதம் 

ஸூடுக்ஷம பூதஙகளைத்தவிய, மற்றிறதனையாவது மனதினது காரணம என் 

ராவது, மனதஇற்கு சாரணமம.பிலலை யென்று வது சொல்லுதல், எவ்விதத் 
திலும் ஓவ்வாதென் றறிக. ஆசலால் மனதினது காரணம், ஸூக்ஷ்ம பூதங் 

களின் ஸத்துவாம்சங்களே, ௮சாவது, ஸகூம மிரிதிவியின் ஸத். துவாம் 

சம், ஸடிக்ஷம அப்புவின் ஸத்துவாம்சம், ௮க்கிர்' ஸுஆூமத்தின் ஸத்தூ 

வாம்சம்,வாயு ஸப்க்ஷமத்தின் ஸததுவாமசம,௮காச ஸடக்ஷம ஸச்தூகாம் 

சம், ஆய இவைகளெல்லா வற்றின் மோர்ச்கையால் மனதுண்டாகயெது 
என்க, பூதஸப்கஷமஙகமளே தன்மாததிரைகளென்றும் சொல்லப்படுன் 

றன. 

இங்பனம் மனது மாத்திரம ஸற்க்ஷம பூதஙகளின் ௮ம்சங்களால் 

உண்டாய தென்பதலல. இர்திரியஙகளும், ப்ராணன் களும்கூட ஸுூக்ஷ்ம 

பூதஙகளாலுணடாபின. அதாவது ஈம்மால் காணப்படவதாகய இந்தஸ் 

தூலதேஹக்தினில்,ஸ யகூஷமசர் ரமென்றொன்றுள்ள து,சண்ணெனப்படும் 

சக்ஷுரிர்தரியம், காதென்னப்படும் சுரோம திர இந்திரியம், மூச்கென்னப் 

படும் நாசியித் திரியம, சாக்சென்னப்படும் ஜிஹவேச் திரியம், மெய்பென் 

னப்படும் தொக்கி திரியம, இவைகள்ஞாமீன* திரியயசளென்னப்படுசன் 
“றன. சண, சாது முதலிய ஸழாலகோளகககளே இந்திரியங்களென்னக் 
கூடா3தா வெனின. அல்ல. ௮தாவது, ஸ ௨ ாப்இ, மூர்ச்சை, ஸ்வப் 

பனம் இக ஸ்மயங்களில் இர்த கண, காது முதலிய ஸ்தூலகோளக 

SMH go, உருவம் சபதம் முழலிய விஷயஙகள் அறியப்படவில்லை, 

ஆதலால், கண காது முதவிய இடஃ௰களிலிருர் துகொண்டு, உருவம் சப்தம் 

மூதலிய விஷயங்களை அறிவதாகிய சக்திபோலுள்ள, ஸடுக்ஷமங்களாகயெ 
இக்திரியயகள் இருச்சின்றனவென்று காஹிச்சப்படிகின்றது. கண, காது 
மூதலிய கோளகஙகளில், அவவிக்திரியம் வந்து கூடினால், உருவம் சப்தம் 

மூதலியது அ௮றியப்படுகின் து. ஆதலால், சியாயாதிபதியும் அவரது ஆஸ 

னமும; மனஜும் மூளையும் போலவே, இர்திரியங்களும் சண முதலிய 

ஸ்சாலகோளகக்களுமென்பதறிக. 

இவ்விர தியியயகள் ஸுக்ஷ்மமகளே யாதலால். இவைகளின் காரண் 

வஸ்துக்களும ஸூ9கஷம௰்களாயிருச்ச வேணமென்றோ, அதாவது பிரிதிவீ 
ஸுூக்ஷ்மத்தின் ஸத் துவாம்சத்தால் சீராணர்திரியமும், அப்பு on Osage 

ஸத்துவாம்சத்தால் ஜிஹ்வையெனும் ரஸூனச்திரியமும், தேயு ஸூக்ஷம 

ஸத்துவாம்சத்தால் சக ஈிர்திரியமும், வாயு ஸூ-்ஷம ஸத்துவாம்சச்சால்
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தொக்கெனும் இக்தஇரியமும், ஆகாச ஸூக்ஷம ஸத்துலாம்சத்தால் சுரோ 
தீ.திரம் எனும் இர்திரியமும், உண்டாயிற்று, இவ்வாறு பஞ்சபூசங்களின் 

ம்ஜோம்சத்தால், கர்மேர்திரியம் உண்டாயிற்று கர்மேர்திரியமாவ.து,கர்மம் 
எனின் இரியை; அசைச்செய்யும் சக்திபோலுள் ளது கர்மேர்திரியமென் 
தறிக. கர்மேச்திரியமாவது வாக்கு, பாணி, பாதம், குஹ்யம், குதம் எனும் 

gig இர்திரியஙகளாம். ரியையானது ரஜோகுணத்தால் : நிகழ்வதாத 
லால, இவைகளின் காரணங்களும் ஸூக்ஷ்மமாடய பிரிதிவி முதலிய பூதங் 
சளின் ரஜோம்சங்கள் என்றறிக, எந்த ப்ராண்யும் மூச்சையிழுத்துக் 
கொண்டும், வெளியில் விட்டுச்சொணடுமிருக்கன் றது, ப்ராணனென்பது 
இதுவே தானா, goog வேறுயாதானுமொன்றா, என் றறியவேணடும். 
இதுவே யெனின, மூச்சைவெளியில் விட்டதும் இறர் துபோகவேண் 
டும்; ஆனால் ௮வ்விதம் ஏற்படுகின் றதில்லையாதலால், மும்கூறியதாகயெ 
மனது, இர்திரியம்,முதலியது போலவே,ப்.ராணனெனும்,.ஐர் ஸூக்்மமா 
செய வஸது, இத்தேகத்.திற்குள் இருக்சக வேண்டுமென்றேழ்பகன் றது. 
மூசசுவெளியில போனாலும், ௮ந்தப்ராணன் உள்ளிலிருக்கின் றமையால், 

மரணம் ஏழ்படுகின் றஇில்லை. மூசசிமுபபதும் வீவெதும் ௮2 ப்ராணனி 

ருப்பசனாலேயே என்பது உ௫தம். இணி ௮ச்த ப்ராணனுக்கு காரணம் 
யாதெனின், அதுவும் ஸகம மாதலால்) ௮தன் காரணமும் ஸூக்்ம 

மாகவே யிருக்கமவண்டுமன்றோ; அதாவது பிரிதிவி முதலிய ஸுிக்ஷ்ம௰ 
களாகிய பஞ்சபூதஙகளின் ரஜோம்சங்களால், ப்ராணனுண்டாயித்றென் 
திறிக. இவ்வுண்மை பற்றியே. 

angutoOloluv§ aso2as) Glawap.iro கு on ன் ௦9, ய௨௦௮௧௦ 

ஹெ பனி கூ.௦ிவகாவ, ரணாஷ) Sra Bro). 

௦0௦.கற௦.க8காண௦ வவ. | 

ஈசொலிஷஸெவைவ மி ஹெஷ.ா௦ ௯, ரே.௧08_109, யாணி.ச- 

வாக, ரணிஉாஉவாய-இவஹாஎபியா_நா.மி ஜல் றெ 

GIO). anbololarts avert (ole) _& 8 A) Teme 

ஏன்பதாதி,ஈம்முன்னோர்களால் உபதேக்கப்பட்டிருக்கின் றது. இல் 
விதம் இர் இரியங்கள், ப்ராணன், மனது எனும் மூவகையாகிய ஸூக்்ம 

வஸ்துக்களின் சேர்க்கையே ஸூஸ்ஷ்ம சரீரமென்னப்படஇன் றது. இக்திரி 

ய ப்ராண மனங்களின் சேர்க்கையாகிய ஸூக்்ம சரீரமானது, இக்த 

ஸ்தூலதேகத்திற்குள் இருக்கும் வமையில்'ஜீவ;சையென்றும், இதைவிட் 
டுப் பிரிந்து போதலே மரணமென்றும் சொல்லப்பகன் றது, ' 

இனி மரித்ததும் மனது எர்தஸ்திதியடைகின் றது? மனதும் ஸ்தால 

தேஹத்தோகெட காசமடைடன் றதா, அல்லது வேறு! இடத்திற்குப்போ
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இன்றதா, ache sosee op விசாரிப்போம். பிரிதிவியிலும் ஜலம் நுட் 

பம்; ஜலத்திலும் சேய நுட்பம்; தேயுவிலும் லாயு நுட்பம்; வாயுவிலும் 

ஆகாயம் நுட்பம்; பஞ்சபூதங்களிலும் மனம் முட்பமாகியது. பஞ்சபூதங 

சள் இந்திரியம்களுக்கு விஷயங்களாயுள்ளன. மனதை எஅிலிக் திரியக் தினா 

லும் காணமுடியாது. ஆகாயமான து, இச்திரியங்களாலறிய முடியா தாயி ' 

லும், ௮தன் குணமாஇய சப்தம் இர்இிரியத் திற்கு விஷயமேயாம். மனது 

எச்த இச்திரியச் இற்கும் விஷயமல்ல. ஆதலால், ஸூஷ்மமென்னப்படு 

ன்றது. மனமானது இந்திரியங்களுக்கு வீஷயமல்லாததாயிருந்து கொ 

ண்டு ௮பாரமாகிய காரியத்தைச் செய்கின் ஈது. மனதின் வேசமிவவளவெ 

ன்று சொல்லமுடியாது, ௮௮வவளவு நுட்பமாயினும், அதன் சக்தி ௮பாம 

மாயுள்ளது. அதிலும் ஆச்சர்யகரமாகிய பதார்த்தம் உலகில் யாதுமில்லை. 

ஸ்தால சரீ. ரமானது மரித்தமின், நீரிலோ,கெருப்பிலோ, அல்லத மண்ணி 

லோ அழிர்து போடின்றது. ஸ்தூலமாகெயவஸ்துவையே மண் முதலியது 

அழிக்குமன்றி, ஸுக்ஷம வஸ்துலை அழிச்ச இயலாது வாயுலை, மண், 

இ, நீர் இவைகள், ௮ழிச்ச முடியாதன்றோ. வாயுவிலும் ஸூக்ஷ்மமாகிய 

மனகை,மண்ணாவது,ரீராவது, நெருப்பாவது எப்படியழிச்கவியலும? இய 

லாதாதலால், ஸ்.தால சரீ.ரத்திற்கே காசமேற்கு மன்றி, மனதிற்கு ராச 

மேற்காது. 

மனதிற்கு மாத் இரமப்படி. யென்பதல்ல, இந்திரியம் ப்.ராணன் 

எனும், இவைகளுக்கும் நாசமில்லை யென்றறிக, மனதைப்போல பூச 

ஸு$க்மங்களாலேயே இக்திரிய ப்ராணன்கள் உண்டாயின. ஆதலால் 

இத்திரியப்ராண மனதுகளின் சேர்க்கையாகெய ஸு௦-ஷ்மசரீ ரச்.இழ்கு மண் 

ணாலாவது, நீ.ராலாவது, கநெருப்பாலாவது காசமில்லை யென்று o put. 

டது. இக்த ஸ்தூல சரீரத்தின் நிலமை குலைந்து மரிக்கலே,இதிலுள்ள இச் 

இரிய பிராண மனங்களாகிய ஸ்ம சரீரம் வெளிப்பட்டு,ஸ்வர்ச்சகஈரக 

மாய லோகரச்த ரத்திற்குச் செல்லுகின் ஐது, ஸு9்ச்ஷ்மசரீரமான து சக்தி 

போலுள்ளதாதலால், ௮து தர் ஆச் ரயமுமின்றி ௮ர்தரத்தில் நிற்கின்ற 

தென்பது மொவ்வாது, சச்தியெல்லாம், வயக்இயாகிெய oF ஸ்தூல வஸ் 

துவை ஆச் ரயித்தேயன்னோ நிற்கும். அதுபோலவே ஸ்ம சரீரமும், 

யாதானும் ஓர் வயச்தியைப்பற்றிக்கொண்டே ஸ்வர்க்க ஈரசம்களூக்குசு 

செல்லுகன் ஐது, என்பதே உசிதம் என் மறிக. 

_ இவன் என்பது, எப்போதும் மனதோகெடடியுள்ள பொருள், மனது 
ஸு9க்ஷ்ம சரீரத்தின் முக்கு அங்கம். ஆதலால்,ஸூக்்ம சரீரம் லோசார் 

தீரம் செல்லுகின்ற சென்றதினால், ஜீவனும் செல்லுகின்றான் என்றும், 
ஏற்ப்ன்றது. லோகாச்தரம். என்பது யாது, எனின் அது ஸ்வர்ச்சம் 

ஈரசம் ஏன்றிருவிதமாயுள்ள து. ஸ்வர்ச்சமே புண்ணிய பூமியென் ஐம், ஈர 

மே பாபபூமியென்றும், சொல்லப்படுன் றது, புண்ணிய பாபபோக பூமி 
மகாமகோபாத்தியாய 

பாக்டர். உ. வே. சாமிநாதையர் 
நால் நிலையம்.
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சளாடகிய லோகாக்த.ரங்களில், இங்குள்ள சீவர்கள் செல்லுகின் றதும், ௮ம் 
குஸுக துக்கங்களை புஜிக்சன்றதம், புஜித்த பின்னர் மறுபடியும் இவ் 
வுலகில் வந்து பிறப்பதும் வாஸ்தவம் எனின்) ஜன்மாந்தரம் (௮தாவது 
மறுபிறப்பும், உள்ளதென்பதை யொத்துக்கொண்டதாகின்றது. ஆனால் 
௮௮ நம்பச்கூடியதல்ல. மறுபிறப் பிருஈ்சாலன்றோ ௮தனை ஒத்துச்சொ 
ள்ளலாம்; மறுபிறப்புள்ள தென்பதற்கு நியாயம் யாதுளத? சாஸ்திரத் 
தில் சொல்லப்பட்டிருச்சன்ற சென்பதை மாத்திரம் கொண்டு, யுக்இக் 
கொவ்வாத விஷயத்தை ஒத்துச்கொள்ளுவது உ௫ிதமா? உண்மையில் 

ஜன்மாக்தரம் என்பது இராவிடினும், ஏதோ இப்பிறப்பில்செய்ச வினை 
யின் பயனை, மறுபிறப்பில் புஜித்தே தரவேண்டுமென்று எழுதிவைத் SF 
ருந்தால், ஸாமான்னிய பரிபாசகமுடைய மனிதர், அதைக்கொண்டு பய 
ந்து கெட்டசாரியம் செய்யாதிருப்பார்கள், அப்படியிருர்தால் உலகவியா 
பாரம் ஸரியாய் ஈடைபெறும். என்றெணெணிமயே பெரியோர் ஜன்மாச்த 

ரம் உள்ளதென்று எழுதிவைத்து விட்டனர், என்று சொல்லக்கூடாதா? 
என்று இவ்விதம் பல்பலவாரறாய் சமசையயேற்படக்கூடியது. ஆதலின் 

இதனைசசற்றாராயவேண்டும். அதாவது, ஜன்மார்தரம் உள்ளதென்பதை, 

சாஸ்திரம் சொல்லுகின் ॥ சென்பதைக்கொண்டு மாத்திரம் ஓவ்வலா குமா, 
என்று ஆஷேமிததாலும், யுக்திவாயிலாகச் கவனித்தால் ஒத்துச்கொள்ள 

வேண்டிய தவியமாகின்ற த. 

இரியையின் காலத்திலும், ௮தன் பலபோககாலம் வேறாகவே உள் 

ளது. உதாரணமாக (பாகம்) சமயல் எனும் கிரியையின் காலத்தைக் 

காட்டிலும், ௮தன் பலபோகமாகிய போஜனத்தின் காலம் வேருகழவே 

யிருச்சின்றது. படித்தல் என்பது தர் கரியை. அதன் காலத்திலும் 

அதன் பயனாகய உத இி£யாகம் செய்யுமகாலம் வேறாகவே இருக்கின் றது. 
(க்ருவதி) உழுது பயிரிடுதல் எனும் கிரியையின் காலச்திலும்,அதன் பயனா 
கிய தான்யலாபகாலம் வேறாகவே இருககின்றது, ஒளஷதம் ஸாப்பிடு 

தல் எனும் இரியையின் காலத்திலும், ௮சன் பயனாகய ஆரோக்கியத்தின் 

காலம் வேறாகமவ இருக்கின்றது. உலகில் உள்ள ate இரியையைச் 
சவணித்தாலும், கரியாகாலத்திலும் ௮கன் பலபோககாலம் வேருகவே 

இருக்கின்றதென்பது நியதம் என் ஐறிக, 

கற்கண்டு சாப்பிட்டவனுகச்கும் தித்திப்பும், வேப்பயகாய் சாப்பிடு 
இன் றவலுக்குக் கசப்பும், அனுபவிக்கப்படுகின்றதே யன்றி வேறல்ல, 

அதுபோலமவ, உலகில் ஈல்லது செய்கிறவர்சளுச்கு ஸுசமும், கெட்டது 

செய்கின் றவர்களுக்கு துக்கமு2ம ஏற்படமேண்டும். ஆனால் Rat saw 
தையே ரெய்துகொண்டிருக்கிலும் துக்கதையே யனுபவிக்கன் ஐசையும், 

சிலர் கெட்டைதை2.ப செய்துகொண்டிருக்கினும் சுகத்தையே அனுபவிச் 

இன்றதையும் காண்கின்றோம். ஜன்மார்தரமில்லையென்றால், இங்கு பிற 

ந்தபின் இறக்கும் வரையில செய்யும் கர்மங்களின் பயனும் இச்த ஜன்
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மத்திலேயே அனுபவிக்சப்பட்டுத் தீருெ றதென்பதாக எழற்படுகின்ற த. 
இப்பிறப்பிலேயே பயனுள்ளதென்றால், தீமை செய்கின் றவனுக்கு ஸுக 
மும், ஈன்மை, செய்கின்றவனுக்கும் துன்பமும் வர நியாயம் இல்லாமற். 

போன்றது. ஆதலால் இப்பிறவியில் செய்யும் கர்மங்களுக்கு, இப்பிற 
வியிலேயே பயனுள் எ சிதன்று சொல்ல முடியவில்லை. அன்றியும் பூர் 

வம், இரியாகாலத்திலம் அதன் பலபோச காலம் வேருகவே யிருக்கின்ற 
*தென்று நிரூபி த ரியமத்திரணெங்க. சவனிம்லுப் பார்த்தால்,இப்பிறவி 
யானது கர்மகாலமாகவே இருக்கின் றமையால், இக் கர்மங்களின் பய 

னை, புஜிச்சவேண்டியதாகெய போசசாலம் இருப் பிறவியிலும் வேராகவே 

இருச்சவேண்டுமென்றே சொல்லவேண்டியதாகின்றது. ஆதலின், ஜன் 

மார்தரம் என்பதை ஓத்துச்கொள்ள வேண்டியதே என்க. 

