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Lp BOY oD I 

இப்புச்ககத்தில் சேர்ந்து ஒழுங்குபடுத்தி வெளி 

யிட்டிருக்கும். விஷயங்கள், விிவசபோ தினி முதல் 

சகு தி 0-ம் ஸஞ்சிக முகல் 10-ம் ஸஞ்சிகை வரை 

யில், கோரவையாகவிடா.து. ஸ்கை ஒன்றுக்கு ஒரு 

சருக்கமாக, வெளிவக்ஈவை. இச்சரிகை ஸுமார் 10- 

வருஷத்திற்கு முன்பு பட்டணத்தில் இருந்தவராயும் 

இப்பொழுதிருக்கும் நம்முள் பலருக்குத் தெரிந்தவரா 

யும் உள்ள சாதம் அய்யரைப்பறறி யாசலால் இதை 

இவ்வாறு புக்க ரூபபாகவெளியிட்டு பலர் அறியும்படி, 

செய்யவேண்டும் என்று எனக் Hw கோன்றியது. இதில் 

சாணப்பமிம் 0-வ Brel. Pat 16] FOL ok சருக்கம் ப.இ 

தாக தொருக்கப்பட் டு இதில் சேர். mies 

இச்சருக்கத்தில் இ. ருக்கும் கைகள் பெரும்பாலும் வி 

Casein He MICH FMatssto பக்கங்களில் எடுத 

தாண்டவைகளாக ae T oA) 5 BE சரக்க. BOD S 

விவேசுபோதினிபில் பிரசுரம் செய்தல் வீணாகச் கூறி 

யது கூறலாய முடியும் என இவவ_று செய்யா துவிட் 

டோம், ஆனால் இந்தச் ௪க்க.ம॥ இன்றி இம்மஹானது 

இவ்ய சரித்திரம் பூர்கதியாகாகாசையால் YS SSH 

மாக இதைவெளியி௰ிங்கால் இதச் சருக்ககசைச் சேர் 

லா ஹோம். இறுதியில் இருக்கும் அனுபந் ம் இராஜம் 

அய்யர் முதல் எழுதிப ஆங்கலவியாஸமாயும், அவருக் 

(Hb தக்க ஸ்மோஹிதசாகளை லம்பாஇிக்துக்கொடுத்து 

அவர்கள் மூலமாக அவருக்கு ஸஜ்குருலாபம் கிடைக் 

கும்படி, செய்த விய/ஸமாயும் ட இ) )h B BVT அதையும்



HIGGS SES HH Cot SA HSOC upd or Pus 

யர்ப்பில் ௮சன் உண்மையான இறப்புக் குறைந்தஇருந்த 

போதிலும் ௮ Pi குருஸர்கிதானத்தில் சிஷ்யன் 

செய்யம் மனன ரூபமாக இருப்பதை வாடப்போர் 

எல்லோரும் எளிதில் சாணலாம். இரந்த மொழியபெய 

ர்ப்பு விவேசபோதினி இரண்டாம் கொகுதி 2-ம் ஸஞ் 

சிகையில் வெளி வக தி.ந.க்கிற து, 

ஓப்புக்தகக்திலுள்ள ௪ நக்கம் ஒவவொன்ஜிற்கும் 

BH BUM sor படங்கள் அமைக்கப்பட்டி நக்கின்றன. 

அவை களின் பொரும்தம் அவைகள் அுடியில் காணப் 

பிம் குறிப்புகளை வாசிக்கு ங்கால் தெரியவரும். முதல் 

சுக்கக்கிற்குக் சகுக்கசாகிய Miwa alo அம்மாள் 
5 ee YS, ச் ் னி, 4 

    

படம் எங்க க்கு இதுவரையில் கட்டாததால் அசுற் 

குத BSF படம் (OF Be) 01D (2, TLL Bh விட்2டாம். 

YG BUI gb DED B I id} ao வி2வசபோ இனி அனு 

பர்தமாக அகைப் ரகரம் செய்வோம். அசை ஈண்பர் 

கள் தயவு செய்அ பசல் FHS Ho) G கோக்கும் படி 

அமைத்துக் கொள்ளமிவண்டும். 

பரீமான் ராஜம் அய்ய சரிதையிலிருந்து காம் 

செரிந்துகொள்ள(2வ ண்டியவை இன்னவை என் பதை 
விஸ்காரமாகக் தேசம் ஈழுவிய சழுக்கம். இதுதிபில் 

04, 05-ம் பக்கங்களில் சொல்லப்பட்டி௬ுக்கற த. இக்க 
சரி, ஈருக்கிச் சொல்லப்புகன் , 

* புபரிடவர் சரிதை ஈம்மைப் பெரியய ரா$இ ராமே 

அரியவாழ் சாளாம் பாலை வ௱த்திடை யலை ?வா ருக்குத் 

அரிசற வழியைக் காட்டுஞ் சுவூறச் செயவும் வன்மை 

மருவலா மென்னு மெண்ணை மனங்கொளச் செய்யு மன்னோ?
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என்.று ஓர் Has கவி கூறியதுபோல ஈம்மை மேன் 

மையை விரும்பும்படி செய்யும் தூண்டுகோலாகும் 
என்று கூற யாதொரு தடையுமில்லை என்று இதை 
வாடிப்போர் எளிதில் உணரலாம். 

கமலாம்பாள் சரிக்காம் முடிவில் உள்ள பிற்கூற் 

றில் வெகு அழ்காயும் பாவசமாயும் இராஜம் அய்யர் 
கூறியிருக்கிறபடி. * எக்க தெய்வக்தைக் தொழுது 
இரக திவய சரிதை இயற்றப்பட்டசோ,எக்த ஸ்வயம் 

பிரகாசமான திவ்ய தேஜோரூபத்ழின் பொருட்டு ௩ 

தச் சரிகையானது கிஷ்சாம்யமாக அற்பிக்கப்பி.4 

றகோ, அர்த. இவயமங்கள HODES பரிபூண் 

ஸச்ரிதானர்த ஸ்வரூபகச்தை காம் அனைவரும் முயற் 

சிதறு அடைவோமாக ' என்ந மேவேண்டுகோளொடு 

இம்முகவுரை யை முடிப்போம், 

அ. சீ. கஸ்தூரிரங்கன்.



பொருளடக்கம் 

|. 

மனம் மாறிய சருக்கம் 

Il. 

உபதேசம் பெற்ற சருக்கம் vee 

11]. 

பிரபுதக பாரதச் சருக்கம் 

IV, 

வாழ்சகைச் சருக்கம் 

V. 

தேகம் நழுன்ய சருக்கம் டட 

VI. 

உபதேசமொழிச் சருக்கம் 

அனுபந்தம் 

மனிதன் அவன் தாழ்வும் ஏற்றமும் 

(IAB LD 

wo OF



பம்கம் 

Qs 

101 

பிழை இ ரத்தம் 

வரி ழை இருத்தும் 

] ஹிருகளில் ஹரி (ுதயங்களில் 
s கல்லதெட்டி. மல்லகஜெட்டி
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சரிதை 

  

1. மனம் மாறிய சருக்கம் 

ஸாதன.பின்றி யெரன்றை ஸாஇப்பா ருலூவில்லை 

௮ தலாலிஈதசான்கும் பெற்றவர்க் கறிஏண்டாகும் 

நாதன் விவேகி உள்ளில் கழையாது நுழையுமாகில் 

பு சஜன்மங்கள்கோடிப் புளிதனாம் புருடனுமே 

என்றார் கைவல்ய நவநீத நாலாகரியர், இதன் 
Lig. மோசக்ஷஸா தனம் இலலாதவர்களுக்கு ஞானம் 
வந்து மோக்ஷம் வரித்திக்காறு, ஆனால் பட்டணத்துப் 

பிள்ளையாரைப் போன்ற சில மஹான்களுக்கு * காத 
ற்ற ஊட௫ுியும் வாராதுகாண் சுடைவழிக்கே ' என்பது 

போன்ற சிறு உபதேசங்கள் முலமாக இடீரென்று 
ஞானமவர, அவர்கள் ஸம்ஸாசப் பற்று தலையும் 

தாம் சிறந்ததெனக் கொண்டிருந்த விஷயங்களையும், 
முன்பின் மோசியாதுவிட்டு மோக்ஷமார்க்கஜ்தில் அது 

முதல் விடாது பாடுபட்டுக் கரையேறி பபிருக்கிறார்கள். 

இவர்களுக்கு மேலான வாழ்வு ஸாதனங்கள் ஸஹா 

ய்ம் ஒஎ்றுமின்றி எவ்வாறு ஹித்திக்கலாமென்ற சல் 

ஷ்சவரலாம், அதற்குக் கைவல்ய நூலாசிரியர், மூன் 

எடுத்தெழுஇபுள்ள பாட்டின் பின் இரண்டு அடிகள் 

1



ராஜம் அய்யர் சரிசை 

மூலமாகப் பதில் கூறுகிறார். காவு ஸாதனமில் 

லாதவன் திடீரென்று ஞானியாதல் அஸாக்யம். அப் 

படிச் சிலா அயிருப்பதாகக் காணப்பட்டால், அவர்கள் 

பூர்வம் அ௮தேசு ஜன்மங்களில் ஈக்கராகி ஸாகனர்களில் bt அயி Es 3 ள் அறி 0 é ‘hi & alle 

ees கஷ்டப்பட்டு இர்கஜன் மலை அமுடிவரன ஜன்ம 

மாக உடையவராய் இருத்சல்வேண்டும். இப்படிப்பட்ட 

மஹான்கள் அசேகரை நமது புராணாதிகளில் ஏரரள மார 

சக் காணலாம். இவைகளைப் புரணகதைகள், ஈட்டுக 

கைகள் என்னு கள்ளிவிமிம் சன்மை வாய்ச் சவர்களுச்கு 

இக்காலத்தில் சிலரையும் எடுத்த குஷ்ட ார்கமாகக் 
core ர் 4 Me 

காட்டலாம். அவர்களுள், பட்டணத்்இலிருப்பவர் இல 

GEG நேரிடத் தெரிக்தவராயும், அமரிக்கா. முதலிய 

தாரசேசங்கவில் தமது நால் மூலமாகப் பிரஉடிததி 
» . . © * ச ச ௩ ச 

பெற்றவராயும் உளள பரமான ராஜம் அய்யர் அவர்களே 

இதற்கும் தகுந்த Rose a வம் கொஞ்சநா 

மாக்ஞு முன்புதான் இந்ஜவர்,  மீழலும் இவ மேரு 

சேரிடப் பழடெவர் கள் டு இன்னம் இவரைப்பற் றிப் 
௫. » “Ty . . ௪ ௪ . டி . புகழ்ந்தும் பசி ன 1B) sO) om nT டப க்கின்றனர். 

ஆதலால் இவரது சரித்திரம் இன் ணும் மாஅ படாது 
டர 5. பப்ப ft 2 ர - . சுத்தமாகவே இருக்கின்ற ௮. அவக CTD S ap இங்கு 

அிவரிப்பிபாமா ௫, 

ப்ரீமாண் ராஜம் அய்ய அவர்க LO Hon 7 ஜில் 

லாவிலிருக்கும் வத்தலகுண்டு (பர் ஈ நுலகுண்ட)என்ற 
சொத்தில் 1612-ம் வருத 2 ae, கானா மானார் . 

இவர் பிறந்த இராமம் இருக்கடி ிடத்தில் முற்கா 

லததில பரி FH 5 BUT iL] Dy பகவ றி பக்தாகள ர 
GU ET அனுஷூடானாதிகளுக்கு ச ர்க்சதாயும் இரு; 

2 
=“



மனம் மாறிய சருக்கம் 

6a gt நிர்மலமான ஏரி இருக்கது என்பதை 
. ச . . . ர 

இசகன்பெயரசே குறிப்பிக்கன்றது.  இப்பரிஃ௰்கமான 

இடத்தில் பிறரது இளமையில் இவர் மதுணா 

பாண்டித்ய பாடசாலையில் எப், ஏ. பரிகைஷவரையில் 

கல்வி கற்றுவர்தார், இவர் இளமையில் மற்றையப் 

Qeir car & oar 1@ ure PE. ‘ak car dep met 
LAE GT aT & GST i} LIT ய் CONT LIT LL av Loa [மூ BVH 

. . . கட க . « . - . 

தவர் அல்ல/; வ இலிகுற்றும் வெட்சப்பட்டு பின்னடை 
ட) ட்ட ye ட ட்ட 

யும் ஸ்வபாவம் இவருக்கஇருந்கது. இதை விர மன்னு 

இவரது இளமையைப்பம் றி ம வொன் ௮ம் முதரி 
. . . fe . - . 

பாறு, இவருக்கு STs, CF. Lil gnckag கேரி. ரம் ha iy 

பட்டணம் வந்து கிறிஸ்தவர் பாண்டித்யசாலையில் ௪ 

கறு] சரித்திர பாகத்தை bo (GF அறு th sy) yf BB alow 
) : உ ரட்ட 7 . ‘ . 

1609-ம் MU HOR FHV பீ. எ. பர் கைகொடும் மு, உட. 

னே பட்டணம் சட்ட பாண்டித்ப சாலையில் aii sg 

: ச சச உரு : ve 
பபிதிதார. இக்கால தல் 0 BD 6 ape படி. கூம்ஹாழா 

சணப் பிவளைகளுச்கு இருந்த இத்த Bem i Pw (prio 

ருக்றா. இருக்கு, இவர் நடை. உடை பரவனைகள் 

யாவும் மிக ஒழுங்காயும் பகட்டாயுமிருக்கன. சஈமறு 
இ; ச ஜ் கர வரு ப ; ஜாகிவர்ணா*ரமாடிகளா ஸ்வயநயக் சரு.றம். பிராம்ப 

SOM BO TGV ஏற்படுத்தப்பட்டன என்றும், HSH OTM 

பாட்டால்கான் ஈமறு தேசம் சீரழிக்தசென்௮ம், அசை 

எப்படியாவது வோறும்சால்கான் கமது ேசத்திற்கு 

கமம் பிறக்கும் என்றும், பரஹிம்ஹஸை TAQ. WIS GO 

யிலும் இலாத ஈன்னடக்கைக் கோட்பாடுகளின் படி. 

நடக்துவம் தால் கடவுளைப்பற்றிய நம்பிக்கைகளும் மத 

விஷய நம்பிக்கைகளும் இல்லாது உலூல் ஸுகமாக



ராஜம் அய்யர் சரிகை 

வாழலாம் என்றும், இவர் இக்காலத்தில் அபிப்பிராயப் 
பட்டார், 

இவ்வாறு ராஜம் அய்யர் நாஸ். BH ree 

களை ©. @Dt_ WOU 10 & இருந்தபோதிலும் இவரிடத்து ஓர் 

னிசேஷகுணம் மாத்திரம் இருந்தது, ஷெல்லி வேர்ட்ஸ் 

வர்த், டேனிஸன் மு.கலிய ஆங்கில சுவிகொமணிகளின் 

ஈத்து கற்பனை நிறைக்க காவ்யவிஷயங்களிலும், கம்பர் 

(நகலிய ஈமிழ் ஈவிகளின் கவிதைகளிலும் கூழ்ட ஆன 

க்கம் ௮றுபவிக்கும் கன்மை இவரிடத்இல்' வாய்க் இருந் 

குழு, இதுமான் இவரது லோகாயஇக அபிப்பிராய 

ததை மாற்றி இவரை ஈல்ல வழிக்குக் இரும்பும்படி 

செய்கு, சட்டபரீக்ஷைக்கு TAS HUST SBA, 

சரித்திர விஷயமாக உலகமே கண்டு பிர மிக்கும்படி 

யான ஒர நால் எழுதவேண்டும் என்றும், அமெரிக்கா 

ப்றதலிய விடங்களில் யாத்திரை செய்து வெளிகாட்டா 

ஈது மேன்மையின் ரசகஹியத்தை அறிந்து, உமத பாத 

கண்டமும் அவ்வாறு சிறப்படையும்படி தக்கமாறுதல் 

களை ஏற்படுக் கவேண்டும் என்றும் இவர் பெரு ஆவல் 

கொண்டிரு ந்கார், 

இவ்வாறு மனோராஜ்யம் செய்துசொண்டிருந்க 

ITD HUT அவர்களுக்கு பி. எல், Lit oor முதல் 

*ரம் தவறியது, இதுகசான், “கீரதற்ற ஊசியும் வாராது: 

காண் கடைவழிக்கே' என்ற உபதேசமொழி பட்டி 

ணச்தடிகளை மாற்றியதுபோல இவரது மனோகிலையைச் 

சற்று மாற்றியது. இதுமுகல் இவாமனம் மதவிஷயங் 

களில் திரும்பியது. இன்பம் வருங்கால் எல்லோருக் 
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மனம் மாறிய சருக்கம் 

கும் வசஈழ்க்சையின் நிலையாமையும் அக்கு பபரலிரகும் 

கும் பரம்பொருள.து அழியாறிலை பம் சற்று வெளியா 

கும். அறுமாறியலும் வாழ்க்கையின் இன்: ப உள்வ் hi 

தாக்க முன்தோன்றிய உண்மைகள் மறைக்நுபோ (HID. 

அப்பொழுது ஸாகாரண தனங்கள் வா ்க்கையின்ட என் 

மை, கோக்கம், இவைகளைச் கவனியாது பனம்போன 

போர்கெல்லாம் வீ ணா உப்போவறு வ மக்கும். இிதுபற றி 

யே கார்லைல் என்ற மஹான் “அன்பத் சல்டவாறு கல 

IL DD DW BLD ஸஹி க்கலாம், இ BW 11 Bid) G 

FTG SDM h For Panis as Mi ga? sreor ro pt 

கூறியுள்ளார். ராஜம் அய்யரைப்போன்ற * பூக ஜன் மன் 

கள்கோடிப் புனிகராம் புரஷருக்கு ? கஷ்டகாலம் நில் 

வரும் ஞானம் பின்பு எந்கு ஸமயத்திலும் மாழுதிரு 

SE, அறு அவர்களை YS ஜன்மக்கிபலயே கரை ஏற் 

ஜிவிடிம். இகுற்கெற்ப ராஜம் அய்யருக்கு பி, எல், பரீ 

CdR கவறியதூம் உண்டான CRT Sor LO KF மாறு அல் 

பின்பு மாறவேயில்லை. கவிதை விஷயங்களில் ஈடுபட்டு 

ஆனந்திக்கும் கும் இவருக்கு இக்ச ஸமமையஜ்இல் 

ஹைாயமாசவர மஹான்கள் “மனவாக்கெட்டாக”கமது 

சிஷ்டானுபூடி விசேஷங்களை வெளியிட்டிருக்கும் ஈத்த 

கற்பனை நிறைக்க அருட்பாடல்களின் ஈயம்தை ஈண்டு 

உணரும் திறம்இவ ருக்குஇப்பொழு அ உண்டாயிற்று, இக் 

காலக்தில் இவர்கைவல்ய நவநீதம்,தத்வராய ஸ்வாமிகள் 

பாடல் (மதலிய அ௮.நுபூதி நால்களை மிகுக்க ஆவலுடன் 

படித்து ந்தார், இவர் முன்னர் நமது ஜாத ஆசாரம்; 

மதவிஷயம் முதலியவைகளைப் பற்றிக்கொண்டிருர்த 

அபிப்பிராயங்கள் எல்லாம் மாறுதல் அடைந்தன. 
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சாஜம் ஆய்யர் சரிதை 

அமெரிக்கா முதலிய விடங்களுக்குப் போசவேண்டும் 

சான்ப BOLT BET fi) இவருக்கு இருந்த போ ஆவல்கள் 

யாவும் இருந்துவிடக் தெரியாமல் பறந்கோடிப்போ 
பின, 

இப்படி. இரும்மாயில் இவர் கிறிஸ்தவர் பாண்டித்ய 

சாலைப் பத்திரிகையில் கணித வித்வான் ரங்கனுக முத 

வியார அவர்களால் இ! யற். ப்பட்ட கச்சிக்கலம்பக த்: கின் 

குணாஞுரை விமரிசை ஒன்றை எழுக “வெளியிட, இவர் 

டெ ச இவர் “திறப் பாண்டி தயமும், அறிவின் 

அட்பறும் பலர் அறிய வெளியாயிற்று. இக ஸம 

யக்கசில் 1699-ம் வருஷ ரில் இவரது மனோ, தாபம், 

குமிழ், ஆர இலம் முசலிய பாலை.களில் & a olf OL) 1h BUILD 

உணரும் இறம், மதவிஷூய அபிப்பிராயம் யாவும், இவர் 

விவேசசிந் காமணி. ய) ற பா குரக்உ தமிழ்ப் பக்திரிகை 

பில் சொடர்ச்செயொச ௪ எழுகிவர்ச ஆபத்துக்கிடமான அப 

வாதம் ௮ல்லஅ கமலாம்பாள் சரித்திரம் என்ற தமிழ் 
கற்பனைக் அகலமாக கெரியவந்த.து, இகத அற் 

புகக் சதையில் பத்திரசோகம் என்ற அத்தியாயக் 

தில். சோகாரசத்தையும், பலீன்ச6கு6, கடற்கரை 

விளையாட்டு ஏன்ற அத்தியாயங்களில் கற்பளுசக்இ 
Blom Dig காவ்ய விஷயங்களையும், நாபலி என்ற அத்தி 

யாயத்தில் 0 ருக்திரா தாசன வைட IM Boo Bujip, (கேளரி 

மாதவன் கோவிந்தன் என்பானோர் காளை புகுதக் கனாக் 
கண்டேன் தோழி நான் ' என்ற அத்தியாயத்தில் பக்தி 
யின் இறப்பையும். விசுவரூப தர்சனம், கருதும் அன்பர் 

இர்ச பச்திரிகையிலேயே இஉர் சீதை என்ற ஒரு 

கல உலயயும் தொடர்ச்சியொச எழுஇவர்தார், 
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மனம் மாறிய ௪ருக்கம் 

மிடி தீரந் பருகவந்த சேழுந்தேனாகி என்ற அகுதியாயங் 

களில் ஜு.நபூதி விசேஷங்களையும், இம்மஹான் வெரு 

அழகாக அமைத்துள்ளார். *இக்கதை உண்மையை 

உணர உள்ளடி விடாஅ பாடுபட்டுக் கக்களித்துக் 

கொண்டிருக்கு, முடிவில் மோக்ஷகாகம் இரப் பருகும். 

படியான தடாசக்தைக் கண்டு நீர் பருகக் களைப்புத் 

தாரக ஓர் சுக்சு அக்மாவின் அஅனபூதி பேதங்களை அட 

ச்சியுள்ளது.' என்பது ராஜம் அய்ய? ர இக்கமலாம்பாள்” 

சரித்காக்தைப்பற்றி வெளிபிட்ளெள அபிப்பிராயம், 

இவ்வாறு உடல* விஷயங்களிலிருக் து இரும்பிய 

அம் ராஜம் அய்யர் மற்றைய வேலைகளைக் கவனியாது 

விட்டார், எவரது பாரவைக்கும் அகப்படாது தனி 

மையாக சமது காரியத்திலேயே கண்ணாகயிருக் து ஷி 

த்திபெறத்தக்க இடம் ஜனம் நிறைந்த சென்னை பட்டண 

மே என்று அவர் அபிப்பிராயப்பட்டதால், இங்கேயே 

எப்பொழுதும் இருக்கு இவர் விரும்பினார், அக்கு மை 

யத்தில் இருவல்லிக்கேணியில் இவர் இருக்க வீட்டிற்கு 
அருகாமையில் ஓர் ஸக்யாஷினி அம்மாள் இரிய வில. 
யங்களைப்பற்றி உபக்கியாஸம் “செய்துசொண்டிரும் 
காள். அவ்விடம் இவர் சென்று தம் மனதைக் இரு 

ப்தி செய்துகொள்ள எண்ணி, நாடோறும் அந்த ௮ம் 

மாள் செய்துவந்த உபக்கியாஸத்தைக் தவரு. Bw ஓர் 

புறமாக இருந்து மெளனமாகவும் சார் கமாகவும் 

கேட்டுவக்கார், அந்த அம்மாள் இவரது மெளனம், 

பிரஸநா வதனம், அடக்கம் முதலியவைகளைக் எண்டு 
வியர்.த: இவருடன் பேசவேண்டும் என்ற ஆவல் கொண் 
டாள். ஒருகாள் ஈடந்த பிரஸங்கம் மிக உருக்கமாக 
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சாஜம் அய்யர் சரிதை 

இருக்க ராஜம் அய்யர் அவ்விடத்திலேயே எல்லோ 

ரூம் போய்விட்ட பின்புகூட அசைவற்று யோசனையில் 

ஆழ்ற்நு இருர்துவிட்டார். இதுசான் மமயம் என்று. 

அந்த ஸர்யாவறினி இவரைக் கிட்டே அழைத்தாள். 

வரும் முன் பின் யோச௫ுயாது ஒர் கூச்சமும் இன்றி 

அவள் ௮.௫ ல் செ ன்ஞர், 

அருகில் வர்கதும் அம் 2. அம்மாள் மிகுக்கு அன் 

புடன் இவரது மனோரநிலையைப்பற்றிவிசாரித்காள். இவ 

ரும் குயங்காது மனதைவிட்டு அக்க அம்மாளிடம் ம 

அ மதவிஷய எண்ணர்சள், படிப்புக்கள் முதலியவை 

களை எடு geno tan : பெரியோர் பெற்ற அதுபூதி 

எனக்கு எவ்வாறு வரும்” என்று மிருந்க உறுக்கத்து 

டன் கேட்டார். இகைக் கேட்டதும் இளமை மாருத 

இவருக்கு இவவளவு ஆழ்ந்க மோக அபேஸஷை எவ் 

வர வந்தது என்று வியப்பு உண்டாக, அந்த அம் 
£மாளுக்கு இவரிடம் கருணையுண்டாயிற்று, உடனே 

அவள் ஸக்கோஷக்துடன் இவர் கேட்டதற்கு இசை 
ந்து, கொஞ்சகேரம் இவரிடம் பெரியோர் அபூ 

விஷயங்களைப்பற்றி உருக்கமாகப்பேட, அப்பொழுது 

இவர் தபது மனதை வைக்அக்கொள்ளவேண்டிய மா 

தரியைக் குறிப்பிக்து விட்டு, இவர் தலையின்மேல் 

N55 அன்புடன் கையைவைத்தாள் ! அப்பொ 

மூ. து அளவில் அடங்காது எங்கும் வியாபித்த 

பாம்ஜ்யோதகு ஒன்று இவரைச் சூழ்ர் தகொண்ட து ! 
தேகப்பிரஞ்ஞை உலகபிரஞ்ஞசை எல்லாம் இவரை 
விட்டி அகன்று! ஓர்வித ஆனர்தம் இவருக்கு 

உண்டாயிற்று ! இதைத்தான் இவர் கமலாம்பாள் 
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மனம் மாறிய சருக்கம் 
* 

சரிதீதிரத்தில் விசுவருப தர்சன அத்தியாயத்தில் மனப் 
பூர்வமாக விவரித்தார் போலும், & Qre தி ole us 

Df, OO நிலையில் ஒஇகா ஞ்ச மி கை DRT go Oe 

பின்பு வெளிவர இவருக்கு ம RIM SOT Hatt ty கிஷ்பாறு 

இல் இருக்க ஸக்சேகங்கள் நீங்கி இரணிய 
La . 4: : ஸுகைப்பிரஞ்சளையே இவர் மன நில் குடிகொண்டது. 

Lp BOM ALU % ih. ‘Dy 212. ட் 17 

அர்த அம்மாளிடம் சிலஉ௨பதேேோச விஷயங்களைப்பெ ற்று 
௪ ௫, ட 7 . . as . . . . . ச 

அன்று வ மி MKB DT GHEY Galt BB STAUNTIO DGG 

அம்மா பட்டணம்விட்டுப் போய்விட்டாள். இன்ன 

விடம் போனாள் என்பு ஒருவருற்கும் தெரியவில்லை, 

at Rahal Forth, 
பகீதிமானை -pésovwmA misut Gc Oner wy Ww 

முன் சோண்றிய ஸ்ரீ ஸச்சிதானந்௪ ஸ்வாகிசளால் தேற்றப் 
கடில்வகமள மவன் பணம, 

பட்டி தற்கொல செய்கு கொள்ளவேண்டும் என் ற எண் 

ணம் $ங்இ அர்த கள்ளிரவில் நிச்சப்தமான ஸமயத்தில் இதம் 

பாம் ஈிவகங்கையில் ஸர்இயாவர்தனம் செய்ய Qi nas sor. 

அப்பொழுது ஸ்ரீ உடராஜப்பெருமாண் அர்ச்தஜாம எண்டா 
மணி அவர் காதில்பட அவர் உடம்பு சிலவிர்ச்சது M558 

மன உருக்கத்துடன் அவர் ஸந்தியாவர்தனம் செய்து ஜபத் 

கிற்கு ஆரம்பித்து வேதாச்த ரககரியமாகிய ஒம். என்ற மூலப் 

பிரணவத்தை உச்சரித்தார். ் அப்பொழுது அவருடைய 

பிராக் இி2யா அல்லது குரூதர்சன விசேஷமோ 2 IC weir — 

இரென்று பூமிமுகல் ஆகாயம் மட்டும் நிலவிலும் இணிய 

தாய் லெயிலிலும் கார்தியாய் தென்றலே உருவு கொண்டு 

வர்தாற்போல ஜில் ஜில் ஜில் என்து குளிர்ச்து மந்தமாய் 

அசைந்தாடும் ஒருதிவ்விய ஜ்யோதியானது இடைவெளி 

யற்று எ௨கும் பார்ததுபோல அவருக்குத் தோன்றிற்று, அவ் 

வாறு தோன்றிய அர்த ஜ்யோதி மஹிமையில் ? உலகவஸ்துக் 

கள் யாயும் மிகுந்த கம்பீரத்தையும் கெளாரவத்தையும் அடை 
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சாஜம் ஆய்யர் சறிதை 

இஅமுசல் மதவிஷயங்களில் இவருக்கு விசேஷப் 

பற்று உண்டாக உலகவிஷயல்களில் தச்ச Us Rous sg, 

ஸ்யாவஷஙினி அம்மாள் கருணையால் ஈண்ட சுண்கொள் 
  

& a விளங்கெ, அகாயக்இல் வெரும் மட்டும் ஸகல 

அண்டங்களும் பலளித வர்ண ஜ்யோஇகளாகப்  பிரகாசித் 

அப் பகவானை சோக்டுி அிர் சமயமான கானத்சைஎ் செய்கு 

an பயங்காமான அழகுடன் Cag sb Sours உருள, 

இளை எல்லாவற்றிற்கும் மேல் ளகலலோகத்கிற்கும் சாரண 

னாய் சாயகஞாய், சாண்யஸனாமய், பெருமையினும் பெருமையாய் 

இணிமையினும் இணிமையாய் ௮ரேோசகோடி ஸ-ிர்யர்கள் ௪௪ 

காலத்த உஇத்தாற்பிபால பார்க்சப்பதிறாயிரம் சண் களாம் 

போதாத அபரிமிதமான ஐயோதிஸ் ஒன்ற தொன் துவதை 
மூச்.துஸ்வாமி ஐயர் எண்டார், தமது கண்சளால் ச௪ண்டு 

பாசாஇ சேசம்யனாயில் மயிர்ச்கூச்செரிர் ஐ அ என்று இறந்த 

வாயும் இமையாது விழிச்சசண்ணாமாய் அனக்கு. ஸாகரச் 

இல் மூழ்கி மகிமயங்கி மெய்ம்மறச்து பாவசமாய் பி ர்ய்்த்தூ 

ஸ்தம்பித் அறிற்க, காட்டி யொளிக்கும் மின்னல்போல் ஒரு 

கணத்அள் மறைக் அக் சமையில்லாச்சாட், மறைந்த 
அம் கெடுசேோரமாக முத்துஸ்வாமி அய்யருக்கு உணர்ச்சியே 

வரவில்லை ' உணரச்? வர்சதும் அவர் இடோடியும் வறு 

மிருர்௪ு பாபாப்புடன் ஸ்வா்களிடம் தாம் சண்ட அற்புதச் 
சாட்ியைச் தெரிவித்து மிகுக்ச பக்தியுடன் அடிபணிய, 

ஸ்வாமிகள் | மூத்தூஸ்வா ! பயப்படாதே ஈல்ல நல்ல பூஜை: 

ர௬ுபை வைத்திருச்கினூர்?, நீ ௮.5 பச்சியோடிகூட மட்டும் 

இருப்பாயாகில் ! இப்பொழுது பஹிரங்க பூசமாய்ப்பார்த்த 

அனா தச்சாட்சியை உனக்கு உள்ளேயே இடைவிடாது 
நீ தர்சித்து அனுபலிக்கலாம்' என்று மிகுந்த அன்புடன் 

Cs peor. 
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மனம் மாநிய எருக்கம் 

ளாக் கட்டியை மறுபடியும் கண்டு ஆனந்டுக்கவேண்் 

டும் என்ற பேர்ஆவல் பிறர்கது,௮க௫்க அம்மாள் போன 

.விடர்தெரியாமல் மறைந்தது இவருக்கு முதல் அுக்கத் 

சை உண்டாக்கயெறு. இவர் ஏக்சும்பிடித்தவர்பபோல் ஆ 

ஞா. கோவிஷயற்களைக்கூடக் சவனியாது இவர் அக் 

சாட்சியைக்காண பிரயக்கனங்கள்செய்கார். சாஸ் ரங் 

சவில் கிஷ்.டாசரலங்களில் சப்தாகாிகள் கே ட்ரும்என் 

ற மீமாட்பாட்டைப் பின்பற்றி மாதண்டையில் மணி 

அடிக்கல், மையைக்கட்டல் முதலியவைகள் குலமாக 

ரிஷ்டாகாகக்மை தியானஞ்செய்து முன்கண்ட காட்சி 

யைக்கொண்டுவர எவ்வளவோ பாடுபட்டார். ஒன்றும் 

பயன்படாமல்போக சில ஸமயங்களில் எண்ணீர்விட்டு 

அழத்கொடங்கினார். இவர்பக்திமார்க்உழ்நில் சொல்லும் 
படியான பிரிவு என்ற விரஹ நிலையில் இருந்தார்போ 

லக் காணப்படுகிறது, இவர் மனோகிலையை அறியாது 

வீட்டி லுள்ளோர் எல்மீேலோரும் இவருக்கு ஸவ்பக்மியம் 

பிடிக்சதென்று எண்ணி விட்டனர், அவர்களுக்கு, 

இவர் தகுக்க விடை அளிக்காமலே இருந்துவிட்டார். 

அவர்கள் எண்ணம் வரவர திடப்பட்டது. இவ்வாறு 

கொஞ்சகாலம் தமது உத்தியோகவேளை தவிர மற் 

றைய வேளைகளில் எல்லாம் இவர் பரிதவித்துக்கொ 
ண்ட பார்வைக்கு சித்தப்பிரமை பிடி.த்தவர்போலச். 
காலத்தைக் ஈழித்துவக்தார், 

ர்க மையத்தில் விவேகானந்தஸ்வாமிகள் இக் 
விஜயம் செய்து ஸஞதன சர்மத்தை உலூல் நிலைநிறு 
தீதப் பேராவல்கொண்டு பட்டணம் வந்தார், அமெரி 
ஈகா போவதற்குமுன் உல௫ல் உள்ளோர் நமது மத: 
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ராஜம் அய்யா சரிதை 

விஷயங்களை ஈன்கு உணரும்பொருட்டு பிரம்மவாதினி 
என்ற ஒரு மாதாந்த இங்கிலீஷ்ப் பத்திரிலசயைத் 

கொடங்கி கடத்திவா ஏற்பாகெள் செய்தார். அத 
ன் ரூயே இருவல்லிக்சேணியில் அப்பத் திரி றை அப் 

பொழுறு தொடர்கப்பெற்று இப்பொழுறு ம் பட்டணச் 

இல் SB pono. இது கொடங்யெசால தீதில் 

விஷயகான ம் செய்வோர் 2) BS மாக. இல்லா BBN 

அப்பத்திரிரையில் முனைந்து வேலைசெய்தவர் ஒருவர், 

ராஜம் நய்யார் ஸ்சேடிகராயும், இவாது தேர்ச்இ (Ps 

லிய Aus com meter அறிந்தவசாயும் இருக்ககால் 

உடனே இவரிடம் வந்தார். இவர் ஒன்றும் செய்யாறு 

பித்துப் பிடிச்சவரபோல விட்டில் ஓா்புறம் ஈம்மா 

உட்காரக்கிமுப்பகைக் கண்டு, * இவ்வாறு உமது கல் 

வித் தேர்ச்சி யாவும் வீ ணுகமேவேண்டுமா [ஏன் வீண் 

காலம் கழிக்கின் கீர் 1? ஈமது பக்றிரிகைக்கு விஷய 

கானம் ஏதாவது செய்யமேன் ' என்று மிகுந்து பரி 

வுடன் கேட்டார். ராஜம் அய்யர் இதை இரண்டொரு 

தரம் லக்ஷ்யஞ் செய்யாது இருக் அுவிட்டதைம் ஈண்டு 

பத்திரிமை அஇிகாரி அடிக்கடி. வரது விஷயதானஞ் 

செய்யும்படி. இவரை விடாஅ கேட்கக் தாடங்கினார். 

ஒருதரம் ராஜம் அய்யர் முன்பின் யோடக்காது மறு 

ரங்கூட வாசித்துப்பாராமல் சம் ஈண்பர் வேண்டு 
'கோளின்படி ஓர் வியாஸம் எழுதிக் கொடுத்தார். ௮௮ 
* மனிதன் அவன் தாழ்வும் ஏற்றமும்' என்ற விஷயத்தை 
ப்பற்றி எழுதப்பட்டிருக்க, அதில்... 

இர்தியங்கள் மேலனவாம் என்றரைப்ப Qt Dus Gm 

சிர்சைமிக மேலகனிற் சீறுடைத்துப்--புர்இதான் 
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மனம் மாறியபுசருச்சம் 

மன்னியவப் புர்தியினும் மாண்புடையான் இன்னு 
கன்னவிலுர் சோளாய்கீ காண், 

என்ற சிதவாக்கியச்இின் (சீதை அக்தியாயம் 8- 
சுலோகம் 13) விருத்திபுரையை எழுதி கற்பசைக 
தியின் விசேஷம், அதைவிட வேதார்த முடிவான பரம 
பசுத்தின் மேன்மை, இவைகளை வற்புறுத்தி, இந்த 

நிலையை அடையும்படியான £59 மனிக்கு மாத்தி 
ரம் இருப்பதால் அவளுக்கு ஏற்றம் என்றும், அவனது 

கற்பனாசக்கி, புக்தியின் விரிவு ஆய இவைகளால் 
அவனுக்கு மற்றைய ஜீவசாடிகளைகிடச் சற்று உயர்வு 

எற்பட்டபோதிலும் இவைகளால் YOU QUE உண்: 
மையான ஏற்றமில்லை* யென்றும், தேகம், இந் இரியம், 

மனது இவைகளால் மனிதனுக்குச் காழ்வே ஒழிய 
ஏற்றம் உண்டாவதில்லை என்றும் தமது YI) ay Kio gi 
ஒட்டி மிகுந்த உருக்கத்துடன். இந்த வியாஸத்சை 

அமைத்திருந்தார். 

இஅ பத்திரிகை ௮திகாரிகளாய் இருக் தவர்சளு!் 

குப் பிடிக்காமல் போக இதை இரண்டொருமாசம் 

வெளியிடாமல் வைத் தவிட்டனர். இரண்டொருமாதங் 

கழித்து விஷயங்கள் பத்திரிகைக்கு அஃப்படாமற் 

போக பத்திரிகை அதகொரிகளுக்கு ராஜம் அய்யர் வியா 

ஸ கதைப் போடும்படியான அவஸாம் வர்துவிட்டதது. 

அப்பொழுது இந்த வியாஸம் அக மாறு தலின் றி பிர்ம். 

மவாதினியில் வெளிவந்த, ஸாதாரண புஸ்கக ஞானத் 

தால் எழுதும் பெரியோரது வியாஸ த்திற்கும் ராஜம் 

அய்யா வியாஸ) ிற்கும் மடுவிற்கும் மலைக்கும் உள்ள 

பேதம் இருக்கது. மனிதன், அவன் தாழ்வும் ஏற்றமும் 

என்ற மி.பாஸம் ௮கரது மனத்தைக் கவர்க்து அவர் 

களுக்கு ௮டங்கா ஆனந்தத்தை அளித்த து, 
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ஸ்ரீமந்ஸ்த்தந 

சாஈதானகக ஸாஸ்வதி ஸ்வாமிகள் 

இராஜம் ஐயர் குரு



[1[. உபதேசம் பேற்ற சருக்கம் 

சுர .இக் கர்க்சம் பொருளென்னும் 

அவையும் சொல்லாய் முடிச் இமொல் 

௪௬.௫௪ கர்த்கம் பொருளாகில் 

அாயகுருவும் வேண்டுவஇல் 

FRE BS Fw பொருளல்ல 

என்ற eee து மாறை நீ 

சுரு சொல்லும் பொருள தனைச் 

SL rl, aan? ws, 

—Fatousadamd yo 

மனிதன்; அவன் தாழ்வும்ஏற்றமும் என்ற வியாய 

ஸம்பிரம்ம வாதினியில் வெளியானதும் அதை அ௫ேகர் 

வரசிக்று MHD + Serr, அக்காலக்கில் மைலாப் 
பூரில் மதவிஷூயங்களில் மிகுந்த DE 5) இருர்த பிர. க் 

கள் இலர் hi FOOT, Marge சிலர் இன்னமும் 

யய FHP EST. Bari களுக்கு முதல் (மதல், தியஸாயி 

ல் ஸாாத்சார் உபக்யாஸங்களைக் 2) ட்டால் மமது 

[உகவிஷூங்கவில் ஓர்விதப்பற்று உண்டாயிற்று, கொ 

ஞ்ச நாளில் அந்த உபங்யாஸங்கள் அவர்களுக்குப் 

பிடிக்காமல் போசு, நமது மகவிஷயங்களை நம்மவரிட 

மிருந்து நேட்டுக் கெரிர்துகொள்ளவேண்டும் என் ற் 
ஆவல் பிறந்தது, அந்தத் FHM os Bev Li ann 5 B 

லேயே மிக அற்புதமாசு நமது மச உண்மைகளை எல் 
மோரும் எளிதில் அறியும்படி வெளியிட்டுக்கொண்டு 

சாந்தானர் ஸரஸ்வதி சுவாமிகள் என்பவர் ஒருவர் இருக் 
தார், அவரது வைபவத்தை அப்பிரபுக்கள் அறிந்து 

அவா வாரம் இரண்டுமுறை செய்துவந்த உபரயாஸற 
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சமாஜம் அய்யர் சரிகை 

களை விடாது கேட்டுவந்து மதவிஷபங்களில் ஒருவாறு. 

தேர்ச்சி ௮டைர்திருக்கனர். அவர்களது உள்ளக்கை: 
ராஜம் அய்யர் பிரம்பவாதனியில் எழு*ி வெளியிட்ட 

வியாஸம் OUTS HB. அதை Dar gs அவலோடுஸ்வா 

மிசகளிடப் சோண்டூபோய் அவாகள் காண்பிவித்கனர், 

ஸ்வாமிகள் ப. ஏ, பர்சை வரையில் வாசிக திருந்மு 

வராகையால் அக வியாஸக்தை கேரிடச் தாமே வாத: 
DB Dart BS wri, அவருக்கு அப்பொழு SI Mong 

எழு வெளியிட்ட புண்யபுருஷனைக் காணவேண்டும் 

என்ற அடங்கா ஆவல் D 16 & ga, 

ராஜம். அய்யர், முன்னரே ஓர் ஸக்யாஷினியிட 

மிருந்து முதல் உபதேசம் பெற்றிருந்த.நாகச் சொல்லி: 

இருக்கிறோம். அதன்பின்பு அவர் எவ்வள (வா மயன் 

௮ும் பேலான நிலையை மறுபடியும் அடைய முடியாமல் 

போக அவருக்கு ஏக்கம் பிடித்தது. ₹௬௫2இக் கர்த் 

தம் பொருளல்ல என்று? அணிந்தவராய், 6 FBR 

சொல்லும் பொருளதனை சுட்டிக்காட்ட அ௮கனால் மே 

லான நிலை கைகூடி உய்யும்பொருட்டு ஓர் ஸத்குருவை 

அடைய அவர் சிற்ட மூயற்சிகள் செய்தார். அக்கக்கர 

லத்தில் எங்ககபெரியோர்கள் உபர்யாஸங்கள் செய்கன் 

ரூர்கள் என்று கேட்டாலும் ஸரி, அங்கே அவர்தபாரா 

கப்போவது வழக்கம், அப்படி. your Biel i gs கொண்டி 

ருக்க ஸமயச்தில் ஸ்ரீமத்ஸக்குரு சாந்தானர்கஸ்வாமிக 

ளின் வைபவம் அவர் காதிற்கு எட்டியது. அகேகம் 

தரம் அவரை அணு அவர் சொல்லும் அரிய விஷ. 

யங்களைச் சரவணம் செய்ய ராஜம் அய்யர் தம்மால்: 

இயன் றமட்டும் பாடுபட்டார். ஒன்றும் பயன்படாமல். 
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உபசேசம் பெற்ற சருக்சம் 

போய்விட்டது. அப்பொது ஸ்வாமிகளிடம் சரவ: 

ணத்திங்கு வற்கவர்கள் ஓவ்வொருவரிடக்திலிருக்தும் 

ஈன் கொடையாகக் கொஞ்சம் பணம் வாங்கப்பட்டுவர் 

28. 96 கொடுக்க முடியாதவர்களுக்கு ஸ்வாமி 

சை தரிசிப்பது கூட அஸா ர்தியமாக இருக்தது. இது 

அக்காலச்தில் வாங்கவேண்மிவது அ௮சரேக சமாணல்க 
ளால் அவசியம் என, ஸ்வாமிகளைச் சூழ்ந் இருந்த Roy. 
யர்கள் எண்ணியிருக்கனர். ஸ்வாமிகள் எவ்வளவோ 

சுமித்துச் சொல்லியும் இஷ்யர்கள் கேட்சவிஃலை, இந்த 

கன்கொடையேராதம் அய்யருக்குத்தடையாயிருர்த அ. 

இகதைகய் கொடுக்க சக்தி இல்லாததால் ராஜம் அய்யரு 

க்கு எவ்வளவு முயன்றும் ஸ்வரமிகளிடம் Gun ep. us 

வில்லை. இப்படிப்பட்ட ரரஜம் அய்யரை ஸ்வா ம்களே 

பார்க்கவேண்டும் என்று கொண்ட ஆவலை கோக்கில் 

மஹான்கள் சடவுளால்காப்பாற்றநப்படுவார்கள் என் பக 
ற்கு என்ன சந்தேகம் P 

ஸ்வாமிகள் இவ்வாறு ஆவல்கொண்டதும், மை 

லாப்பூர் பிரபுக்களுக(ு எப்படிய/ வது “LOGOS ST, HOIST 

தாழ்வும் ஏற்றமும்' என்ற வியாஸம் at (Lp Jp) ts மஹ: னைக் 

கண்டுபிடிக்கவேண்டும் என்ற எண்ணம் உண்டாய்விட் 

டு. உடனே அவர்கள் பிரம்மவாதினி wd How Boot 

டம். சென்று இதைப்பற்றி விசாரித்து ராஜம் அய்யர் 

வீட்டைக்கண்டு பிடித்தார்கள், அங்கு சென்று பார்தத 

அம் எதோ பித்துப்பிடித்தவ/போல அவர் காணப்பட் 

டார், இடரதக்கண்டு வியக்து இப்பிரபுக்கள் yo oa 

கொஞ்சம் ஸம்பாஷிக்க, பிரம்மவாதினி பத்திராதிபர் 

சொன்ன துபோல அவா பித்தா அல்ல என்பது வெளி 
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ராஜம் அய்யர் சரிதை 

பசயிற்று, இவரோடு இன்னும் அங்தரங்கமாகப் Cue 

அப்பிரபுக்கள் இவரை காது வீட்டிற்கு ஓர் 'இரவில் 

வரும்படி ஏற்பாடுசெய்வுவிட்டு கம் வீடு வந்து சேர்க் 

தனர். 

குறிப்பிட்ட நாளில் ராஜம் அய்யர் அப்பிரபுக்கள் 

வீட்டிற்குவ ர,அவர்களுக்குள் மிகுந்த திியானஸம் 

பாஷணை ஒன்று ஈடக்கறு. அல் பிரபுக்கள் மாஸ்த 

சகவாசம் செய்தனர். அனுபூதிமாகதைலால் ராஜம் அப் 

யா தர்ச விடை தயங்காறு MOTE , ஸ்வாமிகளுக்கு 

அவரைப்பார்க்க உண்டான ஆவல் சுகுந்தது சான்று 

அவர்களுக்குச் கோன்றிபது. உடனே மறு 

மனதை உள்ளபடி. ராஜம் று யயருக்கு.. அவர்கள் 

காட்ட, எல்லோரும் A ai ஆனக்கத்தோடு அன்றி 

ரவு சுலஈ்ு பேசிக்கொண்டனர், YIOITAP அவர் 

கள் சாந்தானர்க ஸ்வாமிகளின் சிறப்பையும் அவர் 

ராஜம் அய்யரை காணக்கொண்டிருக்து ஆவலையும் 

'வெளியிட, : கும்பிடப்போன கெய்வம் குறுக்கே. வக் 

.கதென : மூழ்ந்து ஸ்லாமிகளைக் காண ராஜம் அய்யா 

'இசைக்தார். எல்லோரும் ஒருகாள் ஸ்வாமிகளிடம் 

சென்றனர். 

ஸ்வாமிகளுக்கும் பாஜம் அய்யருச்சகும் மூதல்காள் 
ஸம்பாஷணை ஈடர்தது, அதில் அவர் எழுதிய வியாஸ 
த்தை வைக்துக்கொண்டு அதன் மூலமாக ஸ்வாமிகள் 
அவரன அனுபூதி விஷயங்களைப்பற்றி ஊன்றி விசாரி 

தன), சுற்சில விடங்களில் ஒருவா குற்றங்கூஜி மூடி 
வில் வெகு அழகாகத் தமது அபிப்பிராயத்தையும் 

வெளியிட்டு, பொதுவாக ராஜம் அய்யரை மிகவும் புக 
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ம்க்து பேசினார், அன்று நடந்த விஷூயங்களிலிரு 

ந்து, ஸ்வாமிகள் ஒருவாறு வாசாஞானம் மாத்திரம் 

உடையவர் என்றும் பக்தியின் OD Bon 5 முழுவதும் 

அறியாகவர் என்றும் ராஜம் அயயருக்குக் கோற்றி 

யனது, அன்று வீட்டி PA M5 yin அவர் ஸ்வாமியர 

ரைப்பற்றி ஸாகாரணமாகப் Cuma ar a ஒழிய 

அவரிடம் விசேஷ கெளாவம். இருப்பசாக எண்ணிப் 

ேபசவில்லை, ஸ்வாமிகள் ஸாதாரணமாக எல்லோ 

ரும் பச்தி என்று சொல்லும்படியானது ஞானத்தை 

விடத் தாழ்ந்த கிஷ என்று அணுபூதிவிஷயங்களைப்பற் 

ஹஜிப மிபசங்கால் சொன்னது ராஜம் அய்யருக்கு இம் 

மாதிரியான அபிப்பிராயககை உண்டாச்கியதுயபோ 

லக ீதாற்றுஇற.து, 

இரண்டாம் முறை ஸவாமிகளிடம். இவர்கள் 

பேோவதம்குமன், ஓர் வெள்ளிக்கிமை அன்னு பட்ட 

ணஜ்திற்கு அருகாமையில் தியாக சாஜஸ்வாமி இருக் 
ப்காயில்கொண்டு எழுந்தருளி யிருக்கும். இருவான்மி 

யூரென்ற திவ்யக்ஷேக்மித்கிற்கு இவர்கள் எல்லோரும் 
போகும்படி நேோர்தது, அங்கு விசேஷமாயிருக்கும் 
அம்பாள் ஸன்னதியில்இவர்கள் வந்ததும் ரரஜம்அய்யர் 

தம்மமைபரவத்திற்கேற்பக்தியானம் செய்யக்தொடங் 
கினார்.அவர் கண்களிலிருந்து தாரைகாரையாக ஆனக்த 
பாஷ்பம் பெருகத் தொடங்கேது, பிரபுக்களுக்கு இது 
மிகுர்த ஆச்சர்யமாகசதோன்ற அர்தவிட ச்தைவிட்டு 
அசைபமனம் வராது அ௮க்கேயே நின்றுவிட்டனர். 

வெகுமாழிகை இவ்வாறு மெய்ம்மறந்து பரவசமாயிரு 
ந்தபின்பு ராஜம் அய்யர் கண்விழிக்க எல்லோரும் மை 
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சைப்பூர் மகாக்இப்பு றப்பட்டனா. போகும் வழியில் 
WED. ஞானம் இவைகளின் ஸ்வரூபக்கைப்பற்றியம் 
உண்றமையாக மீமாக்மார்ச்கக்தில் பாடுபடும் GPRD SDI 

FG அனர்சபாஷ்பம் முகலிய வெளித்தோற்றங்கள் 

இருக்கல அவசியம் அல்ல என்ற MOLW கைப்பற்றி 

யும் அவரகள் வெருவாகப் பேசிக்கொண்டு வந்தனர், 

அதில் ராஜம் அய்யர் தமத அனுபூடிச்சேற்ப : GB. 

பான உருக்கம், ௮னர்தபரஷ பும் ஆ௫ிய இவைகள் இன்றி 

.ா௦பதம் ஒருவணுக்கு 6 NE Boni ga அரி தூ என்று 

எடுத்துரைக்து BRR BEIM கா ண்பிவித்தார். 

பிரபுச்களுக்கு மோகம் நிற்கு மூன் கூறியவைகள். கே 

ரான வழிகள் அல்லவென்னு. பிரான் தியபோகிலும், 
அனுபூகி வாஸனையே இல்லாகு.சால் அவருக்குக் கக் 

isi. மத பணைசம கூறி 1) புக்களுக்கு தமது எண் 

ணஜ்கை ஸ்தாபிக்க முடியா உல் பீ பாயிற்று, 

இரண்டாம் முறை இவர்கள் ஸ்வாமிகளிடம் மீபா 

னதும் முன்காள் நடந்தவைகளை ஆதியோடு YB GTB 

அவருச்ருச் சொல்லிவிட்டனர்.- இன்னும் பக்தியில் 

உள்ள விசேஷப்பற்முல் ஞானததின்சிறப்பு ராஜம்௮ய் 

யருக்கு விளங்கவில்லை என்று சண்ட ஸ்வாமிகள் அவ 

ளை மறு ஏகார ஸ்தானச்திற்கு அழைக்துப்பிபாய் 

ஞாஞனுபூதி விஷயங்களை வெளிப்படையாக உபதேக 

ETT, அதன்முடிவில் ராஜம் அயயருக்கு மனதஇல் ஓர் 
. . ட் . 3 . ர. > ச 

வித ஸமா கானமும இருப்இயும் உண்டாயிற்று, அன 

GG ஆனரஈ்சுபாஷ்பாதி வெளிகமகாற்றங்கள் அவரை 

விட்டு அகன்றன. அதன் பின்பு எர்தச்சோயிலுக்குப்- 

போனபோடிலும் அவர் கண்களில் ஒரு பொட்டு நீர்: 
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கூடரைவில்லை. ஸ்வாமிகள் டுக் துக்கூறியவா௮ு நடக்க 
yop: . . . , >: வெண்டும் என்ற அவல் அவருக்கு உண்டாயிற்று, 

4 ஆ . - . ப் . . ஸவாமிகளைப்பற்றி அவருக்கு வன்பு இருக்க அபிப்பி 
ரஈரபங்கள் எல்லாம் மாறிவிட தவரிடத் இல் ரஜப் 

ருக்கு Nase பர்கியுண்மாய் விட்டு... ஆலால 

அவரையே ya i ATR MTB Fi BA கினிட்டார.. இகர ரச 
ரனில் ஸ்வாமிக.ம் உப0ே தசம் செப்ப அவ கக முன்பு 

கரம். நைய nD ah ou கேட் டது பூ ர்ச்தியா ய்விட் 

Le al ௮ ற வண்ணம உண்ட 1 பிற், yt! மன ம்குளிரக்க ao! 

வருடை யருளாலீ யான எங்குமாம் பிரமமென்பால் 

கல ௬ டப் புவனமெல்லரம் 4 ற்பிதம் எண் றிக் ஸு 

சுவரிடைவெ. “மபோல்யானென் சொ.ரபஸ்வபாமாபினன் 

அமருடைப்பதுமபாதம் ௮அறினம் பணிஇன்மிறேே 

அன்று மூஇத்குரர். அண், முமுகல் அவர்பக்கிவிஷய கில் 

OF Ma Bilis THB எல்லாம் ஸ்வாமிகள் சொன்ன 

படி கிஷ்டை பழகுவறில் நிரும்பிவிட்டது. ஸ்வாமி 

கள் சொல்வகை சரவணம் செய்வ மும் /கைப்பின்பு 

காந்தமாக மனனம் செய்து நிஷ்டையில் இருப்பதும 
. ட் (> . a 8 ர ச. ரு . a . . * 3 . இ ச் 

மநறையவேளை களில் சரஸ்திரப் புஸ்தவங்களை வாடப் 

பதுமே அவரது பக்சியகா ரியமாய் ஜிட்டன. அவர் 

POs உத Bowes sep த மாழ்தஇ ்் 

. ௩ ௩ 
ரம அுரைமனம கா டி 

விடாது அப்பொழுதும் பா]. துக்கொண்டு mo ae, 

இபபாகக்றை வாசிப்பவர்கள் பக்தி தாழ்ந்தது, 

ஆதலா: பயனற்றது, என்ற கெட்ட எண்ணத்தை 
உ ச ௪ ச ம . ச 

மனகசசல வைக்கக்கூடாது. கம்மைய்போன்ற ஸாதா 

ரண ஐனங்கள பக்தியின் மூலமாகவே மேலான 
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நிலையை அடைய முயலவேண்டும். பக்இயில் பழக் 
மனது ஏகாக்கிர ப்பட்டு வருள்கால் ஞானம் வந்து. ௨௧. 

வாவிடில் மேல்கோக்கச் செல்வது மிகவும் சுஷ்டம், 

சிற்சில மையங்களில் பக்கர்களுச்கு மோக்ஷத்இற்கு 
ஸாக்ஷாத் ஸா தனமாகசிய ஞானம் வற்தூ உகவாதகால், 

அவாகள் பாமார் களைவிட அசோ கதியைஅடைடயும் 

படியாலா நிலை ஸ், a Bat... iF LD. ஆகையால் பம் 

கர்கள் ஞானழ்டின் இறப்பை அறிக் அ சமது நிலையை 

மேன்மைப்படும்டிஃ் கொள்ளவேண்டும். இம்மா அரி 

யான பர I FBO Mh Bl 1h BLOT Dor NT EBLE, DLs 

யரை விடுவிப்பதற்கே ஸ்வாமிகள் ஞானத்தின் இற 

ப்பை எடுதலுக்கூறி அவரது ஆனா கபாஷபா ரி வெளி 

படாடிடாபங்களை கடிக்துவிட்டார். Qa ans gs 

Chron Devers § பக்தி சேவலம் மனக்கொதிப்பாசுவே 

முடியும் என்று கெரிர்பூுகொண்டு, பக்தி இல்லாத 

ஞானம் சேவலம் வாசா ஞானமாசவே முடியும் என் 

பகை மறவாமலிருக்கவேண்டும். 

இவவாறு உபதேசம் பெற்றபின்புகான் ராஜம் 

அய்யர் ஸாதாரண  மனிகர்சளைப்போல ஆனார். 

, முன்பு இருந்த ஏக்கம் அவரைவிட்டு நீங்கியது, 

ஆனால் வ.ரவர அவருக்கு சேகவிஷூயங்களில் கம்மை 

அறியாமலே HAD GOH Try gh, அவர் மனம் 

வாலர மேலே நோக்கிச் செல்லக் தொடங்கிவிட்டது. 

இகனால் ஸ்வாமிகள் உபர்கியாஸம் செய்யுங்கால் 

ராஜம் ௮ய்யரைப் பார்த்தால் புதிசாகப் பார்க்கிறவர் 
களுக்கு அவர் ஏதோ அரக்தையாக உறங்குபவர் 

போலவும் எமிசா மயக்கக்திலிருக்கறெவர்போலவும் 
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சோன்றும், அவரை அறிந்தவர்களுக்கு மாத்திரம் 
தான் அவரது நிலையின் சிறப்புத் தெரியும். ஸ்வாமிக 

ளுக்கு அவரத நிலை உள்ளபடி. தெரியும் என்று நாம் 

சொல்லவும் வேண்டுமா 7? 

ஸ்வாமிகள் உபர்கியாஸங்களில் உ Dinar gs Bort 

மிகு்சகு கவனக்கோடு சரவணம் செய்துவந்தார், என் 

பன ஒரு இறு விஷயக்கால் வெளியாயி ற்று, ௮ப்பொ 

மூ௮, இராயப்பேட்டையில் ஒருவர் காயுமானஸ்வாமி' 

களைப்பற்றி உபர்கியாஸம் செய்வகாக ஒப்புக்கொள்ள 

அதற்கு ஏற்பாடு செய்க கார்யதர்சி ஒருவர் ஈமது 

ராஜம் அய்யரை அக்கராஸனம் வ௫க்கும்படி வேண் 

டிச்கொண்டார், ராஜம் அய்யர் அதை ஒப்புக்கொள்ள 

உபர்கியாஸம் டக்க து, (Lp. அவர எழுந்து தமது 

HEIN WD) Hs F அ௮வஸாத்திலிருக் து உபர்யவிக்க ழ் 

கொடங்கினா. அவர் எழுத அம் பரவசமாகப் பேசத் 

தலைப்பட்டார். வெகு நாழிகை சசமாரியாகக் தாயுமா 
னவா bh! சிறப்பைப்பற்றி பேபேசு முடித்தார். இவர் 

பேசியது உபர்யாஸமாகவும், உபர்யாஸகர் பேசியது 

அக்சாஸனாஇிபதியின் சுருக்கமான பேேச்சென்றும். 

கேட்டவர்களுக்குத் தோற்றிய. கேட்சவக்தவர்கள் 

எல்லோரும் அசையாது ஸ்தப்தமாய் இருந்துவிட்ட 

னர். எல்லோரும் மிகுந்த ஸந்தோஷம் அடைந்தனர். 

Doorn rgd அய்யர் அக்கிராஸனம் வ௫ூத்ததும் 
வேற இல ஸமயங்களில் அவர் பேசியதுமே அவரது 

மமீனோரிவயை அக்காலத்தில் எல்லோருக்கும் ஈன்கு, 
விளக்கெய து.



ராஜம் அய்யா சரிதை 

மேலும் அச்காலத ரில் ராஜம் அய்யநுடைப 
மமடனோரிலை எவ்வாறிருக்க.த என்று நன்றாக அறியவே 

ண்டுமானால் சமலாம்பாள் சரித்சரம்தில் 30-வது அக் 

தியாயமா கிய கருதுமன்பா மிடி தீரப்பருகவந்த சேழுந்தே 

ளாகி என்றஅதக்தியாயச்தை ஆழக் நு Cust hs, gn வா சிக் 

அப்பார்க்ச வேண்டும். கோபு 4 ர்சனத்கின் ஸ்வரூபம், 

சிகம்பாத்தின் சிறப்பு, * கடவுள் ஒருவரே. ஆனாலும் 

அவரை நு ஜியவும் அணு 'விக்கவும் அடே வழிகள 

இருக்கின்றன. என்ற விஷயக்தைப் பற்றிய விசார ea IA A Bl is peo a i oy. Po Hed i410) Ds ON Fit 7 4 

முத்துஸ்வாமி அய்யா £ இர்கதைபில் எழுந்து பெரங்கி 

ஜெகமெலா நிறை த சேங்கி அக்கமில்லாசுகான ஆன் 

தத்தில் மூழ்கி ப்பெ ற் ற் சிவா ணுபூதி விட் சலம் * ஆப 

Dos அரிய விஷயங்க அடங்கியுள்ளன. இந்த அத்தி 

யாயத்தில் முக்துஸ்வாமி அய்பர் சிதம்பா கோபுரத் 

% (20% oT) OOF a bh hos இரு ait mB ap Peo பட்டணத் 

தாட் மா இக் QED GIT pie kg Mal AGot 6 சிஷ்யர்க 

Corts Cos genet s gut தர்ஸாயங்காலம் உட்கார்ந்து 

கொண்டிருக்கையில், அவர் வெகு உற்கா ற தமீதாடு கடவுள் 

ஒருவமோயரனணுலும் அரை அறியவும் அனுபவிக்கவும் vary) 

கனிருச்கிண்டன. அச்சவடிகரி9லல்லாம் உத்தமமான ag) 

யை எது போரிக்கொரதோ 2 ogra உத்தமமான மதம் ' 

என்ற விஷயதைதப்பற்றி முதலில் சபினா, பின்பு நம்ம 

டைய பெரியவர்கள் கடவுள் ஜா த்டிங்களை எல்லாம் நான 

ஆனந்த மூர்த்கிகளாகப் பாவன பண்ணி யிருக்கிறார்கள் ? 

என்ற வஷயச்தை விஸ்தரிகதசார். இதைப்பற்றி உற்சாஹ 

மாக பேசிக்கொண்டு ௨ரறும்போ2த அவருக்கு * இடீரொன்று 

'பெரிய விஷயக்களைப்பேச ஒரு அசையும் கட்டுக்கடங்காத 

ஒரு கு தாஹலமும், உண்டாயிற்று. அவர், ஆகாயம் காற்று 
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உபதேசம் பெற்ற சருக்கம் 

தை DBLP HB BB BD oo 1}, அவர் குரு ஸ்ச்சிதா 

னந்க ஸ்வாமிகள் “முக்றுஸ்வாமி, என் கங்கமயா நீ 

என்று மன தராமெச்சித் கட்டிக்கொடுத்த ' இதப்ப பாத 

மேகம் கடவுள் இவற்றையெல்லாம் பற்றிப் பசியும் அவரு 

டைய உள்£த்தின் அரவ VEO an Ry அடங்கவில்லை. இஃ 

விதம் றிது சேரு அவருக்கு ௮அஸாதச்தியமாண பாபா ப்பூ 

இருக்ச.து- பி. மாசமானண மணப்பரி SPOT wy உண்டாயிற்று 
இப்படி.ச wey) ‘QS. BIG ait Kl oS) me அப்பாப ாப்பு முற்றும் 

அடங்கி ஜாளிக அனங்லம் ௮ வருக்கு ஜணித்கள,  ரிஷ்கார 

ணமான குழாஹலம் ஒன்று அவருள்ள த்தில் பிறக்க து a(t & 
குக்கண் மூடிபிட்டது, மபாசு wilh g மெ௱னம்  குமகொ 

ண்ட து, மனதஇல் தாண் ௮ணுபவிக்கும் எண்ணம் ஒன ம தவிர 

மற்றைய நிண ப்பு ுணைத்தும் இறர்தது, வெறியில் பார்க்கப் 

படும் பொருள்சள் ல்லாம் மூசா GRE (LP மண இல் tb AI oat 

இல்லை. அவர் எமீதா மெணியில் கலந்து ஓன்றுபட்டாற்2யால 

அலருடைய மனம் அகண்டாகாாமாண விரிலை அடைந்தது. 

அகர் அனுபலித்த ஆணர்தத்சிற்கு ts} வும் ட லை, . அக்கா 

லத் கில் மற்றைய எஃவித ஸந்தோஷமும் அவருக்குக் கேவல 

மாகவே தோன்றிற்று, அவருடைய உள்ளக்கொஇப்பு அலை 

வச்! எழுர்சது. அவர் முகம் மலர்க வண்ணமாசமிவ இருக் 

தின், கண்போபிய மீபாய்விட்டது. தானே பிரம்மமயமானாற் 

போன்ற ஜர்வி” அறிவு அலமுச்கு உண்டாயிற்று. புலன்கள் 

அனைத்தும் அடங்கியிருக்தன. பகவத் விஷயமாகத் தாழ்ந்த 

கூ.ரலில் அருகிலிருச் தர்கள்பேசு ௮௨ ருக்கு ௮ஈ௪ அனந்தம் 

அதிகப்பட்டது, சொல்ல அறியாத இவ்வித அனந்த் இல் 

அவர் இருக்சபோது, ஸ்௨ரமிகள் உள்ளே இருந்து வெளியே 

வர்தார். .அவரைச்சுண்ட உடன் முத்துஸ்வாமி அய்யருக்கு 

அனந்தம் பெருகிற்று ஸ்வாமிகள் அவர் அருஇல் உட்கார்க்து 

“இதுதான் இன்பம், உனச்குப்பரிபச்குவசாலம் ஸமியிக்இ 

இரு 

od



ராஜம் அய்யர் சரிதை 

தின் சிறப்பை விஸ்தாரமாக அவருக்கு உபதேசிக்க 
மூ. இந்த ஸக்தர்ப்பக்றில் ராஜம் அய்யர் பின்வரும் 
குறிப்பை |r dp Bajar ara i, 

இது குரு சிஷ்யபாவச்சை அனுபவித்தவர் அன்றி மற் 
சோர் அறிசல் அரிது, ஷ்யன் குருவைச் சேடிச்செல்வது 
போலவே (HOF aye Pay ws door aC gg 2 av) cap ஒரூ ஊரில் 
ஒரு அசன் வேகாச்ச விசாரணையில் அசைகொண்டு சஷ்ய 
ஹக்குத்தச்க குருவேண்டும் என்று ஜோசறைவித்தான். வள் 
வண் மாகறைக் து வரும்போது காருக்கு. வெளியில் தா் 
குப்பை3மட்டில் FAT OE Sor ANG) எழுக தி.ருரியிருச் த ருஷி 
ஒருவா அவ்வள் வை வணை அழைத்து குருவுக்குச்தச்ச சீஷன் 
வேண்டுமென் ௮ முரசறையச்சொன்னார், அவன் அம்வாறு 
௮ளறைர் கத பறையோசையைக்கேட்டு ௮!௪ன் ஓடுக்இட்டு 
உண்மைலிசாரிக்து மனமகஇிழ்க் து குருவையடைரந்து பிறவி 
கடர்தான் என்று ரு கசைக்ட உண்டு. சேடிப்பெற்ற 
சிஷ்யனிடச்து குருவுக்கு அச்சாரங்சகமாக உன சின்மயமான 
பேரின்ப வாஞ்சை exh $60. இருவரும் பிரம்மத்தை 
யறிர்சனுபலிக்கும்பொழுது குருச்ஷன், சிரியன் பெறியன் 
என்ற பபசா2பதமற்ற ஸமரண நிலையில் இருப்பது Cagis 

கள் அறிக் தி வழக்கம், 

றத. என் ஐ சொல்லி உற்சாஹப்படுக்க அவருச்கு அனக்சம். 
சரைகடர்து பெருகிற்று, அவர்வாய்விட்டுச சிரிக்கவும் தொட 
ங்கிவிட்டார்.இன்னவிசமான MEL FTL என்று அவருக்கு 
வாய்இறர் 2: சொல்லமட்டும் கூடவில்லை. மனதில் இன்னம் 
தம் ஊறிச்கொண்டேயிருர்தது. இவ்விதமாகப்பொழுதுபோ 
வதே தெரியாமல் இராச்காலம் மேழுவதும் கழிந்தது, அது 
மறகாளும் தொடர்ச்சியாக ஈடக்தஇிருக்கும்.? ஆனால் அருகா 
மையில் உன்டான சப்தாதிகள் அசைக்கெடுச் அவிட்டன.. 

26



உபதேசம் பெற்ற FE HD 

இக்குறிப்பு ராஜம் அய்யருக்கும். சரச்கானற்க 
ஸாஸ்வி ஸ்வாமிசளுக்கும் இருக்கவி?சஷப்பற்று தலை 
புக, அவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் Hoe 19% 
OSH முன்னமேயே ஒருவரை ஒருவர் வாண 
வேண்டும்என்ன கொண்ட ஆவலையும் ஒருவாறு குறிப் 
பிக்கின்றது என்பது காம் செல்லா Qo warm Fics 
போ க்கு எனிதில் விளங்கும். 

இவ்வாறு BOND 5 Lb Olas CB tari மைஅடைந்த 

ராஜம் அய்யர் நமது நாட்டிற்குப் பொதுவாக இன்ன 
படி. உகவிபுரிந்தனர் எ அற விஷயத்தை அடுக்க F (HS 
FSBO விவரிப்போம். 
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பிரபுத்தபாரத முகபடம்.



111. பிரபுத்தபாயதச் சருக்கம் 
ஆன்றோ ரிருப்பது ப்ரஈரித்தமூற லரி சுகர் 

அபூர்வமாக சண்டீேடோமொனும் 

அஈமுறா, குருவினருள் செரிலிப்பதாகம்பி 

அறைவர் அவர் புகல் காலெல்லாம் 

வான்டூறாயு ம ய்ப்பொருளலாம், 2 am PS BE cin om: 

வணைபயெய ரிராதவர்க்கு 

வரைகாமம் நோக்கன்் ற, சடவுமிட Pouca, 

மற்றசாக் இனுமாக்குவர், 

என்றே யதைச் செயினும் ஈசன்வழி பாடென்றும். 