இனி இப்பிறவியிலேயே தர் சருமத்தைச்செய்யும் காலத்தில், மற் 

ளோர் கர்மத்தின் பயனை, பஜிச்சின்றானென்று கொண்டு, இந்தப் பிறவி 

யையே கர்மகாலமாகவும், ௮தன் பலபோககாலமாகவும் கொள்ளக்கூடா 

தோ வென்றால், இதுவும் உரிசமல்ல, அதாவது, காரண காரியக்களு 

ச்கு, இடம் ஒன்றாகலே இருக்கவேண்டுமென்ற நியமும் உலகிலிருக்கின் 

ற. உசாஹரணமாக,செருப்பைச் தொடுதல் காரணமும், உவஷூணானுபலம் 

காரியமுமாம் அப்படியே போஜனம் செய்தல் காரணமும், ப௫ யடங்கு 

தல் காரியமுமாம். தீர்த்தத்தை யருர் துல் காரணமும், தாஹமடங்கு 

தல் காரியமுமாம். இ௫ல் ஆஈங்கைச் டெமிவல்லை ஒருவன் செருப்பைக் 

தொட மற்மொருவனுக்கு உஷ்ணாத்தினால் துன்பமும், ஒருவன் பு௫ச்ச 

மத்ஹோருள்னுக்குப் பசி யடங்கவும், ஒரு௮ன் நீரருந்த மற்றொருவனுச்கு 

தாஹமடங்கவும் கண்டதில்லை. ஆதலால், கிரியையைச் செய்தவனே 

அதன் பயனை யனுபவிச்க வேண்டும் என்றேற்படுகன்றலு. இதுவே 

யன்றி, ஒருவன் கிரியைசெய்ய, மற்றொருவன் அதன் பயனை யனுபவித் 

தான் என்பது, உ௫தமாகுமா? அவ்விதமில்லை யன்றோ; இரியையின் 

கர்த்தா எவனோ, அவனே அதன் பயனையனுபவிப்பவன் எனும் நியமத் 

தை மறுப்பத குச் சிறிதுமிடமில்லை 

உலகில் பிறவிச்குருடராகவும், பிறவி முடவாகளாகவும், சிற்சிலர் 

பிறத்தலைச்காண்குன்றோம். குருட்டுச்சன்மையாலும், முண்டமாய் ப்பிற 

த்தலாகியஅங்க இனத் மன்மையாலும், அச்சசுக்சளுச்குத் துன்பமேற்படவ 

தின்றி, ஸுகமேற்படுவதில்லை. அவ்விதம் குருடர்சளாசவும், கால் கைகள 

ற்ற முண்டங்களாகவும் பிறந்து, தவித்தலுச்கு காரணம் யாது எனின், 

HAGE soor செய்கையே காரணமென்று சொல்லவேண்டியதகாகின் 

றது. அணால்.பிறவியாகவே எந்பட்ட குறைகளாதலின்,அவைகளுக்குறிம் 
சாரணங்சளாகயெசெயல்களை, அச்9சுச்கள் இப்பிறவியில் செய்திருக்சன் ற 

ன. என்பது உரிதமல்ல. இனி,கர்ப்பவாஸகாலத்தில் தாயினுடைய குறை 

பினாலாவத, அல்லது கர்ப்போற்பத்தி காலக் திலுள்ள தர்தையின் குறை
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யினாலாவ.து. அவ்விதம் ௮௫.௪, சசுக்களுக்கு ரேர்க்த.து என்பது உசிதமே 
யென்றால், ௮ல்ல, சாரண கார்யங்கள் ஒரிடமே யிருக்கலேண்டுமென்று 

கிரூபி2 த நியாயச்றைக் கவனித்தால், சசுச்களின் கெடுதிச்கு ௮வைளின் 
செய்கையே சாரணமென்று சொல்லவேண்டிய தான்றது. பிறவியாய் 

நிகழ்ர்த அகன் சன்மையால் வரும் துன்பத் இற்கு, சிசுக்களின் இப் 

போதிய செய்கையே காரணம் என்பது. பிரத்இியக்விசோ1 மாசலாலும், 

தாய் தர்கையர்களின் செய்கையே சாரணமென்பது, யுக்திக்கு கூ.றண 

இன்ற தபற்றி நியாயவிரோகமாகன் ஈமையாலும், இப்பிறவியில் சுக் 
கள் எவ்விதமாயெ கெட்டசெய்கையையும் செய்யாவிடினும், இதற்கு முன் 
செய்திருர் திருச்ச வேண்டியதவசியம் என்றே சொல்லவேண்டியதாசன் 

றத. அ௮கலால், ஜன்மார் தாம் உள்ளசென்பதே யுதமென்றறிக. அன் 
றியும், இர்ச ஜன்மத்தில் செய்பும் கருமச்தின் பயனே இங்கு புஜிக்கப்படு 
இன் ஈபென்றால், பால்யம் மூ. 3 நல்லதையே செய்யும் இலருக்குத்துன் 

பமே வருதல். பிரத்தியகமா.ப* சாணக்கூடியதாயிருக்கின் ஐதே; ௮த.ற்கு 
சூயபென்னவெனின்,புக்தமாயெலவிடைஸபக்காணோம் அதலால் முன்ஜன் 
மதில் செய்கைசள், ஏர்பட்டிருக்கவேண்டு மென்று நஈீர்ணயிக்கப்படுகி 
ன்றது. Ors ஜன்மத்தில் ஈன்மையையே செய்கின் றவர்களாயினும், 

பூர்வஜன்மத்தில் பாலம் செய்தவர்களாதலால், அதன் பயனாகிய துன் 

பத்தை இப்போது அனுபவிக்கின்றனர் என்றும், இர்த ஜன்மத்தில் 

கெட்டகாரியஙகளையே செய்டின் றவர்களாயினும், பூர்வ ஜன்மஙகளில் 

நல்லவினைகளைச் செய்தவர்சகளாதலின், அவைகளின் பயனாகிய ஸாுகத் 
தை இந்த ஜன்மத்தில் புஜிக்கன். றனர் என்றும், வியக்தமா யறியப்படிகின் 

ற. இவ்விதமே இச்ச ஜன்மத்தில் செய்யும் பெரும் புண்ணிய௰சீனின் 

பயனை யனுபவிக்ச ஸ்வர்ச்சலோகத் இற்கும், கடும்பாவஙகளின் பயனை 

யனுபவிக்ச ஈரசலோகத்திற்கும், ஜீவர்கள் செல்லுகின்றனர் என்று சொல் 
லப்படுகின் ஈத. 

இனி ஸ்வர்க்க நரகங்கள் எங்குள்ளன? அங்குள்ள ஜீவர்கள் எவர்? 
அவர்களது தேவம் எப்படிப்பட்டது? அவர்கள் செய்யும் சாரியம் யாது? 

அங்கிருஈ்து இறகுவருவது எவ்விதம்? என்பது முதலிய சலகைகளேற் 

படக்கூடும் ௮வ்வுண்மையின் விபரம் லோகாச்தரம் எனலும் புஸ்சகத 
தில் என்னால் விரிவாய் எழுதப்பட்டோள்ளது, ஆயினும் இக்கும் சற்று 

௪சுருச்சமாய் சொல்லப்படுகின் உ.த. 

ஈம்மால், ஆசியா முதலிய ஐந்துகண்டஙகளுச்கு ௮ர்நியமாய் வே 
இடம் உள்ளதாசச் காணப்படவில்லை. ஆயிலும், இப்பூவுலகத்தைச் கா." 
டிலும் வெகு தூரத்தில், எணணிறச்ச பலவுலகங்களுள்ளன என்பது ம 

சயமே ஏஅவ்வுலகங்கள் இப்போதும் ஈம்மால் ஸ்.தூலமாகச் காணப்பட 

இன்றன. இலைகளே பாபலோகம் என்றும், புண்ணியலோசம் என்- 

௮றிச,
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Dis உலகத்தில் ஜீவர்சள் பார்த்திவ சரீரம் பெற்று வஹிச்சன்றது 
போலவே, அவ்வுலகங்களிலும் ஜீவர்கள் அவ்விடங்களுச்கு2 தக்க ஸ்தூல 
சரீரம் பெற்றிருச்சன்றனர். இவ்வுலகத்தில் ஜீவர்கள் கர்மத்தைச் செய் 

ன்றதுபோலலே, ௮ங்குள்ள ஜீவர்கள் ஸுகதுச்சங்களை புஜிக்சன் ற 
னர். மனிதப்பிறவியில் சல்லகாரியங்களைச் செய்தால் ஸ்வர்க்கத்தில் ஸ ஈக 
த்தை புஜிச்சலாம். இங்கு மணிதர்கள் இறர்ததும், இக்க ஸ்தூலதேஹ 
ஒழ்தை விட்டு, வேறு ஸ்.தால,த்தைப் பற்றிக்கொண்டு ஸ்வர்க்க ஈரசங்களில் 
சென்று ஸுக துச்சங்களை புஜிக்கின் ஐனர், 

இச்சு ஸ்தூலகேஹத்தை விட்டதும், மற்றோர் ஸ். தாலழநைப் பற்றிக் 
கொண்டே ஜீவன் லோகாந்தரம் செல்லுகின்றான் என்பது வாஸ்தலமா 
னால், ௮ப்படிப் பத்றிச்கொள்ளப்பவ. தாகிய மற்றோர் ஸ் தூலதேஹம், ௨7 

ணகாலத்தில் ஸமீபம்திலுள்ளவர்ச்கு என் பெரியவில்லை எனின், அது 
இவ்விதமறிக. இங்கு இறக்குங காலம்தில் மற்றோர் ஸ்தாலதேஹம் வரு 
இன்றதும், இர்தஸ்தூலத்தைவிட்டு ஸடுஷ்ம சரீரத்தோடு ௮தை பற்றிக் 

சொண்டு லோகாரச்தரம் செல்லுகன்்றதும், வாஸ்தவமே, ஆயினும், அர்த 

ஸ்தூலசரீரம், இங்கு ஈம்மவர்ச்குள்ள ஸ்.தால சரீரம் போன்றதாகவே யிரு 

க்குமானால், Hg சண்ணுக்கு ஈன்றாய்த் தெரியும். ஆனால், ௮து வேறு 

விசமாகய ஸ்தாலதேஹம் என்க. 

ஸ்தாலசரீரமென்று பொதுவாய்சசொல்லப்படிலும்;பிரு திவியின் ௮ம் 

சம்மிகு தியாய் அமைந்துள்ள பார்த் திவஸ்.தூல தேஹமே இங்கு காணப்படு 
வதாம். ஜலாம்சம் மிகுதியாயுள்ள ஜலீயசரீரம் ஜல£ம்.தில் வாழும் ஜச்தச் 

களுக்கு உள்ளதைச் காண்கின்றோம். பிருதிவி எனும் பூதத்தை ape Bus 

மாய்க்கொண்டு, பார்த் திவஸ் தூல சரீரம் இருக்கின்.௦து போலவே, ஜலமெ 
னும் பூதத்தை முச்யெமாய்க்சொண்டு, ஜலீயஸ் தால சரீரமிருக்்.ற.த, 
இச்,த' நியாயத்தின்படி அக்கிறியம்சம் மிகுதியாயுள்ள ஆக்சேய ஸ்தூல 

சரீரமும், வாயுவம்சம் மிகுதியாயுள்ள லாயல்ய ஸ். தாலதேஹமும் இருக்கக் 

கூடுமென்று, ஊஹிச்சப்படுசன் றத. 

பிரு திவியாகய இப்பூவுலகில், ஜீவர்கள் பார்த் திவ சரீரத்தோடிருக் 
கின்றது போலவே, ஜலம் மிகுதியாயுள்ள உலசத்தில், ஜீவர்கள் ஜலீய 
ஸ்தாலதேஹத்தோட இருக்கின்றனர். இனி அக்கிரியம்சம் மிகுதியாயுள்ள உலகத்தில், ஆக்கிசேய சரீரரூம், வாயு ௮ம்சம் முச்யெமாயள்சா லோகம் 
களில், வாயவ்ய சரீரமும் இருக்கச் கூடியதென்று ௮றிக. 

ஆகவே, ஸ்தாலசரீ ரமான பார்த் திவம்.ஜலீயம்,௮ச்சேயம், வாயல் 
யம் என்று கான்குவிதமாயுள்ளது. பார்த் திவ சரீரம் பிருதிவியிஸலேயே 
உண்டாய்,பிரு திவியினாலேயே வளர்ச் து,பிரு திவியிலேயே ஒக்கும், பார்த் 
இவ சரீரம் ஜீவிச்ச, பிருதிவி ஸம்பச்தமாசவே உள்ள ஜலம், த, வாயு இவை 

4
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கள் வேண்டும். உதகாஹரணமாச, பிரு இவியிலிருச்.து மனிதர் முதலிய பார்த் 
இவ சரீரம் பெற்ற ஜீவர்கள் வெகுதாரம் உயரச்சென்றால், அங்குள்ள சாற் 
நினில் பார்த்திவ தர்மமாகிய கனம் குறைர்துள்ளதாசலால், அதைச்சொ 

ண்டு ஜீவிக்க முடியாது. மற்ற பூதங்களின் அம்சங்களும் இந்த பார்த் திவ 

சேஹச்தில் உள்ளனவாயினும், பிருதிவியின் ௮ம்சமே மிகுதியாயுள்ளதா 
கையால் பார்த்திஎம் என்னப்படுகின் ஈது. 

ஜலீய ஸ். தாலசரீரம் எிவிச்சவேண்டியதாயின், ஜல ஸம்பர்தமாகவே 

உள்ள உணவு, காற்று முதலியவைகள் வேண்டியன. மீன் முதலிய ஜலீய 

சரீ. ரத்தைச் கரையில் எடும் துப்போட்டுவிட்டால், கரையிலுள்ள காற்றைக் 

கொண்டாவது, கரையிலுள்ள ஆஹாரத்தைக் கொண்டாவது ஜீவிக்கா 
தென்பதும், மனிதர் ௮றிர்த விஷயமே. ஜலிய சரீரத்தில் மற்ற பூதாம் 
சங்களும் உள்ளனவாயினும், ஜலாம்ஈமே மிகுதியாயுள்ளது, இவ்வுல 

லும் ஜலம், சாற்று இவ்விரண்டும். எந்த விடம் சிலாச்கியமாயுள்ளதோ, 
௮ர்த இடத்திலுள்ள ஜீவர்களே, ரோகம் மூ.தலியவைகளாடிய கெடுதிகளு 
ள் ஒன்றுமின்றி ஸுகமாயிருக்கின் றனர். இதனால் ரிவராரிகளின் ஸுகத் 
இற்கு முக்சிய காரணம் ஈல்லதர்க்தம்,சல்லகாந்று,இவைகளே, என்றேம் 
படுகின்றது. சசர்திரமண்டலத் திலுள்ள Fis55 506 Csor@u நீர்த்சம் 

எங்குமில்லை. ௮சன் மாதுர்யமும் சுத்தமும் ஒப்புயர்வில்லாச மஹிமை 
பெறிறிருச்சின்றது. ஆசலால் அம்மண்டலத்திலுள்ள ஜலம், ௮மிருதம் 

என்று சொல்லத்தச்சது, ௮அலவளவு அற்புசமாகிய தீர்த்தம் அமைந் துள்ள 

இடம் சச்தரமண்டலமாகய லோகம், அவ்விதமே, அதில் சாத்று முதலிய 

மற்ற பூதங்களும் சுசியாயுள்ளமையால், அங்குள்ள ஜிவர்களுக்கு அவார 

ஸுச முள்ளது, என்று ஊாஹிக்கப்படுகின்றது, அது புண்ணியம் செய் 
தவர்கள் சென்று ஸுடுக்கும் இடம், ஆனது பற்றியே அவ்வுலகம் ஸ்வர்க் 
சம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அங்கு புண்ணியத்தினால் சென்றவர் 

சளாடிய தேவர்களும், பிதிரர்களும் இருச்சன் றனர். இவ்வுலகில் ஆமை, 

மரவட்டை, €டம், மண்ணுண்ணிப்பாம்பு முதலிய இழிய ஜீவராசகளுச் 
கும் பார்த் திவ சரீரமே. பசு, பக்ஷி psu 05 fw ஜீவர்களுக்கும் பார்த் 
Ba சரீரமே, உத்தம ஜீவராகெளாடய மனிதர்களுக்கும் பார்த்திவ சரீ 

சமே உள்ளது. இவ்விதமாயினும் அனர் சதகோடி தாரதம்மியங்களுள் 

என. பார்த்திவ தேஹ ஜீவரா௫களுள். Ga ஜர்துச்களுக்கு உள்ளில் 

எலும்பும் வெளி.பில் மாம்ஸமும், சில ஜர் துக்களுச்கு வெளியில் எலும்பும், 
உள்ளில் மாம்ஸமும், சில ஜீவராசிகளுக்கு வாயே மூச்காகவும், சல ஜம் 
தச்சளுச்குக் கண்ணே காதாகவும், இவ்வாறு எணணிறர்த தாரதம்மியம் 

காணப்படுகின்.ரதுபோலவே, ஜலீய சரீரங்களிலும் ௮ஈர்தகோடி தார 

தம்மியங்களுள்ளன. ஜலீய சரீ ரங்களில் மிச்ச உச்சதமமாகிய நிலமை பெற் 
றுள்ள சரீரம் சந்திராதி லோகங்களிலுள்ள து. பிதிரர் என்பவர்களும் ௮ங் 

குள்ளவர்களே, ஜலீய சரீரத்திற்கு உணவு, ஜலஸம்பர்தமாசவே இருக்க
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வேண்டுமென்று பூர்வம்சொல்லப்பட்டது. ஆன துபம்றியே பிதிரர்களுக்கு 
ஜலதர்ப்பணம் விதிக்கப்பட்டது என் றறிக, 

இனி ஆக்கிசேய சரீரமாவது, ௮ழகு அக்கிறியின் தர்மமேயாம். 
கார்தி என்பது அக்கிரியினுடையதே; அக்கிகியின் தர்மமானது மிக்க 

சுத்தமானது. ஆ.கலால் ௮ச்சமீயசரீரம் மிக்க அழகுபொருக்தியதாயும், 

ஜ்வலிக்சின் றதாயும்,மிகவும் சுத்தமாயும் இருச்சச்கூடியது என்று அறியப் 

படுகின்றது. அ௮க்இரியம்சமே மிகுதியாயுள்ளதும் மற்ற பூதயகளின் ௮ம் 

சங்கள் ஸ்வல்ப்பங்களாயுள்ளதும் ஆக்கிமீசய சரிரமென்றறிக. ஈம்மவர்க் 

கும் தேஹந் தில், உஷ்ணம் மிகுகுப்பட்டுள்ள ஸமயத்தில் நித்திரை வரு 

கன்றதில்லை. அவ்விதம் ஆக்கிகேய சரீரிகளுக்கும் தூச்கம் அவ்வளவாய் 

இராது, என்று தோன்றுகின்றது. மிக்கக் கூர்மையாய் வேலைசெய்யும் 

புச்தியுடையோர்களுக்கு.பேஹத்தில் உவ்ணமேஅதிகப்பட்டிருக்கக்காண் 

கின்றோம், ௮ங்கனமே ஆக்கிநேய சரீரிகளுக்கும் புத்தி மிச்சக்கூர்மையாக 
வே யிருச்சக்கூடியநாம் என்க, உஷ்ணம் மிகுஇப்பட்டுள்ள் தருணம் கா 

மம் அதிகரிக்கும், ஆகலின், ஆக்கிகேய சரீரிகளுக்கு, காமாதிக்கம் இருக் 

சச் கூடியது என்றும் அறிக. ஙநல அசழ்தங்களையும் நீக்கி அக்கர சுத்தி 

செய்கின்றது, ஆதலின் ஆக்கிகேய சரீரிகள் ௮சுத்கலேசமுமின்றி மிசவும் 

சுத்சராகவே இருச்சன்றவர் என்றும், மனிதரையும் சுத்தராக்குவோர் 
என்றுமறிக,இனி ஆக்கிமேய சரீரிகள் யார் ஏனின், ஆ௫த் தியலோசம்,பிரு 
ஹஸ்பதி3லாகம் முதலிய ஸ்வர்க்க£லோகங்களிலுள்ள தேவர்களேயென்க,. 