எண்ணமொடு செய்வர், ௨ லுக் 

வெவு சலி செயகுது மெனுஞ் செருக் கொடு 

செயார், இதனி ஸஷிலை போலுமு சவி 

சானண்டேய தொன்று:மிலை, உதவி செய் 

Curran grit gars enn oy: Ag) mem 

சட்டற்ற வகவிசெய வொண்டமைஇவாறு 

உளை சகையர்மெய் யுதலியாே 

இடவை, அனந்தராம அய்யர், 

6 பாமிப்புளை:- பெரியோர்கள் இருப்பது உலகப்பி 

ரளிச்தமாவது அபூர்வம். தாம் புதிதாகக் கூறுகிறோம் என்ற 

சர்வத்தோடு ஒரு உண்மையையும் இவர்கள் கூருர்கள், தமது 

குரு அனுக்கிரஹ ச்தாலேயே தாம் கூறுவகாக ஈம்மி இவர் 

கள் வெளியியொர்கள், ஆதலால் வர்கள் செய்யும் நால் 

சுள் யாவம் மாரு உண்மைகளை உடையனவாக இருக்கும், 

அலைகளில் ஆசியான் பெயர் சாணப்படாு, கர்மக் 

சுள் செய்யவேண்டும் என்பது இவர்சள் கோச்சம் அல்ல, 

SL HL ஈாிபட்டு நிற்றலே இஉர்சகளது வாழ்ச்சைத்தொ 

ழில், ஸாதாரண ஸமயங்களில் இவர்கள் ஈர்மங்கள் செய் 
தாலும் செய்லார்கள், இவர்கள் தாம் செய்யும் கர்மங்கள் 
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சாஜம் ஆயயர் சரிதை 

எல்லாவற்றையும் பகவதி தராகனையாகலே எண்ணிசசெய் 

வார்கள், கலோகோபகாரம் என்ற செறுக்குடன் செய்யார் 

சன். இஃவாறு செய்யப்படிதலால் இவர்களது சர்மங்களைப் 

போல மீலாமகாபசாரம். பூரியக்கூடியலைகள் உலஇல் ஒண் 

இம் இல்லை. ஐபகராம். செய்யமிவண்டம் எண்ற போரவ 

Coon) Wit OT eS கர்மங்களை செய்பவாரலுங்கூட இப் 
பெரியோர்களே ப்போன்றமாரு உபகாரம் செ ய்யமுடி யாடி 

இப்படி மறைச்தொமுகும் பெரியோர்களே உண்மையான 
பம ராபகாமிகள், 

உபதேசம் பெற்றதுமுதல் OST GESTS 

ஈரஜம் அய்யர் ஸவாமிகளி௨ம்சென்று அரிய உண்மை 

களை சரவணம் செய்து, பின்பு மனன i BST Ow Go) B 

Sa கறலமாக கிஷ்டைபில்'  பீதர்ச்சி டைந்து 

கொண்டு வந்தார். மைலாப்பூர் பிரபுக்களும் ராஜம் 

அய்யமும் மீசாந்து. மகவிஷயங்களில் இவ்வாறு பாடுப 

ட்கிவரும்காளில் பிரபுக்களுக்கு ஜாவிச மனக்ளெர்ச்சி 

உண்டாயிற்று, ஸ்வாமிகள். வாம் இரண்மியறை 

செய்யும் அரிய உபர்ரியாஸ விஷயங்கள் Catt. Bl 

கேட்டபடி. இருஈதனவே ஒழிய வேறில்லை, அவைகள் 

Big. நிற்கும்படி எழுதப்பட்டால் உபர்யாஸம் கேட் 

டவாகளுக்கு ஞாபச்குறியாகவும் மத றவர்களுக்கு மிகு 

ந்த உபகசாரமாசகவும் இருக்கும என்று முன்னமேயே 

அவர்களுக்குக் தோன்றிக்கொ ண்டிருந்கது. மேலும் 

தமிழ் ஆங்கிலம்மு கலிய பாஷைகளில் விசேஷக் தேர்ச் 
சியும், அழகிய வியாஸங்கள் எழுவதில் விசேஷசக்இ 
பும், மசவிஷயங்களில் விசேஷப்பற்றும் வாய்ந்கராஜம் 

அய்யர் அவர்கள் ஸ்வாமிகளுக்கு இஷ்யராக ஏற்பட்ட, 
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பிரபுச்தபாரசம் ஈருக்கம் 

அம் முதிகூறிய எண்ணம் பிர புக்களுக்கு ஓர் மனக்ளெ 

[ச்சியாக எழ, அவர்களுக்கு ராஜம் அய்யரை igh Bon 

இிபாாகவைக்முச்கொண்ட ஒர் மாதாந்திர பம்திரிகை 

ஏற்படுத்தி, அகில al னிய enero 88 நடுது பாண் 

ஒ.குயசாலைபில் படி.க்.ரும் சிறுவர்கள் எனிதில் உணரும் 

வண்ணம பீம, கு சார்கான நச BD 1 GN of தி ஸ்வாமிகள் 

அக ர்க வெ oud ub ou’ நம் if cP உண்மை, He ளா ol Op A 

பிரஈரம் செய்யவேண்டும் என்ற பரபாப் பு உண்டா 

DOD. ௮௫2 ஸமயக்டில் அமெரிக்சாவிலிருர்து இக் 

விஜபம் செய்து ஈம் பகமாம் ஸதைன தர் மத்ை அங். க 

Ros ys அரிய விஷயங்களைச் செய்கு விமிவரான 

௩௧ ஸ்வாமிகள் வெரு மசாலாஹலமாக மரியாதைகள் 

செய்யப்பட்டு பட்டணம் வச அசேோரக்மார். அமெரிக்கா 

விற்கு போ கும்முன்னரே விவேகானந்த ஸ்வா.நிகளுக் 

கும் பிரபுக்களுக்கும் நெருங்கிய பழக்கம் இருக்கு து. 

ஆதலால் பிரபுக்கள் விவேகானந்த ஸ்வாமிகளை அணுகி 

தாம் எற்படுத்தி டத் ததப்போகும் பத்திரி tom UD oor 

கோக்கம் மு.கலியவைகளைப் பற்றிவிள் மாரமாகப்ேப௫, 

அதற்கு அ௫பராக இருந்து அதை ௩டக்தப்போகிற 

ராஜம். அய்யரையும் ஸ்வாமிகளின் ன்மூன் கொண்டு 
விட்டார்கள். 

ANC aren oat ஸ்வாமிகளுக்கும் சாஜம் அய்யருக் 

கும் Ost Gear Dana நடந்த ஸம்பாஷணையில் ஸ்வாமி 
களுக்கு இவருடைய ஆழ்ந்த அறிவு, நிலைபெற்ற LOSOT 

உருக்கம், னுபூதி முதலிய யோக்யதாபாகங்கள் தெரி 

யவர்தன, மதவிஷம பத்திரிகைகள் YO Bip பசத 

கண்டத்தில் ஏற்பட்டு ஸனாுதனதர்ம விவூ.யஞான 
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ராஜம அயயா சரிதை 

ததை .நமெரிக்கா முதலிய வெளிதேசங்களில் பரவச் 

செய்து அசனால் காம் செய் ட BAM BU up நிலைபெ ற் 

வேண்டும் என்பது adorn Sao மனதில் ஸதா இருந் க 
எண்ணம். இத GOW 3u அமெரிக்கா பா வகன்முன் 

னார் பிாம்ம வாதினி oT ன்ற ச் பகிரி கயை இருவல் 

லிக்கேணிபில் அவா oy படுத் இவிட் Or t Oe, ITD OG BA 

இப்ப ரு ஆ. கைல குணங்களும் றைக்கு ராஜம் அப் 

UT BRIE BUG BMG Lp ஓர் பக்திரிகை ஏற்படப்போ 
கிறு என்றும Flt hit ஸ்வாமிகளுக்(௬ு Bf! _ங்கா ஆன் 

கம உண்டாய்விட்டது. உடனே கூடியசிக்கக்தில் 

இர்ச்காமிலாசனை செய்னு, விழிச் தக்கொண்ட இந்தியா 

என்ற பொருளையும், ஸனாதகனதர் மத்திற்கும் புக்க 

பகுக்கிற்கும். உளள yO WIT GLY ஸம்பர்கம்தையும் 

குறிப்பிக்கும் பிபுத்தபாரதம் என்ற பெயரையிட்டு ஓர் 

மாறாந்துர பத்திரிகை ஏற்படுக்தலாம் என்று சொல்லி 

ஸ்வாமிகள் பக்க எண்ணக்கை ௮வகரி ககனர்: 

இஅவும் அல்லாமல் பத்கிரிகை ஈடத்தும் விஷயத்தில் 

பின்வரும் புக்திமதிை யும் MC wer crm ae ஸ்வாமிகள் 

கூறியுள்ளார். “இப்பத்திரிகை ஈடத்துவதில் அதிக 

கல்வித் குறனைக்காட்டி பாலை உடையை கடினமாகப் 

போகனவிடா அிருக்கவேண்டும், இப்படிச் செய்கால் இது 

உலசெங்கும் aroha பரவும் என்பதற்கு ஐயம் இல்லை. 

எனியநடையில் எழு ினால்கான் உங்களுக்குசிக்செ க்இல் 

எடுக்ககா ரியம் கைகூடும். இதில் WG) HOO Bi 1.0 விஷயங் 

களை எஷிய கதைகள் லமாக வெளியிவெதே உங்கள் 

முக்கிய நோக்கமாக இருத்தல்வேண்டும். இம்மாதிரி 

கசைகள் ஸம்ஸ்கிருதபா ஷையில் ஏராள மாகக் குவிற்து. 
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Toys gums ge F (RESID 

இடச்சின்றன . அவைகளின் சிறப்பு, அழகு முூகலிய 

வைகள் ஏமிகுக் த அறிபுகமாக இருக்கின்றன. அவை 
களை நீங்கள் பலர் ௮ றியச் செய்யவேண்டும். உள்கள் 
பத்திரி தையில் பொருள் shall Bev Man BIBT HBL 

(மான சாஸ்திர அலலைது வேதாந்த விஷயங்க DY இக 

மாக GQ) WHEE ILO By, வைரியமாரக் கரரி US 5 BO 

EL. & GVEA இத்தி ல Dinan Se இறப்ப வர்க LF BIPM, சக்க நில் உங்களுக் சூ இறப்பு வற்தூ 
: . rm. . ம . ய ey 

னிமிம் என்ற வீண் அஆசைச்குமாக்கரம் இடங்கொடா 

தேயுங்கள், நீங்கள் மனப்பூரவமாகப் பாபெட்டால் 
. . * . உட ௫ - 

DOF BME oN PGT மதிக்கும். இம்பா இர 
e ‘ ‘ 

விவேகாத ்கஸ்வாமிகள் தமது எண்ணம்தை <2 ணுமோ 

இது தும் பிர புக்களுக்கு எப்படியாவது உடியஏர்கிரத் 

இல் பிரபூத்தபாதச்சைக் சொடங்கிவிவேண்டும் எ ன்ற 

ஆவ ல் 0 ற்கு Bl. 

முற்கூறிய அவலை மனத்தில் உடையவராய் பிர 

புக்கள் சார்காகக்உ ஸ்வாமிகளை ௯ கிமமலைககோடு 

று BU Al OF KIM கோக்கக்ை வெளிப்பமித்கி 

னர். இறு இவவாறனாவகுற்கு முன்னே ராஜம் அய்ய 

ருக்கு வரலா நிஷ்டைபழகுவகில் ஓவி விருப்பும் 

உத்யோகம் முஃலிய லெளகே விஷூயரற்களில் ஓர்வித 

வெறுப்பு 1 உண்டாகி விருத்தி அடைந்துசகொண்டே 

as ger, Aiea மையங்களில் உத்திடியாச ததைவிட் 

டிச் தமந காலம் மழுவசையும் கிஷ்டைபழகிக் கழித் 

தால் ஈலமாக இருக்கும் என்றுபட, ராஜம் அய்யர் 

இரந்த எண்ணா்கை வெளியிட்டிருக்கார். இது ஸ்வா 

மிகளுக்கு த் கெரியவர, அவஸரப்பட்டு வேலையைவிட 

வேண்டியது அனுாவூயம் என்று சொல்லி ஸ்வாமிகள் 
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சாஜம் ௮யயா சற்ிதை 

ராஜம் ௮ய்யரை Hot மனம்போனபடி போகவிடா 

மல் அடக்கி வந்தார். இப்படி இருக்கையில் பத்தி 

ரிகை விஷயத்தை ஸ்வாமிகள் பிரபுக்களால் அறிக் gn, 

அதுவே ராஜம் அய்யருக்குத் தகுர்கவேலை என்று 
ஸந்தோஷிதக்து, பத்திரிகை ஏற்பட்டு பலப்பட்டால் 

(வலையை விட்டுவிடலாம் என்றும் ராஜம் அய்யருக்கு 

அனுமநிகொடுக்தார். 

இந்தச் தருணத்தில் தமது மனதின் நிலைமையை 

ராஜம் அய்யர் பிரபுத்தபாரதம் முகல் தொகுதி முடி 

வில் எழுதியுள்ள பின்கோக்கில் ஆங்கிலத்தில் தாமேவெ 

னியிட்டி ருக்கிறார். பின்வருவது அவர் எழுதியதின் 

(மொழிபெயர்ப்பு, £இப்பத்திரிகை ஆரம்பிக் குங்கால் 

உலகம் கரை ஏறும்படியான பேருதவி புரியவேண்டும் 

என்ற வீண் மனோராஜ்யம் எங்களிடம் குடிகொண்டிரு 

க்குவில்லை, நாங்கள் கேட்டு ஆனந்திக்கும் விஷயங்கள் 

உலகில் சிறு பாலாருக்காவது ஆனந்தம் விளைவிக்கலாம் 

என்பதும், இவ்விஷங்களை உள்ளவாறு எழு வெளி 
மபிடுவசால் நாங்கள் கேட்ட விஷயங்கள் எங்களுள் 

(வேரூன்ற காம் மேன்மை அடைவோம் என்பதுமே 

எங்கள் முக்கிய எண்ணங்களாக விருர்கன. இப்பத் 

தரிசையைத் தொடங்கவேண்டும் என்ற எண்ணம் 
எங்களுக்குச் தற்செயலாக உண்டாயிற்று, இப்பத்இரி 
கை பின்னால் எந்நிலைக்கு வந்தாலும் ஸரி இக்க வேலை 

பில்இறவ்குங்கால் சுத்தமான மனதோடு தொடங்கக்கி 
(பைகூரர்த சுடவுளுக்கு எக்காலத்தும் நாங்கள் ஈன்றி 

அறிதலுடையவர்களாய் இருப்போம், இது தொடங் 
கியகாலத்தில் எங்கள் மனதில் ரதோகுண GW LOLI 55 
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மான ஸ்வசக்தியைப் பற்றிய சர்வமும் தமோகுரை 

ஸம்பந்தமான உலகம் உய்யச் செய்யவண்டும் என்ற 

பேராவலும் எங்களுக்கு உண்டாகவேயிலலை. இம் 

மாதிரியான ஸாத்வீக ஸமயத்தில் மிகுக்சு குதாஹலத் 

துடன் எத்தகை யவரிடமிருக்து ௮ணுமதி பெறிவண் 

டுமீமோ அவரிடம் (சாக்தானக்க ஸ்வாமிகளிடம்) இரு 

ந்து அனுமதி பெற்று அவர் அனுக்கிஹம் தின்பேரில் 

(வேலை கொடங்கினோம், 

முூற்கூறியபடி, ஈல்ல துருணற்கில் தொடக்க பத் 

,திரிகைக்கு ராஜம் அய்யே முக்கிய பத்திராதபராக 

வும் வேறிருவர் ஸஹாய பத்.ராதிபர்களாகவும் ஏற் 

படுத்தப்பட்டனர். உடனே இப்பக்திரிகைக்,க ஓர் 

முன் நோக்கு ஒன்று எழுதி இவர்கள் வெளியிட்டனர். 

ஆதியில் பாசகண்ட ரிஷிகளுக்கே கெளிவா க பீதான் 

றிய அரிய விஷயங்கள் நிரைகடலோடித் EIB BF a 

களில் பரவவேண்டும் என்றிருந்த கடவுள் கருதி 5 

யும் ௮து ஸரிவர ஈடக்தேறுவதகற்கு ஸஹாயமாக இரு 

ந்து உதவிய Ons 2 Blew ஸம்பவங்களையும், அவை 

களால் தாரதேசங்களில் அரேகம் பேருக்கு ஸனா, சன 

தர்ம ரசுஹியங்களில் ஈம்பிக்கை ஏற்பட்டதையும் விவ 

ரித்துக் கூமப்பட்டிருந்கது. அன் பின்பு இவ்வாறு 
தாரதேசத்தார் எல்லோரும் ஈமது மதத்தை DIT il, 5 ph 
ஆனந்திக்கையில் ஈம் தேசத்தில் அக்காலத்தில் படிக் 

கும் பிள்ளேகள் மத்தியில் காஸ்திகமும் லோகாஇஐ 

மதமும் குடிகொண்டு இருஈததையும் அதை நீக்க பிர 

புத்தபாரதம் ஈன்ற ஓர் மாதாந்த பத்திரிகை தொடங்கு 

வதாகவும் ௮து பிரம்மவாதினிக்கு ஸஹாயமாக இரு 
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ஐ, வயத சென்றவர்களுக்கு பிசம்மவா இனி உபயோ 
சப்பவெதுபோல பாண்டித்யசாலைப் பிள்ளைகளுக்கு 

இது பயோசமாகும் என்பதாகவும், அல் எழுஇயிரு 
ந்தது, இதுவும் அல்லாமல் ஸ சைன தர்ம ரகஷியல் 

கள், அவைன விளக்கும் புராண இதிஹாஸ சதை 
சுண், கக்துவசாஸ்இிர கசைகள், நாசன அற்புக சுதை 

கள், பற்தர்கள் சரிதடிரம், அவர்கள் பின் பற்திய கொ 

ள்சைகள அகிய இவைகள் அப்ப க்திமிகையில் எளிய 
மடையில் எழுதி வெளியிடப்படும் என்றும் அக்க முன் 

கோக்கில் பிரகாரம் செய்யப்பட்ட அ, இக்க முன் 
(கோக்கு பாவி முசல் ஸஞ்சிகை வெளியாகும் முன்னர் 

பகவச்கிருபையால் அப்பபக்டிரி கைக்கு 150) சந்காகார் 
சள் ஏற்பட்டனர், 

ட்ப ம்ப 

(Lp கல ஸஞ்சிரையில் வெளிவரந்கு ஸ்வசீயமே இப் 

போர் பனறைக் ஈவரத்தக்ககாக விருக்குது. * தராதே 
சத்தில் உண்டான GY GO) Hear தீர்மவிஷய மனக்கெர்ச்௪. 

பால் BLOB) பரதசண்டம் எழுப்பப்படுங்காலத்தில் 

அசை செெளிபும்படி செய்ய ஸஹாயமாக இப்பத்டு 

ரிலை இருக்கப்போகிறபடியாலும், முன் எழு வெளி 

பிட்டு உள்ள மன் தோக்கின் மலமாக ப ச்றிரிகைக்கு 
வந்து குவிந்த சந்காதார் கணக்கினாலும், Daw பத் 

இரிசை நடைபெற வேண்டியது அவயம் ? என்பதை 

இதில் முதலில் காட்டி யிருக்கு. மேலும் ஸனாகன 
கர்ம உண்மைகள் பாதசண்டம்விட்டு வெளியேறிய 
வழியைக் காட்டும் மூகபடம் ஒன்றை இயற்றி அதை 

ஒவ்வொரு ஸஞ்சிகையின் ௮ட்டை காகிதத்தில் அச் 

சிடப்பட்டு வந்தது, அதில் ரமணீயமான காட்டின் 

36



பிசபுத்தபாரதச் சருக்சம் 

மத்தியில் ரிஷி ஒருவர் கம இஷ்யர் இருவர்களுச் 

கும் அரிய உண்மைகளை உபதேடுப்பகை கற்செய 

லாக தூரத்திலிருந்து ஒரு அரையும் அவன் ஸ்திரியும் 

கண்டு வியரந்துகொண்டு அசையாது நிற்பதுபோலக் 

காட்டப்பட்டிருந்க. அவ்வாறு கண்ட அவர்க 

மூலமாக ஸனாகன காம அற்புசங்கள் வெளியூரில பாவ 

௮0௪! பாககண்டம். வக்.து ஸ்ணாகன காம உண்மை 

கமா அராயத் கதொடங்கலெராம். Beri (BM Phim. LI 

புகுந்து செய்கவவேலைகளால் Fug எண்ணத்திற்கு 

விரோதமாக நமலு மக சசஸ்யங்களை, / புகழவேண்டி. 

வதகாம். இப்படி. இருக்சையில் ஈமது மகக்கை 

ஓர் ஸஈ்யாகஸி அமெரிக்காசென்று ஸ்தாபிக்க இந்த 

அற்புக சங்ககியைக் கேட்டு நமது நாடு நமது மதத் 

இன் சிறப்பை ஒருவாறு உணர்ந்து விழித்துகொண் 

டதாம். அக்காலத்தில் ஈமதுகாட்டில் பாடசாலைகளில் 

படிப்போர். மனம் கெளிவதற்காக அர்த பத்திரிகை 

வெளிவக்தகாக ஸ்வகயே த்தில் கண்டிருந்தது, மேலும் 

முன் மோச்கில் கூறியபடி. விஷயங்கள் பத்திரிகையில் 

அமைக்கப். Barer eb என்றும் DP. Hod wy MLL 

அதில் தாஷிக்காலு எல்லா மகங்களை ஸமாஸப் படுத் 

தப்படும் என்றும், வேதாந்த முடிவைஎவ்வளவு எளிய 

நடையில் எடுத்துக்காட்ட மடியுமோ அவ்வளவு ஸரஸ 

மாகக் சாட்டப்படும் என்றும் அர்கஸ்வகயத்தில் வாக் 

களிக்கப்பட்டு இருந்தது, அகன் முறடிவில் * இந்தத் 

தொழில் உண்மையான பெரியோரது மனப்பூர்வ 

.ஸஹாயம் இலைலாவிடில் தொடம்கியே இருக்கமாட் 

டாது, கடவுள் எங்கும் பரவியிருக்கும் இவ்வுலகில் 
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கொழில் செய்யவேண்டியது ஈம.து பொறுப்பு, அகன் 
ல... ஈஷடங்கலாப்பற்றி எண்ணமிவேத ஈம சடன் 
அல்ல. அவை அனாதராகி ஸாவக்அக்கும் ir ei rem 
ஐஓகன்னிவாஸாராம் பரம்பொருளதுூ பராம்” என்று 

எழு Bl IY BD Bl 

முற்கூறப்பட்டுள்ள வாக்குத் கத்தங்கள் யாவும் 
Quod BA maida பூரத்திசெய்யப்பட்டன. பத்திரா 
இபர் வியாஸம் இருக்கவேண்டிய ஸ். கான த்கில் ஸனா 
தன சாமதக்தைப் பற்றியும் வேதாந்த விஷயங்களைப். 
பற்றியும் உள்ள பொ.நு வியாஸங்களும், பத்திராதிபா் 
குறிப்பு இ இருக்கவேண்டிய இடத்தில் A py சுதைகளும்,. 
மேளனியின் மனனம் என்ற சிறுவேதகாக்த வாக்கயெல் 
ளும், பின்னர் வெளியிலிருந்து கானம் செய்யப்பட்ட 
இசண்டொரு விஷயங்களும், விஸ்தாரமாய் எழுதப்பட் 
ெள இரண்டொரு புராணச்சுதைகளும், பரம்போரு, 

ளைத் தேடிச் சென்றேர் என்ற பெயரின்8ீழ் முறையாக 

பக்தர் சரிக்தங்களும், இதா சாஸ்திர ஆராய்ச்சியும், 

ஆராகனை செய்யப்படும் விக்கெஹங்களின் உட்பெ 

ருள்சளும், வேகாக்க ஸாரபாகங்களும், வேதாக்ச விஷ 

யபாகங்களம் கமலாம்பாள் சரித்தாத்தைப் போன்ற. 

உண்மை உயர்வு அல்லது வாஸ்-ஈதேவ சாஸ்திரி என்ற 

அற்புக கதையும், மேலும் வேதாந்த ௨ உட்பொருள் 

“அமைக்னு கடக்கும் ஸ்ரகாரண கதைகளும் வெகு. 

அழகாகப் பத்திரிகை ஸஞ்சிகைகளில் அமைக்கப்பட் 

Gab sor. ஒவ்வொரு ஸஞ்சிகையில் இரண்டொரு 
வியாஸங்களை ச்தவிர மற்றையஎல்லாம் மறுபெயர் புனை 

கறு ராஜம் ௮அய்யராலேயே நேேஎழுதிவெளியாக்கப்ப: 
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ட்டன, உ தாம் உபந்யஷித் துவந்த அரிய விஷயங்கள் 

எல்லாம், இக்க பத்திரிகையில் விடாது அழகாக அமை 

ச்சப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு இப்பத்திரிகையை அருள் 

வாக்கு என்று புகழ்ந்து மெச்சிக்கொண்டு சாந்தா 

ஈந்த ஸ்வாமிசகளே வெகு ஆனக்கத்தோடு இதை மாதக் 

தோறும்" விடாது தமது உபர்யாஸங்களுக்கு முன் 

வா௫ித்துவந்தனர். கடவுள் அருளால் கல் வருஷம். 

முடிவிலேயே இப்பத்திரிசைக்கு 4500) சந்தாதார்கள் 

ஏநபட்டனர். அடில் அநேகர் தாம் இதை ஓவ்வொரு 

மாதமும் மிகுந்த ஆவலோடு எதிர்பார்ப்பதாசவும் 

கடிதம் எழுதி வக்தனர். இப்பத்திரிகையால் என்னைப். 

போன்ற ௮கேக பாடசாலைப் பிள்ளைகளுக்கு தியில் 

ஸனாகன தகாமாஹஃ௨ஙியங்கள் தெளிவாக விளங்னெ. 

இப்பத்திரிகையால் ஞானம் உண்டாகி அனர்சம்: 

அடைந்தவர் ௮கேகர் இருக்திருக்கவேண்டும். 

இவவளவு சிறப்&போடுகூடிப பத்திரிகை எவ்வாறு. 
நடத்தப்பட்டு வர்ம.து என்பதைப்பற்றிச் சற்றுவிவரிப் 

போம், ராஜம் அய்யர் தமது உத்தியோகத்தைவிட்டு 

சிஷ்டை பழகுவறும் ஸ்வாமிகள் உபர்யாஸங்களை 

மனம் ஊன்றிக் மேட்பதும், கேட்டவைகளை உள்ள 

படி. பத்திரிகையில் வெளியிடுவதும் ஆக ஸத்காலக்ஷே 

பம் செய்துவந்தார். பிரபுக்களைச் சேர்ச்தவர்கள் இர 

ண்டொருவர் பத்திரிகையின் பணவிவரங்களையும், 

பொது வேலைகளையும் ஸரிவாப்பார்த்து ராஜம் ௮ய்ய 

ரைப் போஷித்து வந்தனர். பிரபுக்களின் பேராவ: 

லால் பத்திரிகை தவறாது ஒவ்வொரு மாதத்திலும் 

முதல் தேதியிலேயே வெளிவர்தகொண்டி ரக்த... 
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பிரபுக்களவீட்டும் குழந்கைகள்கூட மிகுந்த, உக்ஸா 

கத கோடு ௮ன்றைக்குள்ளேயே 4500 பத்திரிகைகளை 

யும் ஒட்டிச் தபாலுக்குக் தயாராக்கினர். வழியில்போ 

ய்க்கொண்டிருக்க படித்த ஒவ்வொருவரும் இப்பதி 

ரிகைவேலைகளை கீ காமாகமவ மீமலேபோட்டுக்கொண்டு 

தம்மாலியன்றமட்டும் செய் அவக்தனர். இப்பத்திரிகை 

நட துவந்த இரண்ி வருஷமும் பிரபுக்கள் வீட்டில் 

உச்ஸவம் பட்டபாமிபட்டது, பெரியவர்கள் சிறியவர் 

கள எல்லோரும் ஒ2ரவிதமாக இப்பத்ிரிசை விஷ 

யத்தில் அனந்நித்துக் தொழில்செய்.ஐ வந்தனர், இப் 

பத்திரிகை ஈடர்தகாலகத்தல் அருகேயிருக்து ஆனசக்குிக் 
கக் கொடக்துவைக்திருக்தவர்கள் எல்லோரும் தாம் 
அடைந்த அஇனக்ககதை இன்னும் சொல்லி EDD HT 

ஆப்பட்டுக்கொண்டிரர்சின் றனர் 

இவவளவு கோலாஹமாய் ஈடைபெற்ற௮வ?த பத் 

திரிகை இடீரென்று இரண்டு UT eb BD HUD oor 

மரஜம் அய்யருக்குவந்ச ௮அகாலமரணத்தால் கடைபட் 

௨௮, கடைசி ஸஞ்சிகையில் வெளிவந்த முடிவுரை 

யில் : இப்பகஇரிகை இதுகாரும் வேதாந்த ரகஷியல் 

களை எளிய ஈபைபில் க்கா வெளியிட்டுக்கொண்டு 

வந்தது, உண்மையை உள்ளபடி வெளியிடவேண்டும் 

என்ற முக்கிய கருத்தோடு இப்பத்திரிகையைத் தொட 

ங்கினோமே ஒழிய யாம் பணம் ஸம்பாதிக்கவேண்டும் 

என்று வொடங்கவில்லை, ஆதலால் இப்பாழுது பக 

வத்கிருபையால் எமக்கு பணவிஷயச்தில் யாதொரு 

குறைவும் இல்லாமல் இருந்தபோதிலும், எமக்கு முக் 

கியமாயிருந்த பத்திசாதிபரா௫ய ராஜம் அய்யர் அவர் 
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கள் இறந் அவிட்டபடியாலும், அவரைப்போல எம்முள் 
ஒருவரசலும் வேகார்தரகஉரியங்களை உள்ளபடி வெளி 
பிட்டு இந்தப் பத்திரிகையை நிலைபெறச் செய்யமுடி 
யாதாகையாலும், உண்மையை வெளியிடும் போக்க 
EOS WES GAS HM நாம் இப்பத்திரிசையை நிறுத்தி 
விட ஏமது அன்புடைய சசக்தா சாரிடம அனுமத மேட் 
டுக்கொ vl @ DID cap Lo ? சான்று வெ ஹியிட்டிருக் ஐது: 

இர்த ஸஞ்சிசையில்கான் ராஜம் அம்யர் ஆயில் பிரம் 

மவாதினியில் எழு ிவெளியிட்ட மனிதன் அவன் தாழ் 

வும் ஏற்றமும் என்ற வியாஸம் Ug Bar Hes வியாஸஸ்தா 

னா த்தில் வெளிவ ந்குனு, 

ராஜம் அய்யர் இறர்தபின்பு, அவர், இப்பத்தி 

ரிகை, ஈமலாம்பாள் சரிசிரம் ஆய இவைகள் 

மூலமாக உலகிற்குச் செய்து வக்சு உபகாரத்தை 

அ௮ணுபவித்தறிர்க ஒருவர் இவர் மரணத்தைப்பற்றி 

பரிதபி2 து ஒருகவிதை ஆங்கலத்தில் orapB வெ 

ஸி யிட்டனா. )க்சகவிக பின்னர் இறிமாலயத்தில் 

பிரசுரம் செய்யப்பட்டு வெளிவக்து கொண்டிருந்த 

பிரபுத்தபாரம,க் தொடர்ச்சியில் வெளிவக்கு.ஐு. இன் 

னும் அக்குகு தொடர்ச்சி நடைபெற்று வருகின் 

PGi. இவர் Bris ஏழு எட்டு வருஷங்களு 

க்குப் பின் முற்கூறிய மைலாப்பூர் பிரபுக்களின் பிரய 

திதன க்தின்பேரில் பிரபுத்தபாரதக்தில் இம்மஹான் 
பகவத்கிருபையால் அருள்வாக்குக்சளாக வெளியிட் 

Lease எல்லாம் ஒழுங்காகக் தொகுப்பட்டு வேதாகந் 

,தஉல்லாஸம என்ற பெயரோடு கூடிய ஓர் பெரியபுத்த 

கமாக வெளிவந்தது. இப்புத்தகவேலையில் யாலும், 
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சேர்ந்து என்னால் இயன்ற உதவியைப் புரிய பாக்யம். 

பெந்திருந்தேன். இப்புத்தகம் இப்பொழுதும், ௮0. 

கரால் மதிக்கப்பட்டு உயர்க்த ஸ்.திஇயில் இருந்துகொ 

ண்டு அவர்களுக்கு ஆனந்தத்தை அளித்து. வருக 
ன்றது. 

இவ்வாறு இரண்டு வருஷத்திற்குள் உல௫ல் எல் 

லோரும் வியக்கும்படி பரோபகாரம் புரிந்து பரமபதம் 

HOGS ராஜம் அய்யரது இல்லறவாழ்க்கை முதலிய: 

வைகளைப்பந்தி அடுக்க சருக்கக்கில் விவரிப்போம். 
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117. வாழ்க்கைச் சருக்கம் 
பத்தாவீற்கேற்ற பதிவிரதை யண்டானால் 
எத்தாலுங்கூடி வாழலாம் -௪ற்2றனும் 

சாறுமாராயிருப்பளே யாமாஇல் 

கூறாமல் ஸரீரியாஸங் கொள், 

முன்னர் கூறியிருக்கிறபடி. ராஜம் அய்யர் இள 
மைப்பருவத்தில் ஸாகாரணக் குழந்தகைகளைப்போல. 

விளையாட்டுகளை விமாயாடினவர் அல்லர். இவர் அப். 

பொழுதேயே மிகுந்த யோசனையில் ஆம்ர் தவாபோ 

OS காணப்பட்டார், வீட்டிலிருந்கவாகளோடு கூட 
இவர் கலகலப்பாக பழவெர்ததில்லை, எப்பொழுதும். 
இளா எல்லா விஷயங்களிலிருந்தும் ஒதுங்கியே இருக். 

தார், படிப்பு முதலிய தமது காரியங்களை யாதொரு. 

குறைவுமின்றி இவர் பார்த்துவந்தமையால் இவர் தகப். 

பனாூர் இவரது ஒதுங்கிய ஸ்வபாவத்தைக் கவனியாம 

மே இருந்துவிட்டார், அதிக வார்த்கையாடி கலகலப் 

பாக இல்லாவிடினும் தமது குழந்தை தடையின்றி 

முன்னுக்குவக்து பெரிய விஷயங்களை வஹித்து தமது 

குடும்பத்தைச் சிறப்புப்படுத்துவான் என்று ராஜம் 

அய்யர் விஷயத்தில் அவர் தகப்பனாருக்குப் பூர்ணம் 

பிக்கை இருர்க.து. இப்படி. இருக்கையில் இவருக்கு 

விவாஹம் ஈடந்து பெண்சாதி வீடுவந்து சேர்ந்தாள். 

அவளோடு மாத்திரம் இவர் ஸகைஜமாகப் பழட 

வந்தார். இவர் தமது பெண்சாதி விஷயத்தில் 

வெகு ஹைஜஐமாக ஈடந்துசொண்டபோிலும்,இவ 
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ரிடம் இருந்த நம்பிக்கையால் இந்த , ஜல 

மாகவசவது இவருக்குக் கலகலப்பு உண்டாகி, குடும் 

ப ச்ண்டன் இவர் ஸசஐமாகப் பழகும் நிலையை அடை 

யட்மிம் என்று எண்ணி, அவர் தகப்பனார் அவரைத் 

தடுக்காழு ௮வர் மனம் போனபடியே விட்டுவிட்டார். 

ஆகவே பீ, எல். whem தவறினவசையில் ராஜம் 

அய்யா ஒருவராலும் தடுக்கப்படாது தமது மனம் 

போனபடியே உலக இன்பங்களை அனுபவிக்துக்கொ 

ண்டு படிப்பில் யாதொரு குறைவுமின்றி தம௫ காலக் 

தைக் கழித்துவர்கார். இக்காலத்தில் இவர் புதி விசா 

லஹ்திற்கேற்ப இவர் மனதில் உலகப்பற்றும், போப 

சார இர்கையும், கற்பனாவிசேஷமும் பிறைக் இிருக்கன. 

iG, எல், பரீைத தவறிய தும் இவர் மதவிஷயங் 

களை வாசிக்கக்சொடங்க காலக்காமத்தில் ஸர்யி.றினி 
யம்மாளிடம் இருந்து உபதேசம் பெற்ரார். . இசன் 

பிறகு இவருக்கு மனம் லெளகே விஷயங்களிலிருக் தூ 

திரும்பிவிட பரீகைஷப்படிப்பு முதலிய விஷயங்களில் 
HAIGH GE உண்டாகி அதிகரிக் தக்கொண்டே வந்தது, 

இதை அறிக்க இவர் தகப்பனார் எவ்வளவோ இவ 

ரைக் குறிப்பாகக் கண்டித்து மறுபடியும் கவனமாக 

பீ, எல். படிப்பைப் படிததுவரும்படி செய்ய மூயன் 

ரர். இனுவரையில் ராஜம் அய்யர் குடும்ப விஷயங்க 

ளில் கலற்து சமது தகப்பனார் மூதலியவர்களோடு 

ஸஹதமாகப் பழகாமல் இருக்கபடியால் இவர் தகப்ப 

னாருக்கு இவரை கேராக வற்பு.றுக்இுக் கண்டிக்க முடி 

யாமற் போயிற்று, ஆதலால் ராஜம் அய்யர் குடும்ப 

விஷபங்களில் ஒருவாறு அ௮௫ிரத்தையாகவே இருக்கு 
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தாது _மதவிஷயப்பரட்றைக் காலக்கிர WH DM MF PR 

செய்துகாண்டி வர்தகார். Daw rif mang’? sme, 

.தேசஸஞ்சாரம் செய்து ஈம சாட்டை முன்னுக்குப் 

சொண்மவர எண்ணுதல் ஆகிய லெளகே (Lp DF parr 

பாவும் இவரைவிட்டு அசன்றன.. இவர் பயித்ரிபம் 

Dig FHT MI ரீல் மணி அடிக்கல் முகசலியவைகளைச் 

Oe HIST aA). th ETO HAM GLB nO uu ap 

Lid UPFAW iM Kar IPM Mh சவணிச்சாமலே இ யக் 
விட்டார், இவ்வாறு இவர் மாறிவிட்ட பூயால் இவர 

தகப்பனாருங்கு இவரிடம் மிகுந்த (மனஸ் பம் உண் 

டாயிற்று. ஓவர் விஷயத்தில் (POO Bi நம்பிக் 

சைகள் யாவும் அவரை விட்டோட அவர் மனம் உடை 

ந்கவர்போலாஞனார். 

இப்படி இருக்கையில் சா நகானர் ந evar aon 

டம் உபசகசம் பெற்று மனம் செளிக்அு கும்ப விஷ 
யங்களை ராஜம் அய்யர். உள்ளிருக்கபடியே ஒறுல்கிக் 

கொண்டு நிஷ்டைபழகற் தொடங்கினா, குடும்ப 

விஷயங்களை இவர் இவ்வாறு எளிதில் SP RA MAB. 

போலும் தமது பெண்சாதியட ன் [நற Ray ற்கு 

மாதிரியை இவரால் எளிதில் மா ுறமுடியவில்லை , 

இவர் அவளோடு ஆதியில் ஸர்வ ஸாதராணமாகப் 

பழூவர் சுதே இந்தச் காரியத்திற்கு தடையாக ஏற்பு 

ட்டது. மனதார இவளிஷயத்தில் இவருக்கு மான்போ 

ன்றபற்று இல்லாவிடினும், வேறுவிசமாகப் பழ 

கும் வழிடறியாதவராய், இவர் அவளோடு முன்பே 

லவே பழக ரும்படிகேரிட்டது. வேறுவிதமாகக் கமதூ 
கடக்தையை மாற்றினால் பெண்சா திக்கு மனஸ்தாபம் 
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உண்டாகத் தமது மார்க்கத்தில் ௮வள் தடையாசகின்று 
விரவாளே என்ற அச்சம் இவருக்கு இருந்ததால், 
இவா தமது உள் எண்ணத்தை அவெளிக்காட்டாது அவ. 
ளிடம் மாத்திரம் வெகு தக்திரமாசப் பழவெர்தார். 
இந்தக் காலத்தில் தந்திரமாகத் தமது பெண்சாதியை 
ஒருவாறு திருப்திசெய் தவிட்டு குடும்ப த்திலிருந்.து 
கொண்டே ஒதுங்கி கின்று தமது மதவிஷயங்களுக்கு 
'கதுறைவுவாராமல் ஈடந்துகொள்ளலாம என்ற கோக்கத் 
சோடு ராஜம் அய்யர் சமது நடத்தையை ஒழுங்குப் 
படுத்திப் பாபெட்டுக்கொண்டிருந்தார், 

இராஜம் ௮ய்யர் இவ்வாது தமது ஈடத்தையை 

ஒழுங்குப்படுத்திக்கொண்டு வருகையில், பிரபுத்த பார 

தம்தொடங்கிய மூன்றாம் மாகமாகிய 1806-ம் லருஷம் 

செப்டெம்பர் மாதம் இவருக்கு குடற்சிக்கல் கோய் 

கண்டது. இகனால் இரைக்குழாயின் வேலை தடைபட்டு 

நின்றுபோக வலி அதிகமாய்விட்ட து. மருஈதுகளால் 

குடல்திறந்து மலஈத்தி யாகாவிடில் இந்த வியாதியை 

ச௪ஸ்இரப் பிரயோகத்தில் அறுத்துதான் ஸ்வஸ்தப்படுத் 

தவேண்டும், அறுத்தால் மனிதன்பிழைப்பது புனர் ஜன் 

மம்தான். ராஜம்அ௮ய்யருக்கு குருவைத்தேடிக்கொடுத்து 
௮வர் மனதிற்கு இசைந்தவேலையில் அமார்து ௮தன் 

மூலமாக ஜீவனத்திற்குக் குறைவின்றி வரும்படி செய் 

யமனப்பூர்வமாகப் பாபெட்ட மயிலைப் பிரபுக்கள் 

காமே வைத்தியர்களாகவும் மருந்துச்சாலை உடைய 
வராகவும் இருக் சுபடியால்,இந்தக் கொடிய வியாதிகண் 
அம், ராஜம் அய்யருக்கு வேண்டிய சகித்லைகள்செ 
ய்து தகுந்த மருந்துகளைக் கொடுத்து தகச்சகஸமயத்தில் 
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உதவிஏர். இந்தவியாதி வெகுவேகமாயிருந்த இற் 

ஸமயகுகளில் அவரை எல்லோரும் போய்விட்டனர் 

என்றே மதித்துத் ௮க்கிக்கலாயினர். இத்தகைய அபா 

யஸமயங்களிலும் ராஜம் அய்யர் மனவருதக்தப்படாமல் 
வெகு ஸாதாரணமாக இருக்கது, அவருக்கு ஸஷாய 
மாக ௮ருகில் இருப்போரை அடிக்கடி கடிக்துகொண்டு 
வருத்தாது மிகுந்த அமைதியோடிருகந்தார். அவர் 

வயதில் சிறியவராயினும் நடத்தையில் ஒரு பெரிய 

வரைப் போலக் காணப்பட்டார். ஸுாுகமாக இருக்கும் 

பொழுது எல்லோரும் வாய் ஒய ஞானம் பிதற்றலாம். 

இன்னும் வேறு இலர் தமது நெருங்கன. உறவினர் 

வியாதியால் வருக்தும்காலக்.தும் அல்லது இறக்கும் 

படி. கேரிட்டகாலத்தும் தாம் கழ்ழஞானத்தை மனோ 

பலத்தால் தக்க ஸமயத்தில் உதவும்படி மனதிற்குக் 

கொண்டுவக் து அக்கத்தை எழவொட்டாது அடக்கித் 

தீரராக விளங்கலாம். ஆனால் தமக்கே வியாதிவரும் 

பொழுது கஷ்டம் அதிகமாகுங்காலத்தில் தாம் கற்ற 

ஞானத்தை முன்கொண்டுவந்து மனம் குழம்பாது 

திடமாக கிற்றல் ௮ரிது! அரிது! ராஜம் அய்யர் இவ் 

விதம் அருமையான குணாதிசயம் வாய்த்தவர், கேவ 

லம் வாசாஞானியல்லர்,என்பதை உள்ளங்கை நெல்லிக் 

கனிபோல அறிந்த பிரபுக்களுக்கு இவரிடம் இருந்த 
மதிப்பு அ௮இுகரித்தது. இசனால் மிகுந்த சரத்தை 

'யோடு ஒளஷதாஇிகள் கொடுக்க மிகுந்த கஷ்டத்தின் 

பேரில் ராஜம் அய்யருக்கு இர்ச வியாதி ஸ்வஸ்தமா. 

பற்று, 

இக்த வியாதியால் ராஜம் அய்யருக்கு சிற்சில ஈன் 
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மைகள் உண்டாயின. இதுவரையில் தம் பிள்ளை' தம் 
எண்ணப்படி பெரிய பரீசைஷகள் சொ டுக் ப், பெரிய: 

வேலைகளில் அமர்ர் து தம. குடும்பத்தை கெளாவமாக. 
காப்பாற்றி விளங்காமல் போய்விட்டானே என்ற 
வருத்தம் இவர் தகப்பனாருக்கு அ௮இிகமாக இரு. 

ந்தது, இந்தவியாகி காலத்தில் மபிலப்பிரபுக்கள் 

புரிக உதவியையும், இவரைப் பிபாஷிப்பதற்கு பிர 

YS HTS MBS HU அவர்கள் பரபெபட்டு வருவதை. 

பும், அர்நப்பக்திரிகை யாவராலும் நன்கு மதிக்கப் 

பெற்று ஏரசளமாகச் செலவாஇ வருவதையும் கண்ட 

வுடன் ராஜம் ஐயர் சுகப்பனருக்கு இவரிடம் இருந்த. 

மனஸ்சாபம் வரவாக குறைந்துகொண்டே வக்கு, 

இவர் முன்போலக் தமது பெண்சாதியிடம் உல்லாஸ 

மாக இல்லாவிடினும் அவள், *இது வியாதியால் உண் 

டான, என்னிடம் இவர் முன்போல் உல்லாஸமாக 

இல்லாவிடில் என்ன? இவர் பிழைக்காரே இதுவே 

எனக்குப்போதும்' என்னு எண்ணி ஒருவாறு (கறி 

இருந்தனள். இசனால் வியாஇவக்தபின்புசொஞ்சகாள் 

வரையில் உலக விஷயங்களிலிருக்.து மற்றும் PID 

சாக்கானக்கஸ்வாமிகள் எடுத்துக்காட்டிய ஒழுங்கின்ப 

டிகிஷ்டை பழச இவருக்குக் தருணம் வாய்த்தது, இது 

வும் அல்லாமல் இக்த அபாயமான வியா இயிலிருக்து 

காம் பிழைத்ததும் ஏதோ ஒரு சிறந்த வேலையை 

முடிப்பறற்காசக் கடவுள் தம்மைப் பிழைப்பித்தார் 
என்ற ஈம்பிக்சை ராஜம் அய்யர் மனதில் உண்டாக 

வெகு உக்ஸாஹத்தோடு பிரபுக்கு பாரக லிஷயக்தில் 

இவர் உமைக்துவர்தார், இதனால் தான் அக்தப் பத்திரி 
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கைக்குசர்காதாரர்கள் 1500-ல்இருக் அ மதல் கொகுதி 
முடிவில் 4000 பெயர்கள் ஆயினர். 

இந்த பிரபுத் பாரத வேலைக்காகவே வெகு உத் 
ஸாஹக்டகாடு woe hsb சற்றுக்கொண்டு ராதம் 
அய்யர் உபரிஷக் முதலிய பிரஸ்தானக்ரயங்களையும் 

சேவபாஷைபிலேயே wos Haut gre. தமது குரு 

அன்புடன் வெளியிடும் விஷயங்களை Qe a பக்தி 
யுடன் கேட்டுவரும் சிஷ்பனுக்கு, கல்ல பாகை war 
யில் விஷயங்களை எழு.அம் சக்தி யிருப்பின், அவ்லிஷ 
யங்களை பிரகாரம் செய்துவர எப்படி உத்ஸாஹம் வாரா 
திருக்கும்? வெகு விசேஷமாகப்பிரபுத்தபாரதம் 1897- 
ம் வருஷம் ஈவம்பர் மாஸம் வரையில் மிகுந்த இறப்பு: 
டன் நடந்துவந்து. 

இப்படி எல்லாம் சிறப்பாய் நடந்துவர 1807-ம். 

வருஷம் நவம்பர் மாதம் ராஜம் அய்யருக்கு மறுபடி 

குடற்சிக்கல் கோய் கண்டது. இது முன் வந்ததை 

விட திச குரூரமாக வந்துவிட்டன. தம்மா லியன்ற. 

மட்டும் கொஞ்சகாள் தகுந்த மருர்.துகள் கொடுத்துப். 

பார்த்தபின்பு, ராஜாங்கத்தார் வைச் அியசாலைக்குக் 
கொண்டுபோய் அறுத்துத்தான் ஸ்வஸ்தப் படுத்த. 

வேண்டும் என்று பிரபுக்கள் அபிப்பிராயப்பட்டு, ரா 

ஐம் ௮ய்யர் உறவினர்களை ஒருவாறுசேற்றி இவரை 

வைத்தியசாலைக்கு எடுத் அச்சென்றனர். அங்கு போன 

அம் அங்குள்ள ஆங்கலவைத்இயர் “வியாதி ௮பாயமா 
னது சீக்கி-ம் சஸ்இரப் பிரயோகம் செய்தால்தான் 

ஈலம் ' என்று சொல்லி ராஜம் அய்யரை அறுப்பதற்கு. 
எல்லாவற்றையும் ஆயத்த மாக்கிவிட்டார். அப்பொ. 
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மூது அ௮றுக்காமல் இவரை பிழைப்பிக்க முடியாதா 

என்று இவர் உறவினர் குழம்பிக்கொண்டு (கேட்க, 

வைத்தியர் ராஜம் அய்யருக்கு ஓர் மருந்து கொடுத்து. 

விட்டு * எனக்கு இப்பொழு.அ ஒர் ௮வஸாவேலை இருக் 

இறது அ. இரண்டொரு மணிக்குள் முடியும். கான் 

திரும்பிவருவதற்குள் இவருக்கு மலசத்தியாகாவிடில் 

இவரை அலுத்து ஸ்வஸ் தந் படுத்த மவண்டியதுதான் , 

என்றுசொல்லி ராஜம் அய்ய? முதலிமீயாரிடம் விடை 

Lip Your cog வேலையை உக்கேசித்தப் போய் 

விட்டார். எல்லோரும் மிகுக்சகு கவலையோடு ராஜம் அய் 

யருக்கு வேண்டிய AB genan alan & செய் துகொண்டி ரூ 

க்கும் தருணத்தில் பகவத்கிருபையால் அவருக்கு மல 

சுத்தியாயிற்று. எல்லோருக்கும் மிகுந்த ஸர்தோ 

ஷம் உண்டாய்விட்டஅ. வைத்தியருக்கு உடனே 
ஸ்மாசாரத்தைக் தெரிவிக்க அவரும் மிகுந்த ஸந்தோ 

ஷத்டைன வற்று ராஜம் அய்யருக்கு ஆசிகள் கூறித் 
தமது திருப்தியை வெளியிட்டார். ஸங்கோஷூமாக 

அன்றே ராதம் அய்யரை பிரபுக்கள் வீட்டிற்கு எடு 
தினுவந்து ஒரு மாதத்திற்குள் ௮வபை ஈன்றாக ஸ்வஸ் 
தப்படுத இனர். 

இசண்டாமதாம் வியா தியிலிருக்து விமிபட்டு 

ராஜம் அய்யர் வெளிவந்து கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் 

அவா் குடும்பத்தில் அதிகரித்த சச்சரவால் அவர் 

மனோநிலை என்னமாக இருக்கது என்பதை விவரிப் 
போம், முதல்கரம் வியாஒயில் அடிபட்டு வெளிவந்த 

அம் ராஜம் அய்யருக்கு உண்டான நம்பிக்கையும் உத் 

ஸாஹமும் இப்பொழுது உண்டாகவில்லை, தம.து குடும் 
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வாழ்ச்கைச் F (HE 1b 

பத்தின் நிலையால் இவருக்கு £ நீரில் எழுத்தாகும் 
யாக்கை! ஆதலால், * காற்றுள்ளபோதே தூற்றிக் 

கொள்', என்ற எண்ணம் பலமாய் உண்டால் கொண் 
டிருந்தது. அகலால் காயமதுபொய்; அது நழுவும்முன் 

முத்திப்பேற்மை அடையவேண்டும் என் றி அடங்கா 
ஆவல் உண்டாக ஸ.சாரிஷ்டை பழகுவதிலேயே இவ 
கக மனம் அடிக்கடிப் C: ரகத் ொடங்கியு. Digs 
OD: DIL & ev சாந்தானந்த ஸ்வாமிகள் அடிக்கடி 

சொல்லிவரும், 

 கேட்டலுடன் சிரில் கேடிலா மெய்ச்தெ.ரிவால் 

வாட்டமா உற்பவகோய் மாநமோ-- காட்ட முற். 

மெய்யான நிட்டையினை மேவினர்கட் சன்றரோதான் 

பொய்யாம் பிறப்பிறப்புப் ‘Sumo,’ 

என்ற தாயுமானஸ்வாமிகள் அருள்வாக்கு இவரு 

க்கு ஞாபமம் வர்துகொண்டே இருர்கதால் இவர் ep. 

டையில் வெகுகாலம் இருக் விடுவார். இவருக்கு 

உல௪ விஷயங்களில் ஓர்விக வெறுப்பு உண்டாக னது 

சாந்தானந்தஸ்வாமிகளது. ஸஹாயக்கால் ஒழுங்குப 

ட்டி விருத்தி அடைர்தத, என்பதை இவர் தகப்டனா 

ரும் பெண்சாதியும் அறிந்து விட்டார்கள். ' இருபத் 

தா வயதிற்கள்ளேயே ஈமது பிள்ளை அகியாயமாக 

உலக விஷயங்களைவிட. முயலுகிருனே ! இது பாழும் 

வேதாந்தத்தின் வலையல்லவா?? என்று இவர் தகப்ப 

னா அடிக்கடி. அக்கிப்பது வழக்கம், உண்மைதெரிய 

வக்த இவர் பெண்சாதி மூகலியோரை இவருக்கு தந்தி 

சமாக முன் 3பால திருப்தி செய்துவருவது மிகுக்ச 

கஷ்டமாகப் போய்விட்டது. ராஜம் அய்யருக்கு இவ 
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ர்களை இிருப்திசெய்வ திலேயே வீட்டில் வீணாகக்காலம் 
கழிர்துபோக வெளியில் வந்த ஸமயங்களில் ஸ்வாமி 

களிடம் சரவணம் செய்த மையம் கவிர மற்றைய 

மையங்களில் இவர் குருவாக்கியப்படி. கிஷ்டையில் 

இருக்க யக்கனித்தர். அதற்கும் பிரபுத்தபாரத விஷ 
யம் குறுக்சேவர்து கின்றுகொண்டு இவரை நிஷ்டை 
யில் கிலைக்கவொட்டாமல் தடுத்தது. நிஷ்டைக்கு 
இவ்வாறு காழமிகையே மிஞ்சாது போனதைக்கண்ட. 
ராஜம் அய்யருக்கு மனம் ஸஹிக்கவில்லை, இ ,கனால் இவ. 

ருக்கு வரவர பி£புத்தபாரதத்இிற்கு எழுதுவதகூட மிகு. 
ந்த பாரமாகக் தோன்றியது, கடைஇ YD WEF 

கைகளில் இவர் பிரபுக்களது கட்டாயத்தின்பேரிலே 
தான் விஷயங்களை எழுதிவந்தார், 

இவர் மனம் மேல்கோக்கிப் போவகால் அருமை 

யானபத்திரிசை விஷயங்களைக்கூடக் சவனியாமல் இரு. 

க்கஇவரை கீீழகோக்கி இழுக்கும் சக்திகள் இவ்வாறு. 

தொழிற்பட்டன என்பதை விசாரிப்போம். ஒருகாரிய 

விஷயத்தில் ஒருவன் ஓர் தர் ிரக்தை முதலில் உபயோ 

கப்படுத்திவிட்டானாகில் காரியம்முடியும்வசையில் முன் 

ன தற்கு ஏற்ப ௮நேக தர் இிரங்களை அவன் அழ க்கடி.. 

உபயோகிக்கவேண்டி வந்துவிடும், காரியம் உலகஸம். 

பந்தமான விஷயமாகில் ௮தனால் அநேக புதிய வியவ. 

ஹாரங்கள் ஏற்பட்டு ௮வன் மனகைச் சின்னாபின்னப். 

படுத்தும், ராஜம் அய்யர் கதியும் இவ்வாறே ஆயிற்று, 

வீட்டிலுள்ோரை வெகு தர்திரமாகத் திருப்திசெய்து. 

விட்டு நிஷ்டைபழக முயன்ற ராஜம். அய்யருக்கு வர. 

வசமுன்போலக் தமது தந்திரத்தை எளிதில் உபயோ 
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கிக்கமுூ.யாமல் போயிற்று. தாம் உபயோூக்க குந்தி 
ரத்ை மேலும் உபயோ௫ிக்கவேண்டுமாகில் பணம் 
தமக்கு அதிகம் வேண்டும் என்று இவருக்குத் தோற் 
றியஅ.பிரபுக்களிடம் அவர் இரண்டொரு ஸமயத்தில் 
பணவிஷயமாகக் கலந்து பேடுப்பார்க்கார், Loud Bir 
கம்மால் இயன்றவரையில் ID BT ars of oy. is 5 BG, 15 ge 
பணம் உசவிப்பார்த்களர், அன்வும் இவர் கந்திரஐப் 
ளுக்குப் போகாமல்்போக, இவர் இரவ்யார்ந்தம் பிர 
போதசக்திரிகை என்றொரு தமிழ்ப்பகிதிரி -சயைத்தொ 
டங்க யக்தனிக்தார்., அசுற்கு இவர் பிரபுக்களின் 

இகஷ்டக்கிற்கு விரோகமாகவே அர்சுலக்தில் முக்நோக் 

கையும் எழுதி வெளியிட்டார், என்னவானாலும் பிர 

புச்கபாரதக்தின் கெளரவம் இதற்கு எப்படி வரும் ? 

பிரபுத்தபாரகம் ராஜஸ காமஸ அசங்காரங்கள் ஒஸ் 

அம் இல்லாகஸமயக்தில் வெளிவர்க பத்திரிகை: பிர 

போதசச்திரிகை?யா கஷூடரிலையில் திரவ்யத்திற்காக 

ராஜஸ ஸம்பக்கமாக வெளிவக்க ஓர் பத்திரிகை, 

பிரபுத்தபாரதத்திற்கு எழுதுவ?த பெரும்பாசமாகத் 

'கோன்றிய இவருக்கு பக்கபல விசேஷக்கால் பிரபோ 

தசர்திரிகசையைதக் தொடங்கும்படியான கஷ்டம் வரப் 

பார்த்தது! 

குடிம்பவிஷயங்களிலிருக்து பரமபதம்பெற முடியும் 

என்றுவீண்பெருமைபேசும் ஈண்பர்காள்! ராஜம்அய்யர் 

கதியைப்பாருங்கள்! ஒருதொழில் கஷ்டம் என்று எண் 

ணி இருக்க இவரை, ௮ந் தோ! அசைவிட அகேகவிஷூ 
பத்தில் கஷ்டமான தொழில் வந்து கவியைப்பார்த்த 

தே ! இந்தத்தருணத்தில் ராஜம் ௮ய்யர் நடத்தையை 
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சிலா கியாயம் என்று ஸ்தாபிக்க முயலலாம். எவ்வாறு. 

வால்மீகியின் கோபவேளையில் உண்டான. க்லோகக் 
காரல் உலகம் உய்யும்படியான ராமாயணம் உண்டான 

கோ அவவாறு ராஜம் அய்யர் உலகஸழ்பந்தத்தால் 

கொடங்க எண்ணிய பிரபோத சந்இரிகையும் உலகத்து 

ற்கு ஓர்பேர் உகவியாக எற்பட்டிருக்கலாம் என்பதை 

யும் காம் அங்கேரிக்கிறோம். பின்பு வால்மிரி தம.து 
கோபவேளையைஉக்தேூத் தபரி தவித்த துபோலராஜம் 

அய்யருக்கு இக்சு மையக்இல் மனம்பதைக்திராகென் 

ரூ. எண்ணுகிறீர்கள் ? ஒரு பத்திரிகைக்கு எழுது 
Bais g Capen: 46; விரோதம் என்று எண்ணியமனம். 

இரண்டாவூகாரு பத்திரிகையை முழுவதும் எழுதி 

வெளியிடும்படி தூண்டப்பட்டால் எவ்வளவு வருக்' 
இருக்கும் ? உண்மையில் இவ்வாறு பட்டவர்களுக்கன் 

ரோ இக்கஷ்டம் தெரியும் 1! அவர் கஷ்டத்தால் நன்மை 

யை அடையும் காம் வேண்டுமானால், ஈமது ஸ்வயகயம் 

SHAD வழக்கச்டிற்கேற்ப, அவர்காரியத்தை நியாயம் 

என்று கூறிக் இருப்கி அடையலாம். ராஜம் அய்யர் 

குந்தரமாகச் கொடங்காமல் கேர்மையாகவிருக் அ கிஷ். 

டை ஸாஇ.ூிருப்பாராயின் இக்சுக்கஷ்டக்கிற்கு அவள் 

ஒருகாளும் உளளாயிருக்கமாட்டார். 
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    மட்ட அர ரத க லர ம றர றாக 

Rs ட்ப. ௬2... ௬.௩... ப. ௮.௬. படட... ௮.௬.௮... 

ஆசஈந்த நடேசர் 

(ராஜம் அய்யர் தியானம் செய்துவந்த 

திவ்யமங்கள விக்கிர ஹம்.)



V Gsat நழுவிய சருக்கம் 

நீரிற்குகிழி யிளமை Ban me esau ib 

நீரிற்சுருட்டு செடுர்இரைக.-ணீறி 

லெழுத்சாகும் யாக்கை ஈமரங்கா ன்னே 
வழுச்தாத தெம்பிரான் wom ay, 

இவவாறு வெளிவிஷயங்கள் யாவும் ராஜம் அய்ய: 

ருக்கு விரோதமாச அணிவகுத்து நிற்குங்காலத்தில் 
e 

உள்ளூரவே இவசை ஓர் வியாதி கவர்ந்துகொண்டு 

விருத்தியாவெர்க.து. இரண்டாம்கரம் குடற்சிக்கல் 

கோய் வந்தபின்பு விரு சதியா கிய வயவஹாராதி சச்ச 

ரவுகளே இரந்த வியாதியை உண்டாக்? பலப்பமித்தி 

வந்திருக்கலாம், இவர் ேகழ்தில் ஒர்விக வாட்டமும் 

காணப்படவில்லை, ஆனால் இவர் கொஞ்ச தூரம் 'கடந் 

தால கால் ஓயர்துபோகிற து பலஹீனமாக இருக்கறது 

என்று மாத்திரம் அடிக்கடிப் பிரபுக்களிடம் சொல்லி: 

வந்தார், பிரபுக்கள் ராஜம் அய்யர் Crag Bea ஓர்வித. 

வாட்டமும் இல்லாஇிருப்பசைக்கண்டு இது ஈரம்பு ஸம் 

பர சமான பலஹீனமென்று எண்ணி ராஜம் அய்ய 

ருக்கு ஈரம்பை சீர்திருத்தவேண்டிய௰ய ஒளஷதங்களைக் 

கொடுத்து வந்தனர், இதனால் ராஜம் அய்யருக்கு ஓர் 

வித குணமும் காணாமலிருக்ககோடுங் கூட வரவர 

இடுப்பில் ! "லமில்லாமல் போய்க்கொண்டே வந்தது, 

பிரபுக்கள் எ தீதனையோ தரம் ராஜம்௮ய்யர் நீரை எடுத் 

துப் பரிசோதிக்கவேண்டும் என்று எண்ணி அவரை 
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நீரெடுத்து அனுப்புவிக்கும்படிக் கேட்டபோதிலும் 

அவர் அரத்தை யாகவே இருந்துவிட்டார். :இவருக் 

குச் சிறு வய.ிலிருர்அு இரவில் நல்ல தூக்கம் பிடிக் 

காமலே இருந்து கொண்டிருந்கதாம். அக்தத்தூக்கம் 
இன்மை Qe stars Ho ௮இகரிக்க 1808-ம் வருஷம் 

ஏப்பிரல் மாசத்தில் இவருக்கு மூன்றுநாள் இரவில் 

தூக்கமே இல்லாமல் போய்விட்ட. இனால் இவ 

ருக்கு பலஹீனம் அதிகமாக பிரபுக்களிடம் வக்.த தம 

க்கு தூக்கத்திற்கு ஏகாவது மருந்து கொடுக்கவேண்் 

டும் என்று கேட்டார். அவர்கள் இகை ஸாதாரண 

பலஹீனம் என்று எண்ணி மயக்கம் கொடுக்கும்படி 

யான மார்பியா என்ற வஸ்து கலந்சு மருந்தைக்கொடு 
க்க அன்றிரவு ராஜம் அய்யர் ஈன்ருகத் தூங்கினார், 

காலையில் விழிக்கும் அவர் மூகம் வீங்கியிருந்த ௮, 

"இதைப் பிரபுக்கள் கேள்விப்பட்டதும் உடனே STW 

ஷிக்சாமல் பரபரப்போடு ராஜம் அய்யர் நீரைத் தரு 

வித்துப் பரிசோஇத்தனர். ௮இல் ஏராளமாக வேண் 

௧௬ (ஆல்ப்யூமென்) இருப்பதைக்கண்டு மனமழிக்த 

னர், முன்காள் கொடுத்த தூக்கமருக்அு இந்தக் கொ 
டும் வியாதியை ஸ்இரப்படுத்தவிட்டது. உடனே ரா 
ஐம் ௮ய்யர் க௪ப்பனார் மூ.தலியவர்களுக்கு தர்தி கொ 
டுக்கும்படி ஏற்பாடுகள் செய் தவிட்டு பிரபுக்கள் இவ 

ருக்கு சிகி ச்ஸைகள் செய்யக் தொடங்கினர். இதற் 
குள் வியா திழாற்றிப்போய் விட்டபடியால் மருக்தொன் 
அம் பிடிக்காமல் போக வரவர இவருக்கு நீர் இறங்கு 
வஅ குறைந்துகொண்டே வந்தது, இது குறையக் 
(குறைய இதன் விஷம் தேகம் எங்கும் பரவிற்று, உட 
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னே இசண்டொருகாளைக்கெல்லாம் இவர் சகேேகம் மலை 
போல வீங்கிவிட்டஅ. ஐ௩ ௮ நாளாக்செல்லாம் இவர் 

கண்களிலிருர்து பார்வை அகன்றன. 

இக்க Bar ஸமயத்திலும் ராஜு அய்யர் காட் 

டிய பொருமையே பொருமை ! பெரியோர்கள் மர 

ணச்தை நிர்ப்பயமாக ஏற்றனர் என்று நாம் கதையில் 

கான் Cao BRED pid. இவ்வாறு செய்பவர் டுக் 

காலக்கஇிலும் இருப்பார்கள் என்னு எண்ணியிருக்கமாட் 

டோம். இர்க மையத்தில் ராஜம் அய்யர் கூடவே 

இரு தவருக்கு பெரியோர்களின் பெருமை ஈன்றாக 

விளங்கியிருக்கும். அவர்களுக்குங்கூட ராஜம் அய்யர் 

இருக்கமாதிரியைப்பார்த்கத உடன் HAC ur dp st oy ga 

மாரணதகை அச்சம் என்று எண்ணும் கிலை வந்இருக் 

கலாம். மருந்துண்ணுவஇிலாசட்டும் மற்றும் வேறு 

எந்த விஷயங்களில் அகட்டும் ராஜம் அய்யர் தமன 

பிடிவாகச்மைக் காட்டவேயில்லை. இவரது வியாதி 

வீக்கம் ஸம்பந்தமானகாகையால் ௮இக வலிமுதலிய 

'தொர்திரவை அவருக்குக் கொடுக்கவும் இல்லை, ௮வ 

7௮ பிரஞ்ஜையையும் மங்கும்படி. செய்யாதிருக்க. 

இரக இரண்டும் இல்லாமல்போக ராஜம் அய்யர் கண் 

கெட்டது ஒரு பெரிய ஸுகம் என்னு எண்ணி இடை 

விடாது நிஷ்டையையே ஸாஇத்து வர்தார்: அப் 

'பொழுஅ அவர் இவ்வளவு பரிசு த தமனதோடு அசை 

வற்று படுத்திருந்த படுக்கை அரையில் அவருக்கு 
வேண்டிய பஅிச்ரூஷையை பிரபுக்கள் செய்துகொண்டு 
தயாராக இருந்து உறவினர்களை அதிக சச்சரவுகள் 

'செய்ய விடாதிருப்பதை கோக்கயெவருக்கு அந்த உள் 
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ஓர் சிறந்த கோயிலாகவே தோற்றியது, அங்கு வந்த 

Gull Bar எல்லோருக்கும் ஞானஸம்பக்தகமான எண்: 

ணநங்சளே உண்டாயின. 

இவவாறு வெகு கம்8ரத்தோடு ராஜம் அய்யர் 

மாணக்கை லக்ஷ்யம் செய்யாது படுத்திருக்கை 

யில் ௮வர் சாவகற்கு இரண்டு மூன்று நாளைக்குமுன் 

ப கன்றினுக்குச் சேகாகனிர்திரங்கலபோல' அன்பது. 

பெருகி சாக்சானக்கஸ்வாமிகள் தமது சஷ்யனை கடா 
௯திக்த தேற்றிச்செல்ல அங்கு வக்துசேர்க் தார். ஸ்வா 

மிகள் வச்இருக்கிறார் எண்று அருகிலிருந்கோர் ராஜம் 
அய்யருக்குச் சொல்ல, இககாரும் அடங்கி இருக்க. 

அவரது குருபக்தி அவருடைய உள்ளத்தில் பொங்கு: 

எழுந்தது! இதுவரையில் ராஜம் அய்யர் தமது குரு 

வை ஒழுங்காகப் பூஜை செய்தவர் அல்லர். தமது அக் 

இயகாலத்தில் 4 இக்க மஹானது அனுக்காஹக்கால் 

அனே காம் இப்பொழுது “கசத்த தேசத்திலிருச். 

இனும் ஆன ஈக்கடல் ' வடிவாக இருப்பது!?” என்று. 

சகோன்றத்தோன்ற அவர் மனதில் அன்பெனும் ஆனு. 

சசையஅ பாண்டோடியது, தமது தேகபலஹீன த்தைக். 

கூடக்கவனியா து தமதுகுருவுக்கு பாதபூஜை செய்தால் 

நலமாகயிருக்கும் என்ன தமது உள்எண்ணத்தை அவர் 

வெளியிட்டார். இதை அறிந்த ஸ்வாமிகள் ராஜம் அம்: 

யர் உறவினர்களுக்கு இதனால் மனஸ்தாபம் 1 PENS 

கும் எனக்சகுருஇ அவர் அருகில் சென்று, ஈ ராஜம் அய் 
யர் 1 உமக்குத் தெரியாதது ஒன்றும் இல்லை. இதுவ: 

ரையில் நீர் எனக்குப் பாகபூஜையையா செய். தகொண் 
டிருந்தீர்? “மனதிற்கு மனதேஸாகூஷி, ' நீர் வெளிப்: 
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படையூக உமது அன்பைக் காட்டாவிடினும் உமது 
அன்பின் பெருமை எனக்குக் தெரியாதா? ஆகை 
யால் நீர் உமது ேகசக்தகை இக்கக் கஷ்ட ஸ்இதியில் 
வருக்தப்பமித்த வேண்டியதில்லை” என்று மெதுவாகச் 
சொல்லி அவரை ஸமா கானப்படுத்தினார். ஸ்வாமிக 

ளின் குறிப்பை அறிர்த ராஜம் அய்யர் உடனே அட 
ஙூவிட்டார், அப்பொழுது, 

் ஐயனே எனதுள்ளேரின் றனர்தஜன் மங்களாண்ட 
மெய்யனே யுபதேூிக்க வெளிலர்த குருவ பாற்றி 
உய்ய மூச் இரல்க முதவிக்கோர் உதலவிசாயேன் 
செய்யுமா ரென் ஐங்காணேன் நிருவடி போற்றி போற்றி : 

என்ற கைவல்யப் பாடலின் கருத்து ராஜம்அப்யர் 

மனகைக் சகவர்க்து அனற்கமழை பொழிந்திருக்கும் 
என்பதற்கு என்ன ஸக்கஷேகம்? 