ஆக்கிகேய சரீரிகள் என்பது பற்றிமய மேவர்கள் இவ்விய சரீரிகளென் 
றும், அழகுடையோரென்றும், ஜாஜ்வல்யமாய் ஜ்வலிச்சன் றவரென்றும், 
தேவர்கள் தச்ச தாவனாதிசுத்தி செய்யாவிடினும், மிக்சத்தூாய்மை பெற்ற 
வர்சளென்றும், நித்திரையில்லாதவர்களென்றும், புத்தியில் சிறந்தவர்க 

ளென்றும், சிற்றின்பபோகமுள்ளவர்க ளென்றும், ஈம் இந்து சாஸ்திரம் 
சொல்லுகின்றது. ஆச்கிம்சய சரீரிகளுக்கு ௮க்கிரிஸம்பச்சமாசவே 

உணவு முதலியது வேண்டியதாதலால், தேவர்களை உத்தேரித்து ௮க்டறி 

யில் ஹோமம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு ௮க்கிரியில் போவெது gt 

குள்ள தேவர்களுக்கு எப்படிசசேரும் எனின், ௮து மச்திரசக்தி யுச்சமா 

கின் ஐமையால் ௮ங்கு சேரக்கூடியசென்பது, லோகாச்தரம் எனும் புஸ் 

தகத்தில் விரிவாய் எழுதி யிருச்சிறேன், ௮தைப்படிச்ச உண்மை விளங் 
கும், 

வாயுவம்சம் மிகுதியாயுள்ளது வாயவ்.ப சரீரம். வாயுவின் அம்சமே 
ப்ரானனாதலால் வாயவ்ய சரீரிகளுச்கு ப்ராணபலம் விசேஷமாயுள் 

ளது. ஆதலின் அவர்களுக்கு மரணம்£ஈராது. கேருதலரிது, வாயவ்ய 
சரீரத்தில் மற்ற பூதங்களின் ௮ம்சவகளும் இருக்கனும் அவைகள் மிகுஇ 
யாய வாயுவம்சத்தோகெலந்து ௮டங்கியுள்ளனவாதலால்,(1]0010)டானி 

க்கில் சலச்துள்ள (1100) இரும்பு எவ்வாறு சாணச்கூடியசல்லவோ
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அவ்வாறே ஈமது சண்ணுக்குப் புலப்படுசின் தில்லை. டானிக்கில் உள்ள 
இரும்பு ஈம்சண்ணுச்குப் புலப்படாவிடினும், இப்போதுள்ள பூதச்சண்ணா 

டியிலும் மிச்சநுட்பமாகிய கண்ணாடி. கிடைக்குமானால் ஒருக்கால் காணக் 
கூடும். அதுபோலவே மற்ற பூதாம்சங்களோடு கலர்துள்ள் வாயவய 

சரீ.ரமூம், சம்போன் றவர்களுக்குள்ள சேத்திரேர்திரிய சக்.தியைக்காட்டி. 
இம், மிகுச்தசக்தி பலம்பெற்ற சண்களையமையப்பெறின்,ஈம்மவர்சகளாலும் 
சாணச்கூடியதே என்க, ஆதித்திய உபாஸ்இி, யோகம், முதலிய ஸித்தி 
சளைப்பெத்றோமாயின், கேத்திரேர்திரிய சக்தி மிக்கவிசேஷமாய் ஏற்பட, 
வாயவ்ய சரீரத்தைக்காணலாம், வாயவ்ய சரீரம்பெற்றுள்ளவர் யாவர் 
எனின், பூதப்பேத பிசாசங்கள் முதலிய தேஹிகளாம். இவ்வுலூல் மிக 
வும்பாவங்களைச் செய்தவர், இறந்ததும் வாயல்ய சரீ. ரத்தைப்பெற்று, ஈர 
கம் சென்று யாதனைகளையுபவிச்சின் றனராதலின்,வாயவ்ய தேஹத்தை 
யாதனாசேஹமென்றும் சொல்லுவதுண்டு, வாயல்ய தேஹத்இத்கு ப்ராண 
பலம் விசேஷமாயிருக்கக்கூடிய தாதலின், சரகத்தில் எவ்வளவு யாதனை 

களை யநுபவிக்கின்றார்சளாயினும், ௮வர்கள் இறக்கின் றில்லை என்றும் 
சொல்லப்படுகின் றத. 

பச, ராய், பூனை,கோட்டான் முதலிய ஜர்துக்களுக்கு,இருளிலுள்ள 
பொருளைச் சகாண்பதசம்கு வெளிசசம் வேண்டியதில்லையாதலின்,சஈம்மிலும் 

அர்த ஜர்.துக்களுசக்கு சேத்திரேர்திரிய சக்தி, விசேவமாயுள்ளதென்பது 
உிதம். ஆனது பற்றியே ஒருச்சால் வாயவ்ய சரீரத்தை அவைகள் 
காணலாம்,என்றும் தோன்றுகின்றது. பசு கதறினாலும், ௮ல்லது கோட் 
டான் கூவினாலும், அல்லது பூனை ௮முதாலும், அல்லது சாய் அழுதா 
லும்) யாருக்சாவது மரணம் கேருமென்று, ஈம் சொமார்த.ரங்களிலுள்ள 
விருத்தாப்பியர்கள் சொல்லக் சகேட்டிருக்ச்றோம், இதைச் சற்று யோ 
ஜித்தால் யாதனா சரீரமானது சாய், பூனை, பசு, கோட்டான் முதலிய 

வைகளால் காணச்கூடியது என்றும், ௮ம்கனம் ௮ந்ததேஹச்சைச் சண்டு 

௮வைகள் அவ்வாறு சத்துகென்றன என்றும், விளங்குன் ௦2. ஈ.ரசயாத 
ஊனைகளை யனுபவிக்கும் பாவிகளுக்கு மாத்திரம் இப்படிப்பட்ட சரீரம் 
என்பதில்லை. பூத பிசாசங்களுக்கும் இவ்விசமாகுய வாயவ்ய சரீரமே 
என்க. பார்த்த, ஜலீய, தைஜஸ சரீரங்களில் உத்தமம், மதீ.இமம், 
அதமம், எனும் தாரதம்மிய மிருப்பதுபோலவே வாயவ்ய தேசத்திலும், 
உத்தம மத்திமாதம, தாரதம்மியமுண்டு. ஈரகயாதனை யனுபவிக்கும் 
பாவிகளுக்கும், பிசாசம் முதலியவைகளுக்கும், ௮தமவாயலய சரீரமென் 

pps. 
உலகில் பாவஞ் செய்தல் எளிதாகவும், புண்ணியஞ் செய்தலே ௮ரி 

தாகவும் இருக்இன்.றமையால், பாவஞ் செய்தவர்கள் எண்ணிறந்த பல 
ரும், புண்ணியம் செய்தவர்கள் ஒர் , சிலரும் இருச்சக்கூடும், புண்ணிய 

லோசம் செல்லும் ஜீவர்கள் மரிச்கும்(சாலத்தில்) பச்சத்தில் ராமிருச்ச
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நேருதல் ofig. (fa Pw sromns Csannschgye, arwaw san 
மிகவும் நுட்பமாதலால் ௮.து ஈமது சண்ணுக்குச்சென்பகெல்அரிது. இனி 
ஸ்வர்க்கங்கள் யாவை எனின், சந்திராதி லோகங்களும், ஆதித்திய பிரு 
ஹஸ்பதியா திலோசங்களும்,ஸ்வர்க்கலோகங்களேயாம் என்க, ௮வ்வுலஇத் 
குறிய தேஹச்தோடு அங்கு ஸ-ூக்சன்றனர். சாஹு, கேது,சனிமுதலிய 
மண்டலங்கள் ஈ.ரகங்கள் என்றும்,அவ்வுலகங்களுக்கு மாராகலோ அல்லது 

வேறுவிதமாகவோ, துக்க ஏதுவாகும்படி ஸ்தூல சரீரத்தைப் பெற்று, 
அங்கு பாவிகள் துக்சத்தை அனுபவிக்கின்றனர், என்றும் அறியத்தக்க து. 
ஸ்வர்க்கமானது திவ்யலோகமென்றும், ௮மிருதலோசகமென்றும், இரண்டு 

வகைப்பட்டதென்று சொல்லலாம். சர இிரமண்டலம் முதலிய லோகங் 

கள் ௮மிருசலோசங்களென்றும், ஆதித்தியலோசகம், பிருஹஸ்பதி 

லோகம், புதலோகம் முதலிய உலகங்கள் தில்வியலோகங்களென்.றும் 

அறிக, 

இம்கு கொடியபாவம்களைச செய்தவர் மரணகாலத்தில் யாதனைகச் 

குத் தயாராயிருச்கும் வாயவ்ய (யாதனை) சரீரத்சைப் பற்றிக்கொண்டு நர 

கம் சென்று தபிச்சின்றனர். புண்ணியங்களையே விசேஷமாய்ச் செய்த 
வர் அமிருத ஜலீய சரி ரத்தோடு சர்திரலோகங்களிலாவது, தவ்வியசோதி 

சரீ. ரத்தோடு பிருஹஸ்பதியாதி லோகங்களிலாவது,ஸுக.த்தை அனுபவிக் 
இன்றனர், அவ்வுலகங்களில் தத்தம் கருமங்களுக்குத் தக்க ஸுக துச் 
கங்களை அனுபவித்துப் பின்னர், மற்றுமுள்ள கருமங்களின் பரிபாகத் 
இற்குச் தக்க ஜன்மத்தை எடுக்க, இங்கு வருகின்றனர். அ௮சாவது 
ஸ்வர்ச்கத் திலிருந்தோ, அல்லது ஈரச் திலிருர்கோ, ஆகாயம் வருன்ற 
னர். பிறகு ஆகாயத்திலிருந்து வாயுவிலும், வாயுவிலிருச்து மேகத்தி 
லும், வந்து சேருகின்றனர். பிறகு மேகத்திலிருர்து மழைச்துளி மூல 
மாய், பூமியில்வர்து இறங்குச்றனர், பூமியில் விமும் மழைச் தூளியா 
னது, யாதானும் ஓர் செடி, கொடி, மரம் முதலியத ற்கு ஏதுவாகின் றமை 

யால், மழைத்துளி மூலமாய் பூமியிலிறங்கெ ஜீவர்கள் செடி, கொடி, 
மரம் முதவியவைகளின் மூலமாய் காய், கனி, நெல், கோதுமை முதலிய 

பதார்த்தங்களை யடைந்து, பிறகு அவைகளை புஜிக்கும் மிருகம், பறவை, 
மனிதர் முதலிய ப்ராணிகளின் தேஹத்தை யடைந்து, ரச்தமூலமாய் 
சுக்லரூபம்பெந்று, பிறகு ஸ்திரீயின் கர்ப்பத்தை யடைக்து, மிருகம், பற 

வை, மனிதர் முதலிய ப்.ராணிகளாய் ஜனிக்கன்றனர். இவ்வாறு ஜனிச் 
கும் சிரமத்தில் செடி, கொடி, காய், கறி, தானிய முதவியவைகளுள் 9ழ் 
சில வகைசளில் பாப ஜீவர்களும், சிற்சில வகைகளில் புண்ணிய ஜீவர்க 
ஞூம் வந்தடைந்திருக்கக் கூடுமாதலால், பாபஜீவர்கள் ரம்மை வநர்தடையா 
திருச்ச வேண்டுமென்பதை முக்யெமாய்ச் கருதியே, சிற்ில பதார்த்தம் 
களை புஜிக்கக்கூடாதென்று, தர்ம சாஸ்திரம் சொல்லுகன் மசென்பதும் 

MOUs sss 2
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ஜீவர்கள் லோசாச்தாம் செல்லுவதும், ௮ம்கிருந்திம்கு வருவதும் 

இவ்விதமிருக்க, ஸ்.தால சரீரமானது பார்த் இவம், ஜலீயம், ஆக்௫கேயம், 
வாயவ்யம் என்று சான்கு விதமாயுள்ள சென்பது, புத்திக்கு விளங்காமை 
யாலோ, அல்லது மற்ற எக்காணத்தினுலோ, லோகாக்தரமாகிய 

ars உரசங்கள் எங்கேயோ உள்ளன என்பதும், இந்த ஸ்தூல தே 

ஹம் நீங்யெதும் இவர்கள் வேறு ஸ்தூலத்தைப் பற்றிக்கொண்டு ௮ங்கு 
செல்லுகன்றார்கள் என்பதும், இல்லவே யில்லை. இச்ச ஸ்தூலதேஹம் 

நீககனாலும் இத ்குள்ளிருச்சின்உ காம, மானஸ சரீரம் (41௩! 1௦057) 

(Mental body) Sara, pataor QaGe Cugés ov»EmHater யனு 

பவிக்கின்றனர் amg (Ticusophical 500014) தியஸாபிகல் ஸம்சம் 
என்பதை சேர்ந்தவர்கள் சொல்லுகின்றனர் ௮தாவது, 

ஸ்வர்ச்சமாலது இப்பூமியிலெடுக்கிற இரண்டு ஜன்மங்சளினிடையி 

லுள்ள கால தில் ஒவ்வொரு மனிதனும் ௮னுபவிக்கறசாயுள்ள ப்ரஞ்ஞை 
யின் ரிலையேயன் றி வேறல்ல. அதில் சாமிப்போதும் வணிக்சரோம். இது 

(Mental planc) மானரிசலோகமாம், ஸஈ௩வர்லோக மென்று சொல் 
லப்படுவதும் இது. இரத உலகம் ஸ்தானத்தில் ஈம்மைவிட்டுக் கொஞ் 

சம்கூட வில$யிருக்கவில்லைே. உண்மையில் ஓரே இடத்தில் அவைகள் 

ஈம்மை வியாபித் துக்கொண்டிருக்கின் றன. 

காமசரீரத்தோடு துக்சச்தை யனுபவிக்குமிடமாகயெ (8401 11800) 
சாமலோகம் என்று ஒன்றுள்ளது. இதுவும் இவ்விடத் திலேயே நம்மைச 
சுற்றிலுமிருக்கின்றது. இதுவே புவர்லோகமென்று வழங்கப்பட்ட த. 

காமம் பரிபூர்த்தி யடையாமல், துக்க ஸங்கற்பங்களோடு துக்கித்துச் தவி 

க்குமிடமிதுவே யாதலால், ஈ.ரகமென்பது மிதுவே. 

ஸ்வர்க்க ஈரசங்களில் ஸுகதுச்சங்களை யனுபவிச்ச ஸ்தாலசரீரம் 

வேண்டியதில்லை. ஸ்வர்க்கத் இல்(110ாம்௨! body) Lom ean ait & af 75 30 gui, 

sigs Ge Astral body எனும் காம சரீரழ்தாலும் ஸ௦க துக்கங்களை 
புஜிக்கின்றார்கள். 

இறந்துபோய் விட்டதாகச் சொல்லப்படுகின் றவர்கள், அப்படிச் இற 
ச்துபோயும் தன் ஸமீபத்திலேயே இருச்.துகொண்டிருக்கின்றார்கள். சான் 
தங்கும்போது தன்னுடைய ஸ்.தூலசரீரத்தை சொற்பகாலத்துக்கு மட் 

டும் விலச்வைத்தால், அவர்களோடு கலந்து நின்று முன்போலவே ஸம் 

பாஷிச்சலாம், என்பதாம், 

இதுபோன்௰ பற்பல விஷயங்களைச சொல்லுகின்றனர். இவ்விதம் 
இவர்கள் சொல்லுவது யுச்திச்கு ஒவ்வுமாயின் இதை காம் ஓத்துச்சொ 
ள்ள வேண்டியதே யென்னலாம், யுக்திச்கு மூறணுவதானால் இதை எவ் 

விதம் ஒத்துச்கொள்ளுளது? அன்றியும் '11160901], யானது sug
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லேச சாஸ்திரங்களின் ஸாரம், என்றும் சொல்லுூன்றார்கள். ஆதலால் 

ஈமது வேதசாஸ்திரங்களில் இவ்விதம் சொல்லப்படுகின் ஈசா, என்பதை 
யும் பற்றி விசாரம் செய்யவேண்டும். 

ஜீவர்களின் கர்மஙஈளும், ஸ்வர்ச்ச ஈரசபோகங்களும், ஸ்வர்க்ச ஈரக 
லோக நிலைமைகளும், இவவுலகச் இலிருச்து அள்வுலகங்களுக்கு Cat 

கள் போக்கு வாத்து செய்தலும், ௮௫ிய இதுபோன்ற விஷயங்களை யுக்தி 

யுக்சமாயும், விசசமாயும், சொல்ஓவது பற்றியே, உபநிஷ.சம், பிரும்ம 

ves Bro, பகவத்£தாதி ஸ்மிரு௫ி. மூகலிய இரர்தங்களாலாகெய இரத 

வேசாச்த சாஸ்திரத்திற்கு இவ்வளவு மேன்மைதங்கியுள்ள து. அனால் உப 

நிஷச்து, பிரும்ம ஸூம் இரம், பகவ முதலிய இரர்தம்களில், பூர் 

வம் யாம்றிரூபித்தபடியே ஸ்வர்க்க சாகாடு ஸ்இிரகள் சொல்லப்பட்டி. 

ருக்கன்றனவே யன்றி, இசசங்கம்சார் சொல்லும் விஷயத்இற்குச் இறி 

தும் ஆகாரம் காணப்படவில்லை. அன்றியும், இந்த ஸங்கத்தார் சொல் 

லும் முர்கூறிய விஷயங்கள்; cog சாஸ்இரங்களுக்கு முற்றும் விரோத 

மாகவு மிருக்தின்றன. அதாவது, ஈமது சாஸ்இிரங்கள் ஸ்வர்ச்ச ஈரகங் 

கம்கள் ஸ்.தாலங்களாகிய ஆகித்திய சர்கிராதி லோகங்களென்றும், ஸ். நால 

சரீ ரமின்றி ஸுகமோ, துக்கமோ, ஸங்கற்பமோ, யாதும் ஏற்படாதென் 

றும், மனிதர் இறர்ததும் வேறு ஸ் ராலச்தைப் பற்றிக்கொண்டு லோகா 

ந்தரம் செல்லுகின்றனர் என்றும், கண்டாகோஷூமிசிகின்ற சதென்பமை 

உண்மை யறிவாளர் அறிர்தவர்களே. இனி அவ்விதமாகிய வாச்கியகள் 

ஈம் சாஸ்திரத்தில் எங்குள்ளன வென்றும், அலையாவை யென்றும், அறிய 

விருப்பகிருக்குமாயின்; அவைகளில் சில வாச்செங்களை இதி2லயே மின் 

னர் ரிரூபித் திருக்சின் மையால் காணலாம். இது ரிற்ச; இனி யச்தியைப் 

பற்றிச் றிது விவேடப்பாம். அதாவது (லோகம்) ஒன்பது “லொசர 

உஸா_)0.5? எனும் (wT 52) ப்ரகிருகியிலிருந்து தோன்றிய சப்தம, 

அதசலின் காணப்படுகின்றது எனும் அர்த்தத்தில் வரத சொல்லாகின் ற 

மையால், ௮து ஸ். தாலங்களாகிய பஞ்ச பூதங்களாலேற்பட்ட உலகமென் 

ஜே௮றியப்படுகின்றது. இவ்விதம் உலகம்எனும் சொல்லானது வியச்சமா 

யுள்ளசெனும் பொருளில் ௮ருவதாதலின்,ஸ். தூலமென்றே சொல்லவேண் 

டியதாயிருச்ச, வியச் சமல்லாசதும் ஸ் தாலமல்லாததுமாகிய காமலோகம், 

மானஸஹிகலோகம் என்பதே நரகமும் ஸ்வர்க்கமும் என்பது எவ்விதம்? கர் 

மம் செய்யுமிடமாகிய இவ்வுலகம் வியக்தமாயுள்ள ஸ்ராலலோகமேயா 

தலால், இதன் பயனை புஜிச்குகிடமாகிய லோகாச்தரமும் வியக்தமா 

யுள்ள mara லோகந்களாகவே யிருக்கவேண்டுமென்று ஏற்படுகின் 

ற. லோகசாச்தரமாவது ஸ்வர்க்க ஈரகங்களென்றும் ௮வை பஞ்சபூத 

விசாரங்களாயுள்ள, ஸ்தூல லோகங்சளென்றும், உண்மை இவ்விதமிரு.ர்க 
இவ்வாறே உபகிஷதம், ப்ரும்மஸூத்.ரம் முதலிய சாஸ் திரங்களிலும் சொ 
ல்லப்பட்டிருச்ச,
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“Coste gsroreag Astral plane Mental plane ogy @Gw? 
என்றும், 

அது ஸ்தாலபூதங்களா லுண்டானதல்ல?? என்றும், 

₹அ.து சாமம் பரி பூர்த்தியடையாமல் செட்ட ஸங்கற்பத்தோடு தவி 

க்கும் நிலமையும், மேலாய ஸங்கற்பங்களால் ஸுகரூபமாயுள்ள ப்சஞ் 
ஞாஸ்திதியுமே?? என்றும், 

“ Physical body எனும் ஸ்தாலசரீரத்திலும் வேறாயெ (Astral 

90053) காமசரீரம் (]ரீளர்வி 10%) மானவிக சரீரம், என்றிரண்டுள்ளன?? 
சென்றும், 

காம சரீ. ரத்தோடு ௨11 118௨ ல் தவித்தலே ஈரசம்?? என்றும், 

:மானவரிச சரீரத்தோடு 1] பார்வ! நஹ ல் ஸுகித்தலே ஸ்வர்க்கம் 

என்றும், '17])60801)1 4081 ஸறகத்தினர் சொல்லுதல் எவ்விதமென்பது 

இனிது விளங்கச் கூடியதே Quers, gon Huw Astral plane எனுமிட 
iGo srogfsisrgyo, Mental plane cad Or. s8e uwreradls 
சரீரத்தாலும், என்று வேதற்றுமைப்படு$இிச் சொல்லுவதால் காமசரீரம் 

வேறு, மானஷிக சரீரம் வேறு, என்று கொண்டதாகின்றது சாமம், 

இச்சை, விருப்பம் இவை ஒரே அர்த்தத்தை யுடையனவென் றறிக, 
சை, துவேஷம், ஸுகம், துச்சம் முதலிய ஸசலமும் மனமே யன்றி 
வேறல்ல, மனமே க்ஷணகேரம் இச்சையாகவும், கூணகேரம் துவேஷமா 

கவும், கணநேரம் லோபமாகவும், கூணகேரம் மாச்சரியமாகவும், க்ஷண 

கேரம் கர்வமாசகவும், இன்னும் இதுபோன்ற பற்பல பாவனைகளாகவும் 

பரிணமிக்ச்றது. ஆதலால் இச்சை முதலிய ஸகல பாவனைகளும் மன 
திலேயே அடங்கியுள்ளது. 