ஸ்வாமிகள் வரது போனகன்பின்பு வரவரராஜம் 

அய்யருக்கு மாடிகள் அடங்கிக்கொண்டே aid goo, 

ஆனால் அவர் வியாதியில் வீக்கம் உண்டாயிருந்த தல்: 

£ வீக்கமோ தூக்கமோ என்ற பழமொழிக் கேற்ப 

உயிர்போகும் தருணம்வரையில் கோயாவது மயக்க 

மாவது அவருக்கு வரவேயில்லை, இவவாறு மேகப் 

தை முதலியன ஒன்றும் இன்றி மரணச்சோர்வு மாத் 

திரம் சாணப்படும் மாணத்திற்கே அனாயாஸ மாணம். 
என்ன பெயர், இவ்விகமாகய மாரணம் இவருக்கு வந் 

அக்கொண்டிருர் கபடியால் இவர் நிச்சிர்ைதயாகழுடிவு : 

வரையில் அசைவற்று நிஷ்டையிலிருந்தார். நடுவில் 

பிரபுக்கள் இவரைக் கலைத்து * குடும்ப விஷயமாக 

ஏசாவது சொல்ல விருப்பம் இருக்கிறதோ? ' என்று. 
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மாஜம் அய்யர் சரிதை 

கேட்டதற்கு, “ஒன்றுமில்லை ' என்று அவர் பதில் 

கூறிவிட்டு மெளனமானார். ராஜம் அய்யர் வாச்சன்படி 

யே, “குருவருளால் எவன் ஒருவன் தனஅ முடிவு கால 

தீதில் வேறொன்றையும் இந்இிக்காமல் களிமையாக காய 

தீதிரிசென்றடையும் ஜகக்காகரை இயானம் செய்துகொ 

ண்டுகனதுதேச.த்தை ஈழுவவிடுகருனோ அவனே நன் 

க இறக்கவன்.” இம்மாஇிரி அற்புகமான மரணம் 

ராஜம் அய்யருக்கு 1808-வருஷம் மேச” 18-ம் சேதி 

௮தபால்யமாகிய 30-வ2 வயதில் கிடைக்கு. அவர் 

அ௮ருகிலிருர்க பிரபுக்களும் கெருங்கிய கோழர்களும், 
மூதலில் சற்றே ஒக்க கபோஇலும் 5 அரிது, அரிது 
ராஜம் ,அய்யாபோல் வாழ்தலும் இறத்தலும்? என் 

ற அவரைப் பகஜ்ந்திருக்கவேண்டும், , 9 

* ஒர் அதிசயம் பாவம். ராஜம்அய்யர் இறர்த இரண் 

டொரு சாளைக்செல்லாம், இரண்டொரு போலீஸ்காரர்கள் 

அவர் விீட்டிற்குவர்து ராஜம் அய்யரைப் பார்க்கவேண்டு 

மென்று பிரியப்பட்டனர், விஷயத்சை விசாரித்ததில் ராஜம் 

அய்யர் 1895-ம் வருஷம் எப்மிரல் மாஸஸஞ்செொையில் எழுஇ 

வெளியிட்ட வேதாந்தழம் சக்கிபவர்த்தியேநமானும் என்ற 

வியாஸ,த்கில் ஏதோ ராஜரிச்தனையாகச் லெ விஷயங்கள் எழு 

இயிருப்பதற்காக அவரைச்கண்டு அவ்விஷயமாகப் பேச 

'வேண்டும் என்ற அச்ச ஸேவகர்கள் தெரிவித்தனர், உடனே 

௮க்கிருச்தோர், ராஜம் அய்யர் சவலோகம் சென்றதை அவர் 

களுக்குக் தெரிவிக்க அவர்கள் தமத இருப்பிடம் சென்ற 

னர், முன் குறிப்பிட்ட வியாஸத்தின் மூன்பாகத்தில் 

வேசார்தம் சக்ரவர்த்தி பெருமானது அரசாட்யை எப் 

பொழுதும் சவிழ்க்கவே பார்க்ிறது ; அது இருக்கிறவரை 

பில் என்றைக்காவது அவருக்கு அபாயம் வருவது இண்ணம், 
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தேகம் ஈழுவிய சருக்சம் 

ஜம் அய்யா பரமபதம் அடைந்தவிஷய தஇல். 
அசேகங௩் ௮கேசு அபிப்பிராபங்களைக் கொண்டிருக் ௪. 
னா, அவர் தகப்பனார், 6 பிஞ்சில்பமுக் த வெம்பி 
வெடித்ககாலும் தக்க குருவை அடையாக காலும். 
என் Den dam & ca அகாலமரணம் வர்தது' என்று பரித 

வித்தார். அவரது சிறப்பை அறியாத உறவினர்கள் 
எல்லோகும் இவ்வாறே எண்ணி இருக்தனர். சாஸ். 

இர விஷயத்தில் தோச அடைந்சு சிலர், ஒழுங்குப் 
படியோசாப்பியாஸாஇகளை ராஜம் அய்யர் செய்யாக 
குற்றதகால் அவசை இளம் வயதில் இழக்கும்படி நேரி 
ட்டது என்று துக்கிக்தனர். அருகிலிருக்க அவசோடு 
பழகிய உள்ளன்பருக்குச் தான் சாஜம்அய்யர் ஸாதார 
ணமாக ஆயுஸ்மாத் இரம்முடிய மற்றையவரைப் போல 
இறர்தார் என்பது தெரியும். அவர்கள், பற்கூறிய . 

ஆகையால் அவர் எந்த ராஜ்யத்திலும் வேதார்சத்தைத் hE 

கலி௨க்கூடாது என்று வெகுவாக எழுதியிருந்தாரோ ஒழிய. 

சச்சிரவர்க தி பெருமான் இன்னார் என்பதை அவர் குறிக்க 

வில்லை. வியாஸமத்இயில் சக்ரெவர்தஇி பெருமான் அழங்கா 

ரம் என்றுசொல்லி ௮தன் அரசாட்சியை வேதார்தம் இவ் 

வாறு கெடுத்துவிடுதின்றது என்று விவரமாச எடுச் துரை 

தீது, மூடிவில் * ராஜரிர்தனையில் இதைவிட மேல்பட்டதும் 

உண்டோ ?என்று மிகுச்த சம்பீரமாகச் தமது வியாஸ.த்தை 

பூர்த்தி செய்திருக்கிறார், இசன் ரசவியத்தை உணராமலா. 

சாஜாங்கத்தார் ராஜம் அய்யரைச் சோதிக்க சேவகர்களை 

அனுப்பினர் என்ற சங்கை ஈமக்கு உண்டாகலாம், 18.7-ம் 

வருஷ ச்இல் இலகர்2மல் ராஜகிந்தனை வியாஜ்யம் ஈடக் இருந் 

தமையால் ராஜாங்கத்தார் இவ்வாறு செய்யும்படி Caress. 
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ராஜம் அய்யர் சரிதை 

வர்கள்சொண்டிருக்கும் எண்ணத்தை மாற்றபீரபுக்க 
பாரகம் இரண்டாம் கொகுஇ 18-ம் ஸஞ்சகையில் 
தாம் எழுதி வெளியிட்டுள்ள ராஜம் அய்யர் சரி த.இரச்: 

சுருக்கக் இன் முடிவில் காம் அறிர்த விஷயங்களைப் 
பின் வறுமாறு பிரஈரம் செய்திருக்கன்றனர். (இற்சில 

விடங்களில் ராஜம் அய்யரைப்பற்றி ஓர் தப்பு அ௮பிப 

பிராயம் மெதுவாக அழைர்து பசவிவருன்ற அ. இலர் 

“ராஜம் அய்யாமிவதார்கக்தின் நிமித்தம் தமது உயிரை 
இழர்தவர் ” என்று கூறினார். இதனால் அவர்கள் ராஜம் 

அய்யர் தாம் செய்த யோகப்பியாஸக்கால் பெரிய 

வியாதியை இழுத்அவிட்டுக்கொண்டு அகாலத்தில் இறக் 

தார் என்று பொருள் கொள்வார்களாஇல், இப்பொரு 

சோடு கூடியவர்க்கு ராஜம் அய்யரது ஈண்பர்களுள் 

ப.ரவாஇருக்கும்படி. தடுப்பது எங்கள் பொருப்பு. ரர 

ஜம் அய்யா ஆத்மஸா௯ஷாத்கார மடைய முயன்ற கிஷ் 

டாமார்க்கசமான, ஸாதாரணமாக சுவாஸபர்தம், 

காஸாசர திருஷ்டி மூகலிய ஹடயோக அப்பியாஸங்க 

ளோடு எம்பந்தப்பட்டதல்ல, அவர் உயிரோடிருந்த 

வரையில் மிகவும் மேன்மையாசவும் ஸமாதானமாக 
வும் வாழ்ந்தார். இறக்குங்கால் ஸ்வாபாவிகமாகவும் 
மிகுக்க சாந்தமாகவும் இறந்தார். அவரது அக்திய 
காலம் வரையில் அவர்அருகே இருந்த எங்களு 
க்கு அவர் முற்றிலும் காட்டியஸமாதானம் சாக்தம் 
முதலியவைகள் மிகுந்த அச்சாயத்தை விளை சீதன, 
அவரைவிடப் பகுத்தறிவுடன் ஒருவன் வாழமூடி, 
ய. அல்லது அவரைவிட சந்தமாக ஒருவன் இறக்க 
முடியம் என்றாவது எங்களுக்குக் தோன்றவில்லை, ஆச 
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தேகம் ஈமுவிய சருச்சம் 

லால் அவரைப்போல் வாழ்ந்து இ௰ச்கவேண்டும் 
என்ற ஆவலே எங்கள் மனஇல் குடிகொண்டிரு 
BB,’ 

ராஜம் அய்யர் பரமபதம். அடை ந்சறைப் 

பற்றி அவரை அரு்தகரங்கமாக அறிக்க சிலர் “அவர் 
புண்ணியா கீமா. உள்ள படி. PFE OE GOULD உண்டாகி 

அனுபவம் பெற்றவர். ஆனால் லெளசிகவிஷயங்கள் 

அவருக்கு விரோதமாக ஏ பட்டன. அவைகளை கு 
IP Mowers ஷ்டைஸாது க்க வியா இயில் அடிபட்டு 
பலஹீனமான அவர் மி.கம் இடங்கொடாாறு, இவை 
at Bin aps சடவுளே 5 10 1 அருளால் ௮வரைச்சு 
ற்றிலம். இருக்கு சஷ்டங்களிலிருக்தும், ஸ்வாமிகள் 
ஸமாதஇியான பின்பு அவருக்கு ஏற்ப....க்.கூடும் கஷ்ட 

ங்களிலிருக் தும் அவரை விடுவித்னுக்தமது பாகாவிக்த 

கணிகளில் சோ ம்துக்கொண்டார். ஈல்லோ உலகில் 

சீக்கரம் இறப்பகுற்கு இதுவே கான் எங்கும் காரண 

பாக இருக்கும். அவரது அபினிருக்திக்கு அவர் இரு 
க்கும் இடம் நிலை முசலியன DEY BOT ay & இருப்பின் 

கடவுள் அவர்களை உடனே கம்மிடம் அ௮அழைத்வுக்கொ 

ள்ஞவரர் ' என்று அபிப்பிராயப் படுகின்றனா. அவர் 

களே அபிமானம் DAs Cai@ apt ஸமயக்இல் 

் ரரஜம் அய்யர் மர த்இரம் இப்பொழுது உயிமிராடி. 

BST மாகரீகம் மிருந்து. மூருக்ூமன்வம் உண்டா 

வத மிகக்கடினமாக இருக்கும் இக்காலக்தில் உண் 

மையரகப் டாபெடும் சிலருக்கு அவர் மிருந்த ஸஹாய 

மாக இருப்பார். இக்காலத்திலோ பக்தி முக்கிய 

மென்று ஒருதிறத்தார் ஸபைகள் மத்தியில் பசவக்காம 

மகாமகோபாத்தியாம 
டாக்டர். ௨. வே. சாழமிநாதையா



சாஜம் அயயா சரிசை 

ay 

ஒசையில் பரவசமாகக் குஇிப்பதேதே முமக்ஷ- த்வம். 
வருவதற்குக் தக்க ஸாதனம், என்று கொண்டு அவ. 
வாறே செய்துவர அது வீண் மனக்கொதிப்பாக மாத் 

இரம் முடிந்து. மேல் விருத்தியாவதற்கு தடையாக 

வருகின்றது. ஞானம் முக்கியம் என். றுகொண்டு மற். 

றொரு திறம்கார் வாசா கைங்கரியம் a DB Baap os 
அம் செய்யாது தானம், கர்மம், யை, ஆராதனை, நல் 
லொழுக்கம் முசலியவைகளைச் கவனியாதவர்சளாக 
வீண்காலம் கழிக்கின்றனர். இக்கொடிய காலத்தில் 

ஞானக்தால் வெளிவருபவைகளை சிரச்ையாக பத்தி. 

யின் ஸஹாயத்கால் இவவாறு நிஷ்டையில் அனுப: 

வத்திம்குச் கொண்டுவருவதென்று ராஜம் அய்யர் ஈன் 
மூக வெளிப்படுத்தி இருப்பார் ' என்று எண்ணி ௨௬, 
குவார்கள், 

மஹானாகிய ராஜம் அய்யர் சரிதை முடிச்ச, 
இவர் (ppp gs gs) Hares பட்டபாட்டையும்,. 
பின்பு நிஷ்டையில் நிலைப்பதற்காகப் பட்டபாட்டை 
யும் ஈன்கு உணர்ந்து உ௬௫ நாமும் மேன்மை அடைய. 

விடாது முயலுவோமாக, | 

இனி இச்சரிதையிலிருந்து நாம் தெரிக்தகொள்ள 

வேண்டியவைகளைச் ஈருக்கக் கூறுவோம். எந்தப் பந 

ஷையிலாகலும் சு த்தசல்பனாசக்தியால் வெளிவர்இருக் 

கும் அருட்பாடல்களை உள்ளபடி. உணரும்சக்தி ஒருவ- 

னுக்கு வருமாயின் ௮வன் எனிசில் மூகக௯£-.சவ,ம்தை. 

அடைந்து முத்திபெருவான் என்று நாம் இவர் சரித்தி 

ரத்திலிருந்து Ip sora sas தெரிந்துகொள்ள வேண்: 

டியனலு, உலகத்தில் எல்லோரும், பந்தப்பட்டிருப்ப தால். 
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சகம் ஈழுவிய சருக்கம் 

ஸுகம்: அடையவே முயல்கின்றனர். அவர்கள் (Epis 

அம் வழிகளிலும், அவர்கள் அடையும் ஸ-சுங்களிலு 

மே அதிக வித்தியாஸங்கள் காணப்படுகின்றன. மு 

அத ௦வும் ஸாுகத்திற்மக பாபுெபடுஅின்றான். மற்றைய 

வர்களைப்போல கிலையற்றதாயும் பிற க்கு ஏக்கஹே 

HUT Ww, Qatar wos som பெரிசதன்று எண்ணா. 

ததால், பிறருக்கு யாகொ.ரு சஷ்டகதையும் உண்டா 

க்காமல் எப்பொழு தும் OTH BES ம்படி. wrest blo z) 

Fis WUE FOB Hamas 5 அவனது ௨ ள்ளக் கருக் 

சாகக் காணப்படுகின்ற. இந்தச் Anis கோக்கக் 

இன் பெருமைபைஉள்ளவாறு ௨ டணரச்ு இதை ஸாதி 

க்க இளமை வயதாகிய 3-ல் இகற்கு விரோசுமாகிய 

ஸ் காரப்பங்களுக்கடையில் மனப்பூர்வ மாகப்பரபெட்டு 

முடிவில் இதை ஸாதிக்த2க இவர் சரித்திரத்தில் முக். 

கியமான விஷயம், இதனை வை திகஸாம்பிரதாயப்படி. 

ஆசார/இகளை விடா செய்துவக்தால்காண் ஒருவனு 

BG முழு அவம் வரும் என்ற விசிக்குபகவானே, 

உள்ளத்.துறவும் கனிவும் வாய்ந்த கமத கிஜபக்கன் 
விஷயத்தில் அடிக்கடி மானாக ஈடக்கிளுர், ஆதலால் உள்: 
ளத்துறவும கனிவுமே முமுக்ஷ £த்வத்திற்கு ஸாதனங்கள் 

என்பதை நாம் இவர் சரித்திரக்திலிரு£ஈ்.து தெரிந் 

அகொள்ளவேண்டியன. வைதிக Bers so g0@ முற் 

கூறிய லக்ஷணங்கள் கலசர்திருப்பின் ௮து பொன்மலர் 

காற்றமுடைக்து ” என்பதுபோல மிகச் இறந்தது 

என்பதற்கு ஏன்ன ஸந்தேகசம் ? 
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11 உபதேசமொழிச் சருக்கம் 

தால்கலி லொன்றதனைச் சார்ந்து நடு நடுவே 

ஒங்கியடைக உறுதி. 

வேண்டா ஓழுக்கில் அத்துவிதம் :; வேண்டு 

மியாண்டு ஈற்பாவத் தது, 

இதுவரையில் ராஜம் அய்யர் இவ்வாறு உலகத் 

இல் வாழ்ந்து ஷஙித்தி அடைந்தார் என்பதையும் இவை 
களிலிருக் து நாம்௮அவ௫யம் தெரிச் தகொள்ளவேண்டிய 

வைஇன்னவை என்பகையும்முன் ஐ சருக்கங்களில் 
எடுத்து விவரித்து ஆய்விட்ட.. த, இந்தச் சருக்கத்தில் 

அவர் மேராக தமது நால்கள் மூலமாய் ஈம்மைப்போ 

ன்ற உலகததவர்களுக்கு இவவாறு உபதேசம் செய்தி 

ருக்கிறார் என்ற விஷயத்தை, அவர் எழுதிய கடலாம் 

பாள்சரித்திரம் என்ற தமிழ்க்கற்பனைக் கதையிலிருந்து 

எடுக்கப்பட்ட தக்க மேற்கோள்கள் £லும்,வேதாந்தஉல் 

லாலம் என்ற ஆங்கில LH VD Ft ga மொழிபெயர்க்கப் 

பட்ட தக்க பாசுங்களினாலும், ஈன்ராச விவரிப்போம், 

முதல் இரண்டு சருக்கங்களில் ராஜம் அய்யர் 

கற்பைக்தி விசேஷம், அவர் மத விஷயஞானமும் 

ஆகிய இவைகளை முனனிட்டுக்கொண்டு அவர் நமக்கு 

உபதேூக்கும் விஷயங்களையும் ஒருவாறு சுருக்கமாக 

கமலாம்பாள் சரித்திரத்தைப்பற்றிக் கூறுமிடத்துக் 

கூறியாய் விட்டது. (6, 7-ம் பக்கங்களைப்பார்க்க) கம 

லாழ்பாள் சரித்திரத்தில் சுத்தகற்பனை நிறைந்த வர்ண 
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காளிங்க மர்த்தனம் 

(சிறக்க உட்கருத்து நிறைந்த 

கிருஷ்ண லிலைகளுள் முக்கியமானதென 

ராஜம் அ௮யயர் மனனம் செய்துவந்த லீலை),





உபதேசமொழிச் சருச்சம் 

னைகளின்உட்கருச்தைப் பின்வருமானு ராஜம் அய்யோ 
வெளியிட்ட ௬க்கிமுர், 

'ஈமக்குக் கடவுள் விளையாடக்கொடுச்திருக்கிற ளாமான் 
களைப் பாருங்கள் ! மரங்கள், ஈஇிகள், ஈட்சச்இரங்கள், மேச 
வகள், ஆகாயம்! சமக்கு என்ன குறைவு. சாம் அனுபவிக்சவே 

பிறந்தவர்கள், & ajar ஈமக்கு அனுபவிக்கும் சக்தியையும் 

கொடுத்து ௮ல்வனுபவம் ஸ்வல்பத்கில் சிட்டாசபடி பலமான 

கடைகளையும் ஏற்படுச்இயிருக்கறொர். இட்புலகம்தான் ஈமக்கு 

விரோதி. ஐயோ! அது செய்கிற சர்தடியும் அதன் அற்ப 

அறந்தோஷங்களும், அற்பதுக்சங்களும், மஹா அற்பமான 

சண்டை சச்ச ரவுகளும் நம்மைச் கழுதையாக? விடுசின் நன, 

(௩. 34 udeb 263 & 24). 
இந்தக் கருக்தைக்கொண்டே. இற்கில இடங்க 

னில் மெய்ம்மறக்து பிரபஞ்ச வை௫ித்திரியத்தை ராஜம் 

அய்யர் வர்ணிக்து வாசிப்போர். மனதை குதூஹலப் 

t (டித் துஇிரார். இம்மாதிரியான வர்ணனைகள் கமலாம் 

பாள் சரித்திரம் 68, 145-145, 160—161 ,174— 

175, 155-155, 217-350, பக்கங்களில் அமைக் தூ 

கடெப்பதைக் காணலாம், இப்புத்தகத்தில் ஆங்காங் 
Ca Aa Amn உபதேசமொழிகள் அடங்கியிருக்கின் 

ன. அவற்றுள் சல பின்வருவன, 
் நாய்வேஷம்போட்டால் குலைக்சவேணும், இவ்வுலஇல் 

வாழ வரம்வால்கி வச்தபிறகு முடியவில்லை என்றால் யார்விடு 

வார். ௮ர்த உணர்ச்சி முன்னமேயே இருச் இருக்கவேண்டும்". 

(பக்கம் 148) 
*& 

% * 

‘gar படூவார்சளா (அவஸரப்பட்டு தற்கொலை 

செய்து கொள்வார்களா) பொறுத்துக்கொள், அசைக்காட் 

லும் மேலானதாய் காம் இந்த உலகத்தில் செய்யக்கூடியது 
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சாஜம் அய்யர் சரிதை 

ஒன்றும் இல்லை. இல்லை யென்று செ ல்லவும் ஈமக்குஅதஇகாரம் 
இல்லை ; உண்டு என்று சொல்லுவதற்கும் அ.திகார்ம்இல்லை. 

(பக்கம் 223) 
* 

* * 

“ஈமக்குள் சற்காலத்தில் ல சிறுவர்கள், ஸ்.இரீகள் இரு, 

பது வயதுக்கு மேல்பட்டு மணம்செய்தால்தான் புருஷருடன் 

ஸுுஇத்து வாழக்கூடும் என்று நினைக்களொர்கள், ஸ்ரீரிவாஸன் 

லஷ்மி இவர்களுடைய Sse gems (183—193, 299—301., 
பக்கங்களைப் பார்ச்ச) ஈன்ராய் அறிக்த எனக்கு அப்படித் 
தோன்றவில்லை, 

(பச்சம் 182) 

% 
* *& 

‘SOO LB Beir ஒருமிச் துவருவது இவ்வுலக இன்பத் இல். 

சமக்கு உள்ள அசையை ஒழிக்கவேண்டும் என்று எற்பட்ட 
கடவுளது அனு கஇரஹம், 

(பக்கம் 201) 

** 

 கடலில்காற்றினால் தாத தப்பட்ட இரண்டு on om vacr 

சிலகாலம் ஒன்றை ஒன்று சேர்க இருந்தால் எப்படியோ அப் 

படித்தான் உலகத்தில் பர்துக்களும், மிதகிரர்களும் : எல், 

லாம் இர் இரஜாலம், மாயை, அஞ்ஞானம் ,’ 

(பக்கம் 209) 
# 

* . 
அதோ ௮ர்த கோபாத்தைப்பார்! அத தரையிற்ளெம்பி 

உயரச் சென்று உம்பருலகுடன் உறவாடி நிலையாய் நிற்பது: 

போல் உன் உள்ளமும் மேல்நோக்கி மயங்காது நிற்கும்படி, 

அந்தக் கோபுரத்தைக் கடவுள் மூர்தக்தமாகப்பாவித்து ஸேவை 

செய்.” 
(பச்சம் 259) 

3 
% * 
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* இில்லைஸ் தலமே ஸ்தலம், இல்லை.இல்லை என்ரால் பிறவி 
இல்லை இல்லை என்று மறைமொழியும். தொல்லை தொல்லை 
'யென்ற 'கொடுவினை வல்லை. வல்லே? OL TOS yd, ஸ்வாமி 
உண்டென்பதும் அங்கேதான், இல்லை என்பதும் அங்கே 
சான். கடவுள் ஆனந்கச்தாண்டவம் அதும் அங்கேதான், 
அசைவற்றுவெளியாயிருப்பதும் அங்கேதான் , அறியாதாரும் 
௮ றிவைப்பெறுவதும் அங்கேதான், அறிந்தவர்கள் அனுபவிப் 
பதும் ௮அல்சேசான். உருவமும் அ௮ங்கேசாண் ஒளியும் அங்கே 
தான், ஸ்ருஷ்டியும் ஸம்ஹாரமும் ௮ல்2கசான், அங்குதான் 
உபறிஷ த்தின் உட்கருத்தை உள்ளடக்கி அமைத்த ஆலயமும், 

அதற்குள் ஸ்ருஷ்டிக்குமுன்னும் பின்னும் ஒடிங்காக கடவு 
ஸின் ஆனக்த சிலைமைசையும் ஆகாய ரூபத்தையும் ஆனர்தத் 
தாண்டவத்தையும் ஒருமித்து உருவகம் செய்திருக்கும் ஸபா 
பஇயும், சஹஸ்ய வெளியும், அவற்றிற்குப்பின் இருஞுசலர் மக் 

இரசமும் அமைர்துஉள்சாது, ? 

(பச்சம் 200 & 262) 

உக 

'கம்முடைய பெரியவர்கள் கடவுள் மூர்த்தல்களை எல் 

ஸலாம் ஞானானர்தமூர்த்துகளாக பாவனை பண்ணியிருக்கிறார் 

கள், நாண் அறிச்தமட்டில் வேறெவர்சளும் கடவுளை இப்ப 

டியறியவில்லை, கடவுள் அழிவில்லாத ஆனந்தமூர்த்இி, சண 

பதியோ ஆனர் தமதம் பொழிக்து ௮ர்த ஆனணச்தவெள்ளத்தில் 

கண்சிறுத்தயானை ஸ்வரூபம், ஸுப்்ரஹ்மண்யரோ மயில் 

வாஹனச்தின்மேலேறி ஆனர்தப்பிரமை பாடுகிறார். மஹா 

விஷ்ணு பாற்கடவைத்ேேதடிப் பள்2கொண்டிருக்இருர், நித்தி 

ரை வராவிடிலோ கருடன்மீதேறி ஆனக்தமாய்ப் பவணிவரு 

கருர். ஈடராஜரைப் பற்றித்தான் ீசட்கவே வேண்டிய 
இல்லை. (4 சிற்சபையில் ஆனக்ச ஈர்த்த:பி3ிம் கருணசாக்கட 

வுளே ' என்று நன்றாய் (தாயுமானவர்) சொன்னார். 

(பக்கம் 202 & 263) 

ட்ட 
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வேதாந்த உல்லாஸம் என்ற ஆங்கல நாலில் இதே 
மாதிரியான இறு இறு உ பதேசமொழிகள் ஆர்காங்கு 
அமைந்துள்ளன. அவற்அள் இல பின்வருவன, 

பாம்பு, பகதிகள், எறிமலைஅருஇல் அணுகா; அதுபோல 

ஸுக துக்காகிகள் ஞானாக்ணியால் பிரகாடிக்கும் மஹாணி' 
டம் ௮ணுசா, 

பக்கம் 193 1) 

ஸாதாரணப் பழமொழிகளில் எவ்வளவுஏறக்த பொருள் 
மறைந்து இடக்கின்றன! உதாரணமாக: காற்றுள்ளபோ 
சேழாற்றிக்சொள்? என் திபழமொழியை எடுத்அக்கொள்ளு 
வோம், இதன்பொருள்:-- அத்மாகை மை றச்கும் பஞ்சகோ 
FI Gein சுவாஸச்சாற்றுள்ளபோதே நீக்சிச்கொள் அதாவது 
ரிஷ்டைஸாஇத் அ இறக்கும் மூன் மறிச்தி டை 

(uge 193) 
க் 

* ok: 

காம் இருக்கும் நிலைக்கு எந்ப பாபத்சைப்பற்றிய எண் 

ணமும் மாறும், மேலானறிலையில் சாமரூபாதிகளால் மயக்க 

கடவுளை மறந்துவிட பெரிய பாபமாகும். 

(பச்கம் 193) 
3% 
தத 

௮. தமா என்பது ஒர்பெரிய nips Ib, கைகால் முத 

விய இர்இரியாஇகள் அதில் மிதக்கும் பணிக்குன்றுகள், ஞான 

Oi wer உதயமானதும் அவை ஆத்மாவில் சரைக் ௪ காம 

chun Sater இழக்கின்றன, 

(பக்க 194) 
௬ 

* 

இதங்கு ஆசாரம். 'காயமது பொயயடா அதுகாற்ற டைக் 

கயையடா' என்றபாட்டும். 'நெல்லாகிமுளைக்கும் எனைச் சண்டுல 
மாகெெ குருவே' என்ற கைவல்லிய வாச்செருமே (ர é 
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ஸ்த்எங்கம் என்ற பசும் ஈல்லோர் இணக்கம் என்ற 

பொருளை,மாத்திரம் அடக் இயுள்ளதல்ல, இணங்கி இருப் 

பார் எவ்வளவு ஈல்லவர்களாக இருப்பினும் முற்றிலும் ஒரு 
வோடு ஒருவர் பொருர் தவ அஸாச்யம், மேலும் வ்யாஇ 

முதலிய இடீரென்ற வரும் ஸம்பவங்களால் அவர்கள் பிரியும் 

படி நேரிடலாம். உண்மையான ஸச்ஸங்கம், ஸத்தாகய 
¥ sure an@ சேர்ஈ்இிருக்சலே, இக்ச சோச்கைமாச்இரம் 

உள்ளபடி ஏற்பட்டால், என்றும் மாருதசாகவே இருக்கும் 

இது ஒருநாளும் பிரிக்கப்படமாட்டாது. ஆத்மாவே நமக்குச் 

சிறந்த ஸ்நேஹறிதன், 

(ப்க்கம் 190) 
% 

மனசை கொல்லத் துணிதல் அழமான குழியைப் 

பறித்து அதள் ஈமது நிழலைமூடிவிடக் துணிவதற்கு 

ஸமானம். எவ்வளவு ஜாக்ரெதையாக சமது நிழலைமூட 

முயன் நபோதஇிலுப எப்பொழுதும் காம் போடும் மண்ணி 

ற்கு மேலேயே ௮ நிற்கும். இது2பால ஈமது மனதை ஈம் 

மால் கொல்லவே முடியாது, அதை வெகு தர்இரமாக ஸாவ 

தான வழிகளில் அடக்ஃ முயலவேண்டும். ௮ து எளிதில் பின் 

பற்றி நிற்கக்கூடிய YE Spa வஸ் துச்சளை அதற்குக் காட்டி 

அதை படிப்படியாகத் த௭ஐ. உண்மை உருவமாதிய மாரு 

பிசக்ளுயாம் ஆத்மாவை நறியும்படி. செய்யவேண்டும், 

(பக்கம் 196) 

ட்ட 

உயிரு. ரள காலத்திலே? எவன் செத்தாரைப்போலி 

ருச்கிகுனோ (அதாவது துக்கம் மகாரம் ஆகிய இவைகளிலவி 

ருர்து வியெட்டவனாக இருச்சிரறானோ அவனே மாணம் அடை 
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ய யோக்யன், இதுபற்றியே பட்டணத்சடிகளும் 'செத்தாரை 
ப்போலேதிரி' என்னார், 

(பக்கம் 587) 
x 

* x 

பாவத்தில் ஸதா அத்வைதியாய் இருத்கல்வேண்டும், 

கர்ம ஸ்வரூபமாகி வ்யவஹாரத்தில் அத்வைதம் கொண்டுவ 
சக் கூடியதல்ல, இதுதான் ஞானிகளாது சர்மங்களின் ஸ்வ 
ரூபத்தை அறிவதற்குத்சக்க வாக்கியம், 

(பச்கம் 275) 
* 

* * 

சிற்றின்பம் மனதைச் சலிக்கும்படி. செய் அவிட்ட மாறி 

விடும், பேரின்பமோ மாரு சதாயும் war sD HE அப்பாற்பட்ட 

தாயும் உள்ளது. முன்னது மித்யாரபம், பின்னது ஸத்ய 
மானது. முன்னது அஞ்ஞானத்தால் விளைவது. பின்னது 
ஞானத்தின் முடிவு, முன்னது மமசாரத்தால் உண்டா ௮ 

னாலேயே விருச்தியடைகஏறது, பின்னதோ ஸர்வ பூததயா 

ரூபம், ஆங்காரத்தைச் ஈட்டறுத்தலால் ௮ருத்தியடைவது, 
மூன்னது வெளிவஸ் அக்களிவிரும் ஐ உண்டாகி அவைகளால் 
மாறுதல் அடையக்கூடியது : பின்ன வெளிவஸ்துக்கள் 

சேகம், மனஸ் முதலியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டது, இவைக 

ளோடு ஸம்பர்தம் உடையதும் அல்ல. 

(பக்கம் 224 
> 

* & 

aes Da ஸாசாரணமாக தம்கம்வத்து காலத்தில் எனக்கு 

சாவு வாசாதா'என்று வாயவிட்டுக கூறுபவர்களும் ஸாசாரணமாக 

இப்பவர்களும், இறக்க யோகமதை இல்லாசவர்களே, இதனால் 
அவர்களுக்கு மறுஉன்மம் உண்டாகும். வாழ்க்கையின் கோக்சம்கன் 

ரேக இறக்கச்தெரிக்துகொள்வச், ௮. சாவு செத்தாரைப்போலே 

திரியத் தெரிந்துகொள்வ இதை அறிந்த தேகம் நழுவ 

விடும் ஞானிகள் மறுஜனனம்இன்றி இறப்பவர்கள், 
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உபசே சமொழிச சருக்கம் 

அல்கு உயிர் காணப்படுன்றதோ ௮௯௫ சித்பஞான 
ஸுக அபேஷை. சாணப்படுகன் தது. இ௫னால் எல்லாஜச் துக் 
களும் விடாது எல்லாக் காலல்க.ரிலும் தமச்கூத் தெரியாம 
லேயே Deg ஸசசிதானச்சத்தைக் Coo sa Amen mem. 
வெளிவஸ் த வொன்றும் இர்ச ஸுகத்கைக் கொடுக்கமாட் 

டாது. இதை அடைவதற்கு வெளிவஸ் தச்சளோடு ஸம்பந்தப் 
பட்டுச் தொழிற்படும் மனம் இறக்ச2வண்டிய௰த, இர்ச 

இறப்பு யாதெனின் அஞ்ஞானம் நிச்டித் தானே ஆச்மா இது 
வரையில் எண்ணியிருர்ததுபோல ஆத்மாவினின் து வேறல்ல 
என்று அறிவதே, 

(பச்சம் 999) 
* 

௩ ௭ 

இவ்வாறு ஆங்காங்கு ராஜம் அய்யர் சிறுசிறு உப 

தேசமொழிகள் மூலமாக பெரிய ரகஷரியங்களைச் தெரி 

விப்பதோடுங்கூட சிற்சில விடங்களில் மெய்ம்மறந்து 
அரியவிஷயங்களை விவரித்த ஈமக்கு ஞானத்ைைப்புகட் 
உத்தொடங்கிவிடுகிறார். அவ்விடங்களில் தம்மை அறி 

யபாமலே அவருக்கு ஓர்வித பரபரப்பு உண்டாக அவர் 

பரவசமாக எழுதக்தொடங்இவிடுகிறார். அளர் நால் 

(முழுவதும் ஆங்கலத்திலாகட்டும், தமிழிலாகட்டும் 
Nes ஈடைகாம்பீர்யதசை உடையது. அப்படிப் 

பட்ட ஈடையான த முற்கூறிய விடங்களில் இடீரென்று 

மிசச்சிறக்க காம்பீர்பத்தை அடைந்து அவரது மனோ 

நிலையை நன்றாகக் காட்டிவிடுகிறத. இத பின்வரும் 
மேற்கோள்களை வா௫ிப்போருக்கு ஈன்றாகத் தெரிய 

வரும், ஆங்கலகடை காம்பீரயம் மாத்திரம் இங்கு 

எழுதியிருக்கும் மொழிப்பெயர்ப்பில் ஈன்ராக வெளிவ 

க்இிருக்கமாட்டா.து. 
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ராஜம் அயயர் சரிதை 

சாஜம் அய்யர் கடலோசையின் சாம்பீர்யத்தைப் 
பின்வருமாறு விளக்குகின்றார், 

'சடலோசை விடபுருஷர்களின் விளயாட்டரவமல்ல ; 

வாவிபஸ்.இரீகளின் வம்புக்கூப்பாடல்ல இனிய வீணையாஇ 
களின் கானம் அல்ல. வெற்றித்தம்பட்டத்தின் ஒசையுமல்ல- 
yess குரலில் சளியாட்டத் தொனிகடையாது, சோக 
சம் உண்டு, அனால் புச் இிரணையிழக்த பிதாவின் சோகம்,. 
புருகனையிழக்த மனைவியின் சோகம் முதலிய சோகங்களுச் 
கும் அதன் சோசத்துக்கும் ஸம்பர் தபில்லை. புலையன் வயிற் 
இிற்பிறந்து * தஸ்மாத் ஜாச்சொத ஜாக்கரச ? என்று பறை. 
யறைரஈச புண்ணியபுருஷருடைய இரக்கங்கலக்த MAW TIS 
மற்ற சோகச்துக்கும் 4 ஸுகமற்ற இப்பாமுலகத்தில் ub ge 
களையும்கொன்று ஸு கமனுபவிக்சச் சருதுவார்களா ' என்று. 
சோத்த அர்ச்சுனனுடைய சோசத்துக்கும் சாம்பீரியத் 
தன்மை மயமான கடலோசையின் சோகத்துக்கும் நிரம்ப 
நெருச்சமான ஸம்பரதமுண்டு, அனால் அவர்களுடைய பறை 
யோசையையும் குசமீலாசையையும்பேரன் று சிறுத்திராமல் 
அழிவந்றுஅசாயமட்டுமளாவி அசேசுஆயிரம் சரஸ* சளையுடை 
யதாய் எள்ளருக்திசைசளோடி பரமாத்மாவே மார்த்கிகரித்து 
நின்ராற்போல் நிற்கும் ஹிமோத்பர்வதமானது இடீரென்று 
ஒருசாள்கனது மெளனப்பிரஸங்கத்தை நிறுத்தி வாய்திறந்து: 
பேசினால் எப்படியோ அப்படிப் Guu, கம்பீரமான, 
பொருள்றிறைந்த வேசரகசிய ததிவார்த்தத்திற்குத் தக்கதோர் 
கூலுடனே கடலானது நம்முடன் இடையறுது வசனிக் 
கிறது. ஐயோ கடவுளின் மஇமையே மமை. ஆஹா!' என்ன 
சம்பீரம் என்ன விஸ்தீரணம். ஐயோ இதில் எத்தனைகோடி 
ஜீவஜெர் துக்க ளிருக்சனெறன! இதவே தனியாக ஒரு உலகம் 
போவிருச்றத. Og meow SW BSTS go’ —* ஸ்வா 
மிக்குத் தாச்சம் உண்டோ இ௮வும் அவரைப்போலவே (மா 
யை யாகிய காற்றினால் அலைகளை) சிருஷ்டிப்பது.ம் அழிப்ப 
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உபதேசமொழிச சருக்கம் 

மாயிருக்கிற து, சாம் கடைசியில் ஈசுவானைப் போய்ச் சேரு 

வதுபோல அலைகளாம் ஸமுத்இரதஇல் கலக்கிறது,'இர்க அலை 
கள் பிறப்பதும், கு. இப்ப தம், சிரிப்பதும், ஒவெ.தம், ஒன்றை 
யொன்று அடிப்ப அம், முூட்கிவதும் மோது ai gy Lb) ms gS Lo 

தொழிலாயிருக்கின் றன, இவைகளஞுடைய விணரவாச் இனால் 

விளையும் சடை? மயோசை?2யா இவைகளுடைய இரிப்பு 
விளையாட்டுக்கு மற்றும் லிசோத மாய் £* ஐயா ஏன இப்படி 
வீணாக கூப்பாடிட்டுக் கெட்டுப்போஇறீர்கள்'' என்று சொல் 
இவதுபோல் சோகக்தொணியை உடைத்த ரயிருச்கிற ஐ, இப் 
படித்தான் உலகவாழ்ச்கையும் ; மணி சனும் பிறந்து ரித்து 
அழு சண்டைபோட்டு அடிப்பாடிக்கடையில் அமருகிறது. 
இங்கே ஒருஆள் இருரச்தானே என்னடா மிச்சம் என்றால், ஒரு 
பிடிசாம்பல் ; அதையும் காற்று ஒரு மூசில் வாரிக்கொண்டு 
போய்விடுகிறது. * ஏனடா இர்தவிருதாச்சண்டை, இதில் 

உனச்சென்ன மிசச௪ம் மிஞ்சுவது” அவர் ஒருவர்தான் ; போய் 

அவரைத்தேூ,'? என்றும் 

நீரிற் குமிழி யிரமை நிறைசெல்வம் 

நீரிற் சுருட்டு நெடுச்இிரைகள்- நீரில் 

எழுத்தாகும் யாக்கை ஈமாங்கா ளென்னே 

வழுத்தாத தெம்பிரான் மன்து ”? 