கா 8வமகலெ. ரவிவிகி. கர ஸாஉ voy? Tu ர.கிறய கி ஹீ. 

Se arf Oa) 8 gat 9_நவவ ॥ 

என்றிவ்விதமே உபகிஷதமும் சொல்லுகின்றதாயிருச்ச, இதற்கு 
முற்றும் மாறாக, சாமம்வேறு மனம் வேறு என்று வேற்றுமைப்படச் சொ 

ல்லுதல் ௮நுதமே என்க. 

இனி மனமென்னப்படும் அர்தக் கரணத்தின் விருத்திசளே காமம், 
ஸங்க ற்பம் முதலிய ஸகல பாவனைகளுமாதலின், விருத்திபேதச்தைக்கொ 
ண்டு ஒளபசாரிகமாகவே 45118] 007 வேறு Mental body வேறு என்று 
சொன்னதெனின் ௮ல்ல, காமம் முதலிய ஸகலமும் அந்தக்க.ரண விரு 
தீ திசளே என்பத யுச்சமேயாயினும் (45178] plane) காமலோசம் என் 

ge (Mental plane) மானஸீசலோசம், என்றும் லோகபேதம் சொல் 
லப்படுன் றமையால், அசைப்பற்றி ஈற்படும் தேஹபேதமும் ஓளபசாரிச
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மல்ல என்றே GeraaCaargwsrGerpg. ஆதலால் Astral plane 

Mental plane «erm flaw Astral body Mental body என்ற 
Shaw cAsuoracruc guy யோஜிக்க வேண்டியது 

அன்றியும் காமசரீரம், ரானஹிக ஈரீரம்எனும் இவ்விரண்டும் மனோ 

விருத்தியும் மனது மாதலால் ஸூக்ஷ்மங்களேயாம், மனோவிருத்திகளே 

இச்திரியத்தாலறிய முடியாதாதலால் ஸ்தூலமல்ல வென்பதஇல் சர்தேச 

மில்லை. இக்தரியம், ப்ராணன், மனது, இவைகளின் சேர்ச்கையே ஸுக்்ம 

சரீரம் என்று, எற்கனவே சொல்லப்பட்டது. சொக்கு, மாம்ஸம், ரத்தம், 

எலும்பு, கம்பு, மலம், மத் இரம், கேசம், ஈகம் எனும் இவைகளின் சேர்ச் 

கையே ஸ்.தால சரீரம் என்றும் சொல்லப்பட்ட து. 

ஸுதமோ, அல்லது துக்கமோ, அல்லது இச்சையோ, அல்லது 

துவேஷமோ, அல்லது ஞானமோ, அல்லது மற்ற எர்த பாவனையோ,எ.து 

எழற்பட்டாலும் ஸ்.தால சரீரம் வேண்டிய தவசயமே, eptar (Brain) என் 

பது ஸ்தூல சரீரத்தின் ஐர்பாகம். மனது ஸூக்ஷ்ம சரீபத்தின் பாகம். 

மூளையில் எப்போது மனம் வேலைசெய்கன்றதோ, ௮ப்போது இச்சை, 

துவேஷம், ஸுகம், துக்கம், ஞானம் முதலியது ஏற்படுகின்றது, மூளை 

யில் மனம் வேலை செய்யாவிடில் சுகதுச்சம் மூதலியது ஏ்படுகின் றதில் 
லை. இதனால் மூளையில் மனது வேலை செய்வதே, ஸகல பாவனைகளுச்கும் 

ஹேது, என்றறியப்படுகின்றது மூளையென்றது ஸ்தூல சரீ ராவயலவம் 
என்றும், மனது என்பது ஸூக்ஷ்ம சரீராவயவ மென்றும், முன்னரே 

சொல்லப்பட்டமையால், எர்த பாவனை ஏற்பட்டாலும் ஸ்.தால சரீரத் 

தோடு ஸூஷ்ம சரீரம் ஸம்பர்தித் திருத்தல் ௮வீசியம் என்றறிக, காம 

சரீரம், மானஸிச சரீரம், என்று சொல்லப்பவெகாகய இரண்டு சரீரங் 

களும் ஸ்.தூலங்களல்லலே; ௮வை ஸூடஷ்மங்களே யன்றோ. ஸ்.தால சரீர 

மூம், அதன் ௮வயவமுமாகய மூளையெனும் இடமுமின்றி,கேவலம் மனது 
மாத்திரச்தினாலேயே ஸுக துக்கானுபவம், ஸங்க ற்பம், ஞானம் முகலியது 

ஏழ்பமொ 2? வேலை செய்வதர்கு ஓர் ஆதாரமின்றி வேலை ஏற்பமொ ? 

மனம் வேலை செய்வதற்கு ஆதாரமாகிய இடம் மூளையன்றோ; இடமாகிய 

ஸ். தால சரீ.ரமின்றி மனம் வேலை செய்கின் றதெனின், ௮தனை எவராவது 

ஓவ்வுவாரா ? 

இனி ஸ்தூல தேஹ வ்யவஹாரம் யாது மில்லாத ஸ்வப்பனகாலத்தில், 

ஸுக2க்க ஸங்கற்ப ஞானாதிகள் ஏழ்படுகின் றரனவன்றோ; ௮துபோலவே 

Astral Plane Mental plane ogy eesasefly Astral ௦07 யாலும் 

Mental body wrg gayuand சொல்லச் கூடாதோ எனின், கூடா 
தென்ச. அதாவது,ஸ்வப்பன காலத்திலும் மனது ஸ்தூலதேஹத்தின் ஓர் 
பாகமாகிய 0லஸ்விய எனும் இடத்திலேயே நின்று தொழிற்படுன் 

5
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ற என்று, (பூர்வுமேயே நிரூபித்திருக்கன்றனம். ஆகவே அப்போதும் 
ஸ்தாலதேவ ஸம்பக்தம் இருக்கின்ற தென்பது வ்யக்தமாகின்றது. 

இனி ஸ்வப்பன காலத்தில் ஸூக்ஷ்ம தேஹம், இந்த ஸ்தூல தேஹந் 

திலேயே யிருக்கிறதென்று, என் சொல்லவேண்டும் ? இசை விட்டு ஸூ 

க்ஷ்மதேஹம் வெளியில் போகின்றசென்று சொல்லச் கூடாதோலெனின், 
அல்ல, ஸ்வப்பன காலத்தில் ஸடுக்ஷம சரீரம் ஸ். தூல $தை விட்டு வெளிப் 

போன் றகெனின், ௮ ஸமயம் மூச்சு விடுவதற்கும் இழுப்பத ற்கும் 
வஷோதுவில்லாமற் போகின்றது அதாவது, உசசுவாஸ நிசசுவாஸங்சள் 
ப்ராணனால் எற்பவெது. ப்ராணன் ஸூ-௯்ம சரீரத்தின் அங்கமே யன்றோ, 

Ome FP ow ஸ்வப்பன காலத்தில் வெளிப்போடன்ற சென்றால், ப்ரா 

ணனும் போடின் ஈதென்று ஏற்படுகின் ஐமையால், கனவுகாணும்போது 

உசசுவாள நிச்சுவாஸ மிருச்சக்கூடாது என்றும், ஏற்படுகின் றது. கனவு 
காணும்போது மூச்ில்லாமலிருக்கும் மனிதனை உலகில் காணக்கூடமா ? 

சனவுகசாணும் மனிதர்களெல்லோருக்கும் கனவு காலத்தில் மூச்சில்லா 

மற் போகுமானால் ஸ்வப்பனம் சாணும்போது ஸ௦க்ஷம சரீரம் வெளிப் 

போன்ற சென்னலாம். அன்றியும் ஸ்சேஹிதர் இ௱ச்து போனதாகக் 

கனவுகாணும்போது வாய்விட்டுக்கதறு லும், மலையிலிருந்து விழுகின் ஐ 

தாகச் சாணும்போது மார்பு அுடிக்கலும், மங்கையோடு கூடுவசாய்ச்காணு 

ம்போது வீரியம் ஈழுவுதலும் ஏற்படுகின் றதைச் கவனித்தாலும், ஸ்வப் 

பன காலத்தில் ஸ்.தால சரீர ஸம்பர்த மிருக்கின் தென்பது வியக் ரமா 
யறியச்கூடியது. ஆதலின் ஸ்வப்பனத்திலும் ஸ்தூல கேவ ஸம்பச்தமுள் 

ளது என்பதே கிர்ணயம் என்க, ஆதலால் ஸ். தால தேஹ ஸம்பர்சமில்லா 

மல் ஸுகதுச்சானுபவம், ஸங்கற்பம், ஞானம் முதலிய யாதும் ஏற்படா 

தென்றறிக. இவ்விதமே £சையிலும் பதினெட்டா மத்தியாயத்தில், 

உ௦௦ூஷவெ.காநி  ஹாவபாஹொகா௱ணாநி நியொய 

anoles a 5 5010) வெ, ரகா.நி ஹிஃயெஹவ.1௯8 ணாய! 

ஓஒ மஹாபாஹோ ஸல கர்மங்களும் ஷித்திப்பசன் பொருட்டு வே 

தார்தத்தில் நிர்ணயித்துக் கூறப்பட்டனவாகய இவ்வைந்து காரண(।ு 

களையும் என்னிடம் தெரிந்து கொள்வாயாக, 

சுயி AV LO தமாக. காணவவ ம மிய 

விவியாமாறவ ர கெ ஷா்ெவ௦ிவெவா.௧, ௨௦௮ Bo 

இச்சாத் துவேஷ ஸுக துக்ச ஞானாதிகள் அபிவ்யக்தமாவதற்கு YF 

ரயமாகிய சரீரம், உபாதிலகஷூணமாகெய சதொபாஸனோடு கூடிய அசங்கா 
ரம், இந்திரிய மனோபுத்திகள், ப்ராணாபானாதி வியாபாரங்கள், ஐர்தாவது 
௮.றச்ரெஹசேவகை என்ச.
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vue வாக தொ.ிய.. 52} noo) 5/08 7 
_ந வாயு ௦வாவிவா?்-௧௦வா Soolan }\(¢! e103) Clan Sauell 

மனிதன் சரீரத்தாலாவது, வார்த்தையாலாவது, மனதினாலாவது, 
நியாயமாகலோ, அல்லது விபரீதமாகவோ எர்தச் காரியத்தில் பிரவர்த் 

இக்ின்றானோ அதற்கு இவ்வைந்து காரணங்கள் வேண்டியன, 

என்று சொல்லப்பட்ளெது, இங்கு அதிஷ்டானம் என்றதனால், 

ஸ். தாலதேஹம் ஸகல காரியத்திற்கும் ௮வயம் வேண்டியது என்று 

உபதேூக்கப்பட்டசாகன்றது. இனி இம்கு ௮திஷ்டானம் எனும் சொ 

ல்லுக்கு ஸூக்ஷ்மகேஹம் என்று பொருள் ஏன் சொல்லக்கூடாதெனின், 
ச.ரணம்,சேஷ்டை,எலும் சொற்களால் ஸு்ம சரீரமே சொல்லப்பட்ட 

மையால், அதிஷ்டானம் என்பதற்கு, ஸ்தூல சர்ாத்தைத் தவிர வேறு 

யாதும் பொருள் சொல்ல முடியாது என்க, இவ்விதம் பகவத்தோதி 

வாக்கெயெங்களால் செய்யப்பட்டிருக்குற ரிர்ணயங்களுக்கும், யுக் இகளுக் 

கும் விரோதமாய், ஸ்தாலசரி மின்றி ஸுகதுச்சானுபலம் சொல்லு 
தலை, ஈமது சாஸ்திரத்தின் சருச்தென்றெண்ணுவது, ௮.ந௪௫தமே என்சு, 

நமது சாஸ்திரத் இல், 

(யஜுர்வேதம்.) 

ெய_ நாவே 8ஹிரோ_ந௦மவா லி_க Jon) ஹாயாக jones git 

als jaar (o) Be Gas) S10 Deut ௨௦%, ஹேஹாய-௩$0 பஹ 

லொக.கா ாவொ.கி॥ 

(ப்ருஹதாரண்யம்.) 

யெயலெ_.ந ௨.௩. கவஹா லொகாந் ஐய.கி 5ய-இ9 
& 

8 விவ௦ஹவ ஹி ய-இரே& ரக மா O50 ALTA யரேோணவக்ஷ௦ 

HOLS LI SI OOM OI FATE க exp. OB Fey's) pamper ordi s , your 

ரஹெம ye ass jol@r eo வித ler Loz. | oll 

| (கெளஷீ.ககீ) 

3032.5௦ கெவய2_ந௦௨௦யா_௩ரஹாஉ 97-மிலொக சாம ய _தி 
30 

ஷவவாய௩வொகுு வவா௩ணலொக௦ ange) 5 த லொக௦ ஹு௦%.. 

Gl@reo ஹவா சாவி லொக௯ு ஹே, anGlen sol
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(ப்ருஹதாரண்யம்:) 

௮௦. கொகெ ஷுமா£மீ...தி குஷி. படு ௨௦௩. லொகா 

வகாருவெ, roid க்ஷ; த. லொகெ apoB 

(மண்டலப்ராம்.) 

யாக் வெ ர anololay 2 aor 8-0 Bord) & 9 லொகு ஜமா 

என்பது நூ.தலிய சுருஇிகளால் சச்திரன், சூரியன், saps Baw aps 
வியன லோகங்களென்றும், இங்குமங்கும் ஜீவர்களுக்குப் போக்குவரத் 
தஅுண்டென்றும், 

(சாந்தோக்கியம்:) 

GREE an Wid) த௨௰டிவர௦ப தர ஷ.உகடிஹு 

என்பது முதலிய ச்ருதிகளால் ஆகத்த மண்டலத் தில் மண், ஜலம், 

இவைகளுமுள்ளன வென்றும் நிரூபிக்சப்படுகின் ஐது. 

(ப்ருஹ்தாரண்யம்.) 

8 alls, jour மீார௦யவ_2௦வா Gio)e.asoaur 24 TETAS jour 

௦ பர ஹவா செ ஷா௦வா ஹுமி).கா_நர௦ -கடிவஹக? ஹஹ 

8../ணெ.கி வி௦௰20.நாய த அ,.மிஷிகஹே 3 உராஉ)௱௦௧௦௯33ண 

வவ ப.திஃவெஹ Ours 0-8 aur கொகா_௧-௩.5றெ.த 2 

Glolasy கொகாயக$. ணெ 

(கெளஷ்.சஃ) 

யெவவெகெ வாஹாலொகா.த யா௦தி Doe, Zan) Sao) San 

வெ. ம2௦.லி வ.கி. ௮ஹம_ஹு)லொகஹ) வாய... 981 

(ப்ருஹதாரண்யம்.) 
யஉா.த_கய.) வெவெ.த Jou Carers Sod. daze \oO_s வே வட்டு 

சூகாறா அரய௦வாயொவ 7-3 ஷிவரவஷெ வ பமிவீ ORI MOLT 

Boromatile fare bs உ௱௱ுஷாமெள ஹ-இயஜெ.ககொயொ 

agi Der ஜாயலெ!
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என்பது முதலிய சுருதிகளால், பிதிருலோகம், கர்தாவலோகம், தே 
வலோகம் முதலிய உலகஙகளிலிருந்து, இஉகு இரும்பி வந்து பிறக்கும் 

மூறையும், கிருபிக்கப்பட்டிருக்கன்றது. 

(சிவகீதை ) 

Bris Bn lelo_rblod) | Lineorr Brae jae, rR MUGTANL re 

ஹவ_1௦.ம, விசூவாகாய_௦ய alg £_மா.கீர a @ whol & 

vg 9 

OB ay PTR NTE OF) ஹரவிக்ணாவவாஹ_நா 8 

Burs aru S2076) 50D ஹர. (6) 26651 00.58 

வக்ஷுஹஷெொவாய 2-3) யெ.மாவா.மா88.ம_10ஹஸ்ரி,.23 

விஉாக3_$ஹசய கொவாஹ_தா கதிஹவய- So 

யு Br Brounen, அவிழ மாதொவஹஉடுசி 

௨-௩ ௩0௨.1 ஹா௦தற௦யா.கி யமாக நறஹாற_ச5% 

என்ற வாக்குகளால், இரந்த ழேஹததிலிருர்து ஜீவன் வெளிப் 

படுதலின் முறையும். வெளிப்பட்டதும் வேறு தேஹக்தைப் பற்றுன்றா 

னென்பதும, 

வாவஸலொ.ம ரயவெடியெ 2,) 9௨-00.க௱ மிஷித 5 

யா_.த_நாடெஹ$ ஸி,.த ரகா 0.நவகெவல 

என் றதனால் பாபம் செய்தவர் யாதகாதேஹத்தைப் பற்றிக்கொண்டு 

ஈரகம் செல்லுனெருர்சளென்பதும், 

உஷா௨-மு.த.நாரி குாணியொ_1-உதி ஷடசிஹவட$டா 

தாமம் 8 ௨0.5 ரமொக௦வ. 26)_5 oper 8 Bir றி, Jeuasltags 

Ww OeorT HoH 58H ஷூஉக்ஷ௦கஹர! உண 

௯ய_௩௦௮௨_௪௨காலொக௦ ௨ி.த /ணா௦வ.5.5 டர 

௨௦௨, லொகெகெயிவு 1) ole. ஹ௦ உரவு \oelzaiu rout, Lio 

என்ற வாக்சயஙகளால் தானதர்மககளைச செய்தவர் பிதிருயாண 
மார்ச்ச மாய சந்திரலோகம் சென்று, திவ்விய தேஹசதைச்கொண்டு ஸு 

கத்தை புஜிக்கன் றனரென்றும், 

யஹுபாமாஉ௨தி பரசிவ கஹேடாவிடி 7 ௱கொலவெசி 

ஹயபா.அிடெவயாெ. 5௨ ஊமொகாகயி௨மா$
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௬௮ி.)௨.1-இகவசி. 5௦ வ, ர்வ ue க௨க்ஷ 8மெ £வ,ே ae 

eae) 5 ue 2 Corsa sade, le ாக8_த௦௨௱௦ 

௯யகிவ உே3ரநுகறிக௨, ஹலொகாகிய்ிஹ.கிவ 

சிவெ;வ௨-ஷிஹ௦யாய&வ03_05ய.த clave 

உ, ஹலொகெ ஜிவ புக வெலாத roloorOn ols all s யலி 

க ரஷிகவாவிற௦ கால௦ வ, ஹணாஹஹ?-3) ).௮ ய 
eure செய்பவர் ப்ரும்மலோகம் செல்லும் முறையும், அங்கு திவ்ய 

தேஹத்தோடிருச்து ஸ ததை புஜிச்கின் நதும், பின்னர் முக்தி யடை 
இன்றதும், சொலலப்.ட்டுள்ள து. 

௨௦௨) வவர.5, ரவ) Clas, 5900p .கி.மா௨௰ரணா௦ 

vod (0 ௦யா.த_நாய8_)ய௦ ௬௨% யகம் ௦. கய, வவ 

என்று மனுஸ்ம்ருஇயிலும், பரு சபூதாமசயகளாயெ Cag «tre 

தைப் பற்றிக்கொணடு சென்று, ஈரகலோகததில் துக்சம ௮னுபவிக்சப் 

படுகின்ற மென்றும் சொல்லப்படுகின்் றது. 