என்றும் இச்த ஸமுத்திரம் ஈமச்குச் சொல்லுகிறது. 

(கமலாம்பாள் சாத்திரம் பக்கம் 190-102) 

உலகத்திலுள்ள துன்பங்களையும், நிஜமான அன் 

புபடும் பாட்டையும் ராஜம் அய்யர் ஈன்றாகப் பின்வரு 

மாறு எடுத் துக்கூறுகறொர், 

* உலகத்தில் உடப்பதெல்லாம் ஈம்மைக் கேட்டா ஈடக் 

கிறது £? ஈம்; படைய திருப்இச்காக இவ்வுலகம் ிருஷ்டிக்கப் 

பட்டிருப்பு அுபோல் காணவில்லை, உலகம்ஈமது ஆக்ஞைச் 

குள் அடக்குமாயின், வாலிபர்கள் இறப்பதேன்; வயோதிகர் 
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காஜம். அய்யர் சரிதை 

கள் வாழ்வதேன்? விதவைகள் பெருப்பதேன் ? வீ ளெய்கும் 

வியாதிகள் புகுர்து 'பூவுஇாப் பிஞ்சுதிரக் காயுஇரக்கணியு 7 * 

என்றபடி ஈவு இரச்சமில்லாது எங்கும்ரிறைத்த பொருளாய் 

எமன் உலாவுவதேன்! பச்சைப்பாம்புகள் இலைகளோடிலைக' 

ளாய்க் டெந்து வேற்றுமைப்படாது வாழும் தர் அடர்ந்த 

விருட்சம்போல பாபபுண்ணியங்கள் பேதாபேதமின்றி பின் 

னிக்கிடக்கு (பிப்பாமுலகன் இன்பாஇகளை அ ற்பமெனக்கரு 

காது அவற்றில் தசைவைத்து ஐதர் காசகாலியின் பாட்டைக் 

“கேட்டுப் பன்றியாய் மாறிய மானிடர்கள்போல் உணர்ச9 

உணவு உற்பத்தியாஇகமரில் அவ்வுருவே அடைந்த அுறிவீனர் 

“களாகிய காம். சமக்குளதோர் ௮ரைச்சணத்துள் பண்ணும் 
பாபங்கள் எத்தனை ! எண்ணும் எண்ணங்கள் எத்தனை 7 

சொல்லும் துற்சொற்கள்தான் எத்தனை? இவ்விதம் செய் 

பச்சசாதனயாவும் செய்து கூட்டிய குற்றக்குவியலே அனுப 

விக்கப்புகுசகோர் றைச்சாலையா :ய இவ்வுலகன்ச ண்ணம் 
இற்லெஸமயங்களில் யதார்த்தமான அன்பானது SON ON 

“தைவிட்டு வழிதப்பிவக்த மான்பேட்டைப்போல வந்துவிடு 

கிறது. அவ்வாறு வர்தவிடத்து அது மனி தனாலாவது விதியி 

னாலாவது வேட்டையாடப்படாது போவது இல்லை.? 

(5. ஈ. பககம் 200, 201.) 

மக்குச துன்பம் வருங்கால் ௮சை எவ்வாறு 

அறஹிததுக்கொண்டு கரைஏற முயலவேண்டும் என்ப 

தை பின்வரும் மேற்கோளிலிருந்து சாம் தெரிந்து 

கொள்ளலாம். 

'* எதார்த்சத்கிலே௰2ய இவ்வுலக இன்பங்களைப்போல் 

ஈமக்கு விரோதிகள் வேறு ஒன் றுமில்லை. ஈம்முடைய நிஜஸ்வ 

ரூபத்தை ஈமமிடமிருக்து மறைத், 'காளைவரும் கெல்குவிய 

லிலும் இன்றுள்ள பிடிவிதை பெரிது என்று விழுங்க வீணே 

காள்கழிச்கும்'நீக்ரோ'ஜா தியாரைப்போல்காம் சாளை அடையக் 

கூடிய பிர்ம்மானர்த ஸுகத்தை மறந்து இன்றுள்ள இற்றின் 
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பத்.இல் மூழுக மயங்கும்படி ஈம்மைச்செய்கின் ற, அற்பமாயும் 
அறி இயமாயும் பயன நறவும் தமோகுண ஸம்பக்கமாயும் 
அஇச்சகசமாயும் ௮ஸ*ஈரகுண ஸ்வரூபமாயும் ஈமக்கும் பிறருக் 

கும் ஜனனமாண ஸம்ஸாரமாகிய அனர்த்த பரம்பரைக்கு 
ஹே துவாயும் உள்ள இன்வுலச இன்பக்கள் உயர்ர்தோரால் 
விரும்பற்பாலனவ ன்று, * இங்க றறவரக்கு அங்குண்டு : 

என்றபடி ௮ மர கருக்கும் துன்பமே ஒரு பெரிய Cures, sur 
FOOT TED MET FOUTS, FOO AIT SVCD Lt தின த்தையும், ப 

வானுடைய தனத்தையும், போகத்தில் உல்லாஸமாய்க் wot 
இருப்பவாது போகத்தையும்கண்டு ஈாம் பொறாமை கொள் 
னாது அவற்றிற்கு ஆளாயிருப்போருக்கி ரங்கி துண்ப ரூபமாக 

சடவுளது அனுஈகாரஹச்தைப் பெற்றோரைக் சண்டு கை. 

கூப்புவேேத இரச௫யமான தத்துவ வழியாம், ? 

க. ௪. 99%, 2099, பக்கம்.) 

துக்கச்தால் ஈமக்கு உண்டாகக்கூடிய நன்மை 
களை பின்வருமாது ராஜம் அய்யர் விவரிக்கின்றார். 

துக்கத்தால் ஈமக்குச் சிறந்த பிரயோஜனங்கள் எூண்டெ- 
அது மணிதன் மனதைச் கரையும்படி செய்கின்றது. புத்இ 

யைச் கூர்மைப்பரித்துகின்றது, மார்கழிமாதம் விழும்பணி 

யைப்போன் ற செழிக்கச்செய்யும் சச்கியை உடையது. அடிக் 

கடி. தக்சமே மோக்ஷ£திறவுசோலாக ஏற்படுகின்றது. வே 

தாந்த கரச்தல்களில் சஷ்யனை குரு முன்னிலையில் அழும்படி 

செய்தபின்புதான் குரு மனம் இரங்கி போஇப்பதாகச் சாட் 

Lou Ee Geng. துக்கத்தால் மனிதர்கள் மஹான்களாக 
மாறியிருக்கன் றனர், துக்கம் கரை புரண்ு தூவ்காலத்இல் 

மாணிடாது இர்.இரியங்களுக்கு தெய்வீசமான தோற்றங்களை 

யும் சப்சங்களயும் கண்டறியும் அற்புத சக்த வர் இருக்கன் த 

௮. பெரிய !,/ரரணத்தகில் திருஞான ஸம்பக்ர் என்ற குழந்னத. 
அழுதுகொண்டிருந்ததால் பார்வஇியால் ஞானப்பால் ஊட் 

டப்பட்டது. உலகவாழ்க்கையிலும் அழும் குழர்ழைகள்தான்: 
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சாயாது லாலனைக்கு சீச்கிரச்தில் ஆளா « vO 
கின்றன, கெளதம புத்தர் மஹாபோதி விரு க்ஷ த்தடி.யிலிரு 
ந்த. சண்டுபிடித்த சான்கு உண்மைகளுள் முதலாவதான 
உண்மை (உலகத்தில் ஸதா துக்கமே an ணப்படுிகின்றது 
என்று அறிந்து பரிதவிக்கவேண்டும்? என்பதே, துக்கம் என் 
பது மனதை மிரு துவாக்கும் ஒர் தைலம். இதகதந்கேற்பவே 
ஒர் மஹான் ! துச்சிப்போமே அதிர்ஷ்டவான்கள் எனெனில் 
அவர்கள் சக்கரம் தேற்றப்பவொர்கள் ” என்றார், 

(வே. உ, பக்கம் 961, 909) 
கம்ரோர்களிடம் காணப்படும் மூடஈம்பிக்கைக 

ளின் ஸ்வரூபத்தை பின்வருமா௮ விளச்கப்பட் டிரக் 
கின்றது. 

மூடாம்பிக்கைகள் படிப்பில்லா அஞ்ஞானிகளிடம் 
,தான் காணப்படிம் என்பதே ஓர் மூட நம்பிச்கையாகும். படி. 
திீதவர்களது மூடஈம்பிக்கைகள் அ. திஸ.ிஷ்மமாச இருப்ப 
தால் அவைகளின் உண்மையான ஸ்வரூபம் அவர்களுக்கும் 
மற்றையடஉர்களுச்கும் வெளிப்படையாக allan BS wT LL gy, 
ஆதலால் ௮ ஐ மிகுந்த கேட்டை விளைவிச்சக்கூடியது. அதை 
அஞ்ஞான த்தடிப்பினா?லே படித்தவர்களே மற்றவர்களுக்குப் 
புக்டி. அவர்களையும் அம்மூடஈம்பிக்கைளே நம்பும்படி செய்து 
சஷ்டச் இற்குள்ளாக்குவார்கள், இம்மாஇரிமான: படி.த.த.வர் 
.சளி.ம் காணப்படும் மூடகஈம்பிக்கைக்கு ஓர் உதாரணம் 
“வேதாகர்தம் எவனுக்கும் விளங்காத விஷயச்சைக் கூறுவது, 
மனிதனுக்கு ஈன்மை விளையக்கூடியவைகள் எல்லாவற்றையும் 
அவனிடம் இருந்து ஒழித்துவிரறது, மனிதனைச் கல்லுக்கு 
ஸமானமாகச்செய்து, உலகம் அவனால் ஓர் பிரயோஜனமும் 
அடையாவண்ணம் செய்து,வின்றது'? என்பதே. 

(வேட &, 55, பக்கம்) 
வேதாக்த சாஸ்திரப்படி. மனிசனது புத்தி ஸ்வ 

தந்தம் உடையதா அல்லது பாதர்திரம்சானா என்ற 
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கேள்விக்கு ராஜம் அய்யர் பின்வருமாறு விடை அளிக் 
'இன்றாந். 

மனிதனது புத்தி ஸ்வதர் கிரமுடையதா அல்லத பாதர் 
.கஇரமுடையசா என்ற கேள்விக்கு வேதார்தபாமாக பஇல் 
கூ௰வேண்டுமாகில் அது இரண்சிம் உடையதல்ல என்று 
தாண் சொல்ல 2வண்டி.வரும், வேதாக்த சாஸ்இரப்படி : வ 

னன்ற! ஓரணுவும் அசையாது? ஏனெனில் ௭ ல்லாவற்றுள்ளும் 

அவனே அர்தர்யாடியாக இருக்கிறான். இதை உள்ளபடி. 

உணர்க்து வ்யவஹாரஇசையில் அறபவத்திற்குக் கொண்டு 

வருவது மிகக் கடினம், ஏனெனில் ம்யவறஹாரஇசையில் 

இகங்காரம் தலையைத் தூச்க்கொண்டு தான் எல்லா 

வற்றிற்கும் ௮அதிபஇ என்று முூன்னிற்கின்றது. இந்த அகல் 

காரத்தை அடக்கி ஸ்வதந்திரம் உடையதுபோலக் சாணப் 

படும் புத்தியை பகவானிடம் ஸமர்ப்பணம் செய் து.விட்டால் 

அற்புதவிஷயங்கள் ஸம்பவிக்கும், இர்த ரஹஸ்யத்தைத் 

கான் இொளபதி மான ஸம்ர-்ஷண ஸமயமாக மஹாபார 

தத்தில் சன்ராக உருவசப்படுத்தியிருச்சிறது. அதலால் எல்லா 

ச்காலங்களிலும் 'எல்லாமுன் அடிமை, எல்லாமுன் உடைமை 

யே எல்லா முன்னுடைய செயலே ” என்று உள்ளபடி சொல் 

௮க்கூடிய சக்தியை உடைத்தாயிருக்த2ல ஈமக்கு ஒரு பெறிய 

பேறு, இர்தச்குணமே ஈம்மை எளிதில் மாயையிலிருந்து விடு 

விக்கும், 

எங்கள் புத்தி எங்களதே எவ்வாறென யாமறி3யம் 

எக்கள் புத்தி எங்க? தங்களதாச் செய்வதற்கே ? 

TOUT PT BAO al Og pipe. Sor முதல் இரண்டு 

நிலைமைகளைக் காட்கென்றது. .இனால் இதற்கப்பாற்பட்ட 

தான சூன்றாவகான நிலை ஒன்று உண்டு, ௮ல் நீ, மாண் 

என்ற பேதமே ஈடையாது, அதைத்தான் யாஞ்ஒஷவலகீயர் 

கார்கியினிடம் பின் வருமாறு புகழ்ச்து கூறுஇன்றார், ஓ arte) 

மாறுதலடையாத அர்த ஏகவஸ்து தான்பார்க்ச முடியாதவ 
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கை இருர் தகொண்டு எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறான், சேட்ச 
முடியாதவை இருர்துகொண்டு எல்லாவற்றையும் கேட்௫ 
ரோன், நினைவுக்கு அப்பாற்பட்டவனாய் எல்லா நினைவுக்கும். 
ஆ,சாரமாய் இருச்இருன், அறியமூடியாசவனாக இருர் கொ. 
ண்டு ஸசலச்தையும் அறிகிறான். அவணைப் பார்க்சிறவனாக. 

ட்டும் சகேட்கிறவஞகைட்டும்,சினைப்பவனாகட்டும், ௮றிபவஞாக ட் 

டும் வேரொெருவனும் இல்லை. இச்சு நிச்சய வஸ் அவில்தான் 

ஆசாபம் அடங்கியிருச்கின்றது.' இ௫பற்றியே பகவான் 

அர்ச்சுனனை கோக்கு (நீ என் சைக்கருவியாசவே இரு ? என் 

ரர், 
(வே. ௨, பச்சம் 107) 

வயலறுத்து தான்யத்தை 'சேகரிக்கும்பொழுஅு 
வைக்கோலும் எப்படி உண்டாகிறதோ அவ்வாறே சிற்: 

சில சக்திகள் மோக்ஷமார்க்கக்தில் உண்டாடன்நன. 
அவைகள் விஷயக்கில் காம் ஈடக்துகொள்ளவேண் 
டிய மாதிரி இன்னது என்பதை ராஜம் அய்யர் பின்வ. 
ருமாறு விவரிக்கின்றார். 

“உண்மையான பக்தியின் சிறப்பு இன்னது என்பதே ஈம. 

க்குக் தெரியாது, காம் இப்பொழுஇருக்கும் ஸாதாரண நிலையி! 

லிருந்து சோகஇனால், பக்தியின் வீர்யம், செழிப்பு, அபாரசச்.இ 

ஆ௫ூய இவைகள் ஈமக்கு ஈன்றாய் விளங்கமாட்டா, பச்இமல 

யைத் தககுவ௫, அலஃடியமாய் பெரியஸமுத்்இரங்களைத்தா 

ண்வெ.து பஞ்சபூ கங்களை அழிப்ப ௫, பிரபஞ்சத்ையேஅ௮சைப்: 

பது ஆ௫ய அற்புகச் செயல்களுக்குக் காரணமாக DEES. 

பச்இியாலாகாத தொன்றில்லை. பக்தியால் ஒருவன் தொழில் 

செய்யும் காலத்தில் ௮வன் ஆச்மசச்தியே வெளிவருவதால் 
ஈடக்கும் தொழில் அற்புதமாக இருக்கும், சுத்த ஹிருதயம்: 

உடைய மஹான்களிட.த்தில் இர்த பச்இயின் ௪ச்தியை ஈன் 

ரசச் காணலாம். வருவனகூறல், அற்புத மருந்துகள், தம். 

மை அறியாமல் வெளிவரும் உண்மை வாக்கியங்கள், மெய்ம். 
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மறர்ு கூறல், இவைபோண்ற அற்புக ௪கஇகள் சுத்தாத்மாக் 

களுக்கு , எகிர்ச்சையாய் உண்டாவது, இப்பெரியோர்கள் 
உலகத்தில் வாழ்வதே அற்பதம், ம நிறைய ஜீவராடசள் 
எவ்வாறு நாளைக்கு என்ற எண்ணயமின்றி வாழ்கன் ரனவோ 
அவ்வாரே இவர்களும் மறைவாக இருக்கும்படியான ஓர் சச் 

தியின் வைபவத்தால் காப்பாற்றப்பட்டு வாழ்கின்றனர் என் 

பது இவர்கலாது ஈடத்தையை உற்று கோக்குவோருக்கு விளங் 

கும். மனது அசுத்தப்பட்டதும் இக்கச் றப்பெல்லாம் இரு 

ஈதவிடம் தெரியாமல் பறந்தோடிப் போய்ளிடும், மஹானு 

க்கு தாம் அற்புசச் செய்கைகள் செய்கிறோம் என்ற எண் 

ணம் வர்கம் உடனே மனம் அசுத்கமாகிவிடம், சக்இச 

ஞம் அவரை விட்டகலுக், அப்பொழுது அவர் முன்போல 

மஹானாக விளங்கவேண்டும் என்று எவ்வளவு பாபெட்டபோ 

கிலும் முன்இருக்த சக்கி அவரிடம் நிலயா௯ மோசம்செய்து 

விரிகின்றது. சக்திபோனபின்பகூட அவண் மூன் இருந்த 

கீர்த்தியை வஹிக்க முயலுஇரான், இதனால்தான் உலஇல் 

அசேகம் வேஷஸக்யாவறிசள் உண்டாகின்றனர். புத்இிமாண் 

கள் இதை அறிர்து தமது சக்இயால் சர்தகி தமக்கு வரவே 

ண்டும் என்ற எண்ணத்தை ஒருகாளும் தமத மணல் புகு 

ஈதுசொள்ள இடங்கொடுப்பதே இல்லை. அவர்கள் தமது ௪க்இ 

யால்வரும் கீர்த்தியை தாம் அங்கேரிப்பதில்லை, மனதார 

அவை பகவானது லீலை என்று எண்ணி ௮தை பகவான துபார 

மாக விட்டுவிடுவொர்கள். அவர்களுக்கு தமது வாச்கு உண்மை 

யாச வேண்டுமே ஏன்ற சுவலை ஒருபோதும் இடையாது, பிரம். 

மமாகி இருக்கும் மஹான்௧ளது மனத்தை எப்படிப்பட்ட 

சக தியானாஜும் ஸரி மம இழுச்சவல்லது அல்ல,” 

(Ga. 29, 444, 674, பக்கம்) 
- 

நம்பிக்க மாறுபட்டால் ஒருவனுக்கு உண் 

டாகக்கூடும ஏற்றச் சாழ்வை ராஜம் அய்யர் பின்வரு. 
மாது எடுத்து விவரிக்கினார, 
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இவ்வுலகில் எவ்விஷயத்திலும் ஈம்பிச்கை ' யில் 

லாத மணிதனே கிடையாது, இவ்வுலக வாழ்க்கை 

யால் எதோ ஒரு பிரயோஜனம் தனக்கு உண்டாகும் என்றே 

ஒவ்வொருவனும் எண்ணுகிறான். அதலால்தான் எவ்வளவு 

கஷ்டங்கள் இவ்வாம்க்கையில் ஒருவனுக்கு வர்கபோதிலும் 

அவன் அவைசளைப் பொறுத்துக்சொண்டு உயிர்தரிச்ச எண் 

ணுகிறான். ஒரு மணிதனது ஏற்றத்தாழ்வை அவனது சஈம்பிக் 

கையினால் எாரிதில் அறியலாம். *சொண்டதே கோலம் கண் 

தே காட்ட? 'விஷயபோகமே மோக்ஷம்' என்ற ஈம்பிச்கை 

“யை உடையவனாக ஒருவன் இருப்பின் ௮வன் இவ்வுலகத் திய 

இன்பதுன்பங்களால் மொத் அண்டு மேல் போகும்வழி யறி 

யாத தத்தளிக்கும் பாபியாவான். (/ விஷயம் விஷமேயாம் ? 

* சிற்றின்பங்களைவிட கோடி.மடங்கு மேலானதான பேறநின் 

பம் ஒன்றிருச்சன்றது ? என்ற ஈம்பிக்கையுடையவன் ஒருவன் 

உலகில் சிச்சிக்கொள்ளாது வரும் சஷ்டங்களைத் தாங்கும் 

,கஅிறனுடையவனாக உலகில் ஸஞ்சுரித் துவரும் புண்யாத்மாவா 

வான, *உன் தோழர் இன்னாரெனச்கூறு, நீயார் என்று 

கூறுவன் ' என்று சொல்லுவதுபோல ! உன் ஈம்பிக்கை இன் 

னது எனக்கூறு 8 இத்தகையன் எனச்கூறுவன்' என்று சாம் 

“தைரியமாகச் கூறலாம், 

இச்கம்பிச்கை அசேகவிதமாக உலஇல் சாணப்படுகன் 

அது. நெயபோலியன் என்ற அஸஹாய சூரனான பிரான்ஸ் 

சக்ரவர்த்தி ! அஸாத்யம் ' என்ற பதமே பாஷையில் அனு 

வசியம், ஏனெனில் தீரனுக்கு அஸாத்யமான சாரியமே இடை 

யாது' என்றானாம், ஜுடிலியஸ் ஸிஸ்ர் என்ற ரோம சக்ர 

வர்ச்தி போய்க்கொண்டிருக்த ஒர் கப்பல், பெரும்புயலில் ௮௪. 

ப்பட்டு்ச்சொள்ள அதில் இருந்தோர் எல்கோரும் மிகவும் 

பயந்து ஈடுக்கிட்டாராம், அப்பொழுது அவர் கப்பற்கார 
4 ரை கோக்கி ' பயப்படாதேயுங்கள். கப்பலில் யார் இருக். 

கிறது என்று எண்ணினீர்கள் | சான் இருக்கும்பொழுது உம்: 
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களுகிகு என்ன அபத்துவரும்' என்று தேந்றினாராம், இந்த 
ஈமமிக்கைகள் கேவலம் ராஜஸகுண ஸம்பர்தமானவை, 
இவைகளுக்கு கர்வம் அல்லது அகங்காரம் என்று பெயர், 
இது முற்றினால் இதை உடையவனுக்குச் கேடேவிளையும். 
இதுபோன்ற அபாயமான ஸமயத்கில் பசகவத்பக்தர்கள் 
“இவை ஈசுவரன் செயல்? என்று சொல்லி தாம் ஏ?ீதாசெய்த 
பகவத் அபராதத்கிற்காக அச்கஷ்டம் வர் துஎன்று எண்ணி 
AG’ துவார்கள். இதல் ஸத்வகுணம் முூன்னகைவிட அுதிக 

மாக இருப்பினும், இதைவிட இறந்ததான ஈம்பிக்சை ஒன் 

௮ண்ூ. முன்காலத்தில் கிரீஸ் C gn lu இயாண ௮. ஸி ண 

டர் ஈம பரதகண்டம் வர்து ஒர் மஹாணைக்கண்டு அவருடண் 

வார்த்தையாடி அவரது பத்தி ஒட்பத்தைக்கண்டு மகிழ்க்து 

சனத ஊருக்கு வரும்படி அவரை அழைத்தான், அவர் மா 

பட்டேன் என்று சொல்லிவிட எவ்வளவோ அவன் ஈயந்து 

பார்த்தான், ஒன்றும் முடியாமல்போக நீர் வாசாலிடில் 

உம்மைச்கொல்வேன் !' என்று சொன்னான். மனங்கோமா தூ 

மஹான் ஈகைத்து 'உன்னைப்போல என்னுடன் பொய் சொ 

ன்னவர்களோ Eleni wits, என்னை எவராலும் எதனாலும் 

கொல்லவேமுடியாது, பிரபஞ்சத்தில் என்னைத்தவிர உண் 

மை வஸ்து வேறகிடையாது ' என்று கூறி மெளனமானார், 

இம்மாதிரி ஸதா ஸர்வகாலமும் * யானே எக்குமாம் பிரம்மம் 

என்பால் கவருடைப் புவனமெல்லாம் கற்பிதம் என்று தறி 

5௮ ' தைரியமாக இருப்பே ஸாத்விக ஈம்பிக்கையின் முக் 

கிய லக்ஷணம், 

(வே. ௨. 115, 124, 125) 
ME 

x & 

வேதாந்த உல்லாஸம் என்ற ஆங்கல கிரந்தத்தில் 

இவர் வேதாந்தக் கருத்துக்கள் அமைந் ௪ சிறு கதைக 

ஞம்.எழுதியுள்ளர். அவற்றில் சிலவற்றை பின் எடு 

த்து மொழிபெயர்த்துக் சாட்டுகறோம். இக்கதைகள் 
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சிறுவர்களுக்கும் ஆனர் 5.த்தை விளைவிக்கும், ஈ.யர்க்த 
கருத்தை உள்ளடக்கிக் கொண்டனவாகவும் இருக்கும்: 

உலகந்தைச் சு..நிவநதல்:-- ஈசுவரன். ஒருகாள் பார் 
வஇயோ? வீந்றிருச்கையில் சமது பிள்ளைகளாகிய கணபதி, 

ஸிஈப்ரஹ்மணியன் ஆகிய இவர்களை அழைத், (அப்பா என் 

னிடத்தில் ஒரு அருமையான பழம் இருக்கின்றது, உங்க 

ஞள் எவன் ஒருவன் பிரம்மாண்டம் முழுவதையும் சுற்றி 

விட்டு மூதவில் என்னிடம் வரத சேருகிறானோ, அவனுக்கு 

௮) கொடுத்துவியெதாக எண்ணி இருச்சிறேன் ? என்னூர். 

ஸுபப்ரஹ்மணியருர்கு அர்த upsMs அடையவேண்டும் 

என்ற ஆவல் உணடாச உடனே பிரம்மாண்டச்தை வலம் 

வரத் தமது மயிலின்மேல் ஏறினா, அது அவரை வாயுவே 

மனோலேகமாக எடூத்துச் சென்றது, கணபஇியோ தன் தம்: 

பியின் தலை மறையும்வரை, சும்மாவிருந்துவிட்டு, பின்பு மெ 

துவாக எழுர்து தமத தாய் சசப்பன்மாரை வலம் வது “இப் 

பொழுது இருக்கிறதும், இதுவரையிலும் இருர்ததும், இனி 

மேல் உண்டாகப்போகிறதும் அய அண்டங்கள் யாவும் 

உம்முள்ளேயே அடக்கி இருக்கின்ஈன, கான் உங்களைச் சுற்: 
றிவக்தால் இவைகள் எல்லாவற்றையும் வலம் வர்தவனாவேன். 

ஆகையால் பழம் என்னைச் சேரவேண்ம யத' என்று சொன் 

னார். இரந்த மொழியைகச்கேட்டு பார்வ பரமேசுவசாள் 

மஒழ்ர்து கணபதிச்கே அர்த அருமையான பழத்தைக் கொ: 

டுத்தனர். இந்தச் காரியம் முடிர்து வெகு நாழிகைக்குப். 

பிறகு, வேர்ச்ச விருவிருக்க தமது மயிலின்மேல் ஏறிவர்த 

ஸுப்சஹ்மணியர் தாம் மோசம்போய்விட்டோம் என்று 

அறிர்.தாரே ஒழிய வேறில்லை. இச்சையை இங்கு உள்ளவாறு. 

எடுத.துக்கொண்டு சண்டையிடச்கூடாது, இதில் அடங்க 

இருக்கும் உட்பொருளே மிகச்சிறக்தது, அதாவது * கடவுளை 

அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிந்ததாதம், வேளிப்பிர் 

பஞ்சத்தை எல்வளவு நுட்பமாக அறிந்தபோதிலும் அத. 
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லை நமக்கு ஞானம் என்னும் பழம் ஒரநாளும் கிடைக் 
காது. (2வளிஞானம் வரம் என்பதற்த ஸந்தேகமில்லை, 

ஆலை ழதிர்ந்த கானழம் அதில் உண்டாகும் சந்தியும் 

ஆனந்தழம் நம்மை அணுகா ' என்பதே, 
(பக்கம் 320.) 

8 

மனம்மாற ஜகம்மாறுப் அஒருகாள் கருஷ்ணபசவான் 
தருமபுத் இருக்கும் அரியோதகனுக்கும் உள்ளா தாசதம்யத் 
தை வெளியாக்க எண்டவி EG DY SE 160 1 அமைத்த 'அப்பா; 
* சேடிப்பார்க் பத்து கெட்டவர்களை அழைத்துவா? என் 
௮ம், துரியோகனனை அமைச்து * அப்பா % பத்து நல்லகர் 
களைச் தேடி அழைத்துவா? என்றும் ஏவினார், அப்பொழுது 
அகரியோசனன் மிகுச்து ga Card ேேடத்தொடக்இனாண், 
இரந்த ஆவலை விருத்திசெய்ய பகவான், இடைக்கும் சல்லவரை 
வைத்துக்கொண்டு ஒரு யாகத்தைச் செய்து PO GER HS 
னால் பாண்டவர்களை எளிதில் அழிக்துவிடலாம் என்று அவ 

னுக்கு ஆசைகாட்டி இருர்தார், துரியோதனன் சாவியால் 

தேடியும் அவனும்கு ஒரு ஈல்லவன்கூட அகப்படவில்லை 

எனெனில் அவனுக்கு எங்கும் கிறுகுற்றதங்கள் இருப்பனவா 

சவேதோன்றிற்று, இதுபோல தீருமபுச்திரரது ஊக்கமும் 

பயனற்றதாக முடிர்தது, அவருக்கு இருடன், கொலையாளி 

தாயைக கொன்றவன், தகப்பனைக் கொன்றவன் முதலிய 

கொடி பவர்களும் அஞ்ஞஜானச்துக்கு ஆளாத் தச்தளிப்பவர் 

கள் என்றும், அவர்களுக்கு உண்மைராண மிருக்குமாயின் 

தமது தொழிலை உடனே விட்டுவிரிவார்கள் என்றும் தோன் 

றிற்றட ஆகையால் ஸகலகுண பூரணரான தர்மபுத்இரருக்கு 

எல்லாம் தெய்வத்தன்மை லாய்க்த Ames வஸ்துக்களாகவே 
கோன்றின அகவே தஇிரும்பிவருகையில் அவர் பகவானை 

கோச்௫ு, ' பரம்பொருளே ! சான் ஒரு குற்றவாளியையும் சண் 

டிலேன், குற்றவாளியைக் காணவேண்டும் என்ற ஆவலோடு 
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புறப்பட்ட சானே குற்றவாளி ? என்று சொந் தசொண்டார். 

இசலை உலகத்தின் நிலை ஒருவன் மனோேநிலைல்மயைப் 
பாறுந்தது, என்று தெரியவருதெத, 

(பக்சம் 355,) 

* 
* x 

திதிக்ஷை அல்லது. ஸிஹித்தல்.--இராவணன் முதல் 
தரம் இராமரை எதிர்க் ஐப் போர்செய்கபொழுது மாலைக் 

காலக்.இல் நிராயுகபாணியாகச் தோல்வியடைர்து இராமர் 

மூன்பு வெட்குநின்றான், அவளைச் கொல்லும் இறம் இரா 

மருக்கு இருந்தபோதிலும், அவர் அவனைசோச் ! இராவணா 

மீ ஈிறந்ச வானைப்போலச் எண்டைசெய்தாய், உண்மைதான். 

௮௮ என்னிடத்தில் பலிச்காது அப்பா ! இப்பொழுதே 

உன்னை சான் கொன்றாலும் கொல்லலாம் ; ஆனால் சான் உண் 

wre கொல்வதில்லை, இதுவரையில் சான் உன்னை எவ்வள 

வோதாம் ஸிசையைக் கொண்டுவரச் த விட்டுவிடு அப்படியா 

இல் சண்டையை நிறுத்திவிடுவேன்? என்று கேட்டிருக்க 
ரேன், இப்பவும் 8ீ ஈல்லவழிக்குவா இணி ஒருமுறை அவ் 

வாரே செய்யும்படி உன்னை நான் Cale mar, இதைப் 

பற்றி சண்ரூய் யோூத் தவிட்டு காளைச்குவா, என் சொல் 

படி. ஈடப்பாயாகில் உனக்கு ஒரு குறைவும் வாராது, இல்லா 

விடில் சான் உன்னைச் கொன்றே தரவேண்டும், பின்பு என் 

லை வேறொன்றும் செய்யமுடியாது” என்று ஈயமாசச் சொ 

ன்னர். இக்சமொழியில் காணப்படும் சிந்த ஸிமாதானம் 

ஜன் பவைரியிடத்தும் ஒர்வித அன்பு ஐகிய இவைகளே 

உண்மையான திநீக்ஷையின் ஸ்வநபம், சன் பிராணசாயடு 
யாகிய ஸீதை விஷயசக்இில்கூட கேவலம் ஸ்வயகயம் கருதி 

கோபதாபாதிசளால் விரோஇமேல் ஆகச்ரெஹத்தோடு இரா 

மர் பாய்ர்தவரல்லர். ஆனால் அந்தக் சரூணத்இல் தாம் செய்ய 

வேண்டிய கடமையை ஸரிவா நடத்இ முடிப்பதற்தே இரா 
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வணனை-அவர் கொன்றவர். இராவணன் கொடியவன், அவ 
னைச் கொன்று சமது மனமாரவேண்டும் என்ற அதங்கத் 
சால் அவர் HA ea EOE TET mast அல்லர், அர்த ஸர்தர்ப்பத் 
தில் தாம் செய்யவேண்டி யதை மனப்பரபாப்பின்றி அவர் 

செய்துமுடி சதவ ஒழிய வேறல்ல, (சய்யவேள்டிய 
நை மனக்குழப்பமின்றி (கயவகடதிதிக்ஷையின் ஸ்வநபம், 

(பக்கம் 200) 

டட 

உண்மையும் கோட்டும் ஒரு மனிதனுக்கு பன்றி 

கள்போல் உறுமும் இறம் ஈன்றாக இருர்தது. பன்றிகள் 

மேய்ர் துகொண்டிருக்கும் இடம் 2பாய் அவண் உறுமினால் 

தமத கூட்டத்தில் எசாவது ஒரு புதிய பன்றிதான் வரது 

விட்டதோ என்று அவைகள் நாற்புறமும் சுற்றி வெருண்டு 

கோச்குமாம், அவன் £ர்தகி உலகெங்கும் பரவினதும் தண் 

கிறமையால் அவண் பணம் ஸம்பாஇக்க சேசஸஞ்சாசம் 

செய்யத் தொடங்கினான். ஐர் ஊரில் இவன் உறு.பிப் பணம் 

ஸம்பாஇத்துக்கொண் டிருக்கையில் அவ்வூர் வழியாக ஒரு 

மஹான் சமது சிஷ்யர்கருடன் போய்ச்கொண்டிருச்தார். 

அவன் பணம் ஸம்பாஇக்கும் வழியைக் சண்டதும், அதன் 

மூலமாகன் சமது சிஷ்யர்கரக்கு ஈல்லவிஷயம் ஓன்றை 

போதஇக்கலாமென்று அவருக்குப்பட, உடனே அங்கே ஒரு 

பர்தல் ஒன்றைக் தயார்செய்து “இங்கு வேறிடங்கரில் கேட் 
கச்கூடிய உறுமலைவிடச் சிறர்ச உறுமலை கேட்சலாம், இதத் 

கோ காசு ஒன்றும் கொடுக்கவேண்டியதில்லை. இஷ்டமான 

வர்கள் வரலாம்? என்று தமது சிஷ்யர்சளால் தண்டோராப் 

போடுவித்தார். ரூகண்ட அவ்வூர் ஜனங்கள் மிகுர்த ஆவ 

லோடு மஸணானது பந்தலில் வந்து கூடினார்கள், அவரோ 
நிஜமான பனணறி ஓன்றை வாக்இவக்கு அதன் காதைத்திரு 

இக் கத்தும்படி செய்தார். உண்மையில் இது மற்றையவன் 

உறுமலைவிட மிககேர்த் தியாகத்தான் இருர் இருச்சவேண்டும், 
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ஆனால் ஜனங்கள் எல்லோரும் £1! இதுதானா! இதை சாம் 
இனம் கேட்கவில்லையா, இதில் என்ன ஆச்சரியம் உஇருக்கி 

றது! என்று இகழ்ர் ௪ பே௫ிவிட்டுப் போய்விட்டனர். மஹான், 

எவ்வளவோ தண்டோராப்போட்டுப் பாடுபட்டுப் பார்த்தார், 

அவர் பர்தலுள் ஒரு மணிதன்கூட வரவில்லை. ஆனால் போ 

லிப்பன்றியின் பந்தலில் கூட்டம் எப்பொழுதும் விடாது 

கூடிக்கொண்டே இருந்தது. பர்தல் சாவியானதும் மஹான் 

தமது சிஷ்யர்களைச் சூழ இருக்கும்படி சொல்லி, ‘unr g Ba 

களா! இப்பொழுது செய்த சோதனையில் ஒர் அற்புதம் வெளி 

யாகின்றது, மனிதர்களுத்து உண்மை வஸ்துக்களில் இஷ 

உம்ல்லை, போலவிந்தோ ங்களில் அதிகப்பிரீதி, இத 

னால் தான் போலி இன்பல்களாயெ உலக இண்பங்களைக 

கட்டிக்கொண்டு அவைகளைவிட்டு நீங்க மனம்வராது 

அவர்கள் அவைகளில் கிடர்து உழன்று வரு துஇன்றார்கள். 

மேன்மைஅடைவ த. கஷ்டமல்ல. அதற்கு எச்த வெளி 

வஸ்துவின் ஸஹாயமும் கொஞ்சமேனும் வேண்டியத 

ல்லை. அதை அ௮அடையவேண்டுமென் ற மனப்பூர்வ அபேகைஷி 

தான் வேண்டும், காம் எவ்வளவுதான் பேரின்பத்தின் இறப் 
பை எடுத்துரைச்சபோதிலும் அதில் ௬௫ உள்ளவர்கள் 

தவிர வேறொருவரும் ஈம்மை ௮ணுகார் இதைப் பற்றிச் இந்இ 

யங்கள் ? என்றார். 

(பக்கம் 355, 356.) 

* * * 

மனதை ஐயிந்தவனே வீரன்.--மஹரபலி என்றொரு 

அஸுர அரசன் இருந்தான்.௮வன் இருலோகங்களையும் ஜயி 

SMA MOU அடைரச்சான். அவனுக்கு இன்னும் காம் ஜயிச் 

$545 இராஜ்யங்கள் இல்லையே என்ற எச்கம் உண்டா 

யிற்று, ஓப்பொழுது புத்திசாலியாகிய மக்இரி ௮வனை நோ 

க௫ி, (நீங்கள் உலகம் முழுவதையும் ஜயிக்த தென்னமோ 

உண்மைதான், ஆனால் இவைகள் எல்லாவற்ரையும்விடப் 
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பெரியசாயும், செல்வச்சிறப்புற்றகாயும் உள்ள ஒரு சாஜ்யம் 
இருக்கிறது. அதை £ங்கள் ஜயிக்கும்வரையில் உங்களுக்கு 
வீரர் என்ற பெயர் சகாது ? என்றான், இசைக்கேட்டதும் 
அரசனுக்கு ௮2 ரசாஜ்யச்கை ஜயிச்சவேண்டும் என்ற ஆவ 
ஓுண்டாக, gigs ராஜ்யம் எல்கே இருக்கிறது, யார் அதற்கு 

அரசன் ' என்ற விசாரணைகளைக் செய்யத் தொடக்இனொன் . 

அதற்கு மதிரி, § அரத ராஜ்யத்கின் அரசன் ஸாது . ஞூற்ற 
மற்றவன். ஆனால் அவண் மர் .இரி தந்திரசாலி: அவனைக்கொல் 
ag அமாத்யம், அவனை எப்படியாவது அடகனெபின்பு 

தான்௮ர் ச ராஜ்யத்தைஅணுச முடியும் பண்றான். உடனே தா 

சண் அதைஜயிகச்க மஹா வ். ரர2வச த்தா ஸேனைகளைச் சே 

TEES OSL BE GOAT. Qn ge ctr மர்இிரி ஈகைத்துக்கொ 

ண்டி மான் சொல்லிவரும் ராஜ்யம் உள்ளேயே இருக்கிறது? 

என்று குறிப்பாக எடத்துக் காட்ட, அரசண் புச் திமானாகை 

யால் இர்தச் குறிப்பை அறிர்துகொண்கி 7 சொல்வது உண் 

மைதான் ; எனக்குள் இருக்கும் இசாஜ்யச் துக்கு அரசனாகிய 

ஆத்மாவை அணுக அவண் மர்இிரியாகிய மனதை ஜயிக்காது 

முடியாது, ஆயினும், அச்மாவைக் கவணியாது உலகை ஐயிப் 

பதால் பயன என்ன :? ஏன்று வாய்விட்டுச்சொல்விலிட்டு, 

அன்றுமுதல் அவன் பிரம்மரிஷ்டை Ups £0) 51 _ a) ener, 

(uss 662, 663.) 

* * * 

ஸிந்திகள்.-ஹடையோக ஒருவன் ஐர். மஹானிடம் 

சென்று தனக்கு ஆகாயத்தில் பறக்கசக்இி இருக்கன் றடுதன் 

ம், பூமியின் Sip அசேசகாலம் இடசக்குச் இறனுண்டென் 

௮ம், ஜலஸ்தம்பம் கெரியுமென்றும், இதுபோன்ற மற்றைய 

சித்துவித்கைகள் தெரியுமென்றும் பெருமை பாராட்டினான். 

அப்பொழு! மஹான் அப்பா பக்ஷிகள் ஆகாயத்தில் பறக் 

இன்றன, புழுக்கள் பூமியின்ட்ழ் ௮இ௧க சாலம் மறைந்து 

கிடக்கின்றன, மீன்கள் ஜலச்இல் வஷிக்தன்றன, இம்மா 
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திரி தாழ்ச்த ஜர் தச்சளைப்போல் நடப்பதினால் என்னபயன், 

கடவுளைப்போல ஈடகச்ச, கருணை முதலிய ஈற்குணங்களை விரு 

தீதிசெய், கர்வத்தையும் கோபத்தையும் அடக்இவிட என்று. 

மறுமொழி கூறினார். தாயுமானவரும், 

சின Angad கற்றாலும் ஹித்இ எல்லாம் பெற்றாலு 

மனமிறக்க கல்லார்க்கு வாயேன் பராபரமேம? 

என்றுசொல்லி இருக்கிருர், ஆகையால் மனது தனது வாஸ் 

னைகள் யாவையும் இழந்து, அதன் உண்மை நபத்தை 

அடைதலே ஸிகல ஸித்திகளையும்விட மேலானது என்பது 
இக்கதையால் எளிதில் விளங்கும், 

(பச்கம் 349.) 

* * * 

ஸ்நஷடியின் ஸ்வநபம்.--இரிரவில் மூன்று 9 Sor yous 

பிடிப்பவர்கள்ஒரு ஆற்றங்கரையில் நின்றுகொண்டிருர்தார்கள். 

அக்கரையில் இருந்த ஒரு விளக்கு தண்ணீருள் ஓர் விளக்கு 

எரிவதுபோன்ற தோற்றத்சை உண்டாகியது. இம்மூன்று 

பேரும் புலை ககுடிச்கவேண்டுமென்ற ஆஙவலுட ணிருந்தார்கள். 

அவர்களில் ஒருவன் சண்ணீர் ஐரத்தில் ரின்று கரியை பிரஇ 

பிம்பத்திற்குகேராய் பிடிச் அச்சொண்டு தன்சரித் துண்டு விள 

கசல் பட்டிருப்பசகாக எண்ணிக்கொண்டான் ; ஏனென்றால் 

புகைக்குடிப்பவர்களுச்கு தா£த்இிலிருக்கும் வஸ்துக்கள் தம் 

கண்கள் முன்னேகுகிப்பனவாகச் தோற்றுவது வழக்கம், இம் 

மாதிரியாய்ச் சற்றுகேரம் நின்றபின் கரித்துண்டு பற்றிச்கொ 

ள்ளாகது சண்டு இர்தவிளக்குக்கு உஷ்ணம் போய்விட்ட 

என்றுஎண்ணி சன் கோழர்களிருகச்குமிடம் சென்றான், அவா 

களில் மத்றொருவன் மேன்சென் றவன் மடதச்தனத்கிற்காகஅவ 

னேச் கடிரீதுகொண்டு ஈல்ல கண்ணிருப்பவன் ஒவ்வொருவ 

னும் விளக்கு தண்ணீரில் முழர்சாளாழத்தி விருக்கி றதென்று 

தெளிவாய்த் தெரிந்துகொள்வான் என்று சொல்லிக்கொ 

ண்டி தான்சொன்ன இடச்திற்குப்போய், கரி சகரம் பற்றி' 
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விடும் என்ற பூசணஈம்பிச்கையோடு ahs gore. Vo HMw 
uUsGor-AeHonis Mo gs anor, அனால் சற்றுநேரத்தில், 
அவனும், தண்ணீரோடு சேர்க்த இனால் கெருப்பிற்கு உஷ்ணம் 
போய்விட்டதென்றுஎண்ணித, திரும்பிவிடும் படி. கேரிட்ட ௮, 
உடனே மூன்றாவான் முன்சென்ற இருவர்களையும் கடிந்து 
கொண்டு செருப்பு ஆற்றின்மத்இயில் இருப்பதாகசசொல்லி 

காத்துண்டைக் கையிலெடுத்துக்கொண்டு தண்ணீர் தன்சஷ் 
சத்வ வருமளவும் சென்றான்... அவன் குளிரினால் 

விரைத்துப்போமாவும் நின்ற போஇலும்கரியைப் பற்றவைக் 

காமல் தஇரும்பவேண்டியதாயிற்ற, இம்மாதிரி?யதான் பிர 
பஞ்சசிருஷ்டியையும் சாம் அறியும் விஷயமும். 

(பக்சம் 940, 950.) 
* * * 

அகங்காரம். ..முன்னெருகாலத்சில் வியாஸபகவான் 
குருக்ஷேச்இரம் வழியாகப் போய்க்கொண்டிருக்கார், அவர் 

காலடிச் சத்தச்ைககேட்டு அவர் வரும் வியில் இருர்ச ஒர் 

புழு பயந்து வெரு வேகமாக நகர்க் து ஒதும்இச் செண்றது. 

இசைச்சண்ட உடன் அவர் (சரம் இர்த ஐர்துவை ஒரு பொ 

ருட்டாக எண்ணுகிறதஇல்ல, இது எப்வளவு சிறிதாக ஈமக் 

குச் தோன்றியபோதிலும், இதற்கும் இசன் உ௰ிர்வெல்ல 

மாகவேதாண் இருக்கின்றது | என்ன அச்சரியம் ! UE a Sow 

ஷ்டியின் மஹிமையே மஹிமை !' என்று வியர் தகொண்டு, 

சமது ஞான இருஷ்டியால் அரச ஜர்துயார் என்று உற்று 

கோச்தஇிஞர். அத்இயாச்சரியம் ! மஹானாகிய காதர அர்த 

ஜன்மம் அடைச் திருப்பதைக் கண்டார்! அப்பொழுது அச்தப் 

புழுவைசோகூ, (இ சகாரதபசவானே ! உமக்கு ஏன் இந்தச் 

சாழ்ர்த ஜன்மம் வந்தது? இரத நிலையை அடைர்தபின்பு உம 

க்கு ஏன் இந்த ஜன்மச்சைக் காப்பாற்றவண்டும் என்ற 

அர்ஆசை உண்டாகிறது ?? என்றுகேட்டார், அதற்கு அக் 

தப புழு, ஐ வியாஸபசவானே! ஓர் பாபம் செய்து சான் இச்த 
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நிலைக்கு வந்து விட்டேன், பக௨ன்மாயையின் கக்தியை 

என் என்று சொல்லுவேன் | இந்த ஜன்மத் இலிருந்தபோதி 

ஓம் எண்னைப்பற்றி எனக்கு சறக்த அபிப்பிராயம்தான். என் . 

ஸுகதுக்சங்சளே எனக்குப் பெரிதாகிவிட்டன, உம்மு 

டைய தஇிருஷ்டீச்கு கான் மிகக்தாழ்க்சவல் துவாகத் தோன் 

றியபோ திலும், எனக்கு என்னைப்பற்றி அம்மாதிரியான 

எண்ணமே௫ூடையாத. இதனால்தான் என் உயிர் எனக்கு 

'லெல்லமாக இருக்கின்றது.” என்றது, இம்மாஇரி ஒர்புழூ 

சன்னைப்பறர்றி எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் மனிதராகிய 

ஈம்:நிடம் அகங்காரம் குடிகொண்டிருப்பது அச்சறியமா ? 

அணுமுதல் அண்டங்கள் பரியந்தம் பிரபஞ்சத் இல் உள்ள 

எல்லாவஸ் துகிலும் இர்த அகங்காரம் இருர் தகொண்டு 

srr Oar) ONG car ns. இர்த அசுங்சாரம் தான் பிரப 

ஞ்ச வியாபாரம் எல்லாவந்றிற்கும் சாரணம், இந்த அக் 

காரம் ats தர்இரக்கிலாடுலும் இஈசப் பிரபஞ்சத்தை 

விட்டு 5ச்சப்பட்டால், இகன் உண்மை உருவாம் பரம்பொ 
ள் மாத்திரம் சான் தனித்த நிற்கும், இம் மூடமான OY 
ங்காரத்தை அடக்கி அப்பாற்பட்டு நிற்றல் ஈம்மவருள் அகேக 

க்கு முடியாது, அதலால்தான் பத ரஇரியாரும், 

் ஆங்காரமூள் அடக்கி ஐம்புலனை௪ சுட்டறுத்துக் 

ஹாங் சாமற் தூங்கச் ஈகம் பெறுவ தெக்காலம் ? 

என்று புலம்பினார். 

(பக்கம் 395.) 
* * * 

சாஸ் தரங்களில் மோக்ஷமா ர்க்கத்தில் நான்குபடி 

கள் இருக்கின்றனவென்னறும் அவை கர்மயோகம், பக்இ 

யோகம், ராஜயோகம், ஞானயோகம் அகிய இவை 

களே என்றும் கூறப்பட்டுள்ளஐ, இஇல் சாஜயோகம் 

வித்தி முதலியவைகளை முன்புகொடுத்து, வினேதைம் 

மாத்திரம் தந்து மோக்ஷத்தைல் தாமுடியாத இந்த 
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Ms Be ofl av us இருப் சியடைக்றது நின்றுவிடாதவர் 

களுக்குப் பின்பு மோக்ஷம் இடைச்கும்படி செய்தலால் 
AS SING COW tor FHI APLOMB wav puns ww. 
களை ஈன்றாசு விவரித்து ராஜம் அய்யர் வேதாந்த . 
உல்லாஸத்தில் நன்றாக எழுதியுள்ளார், (இக்கருத்திற் 

கேற்பவே கைவல்ய கவளீதத்தில் ராஜயோசகமார்க்கக் 
தை கெளணமாகக் கூறப்பட்டுள்ள அ.) அ.இல் பாபத்தி 
அல்லது ஞானம் என்பதைப்பற்றி எழுதப்புகுமிட தீது 

அபர (சாதாரண) பக்தி மேல் கோக்கிப்போகும் மச 

௯தாவுக்கு ஆதியில் ௮த்யாவசியகம் என்னும், அது 

இவ்வாறு பின்னர் முழூக்ஷாவினத புக்யொலும் குரு 

உபதேசத்தாலும் பாபக்தி அல்லது ஞானமாக மாற் 

DUG Tor QA DS தாம் ஸத்குரு சாந்தானந்த 

ஸ்வாமிசளிடம் இவ்வாறு உபதேசம்பெ ற்று பக்தி நிலை 

யிலிருந்து ஞானநிலைக்கு மாறினார் என்பதை கூடிய 

வரையில் ஈன்றாக வெளியிட்டிருக்கிரா£.(வே.உ௨-பக்கம் 
69-69 பார்க்க), இன்னும் இதுபோன்ற அத்யற்புத 

சகசியங்கள் வேதாந்த உல்லாஸத்றில் ஏராளமாக 

நிறைந்து இடக்கன்றன. இதை வாசிக்கும் ஆங்கிலம் 

தெரிந்த ஒவ்வொருவரும் அந்த ஆங்கிலநால் கேரிட 

வாசித்து ஆனந்திக்கு, ஆங்கலம் அறியாத தமது 

ஈண்பர்களுக்கு அதில் அடங்கியிருக்கும் அமிர்த 

மயமான அருள்வாக்கை எடுத்துக்கூறிப் பரவசமாக 

பேரின்பம் அனுபவிப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன். 

சாஜம் அய்யருக்கு அநுபூதி விஷயத்தில் உள்ள 

மனோபாவங்களை முன்னரே மனம்மாறிய எருக்கம் 

9-ம் பக்கத்தில் தொடங்கும் அடிக்குறிப்பிலும், உப 
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தேசம்பெற்ற சருக்கம் 94-ம் பக்கத்தில் தொடிங்கும் 

அடிக்குறிப்பிலும், கன்றாக எடுத்துக்காட்டியாய் 

விட்டத, இங்கு அவரது அஅபவநிலையை ஈன்கு. 

விளக்குவகற்காக சமலாம்பாள் சரித்தித்தில் ௮வர் 

முத தஸ்வாமி அய்யர் பிற்காலச்தில் அனுபவித்த 

ஞானான*த வைபவத்தைப்பற்றிக் கூறியுள்ளவைகளை 
எடுத்து எழுதுவோம். 

“ஸர்வ வியாபசகமாயும் நிறைர்துமிருச்சற வாயுவானது 

எப்போதும் எப்படி காச த்இல் இருச்சிுறதோ அப்படி ஸகல 

பூதங்களும் என்னிடக்கி லிருக்கிறசாகதக் தெரிர்.தகொள் ' 

என்றும், * உலகம் யாவும் உயிர் பலயும் சானே இறிதும் வே 

றில்லை ? என்றும் வாக்கு£ கொடுத்திருக்கும் பகவானுடைய 

மஹாவாக்கியத்தை விசாமணைசெய்.து உலசெலாம் அலகை ச் 

சகேசொனத் தோ்ச்து, 

பூதரயலை பொறிசளுமலையலை புக்தி 

எது நீயலை யிவற்றினை மயய்கியொானென்னும் 

போதநியலை வென்றிவையனைத்தும் போச்செ 

சோ இயாகிய பிர்ம்மமே நீ 

எனச்சொன்ன குரூபசேச விசேஷத்தால் பஞ்சகோ 

ச௪த்திரைகளைப் பிள து பூரணமாய் ஏகமாய் அசலமாய் அசரீ 

Hur ௮னாதியாய் அப்தமாய் நித்திய நிர்க்குண நிராமய நிர 

ஞூசன நி.ராலம்ப நிர்விஷயமாய் விளங்கானின்ற ஸச்சிதாவக்த 

ஸ்வருபமாகிய ஆத்மாவைத் தரிசனம்செய்து, அசண்டபிர்ம் 

மாகாரமான விச்வரூப Sos Hip Grease இரிபுடி.ர 

திதமான பிரம்மானச்தத்தில் மூழ்க, ஆத்மகரீடை hs gy 

ஸமாதி நிஷ்டையில் நிர்வஹித்து ஸமாகியொழிர்த ஸமயல்ச 
ஸில் பகவானுடைய மாயாவிபூ தியை வியந்து ஒளியிலே இரு 
ளிலே வெளியி£ல மண்ணிலே சண்ணிலே மலையிலே கடலி 
லே கரையிலே ககனத்திலே மரத்திலே மாத்தினிலையிலே 
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உபதேசமொழிச சருக்கம் 

கணியிலே காற்றிலே கற்றார் சல்லாரிலே கஇயறியாக் கயவர் 
. ந ம் 

சம்மிலே, கடலன்ன ஜகமழுதி2ல, 
a 

$யலால் பிறிது மற்றின்மை சென்று சென்றணுவாய்த் 

தேய்ந்து தேய்க்தொன்றாக் கிருப்பெருந்துறையுறை 
ஈிவனேயொன் து நீயல்லையன் றி யொண்றில்ல' 

இல்லையில்லையென த்தெனிக் த, உலக வியாபாரங்களில் 
புகும்போழுது கோத்தகிலை குலையாது புதுமணம் புகுந்த 
காரியர் போற்புக்கு ASOT Fi Ts 

் அச்சந்த வீர்த்தானென்றாழாது சங்கே 

* யம்பல வாணனென்றாதூது சங்க 

் இச்சையளித்தானெ.றா.தூது சங்கே 

 இன்பங்கொூத்தானென்றூதூது சங்கே! 

. இறவாமைமீச் தானென்றாதூது சங்கே 

் எண்ணம்பலித்ததென்றூ தூத சங்கே 

 ரனே மறிவதென்றாதாது சங்கே 

உணர்வே பிரம்மமென்றூதூது சங்கே 

கானே அவனாமென்றாதாது சங்கே 

‘area Sve Query gro sats 

எனப்பாடிப்பாடி ஞானானர்த வைபஉஸாகரத்தில் மூ£ழ்கியிரு 

ந்தார். 

6 

(பக்கம் 305, 306.) 
* * * 

இவ்வளவு சிறப்புவாய்ந்த மஹான் ராஜம் அய்யர் 

என்பது இதற்குள் ஈண்பர்களே உங்களுக்கு ஈன்ருக 

விளங்கியிருக்கும். நீங்கள் ஒருவேளை *இவர் இன்னும் 

கொஞ்சகாலம் இருந்திருப்பாராயின் எவ்வளவு சிறந்த 

உபகாரம் செய்திருப்பார் ' என்௮ு எண்ணமிடத் தொ 

டங்கலாம், இது வீண் எண்ணமே. இதை அடிக்கடி 

எண்ணுவதை ஒழித்து தேகம் நழுவிய சருக்கமுடி. 
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ராஜம் ௮ஓய்யர் சரிசை 

வில் கூறப்பட்டுள்ள இவர் சரித்து ஸாரத்தை BOT PE 

மனதில் வாங்கிக்கொண்டு, ராஜம் அய்யர் செய் துள்ள 

வேதாந்த உல்லாஸம், கமலாம்பாள் சரித்திரம் என்ற 

௮ரிய _நால்களை அடிக்கடி, பாராயணம் செய்து ஆனக் 

இத்து, அவைகளில் காட்டியிருக்றெபடி, மோ ௯ஷமார் 

க்கத்தில் மனப்பூர்வமாக ஸ்வயஞானக்தோடு பாடு. 
வீர்களாச. 

ஓம்தத்ஸத். 
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HY NU 5 Hib 
மனிதன்---அவன் தாழ்வும் ஏற்றமும் 

‘ பழகப்பழசப் பாலும் பு.ரிக்கும் ? என்பது பழூிமாழி, 

இத அதிகப் பழச்ஈமே ஈமக்கு விகுந்த விரோதியாக குறுக 

Ca & mS) ar m gy, இப்பிரபஞ்சத்தில் அக அற்புகமான வஸ் 

துக்சளை சாம் அடிக்கடி பார்த்துக்கொண்டிருப்பதால்தான் 

அவைகளை நரம் கவணியாமலும், அலைக.ரின் ஸ்வருபம் இய 

வாறு நுட்பமாயும் அற்புதமாயும் உள்ள என்பதை உணரா 

மலும் ஈமது காலத்தை வீணாுகச் ஈழிச்கிறோம், 'சம்முள் எத்த 

oor Bait ஆசாயச்தை உற்று?கொக்கி DY IBD (G oft tr அற்புதங்களைக் 

கண்டு Bors esd கொடுத்துவைச் இருக்ெொர்கள் ? ? என்று 

மிகுந்த இரக்சத்துடன் ரஸ்கின் என்ற லர் அங்கல ஆசிரியர் 

மணிதர்சளை வினவுகிருர். இஃ்வாகாயத்தை நா ம்பிறச்ததுமூதல் 

எப்பொழுதும் பார்த்துக்கொண்ட ருப்பதால் இது என்றைக் 

கும் இப்படிதான் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு உண் 

டாக அதை காம் உற்றுகோக்கி garth Sean a நின் றுவிடுத 

றோம். குழந்தைகள் ஆச்சரியத்துடன் புதிதாய் வர்தவர்க 
ளைப் பார்ச்கின்றனவே ஒழியக் தமது தாய்மார்களை அவ்வாறு 

சோக்குவதில்லை. இது? பாலவேசான் சாமூம் ஓர் புதிய செ 

சவு யர்இரத்தை எவ்வளவு ஆவலா பார்க்கரோமோ அவ்வ 

ளவு ஆ௨லோடு அகேகாயிரம் அற்புத அண்டங்கள் சிராதார 
மாகத் தொங்கிக்கொண்டு தமக்கு ஏற்பட்ட பார்க்கங்கவரில் 
Roomy gs தொன்றுதொட்டு அலை கொண்டிருக்கும் 
ஆகாயத்தை சற்றேனும் கண்ணெ?த்து சோக்கு௨ தில்லை, 
இத்தசைய ஆகாயமானது நாம் பிறர்சசாலத்து இல்லாது. 

AcOrar gy பின்னர் ஈமது கண்முன் தோன்றி இருக்குமா 
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ராஜம் அய்யர் சரிதை 

யின், ஈமது அச்சரியம், ஆவல் முதலியன கவிகளின் ஹிருச 

ளில் கடி கொள்டிருக்கும் FES கல்படைக்திமைப்போல 

இளம்ப, ஈம்முள் ரிறியாரிற்கிறியாக ! இருப்பஉர்கூட பயபச் இ, 

புடன் தமது கையைச் சாமேல்வைத த ஈத்த மளத்தோ 

டும் அச்சத்மிதாரம் வேதம் இரங்களைப் போண்ற we args 

சங்களை வாயாரச் தாமம கற்பிப்பர், இப்பொழுது ஈமச்டி 

ருக்கும் மக்தரிலயைப் பாருங்கள்! ஆகாயமமா eae dagen 

இருர்சுதுபோல மறுறிஷம் இருப்பஇல்லை. அது ஸ்தா 

மாறிக்சொண்டிம் அிகுக்த அற்புகத்தோற்றங்களை Feng 

இற்கு நி.பிஷம் காட்மச்கொண்மிம் இருக்கறது, அதில் 

மேகங்கள் அர்புதமாய் மாறும் உருவங்களே ரடி ஸதா ஙு 

கும இங்கும் ஸஞ்ஈரிகஇன்றன : ஸ “ORE யாதய ௮ஸ்தமனங்க 

சோ மால் தி (0 சவிய வாகில் களாலும் வர்ணிக்கமுடியாத 

ஆடம்பாத்துடன் கரணப்படுகின் நன ; சர்கிரஷனே மிகுந்த 

ஜிலு ஜிலுப்போடு கூடிய வேணுசாதம்போன்ற இணிமை 

யுடன் பிரகாச இன்றனன்.; அதில் தய்வு ஒழிவு இல்லாமல் 

காட்ிகள் ஸதா மாறிக்சொண்மடயிருச்இன் றன. இம்மா இநி 

யான விஷயங்களைப்பற்றி ஈமக்கு யாதொன்றும் தெறியாது 

ருந்தும், ஈம்முள் அசேசது மந்தமான மண இல் அகாயத்தின் 

இறப்பு பஇியாமலே இருக்கின்ற, ௬ 

ராம் ஏன் இப்பொழுது ஆகாயத்தைப்பற்றிப் பேசவே 

ண்டும்: ஈமக்கும் அதற்குமுள்ள ஸம்பந்தத்தை பஞ்சால்கம், 

காற்றின் நிலமையைக் கூறும் விளம்பாம் Ysa wer wom cy 

சக்காட்டிவி$இன்றன., இது ஈமக்குப்போதும், ஈம்மோடு 

அதிக செருக்கமாச இருக்கும் விஷயங்களைப்பற்றி Senha 

கப் புகுவோம். அதாவது மணிதனை எடிச்சுச்கொள்ளு 

(வோம். ஈமக்கு மணிதர்சள் ஸம்பச்தத்தைவிட்டு நீங்குதல் de 

சீகஷ்டம், ராம் சொழிலில் இருச்தாலும் ஸரி அல்லது அது 

இல்லாமல்: இருச்தாலும் ஸரி எப்பொழுதும் மனிதர் மத.இயி 

* (ம். பக்கம் பார்க்க,



அனுபர்தம் 

மிலமிய * பழகிலவரவேண்டியிருக்கிற ௮. கூடிவாழ்தல், ஸ்கே 
கம், ௮ண்பு அய இவைகளையே காம் எச £லத்னும் வீரும்பு 

லது, இப்படி காம் ஸதா விரும்பும் மரிசணுடைய :டண்மை 

யான ஸ்வபைத்தைப்பற்றி ஈமச்கு எண்ண மதிரியும் : ஒரு 

றுபம் (௦ தயாது ! மனிகன் SY ma Bap dr, பின்பு டண் இறக் 

இன், அவண் எங்கருஈ து வருகி மன் எற்மசே. பின்னர் 

போகிறான் என்பதே ஈமக்குத் தெரியா. ஒருவன் கவியாக 

வும், மற்ொருவண் Cunt al 1.60) ab இருக்கிறான், இப் 

படி. இலாரகள் இருக்கச் சாணம் இன்னு வன்பட்ட ஈம 

குத் தெரியாது. மணிதன் உயிமாடிருக்குவ்கால் மூச்ச விடு 
இருன், அவன் BD pe aloo yy Cp Fer edt gy as Blot rg. cpa & 

விட்டிச்கொண்டிருர்தது யாது, மூச்ிில்லாதுடெப்பது யாது, 

காம பிறக்கக் காணம் வன்ன, நாம் of CECT BS ya, wl 

COO ES G13 Gws வாழ்க்கை முடிர்ததா, மாம் அத்மாவா, 

HCD GWM al, woswrunt, இர், இரியக்சளா, அல்லன ஓள் றுமே 

இல்லையா என்ற இர்த சங்கைகளுச்கு எந்த 2தகதத் வசாஸ் 

இரத்தாலும் சக்க விடைகொம்கம முடியாது. இம்மாதஇரி 

யான பெரிதாயும், அழ்ச்ததாயும் உள்ள £சஸ்யஙிகளால் நாம் 

GPU GAS apo, இதை அறிய காம் எய்வளவும் முயண் 

ரேலும் ஈம்மால் ஆவதில்லை. இம்மா இரியான இருளில்காம்தத் த 

எரிச்கிபராம் என்பதை உணர்ச் அதான் கிதே என்ற ஜர்மன் 

கவி சாம் எப்பொழுதும் விடாது அதி. ஐட்பமான விஷயங்க 

ளோடேயே லம்பர்சப்பட்டிருக்கி?ாம், மனிதன் ர் பத 

GEG ஸமானம், அவனுக்கு உலகத்தைப்பறறி ஓன்றும் தெரி 

யாது, தன்னைப்பற்றியோ ya aye Gls Bw அ௮ஞ்ஞானத்தி 

ற்கு அளவேஇல்லை' என்றார். இதுபோல *இவ்வலகமாம் 

பெரிய யர்.திரத்தை அளச்தறி௨து அஸாத்யம், அதில் இருக் 

GH காரிமராரண ஸம்பந்தத்தை முழுவதும் அறியமுடி 

பாது, ஈம் இன்னார் என்பதும், ஈமது ஸ்வரூபம் இன்னது 

என்பதும், ஈம்மால் அறியமுடியாது? என்றார் நஸே என்த 
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பிரஞ்சு தூலாரியர். இவைகள் அர்புசவாச்யெல்கள், காம் 
மூன்னர் எடுத்து விவரித்த அ திபழச்கத்தால் உண்டாகும் 

மநதகுணத்தை தெற அடித்த மனணிதாது eure Bw te ary 

ஸழுச்இ.ரத்தில் மீனுக்காச அலைகளை எளிதில் தாண்டிச்செ 
ல்லும் செம்பட வனுக்கு ஸமு£த் இர ஒலியின் சாம்பீரியமும் * 
அதில் உண்டாகும் புயல்களின் காம்பீரியமும் எவ்வாறு 

சோன்றாவோ, அவ்வாறு ஓயாது ஸமுச்துூ அலைபோல 

மோதிச்சொண்டிருக்கும் விஷயங்களைச் சவணியாது, துவை 

கட்கு அப்பால்பட்டு நிற்கும் வழிதோன்றாது அதிகப் பழச் 

க த்திற்கு அளாகி கெட்டுப்போகும் மாணிடர்கள் நிறைந்த 

இவ்வுலகில், பிரப்ச oro cas) GF wD, அதன் ரகலறியத்தின் 

பெருமை, அதைப் பூர்ணமாக அறியமுடியாது எணன்பவைக. 

ளையும் ஈம அறிவின் கிறுமையையும் உள்ளபடி உணரும் 

சக் வருவதே get றெக்ககுணம், இச இடைப்பது ware 

ஜன்மங்களரிற்செய்த புண்யபலன் என்றே சொல்லவேண்டும். 

இவ்வாறிருப்பினும் காம் பெரியவர்கள் வம்௪த்இிந் பிறர் 

தவர்கள். அவர்கள் கண்டு அறிந்து அனுபவிச்சு ஞானம் எல் 

லாம் ஈமச்கு ஸஹாயமாகவே இருக்கின்றன. அவைகளின் 

ஸஹாயத்தின் பேரில் ஈமது இற்றறிவிற் கெட்டியவரையில் 

அஹங்காரம். நிறைந்த விரித்திர ஜக் வாய மனிதனது 

ஸ்வரூபத்சைப்பற்றி விவரிப்போம். இருஷ்ண பாமாச்மா 

wea geen GUI (3-ம் அத்தியாயம் 49-ம் சுலோக த்தில்) 

 இர்தியங்கள் மேலனவாம் என்றுரைப்ப Qs Mug Ae 
Feng Ne மேலகனிற் & poor ga —Y6 SF) sre 

மனணியவப் புச்தியினும் மாண்புடையான் அன்னேனே 

கன்னவிலும் தோளாய் நீ காண். 

என்று உபதேூத் திருக்கிறார். 