இர்திரிய மனாதிகளையெல்லாம் ஒன்றாய் சேர்த துக்கொண்டு ஜீவன் 
இக்ச ஸ்தூலதேஹத்தை விட்டதும், வேறு ஸ்.தூலத்தைப் பற்றிக்கொ 

ண்டே உதடரமணம் (லோகாச்த.ரம் செல்லுதலைச) செய்கின்றான், என்ற 
உண்மையான து. 

2bap apt bos! Lirenhe & jslenn Haag 4s 

ம ட் ௦ ஸ்ராரீறயடிவாவொ.கி wy re yer 88 vorv ei 

மி ') ஹீமெகெ.தா.மிவ௦யா தி வாடயா௩ம்_2௦பா.நிவா றாயா || 

என்ற பகவத்ேதா வாச்கியத்தாலும், காட்டப்பட்டுள்ளத, அன் 

நியும் ப்ரும்மஸ த் இரத்.திலும், 

(4 rece (o)_B us 4 
அ ண் 

« Sora$ 6) Sancawr(ve புடி ? 

ட ம.தர.கியெகமொவலவெ6 7? 

முதலிய ஸடத்திரங்சளால், ஸூக்ஷம சரீரத்தைச சேர்த்துச்கெர் 
ண்டு ஜீவன் (மற்றோர் ஸ்தூலச்ரைப் பற்றிக்கொண்டு) லோசார்தரம் 

செல்லுகன் றான், என்2 லோகாசர்கா யாத்திரை ௮றியப்பகென்ற து.
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இவ்விதம் ஈமது சாஸ்திரங்களில் லோகாச்தரம் எனின்,ஸ்தூலலோக 
ங்சளே என்றும்,௮வை ஆதித்திய சர்இிர க்ருஹ ஈக்த்திராதிகளே என்றும், 
௮ர்தலோசங்களில் பாஞ்சபெளதிசமாகய ஸ்தால சரீரத்மைப் பற்றிக் 

கொண்டே ஸுக துக்கங்கள் அனுபவிக்கப் படுகின் (ன வென்றும், இம்கரு 

ந்.து ஜீவர்கள் தத்தம் கர்மங்களுக்சேற்ப அவ்விடங்களில் சென்று கர்ம 
பலச்சை புஜித்து, பின்னர் ஆசாச., வாயு, மேச. மழை, முறையே இவ் 

வுலசத் திலிறங்கி, ௨வது, ௮ன்னம். ரத்தம், பேதஸ் மூலமாய் கர்ப்பசோ 

சம் சென்று பிறக்ச்.றனர் என்றும்,௮யச்தமாய் மிர்ணயிச்சப்பட்டிருச்ச, 

லோகாச்தரம் என்பது vara லோகம் என்பதும், ௮து இதனிலும் 

அச்ரியமாய் தூரத்திலுள்ள சென்பதும் seve? 

“ஜீவர்களுக்கு இதை விட்டுத்தனியாய் எங்கேயோ தூரத்திலுள்ள 
உலகங்களுச்குப் போக்கு வாத்துள்ளது என்பதுமில்லை?? 

ஸ் தூலசேவா மில்லாமலே ஸுசதுச்சங்கள் அனுபவிக்க ப்படுகின் 
99 றன 

என்று தியாஸாபிகல் ஸங்கத்தினர் சொல்லுகின்றது, ஈமது சாஸ்தி 

ரத்தின் கருக்தாகாது என்றும், ஈம் சாஸ்திரங்களுக்கு முற்றும் விரோத 

மே என்றும், வயக்தமாய் அறியக்கூடியதே என்ச, 

இயஸாபிகல் ஸங்கச் னர் சொல்லுகின் ஈசாகய மற்றுமோர் விஷய 

துதைச்சவனிக்கவேண்டும். அதாவது, (இறந்துபோய் விட்டதாகச் சொல் 
லப்படுகின் றவர்கள் அப்படிக் இறர்துபோயும், கனக்கு ஸமீபத்திலேயே 

இருர்து சொண்டிருச்கின்றார்களென்றும், தான் அங்கும்போது தன்னு 

டைய ஸ்தால சரீரத்சை ஸ்வல்பகாலத்துக்கு மட்டும் விலக்கவைக தால், 

அவர்களுடன் சேர்ந்து நின்று முன்போலவே கலந்து ஸம்பாயட்.க்க.ச் 

கூடும்?? என்று சொல்லுகின்ரார்கள். 

இவர்களது கொள்கையில், இறந்து போனவர்களுக்கு ஸ்தூல 

தேஹமில்லை யென் றல்லலோ சொல்லப்படுகின் ஈது. ஸ்தூாலதேஹத்சைச் 

கொஞ்சச்சாலம் பிரித்திருர்சால், இறர்து போனவர்களைக் காணலாம் 

என் றதினால், இறந்து போனவாகளைசக் காண்போர்களும் ஸ்தால C samp 

மிராதவர்கள் என்று ஏற்படுகின்றது. காண்பது எனும் தொழில் ஏற்பட 

வேண்டுமானால், சண்முதலிய ஸ்தால கோளகங்கள் வேண்டும். ஸம்பாஷிப் 

பதற்கு சண்டம், லாய், சாக்கு, முதலிய ஸ். தால தேஹாவயவங்கள் வேண் 

டியதவியமே. ஸ்.தூலதேவச்தைச் சேர்ர்சவைகளான சண்,காது, வாய், 

கண்டம், காச்கு முதலிய அவயவல்களில்லாசவர்சளாகிய இருவர்கள் 

ஒருவரை யொருவர் கண்டு பேசிக்கொள்ளக்கூடும் என்பது யுச்திக்குச் 

சிறிதாவ்து ஒவ்வுகின் றதாகுமா ? இல்லை யன்₹ோ. ௮.து யுக்இச்கு ஒவ்வா 
தீது மாத்திரமல்ல. சாஸ்இரங்களுச்கும் ஓவ்வாததே யென்க,
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உயவு iat) 2renr 55028” 
அஹ் ய 

என்ற ப்ரும்மஸூடத்திரம் முதலிய சாஸ்திரங்களில், ஸ்.தால சரீர 

மில்லாவிடில் ஞானேந்திரியம் கர்மேச்திரியம் எனும்இருவகை இர் திரியங் 
களும் சேஷ்டிக்க முடியாது என்று, நிர்ணயிக்கப் பட்டிருக்ளெ றது. இவ் 

விதமே அனுபவத்திலும் உள்ளது. ஸ்.தால சரீர மில்லாகில், கேவல ஸூ 
க்ஷ்ம சரீர மாச்திரத்தினால் எவனாவது பேசுகின்றதை,யறிர்து ௮னுபவித் 
திருச்சனெறோமா ? அவ்விதம் முடியுமென்றால் அதனை யாராவது ௮ங்£ 
கரிப்பார்களா ? இல்லை யன்றோ; இவ்விதமிருக்க அனுபவம், யுக்தி, சாஸ் 

இரம் இம்மூன்றிற்கும் விரோசமாய்ச சொல்லுவதாயெ இவர்களுடைய 
கொள்கையை வாஸ்தவமென்றால், இவ்விதம் ஸம்பவியாசென்று நிரூபிச் 
கன்றனவாயெ உபநிஷதம், பகவத், ப்ரும்ம ஸடத்திரம் முதலிய 
சாஸ்திர கரந்தற்களை அபத ு;சளென்றே சொல்லவேண்டிய தாகும், 

அஹோ இதென்னகாலம்.சுருதி,ட்ரும்ம ஸடத்திரம்,பகவத்ேதை முசலிய 

சாஸ்திர கீரர்தங்களின் மஹிமை அளவிறந்த தென்றும், அலைகளில் கிர் 
ணயிக்கப்பட்ட விஷயங்களே உண்மையாயுள்ளனஎன்றும், அலைகளில் 

பிரதிபா இச்சப்பரிம் ஸமயமே ஸம்பூர்ண மதம் என்றும், இதரகண்டங்களி 

லிருக்கின் வர்களும் மிச்சக் கொண்டாடுகின் றசாயுள்ள இச்சாலச் திலே 

யே, இவைகளில் சொல்லப்பவெதை அ௮பத்தமென்று சொல்லவேண்டிய 

தா௫ன்றது அது மாத்திரமா; இர்த சாஸ்திர கீரர்சஙகளை ப். ராணனிலும் 
அதிசமாய்ப்பாராட்டிச் சொண்டிருர்தவர்களாயெ ஈம்மவர்சளே இவை 

களைச் துச்சமாய்த தள்ளும் காலமாடின்றது. இது நிற்க. 

இந்த ஸ்தால தேஹத் இனால் புஜிக்கவேண்டிய௰ ஸு துச்சங்கள் புஜி 

த்து முடியும்போது, ஜீவன் ஸூக்்ம சரீ ராவயவங்களாகிய இக்திரிய மன 
ப். ராணன்களை முறையே ஒன்றொன்றாய் இருதயசமலச்தில் ஆசர்ஷித்து 

சேர்த் துக்கொண்டு, குடியிருந்தவன் தனது ஆடையா பரணம் முதலிய 

பொருள்களை யெடுத் துக்கொண்டு ஜீர்ணமாகிய வீட்டை விட்டு வேறுவீட் 
டி.ற்குப்போசின்றது போலவே, வேறு ஸ் தூலத்தைப் பத்றிச்சென்று ௮வ 

வுலகில் ஸுக துக்கங்களை யனுபவிக்கின் றான். ஸ் தூாலதேஹத்தைவிடுவதும் 
மற்றோர் ஸ்தூலத்தைப்பம்றிச்கொள்வதும்,ஸ்வர்ச்ச உரகங்களில்ஸுக துக் 
கங்களை யனுபவிக்கின்றதும், மறுபடி பிறச்ன்றதும், இறச்கின் தும், 

மறுபடி வேறு ஸ்.காலத்தைப் பற்றுவதுமாய், இவ்விதம் ஒய்வொழிவின்றி 

வண்டிச்சச்சரம் சுழல்கன்றதுபோலவும்,பெருஞ்சுழல்காற்றில் அகப்பட்ட 
துரும்பு போலவும், ஸம்ஸாரத்தில் படர் துழன் றல்லற் படும்படி யிருக்கின் 
றமையால், ஸூக்ஷ்ம சரீரத்திற்கு ஸம்ஸார பக்தமுள்ள வரையில் creda 
லையென்பதும் 9 Hs. 

இணி நித்திரையாகிய ஸுஷுப்தி காலத்தில் மனம் eWsGer pos 
எனின், அல்ல என்க. சாசமடைர்தால் மீண்டும் முன்போலாவதற்கு கியா
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ய சில்லையன்றோ; ஸுுஷுப் தியில் மன இன் வேலையொன்றும் சாணப்படா 

விடினும், ஜாக்கிரத்திலும் ஸ்வப்பனத் திலும், மீண்டும் முன்போலாடின் ற 

மையால், ஸஃக்ஷ்ம சரீரத்திற்கு ஸ-ஷரப்இபில் சாசமே்பட நியாயமில் 

லை. ஆனது பற்றியே. 

யாவஉசதவமாவிகாவ_ நொஷஹூஉ௰ஸு__நாசு?? 
2 அ BO 

என்ற பிரும்ம ஸூத் இரத்தில், மனஇற்கு ஸுஷாப்தியில் சாஈமில் 

லையென்றும், லயமே உள்ளதென்றும். நிர்ணயிக்கப் பட்டிருக்கன்ற து. 

இதுவரையில் இதப் புஸ்தகத்தில் மனதென்று சொல்லப்பட்டதான து 

மனம், புத்தி, சதம், அவாஙகாரம் எனும் சான்கு விருத்இகளுக்கும் 

பொதுவிலுள்ள அர்மக்கரணம் எனறும் பொருளில் சொல்லப்பட்டதே 

wor Capa. Mind aa Gr அஙூலை/௫ல் வழர்குகின் ஈமையால் 

அதை ஒட்டி மனதெனும் சொல்லால வழயகியல் பலருக்கு எளிதில்விள 

ங்குமென்று ௮வ்வாறு சொல்லப்பட்ட து 

மனதால்வரும் பயன் யாதெனின், மனதே பர்தத்இிற்கும் மோக்ஷத் 
இற்கும் ஹேது; மனது பிரபஞ்சச்தை நாடிக்கொண்டே யிருக்கும். ௮ஈத 

நாட்டம்உள்ளவரையில் கர்மம் ஏற்படும், கர்மமுள்ள வரையில் ஸ்வர்க்க 

க்களில் ஸுக துச்கானுபலமும்,ஜன் மமுமுள்ள து.மன துபஞ்சபூ தங்களின் 

அம்சமாதலால் எப்போதும், பாஞ்சபெள இகமாயுள்ள பிரபஞ்சத் இலேயே 

சென்று கொண்டிருச்சின்ற தென்று, பூர்வம் மனோ வோது நிரூபண ப்£ 

கரணத்இல் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மனது பிரபஞ்சழ்தில் செல்லு 
தலைத் தசைவது அரிதாதலால், ௮அகற்செனவே யோசம், உபாஸ்தி முசலி 

யன விதிக்சப்பட்டிருக்கின்றன. மனதினில் வஈஸனை யென்றொன்றுள் 

ளத. அது எப்போதும் ஈல்லகாரியஙசளிமலா, அல்லது கெட்டகாரியங் 

களிலோ ஏவிச்கொணடே யிருக்கின் ஐது. 

கள் கஞ்சா முதலியவைகளை யுபயோகப் படுத்துவோன், இனி 

இவைகளை யுபயோகிக்கக்கூடாது?? என்று உறுதி செய்துகொண்டு சல 

காலம் அவ்வுபயோசத்தை விட்டிருக்காலும், பூர்வம் அவைகளை யுபயோடி 

த்து வந்த ௮ப்பியாஸ விசேஷமான, மீண்டும் ௮ம்மனிதனை முன்போ 

லவே அலைகளை உபயோகிக்கும்படி,, விருப்பத்தை யுண்டாக்கி விடுஇின் 
றது. ஒன்றைச் லெகாலம் அப்பியவஹித்தால் மனதினில் ஏற்பட்ட அசன் 

ஸம்ஸ்காரம், மீண்டும் ௮ச்காரியத்தில் ஏவிச்கொண்டிருச்கும் என்பது, 

உல௫ூல் பலகோடி திருஷ்டார்தங்களில் சாணக்கூடியசே. இதற்கு முன் 

னெடுக்கப்பட்ட ஜன்மங்களில் செய்யப்பட்ட காரியங்களுக்கும், அனுபவி 

க்கப்பட்ட விஷயங்களுக்கும். தக்சபடி, மன தினில் ஸம்ஸ்சாரம் எவ்ள 

வோ ஊன்றியிருக்கவேண்டு மன்றோ, இக்க ஸம்ஸ்காரங்களே வாஸனை 

களென்னப் படிசின்றன. அற்பகாலம் கஞ்சா, கள்மூதலியவைகளை யுப 

0
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யோடுத்த தனாலேற்பட்ட வாஸனையானது, மிக்க உறுதிசெய்துகொண்டு 
அவ்வுபயோகத்தை விட்டி ரக்சின் தவனையும், முன்போலவே அவைகளை 

யுபயோடுக்கும்படி. செய்துவிமோனால், அளவிறச்த ஜன்மங்களில் ௮னு 
பவித் துழன்ற விஷயபோகங்சளாலேற்பட்டு மனதினிலூன் நிய வாஸனை 

கள் விஷயங்களில் மிசவும் பலமாக எவிக்கொண்டிருப்பன என்பது ஈம் 
மால் ஊஹிக்சச்கூடியதே என்க, 

இதற்கு முன் எடுத்திருர்ச அ௮னநர்தகோடி ஜர்மங்களில் எவவளகோ 
ஈல்லதாரியங்களையும் கெட்டகாரியங்களையும்செய்து விஷயபோகக்களேழ் 
பட்டிருக்சச்கூடும், அவைகளுக்கும் தக்கபடி சுபாசுப வாஸனைகள் மனதி 

னில் மிச்சத்திடமா யூன்றியிருக் திருச்சவேண்டும் ஈல்ல வாஸனைகள் ஈல்ல 

சாரியத்திலும், கெட்டவாளனைகள் கெட்டசாரியத் இலும் ஏவும், 

வாஸனையானது சச்திபோல் மன திற்கும் எட்டாத தாயுள்ளது. சக்தி 
யெல்லாம் அதன் காரியத்தினால் ஊஹிக்கக்கூடியது மாத் திரமன்றி நேரில் 

அறியக்கூடியதல்ல, ஒரே மனிதனுக்கு ஓர் ஸமயம் ஈல்ல காரியத் தில்விரு 
ப்பமும், ஒர் ஸமயம் கெட்டகாரியத்தில் விருப்பமும் ஏற்படுகின்றது, 

சிலர் சத்றறியாத மூட ராயிருக்கும்போது ஈல்லகாரியம்செய்ய விரும்பினா 

லும், கற்றறிச்த பிறகு கெட்டகாரியத்தைச்செய்ய விரும்புசன்றனர். சிலர் 

கெட்டகாரியம் செய்யக்கூடாதென்று எவ்உளலோ உறுதிசெய்து கொண் 

டிருக்இன் ஐ வராயினும், ஓரோர் ஸமயம் பி.நர் மங்கையொடு கூடுதல் aps 
விய செட்டகாரியங்களில் விருப்ப முத் துக்கலங்குசன்றனர். சலர்படித் 
தீறிர்த பின்னர் (டாம் இத்தனைகாலம் வரையில் கெட்டகாரியங்களையே 
செய்துகொண்டிருந்து விட்டோமே; இனியாவது ஈல்லகாரியங்களைச்செ 
ய்யவேண்டும்?? என்று உறுதி செய்துகொண்டு கெட்டகாரியத்தில் மன 

தைச்சிறிதும் காடவிடாமலிருச்சின் ற வராயினும், அழடனில் சறர்த ௮ன் 
ணியர்மங்கை முதலிய பொருள்களை விரும்புதலாகய மிச்கப்பாவ சாரியம் 
களில் செல்லும்படியாடின் ரதையும் காண்கின்றோம். இவைகளையெல் 

லாம் க௨னித்தால்,ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் மன தினில் ஊன் நிய எண்ணிற 
நீ 7 வாஸனைகளிருச்சின் றன வென்றும், அவைகளுள் எச்த வாஸனை எந்த 
ஸமயத்தில் எவுன்றதோ ௮ர்த வாளனைக்குத்தச்ச காரியத்தில் ௮ப் 

போது பிரவர்த்திக்சென்றனர் என்றும், எல்லோருக்கும் வாஸனா வசமாக 
வே காரியங்களில் பிரவர்த் தச்ச எண்ண முண்டாகின் றது என்றும், ஈன்கு 
விளங்குகன் றது, 

வாஸனையானது gars tar சுபகாரியத்திலோ, அல்லது ௮சுபகாரி 

யத்திலோ எவுதலும்,ஸங்கற்பம், காமம், எனும் இவைகளின் மூலமாகவே 
என்றறிக, பிறன் மங்கை தென்படும் ஸமயத்தில்,இயல்பாகவே கேத்திரம் 
௮ம்மங்கையைப் பார்த்தாலும், சல்ல வாஸனை முனையப்பெத்றவன், இம் 

மங்கையை காம் பார்ச்சக்கூடாது என்று எண்ணி, மனதை ௮சனினின்
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i Meg pf sew காரியத்தில் செலுத்துகின்றான். ௮சுபவாஸனை 
யால் ஏவப்பெற்றவன் அம்மங்கையின் ௮ங்கணெளச்தரியாதி குணங்களை 
ஸங்கற்பிக்கன்றான். அவ்விதம் ஸங்க ந்பிக்கவே இம்மங்கையை காம் ௮னு 
பவிக்க வேண்டுமென்று விருப்ப முதிக்கன். ௦ த. அவ்விருப்ப முதிக்கவே 

அவளோடு கூடுதற்குவழியைச்தேகின்றான். பிறகு ௮ர்தச்செட்டசாரியத் 
தைச் செய்கின்றான். விதையே முளையாயும், செடியாயும், மரமாயும், பரி 
ணமிக்கன்.றதுபோல மனமே ஸங்கற்பமாயும், காமமாயும், நிச்சயமாயும் 
பரிணமிக்கன்றது, இசைச்செய்ய வேண்டுமென்று நிச்சயம் ஏற்படவே 
அச்சாரியத்தைச் செய்கின்றான். வறும் த விதை முளையாத இனாலும்,வறுத 

தல் முதலிய சேடின்றி ஸரியாபுள்ள விதையே முளைக்கின் மமையாலும், 
விதையில் முளைக்சக்கூடியதாகயெ ஓர் சக்தியள்ளதென்று வியக்தமாயறி 

யப்படுகின்றது. விதையே முளையாகப் பரிணமிக்கிலும், அவ்விதம் பரிண 
மிக்கச்செய்வது ௮வ்விதையிலுள்ள முளைக்கசசெய்யும் சக்தி யென்பது 
போல, மனதே ஸங்கற்பமாய்ப் பரிணமிச்சனும், அவ்விதம் பரிணமிச்கச் 

செய்வது அம்மனதிலுள்ள ஸங்கந்போக்பாதக சக்திய யென்றும் 2 fs, 

அசத சக்தியே வாஸனையென்பதாக ஏழ்சனவே சொல்லப்பட்டது. ஆத 

லால், ஸகல ஜீவர்களும் வாஸனா வசமாகவே விஷயஙகளை ஸக்ச ற்பிக்கன் 
றவர்களாய், காமனைக்கு உட்பட்டு சுபாசுப காரியங்களில் பிரவிர்த் இக்கின் 
றனர், என்று கிர்ணயிக்கப்படுகின் றது. 