மனிதன் ஸகல ஜர் தச்சளிலும் மேலான ஐந்து என்றும் 

(அரிது அரிது மானணிடராதல் அரிது” என்றும், பெரியோர்கள் 

* ம்) 70-ம் பச்சக்களைப் பார்த, 
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Qe rag Danis ar, மணிதசேகத் இன் ஸ்௨ரபத்சை கோக்கில் 

இசை ஈரம் ஒப்புச்கொள்ளவே முடியாது, மணிதசேகம் எவ்வ 

மாவு விசித்திரமாக இருந்தபோதிலும் மனிதனைவிட அதிக 
பலம், அழகு, காம்பீர்யம் முதலிய mercy aur aah SP 1 ie ew 

உடைய ஜாதுச்கள் அசேகம் > oe சாணப்பமிஇன்றன. 
ஹத்ஸ்லி என்ற பி॥இருதி சாஸ்திரி ஜானச்சகளுள் குதிரை 

யே ஈல்ல தேகக்கட்டு உடையது என்று அுபிப்சாயப்பிவ் ஈர், 
ல்ல கொம்பன் யாணைக்கு இருக்கிற சாம்பீர்யம் ஈல்ல தல்ல 
ஜெட்டி க்குக்கூட இல்லை. எங்குத் இற்கு உள் பார்வ ஈல்ல 
வம்ச த்இற் பிறந்த அரசசனுக்குக்கூட இல்லைடி An காளமா 

ட்டின் ரடையானது போர்வீரனது ஈடையைப் பழிக்கும் கிற 
னுடைய த,கரனமயிலாகில துக ண்குளிரும்காட்சி, ரம்பைய்குக் 

கூட பஞ்சவர்ணக்கிளியின் அழகு இருக் இராது, பறக்கசச்இ 

யில்லாச மனிதனைவிட வானம்பாடி மிந்த ஸ்வதக்இரம் 

உடையது. ஈல்ல ஸல்த ஸ்வாதச்தைச்்2சட்சி படெடுத்தா 

ம் இருஷ்ணஸாப்பம் தெய்உத்தன்மை வாய்க்க, அகசாயத் 

இல் அசையாது உருவிச்செல்லும் கருடப்பட்சியும் அவா 

ுஎன்பதற்கு என்ன ஸந்தேகம்! கையில் தேஹ்விஷய 

மாகப் பார்க்குங்கால் மணிதன் மற்றைய ஐர்துச்சளைவிட சிற 

ப்புவாய்ந்தவன் அல்லன், யோிக்குங்கால் மற்றை ஜந்தக் 

களைவிட மனிதன் ஆபாஸமான ஜந்து என்றே சொல்லவே 

ண்டும், ஷோபன்ஹா॥ என்ற ஜர்மன் தத்துவசாஸ் இரி 

அரசேசக ஜனங்கள முகங்கள் மக்தமாகச் சாணப்படிஇன் றது 

என்கிறார். பட்டணத்துப் பிள்ளையார் தேகத்தில் விளை 

யும் கஷ்டத்தைப் பின்வருமாறு கூறுஇருர் -- 

மானார் விழியைக் கடர்தேறிவர்சனன் வாழ்ருரு௨ம் (லை 

கோனாகி யென்னைச் குடியேற்றிச்சொண்டனன் குற்றமில் 

போனாலும் பேறிருக்தாலு ஈற்பேறிது பொய்யன்றுகா 

ணானாலுப்ச்த வுடம்போ டிருப்பது அருவருப்பே,” 

ஆகையால் மணிதனுக்கு எறப்பு அவன் தேஹத்தால் 
உண்டாவதில்லை என்பது விளங்கும். அவன் மேன்மையும், 
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ரிபிர்ர்ச முகச்தால் அவனுக்கு உண்டாகும் கசாம்பீர்யமும் 
மூச்கியமாக அவனுள் அடி ஒளிரும் பரஞ்சோதியின் இறப் 
பால் உண்டாஙவனவே ஒழிய வேறில்லை, 

மணிதனது சிறப்பு சேஹத்தைவிடச் Ami gorar@us 

இர் திரியங்கள் மனஸ் ஆகிய இலைகளால் உண்டாகின்ற 

தோ என்பதை விசாரிச்சப் புகுவோம், இர்இரிய வ்யாபரால். 

களை மாதஇரம் சாம் தனியாகப் பார்த்தால் மனிசன் மற்ற. 

ஜு துக்களைவிட மிகச் சாழ்க்தவறாசப் போடுருன், இசனா 

லேயே ஷவேோபன்ஷஹார் என்பவர் மனிதன் எல்லா ஜர்துக் 

களையும்விட sag தாழ்ந்தவன் என்றே ஸாதிக்கிரார், உற்று 

சோக்குங்கால் புலி காடி முகவியவைகள் கூட ஈல்லவைகள் 

என்ற மஇப்பை BOSH உண்டாக்கும் குணம் வாய்க்தவர் 

கள் மணிதர்களுள் அரேகர் காணப்படுஒிருர்கள், புலிக்கும் 

சாடிக்கும் இயற்கையாக ஏற்பட்டுள்ள இரைகள் உண்டு, புலி 

ஒருசாளறாம் சாச்சையைப்பிடிச்சாது, சாடி பூனையைக் கொல் 

லாது, மனிதனுகி?கா அவன் சண்டைவிஷயக்களில் இம்மா 

இரியாக எல்லைமய இடையாது. ஆூகள், மாூகெள், இன்னும் 

பூ.கியில் உலாவும் :பிருகங்கள் ஆகாயத்தில் பறக்காம் பதிகள் 

oF (Lp J கிரத்ிஇலுள்ளமீன்கள் இன்னும்ஸமுத்தி! தஇன்வழியா 

க ஓம் ஜீவஜர்துக்கள் ஆ௫ய எல்லாம் மனிதனுக்கு விரோதி 

களாக எற்படலாம். எறும்புமுதல் wall shhh gio eater 

ஜி லாரிகளில் எ தைத்தான் மணிகன் தர்கயம்கருஇ Ua SBM gi 

விடுகிஈன் 1 இச்இரிய வியாபாரச்குழப்பத இல் Gwenn sore 

வுகள் எல்லாம் சிசறிப்போடின்றன, தாயாதஇ என்ற தெருங் 

இன உறவைக்காட்டும் ஒர்பதம் விரோதி எண்ற பொருளைக் 
கொடுக்கும் நிலக்குவர்துவிட்ட ௪.இர் திரிய அியாபா£ நிலையி 

லிருக் ஷே பன்வஹார் பின் வருமாறுகூறுகிரார், ஈன்னடக் 

கை ஒழுங்இன்படி மணிதன்ரிலை பொதுவாக இவ்வாறுஇருக்இன் 
ஐது என்பதை அறியவேண்டுமா 1 இக க்கு மனிதன் அர்ஷ் 
டத்சை விசாரித்தால்? பாதும். அதுயாது எனில், அடங்கா 
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ஆவல, இழிவு, கஷ்டம், அக்சம், மாணம் அய இவைகளே 
wer ST Ker பொதுவாக உப2யாக மற்தவர்களாக இல்லாவி 

* . . . i) . . சு காட்ட ட . 4 ,ல அவாகள் இம்மாதிரியான செட்ட அகிர்ஷ்ட க்கஇிற்கு 
ஆளாக இருச்சமாட்டார்கள்.” மேலும் werk gaa தான் செய் 
யும் செய்சைகளுக்கு உச்சரயா இ, அவணுக்கு இயற்கையான 
விரோதங்கள் இல்லை, அண் புத்ியை அவண் இஷ்டப்படி 

உபயோகிக்கும் இறமுடையவன, என்ற இங்வுண்மைகளைப் 
பற்றி ஆலோ?க்குக்கால் அவன of amok துக்களுள் எக்கு 
வைப்பது என்று பலமான சங்கை உண்டாய்வியகன்ற து, 
சிலக்தியும், எறும்பும் அசேகரு கு ஈற்பாதணை களாம். செய். 

இருச்சின்றன. தேணீக்களிண் ஸங்கமானது இங்கிலாக்தி 

ள்ள அஞம்ளங்க ததைப் பழிக்கும் ிறனுடையது, பசுவிண் 

ஸாத்மீகம் பழமொழியாகப் போய்விட்ட ந. பாம்புகள் தமக 

குள்ள ஸங்€க ௮னுபவச௫க்இ, புஷபங்கா வாஸணை முதலிய 

வற்றை அனுபவிக்கும் சக்கி அகிய இவைஎஈரால் கவிராயர்க 
0 ° 7 ந் -x யனா - ளைப் பழிச்குக் இிரனுடையயவையாகின் நண, மணிசனது அளவி 

டமுடியாக, ஸ்வயாயம் கருதல், வீண்பெருமைபேசல், கொடு 

மை, தற்புகழ்ச்சி, விளயாட்சிச்சனம் அ௫யஇயைகளைப்போன் 
றபிசாசகுணங்களைகோக்கி, அழ்ந்து யோிக்கும் திறனுடைய 

ஹாம்லத்தைப் போன்றவர் *சாலகஇயால் உண்டாகும் கஷ் 

டநிஷ்டோங்களையும், அடச்கியார்பவரத௮ம்ரமச்தையும் மத 

ம்பிடி சுவர்கள் ரல் உண்டாகும் மானணபககத்தையும், பெறுக 

கப்பட்ட சாதலிண் வெர்றதுயர்களையும் ரிபாயஸ் தலங்க£ரில் கே 

ரிடம் சாலக்கழியையும், ௮இகாரிக.ரன் கர்வத்தையும், அயோ 

5B wig oe மிருர்து. யோக்கியர்கள் பொறுமையுடன் YY SOY 

பவிக்கும் அவமானங்களையும் யாரால் பொறுக்கமுடியும்!”' 
என்று ஈன்றாகத்தான் கேட்பார்கள். பிரான்ஸு தேசத்திய 

லாசிரியர் ஒருஉர், தனது ஸமூக உாழ்ச்சையில் சிற்லெ ஸம 

யங்சளில் உற்கொலை செய்துகொண்டால் ஈலமாக இருக்கும் 

என்ற எண்ணம் ௨ர்திராத மனிதன் உயிரோடு வாழ்க்தென்ன 
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ராஜம் ௮ய்யர் சரிசை 

பயன் ??என்று சொல்லுளுர். ௫ வாடைச்சாற்றே தாடைகட்ட 

வீசுவாய், சன்றிகொல்வோர் கொடுமையினும் ரின்கொடுமை 

அஞ்ச த்சச்சதல்ல? என்ற வாச்இயத்தில் அடங்இயிருக்கும். 

உண்மை அனுபவித்தால்தான் விளங்கும், மணிதன் சும்மாவி 

க்கக் கற்றுக்கொண்டானாகில்உல௫ல் உள்ள அரைவாூ துச் 

கவ்சளும் பறர்தோடிப்போம் என்றார் பாஸ்கல் என்ற பிரஇ 

ர,கிசாஸ்.இரி. மனிகனுச்கோ அவ்வாறிருக்க முடியா த.சை 

ப் பிரசாரம் ௮வன் ஸதா சர்மங்களைச் செய்துகொண்டு பிற 

ப்பு இறப்பு அய இவைகள் வளர்வதற்கு வேண்டிய வித்தை 

விசை த்துச்சொண்டே. இருக்கின்றான், சிங்கத்தினது கோப 

மேம், யானையின மாறாப்பகையும்.புலியினது கொடுமையும், 
பாம்பின் விஷமும், ஈரியின் தர்.இரமும், பன்றியின் ஆபாஸ 

குணங்களும்,எலியின்கெட்டகுணமும்மனிதனிடம் குடிகொ 

ண்டிருக்இன் றன, ஈற்லெ ஸமயங்களில் மனிதன் முற்கூறிய 

ஜர் துக்களைவிட அ.கிகமாகவும்போய் ஈடச்துகொள்ளுறெப 

யால் அவன் ஸ்இரமாயும் வர வர பலமாகும் குணமுள்ளதா 

யும் ராகத்துவேஷங்களாலாடியசாயும் உள்ள வலையை Hev 

இ தன் வலையை உண்டாக்குவதைப்போல ஸ்வபாவமாகவே 

உண்டாக்கிசகொண்டு வருகிறான். 

* மனிதனது அறிவின் ஸ்வரூபத்தை கோக்குங்கால் 
அவன் கேசு ஜீவராகெளைவிடச் சிறப்பு வாய்ச்தவனாகச் 

காணப்படுகிறான், இதில்தான் அவனுக்கு ஏற்றம் சற்று 

காணப்பகென்றது. தனது சணிதளிஷயங்களில் மனத்தை 

இழக்து இருக்த Fup ar என்பவர் பிரபஞ்ச விஷயங்களை 

விட்டு அப்பாற் சென்றவர், ஆ.ற்றிலிருஈது எழுந்து தான் 

நிர்வாணமாக இருப்பதைச்கூட அறியாது, மன இல் தர் அற் 

பூத விஷயத்மைச் கண்டு அறிர்து வெளியே ஐடிவர்த Opis 

மீடீஸ் என்ற பிரஇருஇி சாஸ்இரி மனிதரூபமான கர்தர்வன் 
      

* [மனிஈனது புஃ.இயில் அறியும் ௪த்தியையுடைய அறிவு அதை விருத்திபண் 

ணும் சக்தியை உடைய சற்பளாசக்தி ஆகிய இரண்டு பாசங்கள் உண்டு, ] 
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By SOY UG FLD 

என்பதஜ்கு என்ன எர்தேகம் ! பீஸோல் மலைச் சிகரதகிலிரு 
ந்து சந்திரமண்டலத்தை தமது அாஇருஃம்டு.க்சண்ணாடி மூல 

, மாகப் பார்த்து ஆனர்இத்த காவிவியோ என்ற வான சாஸ் 

BA pr ar? gua gs என்பதற்கு என்ன ஸச்?தகம்! ஆனால் 

இவ்வாறு அறிவில் ஈபெட்டு பிரபஞ்சத்தை மறக்கும் மஹான் 

கள் ௮ர்தோ! ஈம்முள் எவ்வளவு அபூர்கமாகச் காணப்படு 

இருர்கள். மிஞ்சி நிற்கும் ஏராளமான ஜனங்கள் என்னும் 
பாலைவன த்2 தாட ஒப்பிட்டால் இவர்கள் எவ்வளவு அபூர்வம்! 
ஒவ்வொருவனுக்கும் அறிவுஉண்டி,௮ அ இக்திரியவியாபாரங்க 
ளோடு பேதாபேதமின்றிக் கலந்திருப்பதால் அது அவனைவெ 

குகாலம் காப்பாற்றுவதில்லை. அது பிரபஞ்ச விஷயங்களா 

@u கொடிய ஸமுதூரச்இல் இடைவிடாது அவனைத் 

தத்தளிக்கச செய்யும் புயலாக ஏற்படிகின்றது. மணி 

தன் அடைர்இருப்பவைகளுள் அறிவு மிகச் சிறந்ததே. 

ஆனால் வல் வியாபாரி இவர்கள் போன்ற அரசேகரி.த்இல் 

அது €ீர்குலேர்து காணப்பட்டு பொதுவாகவும், சஇறப்பாக 

வம் ஜனங்களுக்கு கெடுதலாக முடிகின்றது, இவ்வறிவால் 

மக்கு (ஆகாயக்இல் வாணிபம் ஈடாத்தவும், மலைகளைப் 

பிளக்சவும், ஸமுத்இரத்தை அடக்கவும், மின்னலை உண்டாக் 

கவும், ஸிர்யனை நிறுக்கவும்? சக்திகள் உண்டாகலாம், 

மானான் என்ற ஆசிரியர் கூறுவதுபோல பிரபஞ்சமே கடவு 
ளாகிய சனது முடிவைசோக்கி இயற்கையாகவே ஸ்இரமாக 

வும் உண்மையாகவும் போன்றது என்பது உண்மைதான், 

ஆதலால் பிரபஞ்சமானது ஸதா முன்கோக்இ மாறுதல் அடை 

ஈஅகசொண்டே ஈடக்கம்டும் ; சாம் இதனோடு போகுங்கால் 

மறவாது அறிவிற்கு தேவதையாகிய ஸரஸ்வதியை ஸ்தோத் 

திரம் செய்?வாம். 

சமது ..ரபஞ்ச அறிவு விருத்தியாகி காம் மேலானநிலை 

யை அடையுயங்கால் ஈமது நிலை எவ்வாருாகின்றது என்பதை 

கோச்குவோம், முதலில் தண்ணீர் என்ற ஓர் வஸ்துவை 
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ng gut eho s 

இப்பொழுது பிராணவாயுவும், ஜலவாயுவும் சேர்ர்ச சேர்க்கை 

என்கிறோம். அனால் இவ்விரண்டு வாயுவும் எத்தண்மையது 

என்பதை யாரால் அறியமுடியும். ஜந்து சத்வசாஸ்திரம் 

பூசசச்வசாஸ் திரம், தேகதத்வசாஸ்திரம், வானசாஸ் திரம், 

சக்திசுத்வசாஸ்இரம், வஸ்.கு தத்வசாஸ்திரம் ஆயெ ஸசுல 

பீரகிருகிசாஸ்சிரக்களிலும் ஈமு அறிவுக்கு எல்லை உண்டு, 

௮தைச்சாண்டி அறிய ஈமது அறிவிற்கு சக்தியே இல்லை, 

இரத சாஸ்இரங்களில் சாம் பிரவர்த்தி செய்துகொண்டு போ 

சப்போக ஈமது அறியாமை அ.இிசமாகப் புலப்படச் தொடல் 
கும்,ஸ்ருஷ்டி ர சறியத் இன் பெருமை அஇகமாக விளங்கும், 
இதனாலேகான் உலகத்தை முற்றும் உணரவேண்டும் என்ற 

பேராவலோடு அறியப்புகுக். அ வெஞு்சாலம் விடாது மூயற் 

இத்தபின்பு கஇறக்த ததவசாஸ்இிரியாகிய ரான்டீ என்பவர் 

பிரபஞ்ச விஷ wae Yor முற்றும் உணரமுடியாத GT GOT Cap Tg, 

Qs YHarsé கண்டுபிடிச்சப்பட்டசல்ல. முன்னமே 

ஐமரப்பாவில் ஸிரத்ரமஸ் என்ற மஹானாலும் ஈமது பாரத. 

கண்டத்தில் சங்கராசாமய* என்ற மஹாபுருஷராலும் (பினு. 

ந்த வணகச்சச் அடன் இவ்வுண்மை வெளியிடப்பட்ட த. நீயூ 

ட..ன் * சான் அ௱விட்டு ௮றியமுடியாக ஸாகாத்தின்௧றைாயில் 

சிப்பி முதலியவைகளை பொறுக்கி ஆனக்இத்துக்சொண் 

டிருக்கும் குழர்தைச்கு நிகரே ஒழிய வேறில்லை? என்று சொல் 

விய வார்த்சைவாசாவான அவை அடக்கமல்ல. சான் ஒருதுரி 

ஜலத்தை எடுச்துச்கொண்டு அதை ஜலம்எண்று சொல்லி 
விட்டு சம்மா இருக்கி2றண், டர்னர் என்ற பிரதிருஇசாஸ் 

BO goog சிறசாெத்தண்டில் இழுத்து அதில் உண்டா 
கும் மாறுதலைச் சண் ணுற்று ஆச்சரியம் அடைகிறார். டின் 
(டல் என்ற பிரஇருஇசாஸ்திரி ௮தை நிறுத துப் பார்தது 

விட்டு ஐர் பூதக்கண்ணாடியால் அசை, பரிமசாஇக்கிருர் 

என்ன அச்சரியம் ! ௮கனுள் அநேக ஜர்துக்கள் பூர்ணஜீவ 

னோடும், உணர் -சியோடும், சுறசுறப்2பாடும் மணிதன் தனது 
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அனுபநதம் 

தொழிலை ௪ எவ்வளவு ஆலலுடனும் ஸ்வதந் இரத தடனும் ஈடக் 

ZB) GS GD) அவ்வாறே சமது தொழிலயும் ஈட ச்சி்கொண் 

ஓருக்கனெறன. பாவம்! டின்டேலது மனம் ஆச்சரியத்தா 
லும் பயத்தாலும் ஸ்தம்பிச்சற;ு, உடனே அர்தச் சண் 

ணீர்துனியை நழுவவிட்கிவிட்டு அம்ர்கியாசணையில் ep pa 

விடு, ரர். HOES தண்ணீர்துனியை அறியும் aad. wg) av காள 

வது உ௨ர்னராவள, முன்டேலாவறு கொஞ்சம்கூட முய 

றூக்கவில்லை எனெனில் அசை ஈம்மால் அ.ியவேழுடி 

யாது, இது ஸத்யம். இது ஈமக்கு ிருப்ிக ரமான முடிவாக 

இல்லாவிடினும் உண்மை என்பதற்கு ஸ்.ரி2௪ 2மயில்லை, 

ஆசலால் றி; See ag 15) ராம் மற்றைய ஜர்துக்கக 

ஷிட ஏ ற்று ை _யவர்களாக இருர் சம பாலும், ய வ்மொரு 

இடச்திலம் 4 எம்மால் பூர்த்தியாக றையும் அறியமுடி 

யாது? என்று ஈமக்கு இடைவிடாது தோன்றுவதால் காம் 

இறந்த ஜர்து என்டு பெருமை பாராட்ட ஈமக்கு இடமம இல் 

லாமல் போகிற து. அப்படிப் பாராட்டிலை அழை மீண் 

பெருமையென்றே சொல்லவேண்டும், ஈம்மைச்சுற்றி? இருக் 
கும் வஸ்துக்கரின் ஸ்வரபம் இத்தன்மையது ஏ ன்றும், துவை 

களுக்கு இஃ வளவு சக்கியுண்டென்றும், அசாயத்தில் கொங் 

கும் அண்டகோளங்களின் ஸ்வரபம் இப்படிப்பட்ட என் 

றும் ஈம்மால் அறியமூடியவில்லை. காம் மூச்சவிடிம் காற்று 

நாம் ஈடமாடி வரும் பூமி, ஆகாயத்தில் சொல்கர்கொண்டு 

தமது பிரகாசம் முகவியவைகளால் மனிதனுக்கு அவணது 

சிறுமை தாழ்வு முதலியயைகளை இடையறாது எடித்துக் 
காட்டிச்கொண்டிருக்கும் ஈ-ஷூத்இரங்க.ள் ஆய இவைகளளப் 
பற்றி ஈமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, ஆனல் பிரப ape gor 

விட முடியாதது என்றும், மது பூரீகாளத்தைப் 2பால SOME 

கிடமூடியாச ௮88௧ கோளங்கள் அகனுள் அடக் இரு 

கின்றன என்றும், ஸ்ருஷ்டிமுழுவதும் வாக்இற்கு எட்டா 
காம்பீர்யச்தை உடையதென்றும், ஈமது அற்பமான தேகழ். 
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தோடும் இழிவான இர் இரியங்களோடும்,மிசக் குறைந்த சக்த 

aries அறிவோடும், கெட்டகுணம், வீண்பெருடமை பேசல், 

அறியாமை ஆய இவைகளோடும் கூடிய சாம் மிகத் ST DES 

வர்கள் என்றும் ஈமக்கு ஈன்றாகத் தெரியவரும், அளவிட 

மூடியாததாயும், ௪ச்இவாய்ர்தசாயும் உள்ள இப்பிரபஞ்ச த் 

தில் சாம் அணுக்கள். -பரமாணுச்சளே ஒழிய வேறில்லை. முற் 

காலத்தில் மூடச்சனமாக மனிதனே எல்லாவற்றிற்கும் மத் 

தியஸ்கானமென்று எல்லோரும் எண்ணியிருச் தனர், ஆனால் 

இக்க விசாரணையின்பேரில் அவன் ஸாசமற்றவனாஇ இருநர்ச 

afi Cw தெரியாதவஞகப் போய்விவொன்ட 

புச்கியின் மற்றையப் பாசமாகிய கந்பறைந்கி என்ற 
இர் ௪ச்தி மணிசனிடம் இருக்கின்றது. அது தான் மனித 
னது சிறுமை எல்லாவற்றையும் அகற்றும் ,கிறனுடைய ௪. 
சிறுமைரிறைச்ச மனிசனிடம் இச்சக்தி இருப்பது விஷம் 

on 155 Boas xa ஸா்ப்பத்இினிடம் சாகாத்னம் இருப்பது 

போலாகும், மதிப்புக்கடங்காத இச்சக்இயால் பிரபஞ்சத்தை 

ஒருவாறு அளவிடலாம். ! கடவுளது wr & ip தலிய எல்லா 

வற்றிலும் நீ ,கற்பனாசக்2) தங்கு தடையின்றி எளிதில் 

செல்லும் இறனுடையாய், இது மாத்திரம் அல்ல சடவுளது 

ஸ்ருஷ்டிச்சப்புறமும் நின் சாட்டம் உண்டு, ? என்றார். ஓர் 

கவி, (3ஷல்லி வேர்ட்ஸ்வர்த்து மூதலிய சுத்த கற்பனா 

விஷயம் நிறைக்கவர்களது கவிபாடும் திறமையான இந்த 

கற்பஞசைக்தியாகிய செடியில் உண்டாகும் அற்புதமான புஷ் 

பம். பிரபஞ்ச த்தை மூற்றுமுணச ஈம்மால் முடியாது என்பது 

உண்மையாயினும், அதை நாம் உள்ளபடி அனுபவித்து 

ஆனக்திக்கும் சக்கி ஈமக்கு உண்டு (பிறரால் அறியக்கூடிய 

விஷயங்களானாலும் ஸரி, அறியக்கூடாத விஷயங்களானா 

go of அவைகளை அனுபவித்து அனக்இப்பதிலேயே 

உண்மையான கவி.ராயர்கள் இருப்தி அடைவார்கள்" என்னார் 

'வேர்ட்ஸ்வரீத். (இதுபோலவே ஈம கவிகளும் 'புத்தியா 
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அனுபந்தம் 

லறியொணப் புராணனை பத்தியாம் வலையிற்படு த்து? என்றார் 
ger.) Gagne என்பவர் அவரது ஈத்த கற்பனை நிறைந்த 
phe பாடல்களில் ஆகாயத்தை அளவிட (Lp wi gy Barr 
இது போதாதென்று தமத கற்பனணாக்தியை பூர்ணமாக 
உபயோகித்த : அசாயம் என்றால் என்ன? ௮ பணித் 
துளிபோன்றது தானை !? என்னார். 

இ௫தான் சிறந்த கற்பனா சக்இியாய்ர்ச கவிதையின் ஸ்வ 
ரூபம், உலகச் கவலைகளை மறக்து,வானம்பாடியானது அளவி 
டமுடியாக ஆகாயத்தில் பறர்தோழ ப்போவதுபோல, வெளி 

யேறிப்போப்அர் தபரவெளியேதானாசெ தறுஙிற்குர் இறணு டை 

ய மனத்தை உடையவர்கள் மணிசர்கள் என்பதை இந்த கற் 

பனாசக்கி பேசாமல் ஆனச்தகரமான அனுபவ மூலமாகக் கூறி 

ப்பிச்சின்றது. இதில் ஈூபட்டிருக்குல்கால் மனிதனுக்கு 

யாதொரு தடையும் ஏற்படுவஇில்?ல_,இம்மா இரி பரம்பொருளை 

கோச்டுப் புறப்படும் மனதை எல்லை கட்டித் தடக்கவல்லது 

ஒன்றும்இல்லை. ஆதலால் ஓ மனதே !உணது இறிவானபர்தம் 

எதறிப்போமளவும் உறஇ உறகி விடாது பாடிச்கொண்டிரு, 

எனெனில் இக்கு 8 மோக்ஷமார்க்கத்திற்கு வர் அவிட்டாய்,ப..ர 

மபொருளது இவய்யஸ்தானத்தருகில் வர் துவிட்டாய். அவர் 

உனது முயற்சியைக்கண்டு ஸர்தோஸித்து உணது வரவை 
அவலோடுி எதிர்பார்த்துக்கொண் டிருக்கிறார், இச்சு விஷ. 

யத்தில் மனணிதனைவிடச் சிறந்த ஜர்து எங்குதான் இருச்இன் 

றது? அவன் இங்குதான் அளவிடமுடியாத சிறப்பிற்கு ஆளா 

இருன், 

Qa Gre மனிதனது ஏற்றம்முழுல அும்வெஃரியாகி ஐ.இ: 

ல்லை, எனெனில் கற்பனாசக்கி ஸு கத்தைபும் துக்கத்தையும் 

கொடுச்சின் ௪. இத பிரபஞ்சத்தினது எற்றத்தையும் மனி 
தனது தாரவையும் உள்ளபடி காம்டிவிடுிகின்ந)௮. மேலும் 
உலூல் ஸாதாரணமாக ஈசுவர ஸ்ருஷ்டியில் அடிக்கடி ஏற்ப: 

டும் கோடை.காள், பாலைவனம், அசுத்தமான குளம் முதலிய 
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MUGHAL WD Desh BH) நமக்கு ௮ண்பு உண்டாகும்படி செ 

ய்யும் திறனுடையதல்ல. .ஐஒதலால் யோக௫ிக்குங்கால் கோயிலு 

க்குப்போகும் வழியில் தக்கரிர்க ஏற்பட்டிருச்தம்மண்டபம், 

போல இது மீமாஷஷிமார்க்கத்இல் ஏற்பட்டுள்ள தர் சளைப்பு 

நீங்கும் ஸ்தான? ஒழிய முழுவதும் ஏற்றமான முடிவல்ல. 

கற்பனா சக் இயினால் விளையும் ஆனந்தத்தைவிட :மிக ஒம் ஏத் 

மானு னந்தத்தை அல் விக்க பிறவியிலேயே மணிதர்களுச் 

குபாத்யதை உண்டு, எக்சாகம்மர முத அசர்தச்சை அனுபவித் 

அக்கொண்டிருப்பதும், நிலவு பட்மிப்போற்சாயும் இரவைக் 
கண்கி ஆன திப்பதுபோல் மிகுச்த தாபமான பக$ச்சண்டு 

அனச்தஇத்துக்கொண்டிருப்பதும், மரிசரது ஸத்கிருத்சியக்க 
கு : ச : இியய்க? ச னப் 08% : ர. ளையும்துஷ்.இரு த த யங்களை யும்கண்டு மனம்ச லையாதிருப்பதும் 

நல்ல அழஇிய ஸுவிர்யாஸ்தமன த்தைக்கண்டு ஆனசர்தபாஷ்பம் 

பெருகவிவேதும், பாடிக்கொண்டு உயர உயரச் செல்லும் வா 

-னம்பாடியுடன். மனதைப் பறக்கவிவெதும் மாத்திரமன்றி, 

தாம் அனுபவிப்பதை வாயாரச் சொல்லமுடியாமலும், ஓளி 

.கீக முடியாமலும் இருக்கும் அனுபவம் வரும்படி பிரபஞ்சத் 

கதோகெலர்து, தானே ஸூர்யன், அதன் அஸ்தமனம், அதன் 

சிறப்பு, உரனம்பாடி, அதன் பாட்டு, ஆகாயம் முதவிய கலப் 

பிரபஞ்சமுமாடி நின்று ஆனகர்திப்பதுமே மனிதனுக்கு உண் 

“மையாக ஏறபட்டிள்ள உரிமைப் பெருஞ்செல்வம். அகா 

யம், ஈக்ஷச்இரம், மலைகள், ஆறுகள், தேகம், மனஸ், 

இர். திரியக்கள் முதலிய மிரபஜ்சம் எல்லாவற்றையும் 

சாண்டி அப்டார்பட்டு இர்த ஜன்மத்திலேஃய நிற்கும் 

அதிர்ஷ்டத்தை உடையவன் மணிதன், இசனால் அ௮பாவிட 

முடியா ஆகாயத்தில் கரைச்துவிடும் சக்இ அவனுக்குவர, 

அவன் இடையறா கோவஷிக்கும் ஸழமுசத்திரம், உயர்க்தமலை, 

.பிரகா௫க்கும்சகூட ச்இரல்கள், ஸதா சப் கிக்கும்அருவிகள் முத 

லிய எல்லாவற்றையும் இர்ச ஜன்மத்திலேயய வியாபித்து 
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ணச் இக்கும் சக்கி அவனுக்கு வருகின்றது. இர்ச £4 F woo 

தீனுக்கு இருப்ப இிலைதான்(௮அதாகது மணிதனது சின்மயஸ் 

வ-௩பத்இனாலும் அவனது GET GO «MH g. ௮ல்லமையாலும்சான்) 

மணிதன் ஸ்கல் ஸ்ருடிழிகளிலும் சிறச்தவன்; இசனால்தான் 

“அறிது அரிது மாணிடசாதல் YO NaS a மணிதன் உண் 

மையில் உல௫ல் எங் கம்பாலியிருக்கும் ஆன சமயமான பரப் 

பிரம்மம் Draw லையில்தான் அயன் கோபம், இழிய கெட்ட 

குணம், முதல பைகளுக்கு முற்றிலும் அப்பாற்படிடருண், 

புதிது அவைபாய்ஈ 2 தாகி. ஒம், இச Auras புயல்மிபால நிலை 

குலையும்படி செய்வதும் இங்கு இல்லவேஇல்லை.. இது 

எல்லாம் ஐய்ச்தலிடம் Bipot HA விமிபட்ட முக்தர் மன 

இல் சிலவினும் இணியதாகி ஸதா பிரகாச துக்கொண்டிருச் 

கும் ஜூயாதியின் ஈறப்பு காணப்படஇிம், சட்டுக்கடக்காலு 
வாக்இற்கு எட்டாத ஆனர்தம் குடிகொண்டிருக்கும். மைத் 
ரய உபனிஷத திலுள்ள ஞாணிஸயப் சிபால இமமணிதனும் 
“சான்தான் கான, மற்றவர்களும் சான்தான், பிரம்மமும் கான், 

ஸ்ருஷ்.உசர்ச்சா கான், QE SH காண், பிரபஞ்சமே, கரன், 

அவனும் கான்,” என்று ஆடிப்பாடி மெய்மமறக்து அனச்இச் 

சலாம், எனெனில் அ௨னே சத்தியால் வெட்ட மூடியாகதாயும், 

கெருப்பால் எரிக்கமுடியாததாயும், ஜலச்தால் நணைச்கழுடியா 

த தாயும், காற்முல் உலர்ச்த மூடியாததாயும், பிறப்பற்றதாயும், 

மாறுதலற்றதாயும் இறப்பற்றதாயும் இருக்கும் அதமா டு 

விஏவதனால். இதுதான் மனிகனிடம் காணப்படும் சிறப்பு. 

ஒவ்வொரு நி.மிஷத்திலும் * பாசச்காய்க்காசப் பல்கை விற்ற 
கதையாய் ? அஞ்ஞானத்தால் மூடப்பட்டு விலையற்ற ஆச்ம 
லாபத்தை இடையருது புத்திகெட்ட மனிதன் அற்பமான 
௨௫௫௪ இன்பககளின்பொருட்டு விலைப்படுத் து. இரான், 

Sua ள் பெரும்பாலாருக்கு ஈம ஸ்வரூபமே தெறி 
மாது.ஈமக்கு எவ்வளவு ஆதாசம் இருக்கின்றது என்பதும் தெ 
அியாது, எண்சாண் உடம்பினுள் மறைச்துகிடைக்கும் எண் 
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மாஜம் அய்யர் ௪றிதை 

'ணிறச்ச செல்வம் இன்னது என்பதம் தெரியாது, வேதார்௪ 
சாஸ் இரமானது, ஆளவந்தார் «fess Oe வரும் மணைச்சல் 

ஈம்பியைப்போல, விலையற்ற ஈமது உரிமைப்பொருளை உற இ. 

யாக கைப்பிடித்து மாறுக ஆனந்தம் அனுபவியுங்கள் என்று 
ஈம்மை ஸதா அழைக்கின்ற. இதுதான் உபறி௨த் தக் சனில்: 
அடங்கியிருக்கும் வாக்குத்தத்தம், இதில்கொஞ்சமேனும் பூர் 
து.கியாசாது நிண்றுவிடுவஇல்லை என ௮சேசக மஹான்கள் அனு 
பவித்தறிச்கிருக்கன்றனர். மனணிகனது உண்மை உயர்வு இக் 
தன்மையது என்பதை இவ்வாறு அ௮றிர்தபின்னர் பின் வரும் 
கடவுள் இயானம், 

ஓ பரம்பொருளே! இவ்வுலகில் உமசகாமம் எவ்வளவு 

சிறப்பு உடையதாக இருச்கின்றது ; உமது இறப்பெல்லாம். 
ஆகாயத்தில் வெளியாகின்றது ? என்பதுபோல இசா, 

ஓ ஆத்மாவே ! உன்காமம் உலூஒல் எவ்வளவு இறந்த 
தாச இருக்கின்றது! உனது இறப்பு ஆகாயத்திற்கும் அப்பாற். 

பட்டது. நீயேதான் ஆசாயம், சூரியன், சர்இரன், ஈக்ஷத் 

இ.ரங்கள், இவைகளை எல்லாம் உண்டாக்கிய கடவுளும் நீயே. 

ஆராய். ஓம் தத்ஸச்' என்று மாறிவிடவேண்டியது,. 

ஒம் தத்ஸத்.