இவ்விதம் சுபாசுப வாஸனைகளுக்கு உட்பட்டு, கர்மங்களைச்செய்தும் 
ஜன்மங்களையெடுத்தும் தய்வொழிவின்றி ௮ல்லற்படும் ஜீவர்களுக்கு ஈலம் 

இடைப்பதரிதாகவே யிருக்கின் ஐது. ௮ரியதாகிய மனிதப்பிறவியைப்பெத் 

ஐதஇின் பயன், ஜன்மகாமங்களுச்குட் படாமலிருக்கும் வழியைத்தேடுதலே 

யாம் என்க, 

கர்மங்களினாலேயே ஜன்மங்களும்,ஜன் மங்களினாலேயே கர்மங்களும் 
ஏ௰ம்பட்டு,ஸம்ஸாரத் இற்குள் கடர்து ஜீவர்கள் ௮ல்லற்படுகின்றனர் என்ற 
தனால், கர்மமே ஜீவர்களுடைய ஸம்ஸார பந்தத்திற்குக் காரணம் என்றும், 
கர்மங்களே ஸுகதுச்சங்களைத் தருகின்றன, என்றும் ஏற்படுகின்றது, 
இதுவே போதுமானதாயிருக்க, ஈசவரனென்ற ஒருவனையேன் ஓத்துச் 
கொள்ளவேண்டும்? கர்மச்தினாலேயே பிரபஞ்சவியாபாரம் ஈடை பெறுகின் 
றதா யிருக்சன் றமையால், ஈச்வரனென்பவனை யங்கேரிக்கவேணடியதில் 
லையே யெனின், இது உ௫தமல்லவென்க, அதாவது, கர்மம் எனின் செய் 

யப்படும் தொழில் என்பதாம், செய்கை, கர்மம், வினைமதலிய சொழ்கள் 
ஒரே ௮ாத்தத்தையுடையன வென்றறிக, தொழிலைச்செய்வோன் மாச்இ 
ரம் சேஏனமேயன்றி தொழில் சேதனமல்ல. தொழில் என்பது அசேசன 
மே, ௮சேதனமெனின் ௮ து இன்னாருச்கு இன்னபயனைக்த வேண்டும் 

என்று, அறியத்தக்க யோச்சுதையில்லா2து என் றறிச. சர்மமே Daur & or 

க்கு ஸுக துக்சங்களைச் arson pOsahar, Qam @mgeQriisacr



Ade 

இவனுக்கு இர்தப்பயனை இத் தனைகாலம் வரையில்௮னுபவிக்கும்படி சொ 
டுக்கவேண்டும் என் றறிர்சே, அவ்விதம் கொடுக்ன் றதாகவேண்டும். அவ் 
விதம் ௮றிவத ற்யெலாதவினை, ஸுக துச்கங்களைத் சரப்போதுமானதாகா 

தன்றோ கூலிக்காரன் செய்யும்வேலையே ௮வனுக்குச்கூலிதருன் றசென் 
பதில்லை, ௮வ்வேலையை யறிர்த சேசனனாகிய எஜமானனே இவன் இன் 
னவேலையைச் செய்தவன், இதற்கு இவ்வளவு கூலிகொடுக்கவேண்டும்; 
என்பதை யறிர்தே கொடுக்கக்காண்டுன்றோம். கூலிச்காரனது வேலைக் 
குள்ள கூலியை எஜமானனாகிய சேதனனே கொடுக்கின் Cure, hart 
களின் கர்மங்களுக்குத்தக்ச பயனை, ஹர்சேசனனே கொடுக்கவேண்டு மென் 
பது உ௫ிதமாகின்றது. உலஇில் எவனுக்காவது ௮வன் செய்தவேலையே 

Io pero கூவியைக்கொடுக்கின் தை நாம் சண்டிருப்போமானால், ௮த 

னை தீருஷ்டார்தமாக வைத்துக்கொண்டு ஜீவர்களுக்கு, கர்மமே அதன் 
பயனைச் தரப்போதுமான தாதலால், ௮௧.ற்கென ஈச்வரனை ஒத்துக்கொ 

ள்ளவேணடியதில்லை யென்று சாதிக்கலாம்; ஆனால், உலகில் ஒரிடத்திலா 
வது, அவ்விதம் திருஷ்டார்தம் காணப்படுகின் ஐதில்லை, ஆதலால் சர்மம் 

அசேதனமாதலால், அது ஐர்சேதனனிராவிட்டால் ஜீவனுக்கு ஸுகதுச் 
கங்களைச் கொடுக்க இயலாது என்று,வியக் தமாய்த்தெரிய வருகின் றது. 

கொலைசெய்தவன், ௮க்குற்றத் இர்குத்தக்க சண்டனையைப்பெற்று 

கஷ்டப்படுகின் தைச் காண்கின்றோம். ௮வனுக்கு ௮2 தண்டனையை 

௮ச்சகொ£லையே தருகின் றில்லை. ௮க்குற்றம் வெளிப்பட்டால், அவனை 

நியாயாதிபரே தண்டிக்க றனர். அதுபோலவே ஜீவர்களின் கர்மங்களுக் 

குத் தக்கபயனை ஈச்வானே தருகின்றான் என்று சொல்லவேண்டியதாகு 

ன்ற, உலஏலுள்ள ஜீவர்களோ, எண்ணிறச்5 கோடிக்கணச்சாய் பேத 
முற்றிருக்சின் றனர். ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குமுள்ள கர்மங்கள் சகணச்கிலடங் 
காதனவாயிருச்சின்றன. ஆதலால்,௮த் தனைகோடி ஜீவர்கள் செய்யும் கர் 

மங்களையும், அவைகளின் பயனாகிய ஸுக துக்கானுபவங்களையும் அறிந்து, 

அவ்வாறு தருபவன் ஒருவனிராவிடில், இத்தனைசோடி ஜீவராசிகளுக்கும் 

சர்மபலபோக மேற்பட நியாயமில்லை. ஆதலால் அப்படிப்பட்ட பே ரறிவா 

என் ஒருவன் இருக்கின்றான் என்பது நிச்சயமே, உலகிலுள்ள ஸகல ஜீவ 

கோடிகளையும், அவர்களின் கர்மஙகளையும், ௮ச்கர்மங்களின் பயன்சளை 

யும் ௮றிவோன், ஸர்வக்ஞனாகவே இருச்ஃ வேண்டு மன்றோ. ஸர்வக்ஞனெ 

னின், எல்லாம்௮றிச்சவன் என்பது பொருள், ௮ப்படிப்பட்டமு ம் றறிவாள 
னே ஈச்வானென்ச இவ்விதம் கர்மங்களுக்குத் தக்கபயனை ஜீவர்கள் பு9ச் 
இன் றனராயினும், ௮ப்பயனைச் தருவோனா௫ிய ஈசவரன் என்பவனை, ௮௮ 
சயம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியதாகின் ஐதாதலால் கர்மமே போதுமான 

தென்பது உ௫தமல்ல என்று ௮றியத்தக்க து, 

இவ்விதம் சொல்லியதனால்,கு,ம்றம் செய்தவர் ௮ரசனுடைய ஆச்ஞை 

யால் தண்டனையடைவதுபோல, ஜீவர்கள் ஈசாச்ஞஜையால் கர்மபலத்தை
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புஜிச்சன் றனர் என்று ஏற்பட்டது, இனி ஈசன் அவ்வாறு ஆச்ஞஜைசெய்த 
தீ.ற்கு மூன், ஜீவர்கள் எர்.த ஸ்திதியிலிருக்தனர் எனின், இவ்வுண்மை 

யறிக. ஈசாக்ளஞை தர்காலமிராமலிருர்து மற்றோர் காலத்தில் எற்பட்டது 
என்பதில்லை. ஈசவரன் ஒர்காலத்தில் இராமலிருச்.து மற்றோர் காலத்தில் 

பிறர்தவனென்ப து இல்லாமல், எப்படி. ௮னாதியாயிருக்கின்றானோ, அப்படி. 

யே ஈசாக்ஜையும் அனாதி என்றறிக. ஈசாக்ஞை யனாதியாயிருர்தால், ௮வ் 

வாக்ஞைக்கு விஷயமாகும் ஜீவர்களும் அனாதியே யென்றும், ஜீவர்கள் 
அனாதியெனின், அவர்கள் சஇடஈதல்லற்படுமிடமாகிய பிரபஞ்சமும் ௮னா 
தியே யென்றும் அ௮றியப்படுகின்றது. ஆதலால் ஜீவேச ஜகங்கள் அனாதி 
யே யென்பதறிக, 

இனி அ௮னாதியென்பது யுச்இிக்கு ஒவ்வவில்லையே; ௮களை எப்படி. 
ஒத்துக்கொள்ளுவது எனின், இது அயுக்தமே, புத்தி ஏற்றுக்கொள்ளாத 
விஷயத்தை ஒத்துக்கொள்ளுவதில்லை யென்பது உ௫தமாகுமா? சில விஷ 

யங்கள்புத்தியேற்றுக் கொள்ளும்படி விசாரிக்கத்தகாதனவாயிருக்கக்கூடும்; 

அதனால் அவ்விஷயங்களை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேனென்பது தகுதியா 

மோ? விதை முந்தியதா மரம் முர்தியதா எனின், இன்னதென்று சொல்ல 
முடியவில்லை, விசையில்லாவிடில் மரமில்லை யாதலால் விதையே முூச்திய 

தென்போமாயின்,மரமிராவிடில் விதையில்லை யாதலால் மாமே முச்தியது 

என்று சொல்லவேண்டியதாகும், இவ்விதம் சொல்லிச்சொண்டே யிருச் 

இன், இதுவே முந்தியது இதுவே பிர்தியது என்று சொல்லமுடியாமல் 

போன் றமையால், முடிவில் இது அனவஸ்தையென்டே சொல்லவேண் 

டியதாகின்றது, ௮தாவது விசாரிக்ச இயலாதது என்பதாம், ௮வ்வன வஸ் 

தையென்பதை, புத்தி எப்படி ஏற்.றுக்சொள்ள வேண்டியதாகின் சோ, 

அப்படியே ௮னாதியென்பதையும் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியதென்க. 

இனி ஈச்வரனுடைய தன்மை யாது எனின், ஜீவர்களுக்குள்ள த 

போல் அவனிடம் எச்தகுணமுமில்லை என்றும்,௮வன் ஸ்வபாவ நியதமாய் 

ஸகல ஜீவர்களுக்கும் ஸுக ஹேதுவாகவே உள்ளவனென்ழும் அறியத் 

தக்கது, ஈசனுடைய தன்மை அற்பமானதல்ல வென்றும், ௮வன் ஸ்வ 

பாவ நியதமாய் ஸசலருக்கும் ஸுகத்தையே தருன் றவனென்றும் சொல் 

லுவது உசிதமோ? உலூல் லாழ்காள் முழுதும் சிலர் துன்பத்தையே 

யடையவும், அவ்விதம் சிலர் ஸுகத்தையே பெறவும் காண்கின்றோ மன் 

ரோ, ஜீவர்கள் துன்பமடைவதும் ஸுகப்பவெதும் ஈசாச்ஞையாலேயே 
என்று, பூர்வம் கிரூபிச்சப்பட்ட து. அப்படியானால் ஈசனே சிலரைத்துன் 

புறுச் துன்றவனென்றும், சிலரை ஸுூச்சச் செய்கின் மவனென்றும், 
ஏழ்படுன்றது. எவரைத் அன்புறுத்துகின் ருனோ அவர்களிடம் வெறுப் 
பும், எவர்களை ஸு*%க்கச் செய்ெருனோ அவர்களிடம் பிரியமும், உள்ள 
தென்பது உதமன்றோ. இவ்விதம் ஈசலுக்கும் சிலரிடம் பிரியமும், சிலரி
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டம் துவேஷமூம் இருக்கின்றது எனின், ௮து ஈசவரத்தன்மைக்குத் தகுதி 

யாகுமா ? அதற்பகுண முடையவர்களாடிய மனிதர்களுச்சன்றோ சிலரிடம் 
பிரியமும், சிலரிடம் துவேஷமும் இருக்கின்றது ஈசனுக்கும் அவ்வாரு 
யின் ௮வனை ஈசவானென்பது அநுதமல்லவா எனின், அல்ல. ௮தாவது, 

ஈசன் ஸகல ஜீவர்களிடத்திலும் ஒரே விசமாகிய ஸ்வபாவமே உடையவன் , 
அவன் பாரபக்முடையவனல்ல, ஈசன் ஸ்வபாவத்தில் ஸுகளுபன்.௮வன் 

ஸ்வபாவ நியதமாயெ ஸுசமானது ஸகல ஜீவர்சளாலும் ௮னுபவிச்சப்படு 
இன் றது. ஆயினும் ரில ஜீவர்கள் பாவங்களைச்செயது துக்க த்தையும்,சிலர் 
புண்ணியங்களைசசெய்து ஸுசத்தையும் ௮அனுபவிச்கின் மனர். இவ்விதமே 
யன்றி ஈசன்பார பக்ஷமூடையவன் என்பதும், ௮வன் ராகத்வேஷாஇ 
களுள்ளவன் என்பதும் மிச்ச ௮நுிதமே என்க. நீதிநெறிமாறாத ௮ரசனை 
ஈசனுக்கு நிச.ராகச் சொல்லலாம், ௮ரசன் ஸகல பிரஜைகளுக்கும் sag 

தையே செய்வோஞாயினும். குற்றம் செய்தவர் தண்டனையையும், கண்ணி 
யமாகய ஈடத்தை யுடையோர் கெளரவச்தையும் பெறுகின்றனர். அது 

போலவே, ஈசன் ஸ்வபாவ நி.பதமாய் ஸ5ல ஜீவர்களுக்கும் ஸ ஈக ஹேது 
வாயுள்ளவளாயினும், சிலர் புண்ணியம் செய்தலால் ஸுசத்தையும், சிலர் 
பாவம் செய்தலால் துச்சத்தையும் அ௮னுபவிச்சன் றனர். உலகில் கொலை 
செய்தவன் சடுச்சண்டனையைப் பெறுதற்கு ஹேதுவானது, ௮வன் செய்த 

குற் ௦மே என்பதை விட்டு, ௮ரசனுகச்கு ௮ச்குற்றவாளியினிடம் துவேஷ 

மூள்ளது என்பது உசிதமா ? நீதிவழுவாத அரசரிடம் பாரபக்ஷத்தைக் கற் 
பிப்பது உசிதசமல்லவன்றோ. கெளரவமாகிய ஈடத்தையுடையோரிடம் ௮ 
சனுக்குப் பிரியமுள்ளதென்று சொல்லி, அரசனுக்குப்பார பக்ஷமிருக்கின் 

றது என்பது ௮நுசிதமே யன்றோ, இதுபோலவே ஈசன் எல்லோருக்கும் 
பொதுவாய் ஸுகத்தையே செய்வோன், ஆயிலும்,ஜீவர்கள் ௮தனோகூட 
தமது செயலால் சுக துக்கங்களையும் அனுபவிச்சின் றனர் aor obs. 

இனி ௮சசன், ஸல ஜீவர்களுக்கும் பொதுவில் ஸுகம் தருவோன் 
என்பசை எப்படி ஓத்துச்கொள்ளலாகும்? குற்றம் செய்தவர்களுக்குத் 
தண்டனையால் துக்கழ்தையே தருகன்றானன்றோ எனின், ௮ல்ல, தண் 
டனை யடைந்து சிறைச்சாலையி விருச்சின் றவாகளுச்கும், சேஹத்தில் 
௮ஸெளக்கியம் நேர்ந்த காலத்தில், வைத் இயர் (1000௦0) களைச் கொண்டு 

தக்க மருந்தைகளைக் கொடுத்து ஸெஎச்யெப்படத து.தலைச் காண்டுன் 
ரோம். இதைச் கவனித்தால் ௮ரசனலுக்கு ப்பாரபக்ஷமே யில்லை யென்ப 

தும், குற்றம் செய்தவர்களி.ம் துவேஷமில்லை யென்பதும், அவன் எல் 

லோருக்கும் ஈலத்தையே செய்கின்றவென்றும், ஈன்றாய் விளம்குசன் 

றது. இதுபோலவே ஈசனது ஸ்வபாவ நியகஸு*சமானத, ஸகல ஜீவர் 

சளாலும் பொதுவில் ௮னுபவிக்சப்படுகன்றது, அதாவது; பாவம் செய்து 

௮தனால் ௮ங்கஹீனராய்ப் பிறந்து கஷ்டப்படும் ஜீவர்களுக்கும் ஸ---ஷா 

ப்தியில் ஸுசமிருக்சன்றது ஸுஷுப்தி ஸுசம்.ஜீவன.து செயல்களெல்
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லாம் ஒய்ர்துபோன ஸமயத்தில் அனுபவிக்கப்படுசலால், ௮து இவர்களது 
செயலால் வந்ததென்பது கூடாது. ஆதலால், ௮து ஈசனது ஸ்வபாவ 

நியதமாகய ஸுகமே என்றறிக. ஸுஷுப்தியில் ஸுகமானது, மனி 

தர், பறவை, மிருகம், தேவர், ஈரகர், பாவம் செய்தவர், புண்ணியம் 

செய்தவர் முதலிய ஸகல லீவர்சளுக்கும் பொதுவில் உள்ளது, ஈசனது 

ஸ்வபாவரி யதஸ-௦க.், ஸகல ஜீவர்களாலும் பொதுவில் வித் இயொலமின்றி 

அனுபவிச்சப்படுகின் றமையால், ஈசன் பாபஷ்முடையவனல்ல என் றறி௫, 

புண்ணியம் செய்தவர்களால், ஈசனது ஸ்வபாவ நியதமான ஸுகம் ஒன் 

றும், தமது புண்ணியங்களின் பபனாக௮ர்த ஸுகம் ஒன்றும், அக ஸுகம் 

இருவிதமாம் அனுபவிக்சப்ப௫கின் றது. பாலவம் செய்தவர்களால், ஈசனது 

ஸ்வபாவநியதமாகய ஸுகம் மாத்திரமே அனுபவிக்கப்படுகின்றது. ஜீவர் 

களின் செய்கை யாது மில்லாத ஸமயமே ஸுஊு*ப்தி என்னப்படுகின் 

றது. அர்த ஸமயமே ௪சனது ஸ்பாவநியதமாகிய ஸுகம் அனுபவிக் 

கப்படுகின் றதென்பதைக் சவனித்தால், ஜீ௮ர்சள் தமது ஸகல செயல் 

களையும் விடுத்து, 0 6H) nan cor von Bus நிலமையில் இருப்பார்களானால் 

௪சனது ஸ்வபாவநியதமாகிய ஸுகம் ஈன்கு அனுபவிக்கலாகும் என்றும் 

இதனால் அறியத்தக்க து. 

ஜீவர்சளது செயல்களெல்லாம் நீங்கிய ஸ ஈஷுப்தியில், ஈசனது 

ஸ்வபாவநியதஸாுகமே அனுபவிச்கப்படுகின்றது என்றதனால், ஸுகா 

-னுபவம் உள்ளது என்று ஏற்படுகின்றது. ஸுஃுப்தியில் ஸுகமுள் 

ளதென்பதை எப்படி. ஈம்புவது எனின், அது இலவ்விசமறியத்தக்க ௮. 

உலல், எந்த ப்ராணியும் துக்கத்தை விரும்புகின் றதில்லை. ஸகல ஜீவர் 

களாலும் விரும்பப்படவது ஸுகமே என்பது நிச்சயம் ஸுஷுஈப்இ 

யை விரும்பாத ஜீவர் யாருமில்லை. ஸுஷுப்தியை ஸகல ஜீவர்களும் 

விரும்புகின்றனர். ஆதலால் ஸுஷாப்இயில் ஸுகம் உள்ளது என்பது 

வ்யச்தமாய் அறியப்படுடின் றது. காரணமில்லாமல் காரியம் எற்படுவ 

இல்லை என்பது நியாயமாதலால், யாதானும் ஒன்றை ஒருவன் (ஸ்மரித் 

தால்) நினைத்தால், பூர்வம் அதனைச் கேள்வையாலாவது, பார்வையாலா 

வது, மற்றெவ்விதத்தினாலாவது, அனுபவித்திருக்க வேண்டும் என்பது 

நிச்சயம், ஸுஷுுப்தி நீங்கெதும் இதுவரையிலும் நான் ஒன்றுமறி 

யாமல் ஸுசமாய்த் தூந்வேன்?? என்று ஸகலரும் ஸ்மரிக்சன் porn, 

அந்த நினைவினா (ஸ்மரணத்தா) ல், அதன் காரணமாடிய அனுபவம், பூர் 
வம் ஏற்.ட்டிருக்கவேண்டும் என்று அறியப்படுகின்றது. அதலால் ஸு 

ஷுப்திபில் அஞ்ஞானமும் ஸாசகமும் உள்ளதென்று நிர்ணயிச்சப்பட் 
டிருச்சின் றது. 

இனி, ஈன்றாய் வேலைசெய்வோருக்கு ஈல்ல நித்திரை agGer ma; 
அவ்வித மில்லாதவர்க்கு ஈல்ல நித்திரை வரச்காணோம்; ஆதலால் வேவு
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யால் அலுத்து, மனம் முதலிய கரணங்கள் ஒய்க்தொடும்பப்போதலே 

ஸுஷீாப்தி என்பது உரிதமாயிருக்ன்றது. ஸுகத்தை விரும்பி ஸு 
ஷாப்தி செய்ய யத்தனிக்கனெறனர் என்பது உரிதமல்ல, சிலர் சனக்கு 
ஸுஷுப்தி கூடாது, தாம் விழிழ்தேயிருக்க வேண்டும் என்று,மிச்ச prs 
இரதையாயிருக்கினும், தமது அறிவில்லாமல் பரவசமாய்த் தூங்கும்படியா 
கன் றமையால், கருவி கரணங்கள் ஒய்ச்து அலுத்து ஒடுங்கப்போசலே 

ஸுஷுப்தியிலுள்ளது என்று சொல்லச்கூடாதோ வெனின், கூடாது 

என்க, ஈல்ல நித்திரை வருதற்கு ஈன்றாய் வேலைசெய்தல் காரணம் என் 

பது உ௫தமே; ஆயினும் அது நிமித்த மாத்திரமின்றி வேறல்ல, ஈன்றாய் 

வேலைசெய்வகால் கருவி கரணங்கள் ஒய்ச்தொடுங்குகின் றன என்பது வாஸ் 

தவமாயினும், அவ்வாறு ஒடுங்குகலாகயெ ஸுஷுு பதியில், ஸுசமுள்ள து 

என்பதும், வாஸ்தவமே என்ச, ஸுஷுப்தியாவது சருவிகரணங்கள் ஓய் 

து போதல் மாத்திரமே எனின், ஸுஷுஈப்இயிலிருச்து எழுந்த ஸகல 

ரும், இதுவரையில் யான் கருவி கரணங்களோய்ச்திருந்தேன் என்றே 

சொல்லவேண்டியதாகும், உலகானுபவம் ஒருவருக்காவது அப்படியில்லை. 

சான் இதுவரையில் ஸுசமாய்த் தாங்கனேனென்றே ஸகசலருக்கும் ௮னு 
பலம் ஏற்படுகின்௦த, சாஸ்திரமாயினும் யுக்தியாயினும் ௮னுபவத்மை 
அதுஸரித்து இருர்தாலொழிய ஓ. துக்கொள்ளக் கூடியதல்ல, அனுபவம் 

எல்லோருக்கும் ஓஒற்றுமைப்பட்டிருக்குமாயின் அதுவே உண்மை, அவ் 

வாறுள்ள அனுபவத்தினால் ஸுஷுபப்தியில் ஸுகமுள்ளசென்றே ௮றி 

வுறுத்சப்பகின் 0.2, 

இனி ஸுஷுப்தியில் ஸுக துச்சங்களில்லை, முன்னிருக்த துச்சம் 

ரீங்கெயிருச்தலே உள்ளது. துக்க மிராதிருத்தல் மாத்திரமே ஸகலப்பிரா 

ணிகளாலும்,ஸுசம் என்பதாக வ்யவஹரிக்கப்படுசின்றது, உலட௫ல் அனு 
பவம் ஒருவிதமாகவும், வ்பவஹாரம் மற்ரோர்விதமாகவும் இருக்கலாம், 
ஆகலால் ஸுஷப்தியில் ஸுகமுள்ளதென்று ஏன் சொல்லவேண்டும் 

எனின், இது உ௫சமல்ல, அசாவது துச்சமிராதிருத்தலாகய துக்சாபா 

வமானது மண், சல், சுவர் முதலியவைகளுச்கு முள்ளது, அவைகளுக்கு 

த். தூக்கமில்லை; ஸு கமுமில்லை. ஆகலால் துக்சாபாவமுள்ளதென்று ஏற்படு 

இன்றது. அப்படியானால் ஸுஷாப்இயை விரும்புவோர்களை, மண், கல்; 
சுவர் முதலியவைகளுக்கு ஸமானராவத்கே விரும்புகின் றவர்கள் என்று 
சொல்லவேண்டியதாகின்றது ஆனால் அப்படிச் சொல்லுவது சிறிதும் 
பொருத்தமுடையதல்ல என்க, 

அன்றியும், துச்காபாவத்தையே விரும்பி ஸஷுப்திசெய்ய முய 
லுசன்றன ரெனின், ஸு$ிகள் தாக்கத்தை விரும்ப நியாயமில்லை. துக்க 
மிருப்பவர்சளே துச்சுமில்லாமல் போவதை விரும்பக்கூடமன்றி, தச்ச 
மில்லாதவர்சளுக்கு ஸுஷுப்தியில் விருப்பம் வர ஹேதுவில்லாமற்
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போன்றது, ரோக மிருப்பவர்களே ரோகம் மீஙகுவசற்காக ஓஒளஷசம் 
புசிப்பதும், பத்தியமிருப்பதும் உசிதம், ரோகமில்லாமல் ஆரோக்கியமா 

யிருப்பவர் பத்திய நியமத்தோடு ஒளஷதம் புசிப்பதில்லை, ,தூக்கமாட் 

டாத பளுவாகிய மூட்டைகளைக் தூக்கிக்கொண்டு சிரமத்தோடு ஈடப் 

பவன், ௮ச்சுமைகளை .ிஈக்திவைந்து சிரமப் பரிசாரம் செய்துகொள்ள 

விரும்பு. துண்டு, சுமையில்லாகவன் சுமையை இறககிவைத்துச் களைப் 

பாற எண்ணுகிறானென்றால், ௮.து எப்படி பொருர்தும்? சடன் உள்ள 

வன் கடனைக்கழிக்க விரும்புவதுண்டு, கடமனெயில்லாது முதலுள்ளவ 

க்குக் கடன்கழிக்சக வேண்டுமமன்று எண்ணமேு்பட கியாயமில்லையன் 

ரோ, ௮அவ்விதமே,ஸுஷுுப்இ..ல் துச்கமில்லாதிரு$தலே உள்ளதெளின், 

துக்சமூள்ளவர்கள் மாத்திம் ஸு3ுப்கியை விரும்பவேண்டுமன் றி, 

அபாரஸுகபோசத்தி லிருச்சின் றவர்சள் ஸ ஈ॥ஷ௱ப் இயை விரும்ப கியாய 

மில்லாமற் போகின்றது. ஆனால், :உலக௫ல் ௮பாரஸாகபோகத் திலிருப் 

பவர்களும் கூட, மது ஸுகபோக ஸுகஸாதனம்களை ததுச்சமாய்ச் தள் 

ளிவிட்டுச் தாக்க விரும்புகின்றார்கள். உலகம் முழுஇற்கும் எக சகீடிராதி 

பதியாயுள்ளவனும், இருபது வயதுள்ளவனும், அரோக திடசேவனும்) 

அழகில் ஒப்பில்லாதவனும், ஸகல சாஸ்திர கலைகளையும் அறிச்தவனும், 

அளவிலடங்காச ஆசையுடையோலும், தனது ரூபகுண விசேஷங்களுக் 
குத் தச்ச உர் பெண்மணியோடு கூடியவனுமா யிருக்தாலும், ௮ம்மங்கை 

ஸுகழ்தையும் விடுத்து, ஸுஷாப்திசெய்ய விரம்புகின்றான். ஆதலால், 

ஸுஷப்தியில் அபாரஸஈசமுள்ள தென்பது ஈன்3றியப்படுகின் த. 

இனி ஸுஷுப்தி செய்யாவிடில் வியாதி முதலியவைகளால் கெடுஇ 

நேரும். ஆதலால் அப்படிப்பட்ட கெடுதிக்கு அஞ்சிம்ய ஸுஷுப் இயை 

விரும்புசன் ஐரனரென்று சொல்லக்கூடாகோ வெனின், இதுவும் 21585 

மே என்க. அதாவது, உலகல்பசு பஈதியாதிகளும் ஸுஷுப்இயை விரு 
ம்புன்ெறன. ஆனால், ஸு.ஷுபப்தி செய்யாவிட்டால் ரோகமேற்பட்டுத் 

துன்புறும்படியாகும் என்று தெரிச்துகொள்ள$தக்ச அறிவுபரிபாகம் 

அவைகளுச்கிருப்ப தில்லை. ஆதலால், அவைகள் ஸுஷூ ஈப்தியை விரும்ப 
நியாயமில்லையே. ஸுகத்தை விரும்புதற்கோ எனின் ஸகலப்பிபாணி 

களுக்கும் நியாயமிருக்கின்றது. பசுபஈதியாதிகளும் கூட ஸ்திரீஸாச 

போகத்தை விரும்புவதை காம் அறிகின்றோம். ஸுஷுப்தி செய்யா 

விடில் ரோகம் முதலியவைகளால் துன்புறும்படியாகுமாசலின் ஸு ௨-0 

ப்திசெய்ய வேண்டும் எனும், விலேகம்அவைகளுக்கில்லையே. அன்றியும் 
சிறு சசுச்சரரம் நித்திரையைவேண்டி ௮ழுகன் ரசென்பதைஅறிந்து கொ 

ண்டவர்களாகயெ தாய் முதலியவர்கள், சிசுச்சளின் நித்திரைக்குப் படுக்க 
வைக்காதிருத்தல் இடையூறு என்பதைச் தெரிர்து சொண்டவர்களாதலா 

ல்,௮ச்சசக்களைச் தொட்டிவில்படுக்கலைக்க, அவைகளும் சுகமாய் லங்கு 

தல் ஸசலருக்கும் பிரத்தியகூ ஹி தமேயன்றோ. தாங்காவிடில் ரோசம் 

4
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முதலியவைகளால் கேடு ருமாதலால் தூங்கவேண்டு மென்று அறிந்து 
கொண்டே இசுக்கள், நித்திரையை விரும்பி அழுகன் றனவென்றால், 

இதனையாராவது உரிதமாகச் சொள்ளுவார்சளா? இல்லை யன்றோ. ஸ5ல 
ஜனங்களுக்கும் எது மாறாமல் அனுபவத்திலிருச்சின்றதோ அதுலே 
உண்மை, ஸகல மனிதர்களும் ஸுூஷுஈப்தி நீம்யெதும் இதுகாரும் 
ஒன்று மறியாமல் ஸ-௦கமாய்த் தாங்கேன்?? என்ன் மையால் ஸகல 
ருக்கும் ஸ-ஷு5ப்தியில் ஸுகமுள்ளது என்று நிச்சயிச்சப்படுசன் றது. 
Jes nou ஜாக்ரெத்தில் போல வெளிப்பிரபஞ்சமாவத, அல்லது ஸ்.௮ 
ப்பனம் போல மனப்பிரபஞ்சமாவது இல்லாத தினால், ஸஷுப்இ ஸு 
சத்தை வெளிப்ரபஞ்ச ஸுகம் என்றாவது, மானஷஹிக விஷயஸுகம் என் 

ருவது சொல்ல இடமில்லை. ஆதலால் அது நிஷ்ட்ரபஞ்சமாயும் நித் திய 

மாயும் உள்ள ஸுகம் என்றே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. அதுவே பர 

மாத்மஸுகம் என்றும், ஈச்வரஸ்வபாவரியத ஸுகம் என்றும் அறிச, 

இவ்விதம் ஸு5ஷ-ப்தி ஸுகமே பரமாத்மஸுகமெனின், ஸ-௦௨.-2 

ப் திசெய்கின் றவர்களை ஜீவன் முக்த. ராகிய ஞானிசளென்றுசொல்லலாமே; 
லகுவிலேயே தாக்கத்தில் பரமாத்மலசம் கிடைக்கின் றதாயிருக்க, வீ 

ணில் சாஸ்திரங்களைச் கற்றுணர்வதும், தியானம் முதலியவைகளை அப் 
பயஸிப்பதும் வேண்டாமே எனின் அல்ல. ஸுஷுப்இுயில் பரமாத்மஸு 
கம் ௮னுபவிச்கப்படினும் அது அஞ்ஞான க்தோடு கூடவே அனுபவிக்கப் 
படுகின்றது, “rer ஒன்றும் ௮றிபாமல் ஸுகமாய்?? என்ற லோகாநு 

பவத்தினால், அஞ்ஞானமு மிருச்கின்றது என்று ஏற்பசன்ற. அந்த 
அஞ்ஞானத்தை நீக்கிவிட்டால், பாமாத்மஸாக மாத் திரம் மிஞ்சி நிற்கும். 

பரமாத்மஸாக மாத்திரமாய் மிஞ்சி நிற்கும் நிலமையே ஜீவன்முக்இ 

யென்று சொல்லப்படகின்றது. ௮௧ அஞ்ஞானத்தை நீக்குவதற்காக 

வே சரவணமனன நிதித்தியாஸங்கள் விதிச்கப்பட்டி. ருக் றன. ஆச 

லால் சிரவணாஇகள் வீணல்ல என்றறிக. 

இனி அந்த அஞ்ஞானத்தை எப்படி துலையச்செய்வது எனின், 
தனது செயல்களெல்லாவற்றையும் விடுத்துத் தாக்கத்திற்கும் இடங் 
கொடாமல், பூர்வம் ஸு ஷுரப்தியில் மிஞ்சியது ஸாக்நிபோசமாயெ 
நித்திய ஸுகவஸ்து?? என்று கிரூபிச்சப்பட்டசே, அத பரமாத்ம வஸ்து 
வினில் மனதை நிறுத்தியப்பியஹித் த வந்தால், ஸங்கற்பத்திற் இடமில் 
லாமற் போடூனெறமையால், மனதிலூன்றியலகல வாளனைகளும் குன்றி 
ச்.ரமமாய் அழிர் துபோகும். 

ஜீவர்-ள் வாஸனைகளின் ஏவுதலுக்குட்பட்டு, சுபாசுப காரியங்க 
ளைச் செய்கின்றனர். வாஸனையானது நேராகவே சுபாசுப காரியம்க 
ளில் ஏவுகின்றதில்லை. ஈல்ல வாளனையானது நல்லதையும், கெட்ட 
வாஸனை யானது செட்டதையும் ஸங்க ற்பிக்கச்செய்யும். உதாஹரணமாச
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த.ற்செயலாய் தர் அழகிய மங்கை எதிர்ப்படும்போறு, இய ற்சையினால் 
சேத்திரேர்திரியம் அம்மங்சையைப் பார்த்தாலும், சுபவாஸனையால் 

ஏலப்பட்டவனாயின் (பிறன் மங்சையை நோக்சக்கூடாது பிறர் மக் 
கை உடன்பிறச்தாளுக்கு நிகரன்றோ?? என்றெண்ணி, வேறு விஷயத் 
இழ் சத்சத்சைச் செலுத்துகின்றான். அசுபவாஸனையால் எலப்பட்டவ 
னாயின் (ஓ ஹோ இக்த மங்கையின் அங்கங்கள் எவ்வளவு அழகாயிருக் 
aa po? cap, garg அவயவங்களின் அழகை ஸங்கற்பிக்கின் 
ரோன், அவ்விதம் nas sus GHG QwOsr@ssCa “Qala கூடி 
ஸுஇக்சவேண்டும்?3 என்று அ௮ம்மங்கையைச்சா முறுகன்றான். பிறகு 
அல்விதம் கூரெவெதற்குத் தக்கவழியைக் தேடுகின்றான். பிறகு அப்படிப் 
பட்ட பாவச்செயலையும் செய்கின்றான். இவ்விதம் வாஸனையால் ஸங்கம் 
பமுதிச்சின்றது, ஸங்கற்பத்தால் காமம் உதிக்கின்றது. காமத் தினால் 
செய்யத் துணிபடைசன்றான். நிச்சயத்தினால் செய்கை ர்கழ்டின்றது, 
இவ்விதமே உலக ஈடையில் உள்ளதாதலின், வாலனையானது ஸங்கத்ப 

காம மூலமாகவே செய்கைக்கு ஹேதுவாகின் நதென்பது நிர்ணயமே 

என்ச ஆனது பற்றிய, 

விஷயெஷாவிஸெவெ.கவ௦கல ய.கி.கணாலு 
வ் அ ஹ் வ ழு 

ஹ$) ௧௦௧ _நா.தா3௦ கர on oaveest aS) oll 

என்று சங்கரபகவத்பாதர் முதலிய பெரியோர்களால் உபதே௫ச்சப் 
பட்டுள்ளது, 

வாஸனைகளால் உதிப்பன கெட்ட ஸங்கற்டங்களா யிருந்தால் ita 

ஹோ ஈமக்குக் செட்ட வாஸனை முனைச்திருச்சின்றதினாலன்றோ இத்த 
கைய கெட்ட காரியங்களில் ஸங்கற்பமுதிச்சன்றதுஎன்றும், செட்டகாரி 

யம் இப்போது ஸுசம்போலத் தோன்றினும் பிறகு அபாரமாகிய நரக 

யாதனைகளுக்கும், இழிய ஜன்மங்களுச்கும் ஹேதுவாடின் ஈமையால் 
இதனில் சத்தத்தை விடச்கூடாது?? என்றும் திடவிவேகத்தால் உறுதி 

செய்துகொண்டு மனதை நிக்ரஹிச்கவேண்டும். அப்படி cobs pug 
இற்கு இடம்கொடாமல் நிக்ரஹித்து விட்டால், அதனால் ஏற்படும் 

காமத்திற்கு ஹேதுவில்லாமல் போகின் மமையால் ௮ச்த ஸங்கற்பம் செ 
ட்டு அழிர்து போகும், 

.... இணி, பூர்வஜன்ம வாளனையின் காரியங்களாயெ ஸங்சம்பகாமம்ச 
ளேத் தடுச்சக்கூடிமென்பதை எப்படி. ஓஒத்துச்கொள்ளுவது ? விவேக 

யாயினும் தனது பூர்வஜன்ம வினைக்குச் தக்சபடியே சேஷ்டிச்சன்றான், 

பூர்வ வினையைமீற எவனாலும் மாளாது என்றே பெரியோர்களும் சொல் 

லுடன் றனர்,
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ame. JvveGluag. ஹஹ FBO, ௯ 0-55-40 ban oot 

a4) & Sow dis) S08 மி.ம, ஹூகி௦குறிஷ. ya 

ஞானவானும் தனது பூர்வவினைக்குழ் தச்கபடியே சேஷ்டிக்கன் 
ரன். ஜீவர்கள் பிரகருதியை ௮டைடின்றனர். நிச்ெஹம் யாது செய்வ 
தாம், 

என்பது முதலிய பசவத்தாதி வாக்யெங்களிலும் இவ்விதமே யன் 
ளோ காணப்படுகின்றது, இது இவ்வித மிருக்க, ஸங்க ற்பகாமங்களுக் 
செங்கொடுக்கின் தவனாய் ௮சுப வாளனையின்படி. ஈடக்சக்கூடா து எனின், 
HOF THUG ஓத்துச்சொள்ளுவது, எனும் சங்கை பலருககு நிகழும், 

ஆதலின், இவ்விஷயத்தைச்சற்று ஆராய்ச் தபார்க்கவேண்டும், அதாவது 
மனதில் வாளனையென்றும், தர்மாதர்மமென்றும், இரண்டு விதமா 
இய ஸம்ஸகாரரங்கள் உள்ளன. வாளனையாவது, பூர்வம் சிகழ்ர்ச விஷய 
போக அப்பியாஸத் தினால் ஏற்பட்ட விசேஷப்பற்றேயாம் என்று,பூர்வமே 

சொல்லப்பட்டது. தர்மாதர்மங்களே புண்ணிய பாவங்களாஇய கர்மங்க 

ளென்று சொல்லப்படுகின் றன, புணணியபாவ கர்மங்கள் ஸஞ்சிதங்களெ 
ன்றும் ப்ராரப்தங்களென்றும் இருவகைப் படுவனலாம். 

இர்ச ஜன்மத்திற்குமுன் செய்யப்பட்டிருக்கும் புண்ணிய பாவங்க 

ளெல்லாம், ஒவ்வொரு ஜீவனின் மன தில்,தர்மாதர்மரூபமாய்ப் பதிர் திருக் 
கும், அப்படிப்பட்ட அனந்தகோடி. கர்மங்களிலுள்ளதாகிய பெரும் புண் 

ணியமான த பரிபக்குவப்பட்டு, அரிய இம்மனித ஜன்மத்தையும், இதனால் 

அனுபவிச்சவேண்டிய௰ எண்ணிறர்த ஸாுகதுச்சங்களையும் தருவதற்குத் 
தலைப்பட்ட்ள்ளது, ஆசலால், இதனை ப்ராரப்சகர்ம மென்சின் னர், ப்ர, 

ஆரப்தம் எனின், பயன்கொடுக்க ஆரம்பிச்கப்பட்டது என்பது பொருளா 

தலால், தற்காலம் பயன்கொடுச்கத் தலைப்பட்டிருக்கும் கர்மத்திற்கு 

ப்ராரப்தமென்று பெயர், இதனைச்தடுக்ச எவனாலுமியலாது. ப்ராரப்தம் 

சுபமாய் இருச்தால் ஸுகமும், ௮சுபமாயிருக்தால் துக்கமும் வருவது 

நிச்சயம், எவ்விதமாகெய புருஷயச்தன ச்தைச் செய்தாலும் எந்த ஸமயத் 

இல் எர்த ஸுகதுக்சம் ஏற்படுமோ, அந்த மையத்தில் ௮து வர்தே தரு 

மாதலால், ௮அதனைத்தடுப்பசரிது என்றறிக, ஸஞ்சிதமாவது, இதுவரையில் 

பரிபச்குவப் படாமல், இணி மறுபிறவிகளில் பச்குவப்பட்டுப் பயன் தரு 
வனவாடிய கர்மங்களே யாம், 

ப்ராரப்த கர்மமானது முக்கிய ப்ராரப்தமென்றும், அவார்தர ப்ரா 

ரப்தமென்றும் இருவிதமாகும், ஐர் பெரும் புண்ணியம் செய்யும் காலச் 
தின் இடையில் சிலபாவம்களைச செய்தலும்,ஒர் பெரும் பாவத்தைச்செய் 

யும் காலத்தின் இடையிலேயே சில புண்ணியங்களைச் செய்தலும் உலகல் 
காணப்படுகின்றது இவைகளுள் பெரிதாய்ச் செய்யப்படும் கர்மம் aps Quy
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யால், இவைகள் மனதிலூன்றி யிருச் த, பின்னர் பயன்தரும் காலத்தில் 
மூச்ச ப்ராரப்தமெனவும் ௮வார்தர ப்ராரப்தமெனவும் சொல்லப்படு 
இன்றன. சிலர் ஐர் பெரிய ஸுகத்திலிருக்கும்போது இடையில் சிலதுச் 
கங்களையும், லர் பெரிய துச்சச்தை யனுபவித் துக்கொண்டிருக்கும் கால 
தீதிலேயே இடையில் சில ஸுகங்களையும், அனுபவிக்கும்படி. எற்படுசன் 
ற்தை நாம் சாண்கின்றோம். இதனில் நீடித்தது முக்கிய ப்ராப்தமென்றும் 

மற்றவை அ௮வாந்தர பீராரப்தங்களென்றும் ௮றிக. 

இவன் ஈல்லசெய்கை செய்தாலும், அல்லத கெட்டகாரியம் செய்தா 
லும், அல்லது யாதும் செய்யாமல் இருந்தாலும், ப்ராரப்த கர்மச்தால் 

வரும் ஸுகதுக்கம் வச்தே தரும், இவன் song செய்யினும் கெட்டது 

செய்யினும் இப்போது வரும்பயன் ஒன் ழேயானால்,எதனைச்செய்வது உ 

தம்? கெட்டது செய்தால் இதன் பயனாகிய துக்கத்தை ஜன்மார்தரத் இல் 

அனுபவித்தே உரவேண்டுமாகலால், இனித் துன்பத்திற்கே ஹேதுவாகி 
ன்றது, கல்லது செய்தால் அது ஜன்மார்திரழ்தில் ஸுசகத்திற்கேஹேது 

வாடின் மையால் இப்போதிய செய்கைகளை ஈல்லவைகளாகவே செய்ய 

வேண்டுமென்பதே யுச்தமென்க, 

ஸ்வற்பகாலம் அப்பியாஸத்தில் பொடி, புகையிலை, சுருட்டு, கள்? 

சஞ்சா முதலிய உபயோகங்கள் ஏற்பட்டிருர்து, சிலகாலத்திற்குப்பின், 

இவைகெட்ட அப்பியாஸங்கள் என்று தோன்றி கிஐத்தி விட்டிருக்சிலும், 

மீண்டும் ஒரோர் ஸமயத்தில்,முன்போலவே௮ வைகளை யுபயோடக்கவேண் 

டுமென்று சபலமுண்டாகின்றது. அர்த சபலத்திற்கு ஹேது,பூர்வம் ௮ வை 

களின் அப்பியாஸத்தினால் ஏற்பட்டு மனிதிலுள்ளபற்றேயாம், அந்த 
கோடிஜர்மங்களில், ஸ்திரீபோகம் முதலிய காரியங்கள் அப்பியாஸத்தில் 

ஏற்பட்டிருச்சின் றமையால் ௮வைகளுக்குத் தச்சபடி விசேஷப்பற்று மன 
இனில் எவ்வளவு திடமாக ஊான்றி.ிருக்கமீவண்டு மென்று சற்று ஊஹித் 
துப் பார்க்கவேண்டும், ௮ர்தப்பற்றோற வாஸனை யென்னப்பூமென்று ஏழ் 

சனலே சொல்லப்பட்டது. வாஸனை வேறு; ப்ராரப்சகர்மம் வேற; வாஸ 

னையால் ஸம்கற்பமும், ஸங்கற்பத்தால் சாமமும் ஏற்படுகின் ஐ. காமம் 

ஏற்படின், உடனே இதகைச்செய்ய வேண்டுமென்று சிச்சயம் ஏற்படுகின் 

றத. ஆதலால் லவாஸனை பரம்பரையாய்ச் செய்கைக்கும், நேரில் ஸங்கற் 

பத்திற்கும் ஏதுவாகின்றது. ப்ராரப்தம் ஸுக தச்சானுபவம்களுக்கு மாத் 

இரம் ஹேதுவேயன்றி, ஸங்கற்பசாமங்களுக்கும் செய்கைகளுச்கும் ஹேது 
வல்ல. ஸற்சற்பமானது வாஸனையாலேற்படுகின்றது. ஸங்கற்ப முதல் 

செய்கைமீறாகயலகலமும் இவன து இப்போதியதாகியகாரியங்களேயாம், 

செய்கையால் வரும் ஸுசகதுச்சங்கள் பிரா.ரப்தசர்மப் பயன்களேயாம், 

ஆதலால், மனிதர் வாஸனையையும் ப்.ராரப்தபலமாகய ஸுகதுச்சத்தை 

யும் தடுச்ச இயலா விடினும், ஸங்க ம்பமுதல் செய்கைமீறாயெ கெட்டவை
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, க்ளுக்கு இடம் சொடுக்காமல் ரல்லவைசளிலேயே செல்லவேண்டும் என் 
பதே நிர்ணயம். செட்ட வாளனையால் செட்ட ஸங்க ற்ப முதிச்கும்போ.து, 

மனதை நிச்ரஹித்து, அசழ்குப்பிலாய் ஈல்ல ஸங்கற்பத்இிற் டெங்கெர 
டுக்கச்கூடிய ஸ்வதர்திரத்தன்மை மணனிதருச்குள்ளு, ஆதலால் இதைச் 

செய்யாதே, இதனைச்செய்குக என்று, விதி நிஷேத ரூபமாய் சாஸ்திரம் 
பிரவர்த்இத்திருச்சன்.ற.த, சிலர் இவ்வுண்மையறியாமல் வாஸனையையும் 
ப்.ரா.ரப்த கர்மத்தையும் ஒன்றென்பதாச எண்ணி மதிமயம்கி, “யான் 
என்னசெய்வேன் எனது ப்ராரப்தம் என்னைச்கெட்ட கார்யத்தில் ஏவும் 
போது அதனை மீறி ஈடச்சமுடியுமா?? என்று சொல்லிக்கொண்டு மிகவும் 
கெட்டசாரியம்களைச் செய்னெறனர். வாஸனையால் வருவது ஸ் 
கற்பம், மனிதனால் ஸ்வதச்திரமாய்ச் செய்யப்பலவென சாமக்குரோதாஇ 
செய்சைகள், ப்ராரப்தாயத்தமாய் வருவது ஸுக துக்சானுபவம், இவ்வி 

தீம் விவேடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். இவ்வித மூண்மை யறிந்தவர்க 
ஞக்குச் கெட்ட வாஸனையால் உண்டாகும் ஸங்கற்பத்தை, சாமஹேது 

வாசாமாலிருக்கும்படி தடுக்க இயலும். ஸங்கற்பத்தால் வரும் , சாமத் 

தைச் தடுத்தால் செய்கை நிகழாது, ஆனது பற்றியே, 

AVE | உஊ_மவா$) காகித இ தாஹவடா ஜொஷ.க 2 

26G)GlanGlaio சி,யம £%விமிய8 ட! 

என்று பகவானால் ௮ர்சசுனனுச்கு உபதேச்சப்பட்டது. 

ane. juveGlaiag,. 6) Sanam பா Ok 0 523,17 bar aS 

உகு .7.தியயாஉகிவ-௫.க ர்.நி.மிம, ஹ£கி௦ கிஷ. 3) தி 

என்.ற ச்லோகத்திலுள்ள ப்ரூருதி எனும் சொல்லுக்கும், பூர்வ ஜன் 
மங்களில் அப்பியாஸத்தில் வரத சுபாசுப விஷய வாஸனை யென்பதே 

பொருள் என்று அறியத்தக்கது, அவ்விதமன்றி ப்ராரப்தகர்மமென்று 
அர்த்தங்கொள்ளுதல், முன் பின்னுக்கு விரோதமேயாகும், ஆனது பழ் 
நியே, 

உி,யஹெ og! yan 1yiro)us ro oO) 2p one றுவஷி.கள 

Slur bao சா.மவெ.களஹ yeu றியி. art 

எனும் ௮0தெத சலோகத்தில், ப்ரசருதியானது ஏவினாலும் ராசச் 
துவேவஷங்களுக்கு வசமாகச்கூடாது என்று அறிவுறுச்சப்பட்ட த, 

[41 Soaa. , te ardfam 8 ag rT வெசெவாடுவ (௨/8 ர்வ?
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எனும் ச்ருதியானது ௨ாளனை வேழு stun Cap cap sf 
eu 4 

வுறுத்துன்றது. இச்த ச்ருதியின் ௮ர்த்தமாவது; தீ--பரலோசம் 

செல்லுசன்்றவனாயெ ௮க்தஜீவனை, விஷராக8 ணி ஞானமும் செய் 

பப்பட்டிருச்த புண்ணியபாவ சர்டீங்களும், வகதோாரலெல.கடான்கு 

பத்றிச் செல்லுின்ரன,௨-இவ.. ௨. ஷா ட பூர்வ ஜன்மங்களில் அப் 

பியஹிக்கப்பட்ட மாலை, சர்தனம், மங்கை, முதலிய விஷய போச லாஸ 

னைகளும் புற்றிச்சொண்டு செல்லுகின்றன என்பதாம், இவ்வுண்மையே, 
ப்ரும்மஸடத்திரம் மூன்றாவதத்தியாயம் சாலாவது பாதத் தில், 

(6 ane @ Tonner 1a”? 

என்ற ஸூச்திரத்தினால் விளக்சப்பட்டிருக்கின் றது, 

செட்ட வாஸனைகளால் வரும் ஸங்கற்பகாமங்களுச் டங்சொடாம 
லும்,செட்டகாரியஞ் செய் பாமலுமிருக்கச் கூடிய ஸ்வதந்தரத் துவம் மனித 

னுக்கில்லையென்றும்,ஸகலமும் ப்ராரப்தா இனமேயென்றும் கெகண்டமவ். 

நியாயஸ்தலம் நியாயா திபதி,ரறைச்சாலை முதலியவைகள்வேண்டிய தில்லை 
யென்றேற்படும். வேதசாஸ் திரங்கள் ஸ5லமும் வீணாகவே முடியும், ஆத 
லால் வாஸனையின் காரியக்சளாகிய ஸங்கற்பகாமங்களை த் தடுக்கலாம் 
என்றும், பிராரப்தமாகய ஸுக தக்சத்தைத் தடுக்கமுடியா தென்றும் 

சொல்லுவதே யுச்தச்கும் அனுபவத்திற்கும் சாஸ்இரங்களுக்கும் பொருர் 

தியது. ஆனது பற்றியே, 

௨. ர௯_ந௦வாஹ_நாஜால௦ .நியொலய கிரா௦யமா 
7௮ 
2-20) 6 s0Owad ஷூ ரரிகருவண?கிஃகரொ 2 \ anol 

பூர்வ வாஸனைகள் என்னை எப்படி. ஏவுன் சனவோ அப்படியே நிற் 

இன்றேன். ஒமுகிவரே தீனனாயெ கான் என்ன செய்வேன் என்று சல்கத் 
தீராமனுக்கு. 

அலியொவாஹ.நாவ EC anyorracle yoaurvoreay தெ 
அ 

eran) ban வெ.மா௩0%.5.த.௧ வெடி _ந-_நீயவஹெ 

_5.தணோஸறா 0.௧0 5வவஊவ.ாவ புஷிஸாஸா.௧௦ 
ர ~J Qo ய் 

இராமா. சுபமென்றும் ௮சுபமென்றும் இருவிதமாக வாளனைக்கூட் 

டங்கள் உள்ளன, அவைகளுள் சுத்த வானைக் கூட்டங்சளால் எவப்படு 

வாயாயின்,௮வ்வழியே சென்றால் இரமமாய் சாச்வசமான பதம்பெறுவாய், 

கடவெடிறாவமொவாவஹாஃயொய.கிவ௦கடெ 

வ.டாகநஹஉவெளய தாஜெகவெொாவவ காஹய। 
த oT 5 ஜீ 2) a
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அசுப வாஸனை செட்ட சாரியச்தில் ஏவுமாயின், அப்பூர்வ லாஸனை 
யானது முயற்சகொண்டு உன்னால் ஜயிச்சத்தச்ச த. 

என்று உபதேிச்சப் பட்டதாச லாளிஷ்டச்சிலும் சொல்லப்படுகின் 

ps சுபப்ராரப்தம் வர் திருச்கும்போது ௮சுபவாஸனை யேவுவதும், அசுப 

ப்.ராரப்தம் வரும்போது சுபவாஸனையேவுவதுமுண்டு. சுபப்ராரப்தமும் 

அசுப வாளனையும் சேருமானால், பிறன் மங்கையைச்சேருதல் முதலிய 

சாரியங்கள் மூலமாய் ஸுசமனுபவிக்கப்படும். வாஸனை சுபமும் ப்ராரப் 

தம் அ௮சபமுமானால், வ்தோபவாஸ தான சர்மங்களைச்செய்து வியாதி, தரி 

தீ.திரம் முதவியவைகளின் மூலமாய்ச் துகச்சமனுபவிக்சப்படும், வாஸனை 

ப். சா.ரப்சம் இவ்விரண்டும் ௮சுபமானால் கொலைகளவ முதலியதைச்செய்து 
தண்டனைப்படுதல் முதலிபதன்கூலமாய்த் துன்ப:/படலாகும், வாஸனை 
ப்ரார்ப்சம் இவ்விரண்டும் சுபமானால் க்ஷேத்்தரடனம்; இீர்த்தயாச்இரை 

முதலியவைகளைசெய்ய சசென்று ஸத்குருலாப ஞானோபதேசாதிகள் 

இடை ச்சப்பெறலாம், கெட்ட வாஸனைகளை விவேகததாலும் ஈல்ல வாஸ 
ட க விப்பயயகளாலும் சல்ல ஸஹவா ஸத்தாலும் வெல்லக்கூடும், செ 
ட்ட வாஸனைகளை வி3வேச முதலியவைகளால் தகைத்து, "பூர்வம் ஈச்வ 
ர்ஸ்வபரவரியத ஸுகமென்று சாட்டிய நிர்ச்குண ஸர்ரிசாசர்ச பரமாத்ம 

ஸ்வரூபத்தில் மனதை நிறுச்தியப்பியஸித்துவர்தால், ஸங்கற்பகாமங்க 

ஞச் டெமில்லாமற் போகின் மமையால், இருவித வாஸனைகளும் சமமாய் 
ஒழிர்துபோகும், அப்போது மனம் ஸஙகற்பவி கற்பமின்றி பரிபூர்ணாசக்த 
ப.ரமாச்ம வஸ்.துவிலேயே ௮டங்கி, ௮கண்டாஈச்தாத்ம வடிவமாய்ப்பரிண 

மிக்கும், அப்படி பரிணமித்தலே ௮சண்டாசார விருத்தியென்றும், ஞான 
மென்றும் சொல்லப்பவெதாம். மனோவிருத்தி எதனை சாடசன்றதோ ௮5 
னிலுள்ள ௮ஞ்ஞானம் 8 கு.மாதலால், ௮அசண்டானந்த வடிவமாகப் புத்தி 
விருத்தியுதிக்சின், அதுனுகண்டானர் 2 வஸ்துலை மறைத்துச்கொண்டிரு 

ர் த௮ஞ்ஞானத்தை நீக்கிவிடும், அஞ்ஞானம் ஒழிர்தால், ௮.௪ன் மூலமாய்ஏ,த் 
பட்ட ஸகல கர்மங்களும் ஓழிர்துபோகும். பிறகு வஹிஷ்டர், ஜனகர், யாச 

ஞியவல்க்யர், சுகர், வாமசேவர் முதலிய மஹாலுபாவர்கள்போல ஜீவன் 

மூச்ச.ராசலாம், இப்படிப்பட்ட நிலமைக்கு மனமே ஹேதுவாயிருக்கன் ற 
மையால், ௮தன் தச். துவத்தையறிந்து கொள்ளுதல் அவசியமே, ஆதலால் 

மனதின் உண்மையை உள்ளபடி அ௮றிர்துகொண்டு ௮வ்வழி சட்ப்பார்சளா 
யின் உலக இன்பமும் பேரின்பமும் பெறலாம். என்றறிக, 

மனல்தத்துவம் ஸம்பூர்ணம். 

ப்ராறஹஹே-ப 
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